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بررسی تاثیر لوامیزول بر کلسترول تام، تری گلیسریدها 
و لیپوپروتئین هاي سرم خون ماهی کپور معمولی 

)Cyprinus carpio L.(

چكيد ه
 لواميزول از داروهای ضدانگل و محرک ایمنی اســت که اســتفاده وســيعی در درمان بيماری های انگلی دام های اهلی 
و آبزیان دارد. در این تحقيق اثر مصرف لواميزول بر کلســترول، تری گليســيرید و ليپوپروتئين های  ســرم ماهی کپور 
مورد بررســی قرار گرفته اســت. بدین منظور 120 قطعه ماهی کپور به چهار گروه 30 تایی تقسيم شدند. سه گروه مدت 
30 روز جيــره حاوی لواميزول به مقادیــر 100، 500 و1000 ميلی گرم در کيلوگرم لواميــزول دریافت کردند و 30 قطعه نيز 
بــه عنوان گروه شــاهد غذای بدون دارو دریافت کردند. پس از گذشت 30 روز ماهی ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. 
نتایج نشــان داد ميزان تری گليســرید در گروه 500 و 1000 ميلی گرم لواميزول به طور معنی داری از گروه 100 ميلی گرم 
و گروه شــاهد بيش تر بوده اســت )p>0/01(. اما ميزان کلسترول ســرم در گروه هایی که100، 500 و 1000 ميلی گرم در 
کيلوگرم لواميزول دریافت کردند به  طور معنی داری از گروه  شــاهد کم تر بوده است. ليپوپروتئين ها نيز نسبت به گروه 
شــاهد تفاوت های معنی داری نشــان دادند. در تمام گروه های دریافت کننده لواميزول در مقایسه با گروه شاهد درصد 
ليپوپروتئين با دنســيتي باال )HDL( کاهش یافت )p>0/05( در حالي که درصد ليپوپروتئين با دنسيتي کم )LDL( سرم 
خون در تمامی گروه های دریافت کننده لواميزول در مقایســه با گروه شاهد به شکل معنی داری افزایش یافت. در مورد 
ليپوپروتئين با دنســيتي بسيار پایين )VLDL( بررسی نتایج نشــان داد در گروه هاي 500 و 1000 ميلی گرم 
لواميزول با افزایش دوز دارو درصد VLDL  در مقایســه با گروه 100 ميلی گرم و شــاهد اختالف معنی داری را 
 نشان داده و احتماالً افزایش کلســترول سبب افزایش درصد  VLDL سرم خون شده است )p>0/05(. این تحقيق نشان 
می دهد مصرف لواميزول بر ميزان کلسترول، ليپوپروتئين ها و تری گليسریدهای سرم تاثير قابل توجهي داشته است. این 
تحقيق نشان مي دهد مصرف لواميزول هر چند باعث تغييرات متعددي در پروفایل ليپيدي سرم خون ماهي شده است اما 

این تغييرات در حدي نبوده است که نشانگر ایجاد اختالت کبدي باشد و منع مصرف دارو را موجب نمی شود. 
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Levamisole is one of the anti-parasitic drugs that widely used in veterinary and aquatic animal medicine. Previous 
investigation showed that levamisole has some stimulatory effect on immunity and liver metabolism. In this 
investigation effect of levamisole on cholesterol, triglycerol and lipoproteins as metabolic activity indicator has 
been studied. For this purpose 120 common carp randomly divided to 4 groups. Three groups were fed with food 
contain three levamisole concentrations (100, 500, 1000 mg/kg levamisole). The 30 other fish were fed with same 
food but without levamisole. After 30 days blood were collected and cholesterol triglycerol level and lipoproteins 
were measured. Result showed that in Triglyceride level in 500 and 1000 mg/kg group was significantly higher 
than the 100 mg/kg and the control group (p<0.05). But the cholesterol levels in experimental groups were 
significantly lower than the control. High-density lipoproteins (HDL) level was decreased in all experimental 
groups in comparison with the control group (p<0.05). However, the low-density lipoproteins (LDL) and the 
very-low-density lipoproteins (VLDL) levels were increased in all experimental groups in comparison with 
the control (p<0.05). This investigation showed that levamisole had mark effect on cholesterol and triglycerol 
level of serum in common carps, however the changes were laid in approximate levels of normal ranges for the 
particular factor.

مقد مه
ماهی كپور معمولي يكی از مهم ترين ماهيان پرورشی گرمابي به 
شــمار مي رود و به علت صرفه اقتصادی و گوشت خوش طعم آن در 
اغلب كشــورها از اهميت ويژه ای برخوردار است. از طرفی لواميزول 
يك داروی ضد انگلی است كه در سال های اخير تاثيرات آن بر ايمنی 
بدن ماهــی و ميگو مورد توجه قرار گرفته اســت. در حال حاضر به 
عنوان يك داروی تقويت كننده ايمنی نيز شــناخته می شــود و در 
تحقيقات متعددی اين تاثيرات گزارش گرديده اســت )3، 4، 5، 17، 
21(. در تحقيقات انجام شــده بر ماهــی قزل آالی رنگين كمان اين 
موضوع به اثبات رســيده اســت كه تزريق لواميزول به شكل داخل 
صفاقی ســبب افزايش فعاليت و توانايی فاگوســيتوز، افزايش ميزان 
گلبول های ســفيد خون و توليد ميلوپراكسيداز و ليزوزيم شده است 
)7(. در تحقيق ديگر بر روی گربه ماهی نشــان داده شــد كه تجويز 
لواميزول به شكل معنی داری، ايمنی غيراختصاصی ماهی را تحريك 
مي كند و فعاليت فاگوسيتوز كننده های خونی را نيز افزايش مي دهد 
)8 ، 11(. در نوعی ماهی كفشــك نيز مصرف لواميزول ميزان رشــد 
ماهــی را تحت تاثير قرار داده و افزايش داده اســت. همچنين ميزان 

پروگرانولوســيت ها افزايش يافته و برخی فاكتورهای ايمنی ماهی نيز 
بيش تر شد )1(. در حاليكه افزايش بيش از حد آن باعث كاهش رشد 
و اختالل در فعاليت ماكروفاژها و برخی آنزيم ها شــده اســت )9 ، 
10(. در ماهی باس مخطط نيز افزودن مكمل لواميزول به شكل قابل 
توجهی رشد و تغذيۀ ماهی را زياد كرد و ايمنی ماهی را در برابر برخی 
بيماری ها نظير عفونت های باكتريائی مثل Streptocucus inia و 
Aeromonas hydrophila زياد كرده است )16(. تحقيقات انجام 
شده در انســان و جانوران خشكي زي نشــان می دهد لواميزول بر 
فعاليت كبدی و متابوليسم بدن نيز تاثيرگذار است بنابراين می تواند 
بر مقادير چربی ها و كلسترول خون نيز تاثير بگذارد )2، 6، 19، 20(. 
بــا اين حال تا كنون تحقيقی در رابطه با تاثير لواميزول بر ليپيدها و 
كلسترول خون ماهی صورت نگرفته است. در ماهيان گرمابی يا كپور 
ماهيان اطالعات پايه ای بســيار كم است. در واقع خود مقادير تری 
گليسيريد، كلسترول و ليپوپروتئين ها در گروه كنترل می تواند يافته 
جديدی برای خوانندگان مقاله باشــد زيرا تحقيقی كه نشان دهد در 
مرحله قبل از بلوع وضعيت اين عوامل در كپورماهيان چگونه اســت 
وجــود ندارد. در رابطه با لواميزول نيز ايــن موضوع كه اضافه كردن 
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 آن در غذا چه تاثيری بر فعاليت های كبدی و متابوليســم ماهی دارد 
می تواند بســيار كاربردی باشد و اين شروع تحقيقات است. از طرفی 
با توجه به توصيه های گسترده ای كه در رابطه با معرفی لواميزول به 
عنوان تقويت كننده ايمنی در آبزيان شده است لزوم انجام تحقيقات 
گســترده در زمينه های تاثيرات مختلف اين دارو ضرورت پيدا كرده 

است.
 با توجه به اســتفاده  وســيع اين دارو در گونه های مختلف دامی 
 از جمله آبزيان، بررســی ســاير اثرات دارو بر روی جنبه های مختلف 
بيوشــيميايی و هماتولوژی، امری الزم و ضروری به نظر می رسد. لذا 
در صــورت اثبات وجود تاثير، اين تحقيق می تواند روشــنگر زمينه 
هاي تحقيقاتي آتی در اين زمينه باشد. در تحقيق حاضر تاثير مصرف 
مقادير مختلف لواميزول بر ليپيدهای ســرمي )شامل: تری گليسريد، 
كلســترول، HDL, LDL و  VLDL( در ماهی كپور مورد بررسی 

قرار گرفته است. 

مواد و روش کار
 تعــداد 120 قطعه ماهی كپور معمولــی از يكی از مراكز پرورش 
ماهی گرمابي مجتمع آزادگان اهواز )استان خوزستان( تهيه و درون 
كيسه های مخصوص به همراه اكسيژن به آزمايشگاه منتقل گرديدند. 
متوسط وزن كل ماهی ها 12±48 گرم بوده و در آكواريوم های حاوی 

آب شهری كلرزدايی شده نگهداری شدند.

گروه هاي تحقيق
ماهی هــا در چهار آكواريوم مشــابه )به تعــداد 30 قطعه ماهی 
در هر آكواريوم( به شــكلی كاماًل تصادفی تقســيم شــدند. شرايط 
فيزيكوشــيميايی آب در طول آزمايش تقريباً ثابت بوده است. شرايط 
نگهداری در محيط سربســته آزمايشــگاهی بوده است به نحوی كه 
دمای آزمايشــگاه و بــه تبع آن دمای آب ثابت بوده اســت )21±1 
درجه ســانتی گراد(. اكســيژن محلول بين 7-8 ميلي گرم در ليتر 
و pH آب نيــز در محــدوده 7/9 تــا 8/1 و آب نگهداري ماهي ها و 
آزمايشات، آب لوله كشي شهري كلرزدايی شده بوده است كه سختي 

آن368mg/l (CaCO3 ) بوده است.
 در ابتدا به مدت سه روز تمامي  گروه ها جهت سازگاری با محيط 
جديد با غذايی مشــابه )بدون افزودن لواميزول( تغذيه شدند و از روز 
چهــار، هرگروه با غلظت لواميزولی خاص آن گروه تغذيه شــد كه به 

شرح زير مي باشد :
گروه1: اين گــروه 30 روز غذای حاوی لواميزول به ميزان 

100 ميلی گرم در كيلوگرم غذا دريافت نمود.
گروه2: اين گروه 30 روز غذای حاوی لواميزول به ميزان 

500 ميلی گرم در كيلوگرم غذا  دريافت نمود.
گروه3: اين گروه 30 روز غذای حاوی لواميزول به ميزان 

1000 ميلی گرم در كيلوگرم غذا دريافت نمود.
گروه4: گروه شــاهد يا كنترل )اين گروه در مدت تحقيق غذای 

بدون لواميزول دريافت نمود(. 
 در طــول دوره تحقيق ماهی ها از نظر كيفيت آب و تغذيه روزانه 

تحت كنترل بودند )اندازه گيری روزانه فاكتورهای فيزيكوشــيميايی 
 آب انجام شــده و ميزان غذادهی با توزين غذای داده شــده صورت 
می گرفت(.  ميزان غــذای مصرفی روزانه 2 درصد وزن بدن در نظر 
گرفته شــد. برای اضافه كردن لواميزول بــه غذا، ابتدا پودر لواميزول 
)به ميزان محاســبه شده( را در 2/5 سی سی روغن سويا حل كرده و 
با غذای تجاری ماهی مخلوط گرديد. اضافه غذا با روش ســيفون كردن 
جمع آوری می گرديد. گروه شاهد غذای بدون دارو )فقط 2/5 سی سی 

روغن سويا به غذا اضافه شده بود( دريافت كردند.

نمونه گيری
در انتهــای دوره 30 روزه، ماهی ها را با تور دســتي از آكواريوم 
خارج كرده و پس از بيهوشــي به روش ضربه به ســر، از ساقه دمي 
 آن ها با اســتفاده از ســرنگ يك بار مصرف خون گيری به عمل آمد 
)بدون افزودن ماده ضد انعقاد(. برای  بيهوشــی بدليل عدم دسترسی 
 به داروی MS222، از روش ضربه به ســر اســتفاده شــد تا ماهی ها 

به راحتی قابل خونگيری باشند.
 پــس از انعقاد كامل خون، جهت جداســازی ســرم نمونه ها با 
سرعت 1000 دور در دقيقه به مدت 10 دقيقه سانتريفوژ شدند. پس 
از آن ســرم ها با پيپت جدا شده و در ميكروتيوب های يك بار مصرف 
تا زمان انجام آزمايشــات در فريزر20- درجه ســانتی گراد، نگهداری 

شدند.

اندازه گيری فاکتورهای ليپيدی 
در اين مرحله تری اسيل گليســرول، كلسترول  و ليپوپروتئين های 
پالسمايی توســط كيت های مربوطه اندازه گيری شــد. اندا زه گيری 
كلســترول به روش CHOD/PAP انجام شــد. برای اندازه گيری 
كلســترول از كيت های ساخت شركت زيست شيمي- ايران  استفاده 

گرديد.  
ميزان كلســترول تام با اســتفاده از روش آنزيمــی اندازه گيری 
گرديد. برای اين منظور از كيت تجارتی ساخت شركت زيست شيمی-
ايران اســتفاده شد. اساس اندازه گيری كلسترول بر مبنای هيدروليز 
كلسترول و توليد آب اكسيژنه بوده است. استرهای كلسترول موجود 
    Cholesterol :در نمونــه طــی فرايندی و با كمــك آنزيم هــای
Exterase ، Cholesterol Oxidase ،Peroxidase هيدروليز 
و آب اكسيژنه آزاد كردند كه وارد واكنش شده و توليد رنگ مي كنند. 
شــدت رنگ حاصل در طول موج 576 نانومتــر اندازه گيری گرديد.
اندازه گيری تری گليسريد   نيز  به روش آنزيمی GPO/Trinder و با كيت های 
ســاخت شركت زيست شيمي- ايران  انجام گرفت. تری گليسريد طبق  
  Glycerol phosphate oxidase  فرايندی و با كمك آنزيم های
 و Peroxidase هيدروليــز و كاتاليز شــده و در نهايت وارد واكنش 
مي شود. رنگ به دست آمده در طول موج 546 نانومتر اندازه گيری 

شد.
 برای تفكيك ليپوپروتئين های ســرم خــون از روش الكتروفورز 
بر روی ژل )ســاخت شركت سبيا –ســويسSebia ) استفاده شد. 
 ،(HDL) اين ليپوپروتئين ها شــامل ليپوپروتئين با دنســيتي باال

بررسی تاثير لواميزول بر ...
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ليپوپروتئين با دنســيتي كــم (LDL) و ليپوپروتئين با دنســيتي 
بســيار پايين (VLDL) هســتند. در اين روش بعد از آماده سازی 
محلول ها )محلول بافر  باربيتال باpH = 8/2  ، محلول سودان بالک، 
محلول رنگ زدايی و محلول شســت وشــو( آزمايش آغاز شد. ابتدا 
توســط اپليكاتور نمونه گذاری بر روی ژل ها صورت گرفت، ســپس 
 pH = 8/2 ژل نمونه گذاری شــده به تانك الكتروفورز حاوی بافر  با
منتقل گرديد و بر روی پل تانك الكتروفورز قرار داده  شــد، ســپس 
جريان الكتريكی  با ولتاژ 50 ولت و شدت جريان 2 ±11 ميلی آمپر 
به مدت 90 دقيقه برقرار  گرديد. بعد از گذشت اين زمان ژل از تانك 
خارج و به مدت 45 دقيقه درانكوباتور با دمای 75 درجه سانتی گراد 
قرار  گرفت در مرحله بعد رنگ آميزی و تثبيت رنگ انجام  شــد ودر 
نهايت ژل خشــك شــده با اســتفاده از نرم افزار فتو- ای – پی و به 
كمك اسكنر و كامپيوتر مورد دانسيتومتری قرار  گرفت و ضمن رسم 
منحنی الكتروفوروگرام ليپوپروتئين های سرم خون، درصد هريك از 
بخش های ليپوپروتئين به وســيله دستگاه تعيين  و در فرم هايی كه 

برای ثبت نتايج تهيه گرديده ثبت  گرديد. 

بررسي آماري 
 SPSS -16 بــه منظور تجزيــه و تحليل آماری نيز از نــرم افزار
استفاده گرديد و ميانگين ها با روش آناليز واريانس يك طرفه آزمون 
 p < 0/05 تكميلی توكی مورد مقايسه قرار گرفتند. در مقايسه ميانگين ها

به عنوان معنی دار تلقی  گرديد.  

نتایج
 ميزان تری گليســريد سرم در گروه های مورد مطالعه به ترتيب 
0/198±3/42  ، 0/437± 9/38 ، 0/225± 9/60 و گــروه شــاهد  
0/216± 4/11  ميلی گرم در دســی ليتر بوده اســت. آناليز آماری 
مقادير تری گليســريد نشان داد كه اختالف معنی داری از نظر ميزان 
تری گليسريد گروه هاي 500 ميلی گرم و 1000 ميلی گرم لواميزول 

نسبت به گروه شاهد وجود داشت )p >0/05( )جدول 1(. 
 ميــزان كلســترول ســرم در گــروه هايــی كــه100، 500 
و1000 ميلــی گرم در كيلوگرم لواميــزول دريافت كردند به ترتيب 
  121/09  ±3/436  ،  115/08  ±3/374،  109/76±  3/087 
ميلی گرم در دسی ليتر بدست آمد. بررسي آماري ميانگين ها نشان 
داد ميزان كلســترول در تمامی گروه های دريافــت كننده لواميزول 
)p >0/05( در مقايسه با گروه شــاهد كاهش معنی داری داشته اند

)جدول1(.
  در مورد ليپوپروتئين ها، بررســی نتايج حاصله نشــان داد كه 
در تمام گروه های دريافت كننده لواميزول در مقايســه با گروه شاهد 
 LDL در حاليكه درصد .(p<0/05(كاهش می يابــد HDL درصد
ســرم خون در تمامی گروه های دريافت كننده لواميزول در مقايسه با 
 VLDL گروه شاهد به شــكل معنی داری افزايش يافته است. در مورد
بررســی نتايج نشان داد در گروههاي 500 و 1000 ميلی گرم لواميزول 
با افزايش دوز دارو درصد VLDL  در مقايسه با گروه 100 ميلی گرم و 
شاهد اختالف معنی داری را نشان داده و اين افزايش كلسترول سبب 

افزايش درصد  VLDL سرم خون شده است )p>0/05( )جدول2(. 

بحث 
برای  بيهوشــی نمونه گيری از روش ضربه به ســر اســتفاده 
شــد تا ماهی ها به راحتی قابل خونگيری باشــند. اما اثرات مورد 
 مطالعه اثرات طوالنی مدت دارو هستند و استرس هنگام خونگيری 
نمــی تواند تاثير قابل توجهی بر فاكتورهای ليپيدی بگذارد. در هر 
حال اگر هم تاثير جزئی داشــته باشــد برای همه گروه ها يكسان 

بوده است. 
اين تحقيق نشــان داد مصــرف لواميزول بر ميزان كلســترول، 
ليپوپروتئين ها و تری گليســريدهای سرم تاثير قابل توجهي داشته 
است. امروزه لواميزول به عنوان يك داروی ضد انگل و نيز يك داروی 
محرک ايمنی استفاده وســيعی در دام های اهلی و آبزيان پيدا كرده 
اســت. تحقيقات انجام شده بيانگر اثرات اين دارو بر فعاليت كبدی و 
متابوليســم بدن اســت )6 ، 19(. هرچند اطالعات چندانی از ميزان 
تأثير اين دارو بر روی پروفايل های ليپيدی در دســترس نيســت. در 
ماهی كپور در مقايســه با ساير گونه های حيوانی پيرامون كلسترول، 
تری گليســريد و به ويژه ليپوپروتئين هــا مطالعات محدودی صورت 
گرفته اســت. پروفايل های ليپيدی درگونه های مختلف حيوانی تحت 
تأثير عوامــل مختلف قرار دارند. به عنوان مثــال كاهش دمای هوا، 
انسولين، هورمون رشد، كورتيكواستروئيدها و كتكول آمين های آزاد 
شــده از بخش فوق كليوی و گانكليون هــای اعصاب، هپارين، برخی 
بيماری ها )نظير ديابت، پانكراتيت، الكليســم حاد، هيپوتيروئيديسم، 
هيپوپروتئينمي ، هيپرگليسريدمي ، سندرم نفروتيك و... ( اثر افزايشی 
بر روی ايــن فاكتورها دارند. عواملی نظيــر هورمون های تيروئيدی، 
آبســتنی و فلزات ســنگين اثر منفی بر روی آنها دارند. برخی از اين 
عوامــل نيز تأثير متفاوت در گونه های مختلف داشــته اند. به عنوان 
مثال مي توان تأثير افزايش ســن ) به عنوان مثال اثر افزايشــی اين 
عامل بر روی پروفايل های ليپيدی در اسب تركمن  و اثر كاهشی آن 
بر روی تری گليســريد و VLDL در بز( و نــوع تغذيه را بيان نمود 
كه اين موارد نيــز در تغييرات اين فاكتورها موثــر بوده اند. مصرف 
علوفه خشــبی در نشــخواركنندگان باعث بهم خوردن تعادل انرژي 
شــده اســت. همچنين مصرف پودر ماهی و روغن ماهی در پرورش 
ميگوی ســفيد ميزان كلسترول را كاهش مي دهد در تحقيق ديگری 
نشان داده اســت. مصرف غذاهای دريائی در انسان نيز سبب كاهش 

اين فاكتورها  گرديده است )12، 13، 14(. 
مكانيســم و علت دقيق ايــن تغييرات ليپيدي كــه در اثر مصرف 
لواميزول ايجاد شده اســت بخوبي مشخص نيست و تحقيقات بيشتري 
را طلب مي كند اما بنظر مي رســد با تاثير بر متابوليسم كبدي مرتبط 
باشــد. با وجود نقش هدايت گر و تعيين كننده پروفيل های ليپيدی در 
تشــخيص مشكالت كبدی، متاسفانه در مورد ماهی كپور در مقايسه 
با ســاير گونه های حيوانی در زمينه مــورد بحث مطالعات محدودی 
صورت گرفته اســت. Umbreit و Conrad )1999( عنوان كردند 
كه اســتفاده از مهار كننده های آلكالين فســفاتاز روده ايی ســبب 
می شــوند كه از انتقال كلسترول از دستگاه گوارش )روده( جلوگيری 
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جدول1 - مقادیر تری گليسرید و کلسترول سرم خون در گروه های مورد مطالعه )ميانگين درصد ± خطای معيار(

                                 گروه
تری گلسيرید

)ميلی گرم دردسی ليتر(
کلسترول

)ميلی گرم در دسی ليتر(

a109/76± 3/087 a 0/198 ± 1003/42 ميلی گرم لواميزول در كيلو گرم غذا

b115/08 ±3/374 a 0/437± 5009/38 ميلی گرم لواميزول در كيلو گرم غذا

b121/09 ±3/436 a 0/225 ± 10009/60 ميلی گرم لواميزول در كيلو گرم غذا

a131/86± 3/223 b 0/216 ± 4/11شاهد )بدون دارو(

)p>0/05( حروف غيرهمنام نشانگر اختالف معنی دار بين گروه ها در هر ستون می باشد :a, b

جدول2- مقادیر ليپوپروتئين ها سرم خون در گروه های مورد مطالعه )ميانگين درصد  ±  خطای معيار(.

HDL                                 گروه
 

LDL
 

VLDL

a6/91±  0/317 a0/ 711    0/023 a 0/312 ± 10092/38 ميلی گرم لواميزول در كيلو گرم غذا

a10/78 ±0/553a1/97  ± 0/075 b 0/579 ± 50087/25 ميلی گرم لواميزول در كيلو گرم غذا

b11/18 ±0/528a2/54± 0/067 b 0/531 ± 100086/27 ميلی گرم لواميزول در كيلو گرم غذا

b5/70± 0/191 b0/66 ±  0 /015 a 0/192± 93/64شاهد )بدون دارو(

±

)p>0/05( حروف غيرهمنام نشانگر اختالف معنی دار بين گروه ها در هر ستون می باشد :a, b

بررسي تاثير لواميزول بر  ...
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 Metay .شــود در نتيجه سطح كلسترول پالسما را كاهش مي دهند
و همــكاران )1988( لواميزول را به عنوان يــك مهار كننده خاص 
آلكالين فسفاتاز معرفی كردند.  Viv, Johnson )1991( نيز همين 
نتايج را به دســت آوردند. آن ها اعالم كردند كــه مصرف لواميزول، 
آلكالين فســفاتاز را در سلول های روده ای، IEC-6، موش مهار كرد 
كه نتايج تحقيق حاضر با آن ها هم خوانی داشت. ساير تحقيقات انجام 
گرفته به بررســی اثرات ايمنی زايی اين دارو پرداخته و نيز اثر مثبت 

دارو را بر رشد ماهی كپور تائيد كرده است. 
Pancarsi و همكاران )2007( با بررســی اثــر لواميزول روی 
آبستنی ميش  ها گزارش كردند كه در نشخواركنندگان دوز ضد انگل 
لواميزول )7/5 ميلی گرم در كيلوگرم( سبب كاهش غلظت پالسمايی 
كلســترول در مقايســه با دوز محــرک ايمنــی )2/5 ميلی گرم در 
كيلوگرم(  شد. از طرفی، دارو در دوز محرک ايمنی مانعی برای ايجاد 
آبســتنی بود در حالی كه در  دوز ضد انگلی آن غلظت پروژســترون 
پالســما P4 به شكل معنی داری  باال بود. همچنين، اعالم كردند  كه 
دوز ضد انــگل باعث تغييرات معنی دار در غلظت هورمون تيروئيد و 

افزايش معنی دار آلبومين سرم مي شود.
اين تحقيق نشــان می دهد كه مصرف لواميزول می تواند 
تاثيراتی بر فعاليت هــای متابوليكی بدن ماهی از جمله ليپيد ها 
داشــته باشد و بر اســاس منابع موجود بنظر مي رسد با تاثير بر 
متابوليســم كبدي باشد )6(. اما اينكه اين تاثير با چه مكانيسمی 
اتفاق افتاده اســت نياز به بررسی های دقيق خصوصاً بررسی های 
آنزيمی و بيوشــيميايی كبدی دارد. از نظر بهداشــت انسانی 
مصرف لواميزول مانعی در مصــرف ماهی ايجاد نمی كند. هر 
چند لواميزول باعث افزايش تری گليســريدهای سرم و برخی 
ليپوپروتئين های ســرم شده اســت اما بنظر می رسد ميزان 
تری گليســيريد و ليپوپروتئين های سرم در محدوده طبيعی 
و قابل قبول برای ماهی باشــد )متاســفانه منبعی كه مقادير 
محــدوده طبيعی ايــن فاكتورها را در ماهيــان گزارش كند، 
مشــاهده نگرديد(. در ارتباط با ليپوپروتئين های ســرم ماهی 
كپور گزارشی وجود ندارد و نياز به انجام تحقيقات گسترده در 

اين زمينه به شدت احساس می گردد.  
در تحقيــق حاضر تغييرات معنــی داری در برخی عوامل 
ليپيدی مورد مطالعه مشــاهده گرديــد، هرچند اين تغييرات 
شديد نبوده اســت اما از بررسی حاضر می توان نتيجه گرفت، 
اثر لواميزول بر متابوليســم چربی ها كه مي تواند بدليل تاثير 
بر فعاليت كبدي باشــد، بايســتي مورد توجه قــرار گيرد. اين 
تغييرات الزم اســت در تحقيقاتي كــه در جهت تقويت ايمني 
ماهي نيز صورت مي گيرد، در نظر گرفته شــود. به طور كلی با 
وجود نياز به بررســی های بيشتر به نظر می رسد اين دارو يك 
داروی مناســب و كم خطر برای ماهی  باشد. اين تحقيق نشان 
مــي دهد مصرف لواميزول هر چند باعث تغييرات متعددي در 
پروفايل ليپيدي ســرم خون ماهي شده است، اما اين تغييرات 
در حدي نبوده است كه نشانگر ايجاد اختالت كبدي باشد. لذا 

مصرف دارو از اين جنبه بی خطر به نظر می رسد.
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