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 چکیده

تواند به ورزش و گیاهان دارویی می .باشندهای فیزیولوژیکی حیاتی میهای تیروئیدی برای بسیاری از سیستمهورمون مقدمه و هدف:

کلسترول  تعاملی تمرین ورزشی و عصاره گیاه سندانی بر هدف این مطالعه تعیین اثر .کم خطر تأثیر مثبتی برجا گذاردعنوان شیوه درمانی 
 های هیپرکلسترولمی شده بود.های تیروئیدی در موشو هورمون

تایی شامل گروه  8گروه  5سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به صورت تصادفی ساده به  40و  بود این مطالعه از نوع تجربی روش کار:

( E-Extتمرین) -(، عصارهE(، گروه تمرین )Ext) mg/kg 100(، عصاره سندانی با دوزHc(، کنترل هیپرکلسترولمی )Conکنترل سالم )
شد. متر بر دقیقه انجام  14-17دقیقه و سه جلسه در هفته با شدت معادل سرعت  30هفته برای  8استقامتی به مدت تقسیم شدند. تمرین 

گیری و توسط کیت مورد سنجش قرار گرفت. از آزمون خون T4و  TSH  ،T3سپس میزان فاکتورهای بیوشیمیایی از جمله کلسترول،
 (.>05/0p) استفاده شدها ین تفاوت بین گروهجهت تعی ANOVAآماری 

دار بود. نتایج آزمون تعقیبی معنی هاگروه( در بین >0001/0p)  TSHو T4 ،T3(، >0001/0pنتایج نشان داد میزان کلسترول ) ها:یافته

 ،(p<05/0( و عصاره )>001/0pتمرین نسبت به کنترل هیپرکلسترولمی ) -عصاره توکی نشان داد تفاوت میزان کلسترول در گروه
تمرین نسبت  -عصاره سندانی در گروه T4دار بود. تفاوت میزان ( معنیp<008/0همچنین گروه تمرین نسبت به کنترل هیپرکلسترولمی )

عصاره سندانی تمرین نسبت به کنترل  در گروه T3( و نیز میزان p<001/0مرین )ت -عصاره سندانیبه کنترل هیپرکلسترولمی، 
         عصاره  در بین گروه TSHدار بود. میزان ( معنی>05/0p( و تمرین )>001/0p(، عصاره سندانی)>05/0pهیپرکلسترولمی )

(، همچنین گروه تمرین p<05/0( و تمرین )>001/0p(، عصاره سندانی )>001/0pتمرین نسبت به کنترل هیپرکلسترولمی ) -سندانی
 .نشان دادداری ( افزایش معنی>05/0p) نسبت به عصاره

ثیر را بر کلسترول و تواند بهترین تأمراه با تمرین میگیاه سندانی ه عصارهتوان نتیجه گرفت که مصرف می یطورکلبه گیری:نتیجه

 های تیروئید داشته باشد.هورمون

   TSHآزمون ،T4 آزمون، T3 آزمون ،تمرین، هیپرکلسترولمی ها:کلیدواژه

 مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

 1400 بهار، 1، شماره 8دوره 
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 مقدمه
 های قلبیبیماری خطر فاکتورهای از یکی1هیپرکلسترولمی

 را تحت عمومی سالمت خون کلسترول افزایش و است عروقی

 هیپرکلسترولمی از ناشی میر و مرگ میزان و داده قرار یرتأث

 در جوامع دهد.می افزایش عروق و قلب هایبیماری در را بیشتر

 نامناسب با تغذیه آن اصلی علت که شودمی مشاهده صنعتی

 (.1) است پر کلسترول یا و اشباع هایچربی از غنی غذایی مواد
 اختالالت از بسیاری در درمان کمک یک عنوانبه ورزش امروزه

 هایهورمون اگرچه گیرد.می قرار استفاده مورد هورمونی

 حیاتی های فیزیولوژیکیسیستم بسیاری از برای تیروئیدی

 هایفعالیت اثرگذاری مورد در پژوهشی هاییافته اما هستند،

 . برخی(3 ،2) ندارندکافی  ثبات هنوز هاهورمون این بر ورزشی

 کاهش ورزشی باعث فعالیت که اندداده گزارش تحقیقات

 ،)TSH( 2غلظت هورمون محرک تیروئید در یتوجهقابل

 کهیدرحالشود. می )3T( 4و تری یدوتیرونین )4T (3تیروکسین

 این بر ثیریتأ هیچ ورزش که کنندمی بیان دیگر مطالعات

 اندعنوان کرده دیگر مطالعات ،حالینبااگذارد. نمی هاهورمون

 ورزش افزایش به پاسخ در تیروئیدی هایهورمون سطح که

 (.4) یابدمی
ست ا (Asteraceae) گیاه سندانی متعلق به خانواده کاسنی

تا  ریقاباشد که در مناطقی از شمال آفو شامل چهار گونه می
انه رمیمناطق مختلف ایران و همچنین تعدادی از کشورهای خاو

 نی بهنداساز قبیل مصر، فلسطین و عربستان پراکنده است. گیاه 
ار قر استفاده موردتوسط افراد محلی  ،دلیل خواص دارویی

تگاه سنتی برای معالجه اسهال، مشکالت دس طوربهو  گیردیم
طالعات م بر اساس. (5) شودیماستفاده  غیرهگوارش، هپاتیت و 

متر یاه کن گدارویی اخیر و پدیدار شدن آثار دارویی بیشتر از ای
 ردهایارببرای ک یدوارکنندهام، سندانی به یک نامزد شدهشناخته

 (.6) شودیمبیشتر دارویی تبدیل 
موجود در گیاهان  یفالونوئیدها دهدمیتحقیقات نشان نتایج 

ی یک .(7) باشد مؤثرتواند در درمان تغییرات هورمونی دارویی می
 شدهیفتوصو خواص   است فالونوئیداز ترکیبات گیاه سندانی، 
یاه از آنجا که این گ . (8) اکسیدانی استفالونوئیدها خواص آنتی

در برخی مناطق جهان، چندان  دارویی به دلیل پراکنش محدود

                                                           
1 Hypercholesterolemia 
2 Thyroid-stimulating hormone (TSH) 
3 Thyroxene  (T4) 
4 Triiodothyronine 

ی در حوزه ثیرات عصاره سندان؛ در خصوص تأشده نیستشناخته
است. این در انجام نشده تحقیقاتیتاکنون های تیروئید هورمون

 خود، سندانی به دلیل خاصیت فالونوئیدیگیاه  حالی است که
و  (9) محسوب شود گیاه ضد تیروئید یک به عنوان تواندمی

استفاده  زیرارسد، می به نظر ضروری امری مورد این در تحقیق
تواند بومی می شدهشناختهو کمتر  یرپذیدتجداز منابع دارویی 

برداری مناسب از گیاهان دارویی سازی در بهرهضمن زمینه
هدف داشته باشد.  به دنبالرا نیز  یداروسازجدید، توسعه صنعت 

تعیین اثر تعاملی تمرین ورزشی و عصاره گیاه این مطالعه 
های های تیروئیدی در موشسندانی بر کلسترول و هورمون

 است.شده هیپرکلسترولمی

 روش کار
های پژوهش و آزمودنی است از نوع تجربی حاضر تحقیق

صورت بهموش صحرایی نر نژاد ویستار بودند که  40 شامل
، کنترل 5(Conتایی؛ کنترل سالم ) 8گروه  5تصادفی به 

 100، عصاره الکلی گیاه سندانی با دوز 6(Hcهیپرکلسترولمی )
و تمرین همراه با  8(E، تمرین)7(Extگرم بر کیلوگرم )میلی

 تقسیم شدند.  ،9(E -Extعصاره سندانی )

سر  40تعداد  :مورد استفاده در پژوهش حیوانات

هفتگی با محدوده وزنی  8موش صحرایی نر نژاد ویستار در سن 
گرم از مرکز تحقیقات تهران )پاستور( تهیه و در  180-170

ساعت  12: 12گراد در شرایط درجه سانتی 22±3شرایط دمایی 
نگهداری  آب و غذایی و با دسترسی آزاد به تاریکی و روشنا

گرم پودر  20تا  02/0. برای تهیه غذای پر کلسترول (10) شدند
لیتر روغن میلی 5( با Fluke Chemika) کلسترول خالص مرک

 یخوببهرم غذای موش شده حل و با یک کیلوگزیتون گرم
 شدهیهتهغذای چرب  فساد،جلوگیری از . برای مخلوط گردید

گراد درجه سانتی 4فقط برای دو روز در یخچال با دمای 
    95 نگهداری شد. افزایش میزان کلسترول سرم بیش از

عنوان مبنای هیپرکلسترولمی در نظر به لیترگرم بر دسیمیلی
، سالم و کنترل هیپرکلسترولمیهای موش (.12 ،11) گرفته شد

                                                           
5 Control (Con) 
6 Control of hypercholesterolemia (Hc) 
7 Alcohol extract of aniseed at a dose of 100 

mg/kg (Ext) 
8 Exercise (E) 
9 Exercise with anise extract (Ext-E) 

654  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.j
m

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               2 / 9

http://journal.jmu.ac.ir/article-1-456-fa.html


های تیروئیدیبرکلسترول و هورمون تمرین ورزشی و عصاره گیاه سندانیتعاملی  اثر /و همکاران دشتی خویدکی  

 1400 بهار، 1، شماره 8دوره  /یرفتج یمجله دانشگاه علوم پزشک

 

 ی پروتکلهای تمرین، تمرین نداشته و موشعصاره سندانی
هفته و  8 به مدت، روز هر عصاره سندانیتمرینی انجام دادند. 

گاواژ قبل از  صورتبهگرم بر کیلوگرم و میلی 100به میزان 
  .ها داده شدموشبه  تمرین

بعد از گذشت یک هفته آشنایی با  تمرین: پروتکل

با  های صحراییبرای آشنایی موش ،محیط آزمایشگاه، در ابتدا
 3-5سرعتی معادل روی تردمیل، به مدت یک هفته با  دویدن

. رفته شدگدقیقه تمرین در نظر  20تا  15متر بر دقیقه به مدت 
تصادفی در گروه تمرین و  صورتبههای صحرایی سپس موش

رای بدر ادامه تقسیم شدند. با عصاره سندانی  تمرین همراه
ه تمرینی امدقیقه برن 30برای هفته  8به مدت  های تمرین،گروه

 65-70متر بر دقیقه )معادل  14-16شدت معادل سرعت با 
های صحرایی موش ،در گروه تمرین .( اجرا شدmax2VOدرصد 

یشینه بر درصد سرعت ب 50تا  40دقیقه با شدت  5ابتدا به مدت 
 . (13) گرم کردند نوار گردانروی 

گیاه سندانی یکی از  تهیه عصاره الکلی سندانی:

صورت خودرو هایران است که ب شدهشناختهگیاهان دارویی کمتر 
لیم صحرا و سندی ثیر اقأدر مناطق جنوبی کشور که تحت ت

این تحقیق از یکی از  شدهثبتنمونه  هستند رویش دارد.
دار از شهرستان مهر، های طبیعی این گیاه در بخش گلهرویشگاه

آوری گردید و در جمع 1396ین ماه سال استان فارس در فرورد
نور مورد شناسایی قرار گرفت و با کد هرباریوم دانشگاه پیام

نور در هرباریوم گیاهی دانشگاه پیام 396026هرباریومی 
. جهت تهیه عصاره الکلی سندانی، با توجه به شدنگهداری 

پس از ، 1398در اواخر اسفندماه  ذکرشدهگرمای هوای رویشگاه 
های هوایی گیاه حاوی برگ و ساقه از همان برداشت بخش

 2000مقدار  ،های آنناخالصیو جدا کردن  شدهییشناسامنطقه 
صورت و به کمکمرد شده و آسیاب خ یلهوسبهگرم از گیاه 

فشار  واردکردنیکنواخت در دستگاه پرکوالتور ریخته شد و با 
 از پس .ر گردیدیکنواخت بر سطح پرکوالتور دستگاه از پودر پ

 آن یرویک کاغذ صافی روی سطح گرد قرار داده شد و  ،آن
گام اضافه ای گذاشته شد تا به هنقطعه سنگین شیشه یک

اضافه  ، یکنواختی پودر به هم نخورد.%70کردن حالل متانولی 
 سپس پودر مورد پودر ادامه یافت. کردن حالل تا پوشاندن کامل

ساعت در ظرف دربسته در  72نظر به همراه حالل به مدت 
ز باشیر دستگاه  سپس گراد نگهداری شد.درجه سانتی 25دمای 

 37نظر جدا شد و در دستگاه روتاری و در دمای  و عصاره مورد
شده در عصاره تغلیظ سپس گراد تغلیظ گردید.درجه سانتی

بدین ترتیب عصاره پودر شده با  دستگاه دسیکاتور خشک شد و
دست آمده از از عصاره به یتنها در(. 14آمد ) تبه دس %3بازده 

گرم بر کیلوگرم، میلی 100نرمال سالین با دوز  یلهوسبهاین گیاه 
 برای حیوان تهیه شد.

ه و تحلیل نمونه خونی، برای تهی گیری متغیرها:اندازه

ساعت  48 تدبه مها های تمامی گروههفته، موش 8پس از 
ساعت ناشتایی حیوان با  12پس از اتمام آخرین جلسه و پس از 
گرم/کیلوگرم( و میلی 75ترکیبی از داروی کتامین )

صورت تزریق داخل صفاقی، گرم/کیلوگرم( بهمیلی 10)1زایالزین
 .گیری مستقیماً از قلب موش به عمل آمدهوشی القاء و خونبی

ها جدا دور در دقیقه، سرم 3000 بعد از سانتریفیوژ خون به میزان
سپس توسط دستگاه اتوآناالیزر . و به آزمایشگاه منتقل شد

ساخت آمریکا و توسط کیت پارس  Ra-2000بیوشیمی مدل 
، TSHکلسترول،  جمله ازبیوشیمیایی  یفاکتورها یزانمآزمون 

T3  وT4 قرار گرفت.   سنجش مورد 

برای تحلیل آماری  اطالعات: تحلیل و یهتجزروش 

بی ( و تست تعقیANOVAاز آزمون آنالیز واریانس ) هاداده
(Tukey استفاده شد. نتایج )یار خطای مع ±میانگین  صورتبه

 p<05/0با در نظر گرفتن  هاگروهو  اختالف بین  شده ارائه
ها و اریانسوبا توجه به برابری قرار گرفت.  تحلیل و یهتجزمورد 

ز ابا استفاده  TSH و T3 ،T4توزیع نرمال میزان کلسترول، 
یل اسمیرنوف، از آزمون تحل -های لون و کلوموگروفآزمون

( جهت مقایسه میانگین ANOVAطرفه )واریانس یک
ا بیزها نالکلیه آ ها استفاده شد. نتایجمتغیرهای تحقیق در گروه

 انجام شد.  SPSS25 افزارنرم

 نتایج
اختالف  دهندهنشان طرفهیکآزمون تحلیل واریانس 

  TSHو T4 ،T3، (>0001/0p)داری بین میزان کلسترول معنی
 (. 1( )جدول >0001/0pها بود )در بین گروه

 
 
 

                                                           
1 Xylazine 
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 های مختلفهای تیروئید در گروههورمون طرفهیکمیانگین، انحراف معیار و آزمون تحلیل واریانس  .1جدول 

 

نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد میزان کلسترول در 
 به کنترل هیپرکلسترولمی تمرین نسبت -عصاره سندانی گروه

(001/0=p و عصاره سندانی )(04/0=p همچنین گروه تمرین )

داری ( تفاوت معنیp=008/0) کنترل هیپرکلسترولمینسبت به 
 (. 1وجود داشت )شکل 

 
 های مختلف مطالعهروهگئید در یروهای تثیر تمرینات استقامتی همراه با عصاره سندانی بر میزان کلسترول و هورمونمقایسه تأ .1شکل

 Eبار  داریمعن: اختالف Φ؛ EXTبا  داریمعن: اختالف Ѳ؛  HCبا داریمعن*: اختالف 
 (Ext- E( و تمرین با عصاره سندانی )E) ( ، تمرینExtگرم بر کیلوگرم )میلی 100(، عصاره الکلی گیاه سندانی با دوز Hcکنترل هیپرکلسترولمی )

  گروه

 متغیر
 کنترل سالم

کنترل 

 هیپرکلسترولمی
 تمرین-عصاره  تمرین عصاره

 72/201±47/45 85/210±58/20 5/199±78/14 75/183±34/28 66/229±09/23 وزن پیش از مداخله

 34/198±67/15 85/205±36/35 85/228±67/26 39/197±29/25 83/268±02/27 وزن پس از مداخله

بر  گرمیلیم) کلسترول
 ( یترل یدس

55/6±.42/59 56/11±14/96 16/6±76 37/26±17/76 67/1±28/69 

)میکروگرم بر  تیروکسن
 (دسی لیتر

544/0±65/4 243/1±57/6 19/1±97/7 36/1±21/6 69/0±67/3 

نانوگرم تری یدوتیرونین )
 (یترلیدسبر 

24/0±51/1 72/0±45/2 89/0±02/3 64/0±42/2 69/0±51/1 

هورمون محرک تیروئید 
 لیتر ()میکرو واحد بر دسی

73/0±9/5 32/1±18/3 41/1±58/2 62/1±62/4 71/0±72/6 
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رین تم -عصاره سندانی در گروه T4میزان طبق نتایج مطالعه 
ن هیپرکلسترولمی، عصاره سندانی و تمرینسبت به کنترل 

(001/0=p کاهش )(.1)شکل  نشان داد دارییمعن 
ه تمرین نسبت ب -عصاره سندانی در گروه T3میزان همچنین 

( p=001/0) عصاره سندانی (،p=04/0کنترل هیپرکلسترولمی )
  (.1)شکل نشان داد  دارییمعن( کاهش p=049/0و تمرین )

 تمرین نسبت به -عصاره سندانی وهدر بین گر  TSHمیزان
( p=001/0(، عصاره سندانی )p=001/0کنترل هیپرکلسترولمی )

ه ( همچنین گروه تمرین نسبت به عصارp=024/0و تمرین )
(03/0=pافزایش معنی ) (. 1)شکل  داشتداری 

مراه هدر گروه عصاره سندانی  T3و  T4نتایج نشان داد که 
به  کنترل هیپرکلسترولمی، تمایلبا تمرین نسبت به گروه 

وه تمرین نسبت به گر -در گروه عصاره سندانی  TSHکاهش و
 (.1کنترل هیپرکلسترولمی، افزایش داشت )شکل 

 بحث 
های تیروئیدی از طریق مکانیسم فیدبک افزایش هورمون

 از طرفی، امروزه .گرددTSH تواند موجب کاهش منفی می
و  ریزدرون غدد از بسیاری فعالیت بر تمرین تأثیر موضوع
 غدد این از است. یکی شدهشناخته واقعیت یک آنها، تولیدات

 جداگانه هورمون دو تیروئید غده .است تیروئید تحت تأثیر،
( و T3) ترییدوترونین به موسوم "ید به اسیدی متصل مینوآ"

 و fT4فرم آزاد ) در دو هر که کندیم ترشح ( راT4) تیروکسین
fT3تنظیم در آنها اهمیت  است سالها که شوندمی یافت ( نیز 

 مشخص ژن بیان همچنین و بافتی و تمایز رشد بدن، متابولیسم
 (.4) استشده

تمرین همراه با گروه  در حاضر میزان کلسترول مطالعه در
های کنترل کلسترولمی و عصاره گروه با مقایسه عصاره در

به ان کلسترول در گروه تمرین نسبت میز دار و نیزکاهش معنی
ولی با  ،دار نشان دادسترولمی کاهش معنیکنترل کل یهاگروه

سندانی  است که گیاهنشان دادهدار نبود. تحقیقات عصاره معنی
به دلیل خواص دارویی آن دارای پتانسیل ضد دیابتی با کاهش 
 قند خون و حفظ غلظت لیپیدهای سرم در حد نرمال بوده است

هوایی سندانی حاوی ترکیبات فنلی،  یهاقسمت (.15)
داده که  باشد. تحقیقات قبلی نشانمی فالونوئیدها
 دهندهکاهشموجود در گیاهان دارویی، خاصیت  یفالونوئیدها

تغییرات بیوشیمیایی خون  تواندیمکه  قند و چربی خون داشته

. همچنین یکی از خواص (7) توجیه نماید یخوب بهرا 
 یجهنت دراکسیدانی است؛ فالونوئیدها خواص آنتی شدهیفتوص

 رود که این گیاه در کاهش چربی خون مؤثر واقع شودانتظار می
ولی چون تحقیقاتی مستقیم از اثرات سندانی بر متغیرهای  (.9)

تحقیقات مشابهی بر روی  ،استهمطالعه حاضر مشاهده نشد
عصاره       اثر دهد که نشان میگیاه خرفه صورت گرفته 

های لیپیدی در الکلی برگ خرفه روی غلظت پروفایلهیدرو 
رژیم هیپرکلسترولمی، کاهش در میزان کلسترول و تری 

بدین ترتیب خرفه را در ردیف یک عامل و  مشخصگلیسرید 
 (.16 ،11) نمایدآنتی هیپرلیپیدمی خوب معرفی می

 ایثیرات فعالیت بدنی و ورزش بر فاکتورهأدر خصوص ت
خی از است که برشده انجامهای گوناگونی نیمرخ چربی پژوهش

ر تأیید و برخی دیگ (17-21نتایج تحقیق حاضر را تأیید ) آنها
ده شد ران مشاه. در مطالعه گودرزی و همکا(22-25) کنندنمی

 صورتبهو کلسترول خون در گروه تجربی گلیسیرید سطح تری
 به داری کاهش یافت. نتایج نشان داد تمرینات هوازیمعنی

 شکل حرکات موزون در دختران نوجوان چاق باعث افزایش
 عنوانبهتواند های چربی خون شد که میبهبود میزان نیمرخ

 (.26) ودعروقی توصیه ش-قلبی هاییماریبمداخله پیشگیرانه از 
 تری در کاهششی ، بیانگر نقش مثبت فعالیت ورزهایافتهاین 

چه . به شکلی که هر(27) باشدیمگلیسرید و کلسترول تام 
تری خون بیشتر باشد، تغییرات محسوس هاییمقدار چرب

صاره عهرچند اثر تمرین و  روینازا .(18خواهد شد ) مشاهده
 داریمعنولی کاهش  ،باعث کاهش کلسترول شد ییتنهابه

 تیجهندلیل خوبی بر  تواندیمتعامل عصاره سندانی و تمرین 
 تحقیق حاضر باشد. 

در گروه  T3و  T4حاضر نتایج نشان داد که  مطالعه در
، سبت به گروه کنترل هیپرکلسترولمین تمرین -سندانیعصاره 

 تمرین -سندانیروه عصاره در گ TSHتمایل به کاهش و 
همسو  نسبت به گروه کنترل هیپرکلسترولمی، افزایش نشان داد.

الکلی  عصارهکه  و همکاران نشان داد آقا بابابا تحقیق حاضر 
های تواند باعث کاهش غلظت هورمونگیاه مامیران می

های تیروئیدی، میزان کلسترول و افزایش میزان هورمون
محرک تیروئیدی شود که احتماالً به دلیل وجود آلکالوئیدها و 

مکانیسم فیدبک  فالونوئیدهای گیاه و همچنین تأثیر بر روی
و فالونوئیدها با ممانعت از  باشدمیهای تیروئید منفی هورمون
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که کلید بیوسنتز و دی یدیناز کبدی  1آنزیم تیروپراکسیداز
باعث تغییراتی در عملکرد تیروئید  باشند،هورمون تیروئیدی می

سندانی چون دارای فالونوئیدی و گیاه همچنین  .(9گردند )می
در رود که انتظار می یجهنت دراکسیدانی است، خواص آنتی

و به دلیل خاصیت کاهش چربی خون مؤثر واقع شود 
(. همچنین 9) گیاه ضد تیروئیدی باشد یک آنفالونوئیدی 

مطالعات گروهی از محققین نشان داد که حضور ترکیباتی مانند 
آنزیمی ، 2ترانسفرازمتیل  -O-فالونوئیدها با مهار آنزیم کاتول 

هورمون نور اپی  ، شودیمکه باعث شکستن نور اپی نفرین 
آزادکننده هورمون  افزایش و نهایتا منجر بهنفرین  را افزایش 

 باعث تواندیمگردد که همین امر می 3(TRH یروتروپین)ت
 (.29 ،28 ،9) گردد TSHافزایش سنتز و ترشح 

های تیروئیدی برای بسیاری از اگرچه هورمون از سویی،
های پژوهشی یافته ،باشندهای فیزیولوژیکی حیاتی میسیستم

ها هنوز های ورزشی بر این هورمونفعالیت یاثرگذاردر مورد 
در راستای تحقیق حاضر نتایج  است.دقیق اثبات نشده طوربه

نشان داد که تمرین باعث تغییرات  و همکاران Ciloglu مطالعه
 TSHمیزان  کهیدرحالاست. شده هاهورمونمناسبی در مقدار 

(. 30) کندیمشروع به کاهش T4 و  T3، میزان یابدیمافزایش 
اند که فعالیت ورزشی باعث کاهش برخی تحقیقات گزارش داده

 کهیدرحال، شودیم TSHو  T4 ، T3در غلظت یتوجه قابل
ثیری بر این هیچ تأ که ورزش کنندیممطالعات دیگر بیان 

، مطالعات دیگر عنوان حالینا با. (4)گذاردها نمیهورمون
های تیروئیدی در پاسخ به ورزش اند که سطح هورمونکرده

های که اشاره شد برخی از داده طورهمان. یابدیمافزایش 
 هاییتفعالکه  کنندیمقبلی از این فرضیه پشتیبانی  منتشرشده

 های تیروئیدی گردشورزشی باعث کاهش در برخی از هورمون
 TSH(. یک دلیل احتمالی برای افزایش سطح 4) شوندیمخون 

است برای  باشد و ممکن یپوفیزاز هممکن است ناشی از ترشح 
های جهت نیاز محیطی به هورمونافزایش ناشی از تمرین 

اما باید در نظر داشت که در مطالعه حاضر،  (.31) تیروئید باشد
در سطح طبیعی تیروئید است و  شدهمشاهدهتمام تغییرات 

یک پاسخ فیزیولوژیکی جزئی در سطح طبیعی  عنوانبه تواندیم
گفت افزایش متابولیسم سلولی و  توانیم یجهدرنتتحقق یابد. 

تغییر در محیط داخلی ارگانیسم در تغییر سطح هورمون تیروئید 
                                                           
1 Thyroperoxidase 
2 Catechol-O-methyltransferase 
3 Thyrotropin-releasing hormon  (TRH) 

تمرین و  شدت بهمؤثر باشد. عملکرد تیروئید به میزان خاصی 
د به عوامل دیگری مانند خصوصیات فرد بستگی داشته شای

های تیروئید توسط باشد. همچنین متابولیسم محیطی هورمون
است که  ییرتغ قابلتعدادی از شرایط فیزیولوژیکی و پاتولوژیک 

را تغییر داده و منجر به تغییر در T3  بهT4  مسیر تبدیل تواندیم
(. مطالعاتی هم به 30) های تیروئید شودسطح گردش هورمون

ثیر محدودیت کالریک و فعالیت ورزشی بر عملکرد أمقایسه ت
T4  شدت و مقدار فعالیت  یهامؤلفهپرداختند و دریافتند که

توسط T3  اما تغییرات ،ندارد T3 ثیری بر سطوح أورزشی ت
تمرین  یگرد عبارت بهکاهش کالری کامالً قابل توجیه است. 

که با  دهدیمرا کاهش T3 جسمانی فقط در صورتی سطوح 
جایگزین نشده  رفتهدست ازها، کالری دریافت کافی خوراکی

مصرف تحقیق حاضر تمرین همراه با  یاستا( ولی در ر4) باشد
شد که  TSHو افزایش T3 و   T4عصاره سندانی باعث کاهش 

 رخاین تغییرات طریق مکانیسم فیدبک منفی از  رسدیم به نظر
 و دلیلی بر نتایج تحقیق باشد. داده

 گیرینتیجه
ها وهبقیه گربه  نسبت یسندانره مصرف عصاتمرین همراه با 

 وتیروئیدی  یهاهورمونغییرات در تباعث  یمؤثرتر طوربه
 ره سندانیعصامصرف ید. همچنین دگرکاهش کلسترول خون 

و   T4و کاهش  TSHیزانم یشافزاموجب  هرکدامو تمرین 
T3 مرین تسندانی همراه با  گیاه عصاره گردید. همچنین مصرف
 داری سبب کاهش میزان غلظت سرمی کلسترولمعنی طرز به

 وها گردید که احتماالً این اثر به دلیل وجود آلکالوئید
   منفی فیدبک فالونوئیدهای گیاه و همچنین مکانیسم

 تابولیسمگفت افزایش متوان باشد و میمی تیروئید هایهورمون
 ورمونح هسلولی و تغییر در محیط داخلی ارگانیسم به تغییر سط

ت شد تیروئید کمک و عملکرد تیروئید به میزان خاصی به
گی ورزش و شاید به عوامل دیگری مانند خصوصیات فرد بست

صرف متوان چنین نتیجه گرفت که می یطورکلبهداشته باشد. 
بر  یر راتأث تواند بهترینه با تمرین میگیاه سندانی همرا عصاره

 .های تیروئید داشته باشدکلسترول و هورمون
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Abstract 

Introduction: Thyroid hormones are one of the most important hormones affecting the body's metabolic 

function, so the treatment of hormonal disorders of this gland using low-risk drugs and methods such as 

exercise and herbal remedies is effective. Hence, the purpose of this study was to evaluate the effect. 

Interactive exercise and aniseed extract of Anvillea garcinii extract on Cholesterol and thyroid hormones 

in hypercholesterolemia rats. 

Materials and Methods: This study is of experimental type and 40 male Wistar rats randomly were 

divided into five groups of eight, including healthy control group (Con), control hypercholesterolemia 

(Hc), anvil extract at a dose of 100 mg/kg, (Ext), training group (E ), Extract-exercise (E-Ext). Endurance 

exercise was performed for 8 weeks, 30 minutes and three sessions per week at a speed equivalent to 14-

17 m/min. Then, the amount of biochemical factors including cholesterol, TSH, T3 and T4 was sampled 

and measured by the kit in order to determine the differences between groups ANOVA test used. 

Results: The results showed that the difference between the mean levels of cholesterol (p<0.0001), T4, T3 

and TSH (p<0.0001) between the groups was significant. The results of Tukey post hoc test showed, the 

difference between cholesterol level in the extract-exercise group compared to the control of 

hypercholesterolemia (p<0.001) and extract (p<0.05) was also significant compared to the control group of 

hypercholesterolemia (p<0.008). Difference between T4 level in the extract group-exercise compared to 

hypercholesterolemia control, extract and exercise (p<0.001) and T3 level in the extract group exercise 

compared to hypercholesterolemia control (p<0.05), extract (p<0.0001) and exercise (p<0.05) were 

significant. The amount of TSH in the extract group of exercise compared to the control of 

hypercholesterolemia (p<0.001), extract (p<0.001) and exercise (p<0.05) and also the exercise group in 

relation to the extract (p<0.05) a significant increase was observed. 

Conclusion: Consumption of plant extracts along with exercise have the best effect on cholesterol and 

thyroid hormones levels. 

Keywords: Exercise, Hypercholesterolemia, T3 test, T4 test, TSH test 

355  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.j
m

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               9 / 9

http://journal.jmu.ac.ir/article-1-456-fa.html
http://www.tcpdf.org

