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الف

چکیده فارسی
عنووا :بررسی اثر برخی از گیاهان طب سنتی ایران با طبیعت گرم و سرد بر هورمونهای تیروئیدیی اسودونی
گلوکز کورتیکوسترون سرمی و واسیل ماسینیک اسیی ادراری در موش صحرائی
طبیعتهای گرم و سرد از جمله مفاهیم بنیادی در طب سنتی ایران میباشنی .با ای وجدود ماانعداا اسدیکی در
ارتباط با مکاسیومهای عملکردی گیاهان داروئی با توجه به طبیعت گرم و سرد آسها صورا گرفتهاست .هیف از
ای ماانعه بررسی رژیم غذائی حاوی داسههای گیاهی با طبیعت گرم و سرد بر برخی شاخصهای متدابونیکی در
دو فاز ماانعاتی حاد ( 42ساعته) و تحت حاد ( 7روزه) در موش صحرائی میباشی .در هر ماانعه تاثیراا رژیم
غذائی حاوی  %01داسههای گیاهی در دو دسته بنیی با طبیعت گرم (اسیوون زسیان رازیاسه) و طبیعت سرد (کیو
هنیواسه خیار) بر میزان افزایش وزن بین ( )BWGمیزان مصرف غذا میزان دریافدت آ ،میدزان ح دم ادرار
ساوح سرمی گلوکز اسوونی

تیروکوی آزاد ( )FT2تری ییو تیروسی آزاد ( )FT3تری یدیو تیدروسی ()T3

تیروکوی ( )T2کورتیکوسترون و ساح اداری واسیل ماسینیک اسدیی ( -)VMAمتابونیدت غاندب ا دیسفدری و
سورا یسفری  -موشهای صحرائی آسانیز شیسی .س از  42ساعت کاهش معندیداری در میدزان مصدرف غدذا و
 FT3در گروههای تغذیه شیه با اسیوون یا رازیاسه مشاهیه گردیی همچنی  T3در گروه تغذیده شدیه بدا زسیدان
افزایش معنیداری سشان داد در حانیکه در سایر ارامترها تغییری مشاهیه سشی .در روز چهدارم فداز ماانعداتی
تحت حاد گروههای تغذیه شیه با اسیوون و رازیاسه کاهش معنیداری در  BWGسشان دادسی در روز هفتم گروه
تغذیه شیه با اسیوون کاهش معنیداری در  BWGو افزایش معنیداری در ساح گلوکز سدرمی سشدان داد FT2

افزایش معنیداری در گروه تغذیه شیه با رازیاسه داشت  T3افدزایش معندیداری در گروههدای تغذیده شدیه بدا
اسیوون رازیاسه زسیان و هنیواسه سشان داد کورتیکوسترون در هر دو گروه تغذیه شیه با داسههای کیو و هنیواسده
افزایش معنیداری داشت و  VMAدر گروه تغذیه شیه با رازیاسه افزایش و در گروه تغذیه شیه با خیار کداهش
معنیداری سشان داد .با توجه به ستایج ای ماانعه میتوان ستی ه گرفت که احتماال گیاهاسی ماسنی رازیاسه و اسیوون
که دارای طبیعت گرم میباشنی برای شرایای مثل کنترل وزن در اسوان مدیتواسندی مفیدی وا دو شدوسی همچندی
تغییراا انقاء شیه توسط گیاهان با طبیعت گرم و سرد در ساح ارامترهای اسیازهگیری شیه بدویهه هورموسهدا و
سورومییاتورهائی که سقش تنظیمی در گرمازائی و متابونیوم اسرژی بین دارسی ای احتمال را مارح مدیکندی کده
ویهگیهای طبیعت گرم و سرد گیاهان ماانعه شیه با دخانت آسها در متابونیوم اسرژی بین میتواسی مرتبط باشی
باوریکه گیاهان با طبیعت گرم آسرا افزایش داده و گیاهان با طبیعت سرد باعث کاهش آن میگردسی.
واژگا :کلیدی :گیاهان با طبیعت گرم و سرد ارامترهای متابونیکی طب سنتی ایران
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Abstract
Title: Study on the effects of herbs with hot and cold temperaments according to Iranian
Traditional Medicine on serum thyroid hormones, Insulin, glucose, corticosterone and urine
vanilmandelic acid of rats
Hot and cold temperaments are the basic concepts of Iranian Traditional Medicine (ITM).
Nevertheless, studies on the functional mechanisms of medicinal herbs based on hot and cold
temperaments are not very extensive. This study was aimed to evaluate the effects of diets
containing hot or cold temperament seeds according to ITM on some metabolic parameters in
acute (42hr) and sub-acute (7-day) experiments that were performed on rats. For each
experiment, effects of diets containing 01% seeds in category of hot (anise, fennel, ajowan) and
cold (cucumber, watermelon, pumpkin) temperaments on body weight gain (BWG), food
intake, water consumption, urine output, serum glucose (SG), insulin, free thyroxin (FT2), free
triiodothyronin (FT3), triiodothyronin (T3), thyroxin (T2), corticosterone and urine
vanilmandelic acid (VMA)- principle endproduct of epinephrine and norepinephrine - of rats
were analyzed. After 42 hours, food intake and FT3 had a significant decrease in groups that
were fed with anise or fennel seeds; whereas T3 had a significant increase in ajowan seed fed
group and there were not any changes on other parameters. In the sub-acute experiment, BWG
had a significant decrease in groups that were fed with anise or fennel seeds on the 2thday. On
the 7th day, the anise fed group experienced a significant decrease in body weight gain and a
significant increase in SG levels, FT2 showed a significant increase in fennel seed fed group;
T3 had a significant increase in anise, fennel, ajowan and watermelon seed fed groups;
corticosterone had a significant increase in watermelon and pumpkin seed fed groups; VMA
had a significant increase in fennel and a significant decrease in cucumber seed fed groups.
Considering the findings of this study, one can conclude that it is possible that hot
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temperament seeds such as anise and fennel be useful for humans for certain conditions such
as weight control and also alterations induced by hot and cold temperament seeds in measured
hormonal and neuromediator levels that have a regulatory role in thermogenesis and body’s
energy metabolism point out that hot and cold temperament characteristics of studied seeds
may probably be related to their intervention in body’s energy metabolism, in the form that
hot temperament seeds may increase it and cold temperament ones may decrease it.
Key Wors: Hot and Cold Temperament Herbs, Metabolic Parameters, Iranian Traditional
Medicine

