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        چکيدهچکيدهچکيدهچکيده
گو گو گو گو يييين رو، من رو، من رو، من رو، مييييندارد. از اندارد. از اندارد. از اندارد. از ا    ييييها اثرها اثرها اثرها اثرآنآنآنآن    ييييسرمسرمسرمسرم    ييييهاهاهاهاننننييييپوپروتئپوپروتئپوپروتئپوپروتئييييل لل لل لل لييييپروفاپروفاپروفاپروفا    ييييخون، بر روخون، بر روخون، بر روخون، بر رو    ييييگو در افراد بدون اختالالت چربگو در افراد بدون اختالالت چربگو در افراد بدون اختالالت چربگو در افراد بدون اختالالت چربييييمصرف متناسب ممصرف متناسب ممصرف متناسب ممصرف متناسب م ::::زمينهزمينهزمينهزمينه

ل ل ل ل ييييپروفاپروفاپروفاپروفا    ييييبر روبر روبر روبر رو    ييييپرورشپرورشپرورشپرورش    ييييگوگوگوگوييييا تاکنون اثر مصرف ما تاکنون اثر مصرف ما تاکنون اثر مصرف ما تاکنون اثر مصرف مممممشنهاد شده است. اشنهاد شده است. اشنهاد شده است. اشنهاد شده است. اييييپپپپقلب سالم قلب سالم قلب سالم قلب سالم     ييييييييغذاغذاغذاغذا    ييييهاهاهاهاسالم در دستورالعملسالم در دستورالعملسالم در دستورالعملسالم در دستورالعمل    ييييعنوان غذاعنوان غذاعنوان غذاعنوان غذابهبهبهبه

        مورد پژوهش قرار نگرفته است.مورد پژوهش قرار نگرفته است.مورد پژوهش قرار نگرفته است.مورد پژوهش قرار نگرفته است.    ييييععععييييافراد طبافراد طبافراد طبافراد طب    ييييهاهاهاهاننننييييپوپروتئپوپروتئپوپروتئپوپروتئييييلللل

منظم فاقد منظم فاقد منظم فاقد منظم فاقد     ييييييييک برنامه غذاک برنامه غذاک برنامه غذاک برنامه غذاييييگو در استان بوشهر که گو در استان بوشهر که گو در استان بوشهر که گو در استان بوشهر که ييييک شرکت پرورش مک شرکت پرورش مک شرکت پرورش مک شرکت پرورش مييييکارگر سالم کارگر سالم کارگر سالم کارگر سالم     ۲۵۲۵۲۵۲۵، از ، از ، از ، از ييييمه تجربمه تجربمه تجربمه تجربيييينننن    ييييک مطالعهک مطالعهک مطالعهک مطالعهييييدر در در در     :هاهاهاها    مواد و روشمواد و روشمواد و روشمواد و روش

که سه که سه که سه که سه     ييييصورتصورتصورتصورت ر کرده بهر کرده بهر کرده بهر کرده بهييييييييها تغها تغها تغها تغآنآنآنآن    ييييييييغذاغذاغذاغذا    يييي، برنامه، برنامه، برنامه، برنامهييييپرورشپرورشپرورشپرورش    ييييگوگوگوگويييياشت ماشت ماشت ماشت معمل آمد. در زمان بردعمل آمد. در زمان بردعمل آمد. در زمان بردعمل آمد. در زمان بردههههبببب    ييييررررييييگگگگداشتند، خونداشتند، خونداشتند، خونداشتند، خون    ييييييييااااييييدردردردر    ييييييييمصرف مواد غذامصرف مواد غذامصرف مواد غذامصرف مواد غذا

تحت تحت تحت تحت     ييييددددييييپپپپييييل لل لل لل ليييين افراد از لحاظ پروفان افراد از لحاظ پروفان افراد از لحاظ پروفان افراد از لحاظ پروفاييييهفته، دوباره اهفته، دوباره اهفته، دوباره اهفته، دوباره ا    ۶۶۶۶کردند. پس از کردند. پس از کردند. پس از کردند. پس از ييييمصرف ممصرف ممصرف ممصرف م    در روزدر روزدر روزدر روزگرم گرم گرم گرم     ۳۰۰۳۰۰۳۰۰۳۰۰زان زان زان زان ييييممممبهبهبهبه    ييييواناموانامواناموانام    ييييپرورشپرورشپرورشپرورش    ييييگوگوگوگوييييبار در هفته مبار در هفته مبار در هفته مبار در هفته م

        قرار گرفتند.قرار گرفتند.قرار گرفتند.قرار گرفتند.    ييييبررسبررسبررسبررس

    يييي) ول) ول) ول) ول<۰۰۰۰P////۰۵۰۵۰۵۰۵ر مشاهده نشد (ر مشاهده نشد (ر مشاهده نشد (ر مشاهده نشد (ييييييييکلسترول خون تغکلسترول خون تغکلسترول خون تغکلسترول خون تغ    HDLد و د و د و د و ييييسرسرسرسرييييگلگلگلگليييي، در سطح تر، در سطح تر، در سطح تر، در سطح ترييييواناموانامواناموانام    ييييپرورشپرورشپرورشپرورش    ييييگوگوگوگوييييهفته پس از مصرف مهفته پس از مصرف مهفته پس از مصرف مهفته پس از مصرف م    ۶۶۶۶در در در در     ::::هاهاهاها    يافتهيافتهيافتهيافته

افت افت افت افت ييييش ش ش ش ييييکلسترول افزاکلسترول افزاکلسترول افزاکلسترول افزا    HDLکلسترول به کلسترول به کلسترول به کلسترول به     LDLکلسترول و نسبت کلسترول و نسبت کلسترول و نسبت کلسترول و نسبت     HDLکلسترول، نسبت کلسترول تام به کلسترول، نسبت کلسترول تام به کلسترول، نسبت کلسترول تام به کلسترول، نسبت کلسترول تام به     LDLسطح کلسترول تام، سطح کلسترول تام، سطح کلسترول تام، سطح کلسترول تام، 

))))۰۰۰۱۰۰۰۱۰۰۰۱۰۰۰۱////۰۰۰۰P< .( .( .( .(        

ن رو، با ن رو، با ن رو، با ن رو، با ييييش دهد. از اش دهد. از اش دهد. از اش دهد. از اييييکلسترول را در افراد سالم را افزاکلسترول را در افراد سالم را افزاکلسترول را در افراد سالم را افزاکلسترول را در افراد سالم را افزا    LDLتام و تام و تام و تام و تواند سطوح کلسترول تواند سطوح کلسترول تواند سطوح کلسترول تواند سطوح کلسترول ييييمممم    ييييواناموانامواناموانام    ييييپرورشپرورشپرورشپرورش    ييييگوگوگوگوييييمصرف ممصرف ممصرف ممصرف م    ::::گيريگيريگيريگيرينتيجهنتيجهنتيجهنتيجه

و و و و     ييييافراد با اختالالت چربافراد با اختالالت چربافراد با اختالالت چربافراد با اختالالت چرب    ييييبرابرابرابرا    ييييپرورشپرورشپرورشپرورش    ييييگوگوگوگوييييقلب سالم دارد، مصرف مقلب سالم دارد، مصرف مقلب سالم دارد، مصرف مقلب سالم دارد، مصرف م    ييييييييغذاغذاغذاغذا    ييييک برنامهک برنامهک برنامهک برنامهييييگو در گو در گو در گو در ييييکه مصرف مکه مصرف مکه مصرف مکه مصرف م    ييييييييهاهاهاهاييييتمام سودمندتمام سودمندتمام سودمندتمام سودمند

        شود. شود. شود. شود. ييييه نمه نمه نمه نمييييفعالً توصفعالً توصفعالً توصفعالً توص    ييييعروقعروقعروقعروق    ييييقلبقلبقلبقلب    ييييهاهاهاها ييييمارمارمارمارييييبببب

        ، کلسترول، کلسترول، کلسترول، کلسترولييييسرمسرمسرمسرم    ييييهاهاهاهاننننييييوپروتئوپروتئوپروتئوپروتئپپپپييييگو، قلب سالم، لگو، قلب سالم، لگو، قلب سالم، لگو، قلب سالم، لييييمممم    ::::واژگان کليديواژگان کليديواژگان کليديواژگان کليدي

        ۹۱۹۱۹۱۹۱////۵۵۵۵////۲۵۲۵۲۵۲۵پذيرش مقاله: پذيرش مقاله: پذيرش مقاله: پذيرش مقاله:     - - - - ۹۱۹۱۹۱۹۱////۵۵۵۵////۱۰۱۰۱۰۱۰دريافت مقاله: دريافت مقاله: دريافت مقاله: دريافت مقاله: 
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        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

، ينيبال يهاييک و کارآزمايولوژيدميدر مطالعات اپ

، ۳- چرب امگا  يدهاينشان داده شده است که اس

 دهند. بريرا کاهش م يعروق – يقلب يماريرخداد ب

طر که در خ يک، افراديولوژيدمياساس مطالعات اپ

هستند از مصرف  يعروق کرونر قلب يهايماريب

ن يبرند. از ايم يسود سرشار ييايدر يهافرآورده

شنهاد نموده است که يکا، پيرو انجمن قلب آمر

ز که ين يماراني، در بيبار در هفته ماه مصرف دو

ار سودمند يز بسيعروق کرونر هستند ن يماريفاقد ب

  ).۱است (

چرب  يدهايصرف اساز مطالعات به اثر م يبعض

در کاهش فشارخون و کاهش سطوح  ۳- امگا

اند. کاهش سطح ز اشاره کردهيد نيسريگل يتر

در  ۳- چرب امگا يدهايد با مصرف اسيسريگل يتر

و  يکبد يدهايسريگل يد تريجه کاهش تولينت

 ييپالسما يدهايسريگل يرانس تريش کليافزا

  ).۲(رد يگيصورت م

، يکل ياز لحاظ چربگو يه، ميدگاه علم تغذياز د

گرم در هر يليم ۹/۱۰ن يانگيدارد (م ينييسطح پا

 يار کمير بسيمقاد ي) و دارايگرم از بخش خوردن

 گرم در هريليم ۸۹/۲( چرب اشباع يدهاياز اس

کلسترول  يمحتوا يگرم) است و هر چند دارا

ان يدر م ييگرم) باال گرم در هريليم ۹۵/۱( ياهيتغذ

باً ير تقريمقاد يدارا يد؛ ولباشيع ميشا يغذاها

 ۳۵/۳( ۳- چرب امگا يدهايز از اسين ييباال

  ).۳گرم در هر گرم) است ( يليم

جهان  ياز کشورها ياريگو در بسيکه م يبا وجود

است  ييايدر يين منبع غذايترعي، شايپس از ماه

سطوح  ياما در مورد اثرات مصرف آن بر رو

انجام نشده  ياسرم، مطالعات عمده يهانيپوپروتئيل

جهان، تنها به سه  يات پزشکياست و در سطح ادب

اند انجام شده ينيبال ييصورت کارآزماپژوهش که به

  ).۳- ۵م (يخوريم بر

ن ين ايترن و کامليدتريجد هاييافتهاساس  بر

مشترک دانشگاه  يق پروژهيها که از طر ييکارآزما

ک ي، ديکا انجام گرديسالمت آمر ياد ملّيراکفلر و بن

گو روزانه، يگرم م ۳۰۰ يحاو ييم غذايرژ

کلسترول  LDLش يصورت معنادار موجب افزا به

درصد) در  ۱/۱۲کلسترول ( HDLدرصد) و  ۱/۷(

 يچرب يمحتوا يه که برايپا ييم غذايسه با رژيمقا

گرم کلسترول در يليم ۱۰۷ يهمسان شده بود ول

ش يد. اما از آنجا که درصد افزايروز داشت، گرد

 ييم غذايکلسترول بود، رژ LDLلسترول کمتر از ک

 HDLبه  ينسبت کلسترول کل يگو بر رويم

 يکلسترول اثر HDLبه   LDLا نسبتيکلسترول 

گو، سطح ين مصرف مينداشت. همچن يجانب

  درصد کاهش داد.  ۱۳را تا  يد سرميسريگل يتر

شامل دو عدد تخم  ييم غذاين پژوهش، رژيدر ا

در  ياهيگرم کلسترول تغذيليم ۵۸۱ مرغ در روز با

و  LDLش در يز موجب افزايه، نيسه با سطح پايمقا

HDL ش در ين افزايا يد، وليکلسترول گردLDL 

کلسترول  HDLشتر از يدرصد) ب ۲/۱۰کلسترول (

 ينيپوپروتئيل يهاجه نسبتيدرصد) بود و در نت ۶/۷(

  دند.يگرد يدچار اثرات جانب

جه گرفتند ين نتيق چنيقن تحين رو، پژوهشگران اياز ا

 ينيپوپروتئيل ليپروفا يگو بر رويکه مصرف م

ها بدن آن يهايکه سطح چرب يدر افراد ييپالسما

ن يافته اي). ۳ندارد ( ياست اثرات جانب يعيطب

 يدر سطح جهان يات پزشکيپژوهش، در سراسر ادب

مصرف ”د که ين برداشت گرديافت و چنيبازتاب 
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 ينيپوپروتئيسطوح ل يبر رو ياگو اثرات ناخواستهيم

سالم  يقلب ييعنوان غذاتوان آن را بهيبدن نداشته و م

  .“ها وارد نموددر دستورالعمل

پژوهش  يد کنندهييگر که تأيد يقيهر چند که تحق

الذکر باشد هنوز در سطح جهان انجام نشده است،  فوق

که  يکسان يسالم برا ييعنوان غذاگو بهيمصرف م

شود و با توجه به يه ميندارند، توص يديپياختالالت ل

ن يا، ايدر سطح دن يپرورش يگويم يندهيرشد فزا

  ز شده است. ين يپرورش يگويشامل م ييه غذايتوص

گو پرشتاب بوده و ياز آنجا که رشد صنعت پرورش م

از سبد مصرف مواد  يابخش عمده يپرورش يگويم

د خانوارها را به خود اختصاص خواه ييايدر ييغذا

بر سطوح  يپرورش يگويم ييم غذاياثر رژ يداد، بررس

 يگويت است. مي، حائز اهميانسان يهانيپوپروتئيل

 )يد غربيپاسف يگوي(م يوانام

Litopenaeus vannamei  مهم  يهااز گونه

آن  ييايشود که پراکنش جغرافيمحسوب م يپرورش

انوس آرام، سواحل ياق يهادر آب يصورت بومبه

که  ياهي(در ناح يو مرکز يجنوب يکايک، آمريمکز

انوس در تمام طول سال باالتر از يدرجه حرارت آب اق

گو ين ميباشد و ايگراد است) م يدرجه سانت ۲۰

قابل توجه در پرورش به تمام نقاط  يايعلت مزا به

/ ۱ات شامل: ين خصوصيافته است که ايجهان انتقال 

تحمل  /۲، يط پرورشياز شرا ياف گستردهيتحمل ط

از کمتر ي/ ن۴، ينيگز/ سهولت در به۳باال،  يها تراکم

/ ۵ها، ر گونهيه نسبت به سايدر تغذ يوانين حيبه پروتئ

گر يو د يروسيو يهايماريمقاومت نسبت به ب

  ).۷و  ۶باشند (يع مي/ رشد سر۶ها و پاتوژن

الت يقات شيتحق يگو، توسط مؤسسهين گونه از ميا

ب يترتنيرد کشور شد و به اوا ۱۳۸۳ران در سال يا

در استان  ۱۳۸۵آن از سال  يو توسعه يمعرف ينهيزم

 يها). براساس پژوهش۶ز فراهم آمد (يبوشهر ن

ل تحمل يدلبه يوانام يگوي) م۷فر و همکاران ( نيمت

تواند يقسمت در هزار، م ۵۰تا  يشور ف گستردهيط

 يهاپرورش در آب يک انتخاب مناسب برايعنوان به

  ران مطرح باشد.يا ينوبج

در  ين گونه آبزيپرورش ا يندهيبا توجه به رشد فزا

م تا با ين پژوهش برآن شديفارس، در اجيسواحل خل

، به اثر مصرف يمه تجربين يامشاهده يک مطالعهي

 ۶ يط يوانام يگوي(سه وعده در هفته) م ييم غذايرژ

 کيمردان سالم که در  يهانيپوپروتئيهفته بر سطح ل

  م.يکردند بپردازيکار م يوانام يگويم يشرکت پرورش

 را يقطع نظر تواندينم پژوهش نيا جينتا که چند هر

 يهاپژوهش يطراح يگشاراه توانديم اما دارد انيب

  .باشد يتجرب کامالً روش با نيپس يها ييکارآزما

        

  ررررااااکککک    مواد و روشمواد و روشمواد و روشمواد و روش

ک يان موج مستقر در رودشور استان بوشهر يشرکت ک

عنوان مکان گو است بهيپرورش م يخصوص شرکت

 يبرنامه ين شرکت دارايد. ايمطالعه انتخاب گرد

 ييغذا يجهت پرسنل خود بوده و برنامه ييمنظم غذا

  م شده است.يتنظ يآن به شکل هفتگ

 يگو، برنامهيش از زمان برداشت مي، پ۱۳۸۹در مهرماه 

ان عنوبود و به ييايدر ين پرسنل فاقد غذاهايا يهفتگ

مطالعه، از تمام کارگران شاغل  )baseline(ه يبخش پا

گو دعوت به شرکت در پروژه يدر شرکت پرورش م

ک در هنگام ورود به مطالعه يشد. اطالعات دموگراف

ت تأهل، يه) در خصوص سن، وضعي(سطح پا

با  يعروق – يقلب يهايماريب يالت، سابقهيتحص

هداشت سازمان ب يکايمون ياستفاده از پرسشنامه

ده از ي) توسط مصاحبه کنندگان آموزش د۸( يجهان

ک نمونه ي، يکيزينات فيآنان ثبت شد. پس از معا

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

m
j.b

pu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             3 / 10

https://ismj.bpums.ac.ir/article-1-368-en.html


        ۱۳۹۱۱۳۹۱۱۳۹۱۱۳۹۱    زمستانزمستانزمستانزمستان/ / / / ۴۴۴۴سال پانزدهم شماره سال پانزدهم شماره سال پانزدهم شماره سال پانزدهم شماره                                                                                                                                                        /طب جنوب                                                     /طب جنوب                                                     /طب جنوب                                                     /طب جنوب                                                         ۲۸۶۲۸۶۲۸۶۲۸۶

 يهفتگ يد. برنامهياز آنان اخذ گرد يخون صبحگاه

، يپرورش يگو از استخرهايشرکت در زمان برداشت م

گو يم چلو يصورت که غذانيکرد. به اير مييتغ

 ييغذا يهفته در برنامه ازه) سه بار دريصورت دو پ (به

طبخ  يگويشد. ميها در هنگام ناهار سرو مآن يهفتگ

که در زمان  ديگرديشده از خود استخرها فراهم م

ن استخرها يا يپرورش يگويم يپژوهش گونه

Litopenaeus vannamei گو يهر م يبيبود. وزن تقر

 ۲۰تا  ۱۵ن يگو (بيگرم م ۳۰۰باً يگرم بود و تقر ۱۸

هر وعده  يهر فرد برا ييغذا يهريو) در جگيعدد م

  ناهار لحاظ شده بود.

الذکر، فوق ييغذا يافت برنامهيهفته پس از در ۶در 

ه، دوباره ياز افراد شرکت کننده در پژوهش در سطح پا

عمل آمد و هب يريگ، خونيکيزينات فيپس از معا

فوژ، يآنان پس از سانتر يخون صبحگاه يهانمونه

قات طب ي، به مرکز تحقييايميوشيب يريگجهت اندازه

فارس، وابسته به دانشگاه جيخل يو عفون يريگرمس

 بوشهر انتقال داده شدند. يعلوم پزشک

        
        ييييييييااااييييممممييييوشوشوشوشييييو بو بو بو ب    ييييککککييييززززييييفففف    ييييهاهاهاهاييييررررييييگگگگاندازهاندازهاندازهاندازه

 و کفش بدون ده،يد آموزش فرد توسط افراد قد و وزن

 توده شاخص و يريگ اندازه نازک و سبک لباس کي با

 مربع متر به قد بر ميتقس لوگرميک به وزن ولفرم با بدن

 ستادهيا حالت در افراد لگن و شکم طيمح .شد نييتع

 .شد يريگاندازه نازک لباس کي يرو از

 دو دقت با فرد هر يبرا خون فشار بار دو حداقل

 نيانگيم و دهيگرد يريگ اندازه وهيج متر يليم

 شد. يتلق فرد فشارخون عنوانبه فشارخون،

 روش با گلوکز يها تيک از استفاده با ناشتا نقندخو

 دهيسنج دازياکس گلوکز يفناور با يميآنز يمريکالت

 به ديسريگل يتر و تام کلسترول يها آزمون. شد

 استراز، کلسترول با يميآنز يمريکالت روش هب ببيترت

 با دازياکس فسفات سروليگل و دازياکس کلسترول

. گرفت انجام مونآز پارس شرکت يهاتيک از استفاده

 محلول رسوب از پس کلسترول HDL مقدار

 يريگاندازه کيدفسفوتنگستياس با ها نيپوپروتئيآپول

 ۴۰۰ از دهايسريگل يتر زانياگرم( کلسترول  LDLشد

 فرمول از استفاده با )بود تر نييپا تريل يدس در گرم يليم

  د.يگرد نييتع ١دوالديفر

  

        هاهاهاها    يافتهيافتهيافتهيافته
 ۶ه و يفاز مطالعه (سطح پانفر در هر دو  ۲۵تعداد 

) شرکت کردند يهفتگ ييم غذاير رژييهفته پس از تغ

 ۲۵-۳۴ يسن يمحدوده يدرصد) دارا ۸۰نفر ( ۲۰که 

  يسن يز در محدودهيدرصد) ن ۲۰نفر ( ۵سال و 

  سال قرار داشتند. ۴۶-۳۵ 

نفر  ۵، يينفر در مقطع راهنما ۷سواد، ينفر ب ۹تعداد 

رستان و يز در مقطع دبينفر ن ۴و  يسواد دبستان يدارا

درصد) از  ۵۲نفر ( ۱۳بودند. تعداد  ياحرفه يا فني

ز سابقه يدرصد) ن ۳۶نفر ( ۹افراد متأهل بودند. تعداد 

نفر از افراد  ۳ات داشتند. هر چند يمصرف دخان

 يپزشک دارا يشرکت کننده اظهار داشتند که به گفته

فراد شرکت کدام از اچيه ياند ولفشارخون باال بوده

فشارخون را  يپروژه، سابقه مصرف دارو کننده در

 يز سابقهيکدام از افراد شرکت کننده نچيه دادند.ينم

 يهايماريابت و بيخون، د يداشتن اختالالت چرب

  را اظهار نداشتند. يعروق – يقلب

، قندخون ناشتا و يسنجتن يريگسه اندازهيمقا ۱جدول 

گو يرا در قبل از مصرف م افراد يديپيل ليسطوح پروفا

 يپرورش يگويهفته پس از مصرف م ۶سه با يدر مقا

  دهد. ينشان م صورت سه بار در هفتهبه يوانام

                                                 
1 Friedwald 
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شود قندخون ناشتا، وزن، يگونه که مشاهده مهمان

 يصورت معناداربه )BMI( يشاخص توده بدن

 يها). اما فشارخون>۰۵/۰Pاند (افتهيش يافزا

گو يک، پس از مصرف ميولاستيک و ديستوليس

دهند. در يکاهش از خود نشان م يداريصورت معن به

ز ي(نسبت دورکمر به باسن) ن ياتنه يچاق يهاشاخص

). هر چند سطح =۳۰۶/۰Pد (ير مشاهده نگردييتغ

را از  يداريد از قبل و بعد تفاوت معنيسريگل يتر

 يسطوح سرم ي) ول<۰۵/۰P( دهديخود نشان نم

 يريصورت چشمگکلسترول به LDL، کلسترول تام

کلسترول  HDLاما  ).>۰۰۰۱/۰Pافت (يش يافزا

). در =۱۰۷/۰Pرا از خود نشان نداد ( يتفاوت يسرم

ز نسبت يکلسترول و ن HDLنسبت کلسترول تام به 

LDL  کلسترول بهHDL ز پس از مصرف يکلسترول ن

  ).>۰۰۰۱/۰Pمشاهده شد ( يداريش معنيگو، افزايم
  
  

هاي تن سنجي، قندخون ناشتا و هاي تن سنجي، قندخون ناشتا و هاي تن سنجي، قندخون ناشتا و هاي تن سنجي، قندخون ناشتا و مقايسه ويژگيمقايسه ويژگيمقايسه ويژگيمقايسه ويژگي    ))))۱۱۱۱جدول جدول جدول جدول 

هفته هفته هفته هفته     ۶۶۶۶کننده در قبل و بعد از کننده در قبل و بعد از کننده در قبل و بعد از کننده در قبل و بعد از پروفايل ليپيدي در افراد شرکتپروفايل ليپيدي در افراد شرکتپروفايل ليپيدي در افراد شرکتپروفايل ليپيدي در افراد شرکت

        بار در هفته)بار در هفته)بار در هفته)بار در هفته)    ۳۳۳۳رژيم غذايي با ميگوي پرورشي وانامي (رژيم غذايي با ميگوي پرورشي وانامي (رژيم غذايي با ميگوي پرورشي وانامي (رژيم غذايي با ميگوي پرورشي وانامي (
 P        بعدبعدبعدبعد        قبلقبلقبلقبل  

value        
 mg/dl   ۴۱/۷±۸۰/۸۵  ۸۶/۸±۰۴/۹۲  ۰۰۱/۰قندخون ناشتا

  mg/dl ۴۴/۴۳±۸/۸۷  ۹۶/۵۲±۷۶/۹۸  ۲۱۵/۰گليسريد تري

 >mg/dl  ۰۶/۳۵±۹۶/۱۴۷  ۱۳/۳۷±۰۴/۱۷۸  ۰۰۰۱/۰ کلسترول تام

LDLکلسترول mg/dl  ۴۵/۲۴±۴۸/۸۰  ۰۴/۳۰±۵۶/۱۰۶  ۰۰۰۱/۰<  

HDL کلسترول mg/dl  ۷۲/۱۰±۱۰/۴۹  ۹۲/۹±۷۹/۵۰  ۱۰۷/۰  

HDL ۰۰۰۱/۰  ۵۸/۳±۸۸/۰  ۰۷/۳±۷۲/۰ / کلسترول تامکلسترول<  

HDL /کلسترولLDL ۰۰۰۱/۰  ۱۵/۲±۶۸/۰  ۶۸/۱±۶۰/۰  کلسترول<  

فشارخون سيستوليک 

mmHg 

۳۷/۱۲±۴۰/۱۲۱  ۷۸/۹±۴۴/۱۱۳  ۰۰۳/۰  

فشارخون دياستوليک 

mmHg 

۰۹/۱۰±۸۰/۷۶  ۴۵/۶±۰۰/۶۳  ۰۰۰۱/۰< 

  >Kg ۲۱/۹±۴۴/۶۴  ۹۵/۸±۶۴/۶۵  ۰۰۰۱/۰وزن 

ي بدني شاخص توده

kg/m2)BMI(  
۸۸/۲±۶۹/۲۲  ۹۱/۲±۱۳/۲۳  ۰۰۱/۰  

دور کمر به باسن 

)WHR(  
۰۵/۰±۸۹/۰  ۰۴/۰±۸۸/۰  ۳۰۶/۰  

  

 

 

        بحثبحثبحثبحث
سه بار در  ييم غذايک رژيم که يبرد ين مطالعه ما پيدر ا

هفته توانست  ۶ يبرا يوانام يپرورش يگويهفته م

 يرا باال برده و اثر يکلسترول سرم LDL کلسترول تام و

  د نداشته باشد. يسريگليکلسترول و تر HDL يرو

ک يصورت در پژوهش مشهور دانشگاه راکفلر که به

با  ييم غذايک رژيد، يمتقاطع انجام گرد ييزماکارآ

گرم کلسترل در يليم ۵۹۰گو در روز و يگرم م ۳۰۰

کلسترول  HDLو   LDLيريصورت چشمگروز، به

 يکه با محتوا )base line(ه يسه با سطح پايرا در مقا

گرم در روز يليم ۱۰۷ يهمسان شده بود ول يچرب

 ير مطالعه). د۳کلسترول داشت را باال برده بود (

گو ين ميز که پروتئيو همکاران  ن )Childs( لدسيچا

ن يشده بود اثرات ا يوانين حين پروتئيگزيجا

 ييپالسما يهانيپوپروتئيل يبر سطوح الگو ينيگزيجا

م ين مطالعه، رژيقت در اي. در حق)۵( شد يبررس

ه، از يم سطح پاياز رژ يزيگو تفاوت ناچيم ييغذا

درصد از لحاظ  ۳۸ يشت ولکلسترول دا يلحاظ محتو

چرب  يدهايب اسيترک يتر بود و دارانييتام پا يچرب

موجب  ييم غذاير رژيين تغيبود. ا يکامالً متفاوت

 LDLدرصد در غلظت کلسترول تام و  ۵و  ۳کاهش 

 يج مطالعهيهمانند نتا يد وليب گرديترتکلسترول، به

  کلسترول مشاهده نشد. HDL يبر رو يما، اثر

گر در سطح يد ين دو مطالعه، پژوهشيه به جز امتأسفان

شود که به اثر مستقل يافت نمي يپزشک مطبوعات

  ها پرداخته باشد. نيپوپروتئيگو بر سطوح ليمصرف م

کلسترول  LDLدانشگاه راکفلر، هر چند  يدر مطالعه

ش يه افزايکلسترول به نسبت سطح پا HDLو هم 

سترول کمتر کل LDLش يدرصد افزا يول، افته بودندي

ن رو نسبت کلسترول يکلسترول بود و از ا HDLاز 

 HDLکلسترول به  LDLا يکلسترول و  HDLتام به 
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ن رو، يافته و از ايگو اختالل نيکلسترول، با مصرف م

گو يشنهاد نمودند که مصرف ميپژوهشگران مطالعه پ

 يسرم در افراد با سطح چرب ينيپوپروتئيل ليبر پروفا

ما هر  ي). در مطالعه۳کند (يالل نمجاد اختيا يعيطب

 HDL، )۵( همکاران و لدسيچا يچند مانند مطالعه

 يافت وليش نيه افزايسه با سطح پايکلسترول در مقا

کلسترول و کلسترول تام موجب  LDLش سطح يافزا

کلسترول و  HDLکلسترول به  LDLشد که نسبت 

صورت کلسترول به HDLا کلسترول تام به ي

  ابد.يش يافزا يدار يمعن

عنوان عامل خطرساز ن نسبت بهيش اياز آنجا که افزا

توان يباشند ميمطرح م يعروق – يقلب يهايماريب

ن برداشت نمود که مصرف يما چن يمطالعه براساس

مؤثر است. در  ينيپوپروتئيجاد اختالالت ليگو در ايم

 يديپيکه افراد با اختالالت ل يهنگام يما حت يمطالعه

م که اثر يم، باز مشاهده نمودياز مطالعه حذف کردز ين

پا برجا ماند و  ينيپوپروتئيگو بر اختالالت ليمصرف م

جه گرفت که مصرف ين نتيست چنيباين رو، مياز ا

تواند يبار در هفته م ۳صورت به يوانام يگو پرورشيم

ش يز موجب افزاين يعيطب يدر افراد با سطح چرب يحت

LDL .کلسترول و کلسترول تام سرم شود  

پر کلسترول  ييم غذايعنوان رژگو بهيهر چند م

پژوهشگران دانشگاه راکفلر عدم  يشود وليمحسوب م

کلسترول در  HDLکلسترول به  LDLر در نسبت ييتغ

ن شاهد يعنوان اه را بهيسطح پا ييم غذايسه با رژيمقا

ست گو ممکن ايدر م ييکه کلسترول غذا دنديبرگز

ه را ارائه ين فرضيها ان آنيجذب نشود. همچن يخوب به

با قدرت کم در  يرکلستروليغ يهادادند که استرول

جذب رقابت کنند.  يگو ممکن است با کلسترول برايم

پژوهش دانشگاه راکفلر، مصرف  يهاافتهيبر عکس 

ز يصورت ناچگو، بهياز خرچنگ، البستر و م يبيترک

). ۴بود ( يعيک در افراد طبيولمپرکلسترياثرات ه يدارا

کمتر  ييايدر يک غذاهايپرکلسترولمين اثرات هيالبته ا

  ). ۴گر بود (يدار دکلسترول ياز غذاها

وجود  يشگاهيز در سطح جانوران آزمايک مطالعه ني

د و اختاپوس يگو، اسکوئيم يياثر غذا يدارد که به بررس

  ).۹موش پرداخته است ( يديپيسطوح ل يبر رو

د و يگو، اسکوئين پژوهش نشان داده شد که ميادر 

 يهاک در موشيدميپيپولياثرات ه ياختاپوس دارا

گو و يک ميدميپيپوليت اثر هيبوده و فعال يشگاهيآزما

 يهان فرآوردهيا يديپيد، برآمده از جزء لياسکوئ

  ).۹باشد (يم ييايدر

در سطح  يهر چند که با وجود فقدان مطالعات کاف

دها يپيگو بر سطوح ليدر مورد اثر م يات پزشکيادب

ن موضوع يا يکرد و تا حد يتوان اظهار نظر قطعينم

 يمطالعه ياست ول يضيشواهد ضد و نق يدارا

دانشگاه  يالذکر با مطالعهفوق يشگاهيجانوران آزما

ن يج مخالف ايدارد. وجود نتا يخوانراکفلر هم

م يبا آن روبرو هست يمطالعات که در مطالعه کنون

سازد. از آنجا که در يگر را مطرح ميد ياهيفرض

ن، يشي، بر عکس مطالعات پيکنون يمطالعه

اند، استفاده کرده يپرورش يگويکنندگان از م شرکت

ان گذاشت که ممکن است ين فرض را بنيتوان ايم

 يگويچرب و کلسترول متفاوت در م يدهايب اسيترک

مطالعه  يهاافتهيموجب تفاوت در  يوانام يپرورش

  شده باشد.

گو دارند يم ييغذا يرهيدر ج يدها نقش اساسيپيل

ن جانوران هستند يا يبرا ياز انرژ يرا نه تنها منبعيز

ها، ، استروليچرب ضرور يدهاياز اس يبلکه منبع

 هستند يمحلول در چرب يهانيتاميدها و ويپيفسفول

چرب موجود در  يدهايب اسيقت ترکي). در حق۱۰(

 ييغذا يپدهايياز ل يبازتاب يورت عمومصگو بهيم
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  ).۱۰است ( آنها

ن استرول و يترد، کلسترول مهميپنائ يگوهايدر م

عنوان  راشباع چندگانه که در انسان بهيچرب غ يدهاياس

از جزء  يااند، بخش عمدهشناخته شده يضرور

  ).۱۱دهند (يل مين جانوران را تشکيچرب ا يدهاياس

، n-۳ر اشباع چندگانه يغ چرب يدهاياس يطور کلبه

ک، يک و دوکوساهگزائونوئيکو ساپنتائونيا يدهاياس

گو را شامل يچرب تام م يدهايدرصد از اس ۳۰حدود 

گرم از  ۱۰۰هر  گرم در ۲۰/۰شوند که حدود يم

  ).۱۲دهند (يل ميآن را تشک يبخش خوراک

) ۱۳زاده (تيو وال يسار يعسکر ياساس مطالعه بر

د يسف يگويو م يوانام يگويم يلهدر عض يزان چربيم

 ۷۷/۰ب يترتبه )Fenneropenaeus indicus( يهند

گرم وزن خشک بود. خواجه و  ۱۰۰گرم در  ۶۵/۰و 

 يگويزان کلسترول همولنف ميز مي) ن۱۴همکاران (

گرم در يليم ۵/۱۹±۱/۷را برابر  يد هنديسف يپرورش

  اند.تر گزارش کردهيليدس

تواند يگو نميم از آنجا که ميار جالب است که بدانيبس

کلسترول بسازد، کاهش آن در همولنف شاخص 

آن  ييغذا يرهيکمبود کلسترول در ج يبرا يخوب

  ).۱۵است (

 يگو پرورشيم ييغذا يرهيچرب ج يدهايب اسيترک

ب يترک يم بر رويصورت مستقبه يد هنديسف

). ۱۶گذارد (يچه آن اثر ميچرب و ماه يدهاياس

ن برداشت کرد که يتوان چنيواهد، من شيبراساس ا

ر ييموجب تغ يوانام يپرورش يگويم ييغذا يرهيج

زان کلسترول بافت آن يچرب و م يدهايب اسيدر ترک

ن مطالعه از يرا ما در ا يج متفاوتيجه نتايشده و در نت

دانشگاه  يبا مطالعه يسرم يدهايپيلحاظ سطح ل

 يگويد (مآزا يايد شده در دريص يگويراکفلر که از م

  م. يکني) استفاده کرده بود، مشاهده ميوحش

انجام شده  يرانيکه توسط پژوهشگران ا يادر مطالعه

چرب  يدهايب اسياست، نشان داده شد که ترک

د يص يوحش يگويبا م يد هنديسف يپرورش يگويم

 وجود دارد؛ به يفارس تفاوت آشکارجيشده در خل

از  ياالترسطح ب يدارا يوحش يگوين صورت که ميا

 يدهايبوده و سطح اس n-۳راشباع يچرب غ يدهاياس

باالتر بوده  يوحش يگوهايز در مين ۶nبه  n-۳چرب 

ن پژوهش مهم، باال بودن يج اياساس نتا ). بر۱۷است (

و  EPA ،DHA ،ARAچرب  يدهايسطوح اس

به نسبت  يوحش يگويدر م n-۳چرب  يدهاياس

ز ا يوحش يگوي، ميد هنديسف يپرورش يگويم

ک و ياثرات ضد آتروژن يدارا يپرورش يگويم

  است.  يباالتر يا هيتغذ

اثرات کاهش  يد عدم مشاهدهيگر، شايد بيانبه 

کلسترول در  HDLکلسترول به  LDLشاخص نسبت 

 يپرورش يگوي، برخاسته از استفاده از مبررسي كنوني

  بوده است.

ل کاهش يدلنه چندان دور، به ياندهياز آنجا که در آ

ر، صنعت يذخا يهاتيو وجود محدود يعير طبيخاذ

گو رو به ير و پرورش ميک تکثيوتکنيو ب يپرور يآبز

ن يک و قوانيولوژيزيط فيابد، شراييم يفزون

ن نوع يا يهيط رشد و تغذيحاکم بر شرا ييايميوشيب

 يست مدنظر قرار دارد. روغن ماهيبايگوها را ميم

 يپرورش يگوهايم ييغذا يرهيار مهم در جيبخش بس

 يگوهاياند که م) و مطالعات نشان داده۱۸است (

روغن  يحاو ييغذا يرهيه شده با جيتغذ يپرورش

درصد)  ۷۵/۰( ين کلسترول بدنيباالتر يدارا يماه

 ين کردن غذايگزياست که جا ين در حالياند و ابوده

ا، يا روغن سويا و يسو يرهيبا ج يو روغن ماه يماه

موجب کاهش کلسترول  زان رشد،ير بر ميبدون تأث

 ييغذا يرهيج ).۱۹شده است ( يوانام يگو پرورشيم
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درصد روغن بوده و شامل  ۱۰تا  ۵ ي، حاويماه

 يراشباع چندگانه است که برايچرب غ يدهاياس

د در يبا يد هستند وليار مفيه و سالمت انسان بسيتغذ

ز ين يماه ييغذا يرهيزان کلسترول جينظر داشت که م

ش سطوح کلسترول ين موجب افزاي است که همباال

 يرهين نوع جيه شده با ايتغذ يپرورش يگوهايدر م

 يرهين جيا ينيگزين، جاي). بنابرا۱۹شود (يم ييغذا

 يرهيدر ج ييبات غذايگر ترکيا ديا و يبا سو ييغذا

ار داغ و يبس يهااز موضوع يپرورش يگوهايم ييغذا

ن ير صورت، انده خواهد بود. در هيآ يجنجال

ر بر يباشد که بدون تأث ياست به گونهيبايم ينيگزيجا

، ضمن کاهش سطح يپرورش يگوهايزان رشد ميم

د يچرب مف يدهايزان اسيها، مکلسترول بدن آن

DHA  وEPA  .را کاهش ندهد  

آن  يما عدم طراح يمطالعه يت عمدهيمحدود

گر، ياست. به زبان د ينيبال ييک کارآزمايصورت  به

رفته است و فاقد يانجام پذ ياصورت مشاهدهمطالعه به

 ييک کارآزمايصورت رش بهيچهار چوب مورد پذ

ک يد در چهارچوب يشا يباشد وليار ميتمام ع

رد. در هر صورت، در يگ يجا يمه تجربين يمطالعه

از افراد شرکت يمورد ن يست انرژيباينده ميآ يمطالعه

ها محاسبه شود و آن يکيزيط فياساس شرا کننده، بر

ه و چه در يچه در سطح پا ييم غذايز اجزاء رژين

 يدرات و چربين، کربوهيپروتئ يز براين يسطح تداخل

چرب  يدهاير اسيزان مقادين مين گردد. همچنييتع

گانه و يراشباع يچرب غ يدهاياشباع نشده، اس

ز همسان شود و يچرب اشباع چندگانه ن يدهاياس

ز همسان و ثابت نگه يروزانه ن يتافيزان کلسترول دريم

  داشته شود.

 -ياصورت مشاهدهکه مطالعه به يبا وجود

از آن  يج آن حاکينتا يول ،انجام شده است يتجرب مهين

صورت سه به يپرورش يوانام يگوياست که مصرف م

افراد اثرات  يديپيل ليتواند بر پروفايبار در هفته م

شود که يشنهاد مين رو پيداشته باشد. از ا يريچشمگ

 يپرورش يگويم ييغذا يرهيتا مشخص شدن اثر ج

و کلسترول آن، در افراد با  يچرب يزان محتويبر م

شنهاد شود. يگو با دقت پي، مصرف مياختالالت چرب

ن يا n-۳چرب  يدهاياس يرا هر چند که محتويز

بر سالمت قلب و عروق اثرات  ييايدر يفرآورده

گر چنانچه موجب يد يز سوا يدارد ول يرقابل بحثيغ

بدن شود  يهانيپوپروتئير در سطح لييجاد تغيا

 يعروق - يقلب يهايماريش خطر بيتواند در افزا يم

  نقش داشته باشد. 

افراد  يبرا يگو پرورشي، مصرف ميک فراگرد کليدر 

ه يتوص يپرکلسترولميو ه ينيپوپروتئيبا اختالالت ل

د بدون اختالالت توان آن را در افرايم يشود ولينم

  ه نمود.يگر آن، توصيد يهايجهت سودمند يچرب
        

        ييييسپاس و قدردانسپاس و قدردانسپاس و قدردانسپاس و قدردان
 يان موج (جناب آقاياست شرکت کياز مجموعه ر

) که در يد احمديسع يو جناب آقا يوسفياله فتح

ار قرار دادن امکانات ياز در اخت يدانيانجام پژوهش م

 يچ کوششيخود از ه يگويمزارع پرورش م يو فضا

 اند کمال امتنان را دارم. نکرده يارفروگذ
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Abstract 

Background: It has been suggested that moderate shrimp consumption in normolipidemic subjects will not 

adversely affect the overall lipoprotein profile. Hence, shrimp consumption can be included in “healthy 

heart" nutritional guidelines. However, the effects of cultured shrimp on serum lipoproteins of normal 

subjects have not yet investigated.  

Material and Methods: Twenty-five healthy normolipidemic men who were workers of a shrimp farm in 

Bushehr province participated in a quasi-experimental study. In a crossover six weeks trial, the effect of three 

days per week diet (containing 300 g cultured shrimp Litopenaeus vannamei /day) on serum lipid profile was 

compared with a zero-marine baseline diet.  

Results: After six weeks trial, serum triglyceride and HDL-cholesterol levels were not significantly changed 

from the baseline levels (p>0.05). However, total cholesterol and LDL-cholesterol levels, total cholesterol to 

HDL-cholesterol and LDL-cholesterol to HDL-cholesterol ratios were significantly increased (p<0.0001).  

Conclusion: Moderate cultured shrimp (Litopenaeus vannamei) consumption can increase total cholesterol 

and LDL-cholesterol levels in normolipidemic men. Although a diet containing native shrimp has many 

benefits for healthy persons, but we do not recommend cultured shrimp in a healthy heart diet for persons 

with dyslipidemia or cardiovascular diseases. 
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