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Background and Aim Thyroid gland makes Thyroxine (T4) and Triiodothyronine (T3) hormones. These hor-
mones are really effective in regulating and control of basal metabolism. The purpose of this study was to 
assess the effect of hydroalcoholic extract of Terfezia Boundary (TB) on the serum level of thyroid hormones.
Methods & Materials In this experimental study, 30 male Wistar rats (weighing 200±10 g) were selected and 
divided into five groups of 6 including control, sham (received normal saline) and three experimental groups 
received TB with 75, 150 and 300 mg/kg doses via intraperitoneal injection for 14 days. Samples from all 
groups were collected at the end of the 14th day directly from the heart to evaluate thyroid hormone. The data 
were statistically analyzed in SPSS V. 12.
Ethical Considerations This study was approved by the Research Ethics Committee of Ardabil University of 
Medical Sciences (Code: IR.ARUMS.REC.1396.48).
Results The results of this study showed that the T3 and T4 levels in the experimental groups 2 (150 mg/kg) 
and 3 (300 mg/kg) increased significantly compared to the control group (P<0.001 and P<0.01, respectively). 
The Thyroid Stimulating Hormone (TSH) level in the experimental groups 1 (75 mg/kg), 2 (150 mg/kg) and 3 
(300 mg/kg) decreased significantly compared to the control group (P<0.05, P<0.001, P<0.001, respectively). 
Conclusion Hydroalcoholic extract of TB can increase the serum levels of thyroid hormones and reduce 
TSH level.
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Extended Abstract

Introduction

he thyroid is a part of the endocrine sys-
tem responsible for regulating important 
bodily functions [1]. Thyroid hormones 
have a special role in maintaining energy 
homeostasis, metabolism, stimulating cell 

activity and also in growth, differentiation and maturation. 

T
Mental retardation in children with thyroid hormone de-
ficiency highlights the importance of these hormones [2]. 
The use of medicinal herbs in the prevention and treat-
ment of diseases is growing today. In recent years, and in 
some cases, natural remedies, especially medicinal plants, 
have been the only treatment [6, 7]. Truffles contain fla-
vonoids, antioxidants, vitamins, carotenoids, coumarins, 
and inorganic ions such as calcium, zinc, iron, copper, etc. 
[15-17]. In this regard, this study aimed to investigate hy-
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droalcoholic extract of Terfezia Boudieri (TB) on serum 
level of thyroid hormones in male rats.

Methods and Materials 

Thirty male Wistar rats (weighing 200±10 g) were pre-
pared from the animal home of Ardabil University of Medi-
cal Sciences. Animals were maintained under controlled 
temperature ( 22±2°C) and a 12:12-h light:dark cycle. City 
water and normal diet were provided to the animals before 
and during the study. They were divided into five groups 
of 6 including control, sham (received normal saline) and 
three experimental groups received TB with 75, 150 and 
300 mg/kg doses via intraperitoneal injection for 14 days. 
To obtain serum levels, blood samples were centrifuged for 
5 min at 3500 rpm and then stored at -20°C. Hormone as-
says were measured using assay kits (MonoBind, United 
States) according to the manufacturer's instructions.

Results

The results of this study showed that the triiodothyro-
nine (T3) levels in the experimental groups 2 (150 mg/
kg) and 3 (300 mg/kg) increased significantly (4.22±0.17 
and 4.08±0.23 ng/dl , respectively) compared to the con-
trol group (2.62±0.11 ng/dl ) (Figure 1). The thyroxine 
(T4) levels in these two experimental groups were also 
significantly increased (6.92±0.19 and 6.83±0.30 µg/dl , 
respectively) compared to the control group (5.72±0.13 µg/
dl) (Figure 2). The Thyroid Stimulating Hormone (TSH) 
level in the experimental groups 1 (75 mg/kg), 2 (150 mg/
kg) and 3 (300 mg/kg) decreased significantly (0.42±0.02, 
0.35±0.02, and 0.39±0.01 µIU/dl, respectively) compared 
to the control group (0.49±0.01 µIU/dl). Comparison of 
experimental groups receiving different doses of hydroal-

coholic extract of TB showed no significant difference in 
body weight.

Discussion

The present study showed that TB extract could increase 
serum levels of thyroid hormones (T3 and T4) without al-
tering the weight of rats. This indicates that serum levels of 
thyroid hormones are probably increased by the effects of 
coumarin and antioxidant compounds. TB with these com-
pounds and wide variety of antioxidants [17], may be able 
to increase thyroid hormones by stimulating the thyroid 
gland. Since TB contains minerals such as calcium, zinc, 
iron, etc. [17], it is likely that, by increasing calcium con-
centration and converting I-to I2 and eventually producing 
more H2O2, can increase thyroid hormone levels. 

Another result of this study was a decrease in serum TSH 
level after using TB extract. Studies have shown that feru-
lic acid lowers blood sugar by raising insulin levels [25, 
26] and also insulin-like growth factor 1 (IGF-1). Given 
that somatostatin secretion also increases under the influ-
ence of IGF-I and has an inhibitory effect on the release of 
thyrotropin-releasing hormones [27], and because ferulic 
acid is one of the active constituents of TB [15], therefore, 
TB may reduce TSH levels based on this mechanism. De-
creased serum TSH level may also be due to negative feed-
back of thyroid hormones.
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Figure 1. Comparing the serum T3 levels between study 
groups 
*** Significant at P<0.001 compared to control group
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Figure 2. Comparing the serum T4 levels between study 
groups 
** Significant at P<0.001 compared to control group
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زمینه و هدف غده تیروئید هورمون های تیروکسین )T4( و تری یدوتیرونین )T3( را ترشح می کند. این دو هورمون بر تنظیم سوخت و 
ساز و کنترل متابولیسم پایه بسیار مؤثر است. بنابراین این مطالعه با هدف ارزیابی اثر عصاره هیدروالکلی قارچ دنبالن بر سطح سرمی 

هورمون های تیروئیدی موش های صحرایی انجام شد.

مواد و روش ها در تحقیق تجربی حاضر 30 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار، با وزن 200±10 گرم به پنج گروه شش تایی کنترل، 
شم )دریافت کننده سرم فیزیولوژیک( و گروه های دریافت کننده عصاره دنبالن با دزهای 75، 150 و 300 )میلی گرم به ازای کیلوگرم وزن(

تقسیم شدند. عصاره به مدت 14 روز به شکل داخل صفاقی تجویز شد. بعد از پایان این دوره 14روزه، جهت بررسی هورمون های تیروئیدی 
خون گیری به صورت مستقیم از قلب انجام شد و اطالعات به دست آمده با استفاده از نسخه 21 نرم افزار SPSS و آزمون های واریانس 

.)P<0/05( یک طرفه و تعقیبی توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

مالحظات اخالقی این پژوهش در کمیته اخالقی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با کد IR-ARUMS-REC-1396-48 تصویب شده است.
یافته ها تجویز عصاره قارچ دنبالن موجب تغییر معنی دار هورمون های تیروئید و TSH شد. T3 و T4 در گروه های آزمایش 2 ) 
150میلی گرم به ازای کیلوگرم وزن( و 3 )300میلی گرم به ازای کیلوگرم وزن( نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری نشان دادند 
)P< 0/01( ،)P< 0/001(. همچنین TSH در گروه های آزمایش 1 )75میلی گرم به ازای کیلوگرم وزن(، 2 )150میلی گرم به ازای 
 )P< 0/001( ،)P< 0/05( کاهش معنی داری نسبت به گروه کنترل داشت )کیلوگرم وزن( و 3 ) 300میلی گرم به ازای کیلوگرم وزن

.)P< 0/001( و

نتیجه گیری عصاره قارچ دنبالن باعث افزایش سطح هورمون های تیروئیدی و کاهش میزان سرمی TSH می شود.

کلیدواژه ها: 
هورمون های تیروئیدی، 

TSH، قارچ دنبالن، 
موش صحرایی

اطالعات مقاله:
تاریخ دریافت: 27 اردیبهشت 1398

تاریخ پذیرش: 15 مهر 1398
تاریخ انتشار: 12 بهمن 1398

مقدمه

از غدد درون ریز بدن و مسئول تنظیم اعمال  تیروئید یکی 
هموستاز  حفظ  در  تیروئیدی  هورمون های   .]1[ است  مهمی 
انرژی، متابولیسم، تحریک فعالیت سلول ها و همچنین در نمو، 
تمایز و بلوغ نقش ویژه ای دارند. عقب ماندگی ذهنی در کودکانی 
که کمبود هورمون های تیروئیدی دارند، اهمیت این هورمون را 
مشخص می کند ]2[. عدم ترشح تیروئید، باعث کاهش متابولیسم 
پایه به میزان 40 تا 50 درصد کمتر از حد طبیعی می شود و 
ترشح بیش از حد آن هم می تواند متابولیسم پایه را 60 تا 100 
درصد بیشتر از حد طبیعی افزایش دهد. هورمون محرک تیروئید 
)TSH( که از غده هیپوفیز قدامی ترشح می شود کنترل ترشح 
عوارض  بروز  توجه  با  بنابراین  دارد [4 ،3].  برعهده  را  تیروئید 

مرتبط با افزایش و کاهش سطح سرمی هورمون های تیروئید 
که می توانند زندگی افراد را تهدید کنند، حفط هورمون ها در 
سطح نرمال ضروری است. درمان هیپوتیروئیدی، به حد طبیعی 
رساندن سطح هورمون های تیروئید در بافت های محیطی است. 
در حال حاضر داروی لووتیروکسین در درمان هیپوتیروئیدیسم 

استفاده می شود ]5[.

درمان  و  پیشگیری  در  دارویی  گیاهان  از  استفاده  امروزه 
بیماری ها روند رو به رشدی دارد. در سال های گذشته و در برخی 
موارد داروهای طبیعی به خصوص گیاهان دارویی، تنها وسیله 
درمان محسوب می شدند ]7 ،6[. در سه دهه گذشته استفاده از 
داروهای گیاهی و احیای طب سنتی در ایران نیز رواج پیدا کرده 
است ]8[. مطالعات انجام شده نشان می دهد که ترکیبات فنولی، 
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رادیکال های  خنثی کردن  در  مؤثری  آنتی اکسیدان های  حاوی 
آنزیم  فعالیت  مهار  با  فالونوئیدها   .]9[ هستند  اکسیژن دار 
دیدیناز نوع I و ممانعت از معدنی شدن ید در سلول های تیروئید، 
هورمون های تیروئید را تغییر می دهند ]11 ،10[. مطالعات گذشته 
نشان داده است که ترکیبات استروئیدی وکومارینی می توانند بر 

هورمون های محور هیپوفیز تیروئید تأثیرگذار باشند ]12-14[. 

قارچ دنبالن شامل ترکیبات فالونوئیدی، ترکیبات آنتی اکسیدان، 
ویتامین ها، کارتنوئید و ترکیبات کومارینی و یون های معدنی نظیر 
کلسیم، روی، آهن، مس و غیره است ]17-15[. مطالعات قبلی 
نشان داده است که قارچ دنبالن بودیری در مبتالیان به دیابت 
باعث کاهش قند خون شده ]18[ و تأثیرات آنتی اکسیدانی و 
آنتی بیوتیکی در برابر میکروب ها و انواع سرطان ها دارد ]17 ،15[. 
با توجه به ترکیبات متنوع فالونوئیدی، کومارینی و آنتی اکسیدانی 
موجود در این قارچ، تحقیق حاضر با هدف ارزیابی تأثیر عصاره 
در  تیروئیدی  هورمون های  سطح  بر  دنبالن  قارچ  هیدروالکلی 

موش صحرایی نر انجام شد.

مواد و روش ها

 موش های صحرایی نر بالغ نژاد ویستار با وزن 200±10 گرم 
از حیوان خانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل انتخاب شدند. حیوانات 
در دمای حدود 22±2 درجه سانتی گراد و با دوره نوری 12 ساعت 
روشنایی و 12 ساعت تاریکی نگهداری شدند. قبل از مطالعه و 
در طول مطالعه آب شهری در اختیار حیوانات قرار گرفت و رژیم 

غذایی نرمال برایشان اعمال شد. 

استان  پارس آباد  شهرستان  از  دنبالن  قارچ  مطالعه  این  در 
اردبیل جمع آوری شد. قارچ بعد از خشک شدن با دستگاه آسیاب 
برقی پودر شد. یک لیتر آب و اتانول )نسبت 3 به 7( به هر 100 
گرم پودر قارچ دنبالن افزوده شد تا در مدت 48 ساعت خیس 
شود و هر 6 ساعت به مدت 20 دقیقه روی شیکر قرار گرفت. 

بعد از عبور دادن عصاره از صافی واتمن، آب و الکل آن تبخیر شد. 
سپس عصاره خشک شده برای تهیه غلظت های مختلف با سرم 

فیزیولوژی )حالل عصاره( مخلوط شد.

30 سر موش صحرایی نر مورد آزمایش در این مطالعه، به 
پنج گروه شش تایی تقسیم شدند. گروه کنترل، هیچ چیز دریافت 
نکردند. گروه شم )سرم فیزیولوژی( و گروه های آزمایش 3 ،2 ،1 
به ترتیب دریافت کننده دز های 75، 150 و mg/kg  300عصاره 
هیدروالکلی قارچ دنبالن بودند. عصاره به صورت داخل صفاقی و 

به مدت 14 روز تجویز شد.

24 ساعت پس از آخرین روز تجویز عصاره، حیوانات با ترازوی 
 )mg/kg 100 ( با کتامین دیجیتال وزن کشی شده و سپس 
و زایالزین )mg/kg 10( تهیه شده از شرکت Alfasan هلند 
بیهوش شدند. سپس پوست ناحیه قفسه سینه، جناغ و دنده برش 
داده شد و خون گیری به صورت مستقیم از بطن چپ قلب انجام 
گرفت. جهت به دست آوردن سرم، نمونه های خونی پنج دقیقه 
با دور 3500، سانتریفیوژ شدند و سرم تا انجام آزمایش در دمای 
منهای 20 درجه نگهداری شد. سنجش هورمون ها با استفاده از 
کیت Mono Bind )ساخت کشور آمریکا( و طبق دستورالعمل 

شرکت سازنده آن اندازه گیری شد.

تحلیل آماری

نتایج به صورت میانگین ± انحراف معیار گزارش شد. داده ها با 
آماری  آزمون  از طریق  و   SPSS نرم افزار از نسخه 21  استفاده 
ANOVA یک طرفه و تست تعقیبی توکی در سطح معنی داری 

P<0/05 مورد تحلیل آماری قرار گرفتند. 

یافته ها

که  داد  نشان  مطالعه  این  داده های  تحلیل  از  حاصل  نتایج 
بر  نانوگرم  واحد  برحسب   T3 میانگین غلظت سرمی هورمون
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mg/( 3 و )150 mg/kg( 2 دسی لیتر در گروه های آزمایش
kg 300( به ترتیب با مقادیر 0/17 ±4/22 و 0/23±4/08 افزایش 
است  داشته   )2/62± 0/11( کنترل  گروه  به  نسبت  معنی داری 

)P=0/000( )تصویر شماره 1(.

همچنین نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که میانگین غلظت 

mg/( 2 در گروه های آزمایش µg/dl برحسب T4 سرمی هورمون
kg 150( و 3 )mg/kg 300( به ترتیب با مقادیر 0/19 ±6/92 و 
0/30±6/83 افزایش معنی داری نسبت به گروه کنترل )5/72±0/13( 

داشته است )P=0/004( و )P=0/008( )تصویر شماره 2(.

نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین غلظت سرمی هورمون 
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تصویر 2. مقایسه غلظت سرمی هورمون T4 گروه های آزمایش و گروه کنترل 

 ** نشان دهنده اختالف معنی دار )P<0/01( در مقایسه با گروه کنترل
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تصویر 4. مقایسه تغییر وزن گروه های آزمایش و گروه کنترل
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 ،)mg/kg 75( 1 در گروه های آزمایش µIU/dl برحسب TSH
مقادیر  با  ترتیب  به   )mg/kg 300(  3 و   )mg/kg 150(  2
معنی داری  کاهش   0/39±0/01 و   0/35± 0/02  ،0/42± 0/02
 ،)P=0/034( داشته است )نسبت به گروه کنترل )0/01±0/49
نتایج  اساس  بر   .)3 شماره  )تصویر   )P=0/001( و   )P=0/000(
دریافت کننده  آزمایش  گروه های  مقایسه  در  به دست آمده، 
دزهای مختلف عصاره هیدروالکلی قارچ دنبالن، هیچ اختالف 

معنی داری در وزن بدن مشاهده نشد )تصویر شماره 4(. 

در مقایسه گروه کنترل و شم، اختالف معنی داری مشاهده نشد. 
در طول تحقیق 14 روزه با دزهای 75، 150 و mg/kg 300 سمیتی 
از قارچ دنبالن کوهی )افتادگی سر، ریزش مو، سیخ شدن مو، لرزش، 
تعریق، اسهال و کاهش وزن( بر روی موش های صحرایی مشاهده نشد.

بحث

مطالعه حاضر نشان داد که عصاره هیدروالکلی قارچ دنبالن 
سرمی  سطح  صحرایی،  موش  وزن  در  تغییر  بدون  توانست 
هورمون های تیروئیدی را افزایش و میزان TSH را کاهش دهد. 
از  ممانعت  با  فالونوئیدها  که  است  آن  بیانگر  قبلی  مطالعات 
فعالیت آنزیم تیروپراکسیداز )TPO( بر عملکرد تیروئید تأثیر 
گذاشته و باعث کاهش سطح هورمون های تیروئیدی می شوند 
که  است  داده  نشان  گذشته  مطالعات  همچنین   .]10، 13[
سطح  افزایش  باعث  آنتی اکسیدان ها  و  کومارینی  مشتقات 

هورمون های تیروئیدی می شوند ]20 ،19[.

قارچ دنبالن حاوی ترکیباتی است که می تواند اثرات متناقضی 
که  داد  نشان  تحقیق  این  نتایج  باشد.  داشته  تیروئید  روی  بر 
سطح سرمی هورمون های تیروئیدی احتمااًل تحت تأثیر ترکیبات 

کومارینی و آنتی اکسیدانی افزایش می یابد. 

روی  بر  آنتی اکسیدان  نقش  روی  انجام شده  تحقیقات 
با  غذایی  رژیم  که  داد  نشان  تیروئیدی  هورمون های 
 T4 میزان سرمی   C و   E ویتامین  طبیعی  آنتی اکسیدان های 
تیروئید  برروی غده  آنتی اکسیدان ها  تأثیرمستقیم  با  را   T3 و 
همچنین   .]19[ می دهد  افزایش  دیدیناز  آنزیم  فعالیت  یا  و 
آنتی اکسیدان ها،  که  است  شده  اثبات  مشابهی  مطالعات  در 
ویتامین C و E اثر مثبت بر غده تیروئید دارند و عصاره هایی با 
ترکیبات فوق توانسته است کاهش القایی سطح هورمون های 

تیروئید در موش را جبران کند ]21[. 

از طرف دیگر، مطالعه آشتیانی چنگیزی و همکارانش نشان 
داد که گیاهانی که حاوی مقادیر زیادی اسیدهای چرب امگا 
و  ویتامین ها  آمینه،  اسیدهای  انواع  و  اسید  آلفالینوئیک   ،3
کاروتنوئیدهاست ]22[ می تواند غلظت هورمون های تیروئیدی را 

افزایش و میزان TSH را کاهش دهد ]23، 22[.

افزایش غلظت هورمون های تیروئیدی در  در خصوص علت 

گروه های دریافت کننده عصاره هیدروالکی قارچ دنبالن در مطالعه 
با داشتن ترکیبات مشابه و تنوع  حاضر، احتمااًل قارچ دنبالن 
گسترده ای از مواد مؤثره آنتی اکسیدان ]17[ قادر است با تحریک 
غده تیروئید باعث افزایش هورمون های تیروئید شود که نشان 

می دهد یافته های ما با مطالعات گذشته مطابقت دارد.

از طرفی کلسیم برای اکسیداسیون -I به I2 ضروری است ]23[ 
و عمل اکسیداسیون ید در غده تیروئید با استفاده از پراکسید 
انجام  اکسیدکننده  سوبسترای  عنوان  به   )H2O2( هیدروژن 
 H2O2 می شود؛ به طوری که در صورت کاهش کلسیم تولید

دچار اختالل می شود ]24[.

با توجه به اینکه قارچ دنبالن حاوی مواد معدنی کلسیم، روی، 
با  بنابراین احتمال دارد قارچ دنبالن  ]17[ است،  آهن و غیره 
 H2O2 و درنهایت تولید I2 به I- افزایش غلظت کلسیم و تبدیل

بیشتر، سطح هورمون های تیروئیدی را افزایش داده است. 

یکی دیگر از نتایج این پژوهش کاهش سطح سرمی TSH بود. 
مطالعات انجام شده نشان داده است که اسید فرولیک با باالبردن 
سطح انسولین ]26 ،25[ و همچنین IGF-1، قند خون را کاهش 
می دهد. با توجه به اینکه ترشح سوماتواستاتین هم تحت تأثیر 
فاکتور رشد شبه انسولین نوع اول )IGF-I( افزایش می یابد و اثر 
مهاری بر ترشح هورمون های آزادکننده تیروتوروپین )TRH( دارد 
]27[ و به دلیل اینکه فرولیک اسید یکی از ترکیبات فعال موجود 
در دنبالن است ]15[، احتمال دارد دنبالن با همین مکانیسم 

میزان TSH را کاهش داده باشد. 

تیروئیدی  هورمون های  ترشح  و  ساخت  دیگر  طرف  از   
توسط محور هورمونی هیپوتاالموس هیپوفیز کنترل می  شود. 
هورمون آزاد کننده تیروتروپین )TRH( از هسته پارا ونتریکوالر 
هیپوتاالموس آزاد شده و با تأثیر بر روی هیپوفیز قدامی باعث 
ترشح هورمون TSH می شود و درنهایت TSH، ترشح هورمون های 
 ،TSH را تحت تأثیر خود قرار می دهد. کاهش میزان T4 و T3
احتمااًل با مکانیسم بازخورد منفی موجود در محور هیپوتاالموسی 
هیپوفیزی تیروئیدی به دنبال افزایش غلظت سرمی هورمون های 
از  ناشی   TSH هورمون  کاهش  بنابراین  ]4[؛  است  تیروئیدی 
افزایش هورمون های تیروئیدی در مطالعه حاضر قابل انتظار است.

دنبالن  قارچ  هیدروالکلی  عصاره  که  داد  نشان  مطالعه  این 
صورت  به  را  آزمایش  مورد  صحرایی  موش های  وزن  نتوانست 
که  است  آن  بیانگر  قبلی  مطالعات  دهد.  افزایش  معنی دار 
 )DHEA( فیتواسترول ها باعث افزایش دی هیدرو اپی آندرسترون
می شوند که این ترکیب باعث افزایش سوخت چربی ها و کاهش 
ذخیره آن ها در بافت می شود که به موجب آن جذب چربی ها 
مهار شده و از این طریق باعث کاهش وزن بدن می شود. از طرف 
دیگر DHEA باعث تحریک تولید پروتئین های ماهیچه ای می شود 
که اثر کاهش وزن بدن را تا حدودی بهبود می بخشد ]28[. از 
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و  بدن  وزن  است  داده  نشان  گذشته  پژوهش های  که  آنجایی 
بیضه ها تحت تأثیر هورمون تستسترون قرار دارد ]29[ و از طرفی 
ثابت شده است که قارچ دنبالن باعث افزایش تستسترون می شود 
]30[؛ بنابراین احتمال دارد عصاره دنبالن با همین مکانیسم باعث 
دوره  کوتاه بودن  دلیل  به  ولی  است،  شده  موش  وزن  افزایش 

آزمایش، این افزایش معنی دار نبوده است.

نتیجه گیری

قارچ  هیدروالکلی  عصاره  که  داد  نشان  تحقیق حاضر  نتایج 
دنبالن با تأثیر بر عملکرد غده تیروئید باعث افزایش هورمون های 
تیروئیدی در موش های صحرایی شده است. افزایش سطح سرمی 
هورمون های تیروئید، احتمااًل به خاطر وجود مواد مؤثر، از جمله 
ترکیبات مشابه امگا 3، آنتی اکسیدانت ها و مواد معدنی در قارچ 
دنبالن است. کاهش سطح سرمی TSH، ممکن است به علت 
فیدبک منفی هورمون های تیروئید باشد. با توجه به نتایج این 
تحقیق، احتمااًل می توان از این قارچ برای افزایش سطح هورمون 
T3 و T4 استفاده کرد. دست یافتن به چگونگی مکانیسم این 
اثرات و توصیه به استفاده از قارچ برای افزایش سطح هورمون 
تیروئیدی، نیازمند مطالعات بیشتر روی غده تیروئید و عوامل 
سلولی و مولکولی آن است. پیشنهاد می شود تأثیر این قارچ بر 

روی بافت غده تیروئید در مطالعات بعدی بررسی شود.

مالحظات اخالقی

پیروی از اصول اخالق پژوهش

این پژوهش در کمیته اخالقی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با 
کد IR-ARUMS-REC-1396-48 تصویب شده است.

حامی مالی

از این مقاله حمایت  معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی 
مالی کرده است )کد شناسایی 9604(.

مشارکت نویسندگان

تمامی نویسندگان در نگارش مقاله به یک اندازه سهیم بوده اند. 

تعارض منافع

تمامی نویسندگان اعالم می دارند که هیچ گونه تضاد منافعی در 
خصوص این مطالعه وجود ندارد.

تشکر و قدردانی

دانشگاه  پژوهشی  معاونت  از  مقاله  نویسندگان  بدین وسیله   
علوم پزشکی و خانم دکتر سعادتی به خاطر راهنمایی ارزنده شان تشکر 

و قدردانی می کنند.
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