اطالع رساني علمي

درمان با سیب
چکیده

پروانه مقامی * ،1علی اکبر موسوی موحدی

2و1

سیب از میوههایی است که عالوه بر خاصیتهای غذایی فراوان ،خاصیت دارویی نیز دارد ویک میوه درختی گرمسیری از خانواده گل سرخیان
است که انواع مختلفی دارد و در بیشتر کشورهای دنیا کشت و پرورش داده می شود.مردم تصور می کنند که درمان بیماری ها به وسیله داروهای
س��اخت آزمایش��گاه صورت می گیرد حال آنکه به طور قطع  ،هیچ آزمایش��گاهی در جهان از نظر ارزش درمانی به پای آزمایشگاه طبیعت
نمی رسد و هیچ یک از عوامل مصنوعی قادر نیست به اندازه عوامل طبیعی در پیشگیری و درمان بیماری ها مؤثر و بدون عارضه جانبی باشد.
سيب بدلیل داشتن قند ،فيبر ومواد معدني مانند كلسيم  ،می تواند يك غذای فرا سودمند محسوب شود .پزشكان سيب را از مهمترين ميوههاي
دارنده ،گروه ويتامينهاي (ب) ميدانند که باعث آرامش اعصاب ميشود.یکی از فراوردهای سیب سرکه سیب می باشد ،سرشار از مواد مغذی
است که هضم غذا را راحتتر میسازد و خواصی دارد که با کلسترول ،فشار خون باال ،پیری  ،عفونت گوش مقابله میکند ونقش مهاری در
رشد سلول های سرطانی دارد.
در دنیای پیشرفته امروزی همگام با رشد فناوری های تهاجمی میزان تنش های محیطی افزایش یافته  ،حال استفاده از ترکیبات غذایی فراسودمند
نقش مهمی در س�لامت جامعه دارد.همچنین س��یب بدلیل داشتن ترکیبات گیاهی موثر درپیشگیری ودرمان بسیاری از بیماری ها نقش قابل
توجهی دارد .طبق تحقیقات انجام شده بین مصرف سیب و کاهش خطر ابتال به سرطان ،بیماری های قلبی -عروقی و دیابت ارتباط مستقیمی
وجود دارد .با توجه به اینکه سیب فعالیت ضد اکسیدانی باالی دارد باعث مهار رشد سلول های سرطانی و کاهش کلسترول می گردد.هدف
از نگارش این مقاله  ،مروری بر خواص س��یب و نقش درمانی آن در بس��یاری از بیماری ها با تاکید به ترکیبات گیاهی موثرو خاصیت ضد
اکسیدانی آن می باشد.

واژگان کلیدی :سیب درمانی ،ترکیبات گیاهی موثر ،خاصیت ضد سرطان ،خاصیت ضد دیابت ،خواص معجزه آسا.

* عهده دار مکاتبات
 .1پژوهشگر پسا دکترا ،مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران email: maghami.p@ut.ac.ir
 .2استاد دانشگاه تهران ،رئیس کرسی یونسکو در تحقیقات بین رشته ای دیابت دانشگاه تهرانemail: moosavi@ut.ac.ir
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مقدمه
س��یب از میوههایی اس��ت که عالوه بر خاصیتهای غذایی فراوان،
خاصیت دارویی نیز دارد که پزش��کان طب قدیم و جدید فراوان در
باره آن گفتهاند و نوشتهاند .درباره خواص و فایدههای سیب عالوه بر
نظر طبیبان ،روایاتی هم از پیامبربزرگوار اسالم نقل شده است« :روزی
یک سیب را تناول نمائید تا دکتر نبینید ».

تاریخچهسیب

کردند .سیب در سال  1788به استرالیا معرفی شد و در منطقه سیدنی
کنونی کش��ت گردید .در س��ال  1818مبلغان دینی انگلیسی سیب را
از اس��ترالیا به نیوزیلند معرفی کردند به طوری که باغ های س��یب در
نواح��ی خلی��ج هاک 3و نلس��ون 4طی قرن های نوزدهم و بیس��تم
گسترش پیدا کردند.
)( allfruits.ir/fa/temperate-fruits/apple

امروزه سیب در بیشتر کشورهای دنیا کشت و پرورش داده می شود.
می توان گفت که سیب از جمله درختان میوه ای است که ارقام متنوع
داش��ته به طوری که حتی در گرمترین و سردترین مناطق جهان انواع
مختلفی از آن قابل کشت و کار است.سيب ايران به سبب تنوع ،طعم
خ��وب خريداران زياد دارد.ايران با توليد يك ميليون و  900هزار تن
سيب در سال رتبه هفتم جهان را دارد .در زبان و فرهنگ ايراني ،انواع
سيب با نامهاي خود مشهور است.
س��يب زرد ،سيب سرخ ،س��يب لبناني يا سيب شربتي ،سيب گالب،
س��يب قندي ،س��يب ميخوش و....كه در هر گوش��هاي از جغرافياي
بزرگ ايران به يك نام ناميده ميش��وند و ايران سرزميني است كه در
بیشتر مناطق آن درخت سيب فراوان است.سيب و انواع فرآوردههاي
آندر ايران هم مانند تمام نقاط جهان ،فقط در ش��كل خام آن مصرف
نميكنند .خوردن س��يب خام ابتداييترين شكل استفاده از آن است.
خوردن مربا و كمپوت سيب ،آب سیب و عصاره آن ،سيب بصورت
پخته،پوره س��يب و نكتار يا كنسانتره سيب ،شربت سيب ،پودر سيب
از ديگر انواع اس��تفاده از سيب است .پاي سيب هم يك شكل ديگر
است كه از اروپا به مناطق ديگر زمين رفته است.

س��یب یک میوه درختی گرم سیری از خانواده گل سرخیان است که
انواع مختلفی دارد .،ریش��ه التین جنس سیب «مالوس» 1که از کلمه
«مالوم» 2مش��تق شده مرکز تنوع ژنتیکی جنس مالوس مناطق مختلف
ایران قدیم و بیش��تر نواحی شمال غرب ایران ،شرق ترکیه و مناطقی
از کش��ورهای ترکمنستان و قزاقستان می باش��د .به نظر می رسد که
درخت سیب جزء اولین درختانی است که کشت و پرورش داده شده
اس��ت .تا 500سال قبل از میالد مسیح کشت و کار سیب در سرتاسر
س��رزمین ایران انجام می شده است .زمانی که اسکندر مقدونی 300
س��ال قبل از میالد مس��یح بر ایران تسلط یافت ،کشت و کار سیب را
به مناطق مختلف کش��ور یونان گسترش داد .مشخص شده است که
اس��کندر حدود  328سال قبل از میالد مسیح برخی از ارقام سیب پا
کوتاه را در مناطقی از قزاقس��تان پیدا نموده اس��ت .بعدها امپراطوری
روم کش��ت و کار س��یب های اهلی را به مناطق شمال و غرب اروپا
گسترش داد .با گسترش اسالم و مسیحیت کشت و کار این میوه نیز
گس��ترش یافت.از قرن سیزدهم سیب در سرتاسر اروپا گسترش فوق
الع��اده ای یافت .تا قرن هفدهم میالدی ،حداقل  120رقم س��یب در
غرب اروپا کشت و کار می شده است .با گسترش مذهب پروتستان
که به سیب به عنوان میوه ویژه خدا اهمیت داده می شد ،کشت و کار
س��یب در مناطق ش��مالی و غربی اروپا گسترش یافت که آغاز آن در
کشور آلمان و به اوایل قرن هفدهم برمی گردد .تا پایان قرن هجدهم
صدها رقم در سرتاسر اروپا شناسایی گردید .انجمن باغبانی انگلیس
حداقل  1200رقم س��یب را در سال  1826معرفی کرد .در قرن های
هجدهم و نوزدهم ارقام ش��ناخته ش��ده بر اساس مناسب بودن برای
مصرف طبقه بندی گردیدند .اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیس��تم
بیشترین تنوع س��یب در اروپا وجود داشت.در اوایل قرن شانزدهم و
هفدهم ،مهاجران اروپایی سیب را به امریکا انتقال دادند .کشیش های
اس��پانیایی سیب را به محل ماموریت خود در شیلی و کالیفرنیا منتقل

در دنی��ای امروز مردم تصور می کنند که درمان بیماری ها به وس��یله
داروهای ساخت آزمایشگاه صورت می گیرد و در مدت چندین هزار
سال گذشته ،بیماران رو به قبله دراز می کشیدند و به طبیعت واگذاشته
می ش��دند ،زیرا آزمایشگاه وجود نداشت که دارو بسازد .حال آنکه به
طور قطع و یقین ،هیچ آزمایشگاهی در جهان از نظر ارزش درمانی به
پای آزمایشگاه طبیعت نمی رسد و هیچ یک از عوامل مصنوعی قادر

3.Hawke
4.Nelson

1. malus
2.malum

( تاریخچه-سیب )/119/www.shfler.com
خواص  :سیب Apple
نام علمیNigella Sativa :



خواص معجزه آساي سيب

نشریه نشاء علم ،سال پنجم ،شماره اول ،دی ماه 93

63

درمان با سیب
طوالنی و مزمن را از بین برد یا نشانههای آنها را کاهش داد [2و.]3
بطوری که پیرزن های قدیمی فرانسه سیب را با پیه و یا روغن نباتی
مخلوط کرده و روی زخم و جراحات مختلف می گذاش��تند و آن را
معالجه می کردند و به همین جهت اس��ت ک��ه کلمه پماد 1از کلمه
 pomeکه به معنی سیب است مشتق شده است.
()healthyeating.sfgate.com

نیست به اندازه عوامل طبیعی در پیشگیری و درمان بیماری ها مؤثر و
بدون عارضه جانبی باشد .ابن سینا و سایر پزشکان قدیم می دانستند که
سیب خوراکی را می توان به عنوان ضدّ سم ،ضد عفونت های میکروبی
تجویز کرد و از آن نتایج مطلوب گرفت و یکی از بزرگترین محسنات
دانس��تن آنها این بود که در هر نقط��ه دور افتاده ای ،که به هیچ یک از
گیاهان دارویی دسترسی نداشتند ،از انواع گوناگون میوه ها ،سبزی ها و
سایر مواد غذایی استفاده می کردند و از آن ها نتایج درمانی درخشانی
می گرفتند ،برای نمونه سیب خوراکی را به تنهایی و بدون کمک هیچ
ماده دیگری برای درمان انواع اس��هال های عفونی و حتی دیس��انتری
(اسهال خونی) تجویز می کردند ،ابن سینا در این باره می نویسد :سیب
خوراکی را در خمیر گرفته در تنور بریان کنند برای درمان کرم روده و
معالجه اس��هال خونی سودمند است .باور کنید پزشکان اروپا برای این
نوشته ها ،که در هزار سال پیش در قانون ابن سینا بیان شده است کمال
اهمیت را قایل اند و عده زیادی از پزشکان فرانسه ،آلمان ،انگلستان و
سایر کش��ورهای اروپا آن ها را به صورت تألیفات متعددی با عناوین
مختلف چاپ و منتش��ر می کنند و به س��بب استقبال عجیبی که توده
عمومی و طبقات مختلف مردم آن قاره نسبت به درمان های طبیعی ابراز
می کنند ،کتاب ها همه ساله تجدید چاپ می شود [.]1
س��يب غذا اس��ت ،اما خواص درماني آن كمتر از دارو نيست با اين
تفاوت كه عوارض دارو را ندارد و با توجه به داشتن قند ،فيبر ومواد
معدني مانند كلسيم  ،می تواند يك غذای فرا سودمند محسوب شود.
پزش��كان و متخصصين تغذيه س��يب را از مهمترين ميوههاي دارنده،
گروه ويتامينهاي (ب) ميدانند و اين خاصيت را آنقدر مهم ميدانند
كه به همين خاطر سيب را رقيب پزشكان ،به ويژه در آرامش اعصاب
ميدانند .س��يب عالوه بر ويتامينهاي گروه (ب) داراي ويتامين سي
و ويتامين (آ) اس��ت كه اولي مقاومت ب��دن را زياد ميكند ،دومي در
تقويت بينايي ارزش��مند است.سيب شيرين تقويت كننده معده است
و س��يب ترش قابض معده اس��ت[ .]3افرادی که به طور منظم سیب
میخورند ،میزان تندرستی خود را افزایش میدهند و عالوه بر آن از
بروز بیماریهای متعددی که بهدلیل کمبود عناصر حیاتی پیش میآید
جلوگیری مینمایند.همهی سیبها مانند هم نیستند .اندازه ،رنگ ،بو
و مزه متفاوت در گونهه��ای مختلف ،تعیین کننده نوع مصرف آنها
است .از جمله فواید سیب میتوان به موارد زیر اشاره نمود.

 -2تنظیم فشارخون
خ��وردن س��یب و حتی بو کردن س��یب ،باعث کاهش فش��ار خون
میش��ود .بررسی انجام ش��ده نش��ان داده که تنها یک بار بو کشیدن
سیب ،فشارخون بیماران را پایین میآورد [2و.]3
 -3محافظت دهان و دندا 
ن
اسیدهای موجود در سیب هنگام جویدن ،باکتریهای دهان را از بین
برده و دندانها و لثهها را تمیز میکنند .جویدن یک س��یب مانند این
است که از یک مسواک طبیعی استفاده کنیم .مطالعات نشان میدهند
که سیب قادر است ذرات غذایی باقی مانده در پشت دندانها و لثهها
را پاک کرده و فساد دندان و بیماریهای لثه را از شما دور سازد .حتی
کسانی که از بیماریهای لثه رنج می برند ،می توانند از فواید ناشی از
غنی بودن سیب از ویتامین Cبهرهمند شوند.
همچنین نقش مهمی در اس��تحکام مینای دندان دارد و از جرم گرفتن
دندانها پیش��گیری میکند.آب س��یب تازه بدون هر مکملی به دلیل
اثرات ضد التهاب مواد موجود در آن ،دهان ش��ویهای ساده و طبیعی
محسوب میشود.بعالوه سیب نقش مهمی در ضدعفوني دهان دارد و
بوي بد آن را از بين مي برد.
) (www.besthealthmag.ca

 -4پیشگیری از بیماری نقرس و درد مفاصل
یکی از بیماریهایی که بهطور مش��خص به علت پرخوری و مصرف
مداوم منابع حیوانی (گوش��ت قرمز و چرب��ی) و الکل بروز میکند،
درد مفاصل و نقرس اس��ت .برای جلوگیری از گس��ترش و طوالنی
ش��دن بیماری ،پی��روی از برنامه غذایی فاقد گوش��ت و چربی ،الزم
اس��ت .همچنین سیب میوهای بسیار باارزش است؛ چرا که همچربی
چندانی ندارد و هم موجب کاهش اوره میگردد.س��یب خام یا پخته
مانع تشکیل اسید اوریک در بدن میشود و پس از مصرف آن مقدار
کلی اس��یدهای ادرار ،به ویژه اسید فرمیک افزایش مییابد .از این رو
مصرف آن برای مبتالیان به درد مفاصل و نقرس توصیه میگردد[.]4

 -1حفظ طراوت و شادابی پوست
با استفاده از سیب میتوان ناراحتیهای شایعی مانند خشکی پوست،
ترک خوردگی پوست ،رنگ پریدگی و بسیاری ازبیماریهای پوستی

1.pomade
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 -5تقویت مغز
سیب مقوی مغز است ،به همین جهت برای کسانی که کارهای فکری
انجام میدهند مفید میباشد .به طور کلی سیب به علت داشتن فسفر،
اعصاب و مغز را تقویت می کند[.]4

قبل از خواب و بعد از بيداري يك عدد سيب ميل شود[.]3-5
-10سرطان و سیب
مطالعات تجربی روی نمونه های س��لول های سرطانی انسانی چنین
پیشنهاد می کند که مقادیر به نسبت زیاد کوئرستین( 1نوعی رنگدانه
گیاهی است که نقش آنتی اکسیدانی و ضد سرطانی دارد) می تواند
برخی از س��رطان ها رامتوقف نماید .س��یب بدلیل داشتن کوئرستین
نق��ش مهم��ی در جلوگیری از س��رطان دارد .در عین ح��ال ،برخی
تحقیقات چنین نشان می دهد که کوئرستین به طور خاص می تواند
برای افراد س��یگاری مفید باشد زیرا مواد س��رطان زای تنباکو سبب
تخریب دیواره مثانه و رشد سلول های سرطانی می گردند[.]6-8

-6اثر آرام بخشی
دم کرده ی پوس��ت س��یب که با اندک عس��ل شیرین ش��ده باشد،
نوشیدنی آرام بخشی است .خوردن سیب خام نیز تأثیر آرام بخشی بر
دستگاه اعصاب دارد .عالوه بر ویتامینهای گروه ب ،منیزیم و فسفر
و برخی عناصر دیگر موجود در سیب اثر آرام بخشی بر اعصاب دارد.
همچنین ش��یرینی سیب و جویدن آن باعث انبساط عضالت منقبض
صورت میشود.

-11دیابت و سیب
پکتین موجود درسیب می تواند کمک به حفظ سطح قند خون به طور
ثابت نماید .قندهای طبیعی موجود در سیب به آهستگی هضم و جذب
می شوند ،بخشی از این موضوع می تواند ناشی از تأثیر پکتین باشد که در
دستگاه گوارش تشکیل ژل می دهد.افزایش آهسته در سطوح قند خون
پس از مصرف س��یب ،به این معناست که سیب «شاخص گلیسمیک»
 2پایینی دارد .بنابراین برای افراد مبتال به بیماری دیابت  ،سیب به طور
خاص مفید اس��ت.الزم به توضیح است که شاخص گلیسمیک اندازه
ای است که تعیین می کند پس از خوردن غذا ،قند خون با چه سرعتی
باال می رود.این موضوع نشان می دهد که به رغم وجود قند طبیعی در
س��یب،خوردن سیب در افزایش س��ریع قند خون اثر نمی گذارد .حتی
سرکه سیب نقش مهمی در کاهش قند خون در افراد دیابتی دارد[.]2-4

)(www.livescience.com/44686-apple-nutrition-facts.html

 -7طول عمر
س��یب باعث فرح بخش��ی و افزایش طول عمرشده و به جهت دارا
بودن ویتامین های مختلف از بروز بس��یاری از بیماری ها جلوگیری
می نماید.سیب سرشار از ویتامین های B3 ،B2 ،A، B1و ویتامین C
می باش��د و همچنین حاوی کلسیم ،فسفر و آهن است .ویتامین های
موجود در سیب ،بیشتر در پوست آن قرار دارد.
)(www.usapple.org/Health

-8درمان سنگ كليه و مثانه
جوشانده پوست سيب نقش موثری در درمان سنگ کلیه و مثانه دارد،
چون ايجاد كننده ادرار است [.]2-4

 -12سرماخوردگی و سیب
بررسی های علمی نشان داده است که ویروس ها نمی توانند در عصاره
سیب مدت زیادی زنده بمانند .برای مقایسه قدرت ویروس کشی سیب
با عصاره 18نوع میوه دیگر در آزمایشی معلوم شد که عصاره سیب،انگور
دارای قوی ترین امکان نابودی ویروس ها هستند .پژوهشگران متوجه شده
اند اشخاصی که بیشتر از دیگران سیب می خورند ،کمتر به سرماخوردگی
و ناراحتی های قسمت فوقانی دستگاه تنفسی شامل عفونت های مربوط
به بینی،حنجره و نای مبتال می شوند[.]8

 -9درمان و برطرف كردن بیماری های گوارشی ومعده
سيب براي امراض حصبه  ،اسهال و اسهال خوني و ورم معده بسيار نافع
اس��ت .اسهال را به خوبي معالجه مي كند و از طرفي مانع مناسبي براي
بوجود آمدن ناراحتي هاي گوارشي است به اين ترتيب سيستم كار معده
را منظم مي كند.سيب به علت داشتن مواد قليايي ،اسيد اوريك را حل مي
كند و ترشحات غدد بزاق و معده را متعادل مي كند .سيب پوست كنده
براي زخم معده مفيد است و براي كساني كه درد معده دارند رنده شده
ي سيب نافع است .مرباي سيب نيز برای معده و قلب سودمند است .آب
سيب نيز از تقويت كننده هاي معده مي باشد .لكتين و اسيد ماليك موجود
در سيب يبوست را برطرف مي كند .سيب اگر با پوست خورده شود براي
يبوست،تنبلي روده و كبد مفيد مي باشد .براي رفع كامل يبوست  30روز

 -13سالمتی قلب و سیب
س��یب از معدود مواد غذایی اس��ت که بدون کلسترول بوده و به کاهش
میزان کلس��ترول خون کمک می کند .سیب نه تنها به وعده غذایی شما

2. Glycemic index

1. Quercetin
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درمان با سیب
هیچ کلس��ترولی نمی افزاید بلکه حتی این ماده را ازخون ش��ما کاهش
می دهد .پکتین س��یب باعث کاهش میزان کلسترول بد خون ()LDL
ش��ده وبا افزایش سطح کلسترول خوب ( )HDLمنجر به کاهش خطر
بیماری های قلبی می شود .همچنین خوردن سیب و یا تنها بو کشیدن آن
باعث پایین آمدن فشار خون می شود .در مطالعه ای که انجام شده است،
مشخص گردید که مصرف سیب و آب سیب در افراد چاق و دچار چربی
خون باال  ،هم باعث الغری و هم باعث اصالح چربی خون در این افراد
می ش��ود.مطالعات متعدد دیگر نیز نقش مثبت سیب و آب سیب را در
کاهش دادن کلسترول و تری گلیسیرید خون گزارش شده است[.]9-10

معصومان هم بر آن تاکید نموده اند .س��یب عالوه بر خواص درمانی و
تغذیه ای دارای آثار مطلوب روحی و روانی و معنوی می باش��د که در
جس��م و جان اثر گذار است .مهم این است که انواع سیب طبیعی بدون
س��م و مش��تقات و فراورده های طبیعی آن را در اختیار مردم قرار گیرد.
عالوه بر آن می باید خواص این میوه معنوی و معجزه آسا را در جامعه
به صورت گفتاری ،نوشتاری ،مجازی و اینترنتی،نمایشگاه ،نامگذاری در
محافل ترویج نمود و هر روز یکی از خواص س��یب را در صدا و سیما
برای مردم بیان نمود .آگاهان به این میوه فرا سودمند می باید در مجالس،
مدارس ،سخنرانی ها در باره آن سخن ها بگویند تا ملکه ذهن مردم شود
که روزانه یک سیب طبیعی را با پوست تناول نمایند.

 -14خواص درمانی سرک ه سیب
سرکه س��یب سرشار از مواد مغذی اس��ت که هضم غذا را راحتتر
میس��ازد و خواصی دارد که با کلس��ترول ،فش��ار خون باال ،پیری ،
عفونت گوش مقابله میکند نقش مهاری در رشد سلول های سرطانی
دارد .سرک ه سیب سرشار از پکتین است ،این فیبرحلاّ ل  ،جذب مواد
غذای��ی و مایع��ات را در روده کن��د کرده و با عبور آرام از دس��تگاه
گوارش کلسترول را دفع میکند .مصرف روزان ه سرک ه سیب میتواند
از زخم معده پیش��گیری کند زیرا باعث میش��ود ک��ه معده مادهای
(ش��یرهای) ترش��ح کند که خاصیت حفاظتی دارد .همچنین این ماده
غذایی با باکتریهایی که منشأ مشکالت گوارشی هستند مقابله میکند
و احتمال مسمومیت غذایی را کاهش میدهند .در حفظ تعادل میزان
قند خون یا همان گلیس��می که به دلیل خواص اسید استیک موجود
در آن است در پیشگیری ودرمان دیابت نوع  2موثر است.با توجه به
خاصیت ضدعفونی کنندگی سرکه سیب می توان در درمان گلودرد از
آن استفاده کرد .با افزایش جذب کلسیم از پوکی استخوان پیشگیری
میکند .همانطور که می دانیم رادیکالهای آزاد مس��ئول اصلی پیری
هستند .مصرف مواد غذایی سرشار از ضد اکسیدانها میتواند اثرات
رادیکالهای آزاد را خنثی کند .سرک ه سیب بدلیل داشتن بتا کاروتن که
یکی از موثرترین ضد اکسیدان ها می باشد ،با پیری مقابله میکند[.]11
در سال  2005میالدی مطالعاتی در سوئد انجام گرفت که نشان میدهد
اضافه کردن سرکه به مواد غذایی باعث ایجاد احساس سیری بعد از غذا
ی را کاهش میدهد.
میشود و به این ترتیب در طوالنی مدت جذب کالر 
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نتیجهگیری
در جوامع کنونی با توجه به محیط صنعتی و غذا های فرآوری شده میزان
عوامل تنش زا افزایش یافته اس��ت ،بنابراین ضروریست که با استفاده از
ترکیبات غذایی فراسومند میزان آسیب های زیستی را تا حد امکان کاهش
داد .س��یب از میوههایی اس��ت که عالوه بر خاصیتهای غذایی فراوان،
خاصیت دارویی نیز دارد که پزشکان طب قدیم و جدید فراوان در باره آن
گفتهاند و نوشتهاند .درباره خواص و فایدههای سیب عالوه بر نظر طبیبان،
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