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58تا52صفحات

تحقیقی

يدیروئیتيهاهورمونیسرمسطحبرخرفهاهیگیدروالکلیهعصارهاثر
با کلسترول باالییصحرايهاموش

4یرمضاندیمجدکتر،3يطاهرالیسهدکتر،2*یزارعیعلدکتر ،1یانیآشتزيیچنگدیسعدکتر

آموزشتوسعهومطالعاتمرکز،یعمومپزشک- 3.رانیا،فارس،یاسالمآزاددانشگاهآباده،واحد،يولوژیزیفيدکتر- 2. اراكیپزشکعلومدانشگاه،يولوژیزیفگروهار،یدانش- 1
تهران.یپزشکعلومدانشگاهسم،یمتابولوغددینیبالعلومپژوهشکدهاستئوپروز،قاتیتحقمرکزار،یدانش-4اراك.یپزشکعلومدانشگاه،یپزشکعلوم

 ________________________________ _____________________________
چکیده

بـه مطالعهنیا.هستندبدنهايتبافهمهباًیتقرکارکردوسمیمتابولمیتنظدريدیکلنقشيدارايدیروئیتياههورمون:هدفوزمینه
.شدانجامایپرکلسترلمیهيداراییصحرايهاموشيدیروئیتيهاهورمونیسرمسطحبرخرفهاهیگیدروالکلیهعصارهاثریابیارزمنظور

گـروه شـش بـه هاموششد.انجامروز21مدتیطستاریونژادازنرییصحراموشسر60يرویتجربمطالعهنیا:بررسیروش
عصـاره بـا همـراه چربيغذامیرژکنندهافتیدریتجربچرب،يغذامیرژبامثبتکنترل،يعادییغذامیرژبابکرکنترلشاملییتاده

نیآتورواسـتات ویصفاقداخلقیتزرصورتهبmg/kg200یحداقلوmg/kg400متوسط،mg/kg800يحداکثردوزباخرفهاهیگیالکل
هورمون)،T4(نیروکسیت)،T3(نیرونیدوتیيتريهاهورمونریمقاددوره،انیپاازبعدشدند.يبندمیتقسگاواژصورتهبmg/kg10زانیمبه

شد.يریگاندازهسرمکلسترولو)TSH(يدیروئیتکنندهآزادمحرك
ـ روئیتيهـا هورمـون غلظتنیآتورواستاتوخرفهاهیگعصارهکنندهافتیدریتجربيهاگروهدر:اههیافت ـ موشیافـزا يدی TSHزانی

ـ نوعصارهکنندهافتیدريهاگروهدرکلسترولیسرمغلظت).>05/0P(دادنشانکنترلگروهباسهیمقادريداریمعنکاهش گـروه درزی
).>05/0P(دادنشانيداریمعنکاهشمثبتکنترلگروهبهنسبتنیآتورواستاتکنندهافتیدر

د.ینمایمعملTSHوکلسترولزانیمکاهشدريدیروئیتيهاهورمونترشحوشیافزابااحتماالًخرفهاهیگعصاره:گیرينتیجه
لکلسترو،T3،T4،TSH،نیآتورواستات،خرفهاهیگ،یپرکلسترولمیه:هاواژهکلید

 ________________________________ _____________________________
zareiali47@yahoo.comالکترونیکیپست،یزارعیعلدکتر :مسؤولنویسنده*

44351077نمابر،071-44351091تلفنولوژي،یزیفگروهقات،یتحقوعلومشاخه،یاسالمآزاددانشگاهآباده،فارس،استان :ینشان
6/8/1393:مقالهپذیرش،3/8/1393:نهاییاصالح،27/2/1393:مقالهوصول

مقدمه
یهورمـون محـور توسـط کـه يدیروئیتيهاهورمونقیدقترشح

کنتـرل درشـود یمـ کنتـرل يدیـ روئیت-يزیپـوف یه–یپوتاالموسیه
.داردیاساسـ نقـش بـدن يهـا بافـت همهباًیتقرکارکردومیمتابولس

دريجـد اخـتالالت دیـ روئیتيپرکـار ایـ ويکـار کمکهيطورهب
).1(گذاردیميجابربدنيرهاساختایتمام

دادهقـرار ریتـاث تحترادهایپیلسمیمتابوليدیروئیتيهاهورمون
کننـد. یمـ يبـاز نیپـوپروتئ یلیتمـام سـم یدرکاتابولیمـ یتنظینقشو

ــات ــددمطالع ــحکايمتع ــهداردآنازتی ــک ــمنیب ــونزانی هورم
لعـه مطادارد.وجـود رابطـه کیآترواسـکلروت اختالالتويدیروئیت

Dhingraیسـرم سـطوح نیبـ یمعکوسـ ابطـه ردادنشانهمکارانو
زانیـ مشیافـزا شـود. یمـ دهیـ ديدیـ روئیتيهاهورمونوکلسترول
وT3ریمقاددريداریمعنکاهشبهمنجرییغذامیرژدرکلسترول

T4یصـ یتشخيهـا تمیالگـور در).2(گـردد یميدیروئیپوتیهبروزو
ويدیـ روئیتعملکردفیتضعبهعمدتاًيدیپیليهايناهنجار،ینیبال

يالگـو مطالعـه لـذا شـود. یمـ دادهنسـبت يکبدعملکرداختالالت
محـور پاسـخ عملکـرد یبررسزینويدیروئیتيهاهورمونراتییتغ
پرچـرب ییغذايهامیرژدريدیروئیت–يزیپوفیه-یپوتاالموسیه

اهـداف زایکـ یهمـواره یچربـ کاهنـده يداروهـا مصرفباهمراه
طـب درکـه یـی دارواهـان یگازیکـ یگردد.یممحسوبیمطالعات

ایـ خُرفـه اهیـ گشـده ذکـر آنيبـرا يمتعـدد یدرمانخواص،یسنت
ــرپهن ــرپپ ــان)ی(پ ــامب ــن Portulacaیعلم oleraceaــانوادهاز خ

Oleracea.دارگوشـت ياساقهباسالهکی،یعلفیاهیگخرفهاست
اهیسـ يهـا تخموکوچکدیسفایزرديهاگلم،یضخيهابرگو
و3امگـا چـرب يدهایاسـ يادیـ زریمقاديحاواهیگنیااست.زیر

ینیتـام یويبـاال ریمقـاد يحاونیهمچن).3(استدیاسکینوئیآلفال
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وBگــروهيهــانیتــامیویبرخــوCنیتــامیو،Aنیتــامیوریــنظ
میپتاسم،یکلسم،یزیمنرینظيمغذموادنیهمچناست.دهایکاروتنوئ

تیخاصـ بـا يهـا گمانـت یپوجـود است.موجوداهیگنیادرآهنو
خرفـه اهیـ گاتیخصوصـ گـر یدازکیـ موتاژنیآنتویدانتیاکسیآنت

دها،یـ آلکالوئریـ نظاهیـ گدرموجـود متعددییایمیشباتیترکاست.
يهـا روغنودهایفالونوئن،یکومارک،یارگانيدهایاسدها،یترپنوئ

گردنـد یمـ محسـوب مـواد تنوعنیاازیشبخدهایساکاریپلوفرار
)4.(

کلسترول،سطحکاهشازتیحکانیمحققیقبلقاتیتحقجینتا
HDLنزایـ مشیافـزا  (high-density lipoprotein)، کـاهشLDL

(low-density lipoprotein)ــوگو ــزاازيریجل ــزشیاف ــامیآن يه
صرفمدنبالبهشدهیکلسترولمریپیهییصحرايهاموشدريکبد

يدارومصـرف اثـرات بـا کاهندهاثرنیاکهداردراخرفهیخوراک
یچربـ کـاهش شـده شـناخته يداروعنوانبهنیآتورواستاتییایمیش

عصــارهاثــرنیــیتعمنظــوربــهمطالعــهنیــا).5(اســتمشــابهخــون
تیروئیـدي هـاي هورمـون سـرمی سـطح بـر خرفـه گیـاه هیدروالکلی

شد.انجامارولمیهیپرکلستيداراصحراییيهاموش
بررسیروش

ویسـتار نـژاد ازنرییصحراموشسر60رويیتجربمطالعهنیا
آبـاده  ام نـور یـ در دانشـگاه پ زرو21یطگرم170±5یبیتقروزنبا

انجام شد.1392در سال 
دانشگاهیشگاهیآزماواناتیحپرورشوریتکثمحلازواناتیح
ينگهـدار نـور ودمااندارداستطیشرادروهیتهاراكیپزشکعلوم

یشـگاه یآزماوانـات یحيروبـر کـار پروتکلمطالعهنیادرشدند.
د.یگردتیرعا

شـرح بـه ییتـا دهگـروه ششبهیتصادفطوربههاموشابتدادر
شدند.میتقسریز

ونـد بوديعـاد ییغـذا میـ رژمـار یتتحتبکر:کنترلگروه-1
د.نکردنافتیدرییداروایحاللچگونهیه

ونـد بودپرچربییغذامیرژماریتتحتمثبت:کنترلگروه-2
یصـفاق داخلصورتبهسالین)(نرمالداروحالللیترمیلی2روزانه

کردند.افتیدر
ونـد بودپرچـرب ییغـذا میـ رژماریتتحت:1یتجربگروه-3

راخرفـه اهیگیالکلعصاره)یحداقل(دوزmg/kg200زانیمروزانه
کردند.افتیدریصفاقاخلدرتصوبه

ونـد بودپرچـرب ییغـذا میـ رژمـار یتتحت:2یتجربگروه-4
راخرفـه اهیـ گیالکلعصارهمتوسط)(دوزmg/kg400زانیمروزانه

کردند.افتیدریصفاقداخلرتصوبه
ونـد بودپرچـرب ییغـذا میـ رژماریتتحت:3یتجربگروه-5

خرفـه اهیـ گیالکلعصاره)يحداکثر(دوزmg/kg800زانیمروزانه

).6(کردندافتیدریصفاقداخلرتصوبه
ییغـذا میرژماریتتحتن:یتآتورواستاکنندهافتیدرگروه-6

(شـفا، نیآتورواستاتmg/kg10زانیمروزانهآنهابهوندبودپرچرب
).7و5(شدخوراندهگاواژویخوراکونیامولسصورتهبران)یا

کلسـترول پـودر گـرم 02/0،20لتروکلسـ پـر غـذاي تهیـه براي
Fluke(مركخالص Chemika(گـرم زیتـون روغـن لیتـر میلـی 5با

دیگردمخلوطخوبیبهموشغذايکیلوگرمیکباوشدحلشده
فقـط شـده هیـ تهچـرب يغذانشدفاسدازجلوگیريبراي).8و6(

شدنگهداريگرادیسانتدرجه4يدمابایخچالدروروزدوبراي
يمبناعنوانهبmg/dl95ازشیبسرمکلسترولزانیمشیافزا).8و5(
).9(شدگرفتهنظردریپرکلسترولمیه

اســتاندارديهــاروشازخرفــهاهیــگیالکلــعصــارههیــتهيبــرا
توسـط خرفـه اهیـ گيآورجمعازپسد.یگرداستفادهيریگعصاره

خشکسپسشد.ییشناسا)2668ومیهربار(یاهیگعلوممتخصص
پـودر بهدرصد96یطبالکلوشدابیآساهیگییهوايهابخشو
سـاعت 72حـدود حاصـله مخلـوط بـه د.یـ گرداضافهآمدهدستبه

کــردنصــافازپــسبخــورد.سیخــخــوبتــاشــددادهفرصــت
ریـ تبخي(بـرا گـرم آبحمـام دردادنقرارازپسوشدفوژیسانتر
وفـور گـراد یسـانت درجـه 40يدمـا درعصـاره دادنقراربا)،الکل
مذکورعصارهشد.انجاميریآبگ،میکلسدیکلرمجاورتدرسپس

کـامالً صورتبهیروغنويدینوئیکاروتباتیترکبودنداراعلتهب
وهیـ مبهنسبتآمدهدستبهعصارهوزنست.ینمانندپودروخشک
).7و5(شديریگاندازهدرصد13خشک
يغـذا میـ رژبـا مـار یتتحتشیآزمادورهیطیتجربگروهسه
قـات یتزرصـبح 9سـاعت سأرروزهـر دورهنیادروبودندچرب
شـد. انجـام نیآتوراسـتات گـاواژ ونیانسـول سـرنگ بایصفاقداخل

اسـتاندارد يداروعنوانهبواستهانیاستاتخانوادهازنیآتورواستات
ونیامولسـ بصـورت mg/kg10زانیـ مبـه یچربـ کاهنـده شاخصو

.شدگاواژ)یخوراکشکلصرفاًوجودلیدل(بهیکخورا
یابیـ ارزيبـرا وشدندهوشیبهاموشمطالعه،مدتانیپاازبعد

عمـل بـه قلـب ازيریخـونگ پالسما،ییایمیوشیبعواملغلظتزانیم
هـا سـرم قـه، یدقدردور3000زانیـ مبهخونوژیفیسانترازبعد.آمد
شد.منتقلشگاهیآزمابهوجدا

ــرا روشازيدییـــرویتيهـــاهورمـــونزانیـــمســـنجشيبـ
RIAدسـتگاه وآزمـون پـارس تیک،(RIA)یمونواسیوایراد 1000

شد.استفادهکا)یامر(ساخت
کـاوه درمـان شـرکت تیکازکلسترولزانیميریگاندازهيبرا

).9و5(شداستفادهيمتریکالرروشبهران)ی(ا
سـرم کلسـترول غلظـت زانیميریگاندازهازآمدهدستهبجینتا
يهـا گروهدرTSHوT3،T4يدیروئیتيهامونرهوتیفعالوخون
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شد.گزارشاریمعيخطاونیانگیمصورتهبمختلف
يآمارآزمونوSPSS-11.5يآمارافزارنرمازاستفادهباهاداده

ANOVAدانکنویتوکيآماريهاآزمونآندنبالهبوطرفهکی
يریـ گانـدازه يهاغلظتيبرایتآزمونویروهگنیبسهیمقايبرا

همـه يداریمعنـ سـطح شـد. لیتحلوهیتجزییایمیوشیبعواملشده
شد.گرفتهنظردر05/0ازکمترهاآزمون

هایافته
ب)چـر يغـذا بـا مـار یت(مثبـت کنتـرل گـروه درT4وT3زانیم

دادنشــانيداریمعنــيآمــارکــاهشبکــرکنتــرلگــروهبــهنســبت
)05/0P<(.عصـــارهکننـــدهافـــتیدریتجربـــيهـــاگـــروهتمـــام
نیآتورواسـتات کننـده افـت یدرگـروه زیـ نوخرفـه اهیگیدروالکلیه

ــهنســبت ــمدرمثبــتکنتــرلگــروهب ــزاT4وT3زانی يآمــارشیاف
ک).ی(جدول)>05/0P(دادندنشانيداریمعن

بکـر کنترلگروهباسهیمقادرمثبتکنترلگروهدرTSHزانیم
زینویتجربيهاگروهدریول؛ندادنشانيداریمعنيآمارراتییتغ

مثبـت کنتـرل گـروه بـه نسـبت نیآتورواسـتات کننـده افـت یدرگروه
).>05/0P(داشتيداریمعنيآمارکاهش

ــTSHریمقــادراتییــتغ ــهگــروســهنیب کننــدهافــتیدریتجرب
یولـ د؛نبـو داریمعنخرفهاهیگیدروالکلیهعصارهمختلفيدوزها

کننـده افـت یدرگـروه بـه نسبتیتجربيهاگروهتمامدرآنزانیم
).>05/0P(دادنشانيداریمعنيآمارشیافزانیآتورواستات

عصـاره متوسـط دوزکننـده افـت یدریتجربـ گروهدرT3زانیم
یحـداقل دوزکننـده افـت یدرگروهبهنسبتخرفهاهیگیدروالکلیه
زانیـ میول)؛>05/0P(دادنشانيداریمعنيآمارشیافزاعصارهاز
نبـود. داریمعنـ يآمـار نظـر ازیتجربـ يهـا گروهریسانیبراتییتغ

ومتوسطدوزکنندهافتیدریتجربيهاگروهدرT3زانیمنیهمچن
افـت یدرگـروه بـه نسـبت خرفـه اهیـ گیدروالکلیـ هعصارهحداکثر

).>05/0P(افتیيداریمعنيآمارشیافزانیآتورواستاتکننده
بـا سـه یمقادرحداقلدوزکنندهافتیدريهاگروهنیبT4زانیم
راتییـ تغخرفـه اهیـ گیدروالکیـ هعصـاره ازحداکثرومتوسطدوز
کننـده افـت یدریتجربـ گـروه دریول؛ندادنشانيداریمعنيآمار

ــداکثردوز ــارهازح ــبتعص ــهنس ــطدوزب ــزامتوس ــارشیاف يآم
يهــاگــروهدرT4زانیــمنیهمچنــ).>05/0P(دادنشــانيداریمعنــ

بـه نسـبت عصـاره ازحـداکثر وحـداقل دوزکننـده افتیدریتجرب
نشـان يداریمعنـ يآمـار شیافزانیآتورواستاتکنندهافتیدرگروه

).>05/0P(داد
بـه نسـبت مثبـت کنتـرل گـروه درکلسترولیسرمغلظتزانیم

داد.نشـان )>05/0P(شیافزايداریمعنصورتهببکرکنترلگروه
درزیـ نوعصـاره کننـده افـت یدريهـا گـروه درزانیـ منیانیهمچن
مثبـت کنتـرل گـروه بـه نسـبت نیآتورواسـتات کننـده افـت یدرگروه

).>05/0P(دادنشانيداریمعنيآمارکاهش
بحث

نسـبت خرفهاهیگهیدروالکیعصارهمطالعهایننتایجبهتوجهبا
وT3يهـا هورمـون شیافـزا باعثيثرترموطوربهنیآتورواستاتبه

T4بـود. عصـاره یمصـرف دوزمـوازات بـه یشیافزااثرنیاوگردید
نیآتورواسـتات مصـرف زینوخرفهاهیگیدروالکیهعصارهنیهمچن

د.یگردTSHزانیمکاهشموجب
ترشـح وسـنتز کنتـرل عامـل نیتـر مهـم کیـ ولوژیزیفصورتبه

ــون ــاهورم ــروئیتيه ــيدی ــراازیناش ــیتنظث ــوریم ــونمح یهورم
ازکـه نیروتـروپ یتمحـرك هورمـون اسـت. زیپوفیه-پوتاالموسیه
ــTSHترشـــحســـبب؛شـــودیمـــآزادپوتـــاالموسیه گـــردد.یمـ

زیپـوف یآدنوهازTSHریتـاث تحتزینT3وT4يدیروئیتيهاهورمون
قیــطرازيدیــروئیتيهــاهورمــونشیافــزا).1(گردنــدیمــترشــح

لـذا د؛گـرد TSHکـاهش موجـب توانـد یمـ ینفمدبکیفسمیمکان
حاضـر مطالعـه درT4وT3شیافـزا ازیناشـ TSHهورمـون کاهش

است.انتظارابلق
شیافــزاکیــکیپرکلســترولمیهيهــاگــروهحاضــرمطالعــهدر

بکـر کنتـرل گـروه بـا سـه یمقادرکلسـترول غلظتدررايداریمعن
درهمکـاران وHassanهمطالعـ جینتـا باموافقجینتانیادادند.نشان

يهـا مـوش دريدیـ پیليهـا لیـ پروفاافتـه یشیافـزا سطوحگزارش
بکرکنترلگروهباسهیمقادرپرچربمیرژکنندهافتیردییصحرا
ــت ــاتیتحقدر).10(اس ــامق ــدهانج ــوصدرش ــرخص ــارهاث عص

شدههیپرکلسترولمینرییصحرايهاموشسرمکلسترولوتیروئیديهايهورموناریمعيخطاونینگایم:1جدول
نیآتوروستاتوخرفههیدروالکلیعصارهمختلفدوزهايکنترل،يهاگروهدر

مثبتکنترلبکرکنترلرهایمتغ
نیآتورواستاتخرفهیدروالکلیهعصاره

برگرمیلیم10
لوگرمیک

برگرمیلیم200
لوگرمیک

برگرمیلیم400
لوگرمیک

برگرمیلیم800
لوگرمیک

T3(ng/dl)2/0±8/1*08/0±1/1†08/0±02/2#†α1/0±3/2#†8/0±2/2†07/0±8/1
T4 (µg/dl)15/0±2/431/0±3/4#†3/0±6/6†1/0±6#†α2/0±4/7†4/0±5/5

TSH (µIU/dl)14/0±9/521/0±7/5#†23/0±4/4†#3/0±3/4#†23/0±5/4†1/0±5/3
mg/dl(1±85*1/3±3/97#6/3±9/74#7/4±4/74#1/3±2/714/2±62/79(کلسترول

آتورواستاتینکنندهدریافتگروهبامقایسه#)،>05/0P(کنترلگروهبامقایسه*)،>05/0P(شاهدگروهبامقایسه†
αاقلحددوزباعصارهحداکثرهايدوزمقایسه،βمتوسطدوزباعصارهحداکثردوزمقایسه
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55/همکارانویانیآشتيزیچنگدیسعدکتر

)54(پی در پی 2/ شماره 17/ دوره 1394تابستان/ مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

میـ رژدريدیـ پیليهـا لیپروفاغلظتيروخرفهبرگیدروالکلیه
LDLودیرسیگليترکلسترول،زانیمدرکاهشک،یپرکلسترولمیه

ــاهده ــدهمش ــدوش ــترتنیب ــهبی ــرددرراخرف ــفی ــلکی عام
).11و5(دینمایمیمعرفخوبکیدمیپیپرلیهیآنت

یتمامدرخرفهیدروالکلیهعصارهکردناضافهزینمامطالعهدر
يهـا لیپروفاغلظتدرداریمعنکاهشبهمنجررفتهکارهبيدوزها

دهنـده کـاهش اثـرات شـد. مثبـت کنتـرل گروهباسهیمقادريدیپیل
چـرب يدهایاسـ اثـرات ازیبـ یترکبـه اسـت ممکنخرفهکلسترول

درییغـذا يبرهـا یفوجود).13و12(باشدمربوطآنيبریفو3امگا
کنـد. یمکمککلسترولسطحکاهشبالطبعوصفراحذفشبردیپ
اسـت همسـو همکارانوBesongیمطالعاتریسباجینتاازيسرنیا

ییصـحرا يهـا موشدیسریگليترسطوحدريداریمعنکاهشکه
اگرچـه شـد. مشـاهده کنتـرل گروهباسهیمقادرپرکلسترولمیرژبا

وبـــریفد،یاســـکیـــنوئیلآلفـــاازییبـــاالریمقـــاديحـــاوخرفـــه
اریبسـ یسـرم يدهایـ پیلیسرمسطوحکاهشدرکههاستفنولیپل

).13(موثرند
وخرفــه يروشــدهانجــام همکــارانوEl-Serwyمطالعــهدر

،چـرب پـر میـ رژکننـده افـت یدرییصـحرا يهاموشدریگلمیمر
درشیافـزا باهمراهLDLد،یسریگليترکلسترول،زانیمدرکاهش
HDLریمقاددریمیمالشیافزاوT3وT4جینتـا ).14(شدمشاهده

دريداریمعنـ شیافـزا کـه حاضـر مطالعـه جینتـا بـا مـذکور قیتحق
عصـاره کننـده افـت یدريهـا گـروه يدیـ روئیتيهـا هورمونریمقاد

شـد؛ مشـاهده مثبـت کنتـرل گـروه بـا سـه یمقادرخرفهیالکلدرویه
دبکیـ فسمیمکاندنبالهباحتماالTSHًزانیمکاهشدارد.یهمخوان

ــ ــودیمنف ــوردرموج ــیهمح ــوفیه-یپوتاالموس ــروئیت–يزیپ يدی
است.يدیروئیتيهاهورمونیسرمغلظتشیافزالدنباهب

دريدیـ روئیتيهـا ورمـون هغلظـت شیافـزا علـت خصوصدر
حاضر،مطالعهدرخرفهیدروالکیهعصارهکنندهافتیدريهاگروه

3امگـا فعـال وفـراوان بـات یترکرینظیاتیخصوصوجودبهتوانیم
اثـر و)4(یدانتیاکسـ یآنتموثرهموادازياگستردهتنوعوجود)،3(

کرد.اشارهدیروئیتغدهتیفعالبرآنها
يحاوییغذامیرژاثرخصوصدرهمکارانوSouzaمطالعات

ییصـحرا يهاموشيدیروئیتيهاهورموننگیگنالیسيرو3امگا
سـم یمتابولدرلیـ دخالیتوکنـدر یميهـا میآنـز تیـ فعالکهدادنشان
صـورت هبـ TRβ1رنـده یگقیـ طرازوT3هورمـون لهیوسبههایچرب

کنندهافتیدريهاگروهدرکیتحرنیاوگرددیمکیتحریعیطب
کردنـد يریـ گجهینتهمکارانوSouzaاست.شتریبمراتببه3امگا
ممکـن کبـد دريدیـ روئیتيهـا هورمـون نگیگنالیسـ ریمسشیافزا

يروبـر 3امگـا آنلهیوسـ هبـ کـه باشـد ییهاسمیمکانازیکیاست
).15(گذاردیماثریچربسمیولمتاب

ــامیوخــانوادهریمقــادنیشــتریبخرفــهيهــابــرگ يحــاوBنیت
ــوفالویر ــینن،یبـ ــیریپونیاسـ ــامیوونیدوکسـ ــمدرراCنیتـ انیـ

يحـاو واستیغنAنیتامیوازنیهمچندارد.یخوراکيهايسبز
گـروه آنانیـ مدرخرفهاست.یمعدنموادوامالحازییباالریمقاد

يفـرد بهمنحصروتوجهقابلریمقادکهاستگرفتهقراریاهانیگزا
مشخصـــاتشـــتریبکـــهاســـتدادهيجـــاخـــوددررانیمالتـــون

).17و16(دهندیمنشانراهایدانتیاکسیآنت
زانیميروهادانتیاکسیآنتنقشهمکارانوPeepreمطالعهدر

دردادننشـا جینتـا شـد. یبررسـ يدیـ روئیتيهـا هورمونترشحات
يحـــاوییغـــذامیـــرژکننـــدهافـــتیدرییصـــحرايهـــامـــوش

T4وT3یسـرم زانیـ م)،EوCنیتـام ی(ویعیطبيهادانتیاکسیآنت

هـا دانتیاکسـ یآنتـ میمستقاثربهراافتهینیاآنها.استهافتیشیافزا
).18(دادندنسبتنازیدیيدمیآنزتیفعالایودیروئیتغدهبر

راتییـ تغاعمالدريدیروئیتيهاهورمونيدیکلنقشواسطهبه
دريدیـ روئیتيهاهورمونفیخفشیافزاتوانیمیسمیمتابولعیوس

سـم یمکانازیبخشعنوانبهراخرفهعصارهکنندهافتیدريهاگروه
عملکرددانست.مطالعهنیادریدمیپیپرلیهمهاروکلسترولفیتخف

دروهـا نیپـوپروتئ یلسـم یمتابوليروبـر یخاصـ صورتبهيدیروئیت
يهـا هورمـون اسـت. مـوثر دهایسریگليتروکلستروللظتغجهینت
لیــگلوتارلیــمتیدروکســیه3يهــامیآنــزالقــاءباعــثيدیــروئیت

رارقـ کلسـترول وسـنتز یباولصـف درکهشدهردوکتازAمیگوانز
ــودارنــد ــدهیگیشــیافزامیتنظــT3عــالوههب ســببراLDLيهــارن

يهـا هورمـون کنـد. یمـ يریجلـوگ LDLونیداسیاکسازوشودیم
تیـ فعالشیافـزا لهیوسـ هبـ HDLوسـنتز یبيروتواننـد یمـ يدیروئیت

ياسـترها تواننـد یمـ کـه باشـند اثرگذارکلسترولاسترناقلنیپروتئ
ــهHDLازراکلســترول ــایلــیخغلظــتبــايهــانیپــوپروتئیلب نییپ

)VLDL(دینمادلهمبامخالفجهتدردیسریگليترو)19.(
ــپیلســطحدادنشــانهمکــارانوChinمطالعــه ــهخــونيدهای ب

واسـت ارتبـاط دريدیروئیتيهاهورمونسطحبامعکوسصورت
راتییتغنیاابد.ییمکاهشدهایپیلسطحهاهورمونسطحشیافزابا

اثــرکــاهشعلــتبــهکبــدتوســطکلســترولبرداشــتکــاهشبــه
یبرخـ گریديسواز).20(استشدهدادهنسبتيکبديهارندهیگ

پازیلنیپوپروتئیلک،یتیپولیليهامیآنزتیفعالدهدیمنشانمطالعات
نیـ اوابـد ییمرییتغيدیروئیتيهاهورموناثرتحتپازیلکیهپاتو

يکـار کـم درمارانیبدیپیلسطحدررییتغعواملازیکیعنوانبهاثر
دییرویتهورمونواقعدراست.دهشگرفتهنظردردییرویتيپرکارو
آنهـا سـطح ها،میآنزنیابهمربوطيهاژنانیبزانیمبراثرقیطراز
).21(دهدیمرییتغرا

ــا ییایــو همکــاران در مــردان مالزChinج حاصــل از مطالعــهینت
و TSHن سطح یبيداریک ارتباط مثبت و معنید نشان داد یروئیوتی

Archive of SID

www.SID.ir



شدهیپرکلسترولمیهییصحرايهاموشيدیروئیتيهاهورمونیسرمسطحبرخرفهاهیگیدروالکیهعصارهاثر/56

)54(پی در پی 2/ شماره 17وره / د1394تابستان/ مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

آزاد و کلسـترول خـون   T4ییح پالسـما ن سـط یز بید و نیسریگليتر
).20د (وجود دار

يغـذا بـا مـار یتتحتمثبتکنترلگروهدرزینحاضرمطالعهدر
يدیـ روئیتيهـا هورمـون گرچـه .افـت یکـاهش TSHزانیم،چرب

تحـت دهایـ پیلراتییـ تغکـل امارگذارند؛اثهایچربسمیمتابوليرو
عملکردازیخاصحدهبدنیرسازپسوستینهاهورموننیاریتاث

ریسـا وردیـ گینمصورتکلسترولسطحدريرییتغگریدد،ییرویت
).20(کنندیماعمالراخوداثراتدهایپیلکنندهمیتنظيندهایفرا

درمـان يبـرا کـه اسـت ییایمیشيداروهاازیکینیآتورواستات
نیآتورواسـتات مـا مطالعـه دررد.یگیمقراراستفادهموردخونیچرب

کـاهش ويدیـ روئیتيهـا هورمـون شیافزاموجبخرفههمانندزین
وقـوع ت ازیـ حکازیـ نيگـر یاگرچه مطالعات دد.یگردTSHزانیم
یابیـ ارزدر). 22(دارنـد هـا نیاسـتات مصـرف دنبـال هبيدیروئیپوتیه

وقـوع هـا، نیاسـتات کننـده افتیدرمارانیبدرنیودیرادباشدهانجام
غـده یعـ یطبعملکـرد وانـدازه رغـم یعلـ TSHیسرمنییپاغلظت

نظـر بـه لـذا .)23(بـود شـتر یبمثبـت کنتـرل گـروه بـه نسـبت دیروئیت
راسـرم TSHزانیـ مکـاذب صـورت بـه توانندیمهانیاستاترسدیم

اگرچــهنــد.ینماجـاد یاســمیدیروئیپوتیپسودوهینــوعودادهکـاهش 
).24و23(استنشدهمشخصدهیپدنیابروزسمیمکان

گیرينتیجه
خرفـه اهیـ گیدروالکیـ هعصـاره کـه دادنشـان مطالعهنیاجینتا

علـت بـه احتمـاالً کـه دگردیمدیروئیتيهاهورمونشیافزاموجب
وهـا مکمـل وامالحها،دانتیاکسیآنتيحاوموثرهموادازیتجمع

TSHکـاهش موجباهیگنیانیهمچناست.3امگامشابهباتیترک

دیروئیتيهاهورمونیمنفدبکیفعلتبهاستممکنکهگرددیم
عنـوان بـه راخرفـه اهیـ گیدروالکیهعصارهتوانیمتینهادرباشد.

،یچــاقبــامــرتبطقــاتیتحقدرشــتریبیبررســيبــراانتخــابکیــ
داشت.نظردردیروئیتغدهویدمیپیلسید

قدردانیوتشکر
)12-123-90(شـماره مصـوب یقاتیتحقطرححاصلمقالهنیا

ــاوبــوداراكیپزشــکعلــومدانشــگاهیپژوهشــمحتــرممعاونــت ب
راخودسپاسلهیوسنیبدکهدیرسانجامبهمعاونتآنیمالتیحما
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________________________________________________________________________________________________________________________________

Abstract
Background and Objective: Thyroid hormones have a key role in regulation of metabolism and function
of the tissues. This study was carried out to evaluate the effect of alcoholic extract of Portulaca Oleracea
on serum level of thyroid hormones in hypercholestrolemic rats.

Methods: In this experimental study, 60 adult male Wistar rats were randomly allocated into six groups
including: control group with normal diet, fat diet group with high fat diet and interventional groups were
received high fat diet and alcoholic extract of Portulaca Oleracea with maximum dose (800 mg/kg/bw),
moderate dose (400 mg/kg/bw), minimum dose (200 mg/kg/bw) intraperitoneally for 21 days and finally,
animals in atorvastatin group were received high fat diet with atorvastatin (10 mg/kg/bw,
intraperitoneally) for 21 days. After the end of this period, T3, T4, TSH and total cholesterol measured for
each animal.

Results:Serum level of T3 and T4 in the experimental groups which were received Portulaca Oleracea
extract and atorvastatin group significantly increased in compared to controls (P<0.05). Serum level of
TSH level significantly reduced in the experimental groups which were received Portulaca Oleracea
extract and atorvastatin group in compared to controls (P<0.05). The serum total cholesterol level
significantly reduced in the experimental groups which were received Portulaca Oleracea extract and
atorvastatin group in compared to fat diet group (P<0.05).

Conclusion: Portulaca Oleracea extract with increasing of secretion of thyroid hormone reduced the
total cholesterol and TSH animals with hypercholesterolemia.

Keywords: Hypercholesterolemia, Portulaca Oleracea, Atorvastatin, T3, T4, TSH, Cholesterol
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