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جامعه جهانی از گسترش بی رویه بیماریهای قلبی-عروقی و
سرطان رنج می برد و این مشکالت سبب افزایش مرگ و میر در
سراسر دنیا میگردد [ .]1بیماریهای قلبی-عروقی و سرطانها
باید قب ل از وقوع با روشهای پیشگیری کنترل شوند و در وهله
اول برای تمام جوامع پیشگیری از این بیماریها در اولویت قرار
دارد که مسلماً با سبک زندگی ،تغذیه مناسب و داشتن فعالیت
ارتباط مستقیم دارد .در حیطه درمان این بیماریها نیز برنامه
ریزی دقیق و اصولی در اولویت قرار میگیرد .هدف ما تحقیق
پیرامون ضرورت توجه به استاتین ها و فیتواسترول ها در مقابله
با بیماریهای قلبی-عروقی و سرطانها میباشد از این رو به
بررسی اثرات فیتواسترول ها و استاتین ها بر بیماریهای قلبی-
عروقی و سرطانها میپردازیم .فیتو استرولها و استاتین ها دو
دسته از کاهندههای سطح کلسترول هستند .فیتواسترول ها
منشأ گیاهی دارند و از طریق رقابت در جذب کلسترول در
رودهها اثر کاهندگی خود را اعمال میکنند و استاتین ها نیز از
رده داروها بوده و از طریق مهار آنزیم هیدروکسی
متیلگلوتاریل کوآنزیم آردوکتاز ()HMG-CoA reductase
از کاهندههای سطح کلسترول میباشند [ .]3 ,2در قبال
خواص ضد سرطانی محققان بیان داشتهاند که فیتواسترول ها
با افزایش فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی و جلوگیری از
استرس اکسیداتیو از بروز سرطان جلوگیری مینمایند و
استاتین ها نیز از طریق خواص ضد تکثیری ,ضد رگ زایی
وپرو-آپوپتوز مانع ایجاد سرطان میگردند [ .]5 ,4اولین حیطه
مورد بحث ما درباره اثر گذاری دو ماده فیتواسترول و استاتین
بر سطح کلسترول در ارتباط با بیماریهای قلبی-عروقی است.

اثرات دو ماده فیتواسترول و استاتین بر کاهش ایجاد این
بیماریها را محققان اینگونه بیان داشتهاند که استاتینها با
کاهش کلسترول باعث کاهش ابتال و تشدید بیماریهای قلبی-
عروقی میشوند از طرفی نیز استاتینها عالوه بر کاهش خطر
ابتال باعث کاهش مرگ و میر حاصل از بیماریهای قلبی-عروقی
میشوند [ .]9 ,6در تحقیقات ،بیان شدهاست فیتواسترول ها
نیز کاهنده کلسترول میباشند و این کاهندگی در افرادی که
استاتین مصرف میکنند بطور چشم گیر و موثرتر دیده میشود
[.]1
دومین حیطه مرتبط با بیماریهای قلبی-عروقی مربوط به
اثرگذاری دو ماده مورد بررسی بر سطحتری گلیسیرید سرم
میباشد .محققان بیان کردهاند فیتواسترول ها اثرات قابل
قبولی بر کاهشتری گلیسیرید سرم داشته و در نتیجه ،اثرات
مفیدی بر کاهش و بهبود بیماریهای قلبی-عروقی دارند و از
سویی نیز استاتین ها موادی با اثرات کاهشی بر میزان تری
گلیسیرید سرم میباشند [ .]13 ,9تأثیر فیتواسترولها و
استاتینها بر سرطان حیطه آخر بررسی حاضر میباشد در این
باره محققان اعالم داشتهاند که استاتینها نقش محافظتی در
سرطانهای کلیه ،مری ,معده ,پروستات و کبد دارد و
فیتواسترولها نیز مهارکننده سرطانهای معده ,ریه و تخمدان
هستند .در مطالعهای که به بررسی اثرات ضد سرطانی
فیتواسترولها پرداخته شد ,محققین یافتههای خود را اینگونه
بیان داشتند که فیتواسترولها دارای خواص پیشگیری کنندگی
از سرطان مخصوصاً سرطان پستان میباشند و از این رو مصرف
رژیم غذایی غنی از این ماده را در افراد دارای استعداد به ابتال
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بحث با مکانیسمهای متفاوت تواناییهای شاخصی در زمینههای
عروقی و سرطانها داشتند و از زمره-پیشگیری بیماریهای قلبی
مواد مفید و مؤثر در جهت مقابله با بیماریهای خطرناک مذکور
 از این رو نتیجه گیری میشود که میبایست استفاده.میباشند
عروقی و-از این دو ماده در جهت مقابله با بیماریهای قلبی
سرطانها بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و انجام تحقیقات
بیشتر به منظور تعیین کارآیی های بیشتر این دو ماده توصیه
.میشود

 الزم به ذکر است که اثر استاتینها بر سرطان.توصیه کردند
] اما در مطالعهای دیگر11 ,5 ,4[ پستان تأیید نشده است
پژوهشگران دریافتند که استاتینها دارای نقش محافظتی در
بروز سرطان پانکراس هستند بطوریکه هرچه مدت زمان
.]12[ استفاده بیشتر باشد نقش محافظتی نیز بیشتر است
نتایج مطالعات مورد بررسی داللت بر دارا بودن اثرات مفید هر
 با اینکه.عروقی و سرطانها دارند-دو ماده بر بیماریهای قلبی
استاتینها دارای امتیاز قویتری بودند ولیکن هردو ماده مورد
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