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مقاله کارآزمایی بالینی

)(Clinical Trial Article

تأثیر مصرف شربت سرکه انگبین بر شاخصهای آنتروپومتریک و فشارخون افراد سالم:
کارآزمایی بالینی تصادفیشده
سیده معصومه درخشنده ریشهری ،1مطهر حیدریبنی ،2آوات فیضی ،3هدیه رمضانی ،1زهرا جمالی ،1محمدحسن انتظاری

*4

1کارشناس ارشد علوم تغذیه ،گروه

چکیده

تغذیه بالینی ،مرکز تحقیقات امنیت

زمینه و هدف :تأثیر عسل یا سرکه در اختالالت متابولیکی بهطور جداگانه بررسی شده است.

غذایی ،دانشکده تغذیه و علوم غذایی،
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان،
ایران.
2دانشجوی دکتری تخصصی تغذیه،
گروه تغذیه جامعه ،مرکز تحقیقات
امنیت غذایی ،دانشکده تغذیه و علوم

مخلوط این دو ماده بهصورت سرکه انگبین در ترکیب با آب ،از شربتهای سنتی ایرانیان
محسوب میشود .با توجه به خواص درمانی سرکه انگبین ،تاکنون مطالعهای در این زمینه صورت
نگرفته است .این مطالعه با هدف ارزیابی تأثیر مصرف شربت سرکه انگبین بر فشار خون و
شاخصهای آنتروپومتریک در افراد سالم انجام شد.
روش بررسی :این مطالعه کارآزمایی بالینی بهصورت کنترلشده تصادفی و موازی ،به مدت

غذایی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،

 4هفته انجام شد .تعداد  12نفر از داوطلبان غیرچاق سالم ،انتخاب و بهطور تصادفی در دو گروه

اصفهان ،ایران.

مداخله و کنترل (هر گروه  36نفر) قرار گرفتند .از همه افراد خواسته شد رژیم غذایی طبیعی خود

3دانشیار آمار و اپیدمیولوژی ،دانشکده
بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،
اصفهان ،ایران.
4استادیار علوم تغذیه ،گروه تغذیه بالینی،
مرکز تحقیقات امنیت غذایی ،دانشکده

را حفظ کنند .گروه مداخله روزانه یک لیوان شربت سرکه انگبین را بهعنوان میانوعده (عصرانه)
دریافت میکرد ( 252میلیلیتر شربت حاوی  21/1گرم سرکه انگبین) .ارزیابی فشار خون و
شاخصهای آنترومتریک ،قبل و بعد از مداخله انجام شد .دادهها با استفاده از آزمونهای آماری
تی زوجی ،مستقل و کواریانس تجزیه و تحلیل شدند .سطح معنیداری ،کمتر از  2/25در نظر
گرفته شد.

تغذیه و علوم غذایی ،دانشگاه علوم

یافتهها :در این مطالعه ،شربت سرکه انگبین هیچ تأثیر معنیداری بر شاخصهای تنسنجی و

پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران.

فشار خون نداشت.

*

نویسنده مسئول مکاتبات:

نتیجهگیری :نتایج نشان داد شربت سرکه انگبین در دوز دریافتی ،اثر معنیداری بر شاخصهای

محمدحسن انتظاری ،گروه تغذیه

تنسنجی و فشار خون ندارد .لذا انجام تحقیقات بیشتری برای تأیید و یا رد ادعای بیاثر بودن این

بالینی ،مرکز تحقیقات امنیت غذایی،

شربت بر شاخصهای تنسنجی و فشار خون ضروری میباشد.

دانشکده تغذیه و علوم غذایی ،دانشگاه

کلید واژهها :عسل؛ استیک اسید؛ فشارخون؛ تنسنجی؛ کارآزمایی بالینی تصادفیشده.

علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران؛
آدرس پست الکترونیکی:
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تأثیر مصرف شربت سرکه انگبین بر شاخصهای آنتروپومتریک و فشارخون افراد ...

مقدمه

( .)13،12یافتههای مطالعات قبلی در مورد عسل ،بهخصوص در

فشار خون باال همچون دیابت ،چربی خون و چاقی از عوامل

بررسیهای آزمایشگاهی منتاقض بوده است .یک مطالعه نشان داد

خطرزای بیماریهای قلبی  -عروقی محسوب میشوند (.)2،1

مصرف عسل در رتهای غیردیابتی ،وزن رتها را بهطور

فشارخون باال در  %22-25جمعیت جهان دیده میشود .کاهش

قابلتوجهی کاهش میدهد ( .)14از سویی دیگر ،در بیشتر

 3میلیمتر جیوه فشارخون سیستولیک ،مرگ و میر ناشی از

مطالعات ،اثری از عسل بر وزن بدن در رتهای غیردیابتی مشاهده

بیماریهای قلبی -عروقی را  %5و مرگ و میر ناشی از سکته را تا

نشده است ( .)16،15همچنین  Fasanmadeدر مطالعه خود نشان

 %8کاهش میدهد .پیشگیری از آترواسکلروز و فشارخون،

داد عسل وزن بدن را در رتهای غیردیابتی بهطور معنیداری

بهعنوان ریسک فاکتور کلیدی آن ،با اصالح رژیم غذایی ،ورزش

افزایش میدهد ( .)11مطالعات قبلی هرکدام بهطور جداگانه به

و عدم مصرف دخانیات امکانپذیراست ( .)3امروزه ،سازمان

بررسی اثرات سرکه و یا عسل بر سالمتی پرداختهاند .بررسی تأثیر

بهداشت جهانی چاقی را بهعنوان یک اپیدمی مطرح کرده است

مصرف این دو ماده غذایی بهطور همزمان میتواند در جهت

( .)4بیش از یک میلیارد نفر در دنیا دچار اضافه وزن بوده که از

تکمیل نتایج مطالعات قبلی و یافتن نتایج جدید ضروری باشد.

این تعداد حدود  322میلیون نفراز چاقی رنج میبرند ( .)5،4این

شربت سرکه انگبین ترکیبی از این دو ماده بوده و از شربتهای

اپیدمی بازتابی از تغییر شیوه زندگی و الگوهای رفتاری جوامع

سنتی ایرانیان است .با توجه به خواص درمانی سرکه انگبین،

است و شاخصهای تنسنجی متعددی نیز برای ارزیابی وضعیت

تاکنون هیچ مطالعهای در این زمینه صورت نگرفته است .مطالعه

بدنی فرد وجود دارد .با توجه به نتایج مطالعات قبلی ،بهنظر

حاضر با هدف تعیین اثر مصرف شربت سرکه انگبین بر فشارخون

میرسد شاخصهایی که توزیع چربی در ناحیه شکمی را نشان

و شاخصهای تنسنجی در افراد سالم انجام گرفت.

میدهند ارتباط بیشتری با بیماریهای قلبی  -عروقی و مرگ و میر
دارند ( .)1،6از آنجاکه رژیم غذایی سالم ،نقش چشمگیری در

روش بررسی

پیشگیری و حتی درمان بیماریها دارد ،همچنین با توجه به هزینه

این مطالعه کارآزمایی بالینی روی  12فرد سالم ( 32مرد و  42زن)

باال و عوارض جانبی داروها؛ یافتن ترکیبات غذایی مؤثر در درمان

در دامنه سنی  22-42سال با نمایه توده بدنی  18/5-32کیلوگرم

اختالالت متابولیکی مورد توجه قرار گرفته است ( .)8در این

بر مترمربع انجام شد .معیارهای ورود به مطالعه شامل :عدم پیروی

زمینه تحقیقات متعددی در مورد تأثیر مواد غذایی مختلف بر

از رژیم غذایی خاص ،عدم استفاده از داروهای پایینآورنده قند

سالمتی انجام گرفته است .از جمله مواد غذایی که اثرات مصرف

خون ،چربی خون و یا داروهای مؤثر بر اشتها (حداقل در  6ماه

آنها بر سالمتی بررسی شده مصرف سرکه و یا عسل میباشد.

گذشته) ،عدم ابتال به بیماری ،عدم مصرف متداول سرکه انگبین،

بهتازگی نشان داده شده است سرکه و اسید استیک (جزء اصلی

عسل و یا سرکه (حداقل  3ماه قبل از شروع مطالعه) ،عدم مصرف

سرکه) بر قند خون پس از صرف غذا ،چربی ،فشار خون و کاهش

دخانیات ،عدم بارداری و شیردهی بود .معیارهای خروج عبارت

وزن تأثیرگذارند ( .)3مطالعهای در این زمینه نشان داد مصرف

بودند از :پیروی از رژیم غذایی خاص ،تشخیص بارداری،

سرکه و یا اسیداستیک به مدت  6هفته میتواند در کاهش وزن و

تشخیص بیماری و شروع دارودرمانی ،شروع مصرف مواد مخدر

فشار خون در رتها مؤثر باشد ( .)12عسل یک غذای طبیعی و

یا الکل و آلرژی به شربت سرکه انگبین در طول مطالعه.

مخلوط پیچیدهای از قندها است که اصلیترین آن ،گلوکز و

جمعآوری اطالعات (از قبیل سن ،جنس ،فعالیت بدنی ،شغل،

فروکتوز میباشد ( .)11همچنین ،عسل طبیعی حاوی

سابقه مصرف داروها ،ابتال یا عدم ابتال به بیماری خاص ،استعمال

آنتیاکسیدانهای مختلف بوده که با توجه به یافتههای قبلی،

دخانیات ،پیروی یا عدم پیروی از رژیم غذایی خاص) بهصورت

مصرف آنتیاکسیدان با کاهش وزن در افراد چاق همراه است و

مصاحبه از افراد صورت گرفت ،و در پرسشنامه مربوطه ثبت

اثرات مفیدی بر ریسک فاکتورهای بیماری قلبی  -عروقی دارد

گردید.
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تأثیر مصرف شربت سرکه انگبین بر شاخصهای آنتروپومتریک و فشارخون افراد ...

همه افراد رضایتنامه را آگاهانه امضا کردند و در صورت تمایل

پس از آمادهسازی ،سرکه انگبین درون بطریهای  2/5لیتری

در هر زمان ،مجاز به خروج از مطالعه بودند .این مطالعه توسط

ریخته شد و در اختیار شرکتکنندگان قرار گرفت.

کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورد تصویب قرار

شرکتکنندگان روزانه  2قاشق غذاخوری از سرکه انگبین (21/1

گرفت.

گرم) را با  252میلیلیتر آب مخلوط کرده و آن را بهصورت

این مطالعه بهصورت کارآزمایی بالینی کنترلشده و از نوع موازی

شربت در میان وعده (عصرانه) به مدت 4هفته یکبار در روز

بود .افراد واجد شرایط بهطور تصادفی به مدت  4هفته در دو

مصرف کردند .بهمنظور یکسانسازی ،میزان آب مصرفی

گروه کنترل (دریافتکننده رژیم نرمال) و گروه مداخله

لیوانهای مشابه در اختیار آنها قرار داده شد .هر بطری سرکه

(دریافتکننده رژیم نرمال به همراه شربت سرکه انگبین) هرکدام

انگبین با وزن  643/8گرم دارای  2222/3کیلوکالری انرژی بود.

 36نفر قرار گرفتند .ترکیب شیمیایی سرکه انگبین در جدول

عسل مورد استفاده در این مطالعه حاوی  %38/4فروکتوز%31/2 ،

شماره  1نشان داده شده است.

گلوکز %1/2 ،مالتوز %1/5 ،ساکاروز و  %11/1آب بود .همچنین

جدول شماره  :1مواد مغذی موجود در سرکه انگبین
اجزا

 111گرم سرکه انگبین

انرژی (کیلوکالری)

226/6

آب (گرم)

13/4

پروتئین (گرم)

2/ 4

کربوهیدرات (گرم)

58/8

گروه مداخله حدود  15کیلوکالری بهطور مازاد از سرکه انگبین
دریافت کردند .در طول مطالعه از پیامهای متنی و یا تماس تلفنی
 2بار در هفته جهت یادآوری برای نوشیدن شربت بهطور منظم
استفاده شد .ارزیابی رژیم غذایی با استفاده از ثبتهای  3روزه
مواد غذایی در شروع مطالعه ،هفته دوم و هفته چهارم از شروع

قند کل (گرم)

58/8

ریبوفالوین (میلیگرم)

2/ 2

سولفور (میلیگرم)

5/ 1

منگنز (میلیگرم)

2/ 2

سلنیوم (میکروگرم)

1/ 2

مس (میلیگرم)

2/ 2

روی (میلیگرم)

2/ 1

آهن (میلیگرم)

2/ 3

منیزیم (میلیگرم)

2/ 5

فسفر (میلیگرم)

15/4

(دارای فعالیت خیلی سبک ،سبک و متوسط) طبقهبندی شدند.

کلسیم (میلیگرم)

4/ 5

کلر (میلیگرم)

24/6

اندازهگیری وزن با حداقل پوشش و بدون کفش با استفاده از یک

پتاسیم (میلیگرم)

41/1

سدیم (میلیگرم)

3/ 6

نیاسین (میلیگرم)

2/ 1

فروکتوز (گرم)

32/2

گلوکز (گرم)

26/1

مطالعه انجام شد و از نرمافزار  NUTRITIONنسخه  4جهت
تجزیه و تحلیل مواد مغذی استفاده گردید .همچنین از
شرکتکنندگان خواسته شد سطوح فعالیت بدنی معمول خود را
طی دوره مطالعه تغییر ندهند .ارزیابی فعالیت فیزیکی با استفاده از
پرسشنامه پیشآزمونشده طی غربالگری و هر  2هفته یکبار
صورت گرفت ( .)18بر این مبنا افراد مورد بررسی به سه دسته

ترازوی دیجیتال (با دقت  122گرم) انجام و ثبت گردید.
اندازهگیری قد افراد با استفاده از متر نواری در وضعیت ایستاده در
کنار دیوار و بدون کفش درحالیکه کتفها در شرایط عادی
قرار داشتند با دقت  1سانتیمتر اندازهگیری و ثبت شد .نمایه توده
بدنی ( )BMIاز تقسیم وزن (به کیلوگرم) بر مربع قد (به مترمربع)

برای آمادهسازی شربت سرکه انگبین 1 ،کیلوگرم عسل طبیعی با

محاسبه گردید .دور کمر در باریکترین ناحیه و نزدیک به

 6واحد آب ( 1522میلیلیتر) مخلوط شد و بهمدت چند دقیقه

آخرین دنده در سطح ناف و در انتهای بازدم طبیعی و دور باسن،

روی حرارت قرار گرفته تا شربت تغلیظ شود .پس از آن322 ،

در محل بیشترین قطر باسن و از روی لباس با استفاده از یک متر

گرم سرکه به آن اضافه گردید و پس از چند بار جوش ،با

نواری غیرقابل ارتجاع و با دقت  2/1سانتیمتر اندازهگیری شد.

برداشتن از روی حرارت ،اجازه داده شد تا شربت سرد شود.

نسبت دور کمر به باسن ( )WHRاز تقسیم دور کمر به دور باسن
به دست آمد.
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جهت اندازهگیری ضخامت چربی زیرپوستی عضله سه سر بازو ،از

یافتهها

دستگاه کالیپر ( Thickness Caliperشرکت تنآرا ساخت ایران)

در این مطالعه از  12داوطلب 61 ،نفر (  )%84/1بهعنوان نمونه

با دقت  ±1میلیمتر استفاده گردید .فشارخون در حالت استراحت

انتخاب شدند و از  11شرکتکننده (  5 ،)%15/3نفر ( 3نفر در

و نشسته از بازوی چپ با فشارسنج جیوهای 2 ،بار اندازهگیری و

گروه مداخله و  2نفر در گروه شاهد) به دالیل شخصی 4 ،نفر (2

میانگین  2بار بهعنوان فشارخون نهایی گزارش شد.

نفر در گروه مداخله و  2نفر در گروه شاهد) بهعلت عفونت

آزمونهای آماری تی زوجی برای مقایسات درونگروهی و تی

ویروسی و دارودرمانی ،یک نفر در گروه شاهد بهدلیل

دو نمونهای مستقل برای مقایسات بینگروهی و جهت تعدیل

حساسیتهای فصلی و دارودرمانی و یکی از شرکتکنندگان

عوامل مخدوشگر از تحلیل کواریانس برای انجام مقایسات

گروه مداخله به دلیل بروز عوارض جانبی از مطالعه خارج شدند.

بینگروهی استفاده گردید .تمامی آنالیزهای آماری توسط

در نهایت ،مطالعه بر روی  61نفر (گروه شاهد 31 ،نفر و گروه

نرمافزارهای آماری  SPSSنسخه  13صورت گرفت .سطح

مداخله 32 ،نفر) انجام شد.

معنیداری ،کمتر از  2/25در نظر گرفته شد.

تفاوتی بین دو گروه از نظر جنس ،سن ،وضعیت تحصیلی و شغل
در شروع مطالعه وجود نداشت .همچنین از نظر شاخصهای
تنسنجی و فشارخون در شروع مطالعه ،تفاوتی بین گروهها دیده
نشد (( )p<2/25جدول شماره .)2

جدول شماره  :2ویژگیهای دموگرافیک و شاخصهای آنتروپومتریک افراد در ابتدای مطالعه*
گروه
متغیر



n=33

n=33

زن

)21 (%61/1

)18 (%62

مرد

)12 (%32/3

)12 (%42

31/6±6/3

28/3±4/3

2/ 1

خیلی سبک

42/5

48/6

2/ 5

جنس

سن
فعالیت فیزیکی (درصد) 

کنترل

مداخله

pvalue
2/ 5

سبک

35/3

34

متوسط

21/6

11/4

نمایه توده بدنی (کیلوگرم برمترمربع) 

25/3±3/3

22/8±3/2

2/ 1

وزن (کیلوگرم) 

65/5±3/5

61/5±3/3

2/ 1

اندازه دور کمر (سانتیمتر) 

81/1±8/1

82/6±3/2

2/ 1

اندازه دور باسن (سانتیمتر) 

122/2±1/6

38/2±8/2

2/ 2

نسبت دور کمر به دور باسن 

2/3±2/2

2/8±2/1

2/ 5

ضخامت چربی زیر پوستی (میلیمتر) 

22/3±1/2

13/1±4/5

2/ 1

 اختالف گروهها در هیچ موردی معنیدار نبود.
 موارد نشاندهنده تعداد افراد میباشد.
 موارد بهصورت میانگین  ±انحراف معیار استاندارد گزارش شده است.
 موارد  بهصورت درصد گزارش شده است.

دریافت غذایی  16نفر ( )%22/2از افراد به دلیل ثبت غذای ناقص

گروه شاهد) ( )%11/8مورد بررسی قرار گرفت .همچنین بین

بررسی نشد (نرخ ریزش در اولین ،دومین و سومین ،ثبتهای

گروهها از نظر انرژی دریافتی و درشتمغذیها ،تفاوت

غذایی  3روزه به ترتیب  8/1 ،4/2و  %11/1بود ).در مجموع،

معنیداری وجود نداشت .دریافت قند ،فروکتوز و گلوکز در

دادههای رژیم غذایی  56نفر ( 21نفر از گروه مداخله و  23نفـر از

گروه مداخله ،بهطور معنیدار باالتر بود (جدول شماره .)3
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جدول شماره  :3میزان دریافت انرژی و مواد مغذی نمونههای مورد مطالعه در طول  4هفته
گروه

pvalue

کنترل

مداخله

میانگین±انحراف معیار

میانگین±انحراف معیار

انرژی (کیلوکالری)

1484/1±2/2

1583/2±2/3

2/ 1

پروتئین (گرم)

55/8±11/3

61/2±13/6

2/ 1

چربی (گرم)

33/8±11/2

46/2±12/3

2/ 2

کربوهیدرات (گرم)

228/8±2/3

235/2±2/4

2/ 5

قند (گرم)

36/5±22/1

53/3±11/4

2/ 2

پتاسیم (میلیگرم)

1116/1±2/5

1323/6±2/6

2/ 2

فروکتوز (میلیگرم)

5/2±5/3

12/4±2/4

>2/221

گلوکز (میلیگرم)

4/6±3/8

3/1±2/6

>2/221

ویتامین ( Kمیکروگرم)

81/2±31/3

36/1±54/5

2/ 2

کلسیم (میلیگرم)

644/2±2/3

146/1±3/4

2/ 2

فسفر (میلیگرم)

821/3±3/1

814/8±3/3

2/ 4

منیزیم (میلیگرم)

228/1±2/3

223/2±2/8

2/ 8

سوکروز (گرم)

1/6±6/2

3/8±6/8

2/ 2

نیاسین (میلیگرم)

16/3±2/4

11/3±6/2

2/ 4

فیبر رژیمی(گرم)

13/2±3/1

12/2±5/1

2/ 4

پنتاتونیک اسید (میلیگرم)

3/2±1/1

3/5±1/3

2/ 4

فیبر خام (گرم)

3/3±1/3

3/1±1/4

2/ 1

روی (میلیگرم)

6/3±1/3

1/1±3/8

2/ 3

ریبوفالوین (میلیگرم)

1/2±2/4

1/5±2/8

2/ 1

مس (میلیگرم)

2/3±2/3

2/3±2/3

1/ 2

منگنز (میلیگرم)

2/3±1/5

2/1±1/2

2/ 4

سلنیوم (میلیگرم)

2/2±2/2

2/2±2/2

2/ 2

ویتامین (RE( A

331/2±1/3

626/5±1/1

2/ 1

ویتامین ( Eمیلیگرم)

13/8±8/5

14/6±5/2

2/ 1

تیامین (میلیگرم)

1/5±2/3

1/5±2/3

1/ 2

63/2±44/1

64/6±42/5

2/ 3

فیبر محلول (گرم)

2/2±2/1

2/2±2/1

2/ 6

کروم (میلیگرم)

2/2±2/2

2/2±2/2

2/ 5

پیریدوکسین (میلیگرم)

2/8±2/3

2/3±2/5

2/ 6

آتوکوفرول (میلیگرم)

5/2±5/3

4/4±2/2

2/ 4

مواد مغذی

ویتامین ( Cمیلیگرم)

در ابتدا و انتهای مطالعه ،تفاوت معنیداری در شاخصهای

(تفاوت درون گروهی) و نیز در میان دو گروه (تفاوت بین

تـنسنـجـی و فـشــارخــون در هــرگــروه بـهصـورت جـداگـانـه

گروهی) مشاهده نشد (جدول شماره .)4
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جدول شماره  :4شاخصهای تنسنجی و فشارخون نمونههای مورد پژوهش در شروع و پایان مطالعه
کنترل

مداخله

انحراف معیار±میانگین

انحراف معیار±میانگین

گروه

65/3±1/8

63/2±3/4

پایان

65/4±1/3

63/3±3/4

تغییرات

2/1±1/2

2/1±1/1

1/ 7

1/ 3

23/8±2/8

22/4±2/1

پایان

23/8±2/8

22/5±2/8

تغییرات

2/2±2/3

2/2±2/4

1/ 8

1/ 5

83/3±6/3

82/6±8/5

پایان

84/2±6/2

83/1±1/3

تغییرات

2/1±1/6

2/5±2/2

1/ 7

1/ 2

شروع

38/1±6/1

31/3±1/2

پایان

38/2±6/2

38/2±6/6

تغییرات

-2/1 ±1/3

2/1±2/1

1/ 7

1/ 2

شروع

2/8±2/2

2/8±2/1

پایان

2/8±2/2

2/8±2/2

تغییرات

2/2±2/2

-2/2 ±2/2

1/ 5

1/ 8

شروع

13/3±6/2

18/4±4/3

پایان

18/1±5/1

18/2±4/6

تغییرات

-2/6 ±3/1

-2/3 ±2/6

1/ 3

1/ 5

شروع

123/1±8/2

123/6±12/6

پایان

124/3±8/4

122/4±12/2

تغییرات

1/2±5/3

-1/2 ±13/3

1/ 2

1/ 3

شروع

11/3±8/4

82/3±3/1

پایان

11/2±14/2

81/3±1/1

تغییرات

-2/1 ±3/2

-2/3 ±12/3

متغیر
وزن

شروع

*

p
نمایه توده بدنی

شروع

*

p
اندازه دور کمر

شروع

*

p
اندازه دور باسن

*

p
نسبت دور کمر به دور باسن

*

p
ضخامت چربی زیر پوستی

*

p
فشارخون سیستولیک

*

p
فشارخون دیاستولیک

**

pvalue
2/8

2/8

2/4

2/1

2/1

2/3

2/5

2/3

* ازآزمون آماری تیزوجی برای مقایسات درونگروهی استفاده شد.
** ازآزمون آماری تحلیل کواریانس ( )ANCOVAبا تعدیل متغیرهای مخدوشگر (سن ،جنس و فعالیت بدنی) استفاده شد.

افرادیکه این پژوهش را ترک کردند ،هیچگونه عوارض جانبی

فشارخون و شاخصهای تنسنجی نشان داده شد مصرف سرکه

جدی را بهعنوان دلیل خروج از مطالعه گزارش نکردند .تنها یکی

انگبین هیچگونه تأثیر معنیداری بر روی متغیرهای مورد بررسی

از شرکتکنندگان تهوع ،دل درد و سردرد را پس از  15روز

ندارد .مطالعات قبلی نیز نشان دادهاند سرکه و عسل بهطور

مصرف شربت گزارش کرد.

جداگانه میتوانند عوامل خطر بیماری قلبی  -عروقی یا دیابت را
بهبود بخشند ( .)13،13مصرف شربت سرکه انگبین یک رویکرد

بحث

جدید بوده که در آن هر دو عامل عسل و سرکه بهعنوان مواد

در مطالعـه حاضـر با بررسی تأثیـر بالقـوه شـربت سـرکـه انگبین بر

غذایی طبیعی مورد استفـاده قـرار میگـیرد و میتواند اثرات مفید
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هر دو ماده غذایی را توأمان داشته باشد .عسل ،حاوی بسیاری از

در بیماران دیابتی نوع  ،2وزن بدن را بهطور معنیداری کاهش

عناصر از قبیل مس ،روی ،آنتیاکسیدانها ،و غیره بوده و محتوای

میدهد .عسل عالوه بر تأثیر روی وزن بدن ،در صورت مصرف

گلوکز و فروکتوز آن نیز نقش مهمی در اثرگذاری آن بر سالمتی

همزمان با داروهای خوراکی ضددیابت میتواند در به

دارد ( .)13از سوی دیگر ،اگرچه سرکه دارای مواد مختلفی مانند

تأخیرانداختن و یا پیشگیری از ابتال به فشارخون در افراد دیابتی

ترکیبات فعال زیستی میباشد ،ولی جزء اصلی آن اسید استیک

مؤثر باشد ( .)21-23( )25سرکه انگبین شامل  %12عسل بوده و از

( )%4-8بوده که موجب اثرات مختلف آن میشود ( Kondo .)3و

این جهت که حاوی بیش از  181ترکیب مختلف از جمله

همکاران ( ،(3گزارش کردند دوزهای باالیی از سرکه بهطور

خنثیکنندههای رادیکالهای آزاد و ترکیبات آنتیاکسیدانی

قابلتوجهی فشار خون سیستولیک را کاهش داده و مصرف

است ،کامالً منحصر به فرد است ،همچنین این شربت حاوی %32

روزانه سرکه از طریق کاهش اضافه وزن نیز میتواند در پیشگیری

سرکه انگور بوده که غنی از آنتیاکسیدانها میباشد (.)31،32،12

از سندرم متابولیک مؤثر باشد Kajimoto .و همکاران طی دو

همانطورکه شواهد نشان میدهد آنتیاکسیدانها منجر به کاهش

بررسی در سال  2221و  ،2223اثر مطلوب سرکه را بر کاهش

وزن و بهبود اختالالت چربی میشوند ( .)15بهعالوه ،در مطالعات

فشارخون در افراد با وزن نرمال و مبتال به فشارخون خفیف و

مختلفی به مکانیسمهای متفاوت در رابطه با کاهش وزن ایجادشده

شدید نشان دادند (.)22،12

در اثر مصرف عسل اشاره شده است از جمله -1 :دارا بودن

در مطالعات آزمایشگاهی بسیاری ،تأثیر عسل طبیعی بر وزن بدن

فروکتوز و اولیگوساکاریدها؛  -2تعدیل هورمونهای تنظیمکننده

بررسی شده است که نتایج آنها متناقض میباشد .در دو مطالعه

اشتها از جمله لپتین و گرلین؛  -3کاهش هضم و جذب پروتئین،

انجامشده توسط  Chepulisو همکاران (سالهای  2221و )2228

همچنین افزایش برونده نیتروژن مدفوعی؛  -4افزایش سطح

مشخص گردید وزنگیری و یا درصد افزایش وزن در رتهای

ترکیبات آنتیاکسیدانتی در خون و تعدیل استرس اکسیداتیو در

سالم که به مدت  6و  52هفته تحت یک رژیم حاوی  %12عسل

بافتها (.)33،32،22

طبیعی قرار میگیرند ،بهطور معنیداری پایینتر از رتهای

تناقضات یافتههای مطالعه حاضر با نتایج مطالعات گذشته ممکن

دریافتکننده سوکروز میباشد ( .)22،21طی مطالعهای مشابه،

است بهعلت برهمکنش مواد مغذی موجود در عسل و سرکه

 Nemoseckو همکاران نیز نشان دادند وزنگیری در رتهای

انگور بوده که منجر به اثرات مختلف در مقایسه با مصرف عسل و

غیردیابتی دریافتکننده  %22عسل طبیعی به مدت  33روز ،بهطور

سرکه به تنهایی میشود .از نقاط قوت این مطالعه میتوان به

قابلمالحظهای پایینتر است ) .)14یافتههای این مطالعات که در

تصادفیسازی ،داشتن گروه کنترل ،استفاده از ثبت غذایی  3روزه

آنها اثر معنیداری از مصرف عسل بر وزن بدن در رتهای

اشاره کرد .این پژوهش اولین مطالعهای است که تأثیر عسل و

غیردیابتی مشاهده نشد با نتایج حاصل از مطالعه حاضر و اکثر

سرکه را با هم و بهطور همزمان بررسی کرده است.

تحقیقات تجربی در تضاد آشکار است (،)23-25( )16،15

برخی از محدودیتهای این مطالعه ،دوره مداخله نسبتاً کوتاه بود،

همچنین  Fasanmadeو  Alabiدر پژوهش خود بعد از  3هفته،

همچنین به دلیل رنگ و طعم ماده غذایی ،کورسازی مطالعه نیز

افزایش معنیداری در وزن رتهای مکمل یاریشده با یک

غیرممکن بود .جهت رفع موانع و محدودیتهای مطالعه حاضر

نوشیدنی حاوی  12میلیلیتر عسل بهازای هر کیلو وزن بدن

پیشنهاد میگردد مطالعات آینده با دوره زمانی طوالنیتر به مدت

مشاهده کردند ( .)11در این راستا ،مطالعات کارآزمایی بالینی

حداقل  3ماه و نیز با در نظرگرفتن حجم نمونه باالتر ،طراحی و نیز

مبنی بر تأثیر دریافت عسل بر کاهش وزن در نمونههای انسانی

بهمنظور افزایش دقت و یا کاهش اثر عوامل مخدوشگر،

محدود است .یعقوبی و همکاران ( )13نیز گزارش کردند عسل،

مطالعات آینده بهصورت متقاطع انجام گیرد .همچنین به محققین

تأثیری بر وزن بدن در افراد مبتال به چاقی یا اضافه وزن ندارد.

توصیه میشود به جای سرکه انگور از سرکه سیب در تهیه این

درصورتیکه بهرامی و همکـاران ( )26نشـان دادند مصـرف عسل

شربت استفاده کنند و اثرات آن را بر سالمتی با نتایج بهدستآمده
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چربی زیرپوستی در ناحیه سه سر بازو بهطور غیرمعنیدار در گروه

 سکنجبینهایی.از این تحقیق مورد ارزیابی و پژوهش قرار دهند

 با توجه به بیضرر بودن این شربت از.مداخله کاهش نشان داد

که امروزه در میان مردم رایج است همراه با شکر بوده که نه تنها

دیدگاه بالینی میتوان آن را بهعنوان جایگزینی مناسب برای

،سودمند نیست؛ بلکه دارای عوارض بسیاری نیز میباشد

 با این حال انجام.نوشیدنیهای صنعتی به افراد توصیه کرد

درحالیکه در این مطالعه شربت سرکه انگبین سنتی که در تهیه

.مطالعات بیشتر در این زمینه ضروری بهنظر میرسد

. برای اولین بار مورد بررسی قرار گرفت،آن از عسل استفاده شد
با توجه به نتایج بهدستآمده منبی بر بیاثر بودن شربت سرکه

تشکر و قدردانی

،انگبین بر سطح فشارخون و شاخصهای تنسنجی در افراد سالم

این مقاله حاصل پایاننامه دانشجویی مقطع کارشناسی ارشد

میتوان این شربت را بهعنوان جایگزینی مناسب و بیضرر برای

مصوب دانشکده تغذیه و علوم غذایی دانشگاه علوم پزشکی

نوشابهها و نوشیدنیهای صنعتی رایج موجود در بازار که اثرات

 از تمامی کارکنان محترم مرکز.) میباشد332431 اصفهان (کد

 به تمامی افراد،مضر آنها بر وضعیت سالمت نگرانکننده است

امنیت غذایی دانشکده تغذیه و علوم غذایی دانشگاه علوم پزشکی

.اعم از سالم و بیمار توصیه کرد

.و خدمان بهداشتی درمانی اصفهان کمال سپاسگزاری را داریم
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Abstract
Backgrounds and Objectives: The effect of honey or vinegar has been
studied separately on metabolic abnormalities. The mixture of these
two ingredients as honey vinegar, in combination with water, is one of
the Iranian's traditional syrups. Considering the therapeutic effect of
honey vinegar on blood pressure, no study has yet been carried out in
this regard. The aim of this study was to assess the effect of the
consumption of honey vinegar syrup on blood pressure and
anthropometric indices in healthy individuals.
Methods: This clinical trial was conducted as a randomized, controlled,
and parallel study during a 4-week period. A total of 72 non-obese
healthy volunteers were selected, and randomly assigned to two groups
of intervention and control (36 subjects in each group). All subjects
were asked to remain on their normal diet. The intervention group
received daily a glass of honey vinegar syrup as snack (evening meal)
(250ml syrup containing 21.7g honey vinegar). Assessment of blood
pressure and anthropometric indices was performed before and after
the intervention. Data were analyzed using paired t-, independent t-,
and covariance statistical tests. The significance level was considered
p<0.05.
Results: In this study, honey vinegar syrup had no significant effect on
blood pressure and anthropometric indices.
Conclusion: The results showed that honey vinegar syrup in the
received doses, had no significant effect on anthropometric indices and
blood pressure. Therefore, further researches are necessary to confirm
or refute the claim of the ineffectiveness of this syrup on
anthropometric indices and blood pressure.
Keywords: Honey; Acetic acid; Blood pressure; Anthropometry; A
Randomized clinical trial.
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