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 چکیده

هاي قلبی  خطرساز بیماريبعضی از عوامل  اي دارند و شواهدي وجود دارد که بر کاربردهاي گستردهانواع فلفل در طب سنتی  :سابقه و هدف
  .بود دل حیوانیهاي سرم در م غلظت چربیهدف مطالعه حاضر، بررسی اثر مصرف خوراکی پودر فلفل قرمز و سیاه بر  .عروقی مؤثرند
 NMRIسر موش سوري نر نژاد  یک بیست و .استفاده شد شاهداین پژوهش از طرح پس آزمون دو گروهی همراه با گروه  در :هامواد و روش
دریافت کننده به ترتیب و دو گروه تجربی با تغذیه از غذاي فاقد فلفل  شاهدتایی شامل یک گروه  7به طور تصادفی به سه گروه وزن شده و 

در پایان دوره . بندي شدند تقسیم) غذا وزناز % 6/6( 15به  1موش با نسبت  معمولیمخلوط شده با غذاي ریک قرمز و فلفل سیاه، ه پودر فلفل
، کلعمل آمد و مقادیر سرمی کلسترول ه گیري ب خون آنهااز قلب  مستقیماً ی عمیقبیهوش تحت ها تعیین شد و ، وزن موشروزه 30تیمار 

LDL-c  وHDL-c روش کالریمتري مورد سنجش قرار گرفت با.  
، =003/0pبه ترتیب (  HDL-c/LDL-cنسبت افزایش وLDL-c و کل  کلسترول سرمی دار وزن، مقادیر باعث کاهش معنی فلفل سیاه :هایافته
009/0p= ،001/0 p= 01/0 وp= (را کاهش داد کل سرم میزان کلسترول  و وزن فلفل قرمز،. گردید) 01/0به ترتیبp=  009/0وp=(.  

رسد این کاهش، با  به نظر می خون کمک کنند و وزن بدن و کلسترول به کاهش توانند می غذایی رژیم درو قرمز  فلفل سیاه :گیري نتیجه
  .دهد نسبت به مصرف فلفل قرمز در غذا خود را بهتر نشان می مصرف فلفل سیاه

  LDL-c ،HDL-c، کلفلفل قرمز، فلفل سیاه، کلسترول  :واژگان کلیدي

  مقدمه 
افزایش لیپیـدهاي خـون بـه خصـوص کلسـترول و تـري       

هـاي   عامل بسیار خطرناك بوجود آورنده بیماريگلیسرید، دو 
 و از آن) 1( هاي قلبی در انسـان هسـتند   قلبی عروقی و سکته

ها  جا که مرگ و میر در اثر اختالالت متابولیسمی لیپوپروتئین
هـا اهمیـت    روبه افزایش است، امـروزه مطالعـات لیپـوپروتئین   

بـه نـام   افزایش نوعی لیپوپروتئین  ).2(زیادي پیدا کرده است 
LDL-c   که کلسترول را از خون به جدار عروق برده و در آنجـا

دهد، فرد را مبتال به تصلب شرائین یـا آترواسـکروز    رسوب می
نماید که چنانچه ایـن رسـوب کلسـترول در جـدار عـروق       می

ــه کننــده قلــب ــرد در رخ دهــد)  Coronary arteries( تغذی ، ف
گیرد، از طرفی دیگـر مقـادیر زیـاد     قرار می قلبیمعرض سکته 

HDL-c را از دیـواره  ) کلسـترول (تواند این مـاده خطرنـاك    می

بنـابراین افـزایش   . عروق دریافت کرده و براي دفع به کبد ببرد
در سرم خون سبب کـاهش   HDL-cهرچه بیشتر لیپوپروتئین 

  ).1( شود شیوع بیماري قلبی عروقی می
پالسما به عنوان یک ریسک بزرگ کلسترول افزایش یافته 

 در رابطه با پیشرفت بیماري آترواسکروز شـناخته شـده اسـت   
 ها داراي خاصیت ضدالتهابی تحقیقات نشان داده که فلفل). 3(
از طرفی بـا توجـه بـه مطالعـات قبلـی مشـخص       . هستند) 4(

  ). 5( گردیده است که آترواسکروز هم یک فرایند التهابی است
ترول به کمک داروها و یا رژیـم غـذایی   کاهش مقادیر کلس

مهار پیشرفت و حتـی از بـین رفـتن تـدریجی ضـایعات       باعث
ـ ). 6( ندوش آترواسکروتیک می ه گیاهان مهم ترین منبع براي ب

]   ). 7( دست آوردن عوامل هیپولپیدمی طبیعی هستند
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

sf
t.s

bm
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               1 / 8

https://nsft.sbmu.ac.ir/article-1-1567-en.html


 و همکاران سپیده بابایی گرمخانی.../  پودر فلفل قرمز اثر مصرف خوراکی                                                                       14 
 

 ١٤

ــق بــه خــانواده  )Capsicum annuum( فلفــل قرمــز متعل
Solanaceae  به عنـوان یـک ادویـه اسـتفاده     ، به طور گسترده

شده و عالوه بر افزایش طعم و مـزه غـذا، محـدوده وسـیعی از     
هاي تـازه   فلفل). 8( خواص فیزیولوژیکی و فارماکولوژیکی دارد

انـد، بـه    شـناخته شـده   Cبه عنوان یک منبع عالی از ویتامین 
 هـا بـه ویـژه فالونوئیـدها، کوئرسـتین      فنـول  عالوه غنی از پلی

)Quercetin( و لوتئولین )Luteolin(  هسـتند )کپسایسـین  ). 9
یک ترکیب فنولی از آلکالوئیدي است  و Capsicumجزء اصلی 

  . باشد آن می مربوط بهها  اي فلفل که طعم ادویه
فلفل قرمـز، تشـکیل صـفرا و همچنـین ترشـح اسـیدهاي       

ترین مسیر بـراي برداشـتن کلسـترول از     که مهم بودهصفراوي 
همچنـین کپسایسـین در   . )10( کنـد  میبدن است را تحریک 

پالسما شـناخته   تري گلیسیریدفلفل قرمز براي کاهش غلظت 
 ). 11( شده است

   گیــاه مــورد بررســی دیگــر در ایــن تحقیــق، فلفــل ســیاه 
)Pipper nigrum (  از خانوادهPiperaceae  فلفـل سـیاه   . اسـت

یک ادویه مصرفی گسترده است کـه بـه عنـوان چاشـنی غـذا      
براي تحریک متابولیسم،  فزاینده ايشود و به طور  استفاده می

). 12( گردد جذب مواد مغذي و تأثیرگذاري داروها استفاده می
فلفل سیاه، داراي اسانس روغنی فرار و آلکالوئیـدهایی بـه نـام    

باشد و به عالوه در میوه آن  یدین میپر پرین، پی چاویسین، پی
فلفـل سـیاه داراي اثـرات ضـد     ). 13( پرین وجود دارد ماده پی
ــیاکســیدان  آنتــیاثــرات  حاصــل از التهــابی ــرین پ روي آن  پ
ملتهـب  باشد و قادر به محافظت از بافـت   هاي آزاد می رادیکال

بـا توجـه بـه    . )14، 15( باشد در برابر صدمات پراکسیداتیو می
ترکیبات موجود در فلفل و اثرگذار بـودن آنهـا بـر متابولیسـم     
لیپیدي، مطالعه حاضر براي بررسی تأثیر مصرف خوراکی پودر 

 کلسـترول هاي سـرمی   غلظتوزن بدن و فلفل قرمز و سیاه بر 
 .خون انجام گرفت

  هامواد و روش  
همـراه   تجربی این پژوهش از طرح پس آزمون دو گروه در

سر موش سوري نـر بـالغ    21تعداد  .استفاده شد شاهدبا گروه 
مـاه از  5/1-2گـرم و سـن    20-30با وزن تقریبی  NMRIنژاد 

خانــه بخــش  انسـتیتو پاســتور تهــران خریــداري و بـه حیــوان  
فیزیولوژي دانشکده علوم دانشگاه رازي کرمانشاه منتقل شدند 

و در شرایط ثابت  تایی تقسیم 7و به طور تصادفی در سه گروه 
و نور کنترل شده با سـیکل متنـاوب   ) c˚2±25(درجه حرارت 

 15به مدت ) شب 7صبح تا  7( ساعته  12تاریکی و روشنایی 
روز نگهداري شدند و تا روز شروع تیمار در دسترسی بـه آب و  

همه ي حیوانات سه گروه یک ساعت . غذا محدودیتی نداشتند

دیجیتال وزن شدند و وزن آنها به قبل از شروع تیمار با ترازوي 
  .عنوان وزن شروع آزمایش ثبت شد

آن را شســته در درجــه  وفلفــل قرمــز در آذر مــاه خریــداري  
بـا   سـپس د؛ یدر سایه خشک گردو قرار داده شد  حرارت اتاق

میوه فلفل سیاه نیز کـه بـه   . آسیاب نمودن، پودر آن تهیه شد
 5در حـدود   صورت خشک شده به دانه فلفل معـروف اسـت و  

میلی متر قطر دارد از بازار تهیه و آسـیاب شـد و پـودر فلفـل     
به  را ناتحیوا )پلت(معمولی فشرده  غذاي. سیاه به دست آمد

منظور مخلوط شدن با پودر فلفل آسیاب کرده، پس از این کار 
بـا  به صـورت جداگانـه   ها   گرم از پودر هریک از فلفل 1مقدار 

 مخلـوط کـردیم  ) غذاي پـودر شـده  از وزن  %6/6(گرم غذا  15
این دز از فلفل سمی نیست و عوارض خاصی بـراي  ). 16، 17(

بـه   سـپس مقـداري آب   ).18(موش صحرایی ایجاد نمی کنـد  
آن را به صـورت خمیـر و گلولـه هـایی      مخلوط اضافه نموده و

درآورده و بر روي توري سیمی قرار دادیم تا در سـایه و دمـاي   
از هـر  % 6/6 حـاوي غذا دو نوع رتیب بدین ت. اتاق خشک شوند

دست آمد که به مدت یک ماه ه ب هاي قرمز و سیاه فلفلیک از 
گـروه   .)17( هاي تجربی قـرار گرفـت   در اختیار حیوانات گروه

 مـوش  معمـولی فشـرده  غذاي  در این مدت تنها از آب و شاهد
داراي مـوادي  ) پلت( موش فشرده غذاي. استفاده کردند) پلت(

له سویا، ذرت، سبوس گندم، پودر مـاهی، محتـوي   مانند کنجا
مقـادیر کـافی    و% 3/3فیبـر   %2 چربـی  ،%22 خالصپروتئین 

 کلسـیم،  کربنـات کلسـیم، فسـفات   کلرید سدیم،  ویتامین ها،
مقـدار   .، ایـران بـود  تهیه شده از شرکت پارس دانـه کرمانشـاه  

ساعت هر گـروه وزن شـده و بعـد از     24غذاي داده شده براي 
کـردیم، از تفاضـل آنهـا     ساعت غذاي مانده را هم وزن مـی  24

شـد   غذاي مصرف شده هر گـروه در شـبانه روز محاسـبه مـی    
  ). 1جدول (

  
محاسبه میزان میانگین تخمین مصرف روزانه غذاي هر . 1 جدول

  )n=7(آزمایش  موش در حیوانات سه گروه در طول
  )گرم/ ساعت 24(وزن غذاي مصرفی   ها گروه

Mean±SEM  
  42/6± 77/0  گروه شاهد

  06/7±0/ 89  گروه فلفل سیاه
  90/6 ± 08/1  گروه فلفل قرمز

  . دار نبود و معنی 42/0ها با گروه شاهد عدد  در حالت مقایسه گروه pمقدار 
  
  

آب لوله کشی با ظروف مخصـوص آب خـوري در اختیـار    
حیوانات مجـدداً تـوزین    در پایان آزمایش. حیوانات قرار گرفت

] پس از القاي بیهوشی عمیـق بـا اسـتفاده از کلروفـرم،      شدند و
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و پـس از   بـه عمـل آمـد    گیري از قلب حیوانات خون مستقیماً
هـاي خـونی بـا اسـتفاده از دسـتگاه       حدود یک ساعت، نمونـه 

تریفیوژ و سـان  3000دقیقـه و بـا دور    15سانتریفیوژ به مـدت  
هاي  شاخصگیري مقادیر  و تا زمان اندازه گردیدسرم آنها جدا 

سـنجش  . شـدند در فریـزر نگهـداري    -ºC70خونی، در دماي 
با استفاده  HDL-cو  LDL-c، کلخونی کلسترول هاي  شاخص
 .انجام شد) ایران(گیري شرکت پارس آزمون  هاي اندازه از کیت

را  /HDL- c  LDL-cسـبت در بیشتر تحقیقات بالینی معموالً ن
پیش بینی میزان  در گیرند و مقدار باالي این نسبت در نظر می

اما با توجه  .)19(است بروز بیماري هاي کرونر قلب بسیار مهم 
به عدم مصرف غذاي چرب در این آزمایش و باال بـودن مقـدار   

HDL-c  نسبت بهLDL-c  20(در موش کوچک آزمایشگاهی( 
بـراي بررسـی اثـرات    . ما از نسبت عکـس آن اسـتفاده کـردیم   

احتمالی فلفل قرمـز و سـیاه بـر وزن بـدن، وزن حیوانـات در      
شروع و پایان دوره تیمـار، ثبـت گردیـد و اخـتالف وزن بـین      

نـرم   بـا هـا   تحلیل داده .شد حاسبهاولین و آخرین روز تیمار م
س چنـد  و با روش تحلیل واریـان  20نسخه  SPSS آماريافزار 

. متغیري و تحلیل واریانس یکراهه در متن مانکوا انجام گرفـت 
 ±مقادیر هر شاخص مربوط به هر گـروه بـه صـورت میـانگین    

تصـمیم  . بیـان شـد  ) Mean± SEM(متوسط انحراف از معیار 
داري مقـادیر   گیري در مورد فرضیات با در نظر گـرفتن معنـی  

  .صورت گرفت p >05/0آماري در 

 هایافته  
هــاي لــوین و  دار نشــدن مقــادیر آزمــون توجــه بــه معنــیبــا 

ف بــه ترتیــب بــراي ســنجش یکســانی وکولمــوگروف اســمیرن
نتیجـه   ،ها و نرمال بودن توزیع نمرات واریانس نمرات در گروه

شود که این دو پیش فـرض بـراي تحلیـل واریـانس      گرفته می
بـا   .هاي تحقیق بر قرار است ها از لحاظ متغیر تفاوت بین گروه

دو  کـل سـرم  کلسـترول   ،هاي حاصـل از آزمـایش   بررسی داده
 کـاهش  شـاهد مقایسـه بـا گـروه     در گروه فلفل سیاه و قرمـز 

فلفـل سـیاه موجـب افـزایش      ).p=009/0(نشان داد  دار معنی
دار نبود  ما این افزایش معنیشد اها  موش HDL-cسطح نسبی 

)25/0=p (   همچنین کاهش آن در گروه مصرف کننـده فلفـل
. داري نرسـید  در مقایسه با گروه شاهد نیز به سطح معنی قرمز

گـروه  در مقایسـه بـا   گروه فلفـل سـیاه     LDL-cغلظت سرمی
سـرم را    LDL-cفلفـل سـیاه سـطح    بـود و داراي تفاوت  شاهد

فلفل سیاه بیش از فلفل  عالوه بر این، ).p=001/0( کاهش داد
ــاهش  ــر ک ــز ب ــود   LDL-c قرم ــؤثر ب ــرم م . =p)004/0( س

بـا گـروه   در مقایسـه  گروه فلفل سیاه   HDL-c/ LDL-cنسبت
 /HDL-cفلفل سیاه نسبت  دار بود، معنی اختالفداراي  شاهد

LDL-c دار  را در مقایسه با گروه شاهد بـه صـورت معنـی    سرم
بـر ایـن نسـبت تـأثیر      فلفـل قرمـز   لیو) =01/0p(افزایش داد 

اختالف گروه دریافـت کننـده فلفـل قرمـز در     . چندانی نداشت
   ).2جدول) (=484/0p(دار نبود  مقایسه با گروه شاهد معنی

  
گروه فلفل سیاه و قرمز در پایان آزمـایش در   میانگین وزن دو

بـه  (داد  داري را نشـان  کـاهش معنـی  قبل از تیمـار  مقایسه با 
گــروه فلفــل  میــانگین وزن دو). =01/0pو  =003/0p( ترتیـب 

بـا   در پایان آزمایش نیـز  شاهدسیاه و قرمز در مقایسه با گروه 
داد  داري را نشان کاهش معنی ها هماهنگی داشت و این نسبت

  ).3جدول) (=01/0p و =002/0p( به ترتیب( 

  
  

  )HDL-c/LDL-c )7=nو نسبت  HDL-c ،LDL-c، کل مربوط به کلسترول مقادیر. 2جدول 
  کلکلسترول   ها گروه

)mg/dl(  
Mean±SEM  

HDL-c 
)mg/dl(  

Mean±SEM  

LDL-c  
)mg/dl(  

Mean±SEM  

HDL-c / LDL-c  
  

Mean±SEM  
  a*36/11 ± 28/86  a63/7±86/66  a11/1 ± 71/12  a 77/0 ± 28/5  گروه شاهد

  b14/9  ±00/67  b01/11 ±86/70  b63/0± 57/10  b 99/0±  71/6  گروه فلفل سیاه
  b61/11 ± 85/66  a97/6± 57/58  a76/0 ± 29/12  a 58/0 ± 78/4  گروه فلفل قرمز

P ANOVA   009/0    25/0   001/0   01/0  

  .است 05/0دار در سطح  حروف متفاوت در ستون نشان دهنده اختالف معنی*
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  )n=7( مقدار تغییر وزن حیوانات قبل و بعد از آزمایش. 3جدول 
  )گرم(وزن قبل از آزمایش  ها گروه

Mean±SEM  
  )گرم(وزن بعد از آزمایش 
Mean±SEM  

  تغییرات وزن
Mean±SEM 

P ) مقایسه قبل با بعد از دوره
  )آزمایش

  a*63/1±00/28  a06/0±29/0-  97/0  29/28± 43/1  گروه شاهد
  b 56/2±29/23  b 82/0±57/4-  003/0  86/27±1/ 98  گروه فلفل سیاه

  b 27/2±14/24   b92/0±95/3-  01/0  00/28 ± 08/2  فلفل قرمز گروه
P ANOVA   93/0  001/0  001/0    

  است 05/0دار در سطح  حروف متفاوت در ستون نشان دهنده اختالف معنی*
  

  بحث  
خون تحت تاثیر مقدار کلسترول موجـود   غلظت کلسترولِ

 در رژیم غذایی و مقدار کلسترول ساخته شـده در کبـد اسـت   
از کبد گرفته شده و بـه سـایر    LDL-cکلسترول توسط ). 21(

سـبب تسـهیل    HDL-cیابـد، در حـالی کـه     ها انتقال می بافت
 گـردد  جابه جایی کلسترول از بافت هاي محیطی به کبـد مـی  

از مطالعه ي حاضر نشان داد مصرف فلفـل   نتایج حاصل). 22(
سـرم و میـزان کلسـترول     کـل سیاه موجب کاهش کلسـترول  

LDL-c      سـرمی   قـدار شده و فلفـل قرمـز نیـز باعـث کـاهش م
تاثیر چنـدانی   LDL-cکلسترول بر  لیو شود کل میکلسترول 

احتمـاأل   بنا بر سوابقی که در ابتداي بحث اشاره شـد،  ،نداشت
ب کاهش در جذب کلسترول موجود در مصرف فلفل قرمز موج

تجویز خوراکی میوه فلفل بـه  ). 23( رژیم غذایی گردیده است
هاي صحرایی سالم، علـی رغـم افـزایش     مدت یک ماه به موش

دادن میزان مصرف غذا، موجب کاهش بارز میزان گلوکز، تري 
در  .)23، 24( در سـرم شـده اسـت    کـل گلیسرید و کلسترول 

گزارش کرده انـد کـه مصـرف فلفـل قرمـز در      اي دیگر  مطالعه
گلیسرید، کلسـترول   دار مقادیر تري ها سبب کاهش معنی موش

 HDLشده اما بـر میـزان    شاهددر مقایسه با گروه  LDLو  کل
 تواند دلیل دیگر کاهش کلسترول می). 25( بی تأثیر بوده است

ترکیبـات پلـی فنولیـک فلفـل قرمـز،      چنین توجیه شـود کـه   
 Aمتیل گلوتاریـل کـوآنزیم    -3-هیدروکسی -3یم فعالیت آنز

نمایـد و در نتیجـه سـنتز     را مهار مـی ) HMG-COA(ردوکتاز 
شـود کـه    ایـن عمـل موجـب مـی    . گردد کلسترول نیز مهار می

هاي کبـدي افـزایش یافتـه و     در سطح سلول LDLهاي  گیرنده
امـا در  ). 26( شـود  نیز تسریع مـی  LDLدر نتیجه کاتابولیسم 

کنـد   ر، این مکانیسم، اثر فلفل قرمز را توجیه نمیتحقیق حاض
بر اثر تغذیه با فلفل قرمز کاهش چندانی نداشـته   LDL-cزیرا 
 نشان داده شده که با مصرف، 2006در تحقیقی در سال . است

ــزان   ــرب، می ــم پرچ ــیتین  HDLرژی ــت لس ــما و فعالی  -پالس

 LCAT )Lecithin-cholesterolکلســترول آســیل ترانســفراز 

acyltransferase  ( در  یافتـه داري کـاهش   به طور معنـی موش
، مقـدار  )از فلفـل سـیاه  ( حالی که با افزودن مکمل پـی پـرین  

HDL و فعالیــت  LCAT در ). 27(افــزایش پیــدا کــرده اســت
 HDL-cسـطح  نسبی فلفل سیاه موجب افزایش تحقیق حاضر 

البته حیوانات مورد آزمایش در ایـن تحقیـق    ها شد موشسرم 
مصـرف  . هاي با تغذیه معمولی بودند نه رژیـم پـر چـرب    موش

نسـبت دو گـروه شـاهد و     سـرم را   LDL-cفلفل سیاه غلظـت 
. کـاهش داد داري  معنـی بـه طـور   فلفـل قرمـز    مصرف کننـده 
که مشـابه   هاي موجود در فلفل سیاه فیتواسترولگزارش شده 

توانند در جذب کلسترول اختالل ایجـاد   یم هستند، کلسترول
 همچنــین ). 28( را کــاهش دهنــد    LDLکننــد و میــزان  

ــترول ــاي   فیتواسـ ــت لیپازهـ ــزایش فعالیـ ــق افـ ــا از طریـ   هـ
 -3هـــا و کــاهش فعالیــت آنـــزیم    کبــدي و لیپــوپروتئین   

ــی ــل -هیدروکسـ ــل -متیـ ــوآنزیم -گلوتاریـ ــاز A کـ   ردوکتـ
 HMG- COA )3 Hydroxy-3 Methyl Glutaryl-COA( ،

شود  و تري گلیسریدها می LDL-c، کلباعث کاهش کلسترول 
هاي ذکر شده کـاهش کلسـترول    لذا بر اساس یافته ).29، 30(

توانـد   به وسیله رژیـم محتـوي فلفـل سـیاه مـی      LDL-cکل و 
ه شد که فلفل سیاه نسـبت  مشاهددر این مطالعه . توجیه شود

HDL-c/ LDL-c ت و فلفل سیاه بـیش  سرم را افزایش داده اس
سرم مؤثر بوده  c -HDL-c/LDLاز فلفل قرمز بر افزایش نسبت

تواند اهمیت باالي مصرف فلفل سیاه در پیشگیري  است که می
  .هاي قلبی عروقی را نشان دهد بیماريبرخی از عوامل از 

ــات      ــیاه، ترکیب ــل س ــاه فلف ــب گی ــه در ترکی ــا ک از آنج
هـا وجـود دارنـد،     ترپنو  )Sesquiterpenoid( سسکویترپنوئید

 و لـذا  )31( اکسیدانی فلفل سیاه قابل توجـه اسـت   اثرات آنتی
توان از آن به عنوان یک آنتی اکسـیدان طبیعـی و مکمـل     می

] ). 32( غذایی در افراد مسـتعد بـه آترواسـکروز اسـتفاده نمـود     
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ترکیبات آنتی اکسیدان از طریق مهار بیوسنتز کلسترول باعث 
تحقیـق   نتـایج ). 33( شـوند  خون مـی کاهش چربی هاي مضر 

نشان داد کـه میـانگین وزن حیوانـات در هـر دو گـروه       حاضر
کاهش یافته که  شاهدتجربی فلفل قرمز و سیاه نسبت به گروه 

نتایج ما با نتایج مطالعاتی که قبأل در . دار بود این کاهش معنی
 ها بر وزن بدن صورت گرفته اند سازگار است زمینه ي اثر فلفل

ــا محــدود کــردن تولیــد ســلول . )35،34(   هــاي کپسایســین ب
 LPL ســفید چربــی و فعــال ســازي لیپــوپروتئین لیپـــاز      

)Lipoprotein lipase(     ،به منظور کاهش مقـادیر چربـی بـدن
لیپوپروتئین لیپاز، . )23، 34( دهد اثرات ضد چاقی را نشان می

ا و آنهـ  انتقال دادههاي چربی  تري گلیسریدها را به درون بافت
همچنـین کپسایسـین از طریـق    ). 35( کنـد  آوري مـی  را جمع

هـاي   ها از مدوالي آدرنال در موش تکول آمیناافزایش ترشح ک
صحرایی، به طور عمده از طریق فعال سـازي سیسـتم عصـبی    

. )23، 36( شـود  بـدن مـی   مرکزي، موجب افـزایش گرمـازایی  
بر مبناي تحریـک بتاآدرنرژیـک اسـت     اثر احتماالً این افزایش

پی پرین که ترکیب اصلی در فلفل سیاه است همچنین ). 37(
هاي مختلفی بر مصـرف انـرژي یـا گرمـازایی      از طرق مکانیسم

هاي صحرایی بیهوش  تزریق پی پرین در موش. گذارد تأثیر می
 و ترشــح اعصــاب ســمپاتیکیفعالیــت شـده، موجــب افــزایش  

ژه ترشح اپـی نفـرین از مـدوالي آدرنـال     ها به وی تکول آمیناک
ایـن اثـر   ). 23( کند گردد و بنابراین گرمازایی را تحریک می می

با چربی فعالیت سمپاتیکی  به دلیل تأثیر معکوسممکن است 
. )38(بدن، کاربرد مهمی براي تنظیم وزن بـدن داشـته باشـد    

هـاي فلفـل سـیاه فعالیـت      پرین موجـود در دانـه   چنین پی هم
 دارد کند و فرد را الغـر نگـه مـی    اي چربی را مختل میه سلول

توانـد   هاي تجربـی مـی   کاهش وزن حیوانات در گروهلذا ). 39(
هـا شـامل    ناشی از اثرات ترکیبـات مختلـف موجـود در فلفـل    

هـا   پرین باشد و یا ناشی از عمـل فیتواسـترول   کپسایسین و پی
سـترول  توانند در جذب کل و میبوده باشد که مشابه کلسترول 

کـه   انـد  نتـایج مطالعـات نشـان داده   ). 28( اختالل ایجاد کنند
ها از طریـق افـزایش فعالیـت لیپازهـاي کبـدي و       فیتواسترول
 -متیـل  -هیدروکسی -3ها و کاهش فعالیت آنزیم  لیپوپروتئین

 HMG- COA )3 Hydroxy-3 ردوکتـاز  A کوآنزیم -گلوتاریل

Methyl Glutaryl-COA ( ــاهش کلســترو ــث ک ، کــلل ، باع
منجر به کـاهش وزن   و دهش گلیسریدها  و تري LDLکلسترول 

). 30،29( شـود  هاي صحرایی مورد آزمـایش مـی   بدن در موش
گزارش دیگر حاکی از آن است که فلفل قرمز احتماالً از طریق 
افزایش فعالیت سمپاتیک باعث کاهش اشتها و از ایـن طریـق   

فلفل به طور عام  اما در مورد انواع) 40(شود  موجب الغري می
و در مورد فلفل سیاه گزارشاتی مبنی بر افزایش اشـتها وجـود   

هاي تحت  از آنجا که در تخمین مصرف غذا در گروه) 41(دارد 
داري مشاهده نشد  تغییر معنی) در مدت زمان یک ماهه(تیمار 

توان کاهش اشتها را علت عمـده کـاهش وزن قلمـداد     لذا نمی
ز احتمال کاهش توده چربی بـدن بـر   ها حکایت ا گزارش. نمود

  .اثر مصرف فلفل دارد
سـیاه،   فلفـل  گیـري مـی شـود کـه      از این تحقیق نتیجـه 

 نسـبی  و افـزایش LDL-c کاهش و با نقصـان   را کلکلسترول 
HDL-c  باعث افزایش نسبتHDL-c/LDL-c مصـرف  . شود می

 فلفل سـیاه  .شود می کلفلفل قرمز نیز باعث کاهش کلسترول 
چربی خـون کمـک    به کاهش توانند می غذایی رژیم ردو قرمز 
 از فلفـل قرمـز   ممکن است در فلفل سیاه این خاصیت کنند و

با این تأثیري که این دو نـوع فلفـل بـر    همچنین  .باشد تر قوي
 تأثیري که آنها بـر  ودارند سرم  مضرهاي  کاهش مقادیر چربی

 تکمیلـی ات آزمایشـ انجـام   ، باکنند اعمال می کاهش وزن بدن
توصیه ي مصرف صحیح پـودر فلفـل   و هاي انسانی  نمونهروي 

 ریسک ابتال به چاقی را کـاهش داد و  توان در رژیم غذایی، می
هـاي قلبـی    بیمـاري  از افزایش چربی خون که علـت بعضـی از  

  .  است جلوگیري نمود عروقی
هـاي ارزنـده    وسیله از زحمات و راهنمایی بدین :اريزسپاسگ

نل کتابخانه مرکزي دانشگاه رازي در خصوص مسئولین و پرس
تامین منابع علمی این پژوهش و همکاري مسئولین آزمایشگاه 
فیزیولوژي جانوري دانشگاه رازي، کمال تشـکر و قـدردانی بـه    

  .آید عمل می
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Background and Objectives: Different varieties of peppers have wide applications in traditional 
medicine. There are evidences that peppers affect some of cardiovascular diseases risk factors. The present 
study investigated the effect of oral red and black pepper powders on the serum levels of blood lipid 
profile in animal model. 

Materials & Methods: In this study, two groups were used as post-test with control group. Twenty one  
NMRI male mice were weighed and randomly divided into three groups (n=7), including a control group, 
fed no chili (pepper) diets, and two experimental groups, fed the red pepper and black pepper powders, 
each mixed with standard pellet food at a ratio of 1/15 (6/6% of the weight of food) for one month. At the 
end of the 30-day treatment period, the body weight of the experimental animals was determined under 
deep anesthesia by chloroform. Then blood samples were collected from the heart directly. Serum levels 
of total cholesterol, LDL-c and HDL-c were determined by colorimetric method. 

Results: Black pepper significantly reduced weight, total cholesterol and LDL-c, and increased the  
HDL-c/LDL-c ratio (p=0.003, p=0.009, p=0.001 and p=0.01, respectively). Red pepper decreased weight 
and total cholesterol significantly (p=0.01, and p=0.009, respectively). 

Conclusion: Black and red peppers in nutrition regime can cause a reduction of weight and blood 
cholesterol. Cholesterol lowering properties in consumption of black pepper show better than consuming 
red pepper in diet. 

Keywords: Red pepper, Black pepper, Total Cholesterol, LDL-c, HDL-c 
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