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  13/03/93  تاریخ پذیرش:   18/01/93  تاریخ دریافت:

  چکیده
هاي محور هیپوفیزي ر غلظت کلسترول و میزان هورموناین مطالعه به منظور ارزیابی تأثیر عصارة الکلی گیاه مامیران ب :مقدمه

  هاي نر هیپرکلسترولمی شده انجام شد.تیروئیدي در رت
) انتخاب شدند. گروه کنترل رژیم غذایی =8nگروه ( 5سر رت نر نژاد ویستار در  40تجربی،  ۀدر این مطالع ها:مواد و روش

عصارة الکلی  ۀکنندة رژیم غذایی چرب به اضافدریافت ،سه گروه تجربی و دریافت کردند رژیم غذایی چرب گروه شاهدو عادي، 
 خونگیري، روزه 21 ة. بعد از پایان این دوربودندگرم بر کیلوگرم به صورت خوراکی میلی 300 ،200 ،100گیاه مامیران به میزان 

دست ه میزان کلسترول، اطالعات ب و )T3،T4، TSHهاي محور مذکور (گیري مقادیر هورمونو پس از اندازهشد انجام  از آنان
  آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

مامیران نسبت به گروه  ةعصار ةکنندهاي تجربی دریافتدر تمام گروه T4و T3اساس نتایج به دست آمده، میزان  بر ها:یافته
نسبت به گروه شاهد  ،ز حداقل و متوسطدو ةکنندهاي دریافتدر گروه TSHدار نشان داده است. میزان شاهد کاهش معنی

 ).=000/0Pداري یافته است (دوز حداقل عصاره کاهش معنی ةکنندافزایش و میزان کلسترول در گروه دریافت

هاي تیروئیدي، میزان تواند باعث کاهش غلظت هورموندهد که عصارة الکلی گیاه مامیران مینتایج نشان می گیري:نتیجه
هاي محرك تیروئیدي شود که احتماالً به دلیل وجود آلکالوئیدها و فالونوئیدهاي گیاه و میزان هورمون کلسترول و افزایش

 باشد.هاي تیروئید میهمچنین تأثیر بر روي مکانیسم فیدبک منفی هورمون

  .مامیران، تیروئید، کلسترول، رت :هاهکلیدواژ
  E.mail:aqababa@iaua.ac.ir نویسنده مسئول:   *
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  قدمه:م
هورمون تیروئید با اعمال اثر بر روي طیف وسیعی از 

متابولیسم  ةکنندترین عوامل تنظیمهاي بدن، از مهمبافت
اي آید. بسیاري از عوامل شیمیایی و تغدیهپایه به شمار می

تیروئید و تغییر  ةقادر به ایجاد اختالل در عملکرد طبیعی غد
آشفتگی در هاي آن و بروز در سطوح سرمی هورمون

). گیاه مامیران با نام علمی 2باشند (متابولیسم بدن می
Chelidonium majus ةبه خانواد 

Papaveraceae  تعلق دارد، که یک گیاه دارویی است
که بیشتر در نواحی شمال ایران مانند گیالن، گرگان و 

). خاصیت مسکن بودن، تحریک کردن 3روید (مازندران می
ضد اسپاسمی این دارو مشخص شده ترشح صفرا و خاصیت 

). گیاه مامیران منبع سرشاري از مواد متنوعی است 4است (
که اختصاصات ضد میکروبی، ضد توموري و ضد التهابی 

). خواص دارویی این گیاه بیشتر مربوط به ترکیبات 5دارند (
در مامیران  .باشدفالونوئیدي و آلکالوئیدهاي آن می

نیزیم، مواد رزینی و موسیالژ هاي کلسیم، مهمچنین نمک
  .)6،3موجود است (

و  )TPO1فالونوئیدها با ممانعت از آنزیم تیروپراکسیداز (
که کلید بیوسنتز هورمون تیروئیدي  -دي یدیناز کبدي 

). 7د (نگردباعث تغییراتی در عملکرد تیروئید می - باشندمی
 آلکالوئیدهاي گیاهی قادرند از طریق مهار سنتز کلسترول

 ثر واقع شوند. به دلیل کاربردؤها مدر تنظیم میزان چربی
هاي کبدي اثر این گیاه روي مسمومیت ،گیاه مامیران رایج

و درمان سرطان مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین 
-فالونوئیدها خواص آنتی ةشدیکی از خواص توصیف

رود که این گیاه در در نتیجه انتظار می ؛اکسیدانی است
که گیاه  و از آنجائی .چربی خون مؤثر  واقع شود کاهش

مامیران به دلیل خاصیت فالونوئیدي آن یک گیاه ضد 
)، هدف از این مطالعه بررسی اثر عصارة 8تیروئیدي است (

هاي تیروئیدي و الکلی گیاه مامیران بر میزان هورمون
هاي هورمون محرك تیروئید و غلظت کلسترول در رت

  باشد.هیپرکلسترولمی می
                                                             

1 Thyroperoxidase 

    ها:روشمواد و 
حیوانات مورد  ۀو کلی استمطالعۀ حاضر از نوع تجربی 

سازي شیراز تهیه و در مرکز دانشـگاه  سرم ۀسسؤمطالعه از م
داري شدند. مطالعۀ حاضر بر اساس رعایت پیام نور آباده نگه

توسط  که ،کدهاي اخالقی کار با حیوانات آزمایشگاهی ۀکلی
 تدوین شده اسـت،  آموزش پزشکی و وزارت بهداشت درمان

هـا بـه مـدت دو    رت ،به انجام رسید. قبل از انجام پـژوهش 
گـراد، رژیـم   سـانتی  ۀدرجـ  21-23 هفته، در دمـاي حـدوداً  

ردنـد تـا بـا محـیط     کغذایی عادي روزانه و آب را دریافـت  
حیوانـات   ،تطابق پیدا کنند. یک روز قبل از انجام تحقیقـات 

وزنـی خـاص    ةیـک محـدود   ها درتا همگی آن شدند وزن
). میـانگین وزن  9روز بـود (  21 ،باشند. طول مدت آزمـایش 

گـرم و   200± 5هاي نر مورد استفاده در ایـن تحقیـق،   رت
ابتدا به طور تصـادفی بـه    سر بود که در 40ها تعداد کل رت

  بندي شدند:تایی به صورت زیر تقسیم 8گروه  5
ال یا دارویی حلّگونه گروه کنترل: در طی مدت آزمایش هیچ

تحت تیمار رژیم غذایی عادي (غذاي فاقد  و نددریافت نکرد
  چربی و هرگونه دارو) بودند.

هاي هیپرکلسترولمی که روزانه و طی مدت گروه شاهد: رت
/. میلی لیتر حالل سالین را به صورت گاواژ 2روز میزان  21

  کردند.  دریافت می
ه روزانـه و طـی   هاي هیپرکلسترولمی ک: رت 1گروه تجربی

عصــارة الکلــی گیــاه مــامیران را بــه میــزان  ،روز 21مــدت 
mg/kg 100    (دوز حداقلی)، به صورت گاواژ دریافـت مـی

  ). 13کردند(
هاي هیپرکلسترولمی کـه روزانـه و طـی    : رت2گروه تجربی

عصــارة الکلــی گیــاه مــامیران را بــه میــزان  ،روز 21مــدت 
mg/kg 200 ژ دریافت مـی (دوز متوسط)، به صورت گاوا-

  ). 13کردند(
هاي هیپرکلسترولمی کـه روزانـه و طـی    : رت3گروه تجربی

عصــارة الکلــی گیــاه مــامیران را بــه میــزان  ،روز 21مــدت 
mg/kg 300      (دوز حداکثري)، بـه صـورت گـاواژ دریافـت

  ). 13( کردندمی
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آزمایش غـذاي   ةهاي تجربی در طی دورگروه شاهد و گروه
  .کردندچرب را دریافت می

 ،عصارة الکلی گیاه مامیران ۀعصاره: جهت تهی ۀروش تهی
گیاه از استان گیالن (ایران)، و جدا کردن  ۀپس از تهی

 آنهاي هوایی گرم از بخش 500هاي آن، مقدارناخالصی
با الکل اتیلیک  5با  1آسیاب خرد شد و با نسبت  ۀبه وسیل

% مخلوط گردید. محتواي به دست آمده، به صورت 98
ساعت در محیط آزمایشگاه و در دماي  48مدت ه ته، بدربس

ساعت یکبار  8داري شد و در این مدت هر درجه نگه 21
در  ،شد تا عصاره خارج شده از پودرظرف تکان داده می

الکل به طور کامل حل شود که نارنجی رنگ است. آنگاه 
هاي بزرگ و کوچک فیلتراسیون کاغذ صافی ۀبه وسیل

ماري شده جهت تغلیظ در بند. مایع صافشدقیق انجام می
 10به دست آمده (حدود  ةدر نهایت از عصار .قرار گرفت

شده در خردشده) و حل ۀگرم ریش 100 گرم به ازاي هر
گرم به سالین طی روزهاي مختلف بر حسب میلینرمال

  ).8، 9ازاي هر کیلوگرم وزن حیوان تهیه شد ( 
غذاي پرکلسترول،  ۀهیغذاي پرکلسترول: براي ت ۀروش تهی

لیتر روغن میلی 5را با  1گرم پودر کلسترول خالص مرك 25
درجه) حل نموده و با یک  60دماي در زیتون گرم شده (

کیلوگرم غذاي رت به خوبی مخلوط کردیم. براي جلوگیري 
از خراب شدن غذاي حیوانات سعی شد غذاي آنان فقط 

داري شود هنگ C °4دماي  در براي دو روز در یخچال و
)10.(  

هاي تجربی در طی آزمایش تحت تیمار تمام گروه
و در این بود روز  21آزمایش  ةرژیم غذاي چرب بودند. دور

گرفت. بعد میصبح گاواژ انجام  9س ساعت أر روز دوره هر
از پایان این دوره به منظور ارزیابی میزان غلظت فاکتورهاي 

هوشی بی ۀبه وسیلگیري از قلب بیوشیمیایی پالسما، خون
دور  3000خون به میزان  . سپسخفیف با اتر به عمل آمد

 وشدند سرم ها جدا در نهایت  سانتریفیوژ شد. دقیقه در
گیري فاکتورهاي مورد نظر به آزمایشگاه انتقال جهت اندازه

  .یافتند
                                                             

1 Merck 

ــزان هورمــون  ــراي ســنجش می ــدي از روش ب هــاي تیروئی
بـه وسـیلۀ   و  ،آزمون، کیت پارس 2(RIA)رادیوایمونواسی 

-ساخت آمریکا انجام گرفت. میـانگین RIA 1000دستگاه
گیـري میـزان   از اندازه SE)±(Meanهاي به دست آمده 

هـاي مختلـف از طریـق آزمـون     گروه در فاکتورهاي مذکور
و  Tukyو تســـت one way ANOVAآمـــاري 

Duncan ـ   تجزیه و مورد  ۀتحلیل آماري قرار گرفـت. کلی
افـزار آمـاري   آماري بـا اسـتفاده از نـرم    هايتجزیه و تحلیل

SPSS 05/0گـرفتن (  و با در نظر 17ۀ نسخ P  انجـام (
  شد.

  ها:  یافته
  دهد که:) نشان می1 ةهاي آماري (جدول شمارنتایج آزمون

گروه شاهد هیپرکلسترولمی نسبت به گروه  در ،3T3 میزان 
تمام در دهد ولی نشان می ي رادارافزایش معنی ،کنترل

عصاره نسبت به گروه شاهد  ةکنندهاي تجربی دریافتروهگ
دوز  ةکنندگروه دریافتدر کاهش معنی دار داشته است و 

دوز  ةکنندحداکثر گیاه مامیران نسبت به گروه دریافت
دهد داري نشان میافزایش معنی ،حداقل و متوسط عصاره

)000/0P= .(  
4T4 نترل گروه شاهد نسبت به گروه ک : میزان آن در

هاي تمام گروهدر دهد ولی داري را نشان میافزایش معنی
دار داشته تجربی عصاره نسبت به گروه شاهد کاهش معنی

دوز حداکثر گیاه مامیران  ةکنندگروه دریافتدر است و 
دوز حداقل عصاره افزایش  ةکنندنسبت به گروه دریافت

  ). =000/0Pدهد (نشان میرا داري معنی
TSH5آن در گروه شاهد نسبت به کنترل تغییرات  : میزان

هاي تجربی دهد اما در تمامی گروهنشان نمیرا داري معنی
-عصاره نسبت به گروه شاهد افزایش معنی ةکننددریافت
یاه دوز حداکثر گ ةکنندگروه دریافتدر و  داشته استداري 

دوز حداقل و متوسط  ةکنندمامیران نسبت به گروه دریافت
  ).=000/0Pدهد (نشان می را داريهش معنیعصاره کا

                                                             
2 Radioimmunoassay 
3 Triiodothyronine. 
4Thyroxine  
5 Thyroid-stimulating hormone 
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کلسترول: میزان آن در گروه شاهد نسبت به کنترل افزایش 
دهد حیوانات با دریافت رژیم یافته است که نشان می

اند ولی میزان آن در پرچرب به هیپرکلسترولمی مبتال شده
دوز حداقل عصاره نسبت به ة کنندهاي تجربی دریافتگروه

) =P 007/0دهد (دار را نشان میهش معنیگروه شاهد کا
هاي تجربی با گروه شاهد بین سایر گروه تفاوت با این حال

  باشد.دار نمیو همچنین با هم معنی
  :بحث

گیاه مامیران  ةنتایج تحقیق حاضر نشان داد عصار
کلسترول و  و نیز مقادیر ،T4و T3باعث کاهش غلظت 

هاي عروق بیماري شده است. TSHافزایش هورمون 
ترین ترین و شایعیان اخیر یکی از مهمکرونر طی سال

و در تمامی سنین به خصوص  بوده هاي مطرحبیماري
 25-30ها حدود . این بیمارياست سالی گسترش یافتهمیان

خود ه میر در جوامع صنعتی را بواصلی مرگاز علل درصد 
هاي عروق ). علت اصلی بیماري6دهند (اختصاص می

 دهد که به صورتتشکیل می 1ونري را آترواسکلروزیسکر
شود ها دیده میزیر اندوتلیال شریان ۀهاي چربی در الیرگه

و هیپرکلسترولمی عامل خطري براي آترواسکلروز است. در 
گروه شاهد  گیري کلسترول نشان داداندازه ،این پژوهش

میزان کلسترول باالتري نسبت به گروه کنترل دارد که 
  هاست.هیپرکلسترولمی شدن رت ةدهندننشا

اي از مواد طبیعی با فالونوئیدها متعلق به دسته
-ترین خواص توصیفو عمده ندهاي فنلی متغیرساختمان

-هاي فالونوئیدي خواص آنتیگروه ۀهم تقریباً ةشد
رود که این ). در نتیجه انتظار می11، 8( ستهااکسیدانی آن

 ر  واقع شود و طبق نتایج بهگیاه در کاهش چربی خون مؤث
این گیاه  ةشد عصار مشخصدست آمده در این پژوهش 

  باعث کاهش کلسترول در حیوانات تحت مطالعه شده است. 
همچنین مطالعات گروهی از دانشمندان، نشان داد که 

گوناگون گیاهی، با افزایش فالونوئیدهاي حاصل از منابع 
ي و اتصال هاي کبددر سطح سلول 2LDLهاي گیرنده

                                                             
1 Atherosclerosis 
2 Low-density lipoprotein 

 LDL، باعث افزایش برداشت 3Bبه آپولیپوپروتئینها آن
د و به این ترتیب نشواز خون و کاهش لیپیدهاي پالسما می

توانند در جلوگیري و درمان آترواسکلروزیس مؤثر  واقع می
  ).12شوند (

محققان عقیده دارند که مامیران یک گیاه ضد التهابی، 
از طرفی با توجه به  و ضد میکروبی است و ضد توموري

مطالعات قبلی مشخص گردیده است کـه آترواسکلروز هم 
 گیاه در موجود مواد مؤثر جمله یک فرایند التهابی است. از

 غشاي از راحتیه ب آلکالوئیدها هستند. آلکالوئیدها مامیران
 سلول اجزاي از برخی با قابلیت واکنش و کرده عبور سلول
 دارند. آلکالوئیدها را لت سلولیاسک 4توبولین پروتئین نظیر

نمایند که کاهش در می مهار را کلسترول سنتز همچنین
توان به غلظت پالسمایی کلسترول در مطالعۀ حاضر را می

  ). 14،13نیز نسبت داد ( مؤثراین عامل 
ه هاي تیروئیدي بهورمون ةکنندترین عامل کنترلمهم

هیپوفیز  –موس اثر تنظیمی محور هورمونی هیپوتاال ۀوسیل
) که TRH( تیروتروپین ههورمون آزادکنندگردد. اعمال می

شود بر روي هیپوتاالموس آزاد می 5پاراونتریکوالر ۀاز هست
بخش قدامی هیپوفیز اثر گذاشته و باعث ترشح هورمون 

هاي تیروئیدي گردد. هورمون) میTSHمحرك تیروئید (
تحت تأثیر  ) نیزT3) و تري یدوتیرونین (T4تیروکسین (

-د مترشحه از آدنوهیپوفیز ترشح میهورمون محرك تیروئی
). نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان داد 15گردند (

هاي تیروئیدي و مامیران باعث کاهش هورمون ةکه عصار
ود. مطالعات نشان شافزایش هورمون محرك تیروئیدي می

هاي عصبی و نورومدیاتورها، دهد که برخی واسطهمی
در هیپوتاالموس را  TRHهورمون  ةکنندهاي ترشحنورون

هاي کنند که برخی از این ساختارهاي واسطهکنترل می
دهنده و برخی نقش کاهنده دارند. عصبی نقش افزایش

ه گردیده و ب TRHافزایش سرتونین باعث کاهش ترشح 
هاي هورمون در پالسما و متعاقباً TSHدنبال آن سطوح 

T3  وT4 هاي دیگر یابد. نتایج حاصل از پژوهشکاهش می
                                                             

3 Apolipoprotein B 
4 Tubulin 
5 Paraventricular 
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که دوپامین با تحریک ترشح سوماتوستاتین  نیز نشان داد
 ).16دهد (را کاهش می T4و T3نیز سطوح پالسمایی 

ید این یافته است. کنترل و ؤهاي پژوهش حاضر نیز میافته
فیدبک هاي تیروئیدي با مکانیسم تنظیم میزان هورمون

گیاه مامیران باعث کاهش  ةپذیرد. عصارمنفی انجام می
هاي تیروئیدي و افزایش هـــــورمون محرك هورمون

قبلی، حضور  ةتیروئیدي شد. طبق مطالعات انجام شـد
 و فعال شدن، عملکردترکیبات فالونوئیدي با ممانعت از 

که کلید  - آزاد سازي یا تخریب آنزیم تیروپراکسیداز
باعث کاهش در  -باشد هاي تیروئیدي میهورمون بیوسنتز

 ). ضمنا8،17ًگردد (هاي تیروئیدي میمیزان هورمون
و  Iنوع  1شدن آنزیم دیدینازفالونوئیدها با ممانعت از فعال

هاي شدن تیروزین در سلولچنین پیشگیري از معدنیهم
شوند می تیروئید باعث کاهش در میزان هورمون تیروئیدي

این گیاه  ةیج این پژوهش نشان داد که عصار). نتا8(
احتماالً با توجه به خواص فالونوئیدي آن باعث کاهش 

شود، که این کاهش در هاي تیروئیدي میهورمون
T3 بیشتر ازT4  .است  

همچنین مطالعات گروهی از محققین نشان داد که 
 -O-حضور ترکیباتی مانند فالونوئیدها با مهار آنزیم کاتول

که باعث شکستن  ، آنزیمی2(COMT)رانسفراز متیل ت
شود، با افزایش این هورمون باعث نور اپی نفرین می

تواند منجر به گردد که همین امر میمی TRH افزایش
). نتایج این 18، 8، 1( گردد TSHافزایش سنتز و ترشح 

به  این گیاه احتماالً ةپژوهش همچنین نشان داد که عصار
تواند باعث افزایش تولید ي آن میدلیل خواص فالونوئید

TSH  گردد. با توجه به این که گیاه مامیران حاوي کلسیم
 –رسد بتواند با مکانیسم کلسیمنظر میه و منیزیم است ب

اي واسطه ۀآور ثانویبه عنوان پیام 3فسفاتیدیل اینوزیتول
ایفاي نقش نماید و در نتیجه باعث  TSHجهت تولید 

). پژوهش 17،19گردد ( TSH افزایش تولید هورمون
این گیاه باعث افزایش تولید  ةحاضر نیز نشان داد که عصار

                                                             
1 Deiodinase 
2 Catechol-O-methyltransferase 
3 Calcium Phosphatidylinositol 

TSH گردد. می  
   گیري:نتیجه
و  T4 T3هاي گیاه مامیران باعث کاهش هورمون ةعصار

هاي تحت مطالعه شد. در موش TSHافزایش هورمون 
داري سبب گیاه مامیران به صورت معنی ةهمچنین عصار

ن غلظت سرمی کلسترول گردید که احتماالً کاهش میزا
این اثر به دلیل وجود آلکالوئیدها و فالونوئیدهاي گیاه و 

-هاي تیروئید میهمچنین مکانیسم فیدبک منفی هورمون
  باشد.

  تشکر و قدردانی:
نامۀ دانشجویی مقطع کارشناسی مقالۀ حاضر بخشی از پایان

با با ، سنجاند اسالمی اردانشگاه آزاارشد مصوب دانشگاه 
بدین وسیله بر خود الزم  باشد.می 16359 ة تصویبشمار

از معاونت محترم دانیم که از معاونت محترم پژوهشی می
این موضوع  که د اسالمی ارسنجانپژوهشی دانشگاه آزا

گزاري اند، صمیمانه سپاسبه تصویب رسانده ه رانامپایان
  نمایم.
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کنندة عصارة هاي مختلف دریافتگروه کلسترول در و T3 ،TSHو  T4ت هورمونی تغییرات غلظ ۀ: مقایس1 ةجدول شمار
  مامیران

  
  . دار در مقایسه با گروه کنترلتغییرات معنی:  #
  .دار در مقایسه با گروه شاهدتغییرات معنی : *

  .مامیران با هم ةدوزهاي عصار ۀدار در مقایستغییرات معنی: &

  گروه ها
  

  
  پارامترها

  شاهد کنترل

  حداقل مامیران
 / گرممیلی100(

کیلوگرم وزن 
  بدن)

  متوسط مامیران
 / گرممیلی200(

کیلوگرم وزن 
  بدن)

حداکثرمامیران 
 / گرممیلی300(

کیلوگرم وزن 
  بدن)

P  

T3 (nmol/l) 
11/0 ± 

06/1  
06/0 ± 38/1  

#  
07/0 ± 73/0  

*  
08/0 ± 62/0  

*  
08/0 ± 05/1  

&*  000/0  

T4 (nmol/l)  
05/1 ± 
14/76  

35/1 ± 14/87  
#  

3/4 ± 14/49  
*  

09/4 ± 71/58  
*  

5/2 ± 21/69  
&*  000/0  

TSH (iu/l)  
06/0 ± 

81/0  
04/0 ± 83/0  

  
09/0 ± 18/1  

#  
08/0 ± 55/1  

#  
04/0 ± 76/0  

&  000/0  

Cholesterol 
(iu/l)  

93/2 ± 
85/69  

9/1 ± 57/86  
#  

5/3 ± 28/64  
*  

01/3 ± 42/72  
  

8/3 ± 00/72  
  007/0  
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Abstract 
Introduction: The aim of the present study is to evaluate the effect of alcoholic 
extract of Chelidonium majus concentration of cholesterol and thyroid hormone levels 
in the male rats having hypercholesterolemia.  
Methods: In this study, 40 male Wistar rats were divided into five groups of control 
group (n=8) with normal diet, observing group with fat dietary, and three experimental 
groups receiving the same fat diet plus ethanol extract of the Chelidonium majus  plant 
of 100, 200, 300 (mg/kg). After this period (21 days) blood samples were collected 
and after measuring the amount of thyroid hormones of T3, T4, TSH and also the 
amount of cholesterol, the data were analyzed by using SPSS software , ANOVA and 
t-test.  
Results: There was a significant increase in the amount of cholesterol, T3 and T4 

serum level in observation group comparing with control group (P<0.05) and the 
amount of T3 and T4 in groups receiving the maximum dose of Chelidonium majus 
extract had the minimum decrease comparing to the group receiving moderate dose 
(P<0.05). 
Conclusions: The results demonstrate that Chelidonium majus alcoholic extract can 
reduce the concentrations of thyroid hormones and the amount of cholesterol and 
increase the amount of thyroid-stimulating hormones as well, which is probably due to 
the existence of plant’s alkaloids and flavonoids, as well as the negative feedback 
mechanism of thyroid hormones. 
Keywords: Chelidonium majus, Thyroid, Cholesterol, Rat. 
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