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  چكيده
  وحشي غني از اسيدهاي چرب غير اشباعي هكنند و روغن پست  ميهاي غير اشباع سطح لپتين سرم را كم چربي :مقدمه

هاي تيروئيد، هدف از پژوهش حاضر بررسي اثر  مصرف   متقابل لپتين و هورمونتأثيربا توجه به اين اثر و . است
 قطعه موش ۲۸: ها روشمواد و . هاي تيروئيد است خوراكي روغن پسته وحشي بر ميزان لپتين و ارتباط آن با هورمون

شاهد گروه اول به عنوان گروه .  بالغ انتخاب و به شكل تصادفي به چهار گروه مساوي تقسيم شدندصحرايي نر سالم
هاي  سنجش هورمون.  درصد روغن پسته وحشي دريافت كردند۲۰ و ۱۰، ۵ها به ميزان  رژيم غذايي عادي و ساير گروه

با افزايش : ها يافته .انجام شدوش اليزا  و لپتين به ر fT4وfT3 به روش راديوايمونواسي و سنجش ) T3-T4(تيروئيد 
در گروه شاهد .  روز، سطح سرمي لپتين كاهش يافت۶۰ غذايي با گذشت ي  وحشي در جيرهي درصد ميزان روغن پسته

 بر ميزان لپتين سرم موش ي وحشي نشان داد اثر روغن پسته.  نبود قابل مالحظهكه رژيم غذايي عادي داشتند، تغييرات 
نيز  درصد ۱۰ وحشي ي روند کاهش سطح سرمي لپتين در گروه تغذيه شده با روغن پسته .يستته به دوز ن وابسيصحراي

ضريب همبستگي پيرسون بين ميزان لپتين  . بوددار معنيها  اما اختالف بين گروه ).<۰۵/۰P( نبود دار معنياز لحاظ آماري 
ي وجود دار معنيدر گروه شاهد ارتباط آماري . ه شدگيري محاسب ي مختلف خونها ناتيروئيدي در زمهاي  و هورمون

، بين ميزان لپتين )۳۰روز ( سوم خونگيري ي در مرحله)  درصد۵ وحشي ي تغذيه با روغن پسته(در گروه دوم . نداشت
در گروه سوم .  ديده شددار معني همبستگي مثبت و fT4 و بين ميزان لپتين و دار معني همبستگي منفي و fT3 و T4با 

 همبستگي مثبت و fT4، بين ميزان لپتين و )۶۰روز (، در مرحله پنجم خونگيري ) درصد۱۰تغذيه با روغن پسته وحشي (
، بين ميزان )۱۵روز ( دوم خونگيري ي ، در مرحله) درصد۲۰ وحشي ي تغذيه با روغن پسته( و در گروه چهارم دار معني

 وحشي درصد قابل ي با توجه به اين كه در روغن پسته: گيري تيجهن.  مشاهده شددار معني همبستگي منفي و fT3لپتين و 
 ي مورد مطالعه رايصحراي ها موش كاهش سطح لپتين سرم خون ،توجهي اسيدهاي چرب غير قابل اشباع وجود دارد

 ي هبنابراين مصرف خوراكي روغن پست .دانستمربوط  اسيدهاي چرب غير اشباع بر سطح لپتين سرم خون راثتوان به  مي
تيروئيد و پيشگيري هاي  ارتباط آن با هورمونسرم مؤثر است و كلسترول  -  LDLوحشي در كاهش سطح سرمي لپتين و 

  .مثبت استعروقي  ـ قلبيي ها بيمارياز 
  

  هاي تيروئيد، موش صحرايي نر ، لپتين، هورمون)بنه(  وحشيي  روغن پسته: واژگان كليدي
  ۷/۴/۸۶: ـ پذيرش مقاله ۶/۴/۸۶: صالحيهـ دريافت ا۲۰/۱۲/۸۵: دريافت مقاله

  

  مقدمه

 ۱۹۹۴لپتين هورموني پروتئيني است كه  در سال 
 درصد ۸۴ تا ۸۳لپتين انساني حدود  ۱.درآمريکا کشف شد

  ۲. استيشبيه لپتين موش وموش صحراي

 براي لپتين شناخته شده است که عبارتند يوظايف متعدد
يک مصرف انرژي، از جلوگيري از مصرف غذا، تنظيم و تحر

سيگنالي براي سيستم توليد مثل، تنظيم شروع بلوغ، تنظيم 
وضع تغذيه در دوران محروميت غذايي، جلوگيري از اضافه 

 لپتين به ۳.نورواندوکرين و غيرههاي  سيستمبر  تأثيروزن، 
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 ۴۳۰ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۸۶اسفند ، ۴ ي شماره, ي نهم دوره

 

  

در را  اشتها و مرکز سيري ،سيري عمل کردهعامل عنوان 
ورمون در خون ترشح اين ه. دهد  مي قرارتأثيرمغز تحت 

 و با رسد مي و از اين راه به هيپوتاالموس شود مي
خاص خود در آنجا باند شده و خوردن غذا را هاي  گيرنده

کاهش و از سويي استفاده انرژي را در بدن افزايش 
 چربي ي در واقع لپتين اطالعات مربوط به ذخيره ۴ ،۵.دهد مي

 منجر به ،اندهبدن و وضعيت انرژي را به هيپوتاالموس رس
تغيير ميزان مصرف غذا و تنظيم مصرف انرژي در جهت 

هايي در مورد   گزارش۱ ،۶.شود يثابت ماندن وزن بدن، م
تيروئيد وجود دارد، اما هاي  ات متقابل لپتين و هورمونتأثير

هايي نيز در مورد ارتباط سطح  در عين حال، عدم تفاهم
هاي محققان  وهشپژتيروئيد در هاي  سرمي لپتين و هورمون
  ۷.مختلف ديده شده است

اثر هيپوتيروئيديسم و هيپرتيروئيديسم در توانايي لپتين 
دو ساعت پس .  بررسي شدTSH هورمون براي تنظيم ترشح

يي که پر کاري تيروئيد داشتند، ها موشاز دريافت لپتين در 
کاري  يي که کمها موشدر .  برابر شد۷/۱ حدود  TSHسطح 

در سوء تغذيه توليد لپيتن . د، لپتين اثري نداشتتيروئيد داشتن
 ي در بيماران۷.يابد  مي فعاليت تيروئيد نيز کاهش،کاهش يافته

کاري تيروئيد داشتند، سطح لپتين سرم کاهش يافته  که کم
 طبيعي داشتند با تزريق ي يي که تغذيهها موش در ۸.بود

 ۹.ند را افزايش دهTSHدوزهاي پايين لپتين توانستند ترشح 
اسيدهاي چرب  از ي غني  که با جيرهييها موش در ياز طرف

ه ، ميزان لپتين سرم بودند تغذيه شده iغيراشباغ چندگان
۱۰کاهش يافت

غذايي غني از هاي  در بررسي ديگري كه جيره 
 و آلفالينولئيک iiاسيدهاي چرب غيراشباع با يك باند دوگانه

شباع با هم  غذايي غني از اسيدهاي چرب اي اسيد با جيره
 عاملمقايسه شدند، اثر اسيدهاي چرب غيراشباع به عنوان 

  ۱۱. شدتأييد سطح پالسمايي لپتين ي کاهش دهنده
و انجام شده پسته در مورد اثرهاي هاي متنوعي  بررسي

 نوع پسته نشان داده است که به طور ۵بررسي ترکيب 
 درصد چربي در آن وجود دارد و درصد ۵۹متوسط، 

 ۳/۱ درصد اسيدپالميتيک، ۶/۹ب موجود در آن اسيدهاي چر
 ۶۹ درصد اسيداستئاريک، ۱/۳درصد اسيدپالميتيولئيک، 

   ۱۲.است  درصد اسيدلينولئيک۱۷درصد اسيداولئيک و 

                                                           
i- Poly unsaturated Fatty Acid  
ii- Mono unsaturated Fatty Acid 

  وحشيي در مناطق وسيعي از ايران  درخت پسته
 است iii وحشيي  اين درخت، نوعي پستهي ميوه ۱۳.رويد مي

اين درخت . ز آن ياد شده استکه در کتب قديمي با نام حب ا
  Anacardiacea ي نامند که از خانواده مي ivرا به زبان انگليسي

   ۱۴.است
 نظيفي و همکاران در  وهاي صائب و همکاران پژوهش

 ها و چربي  وحشي بري  پستهي اثر درباره ۱۳۸۴سال 
نر و ماده نشان داد هاي  سرم خون خرگوشهاي  ليپوپروتئين

 وحشي سبب ي وغن و پودر پستهکه مصرف خوراکي ر
 کلسترول - LDL کلسترول و کاهش -HDLافزايش 

۱۲،۱۵،۱۶شود مي
تواند در کاهش بروز   ميو از اين رو 

 مؤثر عروقي بسيار مفيد وـ آترواسکلروز و بيمارهاي قلبي 
کنند   ميهاي غيراشباع سطح لپتين سرم را کم چربي ۱۷.باشد

 اي چرب غيراشباع وحشي غني از اسيدهي و روغن پسته
 مصرف خوراکي تأثير ي  از طرفي، تاکنون در زمينه.است

 وحشي بر ميزان لپتين سرم خون تحقيقي ي روغن پسته
متقابل اثر با توجه به اطالعات موجود و . انجام نشده است
هاي تيروئيد در اين پژوهش اثر مصرف  لپتين و هورمون

  وحشي بر ميزان لپتين وي خوراکي روغن پسته
سرم خون موش ) fT4 و T3 ،T4 ،fT3(هاي تيروئيد  هورمون

  :زير پاسخ داده شودهاي  الؤسشد تا صحرايي نر بررسي 
 آيا مصرف خوراکي روغن پسته وحشي بر ميزان لپتين 

 وحشي بر ي آيا مصرف خوراکي روغن پسته اثري دارد؟
هاي تيروئيد در  ميان لپتين و هورمون ارتباط احتمالي

آيا  ي دارد يا خير؟ وتأثيررايي نر سالم، صحي ها موش
تواند در   مي وحشيي افزايش درصد ميزان روغن پسته

صحرايي ي ها موش تيروئيد درهاي  ميزان لپتين و هورمون
  نر، تغيير ايجاد كند؟

  

 ها روشمواد و 

-۳۴۰ قطعه موش صحرايي نر سالم با متوسط وزن ۲۸
ل از شروع  قبي صحراييها موش.  گرم انتخاب شدند۲۸۰

 روز ۲۱، به مدت ي تطابق فيزيولوژيبرقراربراي آزمايش 
 و به منظور اطمينان از ند قرار گرفتي عاديتحت رژيم غذاي

 موش ۷ مورد نظر از متغيرهاي بودن تغييرات يطبيع
سه در مجموع بار و  صحرايي به شكل تصادفي هر هفته يك

                                                           
iii- Pistacia atlantica 

iv- Persian turpentine tree 



 همكارانو دكتر مهدي صائب   هاي تيروئيدي رابطه مصرف روغن پسته و هورمون ۴۳۱

 

  

 ۴ در صحراييي ها موشدر نهايت . انجام شد يبار خونگير
  .بندي شدند  تقسيميگروه مساو

 وحشي از درخت چيده ي در مناطق اطراف شيراز، پسته
 دامپزشكي دانشگاه ي آوري به دانشكده  پس از جمع،شده

 وحشي پس از تميز كردن و ي پسته. شد  شيراز منتقل
سپس  شستشو با آب معمولي توسط جريان هوا خشك و

ورده و پس از توسط دستگاه خردكن به صورت پودر درآ
آن ) روغن( ي دستگاه پرس، عصارهدر متوالي هاي  مالش

  .گرفته شد
  :هاي آزمايشي به ترتيب زير انتخاب شدند گروه

گروه  ،)پلت(با رژيم غذايي معمولي ) شاهد( گروه اول 
 رژيم غذايي،همراه  وحشي به ي  درصد روغن پسته۵دوم با 

همراه   وحشي بهي  درصد روغن پسته۱۰گروه سوم با 
 ي  درصد روغن پسته۲۰رژيم غذايي و گروه چهارم با 

  . تغذيه شدندرژيم غذاييهمراه  وحشي به
 مورد نظر يها بندي به عمل آمده، ميزان  بر اساس گروه

 وحشي با غذاي مخصوص موش صحرايي ي روغن پسته
درآورده شدند و در ) پلت(ه مخلوط و سپس به صورت حب

صحرايي با اين رژيم ي ها موش مورد نظر ي طول دوره
 روز ۶۰ تغذيه در هر گروه ي طول دوره. خاص تغذيه شدند

  بار۵در كل  (انجام شدبار   روز يك۱۵بود و خونگيري هر 
  ). خونگيري با احتساب زمان صفر در هر گروه انجام شد

صحرايي با استفاده از ي ها موش براي خونگيري ابتدا 
پس به پشت روي ميز قرار س. اتر در دسيكاتور بيهوش شدند

انجام سي، خونگيري   سي۲ به ميزان ها آنگرفته و از قلب 
ها در درون لوله آزمايشي كه شماره گروه  سپس نمونه. شد

 روي آن درج شده بود، ريخته يمربوط به هر موش صحراي
خون با هاي  در آزمايشگاه پس از لخته شدن نمونه. شد

ها جدا  سرم دقيقه، ۱۵دت  دور به م۳۰۰۰سانتريفوژ در دور 
  .شد

  : ازندمورد سنجش عبارت بودهاي  متغير
 به روش T3  وT4تيروئيدي هاي  هورمون -۱

گر  با استفاده از دستگاه شمارش) RIA(راديوايمونواسي 
 براي Orion Specteriaگاما و با استفاده از كيت كمپاني 

نيد  از كيت االيزاي رقابتي كمپاني مونوباfT4و fT3 سنجش 
  .شداستفاده 

سنجش لپتين با روش اليزاي لپتين موش و موش  -۲
شركت ) (روش ايمونواسي آنزيمي ساندويچي(صحرايي 
BioVendorحد تشخيص براي لپتين  ). ساخت جمهوري چك

 حساسيت آن ،ليتر  پيكوگرم در ميلي۵۰موش صحرايي 
  .بود% ۱۰۰ليتر و ويژگي آن   پيكوگرم در ميلي۱۰۰۰

به دست آمده در هاي  يافته يو تحليل آمار تجزيه يبرا
، ۸ويرايش ، SAS ي کامپيوترافزار نرمپژوهش حاضر از 

هاي مختلف و   ميان گروهياختالف آمار. استفاده شد
 با استفاده ازآناليز واريانس يك ي مختلف خونگيريها زمان

در .  شدي بررسRepeated Measure ANOVA طرفه و 
 ي پيدار بود از آزمون دانکن برا يها معن  که اختالفيموارد

 بين يهمبستگ. ها استفاده شد بردن به اختالف ميانگين
 با استفاده يگير  مختلف در هر يک از مراحل نمونهمتغيرهاي

  . پيرسون به دست آمديهمبستگآزمون از 
 در نظر گرفته p>۰۵/۰دار  ي، سطح معني آماريدر بررس

 ي خطا±  ميانگينها در بخش نتايج به صورت شد و داده
  .معيار محاسبه و مقايسه گرديد

  

  ها يافته

 قبل از ي آزمايشي اول دوره روز) زمان صفر(روز صفر 
، ۱۵زمان اول روز . است خاص در هر گروه ي مصرف جيره

 و زمان چهارم روز ۴۵، زمان سوم روز ۳۰زمان دوم روز 
  . است ي دوره آزمايش۶۰

ين سرم خون  و لپتي تيروئيديها ميزان هورمون
 در ي مختلف خونگيريها  نر در زماني صحراييها موش

نشان ) ي معموليبا رژيم غذايشده تغذيه (گروه شاهد 
 در ميزان يدار ي معنيگونه اختالف آمار دهد که هيچ يم

  ).۱جدول (ها در اين گروه وجود ندارد متغير
 يها موشو لپتين سرم خون   تيروئيديها ميزان هورمون

 در گروه دوم ي مختلف خونگيريها  در زمان نريصحراي
دهد  ينشان م)  درصد۵با روغن پسته وحشي شده تغذيه (

 اختالف يآمارنظر  از fT3 و T4، T3، fT4 هاي هورمونبين 
 هاي در زمانسرم بين ميزان لپتين  . وجود ندارديدار يمعن

 سوم و چهارم، هاي  با زمانيصفر، اول و دوم خونگير
 ۰۵/۰( کاهش وجود دارد به صورتدار  يمعن ياختالف آمار

<P) ( ۲جدول.(  
 يها موش تيروئيد و لپتين سرم خون يها هورمون

 در گروه سوم يخونگير مختلف يها  نر در زمانيصحراي
  دهد ينشان م)  درصد۱۰ وحشي ي روغن پسته باشده تغذيه (
  



 ۴۳۲ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۸۶اسفند ، ۴ ي شماره, ي نهم دوره

 

  

  

  )رژيم معمولي( ايي نر در گروه شاهدتيروئيدي و لپتين سرم خون موش صحرهاي  هورمون  ميزانـ۱جدول 

  متغير

                 روز                   گروه
T4 (nmol/L) T3 nmol/L)( f T4 (ng/L) f T3 (ng/L) لپتين pg/ml)( 

۰ *۷۰/۳±۶۶/۶۸  ۰۶/۰±۱۱/۱ ۹۹/۰±۹۸/۱۸ ۱۹/۰±۹۷/۲ ۷۵/۹±۵/۳۰۷ 

۱۵ ۰۱/۵±۷۴ ۰۷/۰±۰۸/۱ ۹۵/۰±۷۸/۱۸ ۳۵/۰±۹۹/۲ ۳۲/۱۵±۶۶/۳۱۸ 

۳۰ ۷۹/۴±۱۶/۷۸ ۰۶/۰±۱۵/۱ ۴۲/۱±۳۰/۲۰ ۲۷/۰±۷۴/۲ ۴۷/۱۶±۲۹۷ 

۴۵ ۷۵/۳±۱۶/۸۵ ۱۳/۰±۲۲/۱ ۴۱/۱±۴۸/۱۸ ۱۴/۰±۱۴/۳ ۷۴/۲۷±۳۳/۲۹۶ 

  شاهد
 )رژيم معمولي(
۵=n 

۶۰ ۸۰/۴±۳۳/۸۵ ۰۶/۰±۰۵/۱ ۳۲/۱±۹۱/۱۹ ۲۱/۰±۹۱/۲ ۲۳/۱۸±۲۷۹ 

  خطاي معيار±ميانگين *
  
 درصد روغن پسته ۵هاي تيروئيدي و لپتين سرم خون موش صحرايي نر در گروه آزمايشي با ـ ميزان هورمون۲ل جدو

  وحشي در دوران تغذيه

  
  

 مختلف يها  و لپتين در زمانfT4  هورمونبين 
 ).P<۰۵/۰(دار وجود ندارد  ي معني، اختالف آماريخونگير
چهارم  و دوم، سوم يها  در زمان صفر با زمانT4ميزان 
دار  ي معني و زمان اول با سوم، اختالف آماريخونگير

 در زمان صفر با T3اختالف  ).P>۰۵/۰ ( داشت)کاهش(
ميزان ). P<۰۵/۰ (بوددار ن ي معنيآمارنظر ها از   زماني بقيه
T3چهارم،   در زمان اول با سوم و چهارم و زمان دوم با

ميزان  ).P>۰۵/۰ (شت دا)کاهش(دار  ي معنياختالف آمار
fT3يها اختالف آمار  زماني  در زمان صفر با بقيه 
 در زمان اول با fT3ميزان  ).P<۰۵/۰ (نداشت يدار يمعن

 شتدار و کاهش دا ي معنيدوم و سوم اختالف آمار
)۰۵/۰<P) ( ۳جدول .(  

 يها موش تيروئيد و لپتين سرم خون يها هورمون
 در گروه ي مختلف خونگيريها  نر در زمانيصحراي

)  درصد۲۰ وحشي ي با روغن پستهشده تغذيه (چهارم 
 صفر با هاي  در زمانT4دهد بين ميزان  ينشان م

دار  ي معني دوم، سوم و چهارم اختالف آمارهاي زمان
 T3 و T4ميزان چنين   هم).P>۰۵/۰( وجود دارد )کاهش(

 با زمان دوم، سوم و چهارم يدر زمان اول خونگير
اين ). P>۰۵/۰(ود دارد دار وج ي معنياختالف آمار

بين ميزان  . داردياختالف در هر دو مورد روند کاهش
T4ي در زمان دوم و سوم با چهارم اختالف آمار 
 T3بين ميزان  ).P>۰۵/۰( وجود دارد )کاهش(دار  يمعن

   ي اختالف آماريدر زمان صفر با زمان اول خونگير
   

  متغير

                    روز                      گروه 
T4  (nmol/L) T3 nmol/L)( f T4 (ng/L) f T3 (ng/L) لپتين pg/ml)( 

۰ *۴۳/۳± ۶۵ ۱۰/۰± ۱۰/۱ ۵۳/۱±۷۲/۱۹ ۱۹/۰± ۶۵/۲ a۷۱/۱۴±۴۰/۲۶۴ 

۱۵ ۵۰/۳± ۶۸ ۰۹/۰± ۱۷/۱ ۰۷/۲±۴۴/۲۰ ۲۹/۰± ۵/۲ a۴۲/۱۹±۴۰/۲۵۶ 

۳۰ ۳± ۲۰/۷۷ ۰۶/۰± ۰۲/۱ ۷۳/۱±۸۰/۱۸ ۲۴/۰± ۷۳/۲ a۱۵/۱۴±۸۰/۲۶۹ 

۴۵ ۸۱/۳± ۶۰/۷۷ ۰۸/۰± ۰۲/۱ ۴۶/۱±۱۲/۱۸ ۲۳/۰± ۵۹/۲ b ۸۹/۱۰±۱۹۱ 

  %۵روغن پسته وحشي 
۵=n 

۶۰ ۸۵/۴± ۸۰/۷۸ ۰۵/۰± ۸۲/۰ ۳۴/۱±۸۴/۲۰ ۲۲/۰±۵۱/۲ b۱۷/۱۲±۲/۲۰۲ 

  

 )p>۰۵/۰(باشد دار مي معنيحروف نا متشابه التين نشان دهنده اختالف آماري ؛ خطاي معيار± ميانگين *



 همكارانو دكتر مهدي صائب   هاي تيروئيدي رابطه مصرف روغن پسته و هورمون ۴۳۳

 

  

  

 درصد روغن پسته ۱۰رم خون موش صحرايي نر در گروه آزمايشي باتيروئيدي و لپتين سهاي  ـ ميزان هورمون۳جدول 
  وحشي در دوران تغذيه

  متغير

       روز                         گروه         
T4  (nmol/L) T3 nmol/L)( f T4 (ng/L) f T3 (ng/L) لپتين pg/ml)( 

۰ a ۱۶/۵±۴۰/۷۶ a,b,c۰۳/۰±۹۲/۰ ۹۳/۰±۴۴/۱۷ a,b۱۵/۰±۳۴/۲ ۱۳/۱۳±۸۰/۱۶۰ 

۱۵ a,b۴۲/۵±۶۰/۶۷ a ۱۱/۰± ۰۸/۱ ۸۳/۰±۴۶/۱۷ a ۲۱/۰±۶۳/۲ ۹۷/۱۰±۴۰/۱۵۵ 

۳۰ b,c ۹۶/۳± ۵۷ a,b۰۵/۰± ۹۷/۰ ۰۳/۱±۴۰/۱۸ b۱۸/۰±۸۲/۱ ۲۲/۱۳±۴۰/۱۶۰ 

۴۵ c۹۸/۴± ۲۰/۴۸ b,c۰۵/۰± ۷۷/۰ ۷۸/۱±۹۸/۱۸ b ۲۷/۰±۸۷/۱ ۶۶/۱۳±۱۴۰ 

  %۱۰روغن پسته وحشي 
۵=n 

۶۰ b,c۵۶/۲ ±۴۰/۵۶ c۰۵/۰ ±۷۵/۰ ۰۷/۱±۷۲/۱۷ a,b۱۲/۰±۰۹/۲ ۵۴/۱۱±۱۴۱ 

  )p>۰۵/۰(باشد دار مي معنيحروف نا متشابه التين نشان دهنده اختالف آماري  ؛خطاي معيار± ميانگين *

  
  

 درصد روغن پسته ۲۰تيروئيدي و لپتين سرم خون موش صحرايي نر در گروه آزمايشي باهاي  هورمون  ميزانـ۴جدول 
  وحشي در دوران تغذيه

  متغير

   روز                           گروه   
T4  (nmol/L) T3 nmol/L)( f T4 (ng/L) f T3 (ng/L) لپتين pg/ml)( 

۰ a۹۲/۳±۸۰/۶۷ b,c۰۶/۰±۷۳/۰ a,b۵۳/۱±۲۴/۱۷ a,b۲۰/۰±۴۴/۱ a۱۸/۵±۶۰/۱۰۹ 

۱۵ a ۵۴/ ۵±۶۳ a۰۵/۰±۰۱/۱ a,b۰۴/۱±۶۸/۱۵ a۱۵/۰±۶۲/۱ b۲۴/۴±۴۰/۸۵ 

۳۰ b ۰۷/۳±۸۰/۴۳ b,c ۰۶/۰±۶۹/۰ a۴۸/۱±۸۲/۱۷ b,c۰۶/۰±۱ b,c۱۱/۴±۷۵ 

۴۵ b ۳۳/۳±۸۰/۴۵ b۰۸/۰±۷۷/۰ b۸۳/۰±۰۲/۱۳ c۰۵/۰±۸۳/۰ b,c۱۹/۵±۸۰/۷۰ 

  روغن پسته وحشي
۲۰%  
۵=n 

۶۰  c۵۸/۲±۶۰/۳۱ c۰۵/۰±۵۵/۰ a,b۶۶/۱±۵۸/۱۴ b,c۲۵/۰±۹۳/۰ c۸۰/۶±۸۰/۶۴ 

  ) p>۰۵/۰(باشد دار مي معني دهنده اختالف آماري حروف نا متشابه التين نشان ؛خطاي معيار± ميانگين *
  

  
 بين ميزان ).P>۰۵/۰( وجود دارد يدار و افزايش يمعن

fT4يها، اختالف آمار  زماني  در زمان صفر با بقيه 
 در زمان fT4بين ميزان  ).P<۰۵/۰(دار وجود ندارد  يمعن

وجود ) کاهش(دار  ي و معنيدوم با سوم اختالف آمار
 در زمان صفر با زمان fT3بين ميزان  ).P>۰۵/۰(دارد 

دار وجود دارد  ي معني کاهشيسوم اختالف آمار
)۰۵/۰<P.(  بين ميزانfT3 در زمان اول با دوم، سوم و 

دار با روند  ي معني، اختالف آماريچهارم خونگير
بين ميزان لپتين در زمان  ).P>۰۵/۰( وجود دارد )کاهش(

 يارم اختالف آمارصفر با زمان اول، دوم، سوم و چه
بين ميزان  ).P>۰۵/۰( وجود دارد )کاهش(دار و  يمعن

دار و  ي معنيلپتين در زمان اول با چهارم اختالف آمار

هاي   يافته).۴جدول ) (P>۰۵/۰(  وجود دارد)کاهش(
 بر ي وحشي پژوهش حاضر نشان داد اثر روغن پسته

 ي تيروئيد سرم موش صحراييها ميزان لپتين و هورمون
  .يستبسته به دوز نوا

 يها  پيرسون بين ميزان لپتين و هورمونيضريب همبستگ
در گروه .  محاسبه شدي مختلف خونگيريها  در زمانيتيروئيد

در گروه دوم  .شت وجود ندايدار ي معنيشاهد ارتباط آمار
 سوم ي در مرحله)  درصد۵ ي وحشي تغذيه با روغن پسته(

 و ي منفي همبستگT4و ، بين ميزان لپتين )۳۰روز (يخونگير
بين ). ۱نمودار ( )P>۰۵/۰؛ r=-۹۵/۰ (شتدار وجود دا يمعن

 شتدار وجود دا ي و معني منفي همبستگfT3ميزان لپتين و 
)۸۹/۰-=r ۰۵/۰؛<P) ( بين ميزان لپتين و). ۲نمودار fT4 



 ۴۳۴ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۸۶اسفند ، ۴ ي شماره, ي نهم دوره

 

  

) P>۰۵/۰ ؛r =۹/۰(دار وجود دارد  ي مثبت و معنيهمبستگ
  ).۳نمودار (

ي سوم   در مرحلهT4 بين ميزان لپتين و  ارتباط-۱نمودار 
تغذيه با روغن پسته (در گروه دوم ) ۳۰روز (خونگيري 

  ) درصد۵وحشي 

ي   در مرحلهfT3ميزان لپتين و  ارتباط بين -۲نمودار 
تغذيه با روغن (در گروه دوم ) ۳۰روز (سوم خونگيري 
  ) درصد۵پسته وحشي 

  

ي  ر مرحله دfT4ميزان لپتين و  ارتباط بين -۳نمودار 
تغذيه با روغن (در گروه دوم ) ۳۰روز (سوم خونگيري 
  ) درصد۵پسته وحشي 

 ي وحشي با روغن پستهشده تغذيه ( در گروه سوم 
، بين ميزان )۶۰روز (ي پنجم خونگيري ، در مرحله)درصد۱۰

= ۸۷/۰ ( شتدار وجود دا ي مثبت و معني همبستگfT4لپتين و 
r ۰۵/۰؛<P.(  

 ۲۰ ي وحشي با روغن پستهشده غذيه ت( در گروه چهارم 
 ، بين ميزان لپتين و)۱۵روز (ي دوم خونگيري ، در مرحله)درصد
fT3۹۸/۰ (شتدار وجود دا ي و معني منفي همبستگ-=r ۰۵/۰؛<P.(  

  

  بحث

به منظور بررسي اثر مصرف خوراکي پژوهش  اين 
 تأثير وحشي بر ميزان لپتين سرم، بررسي ي روغن پسته

ين روغن بر ارتباط احتمالي متقابل ميان مصرف خوراکي ا
اين امر كه چنين بررسي  هاي تيروئيد و هم هورمون لپتين و

تواند روي   ميآيا افزايش درصد ميزان روغن پسته وحشي
  . انجام شدهاي تيروئيد تغييراتي ايجاد کند، لپتين و هورمون
که با شد به دست آمده مشخص ها  يافتهبر اساس 
 غذايي ي  وحشي در جيرهي درصد روغن پستهافزايش ميزان 

در . يابد كاهش مي روز، سطح سرمي لپتين ۶۰با گذشت 
که در گروه شاهد که از رژيم غذايي عادي استفاده  حالي

داد اثر روغن ها  يافته .داري رخ نداد  آماري معنيکردند، تغيير
 وابسته ييزان لپتين سرم موش صحراي بر مي وحشي پسته

روند کاهش سطح سرمي لپتين در گروه تغذيه  .تيسبه دوز ن
آماري نظر از نيز  درصد ۱۰ وحشي ي شده با روغن پسته

 وحشي ي با بررسي ساختار پسته). <۰۵/۰P (يست ندار معني
 وحشي به طور ي پسته. مشخص خواهد شددليل اين کاهش 

 درصد چربي دارد و درصد اسيدهاي چرب ۵۹متوسط 
 درصد ۳/۱سيدپالميتيک،  درصد ا۶/۹موجود در آن 
 درصد ۶۹ درصد اسيداستئاريک، ۱/۳اسيدپالميتيولئيک، 

دليل کاهش  ۱۲.است  درصد اسيدلينولئيک۱۷اسيداوليئک و 
 اين وحشي ي  مصرف روغن پستهي سطح سرمي لپتين در نتيجه

 و ترشح لپتين به ob انسولين و گلوکز تنظيم بيان ژن  كهاست
 بر in vitro و in vivoمحيط   در راهاي چرب  سلولي وسيله

اسيدهاي چرب غير (غير اشباع هاي  و چربي ۱۸،۱۹عهده دارند
تحمل به گلوکز و ) PUFA - n-3اشباع به خصوص 

 منجر به کاهش ،حساسيت به انسولين را بهبود بخشيده
 به دنبال ۲۰،۲۱.شوند  مي ساعته۲۴سطح انسولين و گلوکز 

، ساخت لپتين توسط ها کاهش سطح سرمي اين تحريک کننده
  .يابد  ميهاي چربي کاهش سلول
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 همكارانو دكتر مهدي صائب   هاي تيروئيدي رابطه مصرف روغن پسته و هورمون ۴۳۵

 

  

 در بررسي خود عنوان ۲۰۰۱و همکاران در سال  رِزلند
 Poly غني ازي يي که با جيرهها موشکردند که در 

unsaturated Fatty Acidاند، ميزان لپتين سرم    تغذيه شده
به دست آمده در هاي  يافتهي بر تأييد که خود يابد ميکاهش 
  ۱۰.است  ماي مطالعه

 در بررسي خود به ۲۰۰۲ همکاران در سال كراتز
 Unsaturated Fatty غذايي غني از ي  جيرهتأثير ي مقايسه

Acid Monoغني ي   و آلفالينولئيک اسيد در مقايسه با جيره 
از اسيدهاي چرب اشباع در کاهش سطح سرمي لپتين 

ني از  مطالعه در زناني که از رژيم غذايي غآندر . پرداختند
غني از اسيدهاي هاي  جيره(روغن زيتون و روغن آفتابگردان 

، کاهش سطح سرمي لپتين كردند استفاده) چرب اشباع
 غني از ي جيره(مشاهده نشد، اما در زناني که روغن کلزا 

در . لپتين سرم شد، کاهش ندمصرف کرد) آلفالينولئيک اسيد
هاي غير  توجيه اين تغيير پژوهشگران بيان کردند که چربي

 روغن کلزا به خصوص آلفالينوليئک اسيد يک ي اشباع جيره
 اثر اسيدهاي چرب غيراشباع است و تعيين کننده بوده عامل

 تأييد سطح پالسمايي لپتين ي کاهش دهندهعامل به عنوان را 
  ۱۱.شد

هاي  بررسي ارتباط متقابل ميزان لپتين و هورمونبراي 
 گروه ۴ در متغيرهااين  ضريب همبستگي لپتين با ،تيروئيد

 که در گروه قرار گرفتگيري و مشاهده  مورد مطالعه، اندازه
 ي  درصد، در مرحله۵ وحشي ي تغذيه شده با روغن پسته

) P>۰۵/۰؛ T4) ۹۵/۰- = rسوم خونگيري بين ميزان لپتين و 
 وجود دار معني همبستگي منفي و fT3و بين ميزان لپتين و 

با شده تغذيه ( در گروه چهارم و) P>۰۵/۰؛ r=-۸۹/۰ (داشت
 دوم ي ، در مرحله) درصد۲۰ وحشي ي روغن پسته

 همبستگي منفي و fT3، بين ميزان لپتين و)۱۵ روز(خونگيري 
  ). P>۰۵/۰؛ r=-۹۸/۰ (شت وجود دادار معني

در پژوهش خود بيان  ۱۹۹۷و همکاران در سال  مورآل
تين سرم  سطح لپبرتيروئيد اثر منفي هاي  کردند که هورمون

 تيروئيد هاي هورمونبررسي براي ارزيابي اثر آن در . دارند
صحرايي كه ي ها موشروي سطح لپتين، ميزان آن در 

سطح لپتين .  شدگيري  برداشته شده، اندازهها آنتيروئيد 
كرده  دريافت  T3وT4 هايي که مقادير باالي  سرم در گروه

 و ندوئيد داشتگروهي که تير(شاهد  در مقايسه با گروه بودند
مشابه يافته که اين . کاهش يافت) كرده بودندپالسبو دريافت 

  ۲۲.است به دست آمده در بررسي ما ي يافته

 بيان کردند که كمبود ۱۹۹۸ و همکاران در سال كلمنت
سطح  ژنتيكي لپتين در انسان و جوندگان هميشه با کاهش

  ۲۳.تيروئيد همراه نيستهاي  هورمون
پي بردند که  ۲۰۰۵ سال ن در و همكاراكالكسار

اندوتوكسين ناشي از ورم پستان تجربي منجر به افزايش 
  كورتيزول و انسولين همراه با کاهش همزمان ي چند ساعته

IGF-1 ۲۴.شود تيروئيد ميهاي  و هورمون  
در پژوهشي كه روي  ۱۹۹۷ همكاران در سال لژرادي

تين اثر قوي نر بالغ انجام دادند، اعالم كردند كه لپي ها موش
 تيروئيد در  ـهيپوفيز ـ در تنظيم محور هيپوتاالموس

هاي   هورموني گرسنه دارد و سطح کاهش يافتهي ها موش
 به حالت  proTRHتيروئيد را از طريق افزايش بيوسنتز

 بررسي ارتباط مثبتي آندر واقع در  ۲۵.گرداند  برمييطبيع
ر بررسي ما د. تيروئيد مشاهده شدهاي  بين لپتين و هورمون

شده تغذيه ( سرم، در گروه دوم fT4نيز بين ميزان لپتين و 
 سوم ي در مرحله)  درصد۵ وحشي ي با روغن پسته

 وجود دارد دار معني، همبستگي مثبت و )۳۰ روز(خونگيري 
)۹/۰=r ۰۵/۰؛<P ( و در گروه سوم)با روغن  شده تغذيه 

 وزر( پنجم خونگيري ي ، در مرحله)درصد ۱۰پسته وحشي 
؛ r= ۸۷/۰(  وجود دارد دار معنينيز همبستگي مثبت و ) ۶۰
۰۵/۰<P.(  

و همکاران در   تانگو ۱۹۹۸ و همكاران در سال اوربان
هاي خود، هماهنگي ميان کاهش غلظت   در بررسي۲۰۰۰سال 

  ۲۶،۲۷.هاي تيروئيد را بيان کردند لپتين با کاهش هورمون
د اعالم در بررسي خو۱۹۹۸و همكاران در سال  اوربان

ايجاد شرايطي كه ( غذايي ي کردند که محدود كردن جيره
  ـ محور هيپوتاالموسبر) آورد  ميسطح لپتين را پايين

 منجر به ،تيروئيد در موش صحرايي اثر گذاشتهـ هيپوفيز
  TRHچنين سنتز هم. شود  ميT3  وT4 كاهش سطح سرمي

  ۲۶.دهد  ميدر هيپوفيز و هيپوتاالموس كاهشرا   TSHو
 در بررسي خود بر روي ۲۰۰۰و همکاران در سال  انگت

هاي تيروئيد،   هورمون، زن ورزشکار ارتباط بين لپتين۳۹
هاي جنسي، انسولين، مصرف انرژي و استفاده از  هورمون

 ،آن در خالل ورزش و فعاليت توليد مثلي را بررسي کرده
، کمبود لپتين با نداشتندنشان دادند در زناني که قاعدگي 

هاي تيروئيد، کاهش مصرف کالري،  ش هورمونکاه
  ۲۷.استراديول و انسولين همراه است

ما متفاوت است که شايد هاي  يافته حدي با ها يافتهاين 
 وحشي و ي دليل آن طوالني بودن زمان مصرف روغن پسته



 ۴۳۶ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۸۶اسفند ، ۴ ي شماره, ي نهم دوره

 

  

در . باشد  ميمورد مطالعه عوامل تغيير آن بر تأثيردر نتيجه 
 و T4 و با دار معني مثبت و fT4ا  ما ارتباط لپتين بي مطالعه
fT3 ي بنابراين با افزايش طول دوره . بوددار معني منفي و 

 وحشي، ميزان لپتين ي  موش صحرايي با روغن پستهي تغذيه
 در fT3 به fT4 از طريق تبديل fT3 ميزان ، کاهش يافتهfT4و 

 مربوط، به صورت جبراني، deiodinaseکبد، توسط سيستم 
در نتيجه شايد بتوان گفت که افزايش يا . ابدي ميافزايش 

 در کبد، نقش fT3 به fT4کاهش ميزان لپتين سرم در تبديل 
  . داشته باشد
 نشان دادند که تجويز ۲۰۰۲ و همکاران در سال كوزين

 را از طريق فعال کردن مسير تبديل T3مغزي لپتين ترشح 
T4 به T3پتين و در اين بررسي ارتباط بين ل۲۸.کند  مي فعال 

T3که در بررسي ما، بين  در حالي. مثبت گزارش شده است
 وجود داشت دار معني، همبستگي منفي و fT3ميزان لپتين و 

 ي  مصرف روغن پستهتأثيرتواند ناشي از   ميكه اين نتيجه
قبلي انجام هاي  پژوهشهاي   يافته.وحشي بر اين گروه باشد

 وحشي بر غلظت ي  پودر و روغن پستهتأثير ي شده در زمينه
سرم خون خرگوش نشان داد كه هاي  ها و ليپوپروتئين چربي

 وحشي به دليل داشتن درصد ي مصرف پودر يا روغن پسته
چرب غيراشباع و ضروري براي هاي  قابل توجهي از اسيد

عروقي و آترواسكلروز و  ـ قلبيي ها بيماريپيشگيري از 
 و سودمند  مفيدها بيماريكاهش مرگ و مير ناشي از اين 

 وحشي سبب كاهش  ي مصرف پودر و روغن پسته. است

LDL-C   و افزايش HDL-Cو  كواتز ۱۲،۱۵،۱۶.شود  مي سرم
ي غني از يغذاهاي   در پژوهشي جيره۲۰۰۲همکاران در سال 

غني از اسيدهاي هاي  اسيدهاي چرب غيراشباع را با جيره
اع را  و اثر اسيدهاي چرب غير اشبندچرب اشباع مقايسه كرد

 سطح لپتين پالسما مورد ي کاهش دهندهعوامل به عنوان 
  ۱۱. قرار دادندتأييد

 وحشي درصد قابل ي با توجه به اين كه در روغن پسته
توجهي اسيدهاي چرب غير قابل اشباع وجود دارد، كاهش 

 ي مورد مطالعه رايصحراي ها موشسطح لپتين سرم خون 
غير اشباع بر سطح  اسيدهاي چرب تأثيرتوان مربوط به  مي

بنابراين مصرف خوراكي روغن  .لپتين سرم خون دانست
 مثبتي در كاهش سطح سرمي لپتين تأثير وحشي ي پسته
 ي با کاهش مشاهده شده در ميزان لپتين طي دوره .دارد

 مصرف تأثيرتوان   مي وحشيي تغذيه با روغن پسته
هش كاهش ميزان لپتين و به طبع كا خوراکي اين روغن را بر

عروقي  ـ قلبيي ها بيماري سرم و پيشگيري از LDL-Cسطح 
 وحشي بر ي  مصرف خوراکي روغن پستهتأثير. كرد تأييد

تيروئيد هاي  ارتباط مشاهده شده ميان لپتين و هورمون
از .  چرا که در گروه شاهد ارتباطي مشاهده نشداستبديهي 

 افزايش درصد ميزان روغن تأثيرطرفي آگاهي از چگونگي 
مورد مطالعه در عوامل  وحشي در ايجاد تغيير ي پسته

  .است  بيشتريهاي نيازمند آزمايش
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Abstract 
Introduction: Unsaturated fatty acids are known to decrease serum leptin level. Considering that 

wild pistachio oil is a rich source of UFA and the reciprocal effects between leptin and thyroid 
hormones, the aim of the present study was to investigate the impact of dietary wild pistachio oil 
on serum leptin concentration and its relationship with thyroid hormones. Materials and Methods: 
We took 28 healthy adult male rats and divided them randomly in to the four groups; group 1 a 
control, and the other 3 groups received a normal diet without, 5, 10 and 20% of wild pistachio oil, 
respectively. RIA for thyroid hormones assay (T3 and T4) and ELISA for leptin, fT3 and fT4 
measurement were used.  Results: After 60 days, serum leptin levels reduced with increasing wild 
pistachio oil concentration in the diet; in the control group with normal diet, no significant 
alterations were seen. This reduction also was not statistically significant in the 10% wild pistachio 
oil group, whereas differences between groups were significant, indicating the increasing effects 
of increased amounts of wild pistachio oil percent on the reduction process observed. Pearson 
correlation coefficients were calculated between leptin and thyroid hormones in the different 
sampling times. Control group did not have any significant correlation. In group 2 (fed with 5% wild 
pistachio oil), leptin concentration had a negative significant correlation with T4 and fT3 and a 
positive significant correlation with fT4 in the third stage of sampling (day 30). A positive 
significant correlation between leptin concentration and fT4 in the fifth stage of bleeding (day 60) 
was observed in group 3 (fed with 10% wild pistachio oil). In group 4 (fed with 20 % wild pistachio 
oil) a significant negative correlation between leptin concentration and fT3 was observed in the 
second stage of sampling (day 15). Conclusion: Wild pistachio oil has a high content of 
unsaturated fatty acids, and reductins in serum leptin levels in the rats studied can be due to these 
acids. Oral consumption of wild pistachio oil has a positive effect on reductiong leptin and LDL-
cholesterol thyroid hormones and prevention of cardiovascular diseases. 
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