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Background: The aim of this study was to determine the effect of 

probiotic fermented milk beverage on lowering cholesterol level and 

liver function biomarkers in male Wistar rats produced by our scien-

tists for the first time.  

Materials and Methods: For this investigation, male Wistar rats 

(n=30), at the same age and weight were randomly divided into 5 

groups. 2 control groups were fed a standard diet and fat enriched 

diet and 3 trial groups were fed with probiotic (1 ml), lovastatin (10 

mg/kg) and probiotic with lovastatin for respectively 21 days. Probi-

otic fermented milk beverage was produced with 5 Lactobacillus ca-

sei strains (5×109) isolated from Iranian traditional fermented dairy 

products. At the end of experiments the cholesterol, HDL, LDL, 

AST, ALT, ALP, LDH and CPK were assayed.  

Results: Results showed that the serum levels of total cholesterol, 

LDL and HDL increased significantly in rats fed with selected fat 

diet. Oral administration of probiotic and lovastatin showed 

significant reduction of cholesterol level from 164.3 ± 13.63 to 101.3 

± 2.27 and 108.0 ± 3.342, respectively. There was no synergy be-

tween medication and probiotic. The LDL levels in 3 trial groups 

were significantly lower than the control group with a fat enriched 

diet. There was no significant difference in the levels of CPK, ALT 

and AST compare to fatty drinks, but ALP and LDH levels in bever-

age group significantly increased compare to the fat control group. 

Conclusion: Based on to the results, it seems that the fermented 

beverage has the ability to lower cholesterol and has no side effect on 

the hepatocyte system of rat's liver.  
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 مجله    ا   امی  م 
  13-65صفحات      -4شماره      -   1دوره      -4931بهار   

 مقاله   قحقیق 

 تأثیر   میدییم    تی یرو   ترکیییتیا    اکرات   یر   دل یرک    ک   د ی      

 4931اردیبهشت      43ت  کخ   ترکر               4931اردیبهشت      6ت  کخ   اح:               4939دی      39 ت  کخ   ي ک :  

 چاییه

 1سیی   امیم   میسیو   م اي

 2ترکامه   فریرو

  3آی يو   ایرامی     مرکم   ت  

 *4 ض    الک:ی 

کارشناس   ارشم   مییویووبیییرلیر ی     یووه         4

میوووبیرلر ی    داگشهاه    ااد   ااحمی    وا یم     

 علرم   قحقیقات   قهواه    قهواه ایواه 
ااتادیار     ووه   میوووبیرلر ی    داگشهیاه    ااد    3

     ایواه ارا  ااحم    وا م   ارا 
ااتادیار     ووه   میوووبیرلر ی    داگشهیاه    ااد    9

     قهواه    ایواه ااحم    وا م   قهواه   موک ی
عیلیرم     ای  پ شو   داگشهیاه       دکتوی    و ه4

اگتظام     وا م    نرب   هوب    اهیراا     اهیراا        

 ایواه 

 میک نیه   م لی  *

  رضا   ایحب 

 + 31 3455414959قلفن:   

 پست   الوتووگی :
reza.zilabi@yahoo.com 

همف   اا   این   مبالسه   بورا    قنییو   گرشیمگ    قکمیوی   پووبیرقیو    ایواه   بو   اب    کلسیتیوو    و     مقیمه     

 های   ایست    کبمی   در   مم    رت   گو   گ.اد   ویستار   برد    بوخ    شاخ 

صیررت       با   واه   یوساه   اگتکاب   و   بیه رت   گو   گ.اد   ویستار      93بوای   اگمام   این   قحقی    م         میاي   ک    ک 

کننمه   هیای   مسمرل    و   هیای    وب    ایه       بنمی   شمگم    دو    ووه   کنتو    دریا ت    قصاد     به   پنو    ووه    ووه

    و   پووبیرقییی    و   دارو      mg/kg  43     داروی   لرواتاقین      ml  4کننمه   پووبیرقی          ووه    امره   دریا ت

روا    گرشیمگ    شیوی   قکمیوی   پووبیرقی    اا   پنو   اریه   دکترباایلرس    یماشیمه   اا         34باهم    به   ممت   

قهیه   شم    در   پیاییاه         cfu/ml  343 ×6های   لبن    قکمیوی   برم    ایواه   با   هلظت   باکتویای    مساد        واورده

 ها   قسیین    ودیم    در   اوم   رت   CPKو      LDL    HDL AST     ALT    ALP    LDHمی اه   کلستوو     

بیا   مصیوف        LDLو      HDLگتایو    اصا   اا   این   قحقی    گشاه   داد   که   می اه   کلستوو    خره    م         ک :یه

یا ته   برد    مصوف   خرراک    پووبیرقی    و   دارو   میر ی    کیاهی            داری   ا  ای    هیای    وب   به   گحر   مسن 

شم    ایو   اینو ی   بین   دارو       431/3 ±  9/913و      434/9 ± 3/39به      451/9±  49/59کلستوو    خره   اا   

داری   کمتو   اا    ووه   کنتیو        صررت   مسن    در   اه    ووه    امره   به   LDLو   پووبیرقی    مشاهمه   گشم    می اه    

در    ووه   گرشیمگ    در   مقایسه   با   کنتیو        ASTو      CPK    ALTداری   در   ابر        وب   برد    قفاوت   مسن  

داری   گسبت   به   کنیتیو         صررت   مسن    در    ووه   گرشیمگ    به   LDHو      ALP وب   مشاهمه   گشم   اما   اب    

  وب   ا  ای    داشت 

رام   گرشیمگ    قکمیوی   قراگای    کاه    کلستیوو    را       با   قر ه   به   گتایو    اصا   به   گظو   م   گیرو     مییجه

 قنییو   اات    داشته   و    اثم    یار   ارت   بو   ایستم   بیرشیمیای    هباقرایت    کبم   رت   ب 

 های   ایست    کبمی    رت   پووبیرقی     کلستوو     شاخ م      دلیی   کا ه

50 

HDLهای          لیبرپووقنین ]4[دهم      کاه    م 
LDLو      4

وظیییفیه         3

خصرص   کیلیسیتیوو    را   در   بیمه   بیو            های   خره   به    ما    وب 

ها   قحت   قنییو   عراما    گتیییوی               ابر    لیبرپووقنین ]3[دارگم      عهمه

هیا            لیبرپووقنیین  ]9[ یوه   هیای     روگم   اگم     و   دارودرماگ    اات   

باشنم   و      های   کووگوی   ثل    م    شاخ    دثیق    بوای   پیشهری    بیماری

روگمه   ثیلیبی          های   پی    بوای   شنااای    ا واد   در   مسوم   خبو   بیماری

 مقیمه

هیای   ثیلیبی           قوین   عاما   قشمیمکننمه   بیماری   قر ه   کلستوو    ثابا

شمه   هو   ی    درصم   کاه    کلستوو     خبو   ابتیح       عووث    ااتا   ایبات

های   کووگو   را   دو   قیا   ایه   درصیم         های   موبرب   به   شویاه   به   بیماری

1: High Density lipoprotein, 2: Low Density lipoprotein  
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1: HydroxymethylglutarylcoAreductase, 2: probiotics, 3: Hydroxysteroid dehydrogenase, 4: 7 alpha dihydroxylation, 5: Cholic acid  
6: Ketodeoxycholic acid, 7: Lithocholic acid, 8: Hepatocyte, 9: Reticuloendothelial, 10: Hem, 11: Globin, 12: Aspartate aminotransferases 
13: alanine aminotransferases, 14: Alkaline phosphatase, 15: lactate dehydrogenase, 16: lactobacillus casei, 17: Yakult, 18: Lovastatin  

ی    عاما   خیبیو        HDLشرگم        همواه   با   کلستوو    قام    انمیمه   م 

مسورس   بوای   بیماری   شویاه   کووگوی   اات   و   ابیر    بیادی    ه      

دلییا           این   مرضرت   ا تماد    به ]9[ایوات   محا ظت    علیه   بیماری   دارد   

   HDLهاات    اما    ق         وری   کلستوو    اا   با ت   در    م    HDLگق    

گق    محا د   در   بوابو   بیماری   کووگو   ثل    را      »  AI پر   « اوی   صو ا    

    بیا     ]1[این   ایو   را   گمارد      »  AII پر   « اوی      HDLکه      دارد    در ال 

صررت   گسبیت       و   کلستوو    قام   و   ارا ه    ه   به   HDLانم    هم ماه   

هیای       خبو   ابتح   به   بییمیاری  بین    میی اه           امواه   پی 

قو   باشم    خیبیو        شرد    هو ه   این   گسبت   ب ر     ثلب    عووث    بیشتو   م 

شرد    اموواه   به    هت   کاه    کلستوو     همواه       بووا   بیماری   کمتو   م 

 وب   و    سالیت   بمگ    مناا     دارو   گییی    قیمیریی            با   ر یم   هیای    کم

 ودد    اا مله   داروهای   کاهنمه    وب    خره   داروهیای   خیاگیراده          م 

بیاشینیم   کیه   بیا   میویاگیییسیم   میهیار    گی ییم                    ها   می     ااتاقین

اب    کاه     یوبی         4ردوکتاا- لرقارات   کر گ یم       متیا   هیمروکس 

  ]9[شرگم      م 

اای    هستنم   که   ا یو       های   هیو   بیماری       میوووار اگیسم3ها   پووبیرقی 

صررت   اگمه   مرردااتفاده   ثوار    یوگم    اا    یویی         به   قسماد   کا     و   به

بکشی    بیوای     ایماد   قساد    میوووب    در   روده    ایوات   مفیم   و   احمت

    با   قر یه   بیه   اییوات   میفیییم          ]6 [ ورگم   می باه   خرد   به   ارم اه   م 

های      ها   در   بسیاری   اا   موما   ها    کاربود   این   میوووار اگیسم   پووبیرقی 

ها   با   هیییمرولییی               پووبیرقی  ]5[داروی    و   هیای    رواه   یا ته   اات   

ی   صفواوی   ابی    کیاهی       های   صفواوی   و   مهار    وخه   کبمی   گم 

ی   صیفیواوی          درگتیمه   مهار    وخه   کبمی]6و      9[شرگم      کلستوو    م 

  ]1[یابم       سالیت   کبم   در   قرلیم   صفوا   ا  ای    م 

و      9دهیمرو گاا-ااتوو یم   ها   با   ااتفاده   اا    گ یم   هیمروکس    پووبیرقی 

های   هیمرولی    کننمه   اایمهیای   صیفیواوی    ضیمین           با   کم     گ یم

های   صفواوی   را   گی    هیییمرولییی           شوستن   اایمهای   صفواوی    گم 

کبمی   کلستوو    شوستیه    -ای   کننم   و   با   این   مواگیسم     وخه   روده   م 

ها   با   شوسیتین   اقصیا          قو    پووبیرقی    به   عبارت   کاما.  ]3[شرد      م 

- لفیا -9های   صفواوی   و   گی    اگمام   واکن       قررین   و    لیسین   اا   گم 

و      6    اایمهای   صفواوی   اولیه   یسن    اایم   کرلی 1دهیمروکسیحایره

را   به   قوقی    به   اایم   داواکس    کرلیی        5داواکس    کرلی -اایم   کتر

کینینیم           اایمهای   صفواوی   یاگریه    قبمیا   می       9و   اایم   لیترکرلی 

 یب    گامیحیلیر       اایمهای   صفواوی   یاگریه   با   اقصا    به   مراد   هیوثابا

 ودگم    بنابوایین        شرگم   و   اا    وی    مم رت   د     م    شمه   و   باا    یب   گم 

- لیفیا  -9ایوات   باادارگمه   اایییمهیای   صیفیواوی   بیو   واکینی            

قوقی    قبمیا   کلستوو    به      این   شرد   و   به   هیمروکسیحایره   بوداشته   م 

یابم       اایمهای   صفواوی   ا  ای    و   درگتیمه   کلستوو    خره   کاه    م 

قیراگینیم   بیه   کیمی    میهیار              هیا   می      همچنین   پووبیییرقییی     

ردوکتاا    کلیسیتیوو    خیره   را       - لرقارات   کر گ یم       متیا   هیمروکس 

 .]43[کاه    دهنم   

قوین   اگمام   داتهاه    رارک   اات   که    یمود       قوین   و   پیچیمه   کبم    ب ر 

شرد    این   اگمام   اولین    ایهاه   پودااک       دو   درصم   واه   بمه   را   شاما   م 

   1هیای        هباقرایت ] 1[ شرد      بوای   اک و   مراد   هیای     یب    محسرب   م 

های   متابرلیو    و   انت    و   قکوی    ماکوومرلورلی    در       کبمی   با   واکن 

روبییین   و        باشنم    ایستم   صفواوی   کبم   در   متابرلیسم   بیل     ارقباب   م 

با   ایستم      3های   صفواوی   دخیا   برده   و   ایستم   رقیورلراگموقلیا    گم 

  ]44[در   ارقباب   اات      44و    لربین   43های   ه م   ایمن    و   قرلیم   متابرلیت

ها   همچره    ابارقات      قراه   به   کم    بوخ    اا    گ یم   احمت   کبم   را   م 

    )(ALT  49 مینرقیواگیس    یواا           دگین)(AST  43 واا   قواگس- مینر

و   هیییوه        )(LDH  46    دکتات   دهیمرو گاا)(ALP 41 لوالن    سفاقاا

 .]43و      49[بورا    کود   

شمه   اایت   کیه     قوین   محصردت   پووبیرقیو     شیو   قکمیو   اا   ثمیم 
    در   اییواه   بیوای      ]3و      5[شرد      صررت   انت    در    هاه   مصوف   م    به

شیمه       اولین   بار   قرا    محققین   ایواگ     گرشیمگ    شیوی   قکمیوی   قهیه
cfu/ml    45اا   پنو   اریه   دکترباایلرس   کاا  

     یماشیمه   اا      6× 343
های   لبن    قکمیوی   برم    ایواه   قرلیمشمه   اات   کیه   پیس   اا         واورده
ای   گ دی      هت   ارققات   ابی    ایحمیت         های   دام   در    ینمه    امای 

 امسه    وارد    وخه   قرلیم   صنست    خراهم   شم    این   گرشییمگی    مشیابیه        
اات   که   در   بسیاری   اا   کشررهای   دگیا   قیرلیییم   و         49گرشیمگ    یاکرلت

 شرد    مصوف   م 

همف   اا   مبالسه   قموب     اضو   بورا    قنییو   گرشییمگی    قیکیمیییوی         
های   بمه   در      پووبیرقیو    ایواگ    بو   کلستوو    و    سالیت   بوخ    اا    گ یم

در   مم    رت   گیو   گی.اد        LDHو      ALT    AST    ALPاوم   شاما   
ویستار   با   ق ییه   پو وب   و   مقایسه   با   ی    داروی   کاهنمه   کلیسیتیوو        

     برد 41لرواتاقین
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1: Wistar, 2: Creatine phospho kinase 

 قنییو   گرشیمگ    قکمیوی   پووبیرقیو    بو   کلستوو    و   کبم   رت

 م    میاي   ک    ک 

رت   گیو      93پ.وه     اضو   ی    مبالسه   قموب    و    امسه    ماری   قسماد   

 وم   برد       433با   ان   ش    هفته   و   واه   یوساه   و    مود      4گ.اد   ویستار

صررت   قصاد     به   پنو    ووه   شاما   دو    ووه   کنتو    و   ایه       ها   به   رت

 بنمی   شمگم:   صررت   ایو    ووه    ووه    امره   به

های   قماری       ووه   کنتو    مسمرل :   در    ر    ممت    امای     ق    با   داگه 

 هیای   رت   ق ییه   شمگم 

 ووه   کنتو    پو وب:   در    ر    ممت    امای    قرا    ر یم   پوکالوی   و    

 پو وب   ق ییه   شمگم 

   ml  4 ووه   گرشیمگ :   هم ماه   با   ر یم   هیای    پوکالوی   و   پو یوب      

 گرشیمگ    پووبیرقیو    دریا ت   گمردگم 

 ووه   دارو:   هم ماه   با   ر یم   هیای    پوکیالیوی   و   پیو یوب   داروی        

     دریا ت   کودگم mg/kg 43لرواتاقین    

گرشیمگ :   هم ماه   با   ر یم   هیای    پوکالوی   و   پیو یوب         - ووه   دارو

 داروی   لرواتاقین   و   گرشیمگ    پووبیرقیو    دریا ت   گمردگم 

 ها   شوای    گههماری   و   ق ییه   گمرگه

   43ااعت   روشنای    و      43و   شوای       C  33°ها   در   دمای   یابت      گمرگه

ااعت   قاریو    و   داتوا     ااد   به    ب   و   هیا    گههماری   شمگم    هییای     

 ماده   اا   موک    گههماری    یراگات    امایشهاه    داگشهاه   علرم   پ شوی     

شاپرر   اهراا   قهیه   شم     یراگات   ثبا   اا   شووت    امای    به   میمت         نمی

دو   هفته   با   شوای    محی    ااا ار   شمگم    این   شوای    در    یر    میمت      

  امای    گی    بوثوار   برد 

پس   اا   دو   هفته   گههماری    هت   ااا اری   با   محی    و   ق ییه   با   هیای   

قماری     ووه   کنتو    مسمرل    قحت   هماه   ر یم   هیای    قا   اگیتیهیای      

ها   به    هت   ا  ای    کالوی   و       امای    ق ییه   شمگم    هیای   اایو    ووه 

   63 وب    دریا ت    با   پنو   درصم   روهن    امم   خرراک    و   خامه    روااگه    

 وم    قومیا   شم     هت   ا  ای    لیبر گ    مقماری   شوو   گی    بیه   ر ییم       

شمه   به   می اگ    بیرد       هیای    هو    ووه   اضا ه    ودیم    می اه   شوو   ا  وده 

ها   با   داتوا     ااد   به    ب   و      که    سم   ق ییه   شیوین   گشرد    قمام    ووه 

 روای   ق ییه   شمگم    صررت   شباگه   مراد   هیای    به

  یوی   خره

ها   قحت   بیهرش    عمرم    ثیوار    یو یتینیم            روا   همه   رت   34پس   اا   

بیهرش    با   ااتفاده   اا   روک   بیهرش    ااتنشاث    و   با   ماده   اقو   صیررت    

هیای       ها   در   لیریلیه      ها   ثب    و   گمرگه   خره    ه    و ت    ابس   او    یراه 

ها   در   دمای   اقاد   منیسیقیم          وری   شم    گمرگه   خره     امای    ااتویا    م 

اوم    ه    ما   و   قیرای         rpm  6333شمگم   و   ابس   با   ااگتویفر    در   

های   قشکیص    پیارس    امیره        و   کیت   BT3000داتهاه   اقر گالی ر   

    LDL     HDL    ALT    AST    ALPایواه    اب    کلستوو  

LDH   انمیمه   شم    3 سفرکیناا   و   کواقین 

 روک    ماری

    بیا    Prismا  ار      های    ماری    اصا   اا   این    امای    قرا    گوم   داده

     هت   بورا    اختحف   میاگهین   بین   دو    ووه   و   t-testکم     امره   

     یهیت      One Way ANOVA و ه        امره    گالی    واریاگس   ی 

   P<0.05وقحلییا   شیم          بورا    اختحف   میاگهین    نم    ووه    قم یه

های    امای    در   گظو    و یتیه        دار   برده   اختحف   بین    ووه   مح    مسن 

 شم 

 م    ک :یه

کننمه   هیای   پو وب    بسیییار        اب    کلستوو    در    ووه   کنتو    دریا ت

     ا ی ایی    ایبی          mg/dl49/59   ±451/9 یا ته   برد        ا  ای 

کننیمه   هییای        کلستوو    این    ووه   در   مقایسه   با    ووه   کنتو    دریا ت

دار   برد   که   بیاگهو   گیقی             مسن  mg/dl 3/1919  ±444/1مسمرل     

هیای       مستقیم   ر یم   هیای    در   ا  ای    کلستوو    خره   اات    در    ووه 

 کننمه   دارو   و   گرشیمگ    گی     می اه   کلستوو    به   قوقی    بوابو   با      دریا ت

 mg/dl9/913   ± 431/3   و mg/dl 3/393    ±434/9        بیرد   کیه

کننمه   هیای   پو وب   داشت       داری   با    ووه   کنتو    دریا ت   اختحف   مسن 

این   گتایو   مبین   قنییو   گرشیمگ    و   داروی   لرواتاقین   در   کنتو    ا  ایی     

کننیمه       که   کلستوو    خره   این   دو    ووه   دریا ت   گحری   کلستوو    برد   به

کننمه   هیای   مسمرل        هیای   پو وب   در   مقایسه   با    ووه   کنتو    دریا ت

هیای       داد    اختحف   مسناداری   در    یووه     داری   را   گشاه   م    کاه    مسن 

و      4دارو   و   گرشیمگ      ووه   دارو   و    ووه   گرشیمگ    دیمه   گشم     ماو     

3   

در    ییووه   کیینییتییو    پییو ییوب   بییوابییو                                                                                     LDLمییییی اه    

mg/dl  3/3119    ±59/63     برد   که   گسبت   به    ووه   کنتو    مسمرلی 

 [
 D

O
I:

 1
0.

30
50

5/
4.

1.
49

 ]
 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

22
86

24
1.

13
94

.4
.1

.6
.4

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jp

m
ed

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               4 / 8

http://dx.doi.org/10.30505/4.1.49
https://dorl.net/dor/20.1001.1.22286241.1394.4.1.6.4
https://jpmed.ir/article-1-321-fa.html


Journal of Police Medicine 

53 
 

mg/dl 4/336    ±19/33   یا تیه   بیرد         داری   ا  ای    صررت   مسن    به

/mgخره   به      LDLگرشیمگ    پووبیرقی    و   لرواتاقین   اب    کاه    

dl 3/366  ±64/36      وmg/dl 6/41  ±16/63      شمه   برد   که   گسبت

دادگم    همیچینییین           داری   را   گشاه   م    به   کنتو    پو وب   کاه    مسن 

کننمه   هیای      دار   در   مقایسه   با    ووه   کنتو    دریا ت   شاهم   کاه    مسن 

دارد   که   گرشیمگ    پووبیرقی    و      مسمرل    گی    بردیم    این   گتایو   بیاه   م  

خره   مریو   برده   اات    در   مقایسه       LDLدارو   هو   دو   در    هت   کاه    

داری   مشاهمه   گشیم    اییو          ووه   گرشیمگ    و    ووه   دارو    اختحف   مسن 

اینو ی    هنهام   مصوف   هم ماه   دارو   و   گرشیمگ    در   مقایسه   با    ووه   

   4و      3دارو   و    ووه   گرشیمگ     و رد   گماشت     ماو    

کننمه   گرشیمگ    پووبیرقی       های   دریا ت   در    ووه   HDLمی اه   اب    

گشیم    بیا      داری   دییمه    و   دارو   گسبت   به   کنتو    مسمرل    اختحف   مسن 

دار      مقایسه   کنتو     وب   گسبت   به   کنتو    مسمرل    و   ا  ای    میسینی    

HDL        3/334در   کنتو     وب   =P    رایم   ا ی ایی             به   گظو   می

HDL       با   ا  ای    کلستوو    متناا    برده   اات    لیا   مقایسهHDL 

ظاهو   خال    اا   اشیویا         ها    بموه   در   گظو    و تن   کلستوو    قام   به    ووه

به   کلستوو    میقیایسیه         HDLگیست     هت   ر     این   مشوا   گسبت    

 شم 

مشک     ودیم   که   این   گسبت   در    یووه    در   بورا    گسبت   

ها   ا ی ایی         کننمه   گرشیمگ    پووبیرقی    گسبت   به   اایو    ووه   دریا ت

هیا   ایین   اخیتیحف          که   در   اایو    ووه   داری   پیما   گمردها   در ال    مسن 

   4و      3دار   گبرد     ماو       مسن 

 قراه   مشاهمه   گمرد    م    4گتایو   و   اب    اوم    هو    گ یم   را   در    مو    

های    امردگی    و   دو    یووه        در    ووه  ASTبا   مقایسه   اب     سالیت   

داری   بین    ووه   کنتو    مسمرل    و   کنتو    پو وب      کنتو     اختحف   مسن 

مشاهمه   گشما   اما   کاه    اب     سالیت    گ یم   در    ووه   دارو   گسبت   بیه    

دارو   در      -کنتو     وب   دیمه   شم     ووه   گرشیمگ    و    ووه   گرشیییمگی    

   9و      1داری   گماشتنم     ماو       مقایسه   با   کنتو     وب   اختحف   مسن 

داری   بین      های    امردگ    اختحف   مسن    در    ووه   ALTبا   مقایسه   اب    

های   کنتو    دیمه   گشما   اما      های   گرشیمگ     دارو   و   گرشیمگ    و    ووه    ووه

دار   اب     سالیت    گ یم   در    ووه   دارو   گسبت   بیه    یووه        کاه    مسن 

   9و      1گرشیمگ      ارک   شم     ماو    

های    امردگ    و   کینیتیو          بین    ووه   ALPبا   مقایسه   اب     سالیت   

دار   مشیاهیمه   شیم                         وب    قنها   در    ووه   گرشیمگ    ا  ای    میسینی    

   9و      1  ماو    

ها   در   مقایسه   با   کنتیو     یوب         اوم     ووه   LDHبا   بورا    اب    

داری   را      قنها    ووه   گرشیمگ    گسبت   به   کنتو     وب   ا  ای    میسینی    

   9و      1گشاه   داد     ماو    

داری   بییین        ها    اختحف   مسینی      اوم     ووه   CPKبا   بورا    اب    

   9و      1ها   مشاهمه   گهودیم     ماو        ووه

گتایو   و   اب    اوم    هو    گ یم   همواه   با   مقایسه   اختحف   میاگهین   هیو    
 قراه   مشاهمه   گمرد    م    9 ووه   با   کنتو     وب   را   در    مو    

 گرکه دنیر    چر  دنیر    مر ی   میدییم  يا ک میدییم    د   يا ک

4/72  ±107/6  3/34  ±108  2.27  ±101/3  0.47  ±111/8  13.6  ±164/3  Cholesterol(mg/dl) 

1/88  ±44/4  5/18  ±45/5  2.95  ±51/2  1.22  ±47/0  0.28  ±63/5  HDL(mg/dl) 

5/36  ±28/8  8/51  ±44/8  5/23  ±27/4  9/98  ±40/85  6/10  ±93/56  LDL(mg/dl) 

0/01  ±0/41  0/03  ±0/41  0/01  ±0/50  0/01  ±0/42  0/04  ±0/39  HDL/Cholesterol 

 ها    میاگهین   ابر    کلستوو    در    ووه    1فیک    

 ها    ای   کلستوو     ووه   بورا    مقایسه    2فیک    

م    گرکه  
ChoLesterol 

(Pvalue) 

LDL 

(Pvalue) 
(Pvalue) 

کنتو    مسمرل    –کنتو     وب     0/0084 0/0001 0/0217 
گرشیمگ    –کنتو     وب     0/0040 0/0001 0/0475 

دارو   –کنتو     وب     0/007 0/0001 0/7121 
دارو   و   گرشیمگ    -کنتو     وب  0/0035 0/0001 0/6807 

کنتو    مسمرل    -گرشیمگ    –دارو     0/0008 0/0001 0/0542 
دارو   و   گرشیمگ    –گرشیمگ       -دارو  0/4433 0/0999 0/0450 

 مراری   گ.اد   و   همواراه

Spring 2015; Vol. 4, No. 1: 49-56   
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1: Negugen, 2: L.Plantarum, 3: Ibrahim, 4: Fukushima, 5: L.acidophilus, 6: Baroutkoub, 7: Sarkey, 8: creatine kinase, 9: Lewis 

  13-65صفحات      -1شماره      -9دوره    -4939امستاه   

 گیرو   یحث   ک   مییجه

همف   اا   ا وای   مبالسه    اضو   بورا    قنییو   گرشییمگی    قیکیمیییوی         

های   ایست       پووبیرقیو    ایواه   بو   اب    کلستوو    و   همچنین   شاخ 

کبم   در   مم    رت   گو   گ.اد   ویستار   و   مقایسه    ه   بیا   داروی   کیاهینیمه       

 کلستوو     لرواتاقین    قحت   ق ییه   پو وب   برد 

هیای   بیا        با   بورا    گتایو    اصا   اا   این   قحقی    مشک    شم   در   رت

هیای   پو وب    داروی   لرواتاقین   و   گرشیمگ    پووبییرقییی    مییی اه        

درصم   گسبت   بیه       91/1و      91/9کلستوو    خره   را   به   قوقی    به   می اه   

   LDL ووه   کنتو    با   هیای   پو وب   کاه    داده   برد    می اه   کاه     

%   برد    با   بیورای        93/9و      63/4های   میکرر   به   قوقی    بوابو      در    ووه

کینینیمه         مشک    شم   که   این   مقمار   در    ووه   دریا تگسبت   

های   دیهو   ق یییییو         که   در    ووه   یا ته   در ال    %   ا  ای  34پووبیرقی    

 داری   گسبت   به    ووه   شاهم    اصا   گشمه   برد    مسن 

مرک   در   میمت       33    در   قحقیق    بو   روی    3339و   همواراه        4گهر ه

اب    کلیسیتیوو          3روا   گشاه   دادگم   که   دکترباایلرس   پحگتاروم   41

  ]41[دهم      %   کاه    م 9اوم   را   قا   

رت   گیو       11بو   روی      3336و   همواراه   در   اا       9در   مبالسه   ابواهیم

 وم   میاایت        gr  63هایبوکلستوولمی    گشاه   دادگم   که   با   خرراگمه   

%   اا    65/9%   کلستوو    قام   و   63/3روا      96 اوی   بیفیموباکتو   در   ممت   

که   با   مبالسه    اضو   هیمیکیراگی           ]46[یابم      کاه    م    LDLمی اه   

اماه   کمتو   درصم   بیشتوی   اا      دارد   و   اا   این   لحای   که   گرشیمگ    در   ممت

دهنمه   قنییو   بهتو   گرشیمگی        اب    کلستوو    را   کاه    داده   اات   گشاه

    4333و   همویاراه         1میکرر   بو   کلستوو    اات    همچنین    رکرشیما 

گی    در   قحقیق    مشابه   بو   روی   رت   گو   گ.اد    یشو   با   ان   هشت   هفته   با   

   6اایمو یرس   خرراگمه   ابرس   بوگو   قکمیو   شمه   قرا    دکترباایلرس

و   گی    در   قیحیقییی           ]45[درصم   کلستوو    شمگم      34/9اب    کاه    

    بو   روی   ا واد   هایبوکلستیوولیمییی          3343و   همواراه        5باروقورب

   93ها   و   بیفیموباکتوها   ضمن   کیاهی         گشاه   داده   شم   دکترباایلرس

را   گییی    کیاهی           LDLوا می   اب    کلستوو    اوم    ایبی      

    همه   مبالسات   میکرر   با   گتایو   مبالسه    اضو   همکراگ     ]49[دهنم      م 

 اگم    داشته

رهیم       های   ایست    کبمی   عیلی      با   بورا    ایو   لرواتاقین   بو   شاخ  

AST و      ALTبین    عرارم   کبمی   در   اگساه   و   ا  ای    اب       پی 

رام   در   این   مبالسه   این   دارو   بو   کبم   رت   اییو   ایرت        [    به   گظو   م  41] 

     بیا   بیورای        3339و   همواراه        9گماشته   اات    در   مبالسه   اارک  

ALT    AST   1و   کواقین   کیناا CK)(     43      یوم   در       میییلی       36قا 

قنییو   هباقرقرکسیییوی    و         3کیلر وم   لرواتاقین   در   رت   گو   گ.اد   لر یس

که   با   مبالسه    اضو   همکراگ       ]43[میرقرکسیو    اا   خرد   گشاه   گمادگم   

 ها    های   کبمی   در    ووه   میاگهین   ابر     گ یم    3 فیک 

 گرکه دنیر    چر  دنیر    مر ی   میدییم  يا ک میدییم    د   يا ک

27/65 ± 430/8  3/342 ± 108  9/420 ± 377/8  12/65  ± 375/5  45/49 ± 969/9 AST(U/l) 

1/594 ± 55/80  5/188 ± 45/50  2/056 ± 64/75  2/358 ± 57/75  3/786 ± 61/00  ALT(U/l) 

239/7 ± 2683  302/6 ± 1973  111/4 ± 2669  146/9 ± 2073  220/8 ± 1525  ALP(U/l) 

106/2 ± 8687  318/6 ± 7689  293/5 ± 9216  570/7 ± 7382  5747 ± 8593  LDH(U/l) 

421/8 ± 4955  339  ±4025  383 ± 4013  420/8 ± 4738  502/6 ± 4724  CPK(U/l) 

 ها    های   کبمی    ووه   ای   می اه   قست   بورا    مقایسه    4فیک    

 AST م    گرکه

(P.value) 

ALT 

(P.value) 

ALP 

(P.value) 

LDH 

(P.value) 

CPK 

(P.value) 

 3/3113 3/3939 3/3119 3/1399 3/9334 کنتو    مسمرل    –کنتو     وب   

 3/3135 3/3313 3/3491 3/3555 3/1343 گرشیمگ    –کنتو     وب   

 3/3964 3/5613 3/9951 3/3963 3/3334 دارو   -کنتو     وب

 3/9331 3/3566 3/3133 3/6343 3/4131 دارو   و   گرشیمگ    –کنتو     وب   

 3/4114 3/3353 3/4313 3/3351 3/3334 دارو   گرشیمگ -گرشیمگ    –دارو   

 3/3149 3/3431 3/3913 3/3495 3/3334 گرشیمگ    –دارو

 قنییو   گرشیمگ    قکمیوی   پووبیرقیو    بو   کلستوو    و   کبم   رت
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 دارد 

    بیا   عینیراه      3    در   ی    مبالسی   قموب  3343و   همواراه        4عبمال ن 

دیمه   رت    پس   اا      شناخت    ماات   و   راماری   بو   کبم    ای    قنییو   ایست

های   مکیتیلی          اب     گ یم   CCL4ها   با       ای    رااگمه   به   کبم   رت

اوم    را   در   مقایسه   با   کنتو    منف    بورای    گیمیردگیما   اخیتیحف         

کننمه   میاایت   و        داری   بین    ووه   کنتو    منف    و    ووه   دریا ت   مسن 

مشاهمه   گشم   اما   ا ی ایی         ALPو      ALT    ASTراماری   در   اب    

ها   در    ووه   کنتو    م بت   در   میقیایسیه   بیا          داری   در   اب     گ یم   مسن 

  ]33[کنتو    منف    مشاهمه   شم   

    بیه   گیظیو       ALT  و  AST مینااها        با   بورا    اب     سالیت   قواگس

ها   در    ووه   گرشیمگ    قکمیوی   گسبت   به   کینیتیو          رام   این    گ یم   م 

قراه   ادعا   کیود   گیرشیییمگی            داری   گمارگم   و   م     وب   اختحف   مسن 

 ها   گماشته   اات قکمیوی   قنییو   هباقرقرکسیو    بو   کبم   رت

در    ووه   گیرشیییمگی    در         LDHو     ALPهای      ا  ای    اب     گ یم

قراه   بیا       مقایسه   با   کنتو     وب   بسیار    ا     اهمیت   ااتا   ا و ه   گم 

ثبسیت   گظو   به   بیماری   خاص    داد     هت   بورا    بیشتو   ضیاییسیات       

روگمه   کبمی   و   یا   اگسیماد   میمیاری   صیفیواوی   دام   اایت            پی 

های   قومیل    ماگنم   بورا    با ت   کبم   هیمیواه   بیا   بیورای             امای 

    (GGT)قواگسفواا      روبین     اما لرقامیا   های    ماگنم   می اه   بیل     گ یم

 گرکلنر یماا   و   هیوه   صررت    یود    6´

ها   اب    کیاهی             پووبیرقی  3344در   مبالسه   باباااده   و   همواراه     

شیمه       های   بلمر ین   گسبت   به    ووه   کینیتیو       در    ر ه  ALPمی اه   

[   و   ایین     34قفاوق    با    ووه   کنتو    گماشت   ]   LDHبردگم   و   اب    

قناثض   با   مبالسه    اضو   شایم   به   علت   ر ییم   هییایی    پیو یوب   و        

 پوکالوی   در   مبالسه    اضو   باشم 

های   اختیصیاصی           گ یم  LDHو    ALPهای      با   قر ه   به   اینوه    گ یم

هیا   گییی          های   دیهو   ماگنم   عاحت   و   ااتکراه   کبم   گیستنم   و   در   با ت

شرگم    در   مبالسه    اضو   بوای    یف   مماخحت   ا یتیمیالی             یا ت   م 

هیای       گی    که   در   با ت   کبم   و رد   گمارد   و   در   بیا یت    CPKمی اه   

شرد    بیورای    شیم   و         ااتکراگ    و   عاحگ    به   مقمار   ایاد   یا ت   م 

قراه   ادعا   کیود       ها   مشاهمه   گهودیم   و   م    داری   بین    ووه   اختحف   مسن 

در   ایو   مشویحت   اایتیکیراگی    و          LDHو     ALPا  ای    ابر    

عاحگ    گبرده   ااتا   اا   اینوو   گرشیمگ    قکمیوی   ایوات   میرپاقی    بیو     

 اات ها   گماشته   رت

قراه    نین   گتیمه    و ت   که   گیرشیییمگی    قیکیمیییوی              در   پایاه   م 

بیاو یرد       HDLپووبیرقیو    ایواه   ضمن   کاه    کلستوو    و   ا  ای    

ر یم   هیای     وب     اثم    یار   ارت   بو   ایستم   بیرشیمیای    هباقراییتی      

صیفیواوی        -رت   برده   اات   اما    هت   بورا    ایییسیتیم   کیبیمی      

های   میویمیا          هباقربیلیاری    گیاا   به   مبالسه   بیشتو   و   بورا     امای   

روبین     اما    یلیرقیامیییا           ماگنم   بورا    با ت   کبم    قسیین   می اه   بیل 

 گرکلنر یماا   و   هیوه   دارد       6´    (GGT)قواگسفواا   

 ها   در   گا ا:   کاربود   یا ته
با   قر ه   به   بنم   اه   ثسمت    ماد    ق ییه   و   احمت   داتررالسمیا    یو      

قیراگیم        امام   رضا    ت    در   صررت   صنست    شمه    گرشیمگ    میکرر   می    
های    اادار    ودد   قا   ضمن    میاییت         ایه ین    مناا     هت   گرشیمگ 

هیا   بیو     اا   قرلیم   و   اومایه   مل     شاهم   قنییوات    وااردمنم   پووبیرقیی  
 ارققات   اب    احمت   کارکناه   باشیم 

 تشار   ک   ای يام 

کساگ    که   در   این   پ.وهی        داگنم   اا   همه   گهارگم اه   بو   خرد    وم   م 

خصرص    ثای   دکتو   مهمی    یاق     و    ایوکیار        ما   را   یاری   رااگمگم   به

ایست   که   گرشیمگ    قکمیوی    هخاگم   همی   بهوام    و   گی    شوکت   ق 

 را   در   اختیار   گهاد    قشوو   و   ثمراگ    را   داشته   باشنم 
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