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 چكيده
 باشد. مي (T3) يدوتيرونين تري و (T4) تيروکسين هاي هورمون ي کننده ترشح که است بدن غدد ترين بزرگ از يكي تيروئيد غده :زمينه

 بررسي مطالعه اين از هدف است. برخوردار بااليي جايگاه از تيروئيد برروي کار بنابراين دارند، متابوليسم بر عميقي اثر هورمون دو اين

 .است کلسترول پر غذايي رژيم کننده دريافت هاي موش در تيروئيدي هاي هورمون ميزان بر زرشک گياه ي ريشه  اثرعصاره

 غذايي رژيم با بكر کنترل گروه شدند، انتخاب (=2n) گروه 5 درنر  ويستار نژاد صحرايي موش سر 12 مطالعه اين در :ها روش و مواد

 تجربي هاي گروه و سالين( )نرمال تريل يليم 2/2 روزانه چرب غذاي رژيم با کلسترول پر غذاي کننده دريافت کنترل گروه عادي،

 حداکثري دوز با زرشک گياه ريشه هيدروالكلي عصاره  ه کنند دريافت ترتيب به که کلسترول پر غذايي رژيم کننده دريافت هاي موش

 هاي هورمون بررسي جهت روزه(،24) دوره  اين پايان از بعد باشند. مي صفاقي(  )درون 75 لوگرميگرم/ک يليم حداقل و 452 متوسط ،922

  گرفت. قرار تحليل و تجزيه مورد 5/44 ويرايش SPSS افزار نرم از استفاده با آمده دست هب اطالعات  و شد انجام خونگيري تيروئيدي

 (T4 و  T3) تيروئيدي هاي هورمون افزايش ميزان دهنده نشان  عصاره دهکنن دريافت هاي گروه در آماري هاي آزمون نتايج :ها يافته

 (.P<25/2) نداد نشان را داري معني تغييرات عصاره کننده دريافت هاي گروه در (TSH) باشد. مي

 نگرنشا عصاره، کننده دريافت تجربي هاي گروه در  TSHميزان بر ها آن ثيرأت عدم و T4 و T3 سطوح افزايش :گيري نتيجه

 .است يوتيروئيدي هيپرتيروکسينمي
 صحرايي موش کلسترول، زرشک، تيروئيدي، هاي هورمون :کليدي واژگان

ISMJ 2015; 18(2): 270-279 
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 مقدمه

 دو و است بدن غدد ترين بزرگ از يکي تيروئيد غده

 يدوتيرونين تري و 1(T4) تيروکسين مهم هورمون

(T3)2 در عميقي اثر هورمون دو اين کند، مي ترشح را 

 ترشح کامل فقدان دارند. بدن متابوليسم ميزان افزايش

 به پايه متابوليسم ميزان کاهش سبب معموالً تيروئيد

 ترشح و شود مي معمول از کمتر درصد 04 تا 04 ميزان

 144 تا 04 را پايه متابوليسم تواند مي هم آن زيادي و

 عمدتآ تيروئيد ترشح ببرد. طبيعي حد از باالتر درصد

 است 3(TSH) تيروئيد محرک هورمون کنترل تحت

 (.2و  1) شود مي ترشح قدامي هيپوفيز غده از که

 در امروزه که است ديدگاهي دارويي گياهان از استفاده

 در و است آن بر بسياري کيدأت سالمتي حفظ و درمان

 گياهان خصوص هب طبيعي داروهاي متمادي ساليان طي

 وسيله تنها موارد برخي در حتي و اساس دارويي

 از يکي اما (.0و  3) شدند مي محسوب درمان

 امتيازهاي وجود با جديد طب که بزرگي مشکالت

 آورده ارمغان به خود با سنتي طب به نسبت ظاهري

 سفانهأمت که است شيميايي داروهاي روزافزون مصرف

 نيز امروزه گيرد. مي خود به حادتري شکل روز به روز

 گياهان از تکنولوژي و علم پيشرفت با متناسب بايد

 (.0و  0) گرفت بهره دارويي

 علمي نام با خاردار، است گياهي زرشک

Berberis Vulgaris خانواده از و Breberidacea 

 دارد. وجود جهان مختلف مناطق در گياه اين باشد، مي

 حدود به سنتي و چيني طب در گياه اين استفاده تاريخ

 داشتن دليل به گياه اين (.7) گردد برمي قبل سال 3444

 درمان در زيادي ثيرأت )بربرين( آلکالوئيدي ترکيبات

 شامل آن ترين مهم که داشته ها بيماري انواع

                                                 
1
 Thyroxine 

2
 Triiodothyronine 

3
 Thyroid Stimulating Hormone  

 کاهش ها، باکتري رشد از جلوگيري ليشمانيوزيس،

 از جلوگيري التهاب، کاهش صاف، عضالت انقباض

 فشار کاهنده صفرا، ترشح تحريک ها، پالکت تجمع

 تجزيه دنبال هب (.7-14) باشد مي .رهيغ و خون

 شناسايي گياه اين آلکالوئيدهاي از برخي آزمايشگاهي،

 اکانتين، اکسي ژاتروريزين، بربرين، شامل که شدند

 (.12و  11، 7) است .رهيغ و بربامين

 و ضدالتهاب ضددرد، اثرات اخير تحقيقات

 است. داده نشان را گياه اين ريشه ضدسرطاني

 زرشک گياه ايآلکالوئيده که دهد مي نشان مطالعات

 دهند افزايش را T هاي سلول واسطه هب ايمني قادرند

 و (Fukuda) فوکودا ها اين بر عالوه (.10و  13)

 مهار در زرشک گياه عصاره که دادند نشان همکاران

 (Activating protein 1) 1 کننده فعال پروتئين

 (.10) باشد مي ثرؤم انساني هپاتوماي هاي سلول

 هاي قسمت بر زرشک گياه مورد در زيادي مطالعات

 آزمايشگاهي مطالعات اما است شده انجام بدن مختلف

 که حالي در است محدود گياه اين ريشه روي بر

 هوايي، هاي بخش به نسبت گياه اين ريشه و پوست

 (.17و  10) دارند )آلکالوئيدها( بيشتري موثره مواد

  عصاره اثر مقايسه نيز حاضر پژوهش در بنابراين

 تيروئيدي هاي هورمون ميزان بر زرشک گياه ي يشهر

 پرکلسترول، غذايي رژيم کننده دريافت هاي موش

 گيرد. مي قرار ارزيابي مورد
 

 ها روش و مواد
 

 گيري عصاره

 (1 )شکل زرشک گياه ريشه الکلي عصاره تهيه براي

 گرديد. استفاده گيري عصاره استاندارد هاي روش از

 اطراف باغات از رشکز گياه ريشه تهيه از پس

 صورت هب را ريشه آن، نمودن تميز و آباده شهرستان
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 بسته در اي شيشه ظروف در را آن و آورده در پودر

 به و گرديد اضافه درصد 60 طبي الکل آن به و ريخته

 خوب تا شد داده فرصت ساعت 72 حدود مخلوط

 از پس را مخلوط مدت اين از بعد بخورد. خيس

 آب حمام در را آن و نموده يوژسانتريف کردن صاف

 از پس شود. تبخير کامالً آن الکل تا داده قرار گرم

 حالت آب وجود علت به عصاره هنوز الکل تبخير

 را آن عصاره آب کامل تبخير براي و داشته سياليت

 و گذاشته فورگراد  يدرجه سانت 04 دماي در ابتدا

 عصاره شد. قرارداده کلسيم کلريد مجاورت در سپس

 علت به احتماالً که بود تلخ بسيار و رنگ زرد مذکور

 آمده دست هب عصاره وزن باشد. مي آلکالوئيدها حضور

  شد. مي گيري اندازه درصد 12 خشک ميوه به نسبت

 حيوانات کليه و بوده تجربي نوع از حاضر مطالعه

 رازي سسهؤم پرورش و تکثير محل از مطالعه مورد

 نور و دما استاندارد يطشرا در و تهيه فارس استان

  (.11) شدند نگهداري
 

 
 

 اه زرشکيشه گي(: ر1شکل 
 

 اساس بر که است تجربي مطالعه يک حاضر، مطالعه

 آزمايشگاهي حيوانات با کار اخالقي کدهاي کليه رعايت

 آموزش درمان، بهداشت وزارت توسط شده تدوين

 را حيوانات تحقيقات انجام از قبل رسيد. انجام به پزشکي

 وزني محدوده يک در ها آن همگي تا نموده توزين

 در استفاده مورد نر هاي رت وزن ميانگين باشند. خاصي

 سر 04 ها رت کل تعداد بود. گرم 0174 تحقيق اين

 تايي هشت گروه 0 به تصادفي طور هب ابتدا در که بودند

 شدند: بندي تقسيم زير صورت به

 حالل گونه هيچ آزمايش مدت طي در بكر: کنترل گروه

 غذايي رژيم تيمار تحت و نکردند دريافت دارويي يا

 بودند. عادي

 روزانه کلسترول: پر غذاي کننده دريافت کنترل گروه

 دريافت را سالين( )نرمال دارو حاللتر يل يليم 2/4

 مدت )به بودند چرب غذاي رژيم تيمار تحت و کردند مي

 روز(. 21

 غذايي رژيم نندهک دريافت هاي رت :4 تجربي گروه

 به روزانه زرشک گياه ريشه الکلي عصاره و پرکلسترول

 روز21 مدت به حداقل( )دوز 70 لوگرميگرم/ک يليم ميزان

 (.11صفاقي() )درون

 پر غذايي رژيم کننده دريافت هاي رت :2 تجربي گروه

 به روزانه زرشک گياه ريشه الکلي عصاره و کلسترول

 21 مدت به متوسط( )دوز 104 لوگرميگرم/ک يليم ميزان

  (.11صفاقي() )درون روز

 پر غذايي رژيم کننده دريافت هاي رت :9 تجربي گروه

 به روزانه زرشک گياه ريشه الکلي عصاره و کلسترول

 21 مدت به حداکثر( )دوز 344 لوگرميگرم/ک يليم ميزان

  (.11صفاقي() )درون روز

 

 درصد: 2 کلسترول پر غذاي تهيه وشر

 پودر گرم 24 ،درصد 2 کلسترول پر غذاي تهيه براي

 0 با را (Fluke Chemika) مرک خالص کلسترول

 يک با و نموده حل شده گرم زيتون روغن ليتر ميلي

 براي کرديم. مخلوط خوبي به رت غذاي کيلوگرم

 شد سعي حيوانات غذاي شدن خراب از جلوگيري

 0 دماي با يخچال در و روز دو براي فقط آنان غذاي

  (.11) شود نگهداريگراد  يه سانتدرج
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 تحت آزمايش دوره طي در تجربي هاي گروه تمام

 روز 21 آزمايش دوره بودند. چرب غذاي رژيم تيمار

 تزريقات 6 ساعت سأر روز هر دوره اين در و بود

 و صفاقي داخل صورت به تزريق نحوه گرفت، انجام

 شد. انجام انسوليني سرنگ وسيله هب

 اتر با خفيف بيهوشي وسيله هب دوره اين پايان بعداز

 بيوشيميايي فاکتورهاي غلظت ميزان ارزيابي منظور هب

 از بعد و آمد عمل به قلب از گيري خونسرم 

 ها سرم دقيقه، در دور 3444 ميزان به خون سانتريفيوژ

 به نظر مورد فاکتورهاي گيري اندازه جهت و جدا را

 شد. داده انتقال آزمايشگاه

 روش از تيروييدي هاي هورمون ميزان سنجش براي

  مشخصات با دستگاه از استفاده با 0(RIA) راديوايمونواسي

(10227 Prague10 Czech, ImmunoTech) کيت و 

 (.16و  1) گرفت انجام آزمون( )پارس راديوايمونواسي

 آزمون برون و آزمون درون تغييرات ضريب بررسي براي

T3 و T4 کنترل از تام Dlaplus LOT:MC1A5 استفاده 

انحراف ±نيانگي)م آمده دست هب هاي ميانگين (.16) گرديد

 تيروئيدي هاي هورمون غلظت ميزان گيري اندازه از ار(يمع

 آماري آزمون طريق از مختلف هاي گروه در

one way ANOVAs تست و Tukey تجزيه مورد 

 آماري هاي تحليل و تجزيه کليه .قرارگرفت آماري تحليل

 نظر در با و 0/11 نسخه آماري افزار نرم از ادهاستف با

 پذيرفتند. انجام ،P<40/4 گرفتن

 

 ها يافته
 در ؛که دهد مي نشان (1 )جدول آماري نتايج مقايسه

 کنترل گروه در آن تغييرات ميزان ،T3 مورد

 کنترل گروه به نسبت پرکلسترول غذاي کننده دريافت

 T3 ميزان همچنين است، داري معني کاهش داراي بکر

                                                 
4
.Radioimmunoassay  

 حداکثر دوز کننده دريافت تجربي يها گروه در تنها

 دريافت کنترل گروه به نسبت زرشک ريشه عصاره

 نشان را داري معني افزايش کلسترول پر غذاي کننده

 از کدام هيچ بين در T3 تغييرات ميزان .دهد مي

 باشد نمي دار معني يکديگر با تجربي هاي گروه

(441/4=P.) 

 دريافت کنترل گروه در آن تغييرات يزانم ،T4 مورد در

 بکر کنترل گروه به نسبت پرکلسترول غذاي کننده

 تجربي هاي گروه در تغييرات ميزان باشد. نمي دار معني

 نسبت زرشک ريشه عصاره حداکثر دوز کننده دريافت

 کلسترول پر غذاي کننده دريافت کنترل گروه به

 در که اليح در دهد مي نشان را داري معني افزايش

 عصاره حداقل و متوسط دوز کننده دريافت هاي گروه

 پرکلسترول، غذاي کننده دريافت کنترل گروه به نسبت

 در T4 تغييرات ميزان باشد. نمي دار معني تغييرات اين

 با عصاره حداکثر يدوزها کننده دريافت هاي گروه بين

 (.p=444/4) باشد مي دار معني حداقل دوز

 کنترل گروه در آن تغييرات يزانم ،TSH مورد در

 کنترل گروه به نسبت کلسترول پر غذاي کننده دريافت

 دريافت تجربي هاي گروه در آن ميزان همچنين و بکر

 کنترل گروه به نسبت زرشک گياه ريشه عصاره کننده

 باشد. نمي دار معني کلسترول، پر غذاي کننده دريافت

 دريافت تجربي گروه در TSH تغييرات ميزان تنها

 کاهش متوسط دوز به نسبت حداکثر دوز کننده

 (.p=44/4) دهد مي نشان را داري معني

 

 بحث
 نشان آماري هاي آزمون از حاصل نتايج کلي طور هب

 حداکثر دوز در زرشک گياه ريشه عصاره که دهد مي

 ولي گردند. مي تيروئيدي هاي هورمون افزايش موجب
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 دريافت تجربي هاي گروه در TSH هورمون تغييرات

 باشد. نمي دار معني عصاره کننده

 ترشح و سنتز کنترل کليدي عوامل از يکي

 محور تنظيمي اثر وسيله هب تيروئيدي هاي هورمون

 گردد. مي اعمال هيپوفيز -هيپوتاالموس هورمون

0) تيروتروپين کننده آزاد  هورمون
TRH) هسته از که 

 روي بر دگردن مي آزاد هيپوتاالموس پاراونتريکوالر

 هورمون ترشح باعث و گذاشته اثر قدامي هيپوفيز

TSH هاي هورمون گردند. مي T3 و T4 ثيرأت تحت نيز 

TSH ميزان افزايش گردند. مي ترشح T3 و T4 از 

 مهار را TRH و TSH ترشح منفي، فيدبک طريق

 و سرم هاي چربي ميزان بين رابطه (.1) کند مي

 داري معني و سمعکو رابطه تيروئيدي هاي هورمون

 (.24) است

0) ها ليپوپروتئين
VLDL ،LDL

7 ،1
HDL )از ترکيباتي 

 کلسترول، انتقال براي که هستند ها پروتئين و ليپيدها

 چربي در محلول هاي ويتامين و گليسيريدها تري

 LDL سطح هيپوتيروئيدي در باشند. مي ضروري

 در اوليه کاهش از ناشي که يابد مي افزايش پالسما

 پاکسازي در تأخير و LDL کبدي گيرنده ردعملک

LDL .پالسمايي سطح برعکس است LDL در اغلب 

 موارد در يابد. مي کاهش هيپرتيروئيد بيماران

 تيروئيدي، هاي هورمون جايگزين درمان هيپوتيروئيدي

 .(21) بخشد مي بهبود نيز را هيپرکلسترولمي معموالً

 گياه يشهر عصاره کننده دريافت تجربي هاي گروه در

 تيروئيدي، هاي هورمون ميزان افزايش وجود با زرشک

 نشانه اين که ماند باقي ثابت TSH ميزان

 تغييرات اين باشد. مي يوتيروئيدي هيپرتيروکسينمي

 جمله از پالسما هاي پروتئين افزايش از ناشي تواند مي

                                                 
5
 Thyrotropin-releasing hormone 

6
 Very-low-density lipoprotein 

7
 High-density lipoprotein 

8
 Low-density lipoprotein 

 ترکيبات توسط احتماالً اثر اين که باشد آلبومين

 کبد روي بر ثيرأت با و گياه اين رد موجود آلکالوئيدي

 نتايج به توجه با (.23و  22، 0) است شده اعمال

 ريشه عصاره اثر که (1 )جدول مطالعه اين از حاصل

 ارزيابي مورد تيروئيد -هيپوفيز محور بر زرشک گياه

 بيشتري هاي بررسي شود مي پيشنهاد است، گرفته قرار

 پذيرد. انجام موضوع اين روي بر

 گياهان روي بر اي مطالعه در همکاران، و يآشتيان

 زياد آلکالوئيدي ترکيبات حاوي که سوالناسه خانواده

 باعث آلکالوئيدي ترکيبات که دادند نشان باشد، مي

 ميزان افزايش نهايت در و کبدي هاي سلول آسيب

و  1) گردند مي آلبومين جمله از پالسما هاي پروتئين

 سوالناسه، انوادهخ گياهان مشابه زرشک گياه (.0

 بربرين جمله از آلکالوئيدي مواد زيادي مقادير حاوي

و  20) باشد مي بربامين اکانتين، اکسي ژاتروريزين،

 زرشک گياه در موجود آلکالوئيد ترين فراوان (.20

 ثانويه هاي متابوليت از واقع در بربرين است. بربرين

 سرطاني هاي ياخته ضدتکثير خاصيت و است

(Antineoplastic) سلولي سميت و (Cytotoxic) 

 عبور سلول غشاء از راحتي به آلکالوئيدها دارد.

 درون اجزاي از برخي با واکنش قابليت و کنند مي

 را ها سلول سيتوپالسم در توبولين پروتئين نظير سلولي

 سلولي، اسکلت رفتن بين از باعث ترتيب بدين و دارند

 اکسيژن کننده عالف آزاد هاي راديکال انواع آزادسازي

(ROS
 ساختار در آور زيان تغييرات نهايت در و (6

 زياد فعاليت باعث عامل همين و شوند مي سلولي

 در اين شود، مي التهابي( ضد )خواص سفيد هاي گلبول

 اثر از حکايت مطالعات از برخي که است حالي

 (.0) دارند نيز را ها آن اکسيداني آنتي
 

 

                                                 
9
 Reactive oxygen species 
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 هاي تيروئيدي ي گياه زرشک بر ميزان هورمون اره ريشه( بررسي اثر عص4جدول 

 ها وه گر

 پارامترها
 کنترل بكر

کنترل دريافت 

کننده غذاي پر 

 کلسترول

حداقل زرشک 

 لوگرميگرم/ک يليم)

 وزن( 75

متوسط زرشک 

 لوگرميرم/کگ يليم)

 (452وزن 

حداکثر زرشک 

 922لوگرميگرم/ک يليم)

 وزن(

 † 60/1±21/4 04/1±10/4 70/1±10/4 *11/1±41/4 76/1±16/4 تر(يل يکوگرم/دسين )پيرونيدوتي يتر

 α†02/0±20/4 00/0±23/4 77/3±21/4 32/0±31/4 11/0±10/4 تر(يل ين )نانوگرم /دسيروکسيت

ن يروتروپيهورمون محرک ت

 تر(يل يکروواحد/دسي)م
10/4±61/0 21/4±00/0 10/4±04/0 21/4±14/0 17/4±64/ 0β 

 †1/70±1/0 10±0 10±0/0 *3/67±3 10±1 تر(يل يم/دسگر يليکلسترول )م

 سهيمقا: βعالمت     حداقل دوز با عصاره حداکثري دوزها سهيمقا: α عالمت  (   دار يمعن سطح) کنترل گروه با سهيمقا*:  عالمت    (دار يمعن سطح) کنترل بکر گروه با سهيمقا: † عالمت

  متوسط دوز با عصاره حداکثر دوز

 

 آتروفي به منجر ها آندروژن کردن کم با وئيدهاآلکال

 روي بر آندروژن ثيرأت از و شده تليال اپي هاي سلول

 درمان موجب ترتيب بدين و نمايد مي جلوگيري بافت

 بربرين باالي مصرف (.0و  0) شوند مي سرطان

 (.12) شود مرگ حتي و تنفسي فلج باعث تواند مي

 فزايشا باعث پالسما هاي پروتئين افزايش

 اين زيرا گردد مي پالسما تيروئيدي هاي هورمون

 آلبومين جمله از پالسما هاي پروتئين توسط ها هورمون

 (.1) شوند مي حمل خون در

 در فراوان آلکالوئيدهاي حضور به توجه با بنابراين

 التهابي، ضد خواص آن، ريشه خصوص به زرشک گياه

 انميز افزايش و سيتوتوکسيک خواص و توموري ضد

 باشد مي انتظار قابل گياه اين از تيروييدي هاي ن هورمو

 ميزان افزايش دنبال به احتماالً تغييرات اين که

 ايجاد باعث و افتد مي اتفاق پالسما هاي پروتئين

 TSH ميزان که شود مي يوتيروييدي هيپوتيروکسينمي

 هورمون اثر اينکه به توجه با ماند، مي باقي تغيير بدون

 از زيادي تعداد از رونويسي کردن عالف تيروئيد

 ها، آنزيم از زيادي تعداد بنابراين .است هسته هاي ن ژ

 ساير و ناقل هاي پروتئين ساختماني، هاي پروتئين

  يابد. مي افزايش بدن هاي سلول تمام تقريباً در موارد

 عملي فعاليت عمومي افزايش ها،اين تمام نهايي نتيجه

 اساس اين بر (.27و  20، 2) است بدن سرتاسر در

 افزايش طريق از احتماالً زرشک گياه عصاره

 افزايش باعث تواند مي تيروئيدي هاي ن هورمو

 شود. بدن هاي سلول تمام در ها پروتئين

 ليپيدهاي سطح که دادند نشان (1376) همکاران و اميني

 تيروئيد هاي هورمون سطح با معکوس طور هب خون

 ليپيدها سطح از ها، هورمون يشافزا با و است مرتبط

 تيروئيد، کاري کم با بيماران در حتي شود. مي کاسته

 در که صورتي در يابد مي افزايش LDL کلسترول سطح

 است همراه LDL کلسترول کاهش با تيروئيد، پرکاري

 چربي ميزان که دهند مي نشان مطالعات (.26و  21)

14) گليسريد تري و کلسترول جمله از خون
TG) در 

 باشند، مي چرب غذاي با تيمار تحت که هايي گروه

 لپتين و چربي ميزان بين همچنين و يابند مي افزايش

 و T3 بين ارتباط که حالي در دارد، وجود مستقيم ارتباط

 ميزان ولي است. داري معني و معکوس ارتباط لپتين،

 اين ندارد، مستقيمي ارتباط TSH با خون هاي ليپيد

 لپتين چربي، ميزان بين ارتباط کننده بيان واقع در مطالعه

 روي بر مطالعات (.24) است تيروئيدي هاي هورمون و

                                                 
10

 Triglyceride 
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 گياه در موجود بربرين که دهند مي نشان زرشک گياه

 با (.20) شود مي TG و کلسترول سطح کاهش باعث

 هاي هورمون ميزان کاهش شده انجام مطالعات به توجه

 شاهد گروه در TSH ميزان تغييرات عدم و تيروئيدي

 ميزان افزايش و نمودند دريافت را چرب غذاي تنها که

 کننده دريافت هاي گروه در تيروئيدي هاي هورمون

 رسد. مي نظر به منطقي زرشک گياه ريشه عصاره

 شيمي در که باشند مي داروهايي جمله از ها آلکالوئيد

 باعث و شوند مي استفاده ضدسرطان عنوان به درماني

 اتصال با داروها اين واقع در شوند مي کبدي مسموميت

 از مانع و کنند مي مهار را سلول تقسيم تقسيم، دوک به

 بنابراين گردند. مي سلولي اسکلت دپليمريزاسيون

 تقسيمات توقف با طرف يک از که رود مي احتمال

 باعث سلولي دوک تخريب با ديگر طرف از و سلولي

 (.0) گردند پالسما هاي پروتئين افزايش و کبدي نکروز

 هاي سلول نکروز به منجر ها هپاتوسيت اکسيژن کمبود

 پالسما هاي پروتئين ميزان افزايش آن دنبال به و کبدي

 (.0) گردد مي

 اين در آلکالوئيد زياد مقادير شد ذکر قبالً که طور همان

 شود مرگ و تنفسي فلج باعث تواند مي )بربرين( گياه

 عصاره که دهند مي نشان مطالعات (.31و  34، 12)

 و هيستاميني آنتي خاصيت داراي زرشک گياه

 کولين استيل مهار باعث و (12) است کولينرژيکي آنتي

 را کولين استيل که داروهايي (.32) شود مي استراز

 را کولينرژيکي هاي گيرنده خود بنوبه دهند مي افزايش

 اثرات و کنند مي تحريک دهي پاسخ افزايش براي

 فراوان ترشح تحريک باعث پاراسمپاتيک تحريکي

  (.0) شود مي تيروئيد جمله از غدد

TRH هاي هسته توسط هيپوتاالموس در 

 ترشح تحريک باعث و شود مي ترشح پاراونتريکوالر

TSH گردد. مي قدامي هيپوفيز از NPY
11  

 و دارد نقش ها هسته اين تحريک در Y) )نوروپپتيد

 هاي هورمون ميزان هشکا باعث لپتين، توسط آن مهار

 زرشک گياه مورد در مطالعات گردد. مي تيروئيدي

 کاهش موجب گياه اين عصاره که، دهند مي نشان

 رابطه لپتين با سرم هاي ليپيد گردد، مي سرم ليپيدهاي

 رابطه تيروئيدي هاي هورمون با و (33و  24) مستقيم

 مشاهده نيز پژوهش اين در که طور همان دارند. عکس

 تيروئيدي هاي هورمون ميزان عصاره، تجويز اب شد

 که نکرد، پيدا کاهش TSH ميزان ولي يافت افزايش

 تحريک خاطر به احتماالً ،TSH کاهش عدم علت

 زيرا باشد مي NPY توسط پاراونتريکوالر هاي هسته

 کاهش باعث گياه اين عصاره شد اشاره که طور همان

 موجب وپاميند افزايش گردد. مي لپتين و ليپيدها سطح

 کاهش و هيپوتاالموسي پاراونتريکوالر هسته مهار

  (.1) شود مي TSH کاهش آن دنبال به و TRH ميزان

 مصرف که، دهند مي نشان تحقيقات از حاصل نتايج

 تيروزين آنزيم مهار موجب زرشک گياه عصاره

 منجر که شده هيدروکسيالز تيروزين و دکربوکسيالز

 (.12) شود مي ها سلول در دوپامين ترکيبات کاهش به

 اثر تحت TSH کاهش عدم به تواند مي مکانيسم اين

 نمايد. کمک تيروئيدي هاي هورمون منفي فيدبک

 

 گيري نتيجه

 روي بر ها ن  آ ثيرأت عدم و T4 و T3 سطوح افزايش

TSH عصاره کننده دريافت تجربي هاي گروه در 

 ييوتيروئيد هيپرتيروکسينمي نشانگر زرشک، ي ريشه

 هاي هورمون سطح الذکر فوق حالت در که است

 باقي ثابت TSH که حالي در يافته افزايش تيروئيدي

 افزايش از ناشي تواند مي فوق راتيتغي ماند. مي

                                                 
11

 Neuropeptide Y 
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 ميزان کاهش آلبومين، جمله از پالسما هاي پروتئين

 و Y نوروپپتيد افزايش همچنين و لپتين و ها چربي

 که باشد هيپوتاالموسپاراونتريکوالر هاي هسته تحريک

 باعث گياه اين در موجود آلکالوئيدي ترکيبات احتماالٌ

 مصرف رسد نمي نظر به لذا است. تغييرات اين بروز

 تغييرات بروز باعث الذکر فوق دوزهاي در عصاره،

 گردد. تيروئيدي -هيپوفيزي محور در پاتولوژيک

 قدرداني و سپاس

 محترم معاونت زحمات و ها تالش از وسيله بدين

 دانشگاهي جهاد اراک، پزشکي علوم دانشگاه قاتيتحق

 تصويب در را ما که فرخي نسرين خانم سرکار و آباده

 ياري 64-123-12 شماره تحقيقاتي طرح اجراي و

  گردد. مي قدرداني و تشکر نمودند
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Abstract 

Background: The thyroid gland secrete the hormone thyroxin (T4) and triiodothyronine (T3). They have a 

profound effect on the metabolism of hormones. The aim of this study was to servey the effect of the 

extract of plant root barberry on the amount of thyroid hormone in rat having hypercholesterolemia.  
Materials and Methods: In this experimental study, 40 Wistar rats were divided into 5 groups (n=8). 

Control group with normal diet, fat diet group and other groups, the experimental group received the same 

diet plus fat hydroalcoholic root extract of barberry maximum dose (300), The mean dose of (150), and a 

minimum dose of (75 mg/kgw) intraperitoneally injection were divided. After the end of this period (21 

days), blood sampling and measurement of sample information were analyzed by using the t and Tukey 

test, and using of SPSS software version 11.5. 

Results: The results of statistical tests in the receiving groups extract reflects an increased amount of 

thyroid hormones T3 and T4 (P<0.05). The level of TSH in groups receiving the extract did not show 

significant changes  

Conclusion: Increases in T3 and T4 levels with no changes in TSH concentration indicate euthyroid 

hyperthyroxinemia probably.  

 

 

Key words: Thyroid Hormones, Berberis Vulgaris, cholesterol, Rat 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Address for correspondence: Department of Physiology, Paramedical Faculty, Arak University of Medical Sciences, Arak, 

IRAN, E-mail: dr.ashtiyani@arakmu.ac.ir 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

m
j.b

pu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            10 / 10

mailto:ashtiyani@arakmu.ac.ir
https://ismj.bpums.ac.ir/article-1-672-fa.html
http://www.tcpdf.org

