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 چکیدٌ

ّذف ایي هطالؼِ تزرعی اثز ػقارُ ریؾِ ختوی تز غلظت َّرهَى ّای تیزٍئیذی . ختوی تز فؼالیت طثیؼی غذد تیزٍئیذ اثز دارد

. تَسیغ ؽذًذ( ؽاّذ ٍ عِ گزٍُ تیواری)گزٍُ  4قطؼِ جَجِ گَؽتی در  240در ایي تحقیق . ِ ّای گَؽتی هی تاؽذدر جَج

در پایاى تا خَى گیزی، غلظت َّرهَى . درفذ اس ػقارُ آتی اس یک رٍسگی در آب آؽاهیذًی خَراًذُ ؽذ 1ٍ  5/0، 25/0دسّای 

ػقارُ ریؾِ . ٍ آسهَى آهاری داًکي هَرد ارسیاتی قزار گزفتٌذ SASس تزًاهِ آهاری ّای تیزٍئیذی اًذاسُ گیزی ٍ ًتایج تا اعتفادُ ا

تفاٍت  T4در هقایغِ تا گزٍُ کٌتزل کاّؼ داد، ٍلی غلظت َّرهَى  4ٍ  3را در گزٍُ تیوار T3ختوی تِ طَر هؼٌی داری غلظت 

تا گزٍُ کٌتزل افشایؼ  4ٍ  3تیي هیاًگیي گزٍُ تیوار TSHهقایغِ هیاًگیي غلظت . هؼٌی داری ًغثت تِ گزٍُ کٌتزل ًؾاى ًذاد

 .را تحت تأثیز خَد قزار دّذ T3 ٍTSHدر ًتیجِ ػقارُ ریؾِ ختوی هی تَاًذ در دسّای تاال غلظت . هؼٌی داری را ًؾاى داد

 ػقارُ ریؾِ ختوی، َّرهَى ّای تیزٍئیذی، جَجِ گَؽتی: ياژٌ َای کلیدی

 

 مقدمٍ

جْت رؽذ، تکاهل ٍ  T3   ٍT4تزیي ٍ تشرگ تزیي غذد درٍى ریش تذى اعت کِ َّرهَى ّای آىغذُ تیزٍئیذ یکی اس هْن 

تا تَجِ تِ اعتفادُ دیزتاس اس گیاّاى در تَلیذ دارٍ ٍ هقزف در پشؽکی، در (. 1999اٍردٍر، )هتاتَلیغن تذى اّویت دارًذ           

. ت      َّرهَى ّای تیزٍئیذی دارد هَرد تزرعی قزار گزفتِ اعتایي تحقیق یکی اس گیاّاى دارٍیی کِ تأثیز احتوالی تز غلظ

 -7)اعکَپَلتیي (. 2002تتَلی، )اعت  Althaea officinalis L تا ًام ػلوی ( malvacaea)ختوی گیاّی اس خاًَادُ پٌیزک 

هَجَد در ریؾِ ختوی اس لحاظ دارٍ ؽٌاعی در هَػ ّای فحزایی تزای اسدیاد فؼالیت غذُ ( هتَکغی کَهاریي -6ّیذرٍکغی 

ِ تا تَجِ تِ تزرعی ّای اًجام ؽذُ ّیچ گًَ(. 2006پاًذا، )تیزٍئیذ ٍ پزٍکغیذاعیَى لیپیذ ٍ افشایؼ قٌذ خَى ارسیاتی هی ؽَد 

ّذف اس ایي هطالؼِ، تأثیز . تحقیق ػلوی در خقَؿ تأثیز ػقارُ ریؾِ گیاُ ختوی تز َّرهَى ّای تیزٍئیذی اًجام ًؾذُ اعت

 .احتوالی ریؾِ ختوی تز تغییز غلظت َّرهَى ّای تیزٍئیذی در جَجِ ّای گَؽتی تَد

 

 مًاد ي ريش َا

در ایي هطالؼِ . ٍاقغ در جٌَب غزتی ؽْز یاعَج اًجام ؽذایي آسهایؼ در عالي پزٍرػ هزؽ گَؽتی در ؽْزک فٌؼتی تلکَ 

تکزار  5گزٍُ تقغین ؽذًذ ٍ ّز گزٍُ ًیش تِ  4تْیِ ٍ تا اًتخاب تقادفی تِ  308قطؼِ جَجِ گَؽتی یک رٍسُ ًضاد راط  240

تِ عِ . ًکزدًذجَجِ ّای گزٍُ کٌتزل آب آؽاهیذًی هقزف کزدًذ ٍ ّیچ گًَِ ػقارُ ای دریافت . قطؼِ ای تقغین ؽذًذ 12

 .رٍس اس عي یک رٍسگی در آب آؽاهیذًی خَراًذُ ؽذ 42اس ػقارُ تِ هذت ( درفذ1ٍ  5/0، 25/0)گزٍُ تیوار، دسّای هختلفی 

 -42ٍ  14 -28، 0 -14فزاعٌجِ ّای هزتَط تِ ػولکزد اس قثیل هقزف خَراک، اضافِ ٍسى ٍ ضزیة تثذیل غذایی در عِ دٍرُ 

 قطؼِ جَجِ اس ّز تکزار تِ فَرت تقادفی اًتخاب ٍ اس ًاحیِ  2( رٍسگی 42عي )پایاى آسهایؼ  در. رٍسگی هحاعثِ ؽذًذ 28



 

 

جْت اًذاسُ گیزی غلظت َّرهَى ّای . عیاّزگ سیز تال، خَى گیزی تِ ػول آهذ عپظ تَعط عاًتزیفیَص عزم خَى جذا گزدیذ

ًتایج حافلِ . عاخت آهزیکا اعتفادُ ؽذ monobind تا رٍػ الیشا ٍ تا اعتفادُ اس کیت ّای ؽزکت( TSH ,T4 ,T3)تیزٍئیذی 

 .ٍ آسهَى آهاری داًکي هَرد ارسیاتی قزار گزفتٌذ SASتز اعاط تزًاهِ آهاری 

 

 وتایج

هؾخـ ًوَد، تفاٍت هؼٌی داری تیي هیاًگیي گزٍُ ( >p 05/0)تزرعی آهاری تفاٍت هیاًگیي ّا در عطح هؼٌی دار T3 در هَرد 

ًتایج تِ دعت آهذُ اس ایي . تا گزٍُ کٌتزل ٍجَد دارد( درفذ ػقارُ ریؾِ ختوی 1ٍ  5/0)تا دس تاال                4ٍ 3تیوار 

 05/0)ٍجَد ًذارد  T4هطالؼِ ًؾاى هی دّذ کِ تفاٍت هؼٌی داری تیي گزٍُ ّای کٌتزل ٍ تیوار ؽذُ در هیشاى غلظت َّرهَى 

p> .) تزرعی هیاًگیي غلظت َّرهَىTSH  هیاى گزٍُ ّای کٌتزل ٍ تیوار ؽذُ ٍ هقایغِ آى در عطح اطویٌاى(05/0 p< )

 .تا گزٍُ کٌتزل تفاٍت هؼٌی داری ٍجَد دارد 4ٍ  3هؾخـ ًوَد کِ تیي هیاًگیي گزٍُ تیوار 

 

 بحث

درفذ اس  1ٍ  5/0افشٍدى هیشاى  تیوارّای آسهایؾی قزار ًگزفت ٍلی تأثیزتحت  T4در هطالؼِ حاضز، هیشاى غلظت َّرهَى 

ًغثت تِ  TSHٍ افشایؼ غلظت َّرهَى  T3 ّا تاػث کاّؼ هیشاى غلظت َّرهَىػقارُ ریؾِ ختوی در آب آؽاهیذًی جَجِ

جالِ کاًَال در جیزُ جَجِ درفذ کٌ 5تیاى کزد کِ اعتفادُ اس ( 1387ادیة هزادی، )تزخالف ًتایج ایي تحقیق  .گزٍُ ؽاّذ گزدیذ

 .ًؾاى ًذاد  T3 ٍTSHّای گَؽتی اختالف هؼٌی داری را اس ًظز غلظت 

تا  را هی تَاى تِ ایي هَضَع تغط داد کِ( 1387ادیة هزادی، )احتواال تفاٍت در ًتایج تِ دعت آهذُ در ایي آسهایؼ تا ًتایج 

افشایؼ هی یاتذ ٍ اثز هْاری تز تزؽح ( IGF-I )اًغَلیي ًَع اٍل تَجِ تِ ایٌکِ تزؽح عَهاتَاعتاتیي تحت تاثیز فاکتَر ؽثِ 

تاؽذ، اها ػقارُ ریؾِ ختوی  TSHدارد، هی تَاًذ دلیلی تزای کاّؼ یافتي هیشاى (  TRH)َّرهَى آساد کٌٌذُ تیزٍتزٍپیي 

دیذیٌاس تٌظین کٌٌذُ ی هْن تَلیذ  -5 فی آًشیناس طز. افشایؼ یافتِ اعت TSHتَاًغتِ ایي اثز هْاری را حذف کٌذ ٍ تِ دًثال آى 

T3  اعت ٍ هطالؼات ًؾاى دادُ اًذ کِ عَهاتَاعتاتیي فؼالیت ایي آًشین کثذی را هْار هی کٌذ ٍ اثز هْاری تز هیشاىT3  در عزم

هْار ایي تٌاتزایي هی تَاى گفت ػقارُ ریؾِ ختوی تاػث تحزیک تیؾتز عَهاتَاعتاتیي در جْت ( 1983گاٍیي ٍ هَئیلیز، )دارد 

ًتایج ایي هطالؼِ تأییذ هی کٌذ کِ ػقارُ ریؾِ ختوی در دس تاال تا تأثیز تز تَلیذ  .ؽذُ اعت T3آًشین ٍ در ًْایت کاّؼ َّرهَى 

َّرهَى ّای تیزٍئیذی، هْار کٌٌذُ ای قَی تزای َّرهَى ّای ایي غذُ ٍ القاء کٌٌذُ کن کاری تیزٍئیذ هی تاؽذ کِ ًْایتا تَعط 

 .ثزاى هی گزددج TSHافشایؼ 
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