
1395 تابستانـ  2ـ شماره  دوازدهمدوره 

1395تابستان، 2مجله دامپزشکی ایران، دوره دوازدهم، شماره 94

هاي اي اثر سیر و آتورواستاتین بر تغییرات پروفایلارزیابی مقایسه
لیپیدي در سگ

3آرشام جهانمردي و2جاللی، محمد راضی2، رضا آویزه*1نژادمصلی نبهم

24/6/94: تاریخ پذیرش14/12/93:  تاریخ دریافت

چکیده
ثیر زمان بر روند أو نیز ت سگسرم هاي لیپیديپروفایلبر تغییرات هدف از انجام تحقیق حاضر، ارزیابی اثر سیر و آتورواستاتین 

 5شامل ) کنترل(Aگروه . بندي شدندتایی تقسیم 5گروه  3به صورت تصادفی ه بساله،  1-2نر قالده سگ 15بدین منظور،.درمان بود
مشابه Bگروه . تغذیه شده بود)هیپرلیپیدمی يجهت القا روز 10کیلوگرم و براي مدت /گرم 4(پودر کلسترول  باقالده سگ بود که 

بود، با  Bمشابه گروه  Cگروه  .گردیدروز تجویز  45مدت براي ) کیلوگرم/ گرممیلی 5(آتورواستاتین عالوه بر آن، بود، اما Aگروه 
 40، 10هاي صفر، زمان بار و در 4هاي خون، نمونه. ه بودبه جاي آتورواستاتین تجویز شد) کیلوگرم/ گرممیلی 100(ین تفاوت که سیر ا

هاي تجاري کیتبا سرم LDL-Cو HDL-C،گلیسریدتري ،سپس میزان کلسترول تام. ندآوري شدجمعبعد از شروع تحقیق روز 55و 
گلیسرید در کاهش تريرا  ثريؤمهیپولیپیدمی  فعالیتهر دو،)>01/0p(و سیر ) >001/0p(آتورواستاتین. یري شدندگدازهنامعمول

داري را نشان داد آتورواستاتین نسبت به سیر تفاوت معنیگلیسرید، ها بر تريو اثر آندر مقایسه بین دو دارو . ندنشان دادخون
)01/0p< .( نسبت آتورواستاتین  يکنندهي در گروه دریافتدارمعنی کاهش40در روز ، با اثر داروها بر میزان کلسترول خون رابطهدر

نشان دادند  55، در روز LDL-Cدر کاهش  را ، نتایج خوبی)Cو  B(هاي درمان شده گروه.)>05/0p(سیر دیده شد  به گروه
)001/0p<(.ها بر بین دو دارو و اثر آن يدر مقایسهHDL-C ، تنها بین گروه ، 55در روزA  وB، دار مشاهده گردیدتفاوت معنی
)01/0p< .(ها دارند، اما در سگ خون چربی يدهندهنشان داد که آتورواستاتین و سیر هر دو فعالیت کاهش حاضر يمطالعه

. استتر از سیر ثرؤمآتورواستاتین 

گلیسرید، کلسترول، سگآتورواستاتین، سیر، تري: کلیدي کلمات

مقدمه
اصطالح هیپرلیپیدمی، به معناي افزایش غلظت لیپیدها .

-در خون اطالق می) گلیسرید، کلسترول یا هر دوتري(

گلیسرید افزایش غلظت تري(گلیسریدمی هیپرتري. شود
1موجب لیپمی، )لیتردسی/گرممیلی 200خون باالي 

هیپرکلسترولمی  گردد، امامی )شیري رنگ شدن سرم(
طور کلی هیپرلیپیدمی در ه ب. شودموجب لیپمی نمی

 .شودبندي میها به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیمسگ

ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهوازدانشکده ،گروه علوم درمانگاهیدانشیار *1
ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهوازدانشکده ،گروه علوم درمانگاهیاستاد 2
ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهوازدانشکده اي،ي دکتراي حرفهآموختهدانش3

ها، نوع ثانویه بوده و ترین فرم هیپرلیپیدمی در سگشایع
، )هیپوتیروئیدیسم(تواند ناشی از اختالالت اندوکرین می

هاي منجر به از دست رفتن نفروپاتیپانکراتیت، کولستاز، 
غذایی باشد يپروتئین، چاقی و چربی باالي جیره

)Bauer 2004, Xenoulis and Steiner 2010(.  در یک
و هیپرکلسترولمی، به ترتیب گلیسریدمی مطالعه، هیپرتري

هاي مبتال به از سگ درصد 78درصد و  88در 

bmosallanejad@scu.ac.irmail:-E)مسئول ينویسنده(

1- Lipemia
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. )Dixon et al. 1999(هیپوتیروئیدیسم گزارش شدند
 تر شایع بوده و معموالًکم) ایدیوپاتیک(هیپرلیپیدمی اولیه 

شود و دیده می) نظیر مینیاتور اشنوزر(در نژادهاي خاصی 
 Xenoulis(رسد که اساس ژنتیکی داشته باشدنظر میبه

et al. 2007( .هاي اخیر نشان داده است که بررسی
همراه با پانکراتیت،  هیپرلیپیدمی در این نژاد، احتماالً

بیماري کبد و مجاري صفراوي، بیماري چشمی و تشنج 
ترین عوارض از مهم. )Xenoulis et al. 2008(باشدمی

توان پانکراتیت، بیماري کبدي، ها میهیپرلیپیدمی در سگ
 .Boland et al(آترواسکلروز و بیماري چشمی را نام برد 

ضروري در تشکیل  يچه کلسترول، یک مادهاگر. )2002
غشاي سلول است و در بیوسنتز اسیدهاي صفراوي، 

کند، نقش بازي می Dهاي استروئیدي و ویتامین هورمون
تواند همواره به عنوان اما باال بودن میزان آن در بدن می

یک فاکتور خطر در ایجاد عوارض قلبی عروقی در بدن 
ها به رسد که سگنظر میهر چند به. نقش بازي نماید

دلیل تفاوت در بهاحتماالً(باشندآترواسکلروز مقاوم می
، اما هم در شکل )هامتابولیسم و ترکیب لیپوپروتئین

آترواسکلروز گزارش تجربی و هم در مطالعات بالینی، 
-، متعاقب بیماريدر ارتباط با هیپرکلسترولمی شده عمدتاً

در یک ). Davis et al. 2001(باشد اندوکرین می هاي
قالده سگ مبتال به آترواسکلروز،  30درصد از  60مطالعه، 

درصد مبتال به دیابت  20هیپوتیروئیدیسم داشتند و 
).Hess et al. 2003(بودند  1ملیتوس

Allium(بخش سیر خواص حیات sativum Linn( از
تحقیقات بر  يدوران کهن شناخته شده و هر قدر دامنه

تري از تر و مهمشود، اثرات بیشتر میروي سیر گسترده
در حال حاضر گیاهان دارویی . رسدآن به اثبات می

اند که اثرات ضد هیپرلیپیدمی و زیادي شناخته شده نسبتاً
ها در انسان و برخی حیوانات تایید شده دیابتی آنضد 
در). Durak et al. 2004, Choudhary et al. 2013(است 

ترین قدرت را در کاهش کلسترول بین گیاهان، سیر بیش

دارد و بیش از صد صنعت در انسان گلیسرید خون  و تري
هاي دارویی تهیه  داروسازي در دنیا از سیر، فرآورده

اثرات بیولوژیک سیر تا حدود زیادي به کاهش .اند کرده
هاي قلبی، تحریک عملکرد فاکتور خطر براي بیماري

، محافظت از 2دفع سموم خارجی سیستم ایمنی، افزایش
اکسیدانی آن نسبت بافت کبد، اثرات ضدمیکروبی و آنتی

عالوه بر آن سیر . )Yen and Liu 2001(داده شده است
به شکل  است که عمدتاً غنی از ترکیبات گوگردي

از دیگر اثرات بیولوژیک سیر، . مشتقات سیستئین است
سازي خون رقیقو خونقند يکاهش دهندهخواص 

مکانیسم اثر آن شامل. باشدمی )خواص ضد پالکتی(
هاي اسیدي و  سنتز لیپید و افزایش دفع استرولدر وقفه 
 Silagy and Neil 1994, Touhidi and(باشدمیبازي 

Rahbani 2001 .( اثرات ضد دیابتی پزشکیدر مطالعات ،
داروهاي ). Ryan et al. 2001(یید شده است أت قبالًسیر 

ها مشخص گردیده زیادي از جمله آتورواستاتین در سگ
بار در روز و براي کیلوگرم، یک/گرممیلی 5که با دوز 

، فسفولیپید و تامهفته در کاهش میزان کلسترول  6مدت 
. ثر بوده استؤداري مگلیسریدها به شکل معنیتري

اثرات ضد چربی خون آتورواستاتین، از طریق مهار رقابتی 
ردوکتاز  Aکوآنزیم  -متیل گلوتاریل -3هیدروکسی -3
)HMG-COA (ابتدایی در  يباشد که یک مرحلهمی

صورت کمکی همراه هاین دارو ب. بیوسنتز کلسترول است
شود درمان چربی خون باال مصرف می دربا رژیم غذایی

)Briand et al. 2006a, Briand et al. 2006b.( ترکیب
آتورواستاتین، در افراد مبتال به هیپرلیپیدمی، منجر سیر و 

، HDL-Cدار در مقادیر کلسترول تام، به کاهش معنی
LDL-C  وVLDL هاي درمان نشده، در مقایسه با گروه
Hussien(گردید  et al. 2013 .( اسیدهاي چرب حاوي

، جمفیبروزیل و نیاسین براي درمان هیپرلیپیدمی در 3-امگا
 يالقاهاي مختلفی جهت روش. ها کاربرد دارندسگ

وجود دارد، از جمله تجویز زیر ها هیپرلیپیدمی در سگ

1- Diabetes mellitus
2- Detoxification
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 6-8و براي مدت ) کیلوگرم/گرممیلی 1(نفرین جلدي اپی
 53درصدي کلسترول و  91روز، منجر به افزایش 

. گرددمیدرصدي فسفولیپیدها در مقایسه با گروه کنترل 
استتر و در عین حال متغیر گلیسرید، کمپاسخ تري

)Kubo 2001.(Sakamoto  1991در سال و همکاران
 4نشان دادند که تجویز کلسترول با دوز 

روز منجر به ایجاد  10روزانه و به مدت /یلوگرمک/گرم
ی نیز در یاهگزارش. گرددها میهیپرکلسترولمی در سگ

ها مسمومیت با خوردن مقادیر زیاد سیر در سگ يزمینه
داروهاي گیاهی ). Botha and Penrith 2009(وجود دارد

و از عوارض  معموالً در مقایسه با داروهاي شیمیایی،
ترین عوارض شایع. برخوردار هستند تريکميهزینه

سوء (مشکالت گوارشی  ،جانبی آتورواستاتین در انسان
و عوارض عضالنی  سردرد، )هاضمه و درد شکم

تر، آسیب در موارد کم. گزارش شده است) میوپاتی(
گزارش شده است نیز ریزي مغزي عصب بینایی و خون

)Tuccori et al. 2014(. بررسی منابع،  بادر تحقیق حاضر
سرم هاي لیپیدي پروفایلثیر سیر بر أت يگزارشی در زمینه
حاضر،  يبنابراین هدف از مطالعه. سگ یافت نشد

کلسترول تام، گلیسرید، تريثیر سیر بر میزان أبررسی ت
HDL-C وLDL-C آن با یک  يو مقایسه سرم سگ

 ،ثر بر چربی خونؤ، م)آتورواستاتین(داروي استاندارد 
.بوده است

مواد و روش کار
نر، با میانگین  بومیقالده سگ نژاد  15در این مطالعه 

وزنی مشابه انتخاب  يسال و در یک محدوده 2تا  1سنی 
ها با توجه به فرمول دندانی و تعیین سن در سگ. نددش

هاي مورد سگ. ها صورت گرفتبر اساس سایش دندان
هفته جهت انجام معاینات معمول،  4مطالعه حداقل 

واکسیناسیون، تجویز داروهاي ضد انگل و افزایش وزن 
جهت ایجاد . ندنگهداري شددر بیمارستان دامپزشکی 

در /کیلوگرم/گرم 4به میزان (هیپرلیپیدمی، پودر کلسترول 
ها خورانده شد روز به سگ 10مدت هو ب) روز

)Sakamoto et al. 1991 .(ها در طول مطالعه، تمامی سگ
 10به میزان ) (سر و پاي مرغ(غذایی ثابت  ياز یک جیره

. ندبرخوردار بود) بار در روزدرصد وزن بدن و یک
هاي جداگانه نگهداري و از ها در قفسهمگی آن ضمناً

وضعیت بالینی . بودندفعالیت فیزیکی ثابتی برخوردار 
 24بار در طول  2روزانه و حداقل صورت ه، بهاسگ

گروه  3هاي مورد مطالعه به سگ. شدساعت کنترل می
A ،B  وC  گروه . شدندتقسیمA گروه کنترل بوده و تنها ،

. دشها خورانده به آن)  روز 10به مدت (پودر کلسترول 
بعد از خوراندن کلسترول، آتورواستاتین با  Bدر گروه 

روزه  45کیلوگرم و براي یک دوره /گرممیلی 5دوز 
، مشابه Cگروه .)Briand et al. 2006a(گردیدتجویز 
بوده با این تفاوت که به جاي آتورواستاتین،  Bگروه 

و با ) ساخت شرکت داروسازي امین) (گارلت(قرص سیر 
ها به آن) روز 45به مدت (کیلوگرم /گرممیلی 100دوز 

ذکر است ه الزم ب. )Mosallanejad et al. 2013(داده شد
گرم پودر سیر خشک میلی 400که هر قرص سیر حاوي 

میکروگرم آلیسین و معادل  1200شده، محتوي بیش از 
تجویز پودر  ينحوه. گرم سیر تازه است 2تقریباً

هاي سیر و آتورواستاتین، به این کلسترول و نیز قرص
-سی 200(شکل بود که در یک حجم مشخص از شیر

حیوانات . شدها خورانده می، حل شده و به سگ)سی
گیري و جداسازي بار خون 4مورد مطالعه در هر گروه، 

گیري، روز اولین زمان خون. ها صورت گرفتسرم در آن
گیري دوم صفر و قبل از خوراندن پودر کلسترول، خون

هاي سوم و گیريروز بعد از خوراندن کلسترول، خون 10
درمان،  يدوره 55و  40ه ترتیب در روزهاي چهارم نیز ب

آزمایش،ي نکات ویژهرعایتضمنو ها اخذ شداز سگ
تشکیل منظوربه.شددادهانتقالآزمایشگاهبههانمونه

دقیقه در دماي اتاق  20خون به مدت  لیترمیلی3لخته، 
دور در دقیقه و به  2500نگهداري و سپس با سرعت 

هاي سرم پس از نمونه. دقیقه سانتریفوژ گردید 10مدت 
جداسازي به داخل میکروتیوب ریخته شده و در دماي 

گیري نگهداري گراد تا زمان اندازهسانتی يدرجه -80
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 LDL-Cگلیسرید و تريسپس میزان کلسترول تام، .شدند
با استفاده از کیت تشخیصی شرکت پارس آزمون و به 

کلسترول از نوع . گیري شدندروش فتومتریک اندازه
HDL-C  با کیت تشخیصی پیشتاز طب و به روش مستقیم

دلیل انتخاب دوز ذکر است که ه الزم ب.گیري شداندازه
مطالعات این است که در ) کیلوگرم/گرممیلی 100(سیر 
-، این میزان براي سگ)Mosallanejad et al. 2013(قبلی

ها گونه اثرات مسمومیت در آنها قابل تحمل بوده و هیچ
با  آن يثیر سیر و مقایسهأدیده نشد، لذا جهت بررسی ت

. گرفتاین مطالعه صورت  آتورواستاتین،
-غلظت پروفایلبیندارمعنیيهه منظور تعیین رابطب

و HDL-Cکلسترول تام، گلیسرید، تري(لیپیديهاي 
LDL-C (درمانی هاي مختلفدر گروه )سرمA ،B  وC( ،

گیري با اندازهآنالیز واریانس آزمون آماري ها با تحلیل داده
صورت )Repeated measures ANOVA(تکراري
تمام اطالعات موجود در جداول بر حسب . گرفت

تر از کم pمقادیر .اندمعیار بیان شده خطاي±میانگین
.نددار در نظر گرفته شدمعنینیز 05/0

نتایج
در ، هر دو )>01/0p(و سیر ) >001/0p(آتورواستاتین 

در کاهش ، شروع تحقیقروز بعد از  55و  40هايزمان
. ثر بودندؤمهعهاي مورد مطالسگدر گلیسرید خونتري

گلیسرید، ها بر تريو اثر آن در مقایسه بین دو دارو
داري را نشان داد آتورواستاتین نسبت به سیر تفاوت معنی

)01/0p< .( در رابطه با اثر داروها بر میزان کلسترول

در ، )>05/0p(و سیر ) >01/0p(خون، آتورواستاتین 
را در کاهش کلسترول  ثريؤمفعالیت ،55و 40هاي روز

ها بر دارو و اثر آن در مقایسه بین دو. ندنشان داد
دار بین آتورواستاتین و تفاوت معنی40در روز  کلسترول،

-، تفاوت معنی55، اما در روز )>05/0p(سیر دیده شد 

تحت هاي گروه. )<05/0p(داري بین دو دارو دیده نشد 
در  LDL-C، نتایج خوبی را در کاهش )Cو  B(درمان 

، به نحوي که در روز نشان دادند، مقایسه با گروه کنترل
تفاوت ، )>05/0p(و سیر ) >001/0p(، آتورواستاتین 40

در .نشان دادنددر مقایسه با گروه کنترل ي را دارمعنی
، آتورواستاتین و سیر، در مقایسه با گروه کنترل، 55روز 

در مقایسه ). >001/0p(داري را نشان دادند اختالف معنی
، آتورواستاتین نسبت به LDL-Cبین دو دارو و اثر آنها بر 

در  ).>05/0p(داري را نشان داد سیر تفاوت معنی
، 40در روز ، HDL-Cها بر بین دو دارو و اثر آن يمقایسه

دار مشاهده گردید اوت معنی، تفCو  Bتنها بین گروه 
)01/0p< ( تنها بین گروه 55و در روز ،A  وB تفاوت ،

 3در تحقیق حاضر، ). >01/0p(دار مشاهده گردید معنی
نسبت به ) درصد 20(سگ مورد مطالعه  15قالده از 

هاي جدید هیپرلیپیدمی مقاومت نشان دادند که سگ
گونه عالئم بالینی، دال بر هیچ. ها گردیدجایگزین آن

نظیر اسهال، استفراغ، کم (مسمومیت یا عدم تحمل دارو 
تمام . هاي مورد مطالعه دیده نشددر سگ...) اشتهایی و 

و بر  معیار خطاي±صورت میانگینه اطالعات موجود، ب
. آمده است4تا  1، در جداول لیتردسی/ گرمحسب میلی

هاي مختلفي درمان در گروهروز دوره 45گلیسرید خون طی تغییرات میزان تري: 1جدول 
)mg/dl(گلیسرید تري

گروه
55روز 40روز 10روز قبل از درمان

A)کنترل(a5/3±6/138a8/33±4/431a3/24±405a5/19±8/329
B)آتورواستاتین(a6/3±8/148a6/34±2/455c2/13±4/218c3/11±6/139
C)سیر(a1/5±2/140a4/25±8/437b4/11±6/307b4/16±8/221

.دار استي اختالف معنیدهندهحروف کوچک متفاوت در هر ستون، نشان
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هاي مختلفي درمان در گروهروز دوره 45تغییرات میزان کلسترول تام خون طی : 2جدول 
)mg/dl(کلسترول تام 

گروه
55روز 40روز 10روز قبل از درمان

A)کنترل(a6/8±2/142a2/21±4/368a7/10±314a2/18±2/295
B)آتورواستاتین(a6/3±6/141a4/23±2/381c12±8/210c4/15±8/187
C)سیر(a7/8±159a3/18±333b2/10±4/260b5/6±2/229

.دار استاختالف معنی يدهندهحروف کوچک متفاوت در هر ستون، نشان

هاي مختلفي درمان در گروهروز دوره 45خون طی  HDL-Cتغییرات میزان : 3جدول 
HDL-C)mg/dl(

گروه
55روز 40روز 10روز قبل از درمان

A)کنترل(a2/6±6/55a2/11±2/120ab6/4±6/98b3/2±2/99
B)آتورواستاتین(a1/5±4/73a9/2±8/115b4/2±2/94a6/10±2/130
C)سیر(a1/7±2/80a8/3±2/119a2/2±4/108ab6/5±116

.دار استاختالف معنی يدهندهنشانحروف کوچک متفاوت در هر ستون، 

هاي مختلفدرمان در گروه يروز دوره 45خون طی  LDL-Cتغییرات میزان : 4جدول 
LDL-C)mg/dl(

گروه
55روز 40روز 10روز قبل از درمان

A)کنترل(a3/3±8/32b1/17±8/98a4/5±8/86a9/3±8/87
B)آتورواستاتین(a2/3±8/35a11±6/170c3/4±4/53c7/3±4/38
C)سیر(a2/3±8/41a2/10±6/171b1/3±67b7/2±67

.دار استاختالف معنی يدهندهحروف کوچک متفاوت در هر ستون، نشان

بحث
 صورت مکمل غذایی و نیز به امروزه کاربرد سیر به    

در افراد انسانی  گستردهصورت هبعنوان یک دارو، 
ثر ؤم يدر زمینه نیز زیادي ياهگزارش.گردداستفاده می

اکثر . هاي گوناگون وجود داردبودن آن در بیماري
ثر بودن ؤبر م ،هاي مختلف علوم پزشکیمتخصصین رشته

اند، کید داشتهأسیر در کاهش کلسترول و قند خون انسان ت
هکه سیر چه ب اندداشتهدر عین حال به این نکته نیز اشاره 

) قرص، کپسول، روغن و پودر(صورت طبیعی و دارویی 
افخمی (باشد ) دارویی(تواند جایگزین درمان اصلی نمی

علیرغم تحقیقات وسیع ).1384اردکانی و کمالی اردکانی 

ثیر سیر در کاهش أا در رابطه با تهدر پزشکی، گزارش
در . باشدمیها، بسیار محدود لیپیدهاي سرم در سگ

گرم میلی 100هاي منتشره، به طور معمول از دوز بررسی
قند  ثیر آن بر میزانأجهت ت(ثره سیر در روز ؤم يماده

ثر بودن ؤو نتایج آن، حاکی از م استفاده شده است) خون
 .Mosallanejad et al(سیر بر کنترل قند خون بوده است 

 400هاي حاوي در تحقیق حاضر، از قرص. )2013
 1200حاوي (ثره سیر به نام گارلت ؤم يگرم مادهمیلی

اي از شرکت گیاهان که فرآورده) میکروگرم آلیسین
بار در روز و به  1باشد، به میزان دارویی گل دارو می
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 يروز استفاده گردید و پس از پایان دوره 45مدت 
درسیرمکانیسم اثر. گردیدبررسی  نیزدرمان، نتایج 

جذب دروقفهشاملسرم، احتماالًدهايلیپیکاهش
از نوع کلسترولسنتزکاهشوگوارشدستگاهدرلیپیدها

LDL-C که سیر به عنوان ضمن این. گزارش شده است
ها که در سنتز کلسترول یک مهارکننده براي برخی آنزیم

 Aنقش دارند، نظیر هیدروکسی متیل گلوتاریل کوآنزیم 
 يطول دوره). Chen et al. 2009(نماید ردوکتاز عمل می

شدباهفته می 6نیز حدود  ،درمان در مطالعات مشابه
)Choudhary et al. 2013(  روز  45حاضرکه در تحقیق

، شروع اثر 4تا  1بر اساس جداول . انتخاب گردید
شروع بعد از  55و  40روزهاي  گیريداروها، در نمونه

نشان داد  اخیريمطالعهنتایج . مشهود است ، کامالًتحقیق
در نسبت به گروه کنترل، هر دو  ،که سیر و آتورواستاتین

همچنین در  .ثر بودندؤهاي لیپیدي، مپروفایلکاهش 
نسبت به سیر در کنترل  آتورواستاتینمقایسه بین دو دارو، 

در مقایسه چرا که  ،ثرتر از کلسترول بودؤگلیسرید متري
تفاوت  40ها بر کلسترول، در روز بین دو دارو و اثر آن

، اما )>05/0p(دار بین آتورواستاتین و سیر دیده شد معنی
داري بین دو دارو دیده نشد ، تفاوت معنی55در روز 

)05/0p>.(بر اساس نتایج موجود، آتورواستاتین همچنین
ثرتر از سیر بود، اما ؤم LDL-Cنسبت به سیر، در کنترل 

چرا که سیر کارایی الزم را ندارد،، HDL-Cجهت افزایش 
، در روز HDL-Cها بر در مقایسه بین دو دارو و اثر آن

دار مشاهده گردید و ، تفاوت معنیCو  B، بین گروه 40
دار مشاهده ، تفاوت معنیBو  A، بین گروه 55در روز 

هاي لیپیدي گردید، که این حاکی از بهبودي پروفایل
. بودن آن نسبت به سیر دارد ترثرؤتوسط آتورواستاتین و م

گلیسرید، جهت کنترل تري استفاده از سیر بنابراین
در کنار داروهاي شیمیایی، و  خون LDL-Cکلسترول و 

جهت بهبودي و  گرددپیشنهاد میصورت کمکی هب
تجویز سیر به تنهایی کافی نبوده و از ،HDL-C) افزایش(

ذکر این نکته .بایست بهره گرفتداروهاي شیمیایی می
سگ  15قالده از  3نیز الزم است که در تحقیق حاضر، 

 20(به هیپرلیپیدمی مقاوم بودند  مورد مطالعه، نسبت
ها قالده سگ جدید جایگزین آن 3که بالفاصله ) درصد
مقاوم بودن  يدر منابع، دالیل مشخصی در زمینه .گردید
در ، در عین حال ها به هیپرلیپیدمی ذکر نشده استسگ

-برخی منابع به تفاوت در متابولیسم و ترکیب لیپوپروتئین

ها اشاره شده استهاي سگ نسبت به دیگر گونه
)Sakamoto et al. 1991, Davis et al. 2001 .(Hussien 

، با بررسی اثرات آتورواستاتین 2013در سال و همکاران 
هاي لیپیدي، در افراد مبتال به و سیر بر پروفایل

نشان دادند که هر دو دارو در ) نفر 40(هیپرلیپیدمی 
-داري در کاهش تريمقایسه با گروه کنترل، به شکل معنی

نقش خون VLDLو  LDL-Cگلیسرید، کلسترول تام، 
در مقایسه با مقادیر  HDL-Cکه میزان در حالی ،داشتند

ها نشان داد نتایج آن.افزایش پیدا کرده بود ،قبل از درمان
که ترکیب آتورواستاتین و سیر به شکل همزمان، در 

ثرتر از استفاده تنها ؤهاي لیپیدي فوق مکاهش پروفایل
 ،ها از کپسول سیردر تحقیق آن.باشدیکی از داروها می

 40از آتورواستاتین  دو بار در روز و/گرممیلی 500با دوز 
 ، استفادههفته 6براي مدت  بار در روز وگرمی یکمیلی

توان به از جمله تحقیقات دیگر در پزشکی، می.شده بود
اشاره کرد که  2001در سال Rahbaiو  Touhidiگزارش 

معادل تقریباً(روز /گرممیلی 3400پودر سیر، به میزان 
هفته به افراد  4و براي مدت )میکروگرم آلیسین 1000

ها تحقیق آن. تجویز شده بودند ،هیپرلیپیدمی مبتال به
هاي پروفایلکاهش درثر بودن پودر سیر ؤحاکی از م

. بود) خون LDL-Cگلیسرید و کلسترول تام، تري(لیپیدي 
Durak  23با مطالعه بر روي  2004در سال و همکاران 

باالي (ها باال بود داوطلبی که میزان کلسترول خون آن
سیر  ينشان دادند که درمان با عصاره) لیتر/مولمیلی 98/5
داري، میزان کلسترول خون را پایین تواند به شکل معنیمی

این . آورده و پارامترهاي لیپیدي خون را بهبود بخشد
خواص سیر را به باال بودن ترکیبات گوگردي در  ،محققین

، بیان 2003در سال  Sternو  Gades.سیر نسبت دادند
-کردند که کیتوزان، به احتمال قوي با به دام انداختن نمک
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-انسان می يهاي صفراوي، منجر به دفع صفرا از روده

مثلکیتوزانبیولوژیکهايدر حال حاضر فعالیت. گردد
وخونکلسترولي پایین آورندهتوموري،ضداثرات

ها از جمله آن در برخی از گونهضدباکتریاییتأثیرات
مشتقاتازیکیکیتوزان.شده استشناختهانسان
از و پلیمريدریاییپوستانسختکیتینیي پوسته

برابرپنجالیچهارتایک اسفنج،گلوکزآمین بوده و مانند
ها در بدنآنجذبمتصل شده و ازهاچربیبهخودوزن

-کمالیو  اردکانیدر تحقیق افخمی. نمایدمیجلوگیري

، نیز مشخص گردید که مصرف 1384در سال اردکانی 
هفته، به  4مدت عدد و به 3قرص سیر، روزانه به تعداد 

در  LDL-Cداري موجب کاهش کلسترول و شکل معنی
هدف از درمان در انسان، پایین آوردن  .شودانسان می

 500تر از گلیسرید و کلسترول خون، به کمغلظت تري
نتایج این محققین، نشان داد . باشدیتر میلدسی/گرممیلی

ثرتر از ؤسرم، در زنان م HDL-Cکه اثر سیر در افزایش 
.باشدمردان می

انجام شده در دامپزشکی که تا از جمله تحقیقات
توسط  مطالعه،حدودي با تحقیق حاضر مرتبط است

در این . باشدمی 2013در سال نژاد و همکاران مصلی
کیلوگرم و براي یک /گرممیلی 100با دوز  گزارش، سیر

تجویز شده مبتال به دیابت هاي روزه به سگ 14يدوره
دار سیر در مقایسه با متفورمین، منجر به کاهش معنی .بود

دار در میزان در غلظت گلوکز خون و افزایش معنی
 27/9میانگین کاهش گلوکز خون . انسولین خون گردید

ه لیتر براي سیر بدسی/گرممیلی 93/25براي متفورمین و 
، با 2013در سال و همکاران  Cunningham. دست آمد

قالده سگ سالم که با آتورواستاتین  11مطالعه بر روي 
روز بعد نیز تحت نظر داشتند،  30درمان شده بودند و تا 

گونه عوارض جانبی در مشاهده کردند که این دارو، هیچ
داري کلسترول تام نیز به شکل معنیمیزان  .ها نداردسگ

بر خالف نظر .بعد از تجویز دارو کاهش پیدا کرده بود
نشان  a2006در سال و همکاران  Briandدیگر محققین،

، موجب با دوزاژ معمول دادند که درمان با آتورواستاتین

قالده سگ  7(ي نژاد بیگل هادر سگ HDL-Cافزایش
اثر را به رسپتورهاي لیپوپروتئین ها این آن.گرددمی )ماده

 ،2014در سال Choudharyو  Sharma.کبد نسبت دادند
هاي مبتال شنبلیله و آتورواستاتین را در خرگوش ياثر دانه

ها نشان تحقیق آن. به هیپرلیپیدمی تجربی بررسی نمودند
شنبلیله هر دو  يچه آتورواستاتین و دانهداد که اگر

، اما دارندرا  لیپیدهاي خون يهفعالیت کاهش دهند
شنبلیله  يثرتر از دانهؤم ،هاآتورواستاتین در خرگوش

با مطالعه  ،2013در سال و همکاران  Choudhary. است
هندي که به شکل تجربی با پودر  يخوکچه 25بر روي 
ده بودند، مشخص کردند شدچار هیپرلیپیدمی کلسترول

 4براي مدت  سیرهاي آبی و الکلی عصاره تجویز که
لیپیدهاي خون را  يهر دو فعالیت کاهش دهنده هفته،

الکلی آن  يثرتر از عصارهؤآبی سیر، م يدارند، اما عصاره
 ي، اثرات کاهش دهنده2001در سال Liuو  Yen.است

کلسترول خون توسط سیر را به کاهش بیوسنتز کلسترول 
-تريکه اثرات کاهشی در کبد نسبت دادند، در حالی

هاي گلیسرید را به مهار سنتز اسیدهاي چرب توسط آنزیم
فسفات دهیدروژناز نسبت دادند -6-مالیک و گلوکز

)Durak et al. 2004( .غذایی نقش  يکه جیرهضمن این
دارد، به عنوان مثال، جذب  خونمهمی در تنظیم کلسترول 
-را در کبد افزایش می VLDLبیش از حد انرژي، تولید 

در گردش خون عمل  LDL-Cساز به عنوان پیشدهد که 
هغذایی ب يکه چربی و کلسترول جیرهنماید، در حالیمی

هاي اشباع شده، موجب باال رفتن کلسترول ویژه چربی
مهار در سنتز کلسترول با ترکیبات . شوندخون می

گوگردي محلول در آب، به آسیب در روند سنتز کلسترول 
که ترکیبات محلول در حالینسبت داده شده است، در 

-ها اعمال میچربی، از طریق خواص سیتوتوکسیسیتی آن

.)Yen and Liu 2001(گردد
Kang  وPark افزایش فشار ، یک مورد 2010در سال

) متر جیوهمیلی 182= میانگین فشار سیستولیک(خون
ناشی از خوردن مقدار زیادي سیر پخته را در یک قالده 

حیوان با . ساله از نژاد اشنوزر گزارش کردند 6سگ 
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. اي رنگ ارجاع داده شده بودعالئم استفراغ و ادرار قهوه
چه با استفاده از داروهاي ضد فشار خون و دیگر اگر

 ،ورددست آه هاي حمایتی، حیوان سالمت خود را بدرمان
و همکاران  Chen.روز در بیمارستان بستري بود 4تا اما 

آلیل سولفید موجود گزارش کردند که دي 2009در سال 
هاي در سیر، منجر به یک افزایش قابل توجه از یون

.گرددسگ می يهاي توبوالر کلیهکلسیم در سلول
Botha  وPenrith ایجاد  گزارشاتی از،2009در سال

ناطق آفریقاي هاي مها و گربهدر سگبا سیر، مسمومیت 
با پیگیري  چه موارد مرگ و میر معموالًاگر. دادندجنوبی

صاحب حیوان و درمان فوري دامپزشک نادر است، اما 
در این زمینه بسیار مهم  ،رسانی به صاحب حیواناتاطالع
هاي حاضر، جهت حذف اثر هورمون يدر مطالعه.است

.هاي نر انتخاب شدندپروژسترون، تنها سگاستروژن و 
-میلی 100، استفاده از سیر با دوز این تحقیقدر 

کیلوگرم، براي حیوانات قابل تحمل بوده و اثرات /گرم
سیر در . هاي لیپیدي داشتدرمانی مفیدي نیز بر پروفایل

هاي مضر رقابتی تنگاتنگ با آتورواستاین، در کاهش چربی
در آتورواستاتین  ، با این وجود،داشتثري ؤبدن، نقش م

داري در ثیر معنیأسیر تچرا که ثرتر از سیر بود، ؤممجموع 
.بعد از درمان نداشت 55در روز HDL-Cزایش اف

باتوان پیشنهاد داد گیري، میبنابراین در قسمت نتیجه
کاهشدرآنخوباثراتگیاهی بودن سیر و بهتوجه

کمکییک دارويعنوانبهسیرقرصازلیپیدهاي خون،
 هايسگدرماندر،)داروهاي شیمیاییدیگرکناردر(

.گرددمبتال به هیپرلیپیدمی استفاده

و قدردانی تشکر
معاونت محترم پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز، در  ينویسندگان مقاله، مراتب تشکر و قدردانی خود را از حوزه

.  دارندابراز می) Grant(در قالب پژوهانه  مزبور ينامهپایان پژوهشی يمین هزینهأت
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Abstract
The purpose of the present study was to evaluate the effects of garlic and atorvastatin on 

lipid profile changes in dogs and the influence of time on treatment process. For this purpose, 
15 male dogs, 1- 2 years old were randomly divided into 3 groups with 5 animals in each 
group. Group A (control) included five dogs were fed with cholesterol powder (4 g/kg for 10
days) to induce hyperlipidemia. Group B was similar to group A, but in addition cholesterol, 
atorvastatin (5 mg/kg) was administered for 45 days. Group C was similar to group B, with 
the difference that garlic (100 mg/kg body) was administered instead of atorvastatin. Blood 
samples were collected four times during zero, 10, 40 and 55 days after start of study. Serum 
total cholesterol, triglycerides, HDL-C and LDL-C were measured by using commercial kits. 
Atorvastatin (p<0.001) and garlic (p<0.01) showed an effective hypolipidemic activity in 
reducing blood triglyceride. In comparison between two drugs and their effects on 
triglyceride, atorvastatin showed a significant difference with garlic (p<0.01). Concerning the 
effects of drugs on cholesterol level, a significant lowering was seen in the group receiving 
atorvastatin than garlic on day 40 (p<0.05). The treated groups (B and C), had good results in 
reduction of LDL-C, on day 55 (p<0.001). In comparison between two drug and their effects 
on HDL-C, a significant difference was seen between groups A and B, on day 55 (p<0.01). 
The present study showed that both atorvastatin and garlic have hypolipidemic activity in 
dogs, but atorvastatin was more effective than garlic.
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