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آنها بر ترشح  TSHهيپوفيزى كه تحت كنترل هيپوتاﻻموس است تنظيم مىشود .با توجه به اينكه گياه چاى سبز به عنوان يك تيغ دولبه در
عملكرد تيروئيد دخالت ميكند ،در اين مطالعه بر آن شديم تا اثرات آنرا بر عملكرد محور هيپوتاﻻموى – تيروئيد مرغ عشقها با كمكارى تيروئيد
مورد بررسى قرار دهيم .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 و عصاره الكلى گياه چاى سبز در سه سطح  ٢ ،١و  ٣درصد به مدت  ١٠روز 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 خونگيرى از وريد بالى در زمانهاى صفر و روز  ١٠به عمل آمد .اندازهگيرى هورمونهاى  T٤ ،T٣و  TSHنيز با استفاده از روش اﻻيزا
اندازهگيرى شد .بحث و نتيجهگيرى :با توجه به بروز عارضه ،اختﻼف معنىدارى بين گروهها از نظر مقادير هورمونهاى  T٤ ،T٣و  TSHبعد
از تجويز عصاره الكلى مشاهده شد .(٠,٠٥>P) .ميزان  TSHدر تمامى گروههاى درمان شده باﻻتر از ميزان آن در كنترل منفى بود .همچنين
ميزان هورمون  T٤در گروه تحت درمان با عصاره الكلى  ٣درصد باﻻترين مقدار را داشت .مقادير هورمون  T٣در كنترل منفى باﻻترين ميزان را
داشت ولى بااينحال ،اثر افزايشى عصاره الكلى در گروههاى درمانى معنىدار بود.
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بررسى تاثيرات آلودگيهاى زيست محيطى ناشى از فلزات سنگين در ماهيان
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مقدمه :طى چند دههي اخير توسعهي صنعتى و رعايت نكردن الزامات زيست محيطى سبب شده مقادير هنگفتى از آﻻيندهها وارد محيط زيست
شوند به طوركلى آﻻيندهها را ميتوان به دو نوع آﻻينده قابل تجزيه و غيرقابل تجزيه تقسيم كرد كه نمكهاي فلزات سنگين از نوع دوم هستند.
فلزات سنگين موجود در محيطهاي آبى از طريق چرخه غذايى در نهايت وارد بدن انسان ميشوند ،كه اغلب اثرات زيانآوري ايجاد ميكنند .تحقيقات
گستردهاي در زمينه اثرات و تجمع فلزات سنگين در ماهيهاي مختلف انجام گرفته شده كه نشان از اهميت بررسى ميزان اين مواد دارد .بحث و
نتيجهگيرى :نتيجه تحقيقات نشان ميدهد جيوه سبب مسموميت و آسيب بافتى در اندامهايى نظير كبد و قلب و كليه و غدد جنسى ميگردد .كبد
از جمله بافتهاي هدف جهت سمزدايى و به اين جهت تجمع بيشتر فلزات سمى در كبد مشاهده مى شود .همچنين بيشترين تجمع فلز سرب در
كبد اتفاق مى افتد .همچنين ميزان تجمع فلزات سمى در فلس ماهى با ميزان تجمع آنها در كبد و يا ساير بافتها قابل مقايسه است و بافت فلس
مناسبترين بافت جهت بررسى ميزان آلودگى سرب ميباشد .بيشترين غلظت مس و روى در بافت كبد اندازهگيري شده است .در بدن ماهيان كليه
نيز به عنوان دروازهاى براى سم زدايى فلزات در بدن مطرح است و مقدار قابل توجهى از فلزات سنگين در آن انباشته ميشود .مطالعاتى نشان داده
است در آلودگى فلزات كروم و نيكل ميزان تجمع فلز كروم نسبت به نيكل در بافت كليه بيشتر است .اين در صورتى است كه در بافت كبد ميزان
تجمع فلز نيكل نسبت به كروم بيشتر است .به صورت تخريب سلولهاي توبولى ،گشاد شدن مويرگى و كاهش فضاي كپسول بومن گزارش شده
است .همچنين به موضوعاتى مانند تغييرات بيوشيميايى فلز روي بر ماهى كپور ،بررسى توانايى توليدمثل و تكثير كپور ماهى و مقايسه غلظت روي
در بافتهاي مختلف كپور ماهى معمولى با بافتهاي ساير موجودات نيز ميتوان اشاره كرد.
كلمات كليدى :فلزات سنگين ،آلودگيهاى زيست محيطى ،ماهيان.
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مقدمه :كمكارى تيروئيد از اختﻼﻻت شايع در مرغ عشقها مىباشد .فعاليت تيروئيد با ميزان غلظت هورمونهاى تيروئيدى در گردش و تأثير
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