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بررسی اثر حفاظتی عصاره رزماری بر رفع مسمومیت ناشی از سرب در تغییرات  

 هورمونی تیروئیدی موش های غلظت
 

 

 فاطمه پارسا

 ایران ،واحد شهرکرد آزاد اسالمی دانشگاه میکروبیولوژی، ارشد کارشناس
 

 چکیده

( T3( و ترییدوتیرونین )T4تیروکسین ) های هورمون ی کنندهغدد بدن، غده تیروئید است که ترشح  ترین بزرگیکی از 

در این  . این دو هورمون اثر عمیقی بر متابولیسم دارند، بنابراین کار برروی تیروئید از جایگاه باالیی برخوردار است.باشد می

 هورمونی تیروئیدی موش های غلظتمطالعه اثر حفاظتی عصاره گیاه رزماری بر رفع مسمومیت ناشی از سرب در تغییرات 

 0سری شامل گروه های: کنترل، شاهد  3گروه  9سر موش صحرایی نژاد ویستار در  33در این مطالعه تجربی  بررسی شد.

 211)سرب +عصاره گیاه رزماری در دوز  0عصاره رزماری( و گروه های تجربی  کننده دریافت) 2سرب(، شاهد  کننده دریافت)

)سرب  3بر کیلوگرم(، گروه تجربی  گرم میلی 411)سرب +عصاره گیاه رزماری در دوز  2ی بر کیلوگرم(، گروه تجرب گرم میلی

بر  گرم میلی 811)سرب +عصاره گیاه رزماری در دوز  4بر کیلوگرم( و گروه تجربی  گرم میلی 011+عصاره گیاه رزماری در دوز 

 و TSH ،T4تیروئیـدی  های هورمونو سـطح سـرمی  گیری خون، از قلب حیوانات ها آزمایشکیلوگرم( استفاده شد. در پایان 

T3 سطوح آنالیز واریانس و آزمون توکی تجزیه و تحلیل شدند. های آزمونشد. داده های آماری با استفاده از  گیری اندازه 

پیدا کرد  داری معنیسرب در مقایسه با گروه کنترل کاهش  کننده دریافتدر گروه  TSH و T4 ،T3 های هورمونسرمی 

(p<1/110 گروه های تیمار شده با عصاره رزماری سطح سرمی .)سرب  کننده دریافتتیروئیدی را نسبت بـه گروه  های هورمون

تیروئیدی به سطح طبیعی  های هورموندر این مطالعه عصاره رزماری توانست باعث افزایش  افزایش دادند. داری معنیبه طور 

شیمیایی  های ترکیبتیروئیدی به سطح طبیعی احتماال به دلیل  های هورمونسرب شود. افزایش  کننده دریافت های موشدر 

 بافت تیروئید را در مقابل تأثیرات مخرب استات سرب محافظت کند. تواند میکه در نهایت  باشد میموجود در عصاره این گیاه 
 

 وئیدی، سرب، آنتی اکسیدانتیر های هورمونعصاره رزماری، های كلیدی:  واژه
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 مقدمه

سرب یکی از فلزات سنگین، پرمصرف و سمی است که در همه جا وجود دارد و به دلیل استفاده بسیار وسیع در صنعت به یک 

زیست محیطی تبدیل شده است. این عنصر به طور ناخواسته وارد سیستم های حیاتی شده و طی تجمع افزایشی  کننده آلوده

غذایی وارد بدن جانوران عالی تر از جمله انسان می شود. ترکیب های آلی و معدنی سرب به سهولت از طریق در زنجیره 

 ,Burtis and Ashwoodپوست، تنفس و گوارش جذب می شود و در تمام بافت های نرم و سخت تجمع پیدا می کند )

1999; Jelliffe and Jelliffe, 1978دیر قابل توجهی در خون برسد. اعتقاد بر این (. سرب جذب شده می تواند به مقا

است که این عنصر پیوند محکمی با ماکرومولکول های اجزای درون سلولی تشکیل می دهد. برای اثبات این ادعا محققین 

(. Mousa, 2004پروتئین های پیوند یافته با سرب را از کلیه ها، کبد، خون و مغز جدا کرده و مورد بررسی قرار دادند )

سمیت با سرب حتی با مقادیر کم بر ساختارهای بیوشیمیایی و فرآیندهای فیزیولوژیک و رفتاری اثرات سوء برجای می گذارد 

(Chen et al., 2006; Tong et al. 2000) 

( و T3(، تری یدوتیرونین )T4غدد درون ریز اصلی بدن است و سه هورمون مهم تیروکسین ) ترین بزرگغده تیروئید یکی از 

( اثر عمیقی در T3( و تری یدوتیرونین )T4(. دو هورمون تیروکسین )Burkitt et al, 1993لسی تونین را ترشح می کند )ک

 31تا  41افزایش میزان متابولیسم بدن دارند. فقدان کامل ترشح تیروئید معموالً سبب کاهش میزان متابولیسم پایه به میزان 

درصد باالتر از حد طبیعی ببرد.  011تا  01زیادی آن هم میتواند متابولیسم پایه را درصد کمتر از معمول می شود و ترشح و 

هایی که نقش  و نسبت متابولیک، برای عملکرد عمومی بافت های تیروئید عالوه بر تأثیرات بیشتر بر مصرف اکسیژن هورمون

(. بیماری Klein and Danzi, 2007; Videla, 2000مهمی در رشد، تکامل، تمایز و متابولیسم دارند، مورد نیاز هستند )

های تحت بالینی تیروئید که همیشه نیاز به درمان ندارند را می توان به عنوان یک هورمون تحریک کننده تیروئید غیرطبیعی 

(TSH با سطوح طبیعی )T4  وT3 ح تعریف کرد، در حالی که بیماری بالینی تیروئید که نیاز به درمان دارد به عنوان سط

شناخته می شود. عوامل خطرزای بیماری تیروئید عبارتند از خودایمنی، استفاده از  T3و  TSH ،T4سرمی غیر طبیعی 

 Baskinداروهای خاص، تابش خارجی به گردن و سر، نقص بیوسنتزی در سازماندهی ید، و جایگزینی غده تیروئید با تومور )

et al, 2002به بیماری تیروئید را افزایش می دهند عبارتند از: افزایش سن، کمبود ید و  (. سایر عوامل مرتبط که خطر ابتال

 (Singer, 2005; Delange, 2000جنسیت )

تغییر در مصرف اکسیژن و متابولیسم پروتئین، لیپید، کربوهیدرات و ویتامینها از اثرات اولیه این هورمون ها در بزرگساالن 

 های هورمون(. در این ارتباط، سرب موجب تغییر در میزان محیطی Moeller and Broecker-Preuss, 2011میباشد )

سبب  تواند می(. همچنین تماس مزمن با سرب Gustafson et al., 1989تیروئیدی و میزان پایه ای آن ها می شود )

ت آنزیم های (. نشان داده شد است که سرب باعث باال رفتن فعالیPhilip and Gerson, 1994هیپوتیروئیدیسم شود )

 T3 تیروئیدی های هورمونکبدی می شود و سبب کاهش معنی داری در سطح سرمی آلبومین، پروتئین های کبدی و کاهش 

(. عالوه بر این گزارش شده است که سرب باعث ناهنجاری Ibrahim et al., 2012در موش های صحرایی می گردد ) T4 و

(. در مطالعه ای نشان داده شده است که سرب باعث Zadjali et al., 2015د )هایی در بافت تیروئید موشهای دیابتیک میشو

را کاهش داده است  TSHو  T3 ،T4 های هورموناختالل در بافت و عملکرد غده تیروئید گردیده است و سطح سرمی 

(Sujatha et al., 2012سرب از طریق تولید رادیکال های آزاد و در نتیجه افزایش پراکسیداسیو .) ن لیپیدی سبب اختالل

(. به Reglero et al., 2009; Uzun et al., 2009در عملکرد دستگاه های مختلف بدن از جمله هورمون ها میشود )
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دلیل فراوانی تولید رادیکال های آزاد تولید شده از طرق مختلف از جمله فلزات سنگین )سرب( وجود راه های محافظتی به 

برای سالمتی انسان بسیار حایز اهمیت میباشند. وجود ترکیب های طبیعی به ویژه گیاهان  ویژه آنتی اکسیدانهای طبیعی

 .(Uzun et al., 2009دارویی که خاصیت آنتی اکسیدانی دارند، دارای این ویژگیها است )

گسترده ای به  در بین آنتی اکسیدان های طبیعی، گیاه رزماری دارای اثرات آنتی اکسیدانی بسیار باالیی است که به طور

(. اثرات آنتی اکسیدانی این گیاه به دلیل Zhang et al., 2010عنوان یک ادویه افزودنی به غذا مورد استفاده قرار می گیرد )

(. همچنین Erkan et al., 2008ترکیبات فنولیک آن از جمله رزمارینیک اسید، کارنوزول، کارنوزیک اسید و رزمانول است )

به عنوان یک منبع آنتی اکسیدان و ضد میکروبی طبیعی شناخته شده است که به طور گسترده ای  عصاره گیاهی رزماری

جهت اهداف مختلف دارویی مورد استفاده قرار می گیرد این گیاه یکی از گیاهان موثر جهت درمان سردرد و درمان بیماری 

اصلی خاصیت آنتی اکسیدانی این ماده به دلیل (. دلیل Yu et al., 2013; Banerjee et al., 2012های التهابی است )

(. طبق مطالعات صورت Ngo et al., 2011وجود اجزای شیمیایی آن از جمله دیترپن ها، اسید کارنوزیک و کارنوزول است )

 گرفته مشخص شد کارنوزیک اسید که فراوانترین ترکیب فنولیک در ترپن موجود در برگ های این گیاه است، دارای بیشترین

(. با توجه به اینکه Lee et al., 2004; Posadas et al., 2009اثر آنتی اکسیدانی نسبت به سایر ترکیبات فنولیک است )

پژوهش های به عمل آمده با استفاده از حیوانات آزمایشگاهی، نقش شگرفی در پیشبرد دانش پزشکی داشته و در حقیقت مفاد 

ی حیوانی را پیشنیاز برخی پژوهش های پزشکی ها آزمایشات کافی و در صورت لزوم از بیانیه هلسینکی، انجام تحقیق 02بند 

(، این مطالعه به منظور بررسی اثر حفاظتی عصاره رزماری بر رفع Ahmadi et al., 2016بر روی انسان دانسته است )

 هورمونی تیروئیدی موش انجام شد. های غلظتمسممیت ناشی از سرب در تغییرات 

 

 وش هامواد و ر

گیاه رزماری از عطاری معتبر خریداری شد. سپس به منظور عصاره گیری از روش خیساندن استفاده گردید. روش کار بدین 

پودر گیاه  گرم میلی 011صورت بود که گیاه رزماری خریداری شده ابتدا شستشو و سپس خشک و آسیاب گردید. مقدار 

ساعت فرصت داده شد تا خوب خیس  92د. سپس به نمونه ها حدود سی سی متانول خالص مخلوط گردی 311رزماری با 

بخورد و به منظور اختالط بهتر از دستگاه شیکر مغناطیسی استفاده گردید. پس از آن مخلوط حاصل از کاغذ واتمن عبور داده 

الت سیالیت عصاره بدست شد و در حمام آب گرم قرار داده شد تا الکل آن کامالً تبخیر شود. سپس به منظور از بین بردن ح

 درجه سانتیگراد فور گذاشته و در نهایت در مجاورت کلرید کلسیم قرارداده شد. 41آمده، عصاره در دمای 

پژوهش حاضر از نوع تجربی بود و کلیه موش های مورد مطالعه که موش صحرایی ماده بالغ از نژاد ویستار بود، از محل تکثیر و 

 Taheriن خریداری شد. موش های مورد مطالعه در شرایط استاندارد دما و نور نگهداری شدند )پرورش انیستیتوپاستور تهرا

et al., 2012 مطالعه حاضر بر اساس دستورالعمل های اخالقی کار با حیوانات آزمایشگاهی که توسط وزارت بهداشت .)

 درمان، آموزش پزشکی تدوین شده است، به انجام رسید.

، موش ها توزین شدند تا همگی آنها در یک محدوده وزنی قرار داشته باشند. میانگین وزن موش های ها آزمایشقبل از انجام 

از نژاد  بالغ ماده صحرایی موش سر 33 ها موش کل تعداد. بود ماه 3-2 سن گرم 083±01مورد استفاده در این تحقیق 

 ند:گروه بصورت زیر تقسیم بندی شد 9ویستار بود که بصورت تصادفی به 

 گروه کنترل: در حالت عادی بدون دریافت هیچ دارویی نگه داری شدند.
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 گرم بر لیتر استات سرب به همراه غذای معمولی به صورت گاواژ دریافت کرد. 3/1: این گروه 0گروه شاهد 

رت گاواژ دریافت بر کیلوگرم وزن بدن عصاره رزماری به صو گرم میلی 411: این گروه آب آشامیدنی به همراه 2گروه شاهد 

 کرد.

بر کیلوگرم وزن بدن عصاره رزماری به صورت گاواژ  گرم میلی 211گرم بر لیتر سرب،  3/1: این گروه به همراه 0گروه تجربی 

 دریافت کرد.

ت بر کیلوگرم وزن بدن عصاره رزماری به صور گرم میلی 411گرم بر لیتر سرب، روزانه  3/1: این گروه به همراه 2گروه تجربی 

 گاواژ دریافت کرد.

بر کیلوگرم وزن بدن عصاره رزماری به صورت  گرم میلی 011گرم بر لیتر سرب، روزانه  3/1: این گروه به همراه 3گروه تجربی 

 گاواژ دریافت کرد.

به صورت بر کیلوگرم وزن بدن عصاره رزماری  گرم میلی 811گرم بر لیتر سرب، روزانه  3/1: این گروه به همراه 4گروه تجربی 

 گاواژ دریافت کرد.

در پایان هفته چهارم ابتدا حیوانات وزن شدند و سپس به وسیله دی اتیل اتر بیهوش شدند و خون گیری از قلب باز آنها به 

دور در دقیقه  4111دقیقه و با سرعت  01طور مستقیم انجام گرفت. به منظور جداسازی سرم، نمونه های خون به مدت 

مربوطه به هر کدام از نمونه ها با استفاده از  TSHو  T3 ،T4سپس سرم آنها سریعاً جدا شد و هورمونهای  سانتریفوژ شدند و

 کیت های بیوشمیایی )شرکت پارس آزمون ایران( و دستورالعمل های مربوطه موجود در هر کیت سنجیده شد.

ها بر اساس آزمون آماری واریانس یک طرفه بین آزمودنی انجام شد. داده  SPSSتجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون توکی انجام شد.

 

 نتایج

هر  هفته تیمار از 4تیروئیدی پس از  های هورموننتایج مقایسه میانگین گروه های مورد آزمون از نظر غلظت سرمی هر یک از 

نشان داده شده است. نتایج مقایسه میانگین گروه های مورد آزمون از نظر غلظت سرمی هورمون  3تا  0گروه در شکل های  9

T3  نشان داد که غلظت سرمی هورمونT3  میلی گرم بر  811در گروه های دریافت کننده سرب و عصاره رزماری با دوز

میلی گرم بر  411 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن، عصاره رزماری با دوز 411کیلوگرم وزن بدن سرب، عصاره رزماری با دوز 

بر کیلوگرم وزن بدن نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری را  گرم میلی 211کیلوگرم وزن بدن و عصاره رزماری با دوز 

به تنهایی نسبت به گروه کنترل (، نتایج مقایسه میانگین نشان داد که گروه دریافت کننده سرب >110/1pنشان دادند )

 (.0( )شکل >110/1pکاهش معنی داری نشان داد )
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 در گروه های مختلف مورد آزمون. T3: مقایسه سطح سرمی هورمون تیروئیدی 1شکل 

نشان داد که در گروه های دریافت کننده سرب  T4نتایج مقایسه میانگین گروه های مورد آزمون از نظر غلظت سرمی هورمون 

نسبت بـه گروه کنترل کاهش معنی داری را  211به تنهایی و سرب و عصاره رزماری با دوز میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن 

 (.2( )شکل >110/1pنشان دادند )

 

 در گروه های مختلف مورد آزمون. T4: مقایسه سطح سرمی هورمون تیروئیدی 2شکل 

نشان داد که در گروه های دریافت کننده  TSHنظر غلظت سرمی هورمـون  نتایج مقایسه میانگین گروه های مورد آزمون از

(. در حالی که در گروه های دریافت کننده >110/1pسرب بـه تنهایی نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری را نشان داد )

میلی گرم بر کیلوگرم  811ز میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن و سرب و عصاره رزماری با دو 411سرب و عصاره رزماری با دوز 

میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری را  411وزن بدن و عصاره رزماری به تنهایی با دوز 

 (.3( )شکل >110/1pنشان دادند )
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 بحث

ه رزماری بدلیل داشتن نتایج این پژوهش نشان داد که سرب باعث کاهش هورمونهای تیروئیدی میشود. با این حال عصار

ترکیبهای فیتوشیمیایی از روند تخریب بافت تیروئید جلوگیری جلوگیری کرد و موجب افزایش هورمونهای تیروئیدی در 

پارامترهای بیوشیمیایی به  موشهای تحت تیمار با سرب شد. در مطالعات گذشته تاثیرات مخرب سرب بر سیستمهای آنزیمی و

بلتاگی و همکاران نشان داد که استات سرب عالوه بر ایجاد اختالل در فعالیت های کبدی -مطالعه ال اثبات رسیده است. نتایج

(. نتایج به دست آمده Ibrahim et al., 2012تیروئیدی نیز میگردد ) های هورمونو افزایش آنزیم های کبدی، سبب کاهش 

طالعه ای که به وسیله اللزجالی و همکاران انجام شد، نشان داده بلگاتی بود. در م-در این مطالعه نیز همسو با نتایج مطالعه ال

تیروئیدی در موشهای دیابتی میشود  های هورمونو کاهش سطح سرمی  TSHشد که استات سرب باعث افزایش سطح سرمی 

(Zadjali et al., 2015 همچنین آنان گزارش نمودند که استات سرب سبب ضعف شدید و الغری مفرط در حیوانات .)

میشود و کاهش گلوتاتیون احیا شده را ایجاد مینماید که به دنبال آن کاهش آنتی اکسیدانها در بدن میگردد. این امر در نهایت 

فت شناسی حاصل از مطالعه های سوجاتها و همکاران (. نتایج باZadjali et al., 2015سبب اختالل عملکرد کلیوی میشود )

بیانگر این بود که بافت تیروئیدی کامالً در اثر استات سرب تخریب شده و فولیکول های آن دژنره گردیده اند و در نتیجه باعث 

بنابراین در ؛ اران بوداختالل در بافت و عملکرد تیروئید شده است. نتایج این مطالعه در راستای نتایج مطالعه سوجاتها و همک

 های هورموناین پژوهش تصور می شود آنتی اکسیدان های مؤثر در گیاه رزماری توانسته اند مانع کاهش سطح سرمی 

تیروئیدی در موش های دریافت کننده استات سرب شود. نتایج به دست آمده در بررسی حاضر حاکی از آن بود که سرب باعث 

می گردد. با توجه به این نتایج، می توان اظهار  TSHتیروئیدی و افزایش هورمون  های هورمونکاهش معنی دار در غلظت 

نمود که احتماالً سرب بر محور هیپوتاالموسی هیپوفیزی اثر می گذارد و غلظت هورمون ها را کاهش میدهد. ذکر این نکته نیز 

میلی گرم بر کیلوگرم عصاره  411ننده دوز در گروه دریافت ک TSHضروری است که سرب موجب افزایش میزان هورمون 

هیپوفیزی موجب چنین -نسبت به گروه کنترل شد. احتمال می رود که اثر عصاره رزماری مستقیماً بر محور هیپوتاالموس

تأثیری در غلظت پالسمایی این هورمون شده است که دلیل دقیقتر آن نیاز به مطالعه بیشتری دارد. بر اساس مطالعات انجام 

بنابراین احتماال سرب میتواند اعمال آندوکرینی را از ؛ میشود TSHده قبلی سرب سبب کاهش معنی دار در غلظت هورمون ش
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(. همچنین سرب فعالیت Zidorn et al., 2005طریق مهار محور هیپوتاالموس ـ هیپوفیزی تحت تأثیر خود قرار دهد )

ی دهد. این نتایج نشان می دهد سرب به عمل نوروترانسمیترهای مغز مونوآمین اکسیداز و استیل کولین استراز را کاهش م

(. تحقیقهای سایر محققان نشان داده است سرب از طریق مهار اتصال گیرنده، عملکرد غده Booth, 1998آسیب میرساند )

(. سرب Katti and Sathyanesan, 1986اثر میگذارد ) TSHو  T3 ،T4هیپوفیز را تحت تأثیر قرار می دهد و بر ترشح 

به عنوان یک مسموم کننده عصبی با اثرات رفتاری و نوروشیمیایی زیادی شناخته شده است. بر اساس تحقیقهای انجام شده 

سرب ممکن است در انتقال نوروترانسمیترهای کاتکول آمینرژیک و خصوصاً دوپامینرژیک دخالت کند به طوری که باعث مهار 

میزان این هورمون می تواند  TSH(. به دلیل اثر مهاری دوپامین بر ترشح Lau et al., 1991جذب دوپامین می شود )

(. طبق نتایج به دست آمـده از مطالعه های بیوشیمیایی تحقیق Nour et al., 2002کاهش قابل مالحظه ای پیدا کند )

( شده TSHو  T3 ،T4 های هورمون) های هورمونهفته سبب افزایش سطوح سرمی  4حاضر، تجویز عصاره رزماری به مدت 

عصاره رزماری ارتباط معنی داری وجود دارد. به نظر می رسد احتماالً اثر  های غلظتاست. بنابراین بین مصرف مداوم سرب و 

مثبت عصاره با ترکیب های فنولیک و وفالونوئیدی موجود در آن مرتبط باشد. در تحقیقی همسو با یافته های تحقیق حاضر 

د که عصاره گیاه دانه اسپند به علت وجود ترکیب های استروئیدی نظیر ساپونین، با مهار آنزیم مونوآمینواکسیداز نشان داده ش

 Farouk etمحور هورمونی هیپوفیزـ تیروئید را کاهش دهد ) های هورمونو افزایش میزان دوپامین می تواند سطوح پالسمایی 

al., 2008تیروئیدی مشخص شد که این گیاه سبب  های هورمونورا برسطح سرمی  (. همچنین تحقیق بر روی گیاه آلوئه

شده که احتماالً می تواند در تنظیم پرکاری تیروئید مورد استفاده قرار گیرد  TSHو  T3 ،T4 های هورمونکاهش سطح 

(Hamdi and Abasi, 2011). 
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هیپوفیزی موجب کاهش سطح -ثر بر محور هیپوتاالموسیبصورت کلی نتایج این مطالعه حاکی از این بود که سرب با ا

تیروئید می شود و در مقابل تجویز عصاره رزماری اثرات سوء سرب را خنثی کرد و سطح هورمون ها را ارتقا  های هورمون

در آن بخشید که به نظر می رسد این اثر به علت وجود بیشترین ماده تشکیل دهنده عصاره آن یعنی فالوونوئیدهای موجود 

 باشد.
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