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  چكیده
لذا شود.  محیطي از راه دستگاه گوارش يا تنفس وارد بدن ميگان که به عنوان آلوده کنندي است سرب از فلزات سنگین زمینه و هدف:

ـ هیپوفیز های محوربر هورمون (Petroselinum crispum)الكلي برگ گیاه جعفریثیر عصاره آبي أتهدف از اين مطالعه تعیین و 

 بود. به دنبال مسمومیت با استات سرب های صحرايي نر بالغ تیروئید در موش
 

سر  04انجام شد،  زاد اسالمي واحد کازرونآدانشگاه در محل  1311باشد که در سال  ميمطالعه تجربي يک اين  :بررسي روش

های کنترل، شاهد)تیمار با حالل دارو( و  تايي شامل گروه 4گروه  6که به وارد مطالعه شدند از نژاد ويستار موش صحرايي نر بالغ 

عصاره برگ جعفری و  گرم برکیلوگرم میلي 744 استات سرب، با دوزگرم برکیلوگرم  میلي 744 دسته تجربي تحت تیمار با دوز 0

کلیه تجويزها  برگ جعفری تقسیم شدند، انجام گرديد.گرم برکیلوگرم  میلي 744و  144 تات سرب و دوزهایزمان با اس تیمار هم

گیری از قلب حیوانات میزان سرمي  ها و خون روز و به صورت گاواژ انجام گرديد. در پايان بعد از بیهوش نمودن موش71برای مدت

آنالیز ماری آهای  آزمونآوری شده با استفاده از  های جمع داده .گیری گرديد با روش الیزا اندازه TSHو  T4  ،T3های  هورمون

 .ندشدتجزيه و تحلیل توکي تست و واريانس 
 

داری در  يمعنکاهش  TSHافزايش و هورمون  T3و  T4سرب میزان سرمي  استات دريافت کننده حیواناتنتايج نشان داد در  :ها يافته

میزان  کاهشزمان استات سرب با عصاره برگ جعفری باعث  حیوانات تحت تیمار همدر که  نشان داد در حالي  >45/4pسطح 

 مي گردد.داری  يبه طور معنTSH افزايشو  T3و  T4های  هورمون
 

یروئیدی ناشي از تهای  عصاره هیدروالكلي  برگ جعفری قادر است افزايش هورمونهای اين مطالعه نشان داد که  داده گیری: نتیجه

 .یت با سرب را تعديل نمايدممسمو
 

 TSH، T4، T3 ی،جعفر برگ: سرب، کلیدیهای  واژه

 

 ايران ،شیراز ،موسسه آموزش عالي زند شیراز موزسي زيست شناسيآگروه شیراز، سید ابراهیم حسیني،   نويسنده مسئول:*
Email:ebrahim.hossini@yahoo.com 
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 مقدمه

در که  به دلیل ايناز جمله سرب فلزات سنگین 

ــد و مــي بــدن تجمــع مــي ــزات  يابن تواننــد جــايگزين فل

هـــا و يـــا مســـیرهای  آنـــزيمفعالیـــت ضـــروری در 

در ايـن  اخـتالل   بـا ايجـاد  بیوشیمیايي مختلف شوند و 

در های مختلف  منجر به بیماری مسیرهای بیوشیمايي،

آلودگي با فلزات سنگین از مهمترين عوامل  بدن شوند.

هـای فلـزی بـه     ينـده باشد آال جهاني آلودگي خاك مي

دلیل غیر قابل تجزيه بودن آنها و اثرات فیزيولـوژيكي  

های کم  آنها بر موجودات زنده و انسان حتي در غلظت

توان  ترين اين فلزات مي از مهم (.1)باشند زا مي سرطان

سـرب   (.7)به مس، جیوه، سـرب و روی اشـاره نمـود   

آب  يكي از فلزات سنگین است که که از طريق خـوردن 

و  شــود تــنفس وارد بــدن مــيدســتگاه و غــذا و از راه 

عنوان يک عامل توکسیک حاد يا مزمن عمل  تواند به مي

 ترکیبـات ، بـا  ورود بـه بـدن  محـ   بـه  سرب  .(3)کند

هـا بـه شـكل ترکیبـات بیوتوکسـیک       و آنزيمي پروتئین

ايــن در ســاختار  و بــا تغییــر   آيــد پايــدار در مــي 

با مشكل مواجه را آنها فعالیت بیولوژيک  ها بیومولكول

باعث جلـوگیری از سـنتز هموگلـوبین و کـم     ساخته و 

ها،  کلیه عروقي،ـ  سیستم قلبيخوني، آسیب به عملكرد 

سیستم باروری، مفاصل، افـزايش فشـارخون، کـاهش    

قدرت يادگیری و اختالالت رفتاری در کودکان، آسـیب  

ي محیطي عصبي مرکزی عصب دستگاهحاد و مزمن به 

اند که ورود سرب به  نشان دادهها  پژوهش. (0)شود مي

 نظیـر ، عوارضـي  های صحرايي باعث بـروز  بدن موش

در چرب آزاد و تری گلیسريد  هایافزايش میزان اسید

پالسمای خون، افزايش کلسترول و فسفولیپید در مغز 

اسـتات سـرب دارای اثـرات     .(5)گـردد  اين حیوانات مي

باشـد، لـذا    بافت بیضه خرگـوش مـي  سیتوتوکسیک بر 

توانـد سـبب نابـاروری در خرگـوش و      اين اثـرات مـي  

  بررسـي  (.6)ساير پسـتانداران از جملـه انسـان گـردد    

 بامزمن  تیمار در يک مطالعه نشان داد که کمّي و کیفي

ــد      ــت کب ــح در باف ــر واض ــث تغیی ــرب باع ــتات س اس

 .(2)شود مي

 ه اسـت نشـان داد نتايج حاصل از يک مطالعـه   

غـده   بـه وسـیله  کاهش میزان جذب يد سرب باعث  که،

  هورمـــوني عملكـــرد محـــوردر اخـــتالل  وتیروئیـــد 

 ه ديگـر نیـز  مطالعـ  در يـک . (4)تیروئید شـود  ـهیپوفیز

ــر روی ســطح   شــدنشــان داده  ــه ســرب ب ســرمي ک

در يـک  . (1)تـأثیر دارد  TSHو  یتیروئید های هورمون

مسـمومیت بـا سـرب بـر     مطالعه نشـان داده شـد کـه    

ثر اسـت و باعـث کـاهش هورمـون     ؤعملكرد تیرويید م

افـــزايش تیروکســـین  کننـــده تیرويیـــد و   تحريـــک

با اين حـال، نتـايج متناقضـي در چنـدين      (.14د)شو مي

مطالعه درمورد اثرات سـرب بـر عملكـرد تیروئیـد در     

بزرگساالن در معرض سرب در سطوح متوسط تا باال 

 از جملـه سـرب   فلزات سـنگین . (11)گزارش شده است

تواننـد باعـث ايجـاد حالـت اسـتری اکسـیداتیو در        مي

ــلول ــوند   سـ ــد شـ ــده تیروئیـ ــای غـ ــا و هـ ــاد بـ ايجـ

غـده و  ترشحي ايـن  های  پراکسیداسیون لیپیدی سلول

های  باعث کاهش میزان هورمون آنهامختل کردن عمل 

تیروئیدی شده و عملكرد اين غده را با مشكل مواجهـه  

گیاهان دارويي به عنوان يک منبـع بـالقوه    .(17)سازند
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هـای طبیعـي از جملـه فالونوئیـدها و      اکسـیدان  از آنتي

در توانايي بسیار خوبي و دارای  بودهاسیدهای فنولي 

و دارای  هسـتند  های سوپراکسـید  راديكال جهت حذف

 ضـد اکسـیداني، ضـدالتهابي، ضـدپیری و     آنتي فعالیت

. در طـب باسـتان، از برخـي    (13)مـي باشـند   يسرطان

ــزی اســتفاده مــي  گیاهــان در مســمومیت                شــد  هــای فل

 توان به گیـاه جعفـری اشـاره کـرد.     که از اين میان، مي

ــي  ــام علمـ ــا نـ ــری بـ ــپوم جعفـ ــلنیوم کريسـ  پتروسـ

(Petroselinum crispum  )خـوراکي و از خـانواده    گیاهي

 Eهای باشد. جعفری گیاهي غني از و يتامین چتريان مي

 ،C،B  ،A   روی، آهـن،   ؛و عناصر معدني مختلـف ماننـد

ژنــــین،  ترکیبــــات فالونوئیــــدی، لوتئــــولین، آپــــي

 .(10و15)باشد کاروتنوئیدها، توکوفرول و کومارين مي

رگ گیـــاه جعفـــری بـــه علـــت داشـــتن ترکیبـــات بـــ

هــای محــور  باعــث افــزايش هورمــوناکســیدان،  آنتــي

انـد   نشـان داده  هـا  پزوهش (.16)شود هیپوفیزـ گناد مي

ــوکز و    ــر ی باعــث کــاهش گل ــرگ جعف کــه عصــاره ب

چنین  های ديابتي و هم فاکتورهای کبدی در خون موش

ــزمن،    ــات م ــاهش التهاب ــه، در ک ــنی کلی ــان س در درم

های خود ايمني و در درمـان فشـار خـون بـاال      بیماری

 بـه  هـا  پـژوهش نتـايج حاصـل از    .(12و14)ستمؤثر ا

بودن مسمومیّت بـا سـرب در دوزهـای بـاال و      کشنده

اشــاره هــای حاصــله،  عــوارض جبــران ناپــذير آســیب

داده شـد کـه عصـاره     در يک مطالعه نشان (.11دارند)

برگ گیاه جعفری از اثـرات مخـرب اسـتات سـرب بـر      

 (.74کاهد) های صحرايي نر مي سیستم تولید مثل موش

های فروان محـیط زيسـت از جملـه     با توجه به آلودگي

چنـین   در کالنشـهرها و هـم   هوای تنفسي به خصوص

و برخي از مواد غدايي بـه ترکیبـات    های آشامیدني آب

اثیر منفـي ايـن مـاده    أحاوی سرب از جمله استات و تـ 

مطالعه سمي بر ساختارهای مختلف فیزيولوژيک بدن، 

 ـ  ثیر عصـاره آبـي  أتـ  بررسيتعیین و حاضر با هدف 

محـور  های  الكلي برگ گیاه جعفری  بر میزان هورمون

بـه   هـای صـحرايي   هیپوفیز مـوش  ـتیروئیدهورموني 

 د. ديانجام گردنبال مسمومیت با استات سرب 

 

 بررسي روش

بر  1311باشد که در سال اين يک مطالعه تجربي مي

نـژاد ويسـتار   از  سر موش صحرايي نر بالغ  04روی 

بـه  رازی خريـداری گرديدنـد و     موسسـه سـرم   که از

 های کنترل)فاقد تیمـار(،  تايي شامل گروه 4 شش گروه

گروه تجربـي تحـت    0شاهد)تحت تیمار حالل دارو( و 

بر کیلوگرم گرم  میلي نیمروزانه تیمار درون صفاقي و 

 744 دوز روزانـه خـوراکي   ب، تحـت تیمـار  استات سر

تحـت   ،عصاره  برگ گیاه جعفری گرم بر کیلوگرم میلي

نـیم میلـي گـرم بـر      دوز روزانهدرون صفاقي و تیمار 

گـرم بـر    میلي 144 دوز با همراهاستات سرب کیلوگرم 

ــوگرم ــه صــورت    کیل ــاه جعفــری ب ــرگ گی عصــاره ب

نیم  دوز روزانهتحت تیمار درون صفاقي و و خوارکي 

گـرم بـر    میلـي  744 بـا  همـراه استات سـرب  میلي گرم 

 عصاره برگ گیاه جعفری به صورت خوارکي کیلوگرم

در اين مطالعه کلیه تجويزها ، تقسیم شدند انجام گرديد

 روز انجام گرديد. 71برای مدت 
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يید أو تگیاه جعفری در اين مطالعه پس از تهیه 

 پس و بخش گیاه شناسي دانشگاه شیراز به وسیلهآن 

 خشـک شـده   هـای  برگ و ساقه ،گیاه نمودن خشک از

 در پـودر  گیـری،  عصـاره  بـرای  و سـپس  گرديد پودر

 کـافي  میـزان  بـه  و شـد  داده قـرار  پرکوالتـور  دستگاه

 عصـاره  .دگرديـ  اضـافه  پـودر  بـه  درصـد  24 اتـانول 

 سـاعت  70 مـدت  طـي  جعفـری  گیـاه  پودر هیدروالكلي

 گیـری در  عصـاره  مـدت  طـول  در و گرديـد آوری  جمع

 اضـافه  حـالل  آن بـه  مجدداً حالل، آمدن پايین صورت

به منظور جداسازی اتانول، عصاره رقیق گیاه  .شد مي

 تغلــی دسـتگاه  تبخیرکننــده چرخشـي    بـا اســتفاده از 

و پـس   هـای  آزمايشدوره پايان  سپس در .(71)گرديد

 از ناحیـه نمودن حیوانات با کمـک سـرنی   هوش  بياز 

 خـون  .گیـری انجـام گرديـد    آنها خونقلب  راست بطن

 سـانتريفیوژبا  در دسـتگاه  سرم تهیه جهت شده گرفته

 آن سـرم  و سانتريفیوژ دقیقه  5 مدت وبه  3444  دور

 زمـان سـنجش   تا و جداسازی پاستور پیپت وسیلهه ب

 گـراد  سـانتي  درجـه  74دمای در نظر مورد فاکتورهای

ــداری ــد نگه ــپس گردي ــون  و س ــزان هورم ــای می                ه

T3, T4, TSH  ــا اســتفاده از روش راديوايمونواســي  ب

(Radio Immuno Assay )  و با کمک دستگاه گاماکانتر بـا

هـای   و بـا اسـتفاده از کیـت   شرکت پرکین المـر   مارك

 آمريكاکشـور پـرکین المـر   هورموني سـاخت شـرکت   

  گیری گرديد. ندازها

آوری شــده بــا اســتفاده از    هــای جمــع  داده

های آماری آنالیز واريانس و  و آزمون SPSSافزار  نرم

 .ندشد تحلیلتوکي تجزيه و تست 

 ها  يافته

ايـن مطالعـه   هـای   دادهنتايج حاصـل از آنـالیز   

باعـث   بـه تنهـايي   با اسـتات سـرب   رنشان داد که تیما

نسـبت   T3 دار در میزان سرمي هورمـون  يافزايش معن

چنـین   هـم  .شـود  مـي  >41/4pبه گروه کنترل در سطح 

نتايج اين مطالعه نشان داد که تیمار بـا عصـاره بـرگ    

داری بـر میـزان    يثیر معنـ أتنهـايي تـ  گیاه جعفـری بـه   

زمـان   در حالي که تیمار هـم ندارد  T3سرمي هورمون 

گـرم بـر    میلـي  744و  144 با استات سرب و دوزهـای 

برگ گیاه جعفـری در میـزان سـرمي     هعصار کیلوگرم

داری  ينسبت به گروه کنترل اختالف معنـ  T3هورمون 

اما نسـبت بـه حیوانـات تحـت تیمـار بـا        ،را نشان نداد

داری در سـطح   ياستات سرب بـه تنهـايي کـاهش معنـ    

41/4p< چنـین نتـايج ايـن     (. هم1)نمودارمشاهده گرديد

مطالعـه نشـان داد کـه تیمـار بـا اسـتات سـرب باعــث        

نسـبت   T4 دار در میزان سرمي هورمـون  يافزايش معن

 چنـین  هـم  .شـود  مي >441/4pبه گروه کنترل در سطح 

نتايج اين مطالعه نشان داد که تیمار بـا عصـاره بـرگ    

داری بـر میـزان    يثیر معنـ أگیاه جعفـری بـه تنهـايي تـ    

زمـان   در حالي که تیمار هـم  ندارد T4سرمي هورمون 

ــرب و دوز  ــتات س ــا اس ــي 744و  144ب ــر   میل ــرم ب گ

عصاره برگ گیاه جعفـری در میـزان سـرمي     کیلوگرم

داری  ينسبت به گروه کنترل اختالف معنـ  T4هورمون 

اما نسـبت بـه حیوانـات تحـت تیمـار بـا        ،را نشان نداد

ــده   اســتات ســرب بــه تنهــايي در حیــوان دريافــت کنن

بـه ترتیـب    گرم بـر کیلـوگرم   میلي 744و  144دوزهای

ــاهش معنـــ   >41/4pو  >441/4pداری در ســـطح  يکـ



تیروئیدـ هیپوفیز های محوربرگ گیاه جعفری بر هورمونعصاره آبي الكلي   

 581                                                          (151شماره پي در پي )1041ـ خرداد و تیر 7ره ـ شما72ـ دوره  مجله ارمغان دانش

چنـین نتـايج حاصـل از     هـم  (.7مشاهده گرديـد)نمودار 

در حیوانـات   اين بررسي نشان داد کـه های  نالیز دادهآ

میزان در داری  يمعنکاهش تیمار با استات سرب  تحت

مشــاهده   >45/4pدر ســطح   TSHســرمي هورمــون  

چنین نتايج اين مطالعه نشان داد که تیمـار   شود. هم مي

داری  يثیر معنأبا عصاره برگ گیاه جعفری به تنهايي ت

نـدارد در حـالي کـه     TSHبر میـزان سـرمي هورمـون    

 744و  144زمــان بــا اســتات ســرب و دوز  تیمــار هــم

عصـاره بـرگ گیـاه جعفـری در      گرم بر کیلوگرم میلي

نســبت بــه گــروه کنتــرل  T3میــزان ســرمي هورمــون 

اما نسبت به حیوانات  ،داری را نشان نداد ياختالف معن

تحــت تیمــار بــا اســتات ســرب بــه تنهــايي در حیــوان 

ــای  ــده دوزه ــت کنن ــي 744و  144درياف ــر   میل ــرم ب گ

 >41/4pداری در سـطح   يبه ترتیب کاهش معن کیلوگرم

 (.3)نمودارمشاهده گرديد >45/4p و

 

 

 
 (تری يدوتیرونین)T3عصاره برگ گیاه جعفری بر سطح سرمي سرب و ثیرأت :1نمودار 

 نسبت به گروه کنترل >45/4p دار در سطح يدهنده اختالف معننشان *

 دريافت کننده سرب به تنهايي نسبت به گروه  >41/4pو >45/4pدار به ترتیب در سطح  ينشان دهنده اختالف معن ##و #
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 (تیروکسین) T4عصاره برگ گیاه جعفری بر سطح سرميسرب و ثیرأت :7نمودار

 نسبت به گروه کنترل >4441/4p دار در سطح ينشان دهنده اختالف معن***

 دريافت کننده سرب به تنهايي نسبت به گروه >4441/4pو  >45/4p نشان دهنده اختالف معنادار به ترتیب در سطح ####و #
 

 

 
 (هورمون محرك غده تیروئید)TSHعصاره برگ گیاه جعفری بر سطح سرمي سرب و ثیرأت: 3نمودار

 

 نسبت به گروه کنترل >45/4p معنادار در سطحنشان دهنده اختالف *

 دريافت کننده سرب به تنهايي نسبت به گروه >41/4p دار به ترتیب در سطح ينشان دهنده اختالف معن ##
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 بحث 

سرب يكي از آلوده کنندگان مهم محیط زيست 

و مي باشـد کـه بـه ويـژه در کـالن شـهرهای بـزرگ        

 پرترافیک به عنوان يک معضـل محـیط زيسـتي مهمـي    

ها را به صـورت جـدی تحديـد     است که سالمت انسان

ثیر عصـاره  أتـ هدف از اين مطالعـه تعیـین و    (.77)نمايد مي

بـر   (Petroselinum crispum)آبي الكلـي بـرگ گیـاه جعفـری    

ــون ــور هورم ــای مح ــ ه ــوش ـ هیپوفیز ــد در م ــای  تیروئی ه

 بود. مسمومیت با استات سرب به دنبال صحرايي نر بالغ

های بیوشیمیايي حاصل از بررسي تـأثیر   يافته

های تیروئیـدی نشـان    هورمون استات سرب بر میزان

 غلظـت  در دار معني داد که استات سرب باعث افزايش

  TSHداری در غلظـت  و کـاهش معنـي  T3 وT4  هورمون

 نشـان داد کـه   حاضـر نتايج مطالعه  . هم چنینشود مي

تحت  صحرايي های موشدر  جعفری گیاه برگ عصاره

سـرمي  باعـث کـاهش میـزان     تیمار بـا اسـتات سـرب   

 TSHو افـزايش غلظـت هورمـون     T3   ،T4های هورمون

سـرب میـزان    نتايج يک بررسي نشان داد که .شود مي

ای آنها را  های تیرويیدی و میزان پايه محیطي هورمون

ــي  ــر م ــد تغیی ــه (.73)ده ــر ا در مطالع ــر روی ی ديگ ب

نشـان  ، قـرار داشـتند  کارگراني که در تمای با سـرب  

میــزان ســرمي تــأثیری بــر روی داده شــد کــه ســرب 

عنـوان   بـه سرب  (.70)هورمون های تیروئیدی نداشت

ــاری و   ــرات رفتـ ــا اثـ ــیک بـ ــل نوروتوکسـ يـــک عامـ

با ايجاد تواند  و مي آيد به حساب مينوروشیمیايي نیز 

مغزی الگوی آزاد  نوروترانسیمترهایاختالل در تولید 

را تغییر داده و  یکننده تیرويید شدن هورمون تحريک

يک در  (.73شود)منجر به کاهش در مكانیسم انتقال يد 

سطح باالی سرب در  بررسي نشان داده شده است که

ديـدونیاز  و بـا    ــ 5اختالل در عملكـرد آنـزيم   خون با 

و افـــزايش  TSHباعـــث کـــاهش مهـــار ديديناســـیون 

ــي  ــین م ــری    تیروکس ــون ت ــزان هورم ــود و در می ش

نشـان داده  . (75داری نـدارد)  يثیر معنـ أيـدوتیرونین تـ  

مونوآمین اکسیداز و شده است که سرب فعالیت آنزيم 

و باعـث مهـار    دهـد  استیل کولین استراز را کاهش مـي 

دلیـل اثـر مهـاری     کـه بـه   شـود  بازجذب دوپامین مـي 

کننـده تیرويیـد    دوپامین بر ترشـح هورمـون تحريـک   

ه نشـان داد  (.76يابـد)  مـي  میزان اين هورمـون کـاهش  

گیاهي کـه بـه فـور     هایکه مصرف فالنوئید شده است

 تـا غلظـت معینـي    شـود  يافـت مـي   نیز در گیاه جعفری

منجـر   و گرددسبب مهار آنزيم تیروئید پراکسیداز مي 

(. هـم سـو بـا نتـايج      72)شـود  به هیپوتیروئیديسم مـي 

 نیز ديگرمطالعه  يک های حاصل از مطالعه حاضر داده

طــور  ســرب بــه میــزانافــزايش  کــه ه شــدنشــان داد

 دگـرد  مـي  TSHهورمـون   میزان کاهش باعثمعكوی 

بـه بررسـي تغییـرات    کـه  ديگـر  پـژوهش  يک (.در 74)

ــون ــرب    هورم ــا س ــمومیت ب ــدی در مس ــای تیرويی ه

از  سـرب احتمـاالً   اده شد کهد نشان ه بودپرداخته شد

طريق اثر توکسیسیتي مستقیم بر غده هیپـوفیز باعـث   

يــدوتیرونین و کــاهش  تــری میــزان هورمــونافــزايش 

نتـايج  (. بـا توجـه بـه    71شود) مي TSHهورمون میزان 

کـه  تـوان نتیجـه گرفـت     ، ميديگر تحقیق يکحاصل از 

و  داشـته و  غـده تیروئیـد اثـر منفـي      عملكردسرب بر 

باعـث   هورمون T4  اسیونمهار ديدين مسیراحتماالً از 
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از طريـق مهـار جـذب     و دگـرد  يآسیب غده تیروئید مـ 

 TSH آزادسـازی هورمـون  نیز باعث کـاهش   دوپامین 

ــا اثــر بــر روی   . هــمشــود مــي ــین ســرب ب ــزان چن می

ــذيری غشــاو ســلول  ــدی  نفوذپ ــای کب ــر ه ــث تغیی باع

نظـر  ه و بـ  شـود  ی کبدی مـي ها غلظت سرمي آنزيمدر

سـمي بـر فعالیـت غـده      اتاثردارای سرب که رسد  مي

 (.34باشد) ميتیروئید و کبد 

بـه  تـوان   های اين مطالعه مـي  از محدوديتيكي 

تشخیصـي هورمـون آزاد    های کیتدر دستری نبودن 

و  (TRHکننــــــــده هورمــــــــون تیروتــــــــروپین)

نوروترانســمیترهای دخیــل در تنظــیم عملكــرد محــور 

 پیشــنهادلــذا  نــام بــرد. هیپــوفیز تیروئیــدهورمــوني 

ثیر سـرب و عصـاره   أآتـي تـ  های  پژوهششود در  مي

برگ گیاه جعفری بر سطح سرمي هورمون آزاد کننده 

ــزان نوروترانســمیترهای   ــروپین و می هورمــون تیروت

 نیـز یروئیـد  تهای غـده   در تنظیم ترشح هورمون ثرؤم

 .مورد بررسي قرار گیرد
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Abstract: 
 

Background & aim: Lead is a heavy metal that enters the body as an environmental contaminant 

through the gastrointestinal tract or respiratory tract. Therefore, the aim of the present study was to 

determine the effect of aqueous alcoholic extract of Parsley leaf (Petroselinum crispum) on 

pituitary-thyroid hormones in adult male rats following lead acetate poisoning. 

 

Methods: The present experimental study was conducted in 2020 at the Islamic Azad University, 

Kazeron Branch. Forty-eight adult male Wistar rats were included in the study, which were divided 

into 6 groups of 8, including control and control groups (solvent treatment). Four experimental 

groups were treated with 200 mg / kg lead acetate, 200 mg / kg parsley leaf extract and 

simultaneously treated with lead acetate and 100 and 200 mg / kg parsley leaves. All prescriptions 

were performed by gavage for 21 days. Finally, after anesthesia of mice and blood sampling from 

animal hearts, serum levels of T4, T3 and TSH hormones were measured by ELISA method. The 

collected data were analyzed using analysis of variance and Tukey test. 

 

Results: The results indicated that serum levels of lead acetate T4 and T3 increased in animals 

receiving lead acetate and TSH showed a significant decrease at the level of p <0.05, while in 

animals treated with lead acetate and parsley leaf extract decreased T4 and T3 hormones. T3 and 

TSH increase are significant. 

 

Conclusion: The data of the present study indicated that the hydroalcoholic extract of parsley 

leaves was able to moderate the increase in thyroid hormones caused by lead poisoning. 
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