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اثر تعاملی تمرین ورزشی و عصاره گیاه سندانی بر کلسترول و هورمونهای تیروئیدی در
موشهای هیپرکلسترولمیشده
دریافت1399/10/22 :

محمدحسن دشتی خویدکی ،*1امیرعباس میناییفر ،2فاطمه راسخ ،3زهره

آتشی4

 .1استادیار فیزیولوژی ورزشی ،گروه تربیتبدنی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران  .2استادیار ،گروه زیستشناسی،
دانشکده علوم پایه ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران  .3استادیار ،گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران  .4کارشناسی
ارشد ،گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران

چکیده
مقدمه و هدف :هورمونهای تیروئیدی برای بسیاری از سیستمهای فیزیولوژیکی حیاتی میباشند .ورزش و گیاهان دارویی میتواند به
عنوان شیوه درمانی کم خطر تأثیر مثبتی برجا گذارد .هدف این مطالعه تعیین اثر تعاملی تمرین ورزشی و عصاره گیاه سندانی بر کلسترول
و هورمونهای تیروئیدی در موشهای هیپرکلسترولمی شده بود.
روش کار :این مطالعه از نوع تجربی بود و  40سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به صورت تصادفی ساده به  5گروه  8تایی شامل گروه
کنترل سالم ( ،)Conکنترل هیپرکلسترولمی ( ،)Hcعصاره سندانی با دوز  ،)Ext( 100mg/kgگروه تمرین ( ،)Eعصاره -تمرین()E-Ext
تقسیم شدند .تمرین استقامتی به مدت  8هفته برای  30دقیقه و سه جلسه در هفته با شدت معادل سرعت  14-17متر بر دقیقه انجام شد.
سپس میزان فاکتورهای بیوشیمیایی از جمله کلسترول T3 ،TSH ،و  T4خونگیری و توسط کیت مورد سنجش قرار گرفت .از آزمون
آماری  ANOVAجهت تعیین تفاوت بین گروهها استفاده شد (.)p<0/05
یافتهها :نتایج نشان داد میزان کلسترول ( T3 ،T4 ،)p<0/0001و  )p<0/0001( TSHدر بین گروهها معنیدار بود .نتایج آزمون تعقیبی
توکی نشان داد تفاوت میزان کلسترول در گروه عصاره -تمرین نسبت به کنترل هیپرکلسترولمی ( )p<0/001و عصاره (،)p>0/05
همچنین گروه تمرین نسبت به کنترل هیپرکلسترولمی ( )p>0/008معنیدار بود .تفاوت میزان  T4در گروه عصاره سندانی -تمرین نسبت
به کنترل هیپرکلسترولمی ،عصاره سندانی -تمرین ( )p>0/001و نیز میزان  T3در گروه عصاره سندانی تمرین نسبت به کنترل
هیپرکلسترولمی ( ،)p<0/05عصاره سندانی( )p<0/001و تمرین ( )p<0/05معنیدار بود .میزان  TSHدر بین گروه عصاره
سندانی -تمرین نسبت به کنترل هیپرکلسترولمی ( ،)p<0/001عصاره سندانی ( )p<0/001و تمرین ( ،)p>0/05همچنین گروه تمرین
نسبت به عصاره ( )p<0/05افزایش معنیداری نشان داد.
نتیجهگیری :بهطورکلی میتوان نتیجه گرفت که مصرف عصاره گیاه سندانی همراه با تمرین میتواند بهترین تأثیر را بر کلسترول و
هورمونهای تیروئید داشته باشد.
کلیدواژهها :تمرین ،هیپرکلسترولمی ،آزمون  ،T3آزمون  ،T4آزمون TSH
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پذیرش1399/12/23 :

دشتی خویدکی و همکاران /اثر تعاملی تمرین ورزشی و عصاره گیاه سندانی برکلسترول و هورمونهای تیروئیدی

مقدمه
هیپرکلسترولمی1یکی از فاکتورهای خطر بیماریهای قلبی
عروقی است و افزایش کلسترول خون سالمت عمومی را تحت
تأثیر قرار داده و میزان مرگ و میر ناشی از هیپرکلسترولمی
بیشتر را در بیماریهای قلب و عروق افزایش میدهد .در جوامع
صنعتی مشاهده میشود که علت اصلی آن تغذیه نامناسب با
مواد غذایی غنی از چربیهای اشباع و یا پر کلسترول است (.)1
امروزه ورزش بهعنوان یک کمک درمان در بسیاری از اختالالت
هورمونی مورد استفاده قرار میگیرد .اگرچه هورمونهای
تیروئیدی برای بسیاری از سیستمهای فیزیولوژیکی حیاتی
هستند ،اما یافتههای پژوهشی در مورد اثرگذاری فعالیتهای
ورزشی بر این هورمونها هنوز ثبات کافی ندارند ( .)3 ،2برخی
تحقیقات گزارش دادهاند که فعالیت ورزشی باعث کاهش
قابلتوجهی در غلظت هورمون محرک تیروئید،(TSH) 2
تیروکسین (T4) 3و تری یدوتیرونین (T3) 4میشود .درحالیکه
مطالعات دیگر بیان میکنند که ورزش هیچ تأثیری بر این
هورمونها نمیگذارد .بااینحال ،مطالعات دیگر عنوان کردهاند
که سطح هورمونهای تیروئیدی در پاسخ به ورزش افزایش
مییابد (.)4
گیاه سندانی متعلق به خانواده کاسنی ( )Asteraceaeاست
و شامل چهار گونه میباشد که در مناطقی از شمال آفریقا تا
مناطق مختلف ایران و همچنین تعدادی از کشورهای خاورمیانه
از قبیل مصر ،فلسطین و عربستان پراکنده است .گیاه سندانی به
دلیل خواص دارویی ،توسط افراد محلی مورد استفاده قرار
میگیرد و بهطور سنتی برای معالجه اسهال ،مشکالت دستگاه
گوارش ،هپاتیت و غیره استفاده میشود ( .)5بر اساس مطالعات
دارویی اخیر و پدیدار شدن آثار دارویی بیشتر از این گیاه کمتر
شناختهشده ،سندانی به یک نامزد امیدوارکننده برای کاربردهای
بیشتر دارویی تبدیل میشود (.)6
نتایج تحقیقات نشان میدهد فالونوئیدهای موجود در گیاهان
دارویی میتواند در درمان تغییرات هورمونی مؤثر باشد ( .)7یکی
از ترکیبات گیاه سندانی ،فالونوئید است و خواص توصیفشده
فالونوئیدها خواص آنتیاکسیدانی است ( .)8از آنجا که این گیاه
دارویی به دلیل پراکنش محدود در برخی مناطق جهان ،چندان

روش کار
تحقیق حاضر از نوع تجربی است و آزمودنیهای پژوهش
شامل  40موش صحرایی نر نژاد ویستار بودند که بهصورت
تصادفی به  5گروه  8تایی؛ کنترل سالم ( ،5)Conکنترل
هیپرکلسترولمی ( ،6)Hcعصاره الکلی گیاه سندانی با دوز 100
میلیگرم بر کیلوگرم ( ،7)Extتمرین( 8)Eو تمرین همراه با
عصاره سندانی ( ،9)Ext- Eتقسیم شدند.
حیوانات مورد استفاده در پژوهش :تعداد  40سر
موش صحرایی نر نژاد ویستار در سن  8هفتگی با محدوده وزنی
 170-180گرم از مرکز تحقیقات تهران (پاستور) تهیه و در
شرایط دمایی  3±22درجه سانتیگراد در شرایط  12 :12ساعت
تاریکی و روشنایی و با دسترسی آزاد به آب و غذا نگهداری
شدند ( .)10برای تهیه غذای پر کلسترول  0/02تا  20گرم پودر
کلسترول خالص مرک ( )Fluke Chemikaبا  5میلیلیتر روغن
زیتون گرمشده حل و با یک کیلوگرم غذای موش بهخوبی
مخلوط گردید .برای جلوگیری از فساد ،غذای چرب تهیهشده
فقط برای دو روز در یخچال با دمای  4درجه سانتیگراد
نگهداری شد .افزایش میزان کلسترول سرم بیش از 95
میلیگرم بر دسیلیتر بهعنوان مبنای هیپرکلسترولمی در نظر
گرفته شد ( .)12 ،11موشهای کنترل هیپرکلسترولمی ،سالم و
5
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شناختهشده نیست؛ در خصوص تأثیرات عصاره سندانی در حوزه
هورمونهای تیروئید تاکنون تحقیقاتی انجام نشدهاست .این در
حالی است که گیاه سندانی به دلیل خاصیت فالونوئیدی خود،
میتواند به عنوان یک گیاه ضد تیروئید محسوب شود ( )9و
تحقیق در این مورد امری ضروری به نظر میرسد ،زیرا استفاده
از منابع دارویی تجدیدپذیر و کمتر شناختهشده بومی میتواند
ضمن زمینهسازی در بهرهبرداری مناسب از گیاهان دارویی
جدید ،توسعه صنعت داروسازی را نیز به دنبال داشته باشد .هدف
این مطالعه تعیین اثر تعاملی تمرین ورزشی و عصاره گیاه
سندانی بر کلسترول و هورمونهای تیروئیدی در موشهای
هیپرکلسترولمیشده است.

دشتی خویدکی و همکاران /اثر تعاملی تمرین ورزشی و عصاره گیاه سندانی برکلسترول و هورمونهای تیروئیدی

عصاره سندانی ،تمرین نداشته و موشهای تمرینی پروتکل
تمرینی انجام دادند .عصاره سندانی هر روز ،به مدت  8هفته و
به میزان  100میلیگرم بر کیلوگرم و بهصورت گاواژ قبل از
تمرین به موشها داده شد.
پروتکل تمرین :بعد از گذشت یک هفته آشنایی با
محیط آزمایشگاه ،در ابتدا ،برای آشنایی موشهای صحرایی با
دویدن روی تردمیل ،به مدت یک هفته با سرعتی معادل 3-5
متر بر دقیقه به مدت  15تا  20دقیقه تمرین در نظر گرفته شد.
سپس موشهای صحرایی بهصورت تصادفی در گروه تمرین و
تمرین همراه با عصاره سندانی تقسیم شدند .در ادامه برای
گروههای تمرین ،به مدت  8هفته برای  30دقیقه برنامه تمرینی
با شدت معادل سرعت  14-16متر بر دقیقه (معادل 65-70
درصد  )VO2maxاجرا شد .در گروه تمرین ،موشهای صحرایی
ابتدا به مدت  5دقیقه با شدت  40تا  50درصد سرعت بیشینه بر
روی نوار گردان گرم کردند (.)13

اندازهگیری متغیرها :برای تهیه و تحلیل نمونه خونی،
پس از  8هفته ،موشهای تمامی گروهها به مدت  48ساعت
پس از اتمام آخرین جلسه و پس از  12ساعت ناشتایی حیوان با
ترکیبی از داروی کتامین ( 75میلیگرم/کیلوگرم) و
زایالزین 10(1میلیگرم/کیلوگرم) بهصورت تزریق داخل صفاقی،
بیهوشی القاء و خونگیری مستقیماً از قلب موش به عمل آمد.
بعد از سانتریفیوژ خون به میزان  3000دور در دقیقه ،سرمها جدا
و به آزمایشگاه منتقل شد .سپس توسط دستگاه اتوآناالیزر
بیوشیمی مدل  Ra-2000ساخت آمریکا و توسط کیت پارس
آزمون میزان فاکتورهای بیوشیمیایی از جمله کلسترول،TSH ،
 T3و  T4مورد سنجش قرار گرفت.

تهیه عصاره الکلی سندانی :گیاه سندانی یکی از
گیاهان دارویی کمتر شناختهشده ایران است که بهصورت خودرو
در مناطق جنوبی کشور که تحت تأثیر اقلیم صحرا و سندی
هستند رویش دارد .نمونه ثبتشده این تحقیق از یکی از
رویشگاههای طبیعی این گیاه در بخش گلهدار از شهرستان مهر،
استان فارس در فروردین ماه سال  1396جمعآوری گردید و در
هرباریوم دانشگاه پیامنور مورد شناسایی قرار گرفت و با کد
هرباریومی  396026در هرباریوم گیاهی دانشگاه پیامنور
نگهداری شد .جهت تهیه عصاره الکلی سندانی ،با توجه به
گرمای هوای رویشگاه ذکرشده در اواخر اسفندماه  ،1398پس از
برداشت بخشهای هوایی گیاه حاوی برگ و ساقه از همان
منطقه شناساییشده و جدا کردن ناخالصیهای آن ،مقدار 2000
گرم از گیاه بهوسیله آسیاب خرد شده و کمکم و بهصورت
یکنواخت در دستگاه پرکوالتور ریخته شد و با واردکردن فشار
یکنواخت بر سطح پرکوالتور دستگاه از پودر پر گردید .پس از
آن ،یک کاغذ صافی روی سطح گرد قرار داده شد و روی آن
یک قطعه سنگین شیشهای گذاشته شد تا به هنگام اضافه
کردن حالل متانولی  ،%70یکنواختی پودر به هم نخورد .اضافه
کردن حالل تا پوشاندن کامل پودر ادامه یافت .سپس پودر مورد
نظر به همراه حالل به مدت  72ساعت در ظرف دربسته در
دمای  25درجه سانتیگراد نگهداری شد .سپس شیر دستگاه باز

روش تجزیه و تحلیل اطالعات :برای تحلیل آماری
دادهها از آزمون آنالیز واریانس ( )ANOVAو تست تعقیبی
( )Tukeyاستفاده شد .نتایج بهصورت میانگین  ±خطای معیار
ارائه شده و اختالف بین گروهها با در نظر گرفتن p>0/05
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .با توجه به برابری واریانسها و
توزیع نرمال میزان کلسترول T4 ،T3 ،و  TSHبا استفاده از
آزمونهای لون و کلوموگروف -اسمیرنوف ،از آزمون تحلیل
واریانس یکطرفه ( )ANOVAجهت مقایسه میانگین
متغیرهای تحقیق در گروهها استفاده شد .نتایج کلیه آنالیزها با
نرمافزار  SPSS25انجام شد.
نتایج
آزمون تحلیل واریانس یکطرفه نشاندهنده اختالف
معنیداری بین میزان کلسترول ( T3 ،T4 ،)p<0/0001و TSH
در بین گروهها بود (( )p<0/0001جدول .)1

Xylazine
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و عصاره مورد نظر جدا شد و در دستگاه روتاری و در دمای 37
درجه سانتیگراد تغلیظ گردید .سپس عصاره تغلیظشده در
دستگاه دسیکاتور خشک شد و بدین ترتیب عصاره پودر شده با
بازده  %3به دست آمد ( .)14در نهایت از عصاره بهدست آمده از
این گیاه بهوسیله نرمال سالین با دوز  100میلیگرم بر کیلوگرم،
برای حیوان تهیه شد.

دشتی خویدکی و همکاران /اثر تعاملی تمرین ورزشی و عصاره گیاه سندانی برکلسترول و هورمونهای تیروئیدی
جدول  .1میانگین ،انحراف معیار و آزمون تحلیل واریانس یکطرفه هورمونهای تیروئید در گروههای مختلف
گروه

وزن پس از مداخله
کلسترول (میلیگرم بر
دسی لیتر )
تیروکسن (میکروگرم بر
دسی لیتر)
تری یدوتیرونین (نانوگرم
بر دسیلیتر)
هورمون محرک تیروئید
(میکرو واحد بر دسیلیتر )

268/83±27/02

197/39±25/29

228/85±26/67

205/85±35/36

198/34±15/67

59/42.±6/55

96/14±11/56

76±6/16

76/17±26/37

69/28±1/67

4/65±0/544

6/57±1/243

7/97±1/19

6/21±1/36

3/67±0/69

1/51±0/24

2/45±0/72

3/02±0/89

2/42±0/64

1/51±0/69

5/9±0/73

3/18±1/32

2/58±1/41

4/62±1/62

6/72±0/71

هیپرکلسترولمی

نسبت به کنترل هیپرکلسترولمی ( )p=0/008تفاوت معنیداری
وجود داشت (شکل .)1

نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد میزان کلسترول در
گروه عصاره سندانی -تمرین نسبت به کنترل هیپرکلسترولمی
( )p=0/001و عصاره سندانی ( )p=0/04همچنین گروه تمرین

شکل .1مقایسه تأثیر تمرینات استقامتی همراه با عصاره سندانی بر میزان کلسترول و هورمونهای تیروئید در گروههای مختلف مطالعه
* :اختالف معنیدار با HC؛  :Ѳاختالف معنیدار با  EXT؛ :Φاختالف معنیدار بار E
کنترل هیپرکلسترولمی ( ،)Hcعصاره الکلی گیاه سندانی با دوز  100میلیگرم بر کیلوگرم ( ، )Extتمرین ( )Eو تمرین با عصاره سندانی ()Ext- E
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وزن پیش از مداخله

229/66±23/09

183/75±28/34

199/5±14/78

210/85±20/58

201/72±45/47

متغیر

کنترل سالم

کنترل

عصاره

تمرین

عصاره -تمرین
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طبق نتایج مطالعه میزان  T4در گروه عصاره سندانی -تمرین
نسبت به کنترل هیپرکلسترولمی ،عصاره سندانی و تمرین
( )p=0/001کاهش معنیداری نشان داد (شکل .)1
همچنین میزان  T3در گروه عصاره سندانی -تمرین نسبت به
کنترل هیپرکلسترولمی ( ،)p=0/04عصاره سندانی ()p=0/001
و تمرین ( )p=0/049کاهش معنیداری نشان داد (شکل .)1
میزان  TSHدر بین گروه عصاره سندانی -تمرین نسبت به
کنترل هیپرکلسترولمی ( ،)p=0/001عصاره سندانی ()p=0/001
و تمرین ( )p=0/024همچنین گروه تمرین نسبت به عصاره
( )p=0/03افزایش معنیداری داشت (شکل .)1
نتایج نشان داد که  T4و  T3در گروه عصاره سندانی همراه
با تمرین نسبت به گروه کنترل هیپرکلسترولمی ،تمایل به
کاهش و  TSHدر گروه عصاره سندانی -تمرین نسبت به گروه
کنترل هیپرکلسترولمی ،افزایش داشت (شکل .)1
بحث
افزایش هورمونهای تیروئیدی از طریق مکانیسم فیدبک
منفی میتواند موجب کاهش  TSHگردد .از طرفی ،امروزه
موضوع تأثیر تمرین بر فعالیت بسیاری از غدد درونریز و
تولیدات آنها ،یک واقعیت شناختهشده است .یکی از این غدد
تحت تأثیر ،تیروئید است .غده تیروئید دو هورمون جداگانه
"آمینو اسیدی متصل به ید" موسوم به ترییدوترونین ( )T3و
تیروکسین ( )T4را ترشح میکند که هر دو در فرم آزاد ( fT4و
 )fT3نیز یافت میشوند که سالها است اهمیت آنها در تنظیم
متابولیسم بدن ،رشد و تمایز بافتی و همچنین بیان ژن مشخص
شدهاست (.)4
در مطالعه حاضر میزان کلسترول در گروه تمرین همراه با
عصاره در مقایسه با گروههای کنترل کلسترولمی و عصاره
کاهش معنیدار و نیز میزان کلسترول در گروه تمرین نسبت به
گروههای کنترل کلسترولمی کاهش معنیدار نشان داد ،ولی با
عصاره معنیدار نبود .تحقیقات نشان دادهاست که گیاه سندانی
به دلیل خواص دارویی آن دارای پتانسیل ضد دیابتی با کاهش
قند خون و حفظ غلظت لیپیدهای سرم در حد نرمال بوده است
( .)15قسمتهای هوایی سندانی حاوی ترکیبات فنلی،
فالونوئیدها میباشد .تحقیقات قبلی نشان داده که
فالونوئیدهای موجود در گیاهان دارویی ،خاصیت کاهشدهنده
قند و چربی خون داشته که میتواند تغییرات بیوشیمیایی خون
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را به خوبی توجیه نماید ( .)7همچنین یکی از خواص
توصیفشده فالونوئیدها خواص آنتیاکسیدانی است؛ در نتیجه
انتظار میرود که این گیاه در کاهش چربی خون مؤثر واقع شود
( .)9ولی چون تحقیقاتی مستقیم از اثرات سندانی بر متغیرهای
مطالعه حاضر مشاهده نشدهاست ،تحقیقات مشابهی بر روی
گیاه خرفه صورت گرفته که نشان می دهد اثر عصاره
هیدرو الکلی برگ خرفه روی غلظت پروفایلهای لیپیدی در
رژیم هیپرکلسترولمی ،کاهش در میزان کلسترول و تری
گلیسرید مشخص و بدین ترتیب خرفه را در ردیف یک عامل
آنتی هیپرلیپیدمی خوب معرفی مینماید (.)16 ،11
در خصوص تأثیرات فعالیت بدنی و ورزش بر فاکتورهای
نیمرخ چربی پژوهشهای گوناگونی انجام شدهاست که برخی از
آنها نتایج تحقیق حاضر را تأیید ( )17-21و برخی دیگر تأیید
نمیکنند ( .)22-25در مطالعه گودرزی و همکاران مشاهده شد
سطح تریگلیسیرید و کلسترول خون در گروه تجربی بهصورت
معنیداری کاهش یافت .نتایج نشان داد تمرینات هوازی به
شکل حرکات موزون در دختران نوجوان چاق باعث افزایش
بهبود میزان نیمرخهای چربی خون شد که میتواند بهعنوان
مداخله پیشگیرانه از بیماریهای قلبی-عروقی توصیه شود (.)26
این یافتهها ،بیانگر نقش مثبت فعالیت ورزشی در کاهش تری
گلیسرید و کلسترول تام میباشد ( .)27به شکلی که هرچه
مقدار چربیهای خون بیشتر باشد ،تغییرات محسوستری
مشاهده خواهد شد ( .)18ازاینرو هرچند اثر تمرین و عصاره
بهتنهایی باعث کاهش کلسترول شد ،ولی کاهش معنیدار
تعامل عصاره سندانی و تمرین میتواند دلیل خوبی بر نتیجه
تحقیق حاضر باشد.
در مطالعه حاضر نتایج نشان داد که  T4و  T3در گروه
عصاره سندانی -تمرین نسبت به گروه کنترل هیپرکلسترولمی،
تمایل به کاهش و  TSHدر گروه عصاره سندانی -تمرین
نسبت به گروه کنترل هیپرکلسترولمی ،افزایش نشان داد .همسو
با تحقیق حاضر آقا بابا و همکاران نشان داد که عصاره الکلی
گیاه مامیران میتواند باعث کاهش غلظت هورمونهای
تیروئیدی ،میزان کلسترول و افزایش میزان هورمونهای
محرک تیروئیدی شود که احتماالً به دلیل وجود آلکالوئیدها و
فالونوئیدهای گیاه و همچنین تأثیر بر روی مکانیسم فیدبک
منفی هورمونهای تیروئید میباشد و فالونوئیدها با ممانعت از
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نتیجهگیری
تمرین همراه با مصرف عصاره سندانی نسبت به بقیه گروهها
بهطور مؤثرتری باعث تغییرات در هورمونهای تیروئیدی و
کاهش کلسترول خون گردید .همچنین مصرف عصاره سندانی
و تمرین هرکدام موجب افزایش میزان  TSHو کاهش  T4و
 T3گردید .همچنین مصرف عصاره گیاه سندانی همراه با تمرین
به طرز معنیداری سبب کاهش میزان غلظت سرمی کلسترول
گردید که احتماالً این اثر به دلیل وجود آلکالوئیدها و
فالونوئیدهای گیاه و همچنین مکانیسم فیدبک منفی
هورمونهای تیروئید میباشد و میتوان گفت افزایش متابولیسم
سلولی و تغییر در محیط داخلی ارگانیسم به تغییر سطح هورمون
تیروئید کمک و عملکرد تیروئید به میزان خاصی به شدت
ورزش و شاید به عوامل دیگری مانند خصوصیات فرد بستگی
داشته باشد .بهطورکلی میتوان چنین نتیجه گرفت که مصرف
عصاره گیاه سندانی همراه با تمرین میتواند بهترین تأثیر را بر
کلسترول و هورمونهای تیروئید داشته باشد.

1

Thyroperoxidase
Catechol-O-methyltransferase
3
)Thyrotropin-releasing hormon (TRH
2
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آنزیم تیروپراکسیداز 1و دی یدیناز کبدی که کلید بیوسنتز
هورمون تیروئیدی میباشند ،باعث تغییراتی در عملکرد تیروئید
میگردند ( .)9همچنین گیاه سندانی چون دارای فالونوئیدی و
خواص آنتیاکسیدانی است ،در نتیجه انتظار میرود که در
کاهش چربی خون مؤثر واقع شود و به دلیل خاصیت
فالونوئیدی آن یک گیاه ضد تیروئیدی باشد ( .)9همچنین
مطالعات گروهی از محققین نشان داد که حضور ترکیباتی مانند
فالونوئیدها با مهار آنزیم کاتول  -O-متیل ترانسفراز ،2آنزیمی
که باعث شکستن نور اپی نفرین میشود ،هورمون نور اپی
نفرین را افزایش و نهایتا منجر به افزایش هورمون آزادکننده
تیروتروپین(  3)TRHمیگردد که همین امر میتواند باعث
افزایش سنتز و ترشح  TSHگردد (.)29 ،28 ،9
از سویی ،اگرچه هورمونهای تیروئیدی برای بسیاری از
سیستمهای فیزیولوژیکی حیاتی میباشند ،یافتههای پژوهشی
در مورد اثرگذاری فعالیتهای ورزشی بر این هورمونها هنوز
بهطور دقیق اثبات نشدهاست .در راستای تحقیق حاضر نتایج
مطالعه  Cilogluو همکاران نشان داد که تمرین باعث تغییرات
مناسبی در مقدار هورمونها شدهاست .درحالیکه میزان TSH
افزایش مییابد ،میزان  T3و  T4شروع به کاهش میکند (.)30
برخی تحقیقات گزارش دادهاند که فعالیت ورزشی باعث کاهش
قابل توجهی در غلظت  T3 ،T4و  TSHمیشود ،درحالیکه
مطالعات دیگر بیان میکنند که ورزش هیچ تأثیری بر این
هورمونها نمیگذارد( .)4با اینحال ،مطالعات دیگر عنوان
کردهاند که سطح هورمونهای تیروئیدی در پاسخ به ورزش
افزایش مییابد .همانطور که اشاره شد برخی از دادههای
منتشرشده قبلی از این فرضیه پشتیبانی میکنند که فعالیتهای
ورزشی باعث کاهش در برخی از هورمونهای تیروئیدی گردش
خون میشوند ( .)4یک دلیل احتمالی برای افزایش سطح TSH
ممکن است ناشی از ترشح از هیپوفیز باشد و ممکن است برای
افزایش ناشی از تمرین جهت نیاز محیطی به هورمونهای
تیروئید باشد ( .)31اما باید در نظر داشت که در مطالعه حاضر،
تمام تغییرات مشاهدهشده در سطح طبیعی تیروئید است و
میتواند بهعنوان یک پاسخ فیزیولوژیکی جزئی در سطح طبیعی
تحقق یابد .درنتیجه میتوان گفت افزایش متابولیسم سلولی و
تغییر در محیط داخلی ارگانیسم در تغییر سطح هورمون تیروئید

مؤثر باشد .عملکرد تیروئید به میزان خاصی به شدت تمرین و
شاید به عوامل دیگری مانند خصوصیات فرد بستگی داشته
باشد .همچنین متابولیسم محیطی هورمونهای تیروئید توسط
تعدادی از شرایط فیزیولوژیکی و پاتولوژیک قابل تغییر است که
میتواند مسیر تبدیل  T4به  T3را تغییر داده و منجر به تغییر در
سطح گردش هورمونهای تیروئید شود ( .)30مطالعاتی هم به
مقایسه تأثیر محدودیت کالریک و فعالیت ورزشی بر عملکرد
 T4پرداختند و دریافتند که مؤلفههای شدت و مقدار فعالیت
ورزشی تأثیری بر سطوح  T3ندارد ،اما تغییرات  T3توسط
کاهش کالری کامالً قابل توجیه است .به عبارت دیگر تمرین
جسمانی فقط در صورتی سطوح  T3را کاهش میدهد که با
دریافت کافی خوراکیها ،کالری از دسترفته جایگزین نشده
باشد ( )4ولی در راستای تحقیق حاضر تمرین همراه با مصرف
عصاره سندانی باعث کاهش  T4و  T3و افزایش  TSHشد که
به نظر میرسد از طریق مکانیسم فیدبک منفی این تغییرات رخ
داده و دلیلی بر نتایج تحقیق باشد.
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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 1417 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
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