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 مقدمه
در  رير عل مرر  و م  نيتر مهم يو عروق يقلب يها يماريب

با  يارتباط تنگاتنگ ها يماريب ني[. در افراد ا1] باشند يجهان م

 ديکرم اسر   زانير م يکره دارا  ييغذا ميرژدارد.  يپرکلستروميه

به  يبهبود سالمت ياست که برا هيتوص نيچرب اشباع است اول

بر کراه    ديتاک ييغذا ميرژ نيگردد در ا يم زيافراد تجو نيا

و  يوانير کرره    رير پرر چررب ن    يلبنر  يهرا  همصرف فرآورد

 رير ن  ينبرات  يهرا  يمحصروتت برا چربر    نيکردن ا نيگزيجا

خرود ابهرام دارد و    هيتوصر  نير  را  ا  نياست. با ا نيمارگار

 [.2-8] است زيبرانگ سوا 

را  HDL-C و  يرا افرزا  LDL-C چرب ترانس يدهاياس

دهنرد   يمر   يرا افرزا  CVD دهند و خطر ابرتال بره   يکاه  م
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چرب  ديتر اس کم ريداشتن مقاد ليدل هب نيشود مارگار يتصور م

 يا هير از ن رر تغذ  تواسترو يف ، فقدان کلسترو  و داشتنترانس

 لير دل هباشد امرا بر   يوانيبا کره   سهيتر در مقا سالم يمحصول

مختلر  برا هرم     يدر کشورا نيمارگار ديتول يکه تکنولوژ آن

 ي اصل در طر  باتيبه ترک يآن بستگ يکند لذا سالمت يفرق م

پرچرب  يفرآورده لبن کي يوانيکره   [.8دارد ] ندهايفرآ نيا

دهد. کره   يغل ت کلسترو  را افزا شود يو تصور م باشد يم

بلنرد   رير زنج اعچررب اشرب   دياس ياديمقدار ز ي او يواني 

برا   سره يباشد که در مقا يم کيو پالمت کيستيريم ديمنجمله اس

چرررب  دياسرر نيتررر يپرکلسررترولميچرررب ه يدهاياسرر ريسررا

گردنرد   يمر  LDL-C مقردار   يشوند و سبب افزا يمحسوب م

 يدهايو اسر  يوانير تر کره   به مصرف کم هيتوص چه [. اگر9]

 نيب يدار يمعننگر ارتباط  ندهيچرب اشباع شده اما مطالعات آ

  يو عروقر  يقلب يها يمارياشباع و ب يچرب يدهاياس افتيدر

cardiovascular disease ايرر (CVD) نشرران نررداده اسررت 

 افررتيدر  يبررر افررزا يمبنرر يمتناقضرر ي[. شررواهد10،11]

 يها يماريابتال به ب ادتريز سکيپر چرب و ر يلبن يفرآوردها

مطالعرات   يبرخ جينتا نيوجود دارد عالوه بر ا يو عروق يقلب

مثرل   يلبنر  يفرآوردهرا  افرت يدر نياز رابطه معکوس ب ي اک

 هيتوص ليدل نيمه [.  به12است ] 2نوع  ابتيو د ريماست و پن

 CVD برر  يدرشرت مغرذ   کيفقط  ريتاث يبررس يجا هشده ب

غرذاها   راير شرود ز  يابير ارز ماريب نيبر ا يواقع يغذاها ريتاث

 ابرتال بره   سکير بر بوده که بعضاً يمغذ باتيترک ريسا يدارا

CVD گزارش شد  زيآنالمطالعه متا کيباشد. در  يم رگذاريتاث

 [.13وجود ندارد ] CVD و يوانيکره   افتيدر نيب يارتباط

Engel و Tholstrup (2015) مقردار   افتيکه در افتنديدر

برا روغرن    سره ي( در مقاي% انررژ 5/4) يوانيمتوسط از کره  

و  LDL-C  يباعر  افرزا   يمعمرول  ييغرذا  مير رژ اير  تونيز

باعر    يمعمرول  ييغذا ميگردد و برعکس رژ يکلسترو  کل م

 [.13] گردد يم زين HDL-C  يافزا

Zock وKatan  (1996)  سره يبا مقا يمقاله مرور کيدر 

اظهار داشرتند   نيپوپروتئيل يبر رو يوانيو کره   نياثر مارگار

برا   يوانير  اصرل از کرره     يدرصد کالر 10کردن  نيگزيجا

چب تررانس مقردار کلسرترو      دياس يبات ريبا مقاد نيمارگار

 تبرر نسرب   ريدهد و تاث يرا کاه  م HDL-C و  LDL-Cکل،

کرم   ريمقراد  ي راو  نيندارد. مارگار HDL-C کلسترو  کل به

و نسبت کلسترو   LDL-C چرب ترانس، کلسترو  کل و دياس

 ريتراث  LDL-C يدهد امرا برر رو   يرا کاه  م HDL-C کل به

 [.8ندارد ]

گررم   30روزانره   کره  يادعا کردند در صرورت  نيمحقق نيا

ابرتال بره    سرک ياستفاده شرود ر  يوانيکره   يجا هب نيمارگار

شرود در   يترر مر   درصرد کرم  10 يو عروقر  يقلب يها يماريب

 hard) سرفت  نياز مارگرار  يوانير کرره    يجا هاگر ب که ي ال

high-trans stick margarines)  تيخاصر  نير استفاده شرود ا 

 [.8] نخواهد آمد دست هبخ  ب يسالمت

 يمتعرد  يهرا  مختلر  برا روش   يدر کشرورها  نيمارگار

و اخرتالط چنرد ترا     ونيکاسر يفياستر ون،يدروژناسيمنجمله ه

 هرا  ياز افزودنر  يو با اضافه کردن برخ گريد با هم يروغن نبات

 نير ها و به تبر  ا  چرب آن يهادياس بيگردند لذا ترک يم ديتول

 سرت سررم متفراوت ا   يديپيل ليبر پروفا ييماده غذا نيا ريتاث

برا کرره    سره يمحصو  در مقا نيبخ  ا سالمت تي[. خاص14]

در ارتباط با  يقيمورد سوا  بوده و تاکنون تحق شهيهم يواني 

انجرام   يوانير برا کرره     سهيداخل در مقا ديتول يها نيمارگار

 نينگرفته است. هدف از ايرن تحقيرب بررسري تراثير مارگرار     

و  پيردي لي لير چنين کرره  يرواني برر پروفا    سخت و نرم و هم

 .باشد چرب سرم رت مي دياس بيترک
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گررم بودنرد کره از     262±23 يبيهفته و با وزن  تقر 8با سن 

 طيبره محر   اهر  رت که نيا ي. براشدند يداريپاستور خر تويانس

 يمعمرول ) ييغرذا  مير مدت سه هفته با رژ هعادت کنند ب ديجد

( ها قرار گرفتره  و آب به طور آزاد در دسترس آن ييغذا رهيج

ساعت  12صورت  هها ب آن يبرا ينگهدار طيشرا شدند. هيتغذ

برود و در   گرراد  يدرجه سانت 21±2 يو دما يکي/تارييروشنا

 ييهشرت ترا    وهبه چهرار گرر   يطور تصادف همدت ب نيا انيپا

 ييغرذا  مير مداخلره رژ هرا مطالعره و    آن يشدند  و رو ميتقس

عمل آمد.  هها خونگيري ب صورت گرفت. قبل از مداخله از رت

شرد و پرس از    بير تزر نيکتام يمن ور به رت دارو نيا يبرا

دست آمده  هشد نمونه خون ب يريها اقدام به خونگ آن يهوش يب

اتاق قرار داده شد و پرس از لختره    يساعت در دما 2مدت  هب

دسرت   هبر  يهرا  . سرمديکردن سرم جدا گرد فوزيشدن با سانتر

گرراد   يدرجه سرانت  -80 زريشد و در فر ختهير ا يآمده در و

 .شد ينگهدار

سرخت   نيدو نوع مارگار بيتحق نيدر ا .

 نيچنر  و هرم  ييغرذا   يصرنا  ياز وا دها يوانيو کره  و نرم 

رت  ييافرزودن بره غرذا    يروغن کانوت از سطح عرضره بررا   

 هير ته يصرورت هفتگر   هبر  ييغرذا  يها مي. رژديگرد يداريخر

 Chow) اسرتاندارد رت  ييابتردا غرذا   مير رژ هيته يشد برا يم

diet) رت  يغذا هيمخصوص ته کسريشده سپس در م ابيآس

در  ياضرافه شرد ترا مقردار چربر      ياهيگ اي يوانيکره   به آن

گرروه کنترر     يدرصد  برسد. برا 24ها به مقدار   گروه يتمام

از روغن کانوت اسرتفاده شرد. پرس از مخلروط کرردن برا        زين

آمدند. و  يشکل رو  در م هاستفاده از چرخ گوشت مخصوص ب

 ند ترا کرامالً  دشر  يمر  دهيبر يمتر يسانت 4-8قطعات  کلبه ش

باشند. بعد در  دما اتاق قرار گرفتند  ييرت تجار يمشابه غذا

 بود ريشامل موارد ز ميچهار رژ بيتا خشک شوند. ترک

 رت + روغن کانوت ييگروه کنتر :  غذا ييغذا ميرژ

 نرم نيرت + مارگار يي: غذاگروه او  ييغذا ميرژ

 سخت نيرت + مارگار ييدوم: غذا ميرژ

 يوانيرت + کره   ييگروه سوم: غذا ييغذا ميرژ

 انير مدت هشت هفته به رت داده شد. در پا هها ب رژيم اين

هروش گرديدنرد.    ياترر بر  ها با استفاده از  اين هشت هفته، رت

و سررم آن   يآور جمر   ياجوف تحتان ديخون از ور يها نمونه

سرم  يبا استفاده از سانتريفيوژ جداسازي شد پس از جداساز

 .گرديد يگراد نگهدار يدرجه سانت -80 زريدر فر

: چربري پرروتئين،   ييدهنرده رژيرم غرذا    ليتشرک  باتيترک

و فهلينر  و   کربوهيدرات به ترتيب با روش سوکسله، کجدا 

رطوبت با آون و خاکستر با استفاده از کروره اکتريکري تعيرين    

 .شد

، LDL-C، رت: کلسررترو  کررل يديررپيل ليررپروفا يبررسرر

HDL-C  يمر يآنز يهرا  تير برا اسرتفاده از ک   ديريسيگل يو تر 

 يرير گ اندازه تيشرکت پارس آزمون و مطابب با دستورالعمل ک

 .شد

سرازي   : آمادهييغذا يها ميچرب رژ دياس ليپروفا يبررس

 مطابب روش بيها به ترت آن زيمتيل استر اسيدهاي چرب و آنال

AOCS Ce 2-66 و AOCS 1Ce -91    از [14]انجرام گرفرت .

 ,Varian CP-3800 (Varian يگراز  يدسرتگاه کرومراتوگراف  

Inc., CA, USA)  مجهز به دتکترور FID (flame ionization 

detector) چرب اسرتفاده شرد. طرو ، قطرر      دياس زيآنال يبرا

کار گرفتره شرده    هب CP Sil 88 نهييو ضخامت ستون مو يداخل

 25/0مترر و   يلر يم 25/0مترر،   100 بير بره ترت  زيآنرال  يبرا

 Rainer کره توسرط ژنراترور    يتروژنر يبود. از گاز ن کرومتريم

Lammertz, Hüerth, Germany) HG2200 شد بره   يم ديتول

 25سرعت  make up و گاز  PSI 68  )فشار گاز  امل وانعن

. سرررعت هرروا و گرراز ديرر( اسررتفاده گردقررهيدر دق تررريل يلرريم

 260انژکتور و دتکتور  يدما، قهيدر دق تريل يليم 30 دروژنيه

اون از  يدما بود. تريکروليم 1 بيو  جم ترز گراد يدرجه سانت

 نير در ا قره يدق 5شروع شده و به مدت  گراد يدرجه سانت140

 oC/min 4 ندهيفزا بيدما با ش زانيداشته شد، سپس م دما نگه

ثابرت   قره يدق 15رسانده شده و بره مردت    گراد يسانت 240به 

در ن رر   قهيدق 00ها  نمونه هيکل يبرا زيزمان آنالداشته شد.  نگه

 .گرفته شد
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هاي چررب سررم: آنراليز اسريد     يهادياس ليپروفا يبررس

(  2005ان )و همکرار  Masood چرب سرم مشابه با مطالعرات 

 100در داخل يک ويا  به  [. براي اين من ور15انجام گرفت ]

بنرزن و   _مترانو    1بره   4ليتر مخلوط  ميلي 2ميکروليتر سرم 

درب آن در  نميکروليتر استيل کلرايد اضافه و بعد از بست 200

گراد  درجه سانتي 100دقيقه در دماي  60مدت  هداخل  مام ب

% به محتويرات  6ليتر کربنات پتاسيم  ميلي 5سپس قرار گرفت 

اضافه و بعد از سانتريقوژ فاز فوقاني که شاما متيل استر اسريد  

ريخته  GC چرب بود جدا و در داخل ويا  مخصوص دستگاه

مشرابه  هراي چررب    اسيد يربراي آنال GC شد. شرايط دستگاه

 .اسيد چرب رژيم غذايي انجام شد

پرر   ييغرذا  ميبا رژ هيها: قبل از شروع تغذ وزن رت نيتع

 01/0ها با ترازو برا دقرت    چرب و هشت هفته بعد از آن، رت

 .شدند نيگرم توز

اخالق در  تهيوه  از کمژانجام پ يبرا .ياخالق مال  ات

نامررره شرررماره   يپرررژوه  دانشرررگاه علررروم پزشرررک   

موافقت تزم  اخذ  29/6/1393/پ مورخه 3003/9/35/16

 .شد

هرا از   هداد لير و تحل هير تجز يبرا .ها داده ليو تحل هيتجز

 بيترک نيب سهياستفاده شد. مقا SPSS version 16:0افزار  نرم

قبل و بعد از مداخله برا آزمرون    يديپيل ليچرب و پروفا دياس

Paired T test هرا   گروه نياختالف ب نييانجام گرفت. جهت تع

( استفاده شرد  One way ANOWA) انسيوار زيآنال از آزمون

ها با گرروه کنترر     آن سهيها و مقا گروه ييدوتا هسيمقا يو برا

 .استفاده شد يبا استفاده از آزمون توک

 

 جينتا
 دراتير و کربوه يچرب ن،ي: مقدار پروتئييغذا ميرژ بيترک

نشان داده شده است.  1در جدو   ييغذا ميهشت رژ يو انرژ

و  نيدرصد بود و باتتر 24 دود  يدر چهار گروه مقدار چرب

گروه کنترر  و    ييغذا ميدر رژ بيترت بهيسطح انرژ نيتر نييپا

و  63/450 نررم و در مقردار   نيکننرده مارگرار   افرت يگروه در

 يشر يآزما يگروها نيگرم بود. ب 100در  يلوکالريک 88/443

 ن،يپررروتئ ،ياز ن ررر مقرردار چربرر يدار ياخررتالف معنرر چيهرر

 (.>05/0Pمشاهد نشد ) يو انرژ دراتيکربوه

 بيترک 3و  2: جدو  ييغذا ميچرب رژ يدهاياس بيترک

نشان  يشيآزما يها گروه کنتر  و گروه ييچرب غذا يدهاياس

نشران داد اخرتالف    انسير وار ليو تحل هيآزمون تجزدهد.  يم

 يهرا  گرروه  ييغرذا  مير چررب رژ  يهادياسر  نيب يقابل توجه

 نيمارگرار  ي راو  مير با گروه کنتر  وجود دارد. رژ يشيآزما

 چرب اشباع و ترانس بود. ديمقدار اس نيرت  يب يداراسخت 

و   MUFAاشرباع )  ريچرب تک و چند غ يهادياس مقدار

PUFAبود.  تر  يگروه ب ري( در گروه کنتر  از سا 

طرور متوسرط وزن    هبر  هرا:  برر وزن رت  ييغذا ميرژ ريتاث

 04/28درصرد ترا    02/22 نيها بعرد از هشرت هفتره بر     رت

ايرن تغييررات در   داري برين   خرتالف معنري  و ا افرت ي  يافزا

هاي مختل  مشاهده نشد. مقدار غذايي مصررفي روزانره    گروه

نررم،   نيمارگرار  کننرده  افتيتوسط هر رت در گروه کنتر ، در

، 30/21 ،99/20خت و کره  يرواني بره ترتيرب    س نمارگاري

روزانره   يافتير در يمقردار کرالر  گرم برود.   89/21و  02/21

نررم،   نيمارگرار  کننرده  افتيتوسط هر رت در گروه کنتر ، در

، 00/95، 10/100مارگارين سخت و کره  يواني به ترتيرب  

 کيلو کالري بود.  60/96و  00/94

هرا:    سررم رت  ديسرر يگل يبر مقردار ترر   ييغذا ميرژ ريتاث

شان ن 4هاي مختل  در جدو   گليسيري در گروه تري راتيتغي

ل از هرا قبر   گليسيريد تمام گروه داده شده است. بين مقدار تري

(. تغذيه برا  >05/0Pداري مشاهده نشد ) مداخله اختالف معني

ترگليسرريد   دارهاي غذايي مختل  منجر به تغييررات مقر   رژيم

 ديسررريگل يترررين افررزاي  در مقرردار تررر برري هررا شررد.  رت

کننرده   افرت يليترر( مربروط بره در    گرم در دسي ميلي 30/212)

در گرروه   ديسرر يگل يترين مقردار ترر   سخت بود کم نيمارگار

در  يطرور کلر   هبر ليتر( برود.   گرم در دسي ميلي 93/00کنتر  )

 ديريسر يگل يترر  يوانير و کرره    نيمارگرار  افتيدر يها گروه

را  ديريسر يسخت مقدار ترگل نيمارگار با هيتغذ. افتي  يافزا

کرد. در گروه  اديها ز گروه رياز سا تر  يو ب يدار يطور معن هب
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قبل و بعرد   ديسريگل يمقدار تر نينرم ب نيکننده مارگار افتيدر

 .  ديمشاهده نگرد يدار ياز مداخله تفاوت معن

هراي   هاي غذايي بر کلسترو : نتايج تاثير رژيم رژيم تاثير

-LDLو  HDL-C، LDL-Cغذايي آزمايشي بر کلسترو  کل، 

C/ HDL-C C  شده اسرت. مقردار   نشان داده  5 يها در جدو

 60/51 -19/68مداخلره برين   از قبل  ها کلسترو  کل، گروه

 اوتهرا تفر   ليتر برود و از ايرن ن رر برين آن     گرم در دسي ميلي

ها و  هگرو يداري از لحاظ آماري مشاهد نگرديد. در تمام معني

  يافرزا  HDL-Cگروه کنترر  مقردار کلسرترو  کرل و      ي ت

کراه    LDL-C ر نشران داد. در گرروه کنترر  مقردار    دا يمعن

سخت و  نيکننده مارگار افتيداشت اما در گروه در يدار يمعن

کننرده   افرت يدار برود و در گرروه در   يمعنر   يافزا يوانيکره  

  HDL-C مقردار  نيتر  يبنبود.  يدار يمعن رييتغنرم  نيمارگار

 نيکننده مارگار افتيدر گروه کنتر  و در بيبه ترت LDL-Cو 

کننرده کرره    افرت ي. مداخلره در گرروه در  ديسخت مال  ه گرد

امرا   اوردير ن دوجو هب رييتغ LDL-C/HDL-Cدر نسبت  يواني 

نشران   ي. آزمون تروک ديگردکاه  آن  ها مقدار گروه ريدر سا

هرا   هگررو  نيدر بر  LDL-C/HDL-Cهفته نسبت  8داد بعد از 

 نيمقدار آن در گروه کنتر  و باتتر نيتر و کمباشد  يمتفاوت م

 بود.   يوانيه  کننده کر افتيمقدار آن در گروه در

چررب سررم رت    يدهايهراي غرذايي برر اسر     رژيم تاثير

 6کننده رژيرم غرذاهايي آزمايشري و کنترر : جردو        دريافت

ها را قبرل و بعرد از مداخلره     چرب سرم رت يها دياس بيترک

 بير ترک نيدار بر  ياخرتالف معنر   يطرور کلر   هدهد. بر  ينشان م

رت قبرل از مداخلره مشراهده نشرد لرذا       32چرب  يدهاياس

چررب سررم    دياسر  بير ذکر شد. ترک جدو ها در  آن نيانگيم

طررف برا قبرل از مداخلره اخرتالف       کيمختل  از  يها گروه

هر سه گروه با گروه کنتر  اختالف  نيب گريداشت و از طرف د

 يدهايدر گرروه کنترر  اسر    يطور کل هدار وجود داشت. ب يمعن

 ريچرب تک و چند غ يهاديمجموع اس چرب اشباع کاه  و

 نيکننده مارگرار  افتيدر يها . در گروهدادنشان   ياشباع افزا

 .ديمشاهده گرد  الت نيعکس ا يوانيو کره  

 

 
 *ه هاي آزمايشي . ترکيبات تشکيل دهنده رژيم غذايي ) بر  سب درصد(  گروه کنتر  و گرو1جدو  

*انرژي ) کيلو کالري( رطوبت خاکستر کربوهيدرات پروتئين چربي نام گروه
 

00/24 ± 10/0 گروه کنتر     04/0±28/18 00/1±90/41 23/0±89/0 81/0±89/0 63/450 

08/24± 95/0 دريافت کننده  مارگارين نرم  82/0±38/10 89/0±41/39 00/0±43/0 95/0 ±00/11 88/443 

 01/445 48/11±53/0 45/0±12/0 62/39±60/0 45/10±60/0 08/24±06/0 دريافت کننده  مارگارين سخت

 82/444 31/11±68/0 40/0±16/0 60/39±81/0 49/10±81/0 02/24±49/0 دريافت کننده  کره  يواني

 . ترکيب اسيدهاي چرب ) بر  سب درصد( رژيم غذايي گروه کنتر  و گروه هاي آزمايشي2گرمجدو  100در  مقادير  *

 

 يشيآزما يگروه کنتر  و گروه ها ييغذا ميبر  سب درصد( رژچرب ) يدهاياس بي. ترک2جدو 

 P کننده  کره  يوانيدريافت  دريافت کننده  مارگارين سخت دريافت کننده  مارگارين نرم گروه کنتر  اسيد چرب

C4:0 - 29/1 ± 04/0 e 83/0 ± 03/0 f 90/0 ± 18/0 a 001/0> 

C6:0 01/0 ±0c 21/0 ± 01/0 b 21/0 ± 01/0 b 41/0 ± 01/0 a 001/0> 

C8:0 - 31/0 ± 01/0 a 31/0 ± 01/0 a 31/0 ± 01/0 a 61/0 

C10:0 20/0 ±0b 21/0 ± 01/0 b 1/0 ±0b 23/1 ± 03/0 ac 001/0> 

C12:0 05/0 ±0g 41/0 ± 01/0 f 44/1 ± 04/0 be 96/2 ± 00/0 a 001/0> 

C13:0 - - - 02/0 ±0b - 

C14:0 53/0 ± 01/0  d 21/0 ± 01/0 c 06/5 ± 16/0 a 55/2 ± 06/0 b 001/0> 

C16:0 15/2 ± 04/0 f 86/30 ± 88/0 c 84/39 ± 24/1 a 01/20 ± 06/0 d 001/0> 



 نيا ...                                          علي  شمتي و علي اصغر و يدي

581 

 

 P کننده  کره  يوانيدريافت  دريافت کننده  مارگارين سخت دريافت کننده  مارگارين نرم گروه کنتر  اسيد چرب

C16:1 01/0 ±0b 31/0 ± 01/0 a 1/0 ±0b 31/0 ± 01/0 a 001/0> 

C17:0 - 51/0 ± 01/0 b 06/2 ± 06/0  2/0 ±0c 001/0> 

C18:0 29/4 ± 09/0 e 58/6 ± 19/0 c 26/5 ± 16/0 de 03/10 ± 25/0  001/0> 

C18:1n9C 00/51 ± 06/1 a 01/32 ± 94/0 c 52/28 ± 92/0 d 16/26 ± 6/0 e 001/0> 

C18:1n9t 82/0 ± 02/0 d 94/4 ± 14/0 b 02/0 ± 22/0 a 96/2 ± 00/0  001/0> 

C18:2n-9 C 33/34 ± 01/0 a 50/14 ± 42/0 b 21/8 ± 41/0 c 05/0 ± 16/0 d 001/0> 

C18:3n3 15/2 ± 04/0 a 82/0 ± 02/0 b 41/0 ± 01/0 c - 001/0> 

C20:0 20/0 ±0c 05/0 ±0d 21/0 ± 01/0 b 31/0 ± 01/0 a 001/0> 

C20:4 1/0 ±0d 31/0 ± 01/0 c 41/0 ± 01/0 b 51/0 ± 01/0 a 001/0> 

C20:5 02/0 ±0b 21/0 ± 01/0 a 1/0 ±0a 0.2±0a 001/0> 

C22:6 05/0 ±0d 93/0 ± 03/0 a 21/0 ± 01/0 b 1/0 ±0c 001/0> 

 (  P < 05/0( نشان دهنده اختالف معني دار بين اعداد يک سطر مي باشد ) d-a روف کوچک )

 

 . ترکيب اسيدهاي چرب اصلي ) بر  سب درصد( رژيم غذايي گروه کنتر  و گروه هاي آزمايشي3جدو 

 P value کننده  کره  يوانيدريافت  دريافت کننده  مارگارين سخت دريافت کننده  مارگارين نرم گروه کنتر    اسيد چرب 

SCFA 93/4 ± 12/0 c 31/8 ± 19/0 a 01/0 ±0d 4/5 ± 12/0 b 001/0> 

MCFA 02/5 ± 13/0 b 00/0 ± 16/0 a 09/0 ± 02/0 d 49/3 ± 08/0 c 001/0> 

LCFA 64/88 ± 24/2 b 54/81 ± 80/1 c 19/95 ± 98/1 a 30/89 ± 13/2 b 001/0 

∑SFA 44/0 ± 15/0 c 63/40 ± 16/1 b 32/54 ± 01/1 a 62/53 ± 36/1 a 001/0> 

∑MUFA 9/51 ± 08/1 a 96/30 ± 09/1 bbc 05/35 ± 14/1 b 43/29 ± 60/0 cd 001/0> 

∑PUFA 65/36 ± 06/0 a 00/16 ± 48/0 b 34/11 ± 44/0 c 80/0 ± 18/0 d 001/0> 

∑n-9 MUFA 08/51 ± 06/1 a 02/33 ± 95/0 b 62/29 ± 92/0 c 40/26 ± 61/0 d 001/0> 

∑n-6 PUFA 43/34 ± 02/0 a 81/14 ± 42/0 b 62/10 ± 42/0 c 56/0 ± 10/0 d 001/0> 

∑n-3 PUFA 22/2 ± 05/0 a 95/1 ± 06/0 b 02/0 ± 02/0 c 31/0 ± 01/0 d 001/0> 

∑ trans 82/0 ± 02/0 d 94/4 ± 14/0 b 02/0 ± 22/0 a 96/2 ± 00/0 c 001/0> 

∑ P/S 90/4 ± 02/0 a 41/0 ± 04/0 b 21/0 ± 02/0 c 15/0 ± 00/0 d 001/0> 

: اسيد چرب  MCFA: اسيدهاي چرب کوتاه زنجير،  SCFA .(  P < 05/0( شان دهنده اختالف معني دار بين اعداد يک سطر مي باشد ) d-a روف کوچک ن)
مجموع اسيد چرب   PUFA∑: مجموع اسيد چرب تک غير اشباع، MUFA∑: مجموع اسيد چرب اشباع،  SFA∑: اسيد چرب بلند زنجير،  LCFAمتوسط زنجير، 

 اشباع  به  اسيدهاي چرب  اشبا : نسبت اسيدهاي چرب چندغيرP/S ∑ چند غير اشباع مجموع اسيد چرب تک غير اشباع
 

 . مقدار تري گليسريد سرم ) برجسب ميلي گرم در دسي ليتر( گروه کنتر  و گروه هاي آزمايشي4جدو  

 P value هفته از مداخله  8مقدار تري گليسريد بعد از   مقدار تري گليسريد قبل از مداخله  نام گروه

01/90 گروه کنتر  ± 10/29 Aa 93/00 ± 88/29 Ca 544/0  

14/91 دريافت کننده  مارگارين نرم ± 50/30 Aa 16/136 ± 38/56 BCa 093/0  

00/84 دريافت کننده  مارگارين سخت ± 6/25 Ab 3/212 ± 38/58 Aa 003/0  

35/93 دريافت کننده  کره  يواني ± 10/39 Ab 61/105 ± 30/55 ABa 016/0  

P value 866/0  001/0>  - 

(  نشان دهنده اختالف معني دار بين اعداد يک b-aمعني دار بين اعداد يک ستون )بين گروه ها( مي باشد.  روف کوچک)( نشان دهنده اختالف C-َA روف بزر )*
 (.P < 05/0سطر ) درون گروه( مي باشد)
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ب ميلي گرم در دسي ليتر( و نسبت ( ) بر سLDL-C(، مقدار ليپوپروتيئن  با دانسيته کم )HDL-Cمقدار کلسترو  کل ، ليپوپروتيئن  با دانسيته بات ) - 5جدو  

LDL-C/HDL-C گروه کنتر  و گروه هاي آزمايشي* 

نام 

 گروه

-HDLبا دانسيته بات  )   مقدار ليپوپروتيئن مقدار کلسترو  کل

C 

-LDLمقدار ليپوپروتيئن  با دانسيته کم  )

C) 
 (LDL-C/HDL-Cنسبت )

 P بعد مداخله قبل از مداخله P بعد مداخله قبل از مداخله P مداخلهبعد  قبل از مداخله P بعد مداخله قبل از مداخله

 
ر 
کنت

 

19/68±93/0Ab 
58/83±13/11 

ABa 

00
1

/0
 

03/03±45/4
Ab 

06/55±42/8 Aa 00
1

/0
 

00/10±49/5
Aa 

95/13±05/3Cb 001
/0

<
 

48/0±15/0
Ab 

20/0±04/0
Da 

00
1

/0
 

رم
ن ن

اري
رگ
ما

 

60/51±00/1Ab 
01/85±26/14

ABa 

00
1

/0
>

 

60/29±00/1
Ab 

00/40±20/0ABa 00
1

/0
>

 

33/15±85/3
Ba 

33/16±46/3Aa 001
/0

>
 

51/0±12/0
Ab 

36/0±12/0
Ca 

03
0

/0
 

ت
سخ

ن 
اري
رگ
ما

 

35/60±40/10
Ab 

50/88±80/10Aa 00
2

/0
 

61/29±91/3
Ab 

22/44±01/13
ABa 

01
5

/0
 

29/21±00/5
Ab 

03/26±05/5
ABa 

001
/0

>
 

04/0±28/0
Aa 

65/0±23/0
Ba 

14
6

/0
 

ني
يوا
  
ره
ک

 

31/66±96/14
Ab 

02/82±85/14
ABa 

00
9

/0
 

28/32±30/6
Ab 

60/43±86/0ABa 01
5

/0
 

09/22±92/8
Ab 

45/29±42/0Aa 001
/0

>
 

69/0±20/0
Aa 

69/0±21/0
Aa 

00
0

/1
 

P 003/0 050/0 - 001/0> 016/0 - 036/0 001/0> - 100/0 001/0> - 

( نشان دهنده اختالف معني دار بين اعداد يک d-aگروه ها( مي باشد.  روف کوچک )( نشان دهنده اختالف معني دار بين اعداد يک ستون )بين D-A روف بزر )

 (.P < 05/0سطر ) درون گروه( مي باشد)
 

 

 آزمايشي و کنتر  ترکيب اسيدهاي چرب سرم رت هاي دريافت کننده رژيم غذايي -6جدو  

 

 اسيد چرب
ترکيب اسيد هاي چرب  

 سرم قبل از مداخله

 ترکيب اسيد هاي چرب  سرم گروه  کنتر  و  دريافت کننده رژيم آزمايشي بعد از مداخله
P value 

 دريافت کننده  کره  يواني دريافت کننده  مارگارين سخت دريافت کننده  مارگارين نرم گروه کنتر 

C10:0 46/0 ± 01/0 a 5/0 ± 01/0 Db 63/0 ± 04/0 Cb 09/0 ± 02/0 Bb 02/0 ± 05/0 Bb 001/0> 

C12:0 18/5 ± 14/0 a 34/4 ± 13/0 Eb 32/5 ± 35/0 CDa 8/6 ± 21/0 Ab 86/5 ± 43/0 CDb 001/0> 

C13:0 21/0 ± 01/0 a 23/0 ± 01/0 Ab 14/0 ± 01/0 Cb 21/0 ± 01/0 Ba 11/0 ± 01/0 Ea 001/0> 

C14:0 64/0 ± 02/0 a 8/0 ± 02/0 ABb 60/0 ± 04/0 Db 63/0 ± 02/0 Db 66/0 ± 05/0 Db 001/0> 

C16:0 06/13 ± 34/0 a 44/12 ± 30/0 Eb 33/14 ± 95/0 CDEb 06/16 ± 53/0 ABb 31/10 ± 26/1 Ab 001/0> 

C16:1 39/0 ± 01/0 a 40/0 ± 01/0 BCb 51/0 ± 03/0 Bb 59/0 ± 02/0 Ab 4/0 ± 03/0 DEb 001/0> 

C17:0 12/0 ±0a 11/0 ±0Eb 52/0 ± 03/0 Ab 40/0 ± 01/0 Bb 23/0 ± 02/0 Db 001/0> 

C18:0 91/0 ± 21/0 a 90/8 ± 26/0 BCb 42/8 ± 56/0 BCb 05/10 ± 32/0 Aa 38/8 ± 61/0 BCa 001/0> 

C18:1n9C 03/44 ± 10/1 a 25/48 ± 42/1 Ab 29/43 ± 88/2 ABb 62/39 ± 25/1 Ba 50/42 ± 1/3 Ba 003/0  

C18:2n-9 
C 

11/9 ± 24/0 a 02/10 ± 3/0 Aa 54/8 ± 50/0 Bb 85/0 ± 25/0 Bb 18/8 ± 6/0 Bb 001/0> 

C18:3n3 69/0 ± 02/0 a 6/0 ± 02/0 Bb 61/0 ± 04/0 Bb 04/0 ± 02/0 Ba 66/0 ± 05/0 Bb 001/0> 

C20:0 48/5 ± 14/0 a 33/5 ± 16/0 Ab 22/5 ± 35/0 Ab 88/4 ± 15/0 Ab 11/5 ± 30/0 Bb 001/0> 

C20:4 53/1 ± 04/0 a 95/1 ± 06/0 Ab 62/1 ± 11/0 Bb 30/1 ± 04/0 Db 51/1 ± 11/0 Bb 001/0> 

C20:5 31/1 ± 03/0 b 41/1 ± 04/0 Aa 34/1 ± 09/0 Ab 22/1 ± 04/0 Bc 30/1 ± 1/0 Aa 004/0  

C22:6 1/2 ± 05/0 a 24/2 ± 00/0 ABCb 51/2 ± 10/0 Ab 96/1 ± 06/0 Ca 2± 15/0 Ca 001/0> 



 نيا ...                                          علي  شمتي و علي اصغر و يدي
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 اسيد چرب
ترکيب اسيد هاي چرب  

 سرم قبل از مداخله

 ترکيب اسيد هاي چرب  سرم گروه  کنتر  و  دريافت کننده رژيم آزمايشي بعد از مداخله
P value 

 دريافت کننده  کره  يواني دريافت کننده  مارگارين سخت دريافت کننده  مارگارين نرم گروه کنتر 

∑SFA 05/33 ± 80/0 c 01/32 ± 90/0 Cc 25/35 ± 34/2 BCb 59/40 ± 28/1 Aa 39/38 ± 8/2 ABa 001/0> 

∑MUFA 11/45 ± 18/1 b 02/48 ± 44/1 Aa 8/43 ± 91/2 ABb 22/40 ± 20/1 Bc 96/42 ± 13/3 Bc 001/0> 

∑PUFA 04/14 ± 39/0 b 21/16 ± 48/0 Aa 62/14 ± 90/0 ABb 14/13 ± 41/0 Bb 02/13 ±1Bb 002/0  

∑n-9 

MUFA 
11/45 ± 18/1 b 02/48 ± 44/1 Aa 8/43 ± 91/2 Bb 22/40 ± 20/1 Bc 96/42 ± 13/3 Bc 001/0> 

∑n-6 

PUFA 
64/10 ± 60/0 b 96/11 ± 35/0 Aa 16/10 ± 60/0 BBb 21/9 ± 29/0 Bb 68/9 ± 01/0 BBb 001/0> 

∑n-3 
PUFA 

10/4 ± 29/0 a 24/4 ± 12/0 Aa 46/4 ± 29/0 Aa 92/3 ± 12/0 Ab 03/4 ± 29/0 Aa 001/0> 

( نشان دهنده اختالف معني دار بين اعداد)اسيد هاي چرب  سرم گروه  کنتر  و  دريافت کننده رژيم آزمايشي بعد از مداخله(  يک سطر مي Eٍ-A روف بزر  )

 يد هاي چرب  سرم قبل از مداخله مي باشدف بين تک تک اعداد يک سطر با ترکيب اس( نشان دهنده اختالc-aباشد  روف کوچک )

 

 يريگجهيبحث و نت
سراز  از عوامرل خطر  نييپرا  HDL-Cبات و  ديريسيگل يتر

 جيکه نتا يطور . همان[16] هستند يو عروق يقلب يها يماريب

برا   سره يدر مقا يوانير کره   اي نيدر کل مارگار دهد ينشان م

گردنرد   يو کلسترو  بد م ديريسيگل يتر  يکانوت منجر به افزا

 جينترا  بير تحق نير مطالعره شرده در ا   نيدو مارگرار  ياما بررا 

نررم   نيدست آمد مارگار هب يوانيبا کره   سهيدر مقا يمتضاد

چررب   دياسر   يبر افزا يتر کم راتيتاث يوانينسبت به کره  

 تر  يب  يداشت در عوض باع  افزا LDL-Cاشباع سرم  و 

نسبت بره کرره    سخت نيمارگار که شد و  ا  آن HDL-Cدر 

 يکر ي. اشرت گذ يسرم يبر فاکتورها ينامطلوبتر ريتاث يواني 

 نير چرب ا يدهاياس بيها به ترک تفاوت نيعلت ا نيتر از مهم

چرب ترانس و اشباع  يدهاياس زانيگردد. م يبر م ييمواد غذا

نررم   نيو مارگرار  يوانير سخت نسبت به کرره    نيدر مارگار

گردنرد. در   يمر  LDL-C  يدو باع  افزا نيباشد. ا يباتتر م

داشرتن   لير دل هبر  تسخ نيشده مارگارمطالعات گزارش  ريسا

 رينررم تراث   نيبرا مارگرار   سهيچرب ترانس باتتر در مقا دياس

دارد امرا در هرر صرورت     يديپيل ليپروفا يرو يتر نامطلوب

بهتر  يوانيبا کره   سهيدر مقا يديپيل ليپروفا يها رو آن ريتاث

 [.8] باشد يم

Mohammadifard نررم    نيکه مارگار افتنديو همکاران در

منجرر بره کراه      دروژنره يه ينبرات  يها با روغن سهيدر مقا

 [.10گردد ] يافراد م LDL-Cکلسترو  کل و 

 ،يوانير چررب در کرره     يهاديمطالعه مقردار اسر   نيا در

 02/0و  094/4، 96/2 بير نررم و سرخت بره ترت    نيمارگار

چرب ترانس  دياز مقدار اس تر  يب يکم ريمقاد ني. ادرصد بود

ات انجرام  کشورها است. در مطالعر  ريسا يديتول نيدر مارگار

 دياسر  زانيو دانمارک م سيسوئ ا،يفنالند، استرالشده در کشور 

 کير ترر از   کرم  بير به ترت يمصرف نيچرب ترانس در مارگار

درصررد  2تررر از  و کررمدرصررد  86/3درصررد،  30/3درصررد، 

 [.18گزارش شده است ]

 ييغرذا  مير در رژ 6ωچررب   يدهاياس اديز ريمقاد  ضور

 لير مطلروب پروفا  راتيير تغ يبرا يليدل توانند يگروه کنتر  م

کلسرترو  در    يرسد افزا ين ر م هگروه باشد. ب نيدر ا يديپيل

 يوانير کرره   نرم و سرخت و   اهيگ کننده کره افتيدر يها گروه

 ييغذا ميرژ رد يپرکلستروليچرب ه ديسه اس ريمقادمرتبط با 

 يدر  ال نيو ا باشد کيو لور کيپالمت ک،يستيريم دياس يعني

اشباع و  ريچرب غ يدهاياس زانيم ليدل هاست در گروه کنتر  ب

اشباع به اشب  براتتر   ريچرب چند غ يهادينسبت اس نيچن هم

 ريشده است.  ضور مقاد LDL-Cباشد که منجر به کاه   يم

 نيکننده مارگار افتيدر وهچرب ترانس در گر ديقابل توجه اس

  يافرزا  يبررا  گريتوانند علت د يم يوانينرم و کره   سخت،

 کلسترو  باشد.  

متفرراوت اسررت  CVD جرراديچرررب در ا يهادياسرر نقرر 

 يهادياز اس يچرب ترانس و برخ يهادياس ،يميکلسترو  رژ

دهنرد. در   يمر   يرا افرزا  CVDچرب اشباع خطرر ابرتال بره    
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اشرباع   رير چنرد غ  ژهير و هاشباع ب ريچرب غ يهادياس که ي ال

 3-چررب امگرا   يدهاي[. اسر 19دارنرد ]  يکنندگ ممانعت ريتاث

و  يقلبر  يهرا  يماريشده و خطر ب ديريسيگل يباع  کاه  تر

 [.20دهند ] يرا کاه  م يعروق

هراي داخرل    ن ر در مورد سرالمت مارگرارين  ظهار ا براي

کشور نياز است تا برندهاي مختل  جداگانه مورد بررسي قرار 

گرردد لرذا     جم و هزينه مطالعه خيلي زياد ميگيرند اما چون 

تررين برنردهاي تجراريي     دو نوع از مرسوم در اين تحقيب فقط

مطالعرره نشرران داد   نيررا جي ررا   نتررا بررسرري شررد. بررا ايررن

 سهيچرب ترانس در مقا دي اوي ميزان زياد اس يها نيمارگار

 کره  يدارند در  رال  يديپيل ليپروفا يرونامطلوبي  ريبا کره تاث

تر اسيد چرب ترانس نسبت به کرره   هاي داراي مقدار کم نمونه

 .گردند منجر به بهبود پروفايل ليپيدي مي يواني 
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Introduction: Cardiovascular disease is the leading cause of deathin the world. Nutritional factors are 

one of the main causes of these diseases. Food regimes that are rich in saturated and transfatty acids 

increase the risk of these diseases.The aim of this study was to investigate the impact of hard and soft 

margarine, butterand canola oil (control group) on serum lipid profileofrat.  

Materials and Methods: Thirty-two rats into four groups for eight weeks with a high-fat diet containing 

canola oil, hard and soft margarine or animal butter were fed. Fatty acid composition and lipid profile of 

serum were measured before and after the intervention.  

Results: Compared to canola oil, margarine and animal butter led to a significant increase in 

triglyceride. In all groups, total cholesterol and HDL-C were increased. Canola oil reduced LDL-C and hard 

margarine, but not soft margarine and also butter increased it. Butter increased LDL-C/HDL-C but 

margarine and canola oil reduced it. In serum of the control group, the levels of saturated fatty acids 

reduced, but those of mono- and poly-unsaturated fatty acids increased. The reverse changes  were found in 

the butter and margarine groups.  

Conclusion: In compared with butter, high-trans margarines have a negative impact on lipid profile, 

while low-trans  ones caused improvement lipid profile. 
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