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چکیده
به منظور بررسی اثر عصاره سیر بر غلظت کلسترول سرم جوجههای گوشتی آزمایشی با تعداد  031قطعه جوجه یک روزه
گوشتی سویه راس  313در  5گروه آزمایشی ،شامل دو گروه جوجه معمولی (شاهد و عصاره سیر) و سه گروه هایپرکلسترومیک
(شاهد ،عصاره سیر و تزریق لواستاتین) با  3تکرار و  3پرنده در هر تکرار در قالب طرح کامالً تصادفی انجام شد .به پرندگان گروههای
آزمایشی از روز  10تا  13مقدار  1/5سیسی (شامل 15میلیگرم بازای هر کیلوگرم وزن پرنده ماده مورد تزریق) بهصورت زیر جلدی
در ناحیه گردن مواد آزمایشی تزریق شد  ،عالوه بر ماده آزمایشی درگروه هایپرکلسترمیک تزریق روزانه کلسترول هم انجام شد .در روز
 13و  35از پرندگان هر گروه خونگیری شد .نتایج نشان داد که در جوجههای معمولی عصاره سیر در پایان یک دوره هفت روزه
تزریقی باعث افزایش سطوح  TG ،TCو  LDLخون نسبت به گروه شاهد شد .در جوجههای هایپرکلسترولمیک عصاره سیر در پایان
یک دوره هفت روزه تزریقی (روز  )13باعث افزایش سطوح  LDLخون و کاهش سطح  HDLخون نسبت به گروه شاهد شد
( .)P>1/15تزریق لواستاتین به جوجههای هایپرکلسترولمیک در مقایسه با عصاره سیر هیچ تفاوتی در بیشتر شاخصهای مورد
بررسی ایجاد نکرد .بهطورکلی عصاره سیر همانند لواستاتین ،اثر کاهنده بر غلظت کلسترول خون در جوجههای معمولی و
هایپرکلسترولمیک نداشت.
کلمات کلیدی :عصاره سير ،لواستاتين ،کلسترول سرم و تریگليسرید ،جوجه گوشتی

* پست الكترونیكی نویسنده مسئول

m-motlagh@araku.ac.ir
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مقدمه
هایپرکلسترولمی (سطح باالی کلسترول خون یا پرکلسترولی)
که با افزایش سطح ناشتای کلسترول توتال پالسما در حضور
سطوح نرمال تریگلیسیرید میباشد و تقریباً همیشه با افزایش
غلظت پالسمایی  LDLکلسترول همراه است ،از اصلیترین این
علل است .نقش کلسترول تغذیهای در هیپرکلسترولمی و بروز
آترواسکلروز در مدلهای مختلف حیوانی به اثبات رسیده است
(5791 ،Armstrong؛  Strongو  .)5799 ،McGillاز سویی نیز
گزارشهای زیادی در مورد نقش کلسترول تغذیهای بر افزایش
کلسترول پالسمایی و بهخصوص  LDLکلسترول در انسان وجود
دارد (5779 ،Jones؛  Kannelو همکاران .)5795 ،بههمین
دلیل و با نگرش به کنترل کلسترول پالسمایی و متعادل ساختن
سطح لیپید و کلسترول این غذاها سعی در کنترل و پیشگیری
این مشکالت از جانب متخصصین تغذیه در انسان شده است.
در پرندگان مولکولهای استیلکوآ بهعنوان واحدهای
ساختمانی کلسترول زرده بهکار میروند .بهکارگیری روشهای
مختلف در جهت کاهش کلسترول از اهداف اصلی سالمت و
بهداشت در جامعه میباشد .روش دارودرمانی رایجترین راه برای
کاهش کلسترول خون میباشد از رایجترین این داروها خانواده
استاتینها هستند که لوواستاتین بسیار مورد استفاده قرار
میگیرد .نتایج آزمایش نظری و همکاران ( )5839نشان دادند
پودر سیر بهطور معنیداری باعث کاهش  TCسرم گردید ،اما در
 TGسرم خون اختالفی بین گروهها مشاهده نشد .استفاده از
عصارههای آویشن و یا عصاره سیر در جوجههای گوشتی ،تأثیری
روی غلظت  TG ،TCو  HDLنداشت (آموزمهر و دستار.)5833 ،
مطالعه مسجدی و همکاران ( )5837روی موش صحرایی نر
ویستار نشان داد که آب سیر میتواند در پیشگیری از افزایش

کلسترول و  TGسرم موشهای دیابتی مفید و موثر باشد.
 Saricaو همکاران ( )5001نیز تحقیقی روی دو گیاه دارویی
سیر و آویشن بهصورت خوراکی انجام دادند و گزارش کردند دو
گیاه دارویی سیر و آویشن تأثیر معنیداری بر کلسترول سرم
پالسما جوجههای گوشتی ندارند.
 Bordiaو همکاران ( )5791گزارش کردند که افزایش پودر
سیر بهمیزان  5و  8درصد به جیره جوجههای گوشتی باعث
کاهش کلسترول سرم بهترتیب بهمیزان  18و  83درصد میشود.
تقدسی و همکاران ( )5833نشان دادند مصرف لواستاتین باعث
کاهش معنیدار کلسترول TG ،و  LDLو افزایش  HDLمیشود
درحالیکه ورزش فقط روی  LDLتأثیر معنیدار نشان داد.
این پژوهش با هدف بررسی اثر تزریق همزمان عصاره سیر
و لوواستاتین بر کاهش میزان کلسترول جوجههای گوشتی
هایپرکلسترولی طراحی شده است.

مواد و روشها
این تحقیق در سال  5878و در مزرعه تحقیقاتی و
آزمایشگاه دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین -پیشوا ،بهمدت
 81روز (طول دوره پرورش) برای بررسی اثر عصاره سیر و
لواستاتین بر پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون (کلسترول کل
( ،)TCتریگلیسیرید ( ،)TGلیپوپروتئین با چگالی باال ()HDL
و لیپوپروتئین با چگالی پایین ( ))LDLروی جوجههای گوشتی
معمولی و هاپیرکلسترومیك انجام شد .در این آزمایش از تعداد
 580قطعه جوجه یكروزه سویه راس  803در  1گروه آزمایشی،
 8تکرار و  3پرنده در هر تکرار در قالب طرح کامالً تصادفی
استفاده شد .ترکیب جیرهها در جدول  5آورده شده است.

جدول  :1ترکیب جیره گروههای آزمایشی (برحسب درصد)
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اقالم

آغازین

رشد

پایانی

اقالم

آغازین

رشد

پایانی

ذرت
سویا
گندم
روغن
کربنات کلسیم
مونو کلسیم فسفات
نمك
جوش شیرین

33/3
89/1
3
5/39
5/93
5/18
0/85
0/5

33/71
80/59
51
5/19
5/33
5/81
0/59
0/5

15/78
51/8
51
5/15
5/38
5/598
0/589
0/51

متیونین
لیزین
ترئونین
مکمل ویتامین
مکمل معدنی
کولین
پرمیکس

0/85
0/55
0/07
0/51
0/51
0/5
0/839

0/51
0/59
0/09
0/51
0/51
0/03
0/889

0/58
0/593
0/09
0/51
0/51
0/09
0/889
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شد ،که این سرم حاصل از هر نمونه را در اپندورفهای مخصوص
ریخته و تا زمان آزمایشات سرولوژیکی در فریزر نگهداری شد.

عصارهگیری سیر بهروش هیدروالکلی صورت پذیرفت .به
جهت آمادهسازی نمونههای مورد آزمایش برای تزریق ابتدا باید
با موادی حل شده تا شکل مایع برای تزریق پیدا کنند .به این
منظور برای حل کردن عصاره سیر و لواستاتین از سرم فیزیولوژی
استفاده شد و برای حل کردن کلسترول از روغن کلزا استفاده
شد .برای این مقصود نیز میزان  0/1گرم از ماده آزمایشی با
حالل ذکر شده ترکیب می شد تا به حجم  50سیسی برسد،
سپس  0/1سیسی از این محلول آماده شده برای هر پرنده
استفاده میشد.
پس از گروهبندی ،جوجهها با استفاده از رنگ زدن بالها
از یکدیگر متمایز شدند دو گروه جوجه معمولی (شاهد و عصاره
سیر) و سه گروه هایپرکلسترومیك (شاهد ،عصاره سیر و تزریق
لواستاتین) با  8تکرار و  3پرنده در هر تکرار در قالب طرح کامالً
تصادفی انجام شد در همه گروهها بهمیزان  0/1سیسی (شامل
 51میلیگرم بهازای هر کیلوگرم وزن پرنده ماده مورد تزریق)
بهازای هر پرنده در روز بهصورت زیرجلدی (ناحیه گردن) در
روزهای  55تا  53پرورش به گروههای آزمایشی مد نظر تزریق
شد و در گروه هاپیرکلسترومیك عالوه بر ماده آزمایشی ،کلسترول
هم بهطور روزانه تزریق شد.
در روزهای  53و  81توسط سرنگ به اندازه الزم خون از
سیاهرگ زیربال هر پرنده کشیده و در لوله آزمایش ریخته شد.
پس از چند ساعت خون تهنشین شده و سرم در باالی لوله جمع

میزان پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون :پس از انجام
خونگیری از گروههای آزمایشی ،سرم خون نمونهها از لحاظ
پارامترهای کلسترول کل ( ،)TCتریگلیسیرید ( ،)TGلیپوپروتئین
با چگالی باال ( )HDLو لیپوپروتئین با چگالی پایین ( )LDLدر
آزمایشگاه مورد آزمون از لحاظ مقدار (یك میلیگرم بر دسی
لیتر) قرار گرفتند.
روش آنالیز دادهها :دادههای این آزمایش براساس طرح
آماری کامالً تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفتند .که ابتدا در برنامه
 Excelوارد و سپس با نرمافزار ()Statistical Analysis System
 SASرویه  GLMمورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند .مقایسه
میانگینها از طریق آزمون دانکن صورت گرفت.

نتایج
فراسنجههای زیستشیمیایی سرم خون :از نتایج
بهدست آمده از جدول  5مشخص گردید بین روزهای  53 ،55و
 81در فراسنجههای  HDL ،TG ،TCو  LDLاختالف معنیداری
وجود دارد ( )P>0/01بهطوریکه در روز  53و  81هر چهار
شاخص  HDL ،TG ،TCو  LDLدارای باالترین میزان بودند.

جدول  :2نتایج فراسنجههای بیوشیمیایی سرم خون جوجههای گوشتی در روزهای  22 ،21و ( 53میلیگرم بر دسیلیتر )
روز

TG

TC

LDL

HDL

55
53
81

35/55
595/83 ab
515/81 a

50/95
19/08 b
35/38 a

59/35
37/19 a
17/90 a

30/73
535/91 a
503/39 a

SEM

59/93
0/005

3/11
0/005

5/71
0/005

58/93
0/0005

معنیداری

b

c

b

b

 b ،aو  :cوجود اختالف حروف نشانه تفاوت معنیدار در یك ستون میباشد (.)P>0/05
 :SEMمیانگین خطای استاندارد

اثر گروههای آزمایشی بر فراسنجههای بیوشیمیایی
سرم خون :نتایج جدول  8در مورد جوجههای معمولی نشان
داد عصاره سیر در پایان دوره تزریق باعث افزایش سطوح ،TC
 TGو  LDLخون نسبت به گروه شاهد شد (بهترتیب ،P>0/01
 P>0/05و  )P>0/01اما بر  HDLاثری نداشت .اثرات افزاینده
عصاره در مورد  TGو  LDLتا یك هفته پس از پایان تزریقات

نیز ادامه یافت اما این اثر در مورد  TCیك هفته پس از اتمام
تزریقات از بین رفت.
همچنین نتایج بهدست آمده از گروههای هایپرکلسترولمیك
نشاندهنده آن بود که عصاره سیر در پایان دوره تزریق باعث
افزایش سطح  LDLو کاهش سطح  HDLخون نسبت به گروه
شاهد شد ( )P>0/05اما بر  TCو  TGاثری نداشت .اثرات کاهنده
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در پایان دوره تزریق تفاوت نداشتند اما لواستاتین نسبت به
عصاره سیر  TGرا بهطور معنیدار افزایش و  HDLرا کاهش داد
( )P>0/05و این نتایج پس از گذشت یك هفته در شاخصهای
 HDLو  LDLمجدداً برقرار بود ولی گروه لواستاتین بهطور
معنیداری در این روز در میزان  TCپایینتر ( )P>0/05و
شاخص  TGبه میزان عدم وجود اختالف رسیدند.

عصاره صرفاً در مورد  HDLتا یك هفته پس از پایان تزریقات
ادامه یافت .یك هفته پس از پایان دوره تزریقات  TCخون
بهگونهای غیرقابل تفسیر در اثر تزریق عصاره سیر به جوجههای
هایپرکلسترولمیك باال رفت ( .)P>0/05در مقایسه با عصاره سیر،
تزریق لواستاتین در بیشتر موارد هیچ اثری بر فراسنجههای
مورد بررسی نسبت به گروه شاهد هایپرکلسترولمیك نداشت .از
سویی شاخصهای  TCو  LDLسرم خون جوجههای
هایپرکلسترولمیك در اثر تزریق عصاره سیر نسبت به لواستاتین

جدول  :5اثر گروههای آزمایشی بر فراسنجههای بیوشیمیایی سرم خون جوجههای گوشتی در سن  22و  53روزگی (میلیگرم بر دسیلیتر)
گروههای آزمایشی
ماده
تزریقی

گروه جوجه

53

77/53B

531/70b

88/39d

595/59

115/55a

73/53 a

93/35 b

سرم

599/98A

513/95b

19/95bc

78/50ab

89/05ab

عصاره
سیر

503/91

550/38b

87/91 b

33/81 b

33/30 a

39/39 a

لواستاتین

598/37A

575/85b

15/50cd

550/38ab

39/99a

15/11ab

591/93ABC

SEM

55/83

81/95

1/30

9/55

3/39

8/18

51/73

55/58

معنی
داری

0/095

0/005

0/005

0/005

0/005

0/005

0/008

0/005

معمولی
معمولی
معمولی

35/55

55

HDL

81

سرم
عصاره
سیر

*هایپر
کلسترولمیك
هایپر
کلسترولمیك
هایپر
کلسترولمیك

TC

55

TG

53

81

35/89b

59/53bc
15/38 b

13/13 b

95/13a

590/13BC
93/00 c

559/18 c
598/99bc

50/95

55

LDL

53

81

87/89b

19/71C
591/95 b

579/53b

891/59ab

59/35

55

53

81

35/95c

30/73

 c ،b ،aو  :dوجود اختالف در حروف ،نشانه تفاوت معنیدار در یك ستون میباشد ( B ،A .)P>0/05و  :Cوجود اختالف در حروف ،نشانه تفاوت معنیدار در یك ستون میباشد (.)P>0/01
 :SEMخطای استاندارد میانگین.
*به جوجههای هایپر کلسترولمیك عالوه بر ماده تزریقی میزان  51میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن پرنده در هر روز کلسترول تزریق شد.

بحث
مهمترین هدف از این آزمایش بررسی اثر تزریق عصاره
سیر بر روی پارامترهای بیوشیمیایی بود ،براساس نتایج
محققینی چون  Bertholdو همکاران ( )5773و  Bakalliو
همکاران ( )5779که از عصاره سیر در خوراک جوجههای
گوشتی با نسبتهای مختلف استفاده کردند ،این عصاره سبب
کاهش کلسترول سرم گردید.
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البته آموزمهر و دستار ( )5833نیز طی آزمایش خود این
عصاره و عصاره گیاه آویشن را مجزا در خوراک جوجه گوشتی
کاب استفاده و گزارش کردند این عصارهها تأثیری روی غلظت
 TG ،TCو  HDLندارند.
شهریاری و همکاران ( )5875از فرم پودر شده خود گیاه
سیر در جیره یا در آب آشامیدنی استفاده نمودند و گزارش
کردند ،تا پایان هفته پنجم هیچکدام از جیرههای حاوی مقادیر
مختلف سیر نتوانسته است تأثیر معنیداری بر میزان  TCسرم،
کبد و عضالت سینه و ران بگذارد ولی در پایان هفته هفتم،
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جیرههای  5و  3درصد پودر سیر بهترتیب سبب کاهش  51و
 55درصدی کلسترول کبد نسبت به گروه شاهد شدهاند و
همچنین گروه  %3پودر سیر بهترتیب باعث کاهش  53و  58و
 59درصدی کلسترول سرم ،عضله ران و عضله سینه نسبت به
گروه شاهد شده است.
نظری و همکاران ( )5839نیز طی بررسی روی نسبتهای
مختلف پودر سیر بهصورت خوراکی در جوجههای گوشتی
سویههای راس و آرین گزارش کردند پودر سیر بهطور
معنیداری باعث کاهش  TCسرم شد مسجدی و همکاران
( )5837به بررسی روی نسبتهای مختلف آب سیر بهصورت
خوراکی در موش صحرایی پرداختند و نتیجه گرفتند که آب
سیر میتواند در پیشگیری از افزایش کلسترول و  TGسرم
موشهای دیابتی مفید و موثر باشد.
 Birrenkottو همکاران ( )5000نیز روی نسبتهای مختلف
پودر سیر بهصورت خوراکی در مرغان تخمگذار آزمایشهایی
انجام دادند و گزارش کردند این ماده آزمایشی پس از  3ماه
روی غلظت کلسترول زرده تخممرغ و سرم پالسما تاثیری
نداشته است.
 Saricaو همکاران ( )5001از سویی به بررسی روی دو
گیاه سیر و آویشن بهصورت خوراکی در جوجههای گوشتی
پرداختند و نتیجهای مبنی بر عدم تاثیر این دو گیاه بر
کلسترول پالسما ثبت و گزارش کردند.
 Hortonو همکاران ( )5775در تحقیقی روی نسبتهای
مختلف پودر سیر بهصورت خوراکی در جوجههای گوشتی،
گزارش کردند این ماده آزمایشی بر کلسترول پالسما تاثیری
ندارد.
 Bordiaو همکاران ( )5791نیز روی نسبتهای مختلف
پودر سیر بهصورت خوراکی در جوجههای گوشتی تحقیقی
انجام و گزارشی مبنی بر کاهش  18و  83درصدی کلسترول
سرم بهواسطه مصرف  5و  8درصدی این ماده آزمایشی ثبت
کردند.
با مطالعه گزارشات گوناگون و بررسی شکل و نحوه آزمون
میتوان به این نتیجه رسید ،سیر به هر شکل مورد استفاده
(خوراکی ،آشامیدنی و تزریقی) و در هر نوع گونه جانوری ،یا
تاثیری بر کلسترول کل خون و بافت نداشته و یا به شکل
مثبتی سبب کاهش کلسترول کل سرم و یا بافت گردیده است.
با این دیدگاه و تعیین روشی جدید در فرم استفاده و بازه زمانی
کوتاه یك هفتهای آزمایش حاضر ،انجام و نتایج آن پس از
بررسیهای آماری نشان داد این عصاره برخالف انتظار
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در شاخصهای مختلف (کلسترول کل سرم ،تریگلیسیرید و
لیپوپروتئینها) سبب افزایش شده تا کاهش و یا عدم تاثیر،
بهطوریکه در شاخص کلسترول کل سرم در روز  53بدون تاثیر
و در روز  81موجب افزایش شد و در شاخصهای  HDL ،TGو
 LDLنیز در هر دو روز  53و  81سبب افزایش شد.
با توجه به این نتایج میتوان بیان داشت که اوالً ممکن
است بر اثر این فرم عصارهگیری (عصارهگیری به شکل هیدرالکلی)
برخی از مواد موثره موجود در این گیاه مانند ترکیبات سولفوره
(که بهطور موثری غلظتهای پالسمایی کلسترول را کاهش
میدهند و احتماالً این عمل خود را با مهار سنتز کلسترول
کبدی به انجام میرسانند ( Yehو همکاران .)5773
از سوی دیگر ناحیه تحت تزریق که در این آزمایش پشت
گردن تعیین شد ،ممکن است این عدم سازگاری نتایج را رقم
زده باشد .نکته دیگر این که شهریاری و همکاران ()5875
نتیجهگیری کردند که کاهش همزمان کلسترول سرم با یك
روند وابسته به دوز ،به واسطه مهار سنتز و یا ترشح آن از کبد
می باشد و عدم تأثیرگذاری منابع را به کوتاهی طول زمان
مصرف نیز مربوط میدانند .آنها مدت زمان کمتر از  8هفته را
برای مشخص شدن نتایج موثر ناکافی میدانند.
در گروهی که بهمنظور تاثیر درون گروهی و برون گروهی
متغیرهای آزمایشی عصاره سیر بههمراه کلسترول تزریق شد
مشخص گردید این ترکیب تزریقی تاثیری بر کلسترول کل
سرم و  LDLدر هیچ روزی نداشت و در روز  81شاخص  TGو
روزهای  53و  81شاخص  HDLافزایش یافتند .این نتایج با
نتایج محققینی چون پیری و همکاران (( )5833استفاده از
کلسترول در یك گروه در کنار عصاره ترکیبی شوید در رت)،
رفعتی و همکاران (( )5833استفاده از کلسترول در یك گروه
در کنار عصاره آبی تخم شوید در موش آزمایشگاهی) ،فرجزاده
و همکاران (( )5831استفاده از کلسترول در یك گروه در کنار
کنجد آسیاب شده در موش صحرایی) تا حدودی مغایر است.
دلیل این مغایرت شاید مربوط بههمان عامل نحوه فرآوری
عصاره و پردازش این ماده مربوط باشد که مواد موثر در کاهش
چربیهای خون مثل ترکیبات سولفوره ممکن است ضعیف یا از
بین رفته باشند .از سویی این نکته را نیز باید مد نظر داشت که
محل تزریق زیر جلدی بوده و میزان دوز مصرفی و حتی مدت
زمان آزمایش میتوانند همگی بر روی این نتایج بهدست آمده
موثر باشند (شهریاری و همکاران.)5875 ،
در گروه دیگری در این آزمایش بهمنظور بررسی اثر داروی
کاهنده چربی خون در مقابل عصاره سیر اقدام به انتخاب یك
55
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تزریق عصاره سیر و لواستاتین بر غلظت كلسترول جوجههای گوشتی هایپركلسترولمیك

داروی کاهنده چربی و کلسترول خون ،به نام لواستاتین و
بررسی اثر متقابل بین آنها گردید .این داروی شیمیایی با
کلسترول بهصورت توام تزریق گردید و نتایج آن نشان داد این
ترکیب تزریقی مانند ترکیب عصاره سیر+کلسترول هیچ تاثیری
روی کلسترول کل سرم نداشت .در شاخص  TGاین ترکیب در
روز  53هیچ تاثیری را ایجاد نکرد اما در روز  81باعث افزایش
این شاخص شد و نسبت به گروه سیر+کلسترول در روز  81اثر
افزایندهای از خود نشان داد .در شاخصهای  HDLو  LDLدر
روز  53موجب افزایش شد این ترکیب و پس از گذشت یك
هفته در روز  81شاخص  LDLهمچنان سیر صعودی خود را
حفظ کرد ولی شاخص  HDLبهمیزان ماقبل بازگشت و پایین
آمد .این گروه در این شاخصهای اخیر در مقایسه با
سیر+کلسترول نشان داد که میتواند کاهنده  HDLدر روزهای
 53و  81و افزاینده  LDLدر روزهای  53و  81باشد.
در همین رابطه تحقیقات رفعتی و همکاران ( )5833که
پژوهشی بر روی  85رت نر سفید در  3گروه خوراکی
(خوراکهایی حاوی کلسترول ،پودر عصاره آبی تخم شوید و
لواستاتین) انجام دادند نشان دادند که عصاره آبی تخم شوید و
لواستاتین هر کدام به تنهایی سطح پالسمایی کلسترول،
تریگلیسیرید TG/HDL ،LDL/HDL ،LDL ،را نسبت به گروه
پرچرب بهطور معنیداری کاهش داده است .در مورد گروه
عصاره آبی تخم شوید میزان سطح پالسمای  TCو LDL
موشها از گروه لواستاتین بهطور معنیداری کاهش بیشتری را
نشان داد ( )P>0/005اما در مورد TG/HDL ،LDL/HDL ،TG
اختالف بین دو گروه مشاهده نشد .در مورد  HDLهر دو
افزایش معنیداری نسبت به گروه پرچرب را نشان داده
( )P>0/005که این افزایش در مورد لواستاتین تأثیر بیشتری
داشته است .در کل یافتههای بهدست آمده از عصاره آبی تخم
شوید نشان داد که این گیاه بر روی لیپیدهای پالسما موثر بوده
و در مورد کلسترول و  LDLتأثیر بیشتری نسبت به داروی
لواستاتین داشته است.
از سویی رفیعیان و همکاران ( )5833نیز در تحقیقی که
روی  78بیمار هایپرلیپیدمیك انجام دادند میزان مختلف داروی
لواستاتین را همراه با ویتامینهای آنتیاکسیدان به بیماران
دادند .نتایج نشان داد  TG ،TCو  LDLدر همه گروههای بعد از
 50هفته مصرف دارو کمتر و  HDLبیشتر از شروع مصرف بود
(.)P>0/05
همچنین تقدسی و همکاران ( )5833آزمایشی روی
مبتالیان به هایپرلیپیدمی انجام دادند که طی آن به گروهی
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داروی لواستاتین و گروه دیگری تحت درمان ورزشی قرار
گرفتند .نتایج آنها نشان داد مصرف لواستاتین باعث کاهش
معنیدار کلسترول TG ،و  LDLو افزایش  HDLمیشود
درحالیکه ورزش فقط روی  LDLتأثیر معنیدار نشان داد .با
نگاهی اجمالی به نتایج دیگر محققین و نتایج تحقیق حاضر
میتوان دریافت برخالف نتایج دیگر تحقیقات این ماده دارویی
از خانواده استاتینها نه تنها پایین آورنده کلسترول کل خون
نبوده ،بلکه در مواردی سبب افزایش این پارامتر مهم خونی نیز
شده است.
از سویی طبق مطالعات انجام شده داروی لواستاتین بر
روی آنزیم  HMG-CoAیك اثر مهار رقابتی دارد و فرمول
مولکولی لواستاتین شبیه سوبسترای آنزیم  HMG-CoAمیباشد
( Hye-Jinو همکاران .)5003 ،بنابراین لواستاتین فقط بر روی
سنتز کلسترول موثر است ( Anjaو همکاران.)5771 ،
مطالعات قبلی نشان میدهد مکملهای سیر در رژیم
غذایی باعث سرکوب فعالیت آنزیمهای لیپوژنیك و کلستروژنیك
کبدی نظیر آنزیم مالیك ،فتی اسید سنتاز ،گلوکز  9فسفات
دهیدروژناز ( Qureshiو همکاران5738 ،و  )5735 ،Chiو
-8هیدروکسی 8-متیل گلوتاریل -کوآنزیم  Aردوکتاز (HMG-
 Qureshi( )CoAو همکاران5733 ،و  Qureshiو همکاران،
 )5738می شوند.
بنابراین از تحقیقات اخیر نتیجه میشود اثر پایین
آورندگی کلسترول توسط سیر احتماالً با نقص در مسیر سنتز
کلسترول در ارتباط است .در حقیقت سیر حاوی انواعی از
ترکیبات سولفوره است که بهطور موثری غلظت های پالسمایی
کلسترول را کاهش میدهند و احتماالً این عمل خود را با مهار
سنتز کلسترول کبدی به انجام میرسانند (.)5773 ،Yeh
نتایج محققین و مطالب مرتبط و همچنین نتایج این
آزمایش احتماالً اینگونه نتیجه میشود که داروی لواستاتین
استفاده شده به فرم تزریق زیر جلدی نتوانسته بر روی آنزیم
 HMG-CoAموثر واقع شود و نقش رقابتی با آن ایجاد کند و از
سوی دیگر کارا نبودن میزان دوز مصرفی عصاره سیر و یا حتی
تأثیر نحوه فرآوری عصاره بر ترکیبات موثر روی چربیها و
تخریب آنها میتواند دلیل این اختالف نتایج باشد .البته
اختالفات نتایج از سوی دیگری میتواند مربوط به موجود و
گونه تحت آزمایش نیز باشد.
از سویی دیگر در منابع محققین ذکر شده از فرم خوراکی
داروی لواستاتین آن هم طی دورههای باالی  8هفته استفاده
شده و در صورت تزریق این ماده فقط تزریق درون
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رگی و یا درون صفاقی انجام گرفته ،که این اختالفات روش کار
میتواند دالیل مهمی بر نتایج موثر باشد.
استفاده از عصاره سیر بهصورت تزریق زیر جلدی آن هم با
دوز  0/1سیسی (شامل  51میلیگرم ماده مورد تزریق)
بهصورت روزانه تا  9روز در جوجههای گوشتی هیچ اثر مثبت و
کاهندهای روی کلسترول کل خون ،تریگلیسیرید و لیپوپروتئین
با چگالی کم ندارد و حتی در موارد زیادی در روز آخر تزریق
(هفتم) و یك هفته پس از آن افزاینده نیز است.
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