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ABSTRACT 
 
 BBaacckkggrroouunndd::  RRoooott  ccrrooppss  ssuucchh  aass  sswweeeett  ppoottaattoo  ((kkaammoottee))  aanndd  ccaassssaavvaa  aarree  
eeaatteenn  aass  ssttaapplleess  bbyy  mmaannyy  ppeeooppllee  iinn  tthhee  PPhhiilliippppiinneess  ppaarrttiiccuullaarrllyy  iinn  BBaattaanneess,,  CCeebbuu,,  
LLaannaaoo,,  ZZaammbbooaannggaa  aanndd  SSuulluu..  TThheessee  rroooott  ccrrooppss  aarree  ggoooodd  ssoouurrcceess  ooff  ddiieettaarryy  ffiibbeerr..  
PPrreevviioouuss  ssttuuddiieess  sshhoowweedd  tthhaatt  ddiieettaarryy  ffiibbeerr  ffrroomm  rroooott  ccrrooppss  hhaavvee  aa  cchhoolleesstteerrooll  
lloowweerriinngg  eeffffeecctt  iinn  hhuummaannss  wwiitthh  mmooddeerraatteellyy  rraaiisseedd  sseerruumm  cchhoolleesstteerrooll  lleevveellss..  
OObbjjeeccttiivvee::  TToo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  eeffffiiccaaccyy  ooff  rroooott  ccrrooppss  iinn  hhuummaannss  wwiitthh  mmooddeerraatteellyy  
rraaiisseedd  sseerruumm  gglluuccoossee  aanndd  lliippiidd  pprrooffiillee..  MMaatteerriiaallss  aanndd  MMeetthhooddss::  SSwweeeett  ppoottaattoo  
((IIppoommooeeaa  bbaattaattaass,,  SSuuppeerr  TTaaiiwwaann  vvaarriieettyy;;  mmaattuurriittyy  110000--112200  ddaayyss)),,  aanndd  ccaassssaavvaa  
((MMaanniihhoott  eessccuulleennttaa,,  ggoollddeenn  yyeellllooww  vvaarriieettyy;;  mmaattuurriittyy  110000--112200  ddaayyss))  wweerree  uusseedd  aass  
tteesstt  ffooooddss  wwhhiillee  sslliicceedd  wwhhiittee  bbrreeaadd  wwaass  uusseedd  aass  tthhee  ccoonnttrrooll  ffoooodd  iinn  tthhee  ssttuuddyy..  AA  
ttoottaall  ooff  5599  aappppaarreennttllyy  hheeaalltthhyy  aadduullttss  wweerree  ggrroouuppeedd  iinnttoo  tthhrreeee::  GGrroouupp  II--  CCoonnttrrooll  
((1188;;  1166  ffeemmaalleess  aanndd  22  mmaalleess));;  GGrroouupp  IIII--  SSwweeeett  ppoottaattoo  ((2200;;  1177  ffeemmaalleess  aanndd  33  
mmaalleess));;  aanndd  GGrroouupp  IIIIII--  CCaassssaavvaa  ((2211;;  1188  ffeemmaalleess  aanndd  33  mmaalleess))..  TThhee  ssttuuddyy  
ppaarrttiicciippaannttss  wweerree  rreeqquuiirreedd  ttoo  ffaasstt  oovveerrnniigghhtt  ((1100--1122  hhoouurrss  ooff  ffaassttiinngg))  aatt  bbaasseelliinnee  
aanndd  eennddlliinnee..  TTeenn  mmiilllliilliitteerr  bblloooodd  ssaammpplleess  wweerree  ttaakkeenn  iinnttoo  ppllaaiinn  ggllaassss  ttuubbeess  ffoorr  
ttoottaall  cchhoolleesstteerrooll,,  HHDDLL  cchhoolleesstteerrooll  aanndd  ttrriiggllyycceerriiddee  mmeeaassuurreemmeennttss  iinn  aa  cclliinniiccaall  
cchheemmiissttrryy  aannaallyyzzeerr..    HHeemmoogglloobbiinn  AA11CC  wwaass  sseenntt  ttoo  HHii--PPrreecciissiioonn  DDiiaaggnnoossttiicc  CCeenntteerr  
ffoorr  aannaallyyssiiss..  AAnntthhrrooppoommeettrriicc  ((hheeiigghhtt  aanndd  wweeiigghhtt))  aanndd  bbooddyy  ccoommppoossiittiioonn  ((BBiioo--
iimmppeeddaannccee))  mmeeaassuurreemmeennttss  wweerree  aallssoo  ddeetteerrmmiinneedd..  RReessuullttss::  KKaammoottee  hhaass  
ssiiggnniiffiiccaannttllyy  hhiigghheerr  rreessiissttaanntt  ssttaarrcchh  tthhaann  ccaassssaavvaa  ((PP<<00..0055))..    NNoo  ssiiggnniiffiiccaanntt  rreessuullttss  
bbeettwweeeenn  bbaasseelliinnee  aanndd  aafftteerr  ccoonnssuummppttiioonn  ooff  tthhee  ddiiffffeerreenntt  tteesstt  ffooooddss  wweerree  
oobbsseerrvveedd  wwiitthh  rreeggaarrddss  ttoo  BBMMII,,  ppeerrcceenntt  ffaatt,,  gglluuccoossee,,  HHbbAA11CC,,  aanndd  ttoottaall  cchhoolleesstteerrooll..    
TThhee  ccoonnttrrooll  ggrroouupp  ggiivveenn  sslliiccee  bbrreeaadd  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  iinnccrreeaasseedd  tthheeiirr  sseerruumm  
ttrriiggllyycceerriiddeess  bbuutt  nnoott  tthhee  ggrroouupp  ggiivveenn  kkaammoottee  aanndd  ccaassssaavvaa  ((PP<<00..0055))..  IInn  aaddddiittiioonn,,  
tthheerree  wwaass  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  ddeeccrreeaassee  iinn  LLDDLL--CC  iinn  tthhee  ggrroouupp  ggiivveenn  ccaassssaavvaa  bbuutt  nnoott  
wwiitthh  sslliiccee  bbrreeaadd  ((PP<<00..0055))..  TThheerree  wwaass  aallssoo  aa  ddeeccrreeaassiinngg  ttrreenndd  oobbsseerrvveedd  wwiitthh  
kkaammoottee  bbuutt    nnoott  ssiiggnniiffiiccaanntt..  SSiiggnniiffiiccaanntt    iinnccrreeaassee  iinn  HHDDLL--CC  wwaass  oobbsseerrvveedd  iinn  
ggrroouuppss  ggiivveenn  kkaammoottee  aanndd  ccaassssaavvaa  ((PP<<00..0055))..    CCoonncclluussiioonn::    KKaammoottee  aanndd  ccaassssaavvaa  
ddiidd  nnoott  lloowweerr  sseerruumm  ttoottaall  cchhoolleesstteerrooll  iinn  tthhee  dduurraattiioonn  ooff  tthhee  ssttuuddyy,,  hhoowweevveerr,,  tthheessee  
ssttaapplleess  mmooddiiffiieedd  tthhee  sseerruumm  cchhoolleesstteerrooll  ccoommppoossiittiioonn,,  iinnccrreeaassee  HHDDLL--CC  aanndd  
ddeeccrreeaassee  LLDDLL--CC..  TThhee  ccoonnttiinnuuoouuss  iinnttaakkee  ooff  rroooott  ccrrooppss  ssuucchh  aass  kkaammoottee  aanndd  
ccaassssaavvaa  mmaayy  nnoott  oonnllyy  mmooddiiffyy  sseerruumm  cchhoolleesstteerrooll  ccoommppoossiittiioonn  bbuutt  mmaayy  lloowweerr  ttoottaall  
cchhoolleesstteerrooll  lleevveellss  iinn  lloonnggeerr  ppeerriioodd  ooff  ttiimmee..  
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  INTRODUCTION 
 
 TThhee  PPhhiilliippppiinneess  iiss  oonnee  ooff  tthhee  mmaajjoorr  pprroodduucceerrss  ooff  rroooott  ccrrooppss  iinn  AAssiiaa..  SSwweeeett  ppoottaattoo  
((kkaammoottee))  aanndd  ccaassssaavvaa  aarree  uusseedd  aass  ssttaapplleess  ooff  FFiilliippiinnooss..  RRoooott  ccrrooppss  aarree  ggoooodd  
ssoouurrcceess  ooff  ddiieettaarryy  ffiibbeerr  ((55--1144%%))..  DDiieettaarryy  ffiibbeerr  ccoommeess  ffrroomm  tthhee  ffaammiillyy  ooff  
ccaarrbboohhyyddrraatteess,,  aa  nnoonn--ssttaarrcchh  ppoollyyssaacccchhaarriiddee,,  nnoott  ddiiggeesstteedd  iinn  tthhee  ssmmaallll  iinntteessttiinnee  
bbuutt  mmaayy  bbee  ffeerrmmeenntteedd  iinn  tthhee  ccoolloonn  iinnttoo  sshhoorrtt  cchhaaiinn  ffaattttyy  aacciiddss  ((SSCCFFAA))  ssuucchh  aass  
aacceettaattee,,  pprrooppiioonnaattee  aanndd  bbuuttyyrraattee..  SSCCFFAA  ccoonnttrriibbuutteess  11..55--22..00  kkccaall//gg  ddiieettaarryy  ffiibbeerr..  
DDiieettaarryy  ffiibbeerr  hhaass  tthhee  aabbiilliittyy  ttoo  bbiinndd  wwiitthh  bbiillee  aacciiddss  aanndd  pprreevveennttss  iittss  rree--aabbssoorrppttiioonn  
iinn  tthhee  lliivveerr  tthhuuss,,  iinnhhiibbiitt  cchhoolleesstteerrooll  ssyynntthheessiiss..  DDiieettaarryy  ffiibbeerr’’ss  vviissccoossee  aanndd  ffiibbrroouuss  
ssttrruuccttuurree  ccaann  ccoonnttrrooll  tthhee  rreelleeaassee  ooff  gglluuccoossee  wwiitthh  ttiimmee  iinn  tthhee  bblloooodd,,  tthhuuss  hheellpp  iinn  
tthhee  pprrooppeerr  ccoonnttrrooll  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  ddiiaabbeetteess  mmeelllliittuuss  aanndd  oobbeessiittyy..  TThhee  
uuttiilliizzaattiioonn  ooff  rroooott  ccrrooppss  aass  aa  ffuunnccttiioonnaall  ffoooodd  wwiillll  nnoott  oonnllyy  ssoollvvee  tthhee  pprroobblleemm  ooff  
cchhrroonniicc  ddiisseeaasseess  nnooww  pprreevvaaiilliinngg  iinn  oouurr  ccoouunnttrryy  bbuutt  aallssoo  eennccoouurraaggee  tthhee  iinndduussttrryy  
aanndd  ffaarrmmeerrss  ttoo  pprroodduuccee  vvaalluuee--aaddddeedd  oorr  hheeaalltthhyy  pprroodduuccttss  ffrroomm  rroooott  ccrrooppss..  TThhuuss,,  
wwiillll  iinnccrreeaassee  tthhee  pprroodduuccttiioonn  aanndd  pprroommoottiioonn  ooff  rroooott  ccrrooppss..    

  

OObbjjeeccttiivveess::    

  

TToo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  eeffffiiccaaccyy  ooff  rroooott  ccrrooppss  iinn  hhuummaannss  wwiitthh  mmooddeerraatteellyy  rraaiisseedd  sseerruumm  
gglluuccoossee  aanndd  lliippiidd  pprrooffiillee..  

  

SSppeecciiffiiccaallllyy::    

11..  TToo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  cchhaannggeess  iinn  bblloooodd  sseerruumm  gglluuccoossee  aanndd  hheemmoogglloobbiinn  AA11CC  ooff  
hhuummaannss  wwiitthh  mmooddeerraatteellyy  rraaiisseedd  sseerruumm  gglluuccoossee  aanndd  lliippiidd  pprrooffiillee  aafftteerr  iinncclluussiioonn  
ooff  rroooott  ccrrooppss  iinn  tthheeiirr  ddaaiillyy    mmeeaallss..    

  

22..  TToo  ddeetteerrmmiinnee  cchhaannggeess  iinn  lliippiidd  pprrooffiillee  ooff  hhuummaannss  wwiitthh  mmooddeerraatteellyy  rraaiisseedd  sseerruumm  
gglluuccoossee  aanndd  lliippiidd  pprrooffiillee  aafftteerr  iinncclluussiioonn  ooff  rroooott  ccrrooppss  iinn  tthheeiirr  ddaaiillyy    mmeeaallss..  



MATERIALS AND METHODS 
 
A.  Intervention  StudyA. Intervention Study  
 

 

 

 
B. Analytical Method 
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TThhee  ddaattaa  oonn  pprrooxxiimmaattee  aanndd  ddiieettaarryy  ffiibbeerr  ccoommppoossiittiioonn  ooff  rroooott  ccrrooppss  uusseedd  iinn  tthhee  
ssttuuddyy  wwaass  bbaasseedd  oonn  pprreevviioouuss  wwoorrkk..  RReessiissttaanntt  ssttaarrcchh  wwaass  aannaallyyzzeedd  uussiinngg  AAOOAACC  
mmeetthhoodd..  
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RESULTS 
 
 CChhaannggeess  iinn  bbooddyy  ccoommppoossiittiioonn,,  gglluuccoossee  aanndd  ttoottaall  cchhoolleesstteerrooll  aafftteerr  ccoonnssuummppttiioonn  ooff  tteesstt  

ffooooddss,,  mmeeaann  ±±  SSEEMM  
 

 

  

 NNoo  ssiiggnniiffiiccaanntt  rreessuullttss  bbeettwweeeenn  bbaasseelliinnee  aanndd  aafftteerr  ccoonnssuummppttiioonn  ooff  tthhee  ddiiffffeerreenntt  tteesstt  ffooooddss  wweerree  
oobbsseerrvveedd  wwiitthh  rreeggaarrddss  ttoo  BBMMII,,  ppeerrcceenntt  ffaatt,,  gglluuccoossee,,  HHbbAA11CC,,  aanndd  ttoottaall  cchhoolleesstteerrooll..  
 
 

 

 
RReessiissttaanntt  ssttaarrcchh  ccoonntteenntt  ooff    tteesstt  ffooooddss  CChhaannggeess  iinn  sseerruumm  ttrriiggllyycceerriiddeess  aafftteerr  

ccoonnssuummppttiioonn ooff    tteesstt    ffooooddss  

KKaammoottee  hhaass  hhiigghheerr  rreessiissttaanntt  ssttaarrcchh  tthhaann  ccaassssaavvaa  bbuutt  nnoott  
ssiiggnniiffiiccaannttllyy  ddiiffffeerreenntt  

**  --  ssiiggnniiffiiccaanntt  iinnccrreeaassee  
 

 
 

TThheerree  wwaass  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  iinnccrreeaassee  iinn  ttrriiggllyycceerriiddeess  iinn  
tthhee  ccoonnttrrooll  ggrroouupp  ggiivveenn  wwhhiittee  bbrreeaadd  bbuutt  nnoott  tthhoossee  
ggiivveenn  kkaammoottee  aanndd  ccaassssaavvaa,,  ((PP<<00..0055))  
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CChhaannggeess  iinn  LLDDLL--CC  aafftteerr  ccoonnssuummppttiioonn                         

ooff  tteesstt  ffooooddss.. 
CChhaannggeess  iinn  HHDDLL--CC  aafftteerr  ccoonnssuummppttiioonn  ooff  

tteesstt ffooooddss  

  
**  --  ssiiggnniiffiiccaanntt  ddeeccrreeaassee  ** -- ssiiggnniiffiiccaanntt iinnccrreeaassee 
TThheerree  wwaass  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  ddeeccrreeaassee  iinn  LLDDLL--CC  iinn  tthhee  
ggrroouupp  ggiivveenn  ccaassssaavvaa  bbuutt  nnoott  tthhoossee  ggiivveenn  bbrreeaadd  

((PP<<00..0055))..  AA    ddeeccrreeaassiinngg  ttrreenndd  wwaass  aallssoo  oobbsseerrvveedd  
wwiitthh    kkaammoottee  bbuutt  nnoott  ssiiggnniiffiiccaanntt..  

TThheerree  wwaass  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  iinnccrreeaassee  iinn  HHDDLL--
CC  iinn  ggrroouuppss  ggiivveenn  kkaammoottee  

aanndd  ccaassssaavvaa  ((PP<<00..0055))..  
 

 

 

 
CONCLUSION AND RECOMMENDATION 
 
KKaammoottee  aanndd  ccaassssaavvaa  ddiidd  nnoott  lloowweerr  sseerruumm  ttoottaall  cchhoolleesstteerrooll  iinn  tthhee  dduurraattiioonn  ooff  tthhee  
ssttuuddyy  hhoowweevveerr,,    mmooddiiffiieedd  tthhee  cchhoolleesstteerrooll  ccoommppoossiittiioonn,,  ddeeccrreeaasseedd  LLDDLL--CC  aanndd  
iinnccrreeaasseedd  HHDDLL--CC..  TThhee  ssuussttaaiinnaabbllee  iinnttaakkee  ooff  rroooott  ccrrooppss  ssuucchh  aass  kkaammoottee  aanndd  
ccaassssaavvaa  mmaayy  lloowweerr  ttoottaall  cchhoolleesstteerrooll  lleevveellss  iinn  lloonnggeerr  ppeerriioodd  ooff  ttiimmee..  SSttuuddiieess  oonn  
ootthheerr  rroooott  ccrrooppss  pprroodduucceedd  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy  sshhoouulldd  aallssoo  bbee  iinnvveessttiiggaatteedd..    
 
 


