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مطالعه راديولوژيك اثرات عصاره گياه چاى سبز در كمكارى تيروئيد مرغ عشق
ركابدار ،د ،١.عشرتخواه ،ب.*٢.
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خﻼصه
در پرندگان مبحث تيروئيد و كاركرد آن موردمطالعه و پژوهش گستردهاى قرار نگرفته است .در اين تحقيق ،با عنايت به اينكه كمكارى تيروئيد از
بيمارىهاى شايع در مرغ عشق است و با عﻼئمى همچون كبد چرب و استئوپروز مىتواند بروز نمايد ،تغييرات راديولوژيك ايجادشده موردبررسى
قرار گرفت .همچنين از گياه چاى سبز كه داراى خاصيت آنتىاكسيدانى قوى به دليل داشتن فﻼونوئيد ها و آلكالوئيدها است استفاده و تأثير آن بروى
استئوپروز ناشى از كمكارى تيروئيد بررسى گرديد.
روش كار :اين تحقيق ،بر روى  ٢٠جفت مرغ عشق نژاد استراليايى با سن  ١٠الى  ١٣ماه و وزنى حدود  ٣٠الى  ٣٥گرم صورت پذيرفت كه بهطور
تصادفى و مساوى در پنج تيمار متشكل از گروه كنترل منفى ،كنترل مثبت و سه گروه تيمار با تجويز عصاره الكلى چاى سبز در سطح ٢ ،١و  ٣درصد
تقسيمبندى شد .عصاره الكلى گياه چاى سبز در سه سطح ٢ ،١و  ٣درصد به مدت  ١٠روز به تيمارهاى موردمطالعه داده شد .براى القاى عارضه
كمكارى تيروئيد از داروى متىمازول استفاده گرديد .بعد از القا و بروز عﻼئم مرتبط به كمكارى تيروئيد ،از تمامى پرندگان در زمان صفر و روز ١٠
عكس راديولوژى تهيه گرديد.
بحث و نتيجهگيرى :در اين مطالعه با توجه به بروز عارضه استئوپروز متعاقب القاى كمكارى تيروئيد در مرغ عشق ،در استخوانهاى راديوس ،اولنا،
تيبيا و فيبوﻻ عﻼئم كورتكس كاغذى مشاهده شد .با شروع درمان توسط عصاره الكلى گياه چاى سبز ،عﻼئم استئوپروز در گروههاى موردمطالعه
كاهش يافت كه اين كاهش در گروهدرمانى با عصاره الكلى گياه چاى سبز  ٣درصد بيشترين نمود را داشت.
كلمات كليدى :كمكارى تيروئيد ،مرغ عشق ،چاى سبز ،استئوپروزيز ،متىمازول
 .١دانشجوى دامپزشكى ،واحد شبستر ،دانشگاه آزاد اسﻼمى ،شبستر ،ايران
 .٢گروه دامپزشكى ،واحد شبستر ،دانشگاه آزاد اسﻼمى ،شبستر ،ايران
*نويسنده مسؤولbeshratkhah@iaushab.ac.ir :

بوده بهطورىكه افزايش يا كاهش ميزان  fT3و  fT4مىتواند

مقدمه
هورمونهاى تيروئيدى نقش مهمى را در رشد ،تقسيمات سلولى،

بهصورت بالقوه براى بافت استخوانى مضر باشد .كمكارى تيروئيد

فعاليتهاى زيستى و متابوليسم استخوان ايفا مىكنند .تاكنون نقش

سبب كاهش متابوليسم مىشود ) Kosinskaو همكاران.(٢٠٠٥ ،

هورمونهاي تيروئيدي و ارتباط آن با متابوليسم برخي تركيبات
شناختهشده است .هر تغيير مهم در عملكرد تيروئيد بهشدت فعاليتهاى

اين مطالعه  ٢٠جفت مرغ عشق با سنى بين  ١٠تا  ١٣ماه و وزنى حدود

متابوليكى پرنده را تحت تأثير قرار مىدهد .كمكارى تيروئيد يكى از

 ٣٠الى  ٣٥گرم انجام شد كه بعد از گذراندن يك هفته دوره عادتپذيرى،
بهصورت كام ً
ﻼ تصادفى در پنج گروه تيمار متشكل از گروه كنترل

 .(١٩٩٦اين بيمارى خود مىتواند عوارض متعددى چون گزانتوماتوز،

منفى ،كنترل مثبت و سه گروه تيمار تقسيمبندى شدند .تغذيه در تمامى

ليپوماتوز ،افزايش رشد منقار ،استئوپروز ،كبد چرب ،افزايش مزمن وزن

پرندگان متشكل  ١٠٠گرم دانهى ارزن و تخم كتان به نسبت  ٤به ١

و ليپمى همراه با كمخونى را ايجاد نمايد .گياه چاى سبز با نام علمى

بوده و آب مصرفى در دسترس براى پرندگان روزانه  ١٠٠ميلىليتر و

 Camellia sinensisمتعلق به خانواده  Teaceaeداراى خواص

برنامه نورى در نظر گرفتهشده براى گروههاى مطالعه بهصورت ١٢

آنتىاكسيدانى فراوانى مىباشد كه اين آنتىاكسيدانها شامل پلى

ساعت روشنايى و  ١٢ساعت خاموشى لحاظ گشت .عصاره الكلى چاى

فنولهاى Epigallocatechin،Epicatechin ،Catechin

سبز مورد نياز به روش ماسريشن تهيه و براى القاى كم كارى تيروئيد

و  Gallate Epigallocatechinاست .اين فﻼونوئيدها و ديگر

از متىمازول  ٥ميلىگرم شركت الحاوى ساخت ايران استفاده شد .دوز

اجزاى تشكيلدهنده چاى سبز ازجمله كافئين ،تئانين ،ويتامينها و

داروى استفادهشده براى هر پرنده  ٠/٠٤ميلىگرم بر كيلوگرم بود كه

ساپونين ها به مواد ضدالتهاب ،آنتىاكسيدان ،ضد جهشزا و ضد سرطان

براى تجويز ،دارو را با آب مقطر تركيب نموده و به هر پرنده به ميزان

شناختهشدهاند ) MJ Kimو همكاران٢٠٠٥ ،؛  JB Samو Man-

 ٢٠ميكروليتر از محلول خورانده شد .دارو بهصورت روزانه و تكدوز به

 .(٢٠٠٢ ،TV uelبرگهاى چاى حاوى آلكالوئيد و متيل گزانتينها

مدت  ٣٢روز به مرغ عشقها خورانيده شد .تهيه عكسهاى راديولوژى

بهخصوص كافئين بوده كه از آلكالوئيدهاى مهم در كيفيت چاى محسوب

در دو زمان قبل و بعد از تجويز عصاره الكلى چاى سبز انجام شد.

مىشود ) PL Fernandezو همكاران .(٢٠٠٠ ،از دست دادن تراكم

راديوگرافها با استفاده از دستگاه  IPSساخت كشور ايتاليا با اعمال

معدنى استخوانها به علت استئوپروز علت اصلى شكستگى است كه

فاكتورهاى تابش

 kVو  mAs ٢.٥انجام شد .حالت گمارى

اين امر موجب كاهش كيفيت زندگى و افزايش مرگومير در حيوان

بهصورت  Lateralو  Ventrodorsalاعمال گرديد .تصويربردارى

مىگردد .اختﻼل در تعادل بين تشكيل و باز جذب استخوان خطرناك

اول در روز  ٣٣و تصويربردارى دوم در روز  ٤٣آزمايش انجام گرديد.

بيمارىهاى شايع در مرغ عشقها مىباشد )،Woerpel Rasskopf
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تصوير  :١گرافى گروه كنترل منفى

نتايج بهدستآمده از راديوگرافها حاكى از آن بود كه در تمام

درمان با تجويز عصاره الكلى چاى سبز ٢ ،١و  ٣درصد به ترتيب

راديوگرافهاى گروههاى مورد مطالعه ،استئوپروزيز در تمام استخوانها

بهصورت افزايشى ميزان ترميم يا افزايش صفحات كورتكس را نشان

بهصورت نسبى مشاهده گرديد كه اين ميزان در استخوانهاى Ra-

مىداد )تصاوير  ٤ ،٣و  .(٥درواقع با توجه به راديوگرافهاى گرفتهشده

 diusو  Ulnaدر بال و  Tibiaو  Fibulaدر پاها بيشتر از ساير

از گروههاى كنترل و گروههاى درمان مىتوان به اين مهم رسيد

قسمتهاى بدن مشهود بود و پس از اعمال درمان ،روند ترميم

كه كمكارى تيروئيد منجر به ايجاد استئوپروزيز مىشود كه ميتوان
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نتايج:

كورتكس استخوان بهصورت نسبى قابلمشاهده بود؛ كه در گروههاى

تصوير  :٢گرافى گروه كنترل مثبت
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تصوير  :٣گرافى گروه  ١درمان بعد از القاى عصاره الكلى گياه چاى سبز

تصوير  :٤گرافى گروه  ٢درمان بعد از القاى عصاره الكلى گياه چاى سبز
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تصوير  :٥گرافى گروه  ٣درمان بعد از القاى عصاره الكلى گياه چاى سبز

 Radiusو  Ulnaدر دست و  Tibiaو  Fibulaدر پا تشخيص داد.

ها و پروتئين هاى ناقل غشا اثر مستقيم دارند ) Wirthو همكاران،

بحث

 αVβ3 Integrin .(٢٠١٤گيرنده ى غشايى ويژه ى هورمون هاى

در طى انجام اين مطالعه عﻼئمى كه با مصرف داروى متى مازول در

تيروئيد است و اتصال هورمون تيروئيد به اين گيرنده ها منجر به فعال

مرغ عشق ها ايجاد شد با كمتحركى ،كاهش فعاليت خفيف ،كاهش

سازى آبشار درون سلولى  MAPK١مى شود و نتيجه ى آن تنظيم

مصرف دان شروع شد كه اين عﻼئم رفتهرفته روند افزايشى داشت.

و تعديل پتانسيل غشا به واسطه ى تنظيم كانال هاى يونى ،فعال

چندى بعد تغييرات در ظاهر و كيفيت پر و فلسهاى پا نمايان گرديد

سازى مبدل هاى سديم/پتاسيم ATPase/+Ca2 ،و تنظيم تركيبات

كه در روزهاى پايانى مصرف متىمازول در پرندههاى تحت آزمايش

اسكلت سلولى است .از سوى ديگر  MAPKفعال شده توسط T3

عﻼئم كلى متشكل از كاهش فعاليت فيزيكى ،كاهش مصرف دان و

به هسته منتقل مى شود و سبب فسفريﻼسيون زير واحد سرين شده و

آب ،ظاهر آشفته و نامرتب بود .پس از شروع تجويز عصاره الكلى چاى

اين پديده منجر به القاى آنژيوژنز و تكثير سلولى مى شود) Davisو

سبز ،با توجه به ميزان رقتها كه متشكل از ٢ ،١و  ٣درصد بود ،ميزان

همكاران .(٢٠١٦ ،در مطالعهاى ديگر اثر اصﻼحى عصارههاى چاى سبز

بهبودى پرندگان متغير بود كه در تيمار  ٣درصد كه بيشترين غلظت

و چاى سياه ،بر ساختار و عملكرد غدهى تيروئيد را توسط هيپرتروفى

عصاره تجويز مىشد شروع بهبودى با افزايش مصرف دان و آب همراه

و يا هيپرپﻼزى فوليكولهاى غدهى تيروئيد و مهار فعاليت پراكسيداز

بود كه به همراه آن فعاليت بدنى نيز افزايش يافت .در تيمار  ٢درصد

تيروئيدى مورد تاييد قرار گرفت ) Chandraو همكاران .(٢٠١٠ ،در

روند بهبود كمى ديرتر شروع گشت كه در اين گروه نيز شروع عﻼئم

كمكارى تيروئيد تعداد تحت واحدهاى  ATPase/K/Naدر تيروئيد

با افزايش مصرف آبودان همراه بود .بازگشت كيفيت و بهبود پرها در

موش صحرايى افزايش يافت .فعاليت  ATPase/K/Naتيروئيدى

پرندههاى گروههاى مختلف متفاوت بود كه در تيمارهاى  ٣و  ٢درصد

در هر دو گروه تحت درمان با كاتچين و عصاره گياه چاى سبز افزايشى

اين روند بهبود سريعتر آغاز گرديد .در مورد روند درمانى تيمار  ١درصد

وابسته به دوز داشت .پمپ سديم پتاسيم وابسته به ادنوزين ترى فسفات

نيز تأخير در بهبود به چشم مىخورد كه نسبت به ساير گروهها روند

يك پروتئين پيچيده غشايى است كه مسئول خروج سديم و جذب

بهبود ضعيفتر بود .با توجه به نتايج بهدستآمده در راديوگرافها ،روند

پتاسيم به سلول اكثر حيوانات ازجمله اپيتليوم فوليكولهاى غده تيروئيد

القاى كمكارى تيروئيد با داروى متىمازول اثربخش بوده و در گراف

است .يد موردنياز براى ساخت هورمونهاى تيروئيدى از طريق فعاليت

پرندگان استئوپروزيز مشهود بود كه اين حالت بيشتر در استخوانهاى

اين پمپ در دسترس قرار مىگيرد ) Daiو همكاران  .(١٩٩۶بررسى

بال )راديوس و اولنا( و پا )تيبيا و فيبوﻻ( مشاهده مىشد .بعد از شروع

محققين در كودكان مبتﻼبه كمكارى تيروئيد بيانگر اين مهم بود كه عدم

مرحلهى درمان و تجويز عصاره الكلى گياه چاى سبز ،با توجه به ميزان

درمان عارضه مسبب تأخير يا توقف در رشد ،كوتاهى قد و اختﻼل در

رقت ،روند ترميم و درمان نيز متفاوت بوده كه به ترتيب ميزان ترميم

استخوانسازى درون غضروفى مىشود ) Bassetو همكاران٢٠٠٣ ،؛

استخوانى در تيمار تحت درمان با عصاره الكلى چاى سبز  ٣درصد

 Stevensو همكاران .(٢٠٠٣ ،با توجه به نتايج بهدستآمده از عصاره

بيشتر از ساير تيمارها بود؛ كه اين بهبودى در گرافهاى تهيهشده با

گياه چاى سبز مىتواند بهصورت مكمل براى تغذيه پرندگان جهت

توجه به ميزان ترميم كورتكس استخوانى مشهود بود )تصاوير  ٣،٤و .(٥

پيشگيرى از اختﻼﻻت تيروئيدى و اختﻼﻻت استخوانى استفاده نمود.

1

فﻼونوئيد ها ،تركيبات مشتق از گياهان توانايى ايجاد تغيير را در عملكرد
تيروئيد را دارند ) .(١٩٩٦ ،Gaitanدر مطالعهاى محققان بيان داشتند
كه عصارههاى چاى سبز ،ساختار و عملكرد غدهى تيروئيد را توسط
هيپرتورفى و يا هيپرپﻼزى فوليكولهاى غدهى تيروئيد و مهار فعاليت
پراكسيداز تيروئيدى تحت تاثير قرار مىدهد .با توجه به اين مطالب
و وجود ميزان باﻻى فﻼوونوئيدها در چاى سبز ،تأثيرگذارى آن بر
كمكارى تيروئيد تأييد مىگردد .هورمون هاى تيروئيدى چربى دوست
هستند و به آسانى از غشاى سلول ها عبور مى كنند .گيرنده هاى اين
هورمون ها درون سلول و در هسته جاى دارند .اتصال آن ها به گيرنده
هايشان بر رونويسى ژن ها و در نتيجه ساختن پروتئين اثر مى گذارد.

1.Mitogen-activated protein kinase
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بهوسيلهى راديوگرافهاى گرفتهشده بهخصوص در استخوانهاى

البته ،مطالعاتى نشان مى دهند كه هورمون هاى تيروئيد بر ميتوكندرى
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