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   و مس میاب عناصر کزانیبر ممازول  متی  شده باکاري تیروئید القاء کماثر 
  یی صحرادیسفهاي  سرم موش درروي 

  
  2نژاد ، سعید دزفولی2، فریدون یاوري1، مریم کاظمی1زاده ، اسماعیل محمدي1وند نامدار یوسف

  
  ه، کرمانشاشناسی، دانشکده علوم، دانشگاه رازي گروه زیست)1

   کرمانشاه استان اداره کل محیط زیست)2
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   صحراییمازول، مس، روي، موش کاري تیروئید، متیکم :ي کلیديهاواژه
    

  
                                                             

  ، کرمانشاهشناسی، دانشکده علوم، دانشگاه رازيگروه زیست :نویسنده مسئول* 
Email: yousofna@yahoo.com 

  چکیده
هاي آن جهت رشد، تکامل و متابولیسم  باشد که هورمونریز می غده تیروئید یکی از بزرگترین غدد درون: مقدمه

هاي تیروئیدي وابسته  مال این غده، به حضور عناصر کمیاب براي سنتز و متابولیسم هورموناعمال نر. بدن اهمیت دارند
این دو عنصر، در حفظ سالمت . یندهاي فیزیولوژیکی دارنداعناصر کمیاب مس و روي، نقش مهمی در تنظیم فر. است

هاي تیروئیدي، عناصر  ییرات هورمونلذا در این مطالعه، میزان تغ. تیروئید و عملکرد طبیعی آن، داراي اهمیت هستند
مازول در دو دوز مختلف  شده با متی ءکاري تیروئید القا  تیروئید و وزن بدن، در شرایط کممس و روي سرم، وزن غده

  . بررسی گردید
گروه . سفید صحرایی بالغ جنس نر انتخاب و به سه گروه تقسیم شدند  سر موش21تعداد  :هامواد و روش

 100لیتر و گروه تیمار دوز باال، میزان  میلی100گرم در  میلی20آشامیدنی و گروه تیمار دوز پایین، میزان   آبکنترل،
در پایان دوره، .  روز دریافت نمودند42مدت  آشامیدنی به شده در آب مازول حل از پودر متیلیتر  میلی100گرم در میلی

رمی ــسطح س. آوري گردید هاي سرم جمع ها نمونه  و خونگیري از آنپس از بیهوشی. ابتدا حیوانات وزن شدند
هاي تیروئید توسط روش رادیوایمیونواسی و میزان عناصر موجود در سرم توسط دستگاه اسپکتروفتومتري جذب هورمون

  .  گردید تیروئید نیز تعیینگیري و وزن غدهاتمی فاقد شعله، اندازه
 هاي دار سطح هورمون ، موجب کاهش معنیمازول شده با متی تیروئید القاءکاري کم :هاي پژوهشیافته

هاي تیمار  تیروئید در گروهو افزایش وزن غده کاهش وزن بدن ،و عناصر روي و مس سرمیدوتیرونین  تري ،تیروکسین
   .تر بودنسبت به گروه کنترل شد که این اثرات در گروه تیمار با دوز باال، نمایان

، ضمن کاهش مازول شده با متی کاري تیروئید القاءکند که کماین مطالعه پیشنهاد می :گیريبحث و نتیجه
دار وابسته به دوز در  ، سبب کاهش معنی تیروئید و کاهش وزن بدنهاي تیروئیدي و افزایش وزن غده میزان هورمون

کاري تیروئید برخی از اثرات خود را بر بدن، از طریق  د کمرو گمان می. گرددمیمیزان عناصر مس و روي سرم خون 
  .کندکاهش سطح عناصر مس و روي اعمال می
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  مقدمه
اندك  شیمیایی در مقادیر اجزايکمیاب  صراعن
فیزیولوژي بدن مورد  تکامل و ، که جهت رشدهستند

 در ساختار بسیاري از عناصراین . دنـــباش نیاز می
ها  ها و کمپلکس کربوهیدرات ها، آنزیم پروتئین

برخی از عوامل اختالل در رشد و نمو  .)1(،شرکت دارند
 هاي ذهنی، ماندگی اختالالت روانی و عقب ،ننوزادا

 به ی،سممتابولی  وهورمونی پوستی، اختالالت عضالنی،
اصر ـــعی این عنـــزان طبیـــکمبود و اختالل در می

و  کمیابی مثل مس عناصردر این میان، . گردد می بر
یندهاي ا، داراي نقش مهمی در تنظیم فرروي

 حیاتی در ی نقش،روي عنصر .)2(،فیزیولوژیکی هستند
بدن  ایمنی و سیستماي  میایی و تغذیهیشاعمال بیو

 و از اجزاي مهم تعداد وسیعی ،)3(،دکنمیانسان بازي 
ها  ها، فاکتورهاي ترجمه و دیگر پروتئین آنزیم از متالو

هاي   با مهار بعضی از آنزیماین عنصر،. )4(،باشدمی
، در حفظ Aو فسفولیپاز   Ca2+ ATPaseغشایی مانند

روي براي عمل  ).5(،کندساختمان غشاء نقش ایفا می
 ي مبنی بر نقش آنتیشواهد و طبیعی پوست الزم است

 .)6(،دست آمده استه در پوست بعنصر  نایاکسیدانی 
نیز مانند روي، یکی از ترکیبات اساسی مس عنصر 

یندهاي مختلف مثل هـــاســـت و در فرا آنزیم متالو
فسفریالسیون و تولید انرژي، حفاظت غشاء سلولی از 

تین و میلین مواد اکسیدکننده و نیز در سنتز اریتروپوئی
هاي سیستم  آنزیمفعالیت مس در  .)7(،دخالت دارد

شرکت اکسید دسموتاز سوپر آنزیم مانندعصبی مرکزي 
 ت حفظ و تقویت بافت پوست،ـــو در جه ،)8(،کندمی

  نیز و پیونديپوششیهاي  اي خونی، بافتـــه رگ
تواند منجر به کاهش کمبود مس می .)9(،استضروري 

، فقر )خونی کم(هاي سرخرگی، آنمی هاستحکام دیوار
 )10،11(.شدن مو و هیپوپیگمنتاسیون شود کراتینی

ریز  دد درونـــ تیروئید، یکی از بزرگترین غغده
و  ینـــاي آن، تیروکســـه اشد که هورمونـــبمی

جهت رشد، تکامل و متابولیسم بدن  تیرونینیدو تري
، (Hypothyroidism)کاري تیروئید کم. اهمیت دارند

 انسان در ریز هاي غدد درون ترین بیماري مهم از یکی
باشد که بر اثر کمبود تولید هورمون می حیوانات و

کاري تیروئید  کم. دگرد تیروئید ایجاد میتوسط غده

کندي  ،آلودگی خواب  خستگی،ی نظیر با عالئممعموالً
ن قلب، شدن ضربا آهسته،کندي اعمال مغزي عضالت،

.  استهمراه کاهش حجم خون  و قلبیده کاهش برون
کاري تیروئید، عالئم وسیع پوستی  در کمچنین  هم

مانند خشکی پوست، ریزش، نازکی و کاهش رشد موها 
  )12(.شوددیده می

نحوي با سنتز، متابولیسم و  عناصر هر کدام به 
باشند و  ارتباط می هاي تیروئیدي در اعمال هورمون

ساز  تواند زمینه ها می اختالل در مقدار طبیعی آن
هاي تیروئیدي و ایجاد عالئم  اختالل در اثرات هورمون

به . )13(، باشدهاي مرتبط با این اختالالت و نشانه
هاي  مل هورمونـــم و عـــابولیســـمت دیگر، عبارت

هاي زیادي وابسته  ها و پروتئین تیروئیدي، به آنزیم
ها و  بیان و عملکرد تعداد زیادي از این آنزیماست که 

 .)12(،کمیاب است ها تحت تأثیر عناصر پروتئین
روي در عملکرد و عنصر دال بر نقش نیز  شواهدي

 .)3(،هاي تیروئیدي وجود دارد مونرگیري هو شکل
انجام  رونین جهتییدوت  تريگیرنده ،طبق شواهد

 .)14(، نیاز داردصحیح فعالیت بیولوژیکی خود به روي
ویژه تولید و ه مس نیز نقش مهمی را در متابولیسم، ب

 کمبود. کندهاي تیروئیدي بازي می جذب هورمون
ها در خون  ینئمس سبب کاهش اتصال ید به پروت

نقش برخی عناصر مثل آهن، با این وجود،  .)3(،شودمی
روي و مس در غده تیروئید کمتر شناخته شده است 

ژیمی کمتر یا بیشتر از حد نرمال این ر ولی جذب
م ـــوناگونی بر متابولیســـتواند اثرات گعناصر، می

طبق  .)12(،ته باشدــدي داشـــهاي تیروئی ونـــهورم
 مس و کمبودا، بسیاري از عالئم ناشی از  هگزارش
ثل کاهش رشد موها و بعضی از مشکالت روي م

تیروئید کاري  پوستی، همانند عوارض ناشی از کم
لذا این تحقیق و نتایج حاصل از آن، شاید بتواند . است

کاري تیروئید و عناصر  در خصوص رابطه بین کم
 از. کمیاب مس و روي، توضیح بیشتري ارائه نماید

 کاري کم کننده القاء داروي مختلف دوز دو تاثیر طرفی
جهت  شده ذکر پارامترهاي بر مازول متی مثل تیروئید

 از تواندمی ابهامات و مناقشات از برخی به پاسخگویی
در این مطالعه، لذا  .شودمی  قلمداد مطالعه اهداف این

ده با ـــاء شـــروئید القـــکاري تی به بررسی اثر کم
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 بر میزان عناصر کمیاب (Methimazole)مازول متی
مس و روي در سرم خون موش صحرایی پرداخته شده 

 تیروئیدي،آنتی داروهاي نوادهخا  ازمازول  متی.است

 براي که ودهـــب(Thionamides) تیونامیدها کالس
 .رود می ارـــکه ب تیروئیداري ـــپرکدرمان  و کنترل

 هاي تیروئیدي را در غده ، سنتز هورمونمازول متی
در واقع، این دارو از تشکیل . کندتیروئید مهار می

و تیروزین جلوگیري هاي تیروئیدي از یدورها  هورمون
بخشی از مکانیسم عمل این دارو، مهار آنزیم . کندمی

دار شدن تیروزین، پراکسیداز است که براي ید تیروئید
 شدن ضروري است و بخشی دیگر، جلوگیري از مزدوج

ن یا ـــیل تیروکسیـــدو تیروزین یددار براي تشک
 )15(.یدوتیرونین استتري

   ها روشمواد و 
 در که باشد می تجربی مطالعه  یکتحقیق،  این 
علوم  دانشکده شناسی زیست گروه در 1388-89سال 

 و آزمایشگاه تحقیقاتی اداره محیط رازي دانشگاه پایه
تعداد براي این منظور،  .انجام پذیرفت زیست کرمانشاه

،  سر موش سفید صحرایی بالغ جنس نر نژاد ویستار21
وانات دانشکده داروسازي خریداري شده از مرکز حی

با میانگین وزنی حدود  کرمانشاه، دانشگاه علوم پزشکی
رایی، از ـــ صحموش .دندـــ شنتخاب گرم ا5±185

 ی اختالالت غدد درونـــهاي مناسب براي بررس مدل
شرایط نگهداري . )14(،باشد تیروئید میریز از جمله غده

بت، نور، تغذیه از نظر دما، رطو خانه  در حیوانحیوانات
 دماي محیط. و سایر عوامل زیستی تحت کنـترل بود

222درصد 40 تا 30 و رطوبت آن سانتی گراد  درجه 
روز،  نهان تابش نور نیز در هر شبااز لحاظ میز. بود

 12 ساعت تاریکی و 12تناوب  ها در یک دوره موش
بعد از دوره تطابق با . ندساعت روشنایی نگهداري شد

 گروه تقسیم 3به به طور تصادفی  حیوانات ،محیط
گروه کنترل، گروه تیمار با دوز پایین و گروه  :شدند

آشامیدنی معمولی  گروه کنترل، آب. تیمار با دوز باال
 20 گروه تیمار دوز پایین، میزان لیومصرف کرد 

لیتر و گروه تیمار دوز باال،   میلی100گرم در میلی
خالص پودر  لیتر  میلی100ر گرم د  میلی100میزان 

 شده در آب حل) شرکت ایران هورمون(مازول متی

روش .  روز دریافت نمودند42مدت  آشامیدنی را به

مازول، به عنوان روشی مناسب  درمان و تیمار با متی
ر طبق ب .)16(،باشد می تیروئید کاري  کمءلقاجهت ا

ه کار رفته در دوز پایین بلئونارد،   وسیلورمطالعات 
، حداقل غلظتی است که فعالیت تیروئید را حاضرمطالعه 

 هفته مصرف 6هاي صحرایی بالغ و بعد از در موش
 دوز باالتر، ضمن به وجود .)17(،کنددارو مهار می

گروهی، اطمینان ما را از   بینآوردن امکان مقایسه
در . آوردتغییر در سطح فاکتورهاي مورد سنجش، فراهم 

 ، وزن حیوانات به وسیلهآزمایش وع و پایان دورهشر
 ،آزمایش ن دورهاپای در .گردیدترازوي مکانیکی تعیین
شرکت ( درصد10 هیدروکلراید پس از تزریق کتامین

Alfasan-به گرم بر کیلوگرم  میلی 20با دوز ) هلند
 آن را به ،ناکردن حیو و بیهوشدرون عضالنی صورت 

کردن  ه و ضمن بازداد قرار جراحیتحت   طاق بازحالت
 5 توسط سرنگ  حیوان از دهلیز راست قلب، سینهقفسه

از بعد هاي خونی  نمونه. آمد عمل به یرينگخو ی،میل
 شدن جهت لختهاتاق  دماي درماندن   ساعت ثابتیک
 دقیقه 15مدت  و به در دقیقه دور 1500 با، خون

 رکتـــفوژ، شـــریدستگاه سانت(ندوژ شدـــنتریفاس
شده،  حاصلشفاف  هاي سرمسپس . )آمریکا-سیگما

شده  نده جداام رسوب باقی سمپلرهاي تمیز ازتوسط سر
  درجه70 ايـــ دم در ووصـــ مخصهاي ویالو در 

ها  گیري تا آنالیز آن ن نمونهااز زم ،)18(،سانتیگراد
 .اري شدندهدنگ

کوچکی در  رش ب با،نحیوا از خونگیري بعد از
بدون را  تیروئید غدهن پوست، زد  و کنار گلوناحیه
، )کپسول(رسیدن به بافت پیوندي اطراف تیروئید آسیب

کردن  از جدا پس. کردیمبه آرامی از غضروف ناي جدا 
هاي  هاي چربی و بافت  بافتغده از بدن و حذف کلیه

استفاده از آن با   وزنو دیگر، غده تمیز گردید اضافه
هاي آماري  آمد و در بررسی دست  بهترازوي دیجیتالی

  .گرفتمورد تجزیه و تحلیل قرار
جهت سنجش میزان  :ها گیري و آنالیز نمونهاندازه

، از  سرمیدوتیرونین تريو  تیروکسین هاي هورمون
گیري هاي اندازه توسط کیت نواسییوروش رادیوایم
هت ـــج .، استفاده شد)کبیوت(طب شرکت یاوران

مس و روي موجود در گیري میزان عناصر کمیاب اندازه
  یا همان کورهسرم از دستگاه جذب اتمی فاقد شعله
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 )آلمان-Thermo Elemental GF 95 مدل(گرافیتی
هاي  لوله ها،  ظروف شامل ویالکلیه .استفاده شد

هاي  ایشنتریفوژ و دیگر وسایل مورد استفاده در آزماس
 با ،ها ونــورمـــاصر و هـــ عنگیريمربوط به اندازه

 ونـــاقد یـــد و آب فـــ درص5تریک ـــاسیدنی
(Deionized Water) به خوبی شستشو داده شده و ،

جذب جهت سنجش نمونه توسط دستگاه . تمیز گردیدند
 در شرایط عملی تمامی ظروفی که قبالً هر قبل ازاتمی 
ن او داده شده بودند، جهت کسب اطمینن شستشایکس

 پس ،گونه آلودگی خارجی ندارند که هیچ مبنی بر این
کدام   را وارد هرفاقد یوناز آخرین شستشو مقداري آب 

ها  ن جذب اتمی مربوط به مس یا روي آنامیز کرده و
ن با جذب اچه این میز نا چن.کردیمگیري ندازهارا 

) ظرف اصلی یون فاقدآب ( کنقرائت شده توسط بال
 از آب .درفتنگظروف مورد استفاده قرار می  بود،سانیک

هاي سرمی نیز  سازي نمونه قیون جهت رقیفاقد 
هاي  ابتدا نمونه بالنک و نمونه. دی گردهاستفاد

ق یهاي سرمی رق ه شد و سپس نمونهتهی ،استاندارد
دند تا یق گردیون، به دستگاه تزریشده با آب فاقد 

. ن گرددییاه تعـــط دستگـــها توس جذب آنزان یم
هاي به دست آمده از دستگاه مربوط به هر نمونه،  داده

سازي مربوط به همان نمونه ضرب شد  قیب رقیدر ضر
غلظت عناصر . تا غلظت واقعی هر عنصر مشخص شود

 براي .دیان گردی بمیکروگرم بر لیتردر سرم بر حسب 
 SPSSافزار آماري تجزیه و تحلیل داده ها از نرم 

 از روش آنالیز هاین گروهب براي مقایسه. استفاده شد
و متعاقب آن از تست (ANOVA) واریانس یک طرفه

 صورت ها به داده. استفاده شد (Tuky test)توکی
ادیر با ـ مقبیان و کلیه ، انحراف معیار میانگین±میانگین

P<0.05دار تلقی گردید معنی.  
  هاي پژوهشیافته
 حیوانات با توجه به متوسط وزن اولیه : بدنزنو

 دهدمیها نشان   داده بررسی، گرم بود185 ± 5که 
بر کاهش مازول،  القایی با متی کاري تیروئید کماثر 

وزن بدن در گروه تیمار با دوز باال و گروه تیمار با دوز 
دار  ناـــ معنترلـــروه کـــگبت به ـــین نســـپای

گروه  داري بین دو ، ولی این معنا)P<0.001(باشدمی
  )1  شمارهجدول(.نشدتیمار نسبت به هم مشاهده 

 نشان ت آمدهـــنتایج به دس : تیروئیدوزن غده
 در گروه  تیروئید بر حسب گرموزن غده که دهدمی

 تیمار دوز باال و گروه) P<0.05(تیمار دوز پایین
)P<0.001(استیافتهافزایش  ، نسبت به گروه کنترل  .

دو گروه تیمار دوز باال و دوز پایین نیز  در وزن غده
. بود داري نسبت به یکدیگر داراي اختالف معنی

)P<0.01()2  شمارهجدول(  
گیري اندازهنتایج  : سرميهاي تیروئید هورمون
 دهد می نشان لیترحسب نانومول بر برها  این هورمون

تیمار دوز هاي  وه در گرتیروکسین  هورمونکه سطح
 کاهش یافته ،ایسه با گروه کنترلدر مق پایین و دوز باال

در دو هورمون این اختالف سطح . )P<0.001(است
) P<0.01.(دار بود نیز نسبت به یکدیگر معناگروه تیمار 

 ونــورمــــح هــن سطـچنی هم )1نمودار شماره (
 وهگرتیمار نسبت به هاي  گروه در یدوتیرونین تري

 دو گروه بینولی  )P<0.05( کاهش نشان داد،کنترل
داري  ناـــالف معــت به هم داراي اختـتیمار نسب

 )2نمودار شماره (.نبود
گیري  از اندازهحاصلنتایج  :عنصر روي در سرم
نشان  ب میکروگرم بر لیترــمیزان عنصر روي بر حس

هاي تیمار دوز   این عنصر در گروهسطح که دهد می
 کاهش یافته ، و دوز پایین نسبت به گروه کنترلباال

چنین دو گروه تیمار نسبت به  ، هم)P<0.001(است
) P<0.01.(داري بودند یکدیگر داراي اختالف معنی

  )3 نمودار شماره(
گیري اندازهنتایج حاصل از  :عنصر مس در سرم

کروگرم بر ــسب میــ بر حســــصر مــمیزان عن
  این عنصر در گروهنامیز که دهد میان ــنش لیتر
ار دوز ــتیم روهــو گ) P<0.05(نــار دوز پاییــتیم
قلیل ــت ،ت به گروه کنترلــ نسب)P<0.001(باال
یمار دوز ــــین دو گروه تــچن مــه.  استتهــیاف

گر داراي ــکدیــت به یــن نیز نسبــاال و دوز پاییــب
نمودار ()P<0.05.(ودندــب داري عنیــالف مــاخت

  )4 شماره
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 )گرم(هاي مورد آزمایش  وزن بدن در گروه.1  شمارهجدول

  در پایان دوره وزن حیوانات   وزن حیوانات در ابتداي دوره   گروه
  90/226±64/2  185 ± 5  کنترل

  60/173±44/4***  185 ± 5  تیمار دوز پایین
  30/160±34/5***  185 ± 5  تیمار دوز باال

  .)P<0.001(دار با گروه کنترل دهنده تفاوت معنی نشان*** 
  .باشددار نمی تفاوت بین دو گروه تیمار نسبت به هم، معنی

  
  
  
  

 )گرم(هاي مورد آزمایش  وزن غده تیروئید در گروه.2  شمارهجدول

  تیمار دوز باال  تیمار دوز پایین  کنترل   گروه
  031/0 ± 0007/0# , ***  280/0 ± 0008/0*  025/0 ± 5000/0  مقدار وزن غده تیروئید

  )P<0.05(دار با گروه کنترل دهنده تفاوت معنی شانن* 
  )P<0.001(دار با گروه کنترل دهنده تفاوت معنی نشان*** 

  )P<0.01(دار بین دو گروه تیمار نسبت به هم  دهنده تفاوت معنی  نشان#
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 مازول بر میزان تیروکسین کاري تیروئید القایی با متی اثر کم. 1نمودار شماره 
  

   )P<0.001(دار با گروه کنترل دهنده تفاوت معنی نشان*** 
  )P<0.01(دار بین دو گروه تیمار نسبت به هم دهنده تفاوت معنی  نشان**
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 یدوتیرونین زان تريمازول بر می کاري تیروئید القایی با متی  اثر کم.2نمودار شماره 
  )P<0.05(دار با گروه کنترل دهنده تفاوت معنی نشان* 

  .باشددار نمی تفاوت بین دو گروه تیمار نسبت به هم، معنی
  
  

  
  
  
  
  

 
  

  

 مازول بر میزان عنصر روي کاري تیروئید القایی با متی  اثر کم .3نمودار شماره  
   )P<0.001(وه کنترلدار با گر دهنده تفاوت معنی نشان*** 

  )P<0.01(دار بین دو گروه تیمار نسبت به هم دهنده تفاوت معنی نشان** 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مازول بر میزان عنصر مس کاري تیروئید القایی با متی  اثر کم .4نمودار شماره 
 )P<0.05(دار با گروه کنترل دهنده تفاوت معنی نشان* 
   )P<0.001(دار با گروه کنترل دهنده تفاوت معنی  نشان***

                                     دار بین دو گروه تیمار نسبت به هم دهنده تفاوت معنی  نشان)P<0.05(                                      
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  گیري و نتیجهبحث

ویز ـــان داد که تجــ، نشحاضر ج مطالعهــنتای
هاي  دار سطح هورمون  سبب کاهش معنیازولم متی

از طرفی، . گرددمییدوتیرونین سرم  تیروکسین و تري
طح ــش ســکاه مازول، تیــیزان مــزایش مــبا اف

پس بین . هاي تیروئیدي نیز بیشتر دیده شد هورمون
 شده کاري تیروئید القاء شده و میزان دوز تجویز کم

 نتایج این .قیمی وجود دارد مسترابطه مازول، متی
مازول با تأثیر بر تولید  کند که متی مطالعه تأیید می

اي قوي براي  اي تیروئیدي، مهارکنندهــه ونــهورم
کاري تیروئید   کمکننده هاي این غده و القاء هورمون

 . باشدمی
، وزن حیوانات این مطالعه    مطابق با نتایج آماري

مار نسبت به گروه کنترل کاهش هاي تی روهــدر گ
 این دلیل شاید به کاهش وزن .داري یافته بود معنی

نتز ــ سبب کاهش سکاري تیروئید کمد که ــباش
هاي  کاهش فعالیت تقسیم میتوزي سلول ها و پروتئین

ها  بدن گردیده و روند بیوشیمیایی وابسته به رشد سلول
 به کاهش وزن ، منجرکرده و از این طریق را تضعیف

احتمال دیگري نیز . بدن و الغري حیوانات شده باشد
 کاري تیروئید کمکه ممکن است  آن این وجود دارد و

بر مرکز سیري و گرسنگی در هیپوتاالموس اثر گذاشته، 
اشتهاي حیوان را کم کرده باشد و نهایتاً منجر به 
الغري گردیده باشد که این موضوع، نیاز به مطالعات و 

، کاري تیروئید کمگفتنی است  .)19(،ت بیشتري دارددق
، آن را افزایش پرکاري تیروئیدمصرف غذا را کاهش و 

این کاهش مصرف غذا بر اثر تجویز . )20(،دهدمی
تواند یکی از علل کاهش تیروئیدي، می داروي آنتی

دهد که در حیوانات با ها نشان می پژوهش. وزن باشد
معموالً افزایش در کاتابولیسم پروتئین کاري تیروئید  کم

اي، کاهش سنتز  چهــ ماهیودهــش تــهمراه با کاه
ها، کاهش فاکتور رشد و کاهش  ، ویتامینها پروتئین

این  بر بنا. دهد ها رخ می اي کربوهیدرات جذب روده
کاري تیروئید امري  کاهش وزن در حیوانات دچار کم

 )21(.قابل قبول است
 تیروئید در شان داد که غدهــن حاضر طالعهم   

داري  تیمار، با افزایش وزن قابل توجه و معناهاي  گروه
 افزایش وزن غده. نسبت به گروه کنترل همراه بود

هاي  تیروئید به دلیل هیپرپالزي و هیپرتروفی سلول
چنان که افزایش ارتفاع  است، همآن فولیکولی 

ش وزن ــزایــن افــراي ایلی بــها نیز دلی فولیکول
  بر2003اي نیز که در سال  مطالعه. )22(،باشد می

ه ــشان داد کــدرچین بالغ انجام شده بود، نــروي بل
مازول باعث   القایی توسط متیکاري تیروئید کم

 تیروکسین تیروئید و کاهش غلظت افزایش وزن غده
  )23(.سرم در مقایسه با گروه کنترل شده است

ناصر کمیاب مس و روي هر دو در حفظ عملکرد ع
هاي این   تیروئید و جلوگیري از بیماريصحیح غده

گفتنی است دو عنصر . کنندغده، نقش مهمی ایفا می
صورت همکار ه مس و روي در اعمال مختلف بدن ب

عمل کرده و در مطالعه بر روي عناصر کمیاب نیز، این 
ها با هم در نظر  دو عنصر به دلیل رفتار مشابه در بافت

گیري عناصر کمیاب سرم در اندازه. )3(،شوندگرفته می
 نشان داد که میزان مس و طالعه حاضرآزمایشات م

 طوره هاي تیمار نسبت به گروه کنترل، ب روي در گروه
نتیجه در خصوص این . داري کاهش یافته است معنا

، هاي تیمار گروهکاهش عنصر روي در سرم حیوانات 
 بر روي 2009اي که در سال  کننده نتایج مطالعهدتایی

تیروئید صورت کاري  مبتال به کمهاي انسانی  نمونه
 یک توجیه احتمالی براي این یافته، .باشد گرفت می

اي عنصر روي، به روده-معديست که جذب  ااین
 نیز در چن .)24(،شودافراد تضعیف میاین شدت در 

، کاري تیروئید  اعالم نمود که بیماران با کم2005سال 
داراي میزان پایین روي در پالسما و احتماالً جذب 

 از سویی .)25(،ناقص گوارشی از این عنصر هستند
ر روي،  در خصوص کاهش عنصنتایج مطالعه مادیگر، 

 هیچ اختالف  دال بر این که،و همکاران آیهاراگزارش 
روي پالسما بین عنصر  دار آماري در غلظت معنا

 و افراد گروه کنترل کاري تیروئید مبتال به کمبیماران 
 تحقیق حاضرنتایج . )26(،کند را تایید نمیمشاهده نشد

هاي  گروهدر خصوص کاهش عنصر مس در سرم 
 داد نشان 2008 سال در گزارشی است که، موید تیمار

سرمی مس و  هاي غلظت بین داري معنی مثبت ارتباط
البته نتایج  .)27(،دارد وجود  در گوسفندیدوتیرونین تري

کاري تیروئید در سال  اي که در افراد با کم مطالعه
 انجام شد بیان داشته که عنصر مس در سرم این 2009
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یابد ولی این  ه کنترل کاهش میافراد در مقایسه با گرو
 گزارش از طرفی .)24(،دار نبوده است کاهش، معنی

ل در یواوراسیت لید با داروي پروپیروئیکاري ت القاء کم
ج را ینتا نی هم رويخصوص عنصر در ییموش صحرا

ج آن ینتا) مازول اثر متی(قین تحقیدهد اما انشان می
-د نمییمس سرم تائعنصر گزارش را در خصوص 

شدن اثر ، براي مشخص دیگردر یک مطالعه .)28(،کند
هاي تیروئیدي بر  هورمون

عناصر کمیاب بدن از جمله (Homeostasis)تعادل
هاي تیروئیدي و این  مس و روي، میزان هورمون

 ایکس مورد  درمانی با اشعهعناصر قبل و بعد از ید
 نتایج آن تحقیقات، نشان داد که. گرفت سنجش قرار

هاي تیروئیدي  بین میزان مس و روي با هورمون
این نتایج و  ،)29(،ارتباط مثبت و مشخصی وجود دارد

 در مدل مامطالعه نتایج سازگار با در مدل انسانی، 
  گفتنی است درمان با روي، عمل غده.باشدمی حیوانی

کردن این عنصر  ده و اضافهــبود بخشیــتیروئید را به
کاري   با کمرمانی در حیوانات دتیروکسین-البه 

تیروئید، سبب کاهش عوارض ناشی از این بیماري شده 
  ارتباط دو طرفهدهنده این مباحث، نشان. )30(،است
 ،در مجموع.  تیروئید با عناصر مس و روي استغده
-  با متیکاري تیروئید القاء شده کمتوان گفت  می

میزان دو عنصر  کاهش درسبب وابسته به دوز، ، مازول
کمیاب بدن شده است و میزان این عناصر در خون 

ترین غدد بدن یعنی  تحت تأثیر عملکرد یکی از مهم
، با تغییر میزان این دو سوییتیروئید قرار دارد و از 

کاري  عنصر و عوارض ناشی از آن تحت تأثیر کم
توان احتمال داد که  می،مازول  با متیتیروئید القاء شده

  ادي از عوارض مرتبط با این بیماري،تعد

با . باشد به دلیل تغییر میزان این دو عنصر در بدن می
که تعدادي از عالئم کمبود مس و روي از  توجه به این

 جمله کاهش رشد، نقص در سیستم ایمنی بدن، ریزش
  شده درمو و عوارض پوستی، مشابه با عوارض ایجاد

 هایج بــتوجه به نتکاري تیروئید است و با  اثر کم
 ، حاضرآمده از تحقیقات پیشین و نتایج مطالعه دست

  خوداتاثربرخی از ، کاري تیروئید که کمرود  گمان می
ناصر اعمال ـاز طریق کاهش سطح این عبدن، را بر 

 رابطه و بدن کمیاب در عناصر نقش به توجه با .کند می
 تر دقیق تشناخ با بتوان شاید تیروئید، غده عمل با آن
 درمان عنوان به عناصر این درمانی اتاثر از رابطه، این

طبق نتایج در مجموع،  .نمود استفاده پیشگیري حتی و
کاري تیروئید القاء  توان گفت کم به دست آمده می

من ــض، دوزسته به ــواب ازول،ــم شده توسط متی
هاي تیروئیدي، وزن  میزان هورموندار  معنی تغییر

ب کاهش ــ، سبدــیروئیــ تدهــ وزن غ ودنــب
رم ــسکمیاب مس و روي  زان عناصرــمیدار  یــمعن
 .گردد میون ــخ

  سپاسگزاري
مساعدت مالی معاونت پژوهشی بدین وسیله از 

اي اسماعیل ــه آقــام نانــ به پایاه رازيــدانشگ
 و محمدي زاده که این مقاله از آن استخراج گردید

ولین و پرسنل ــانه مسئــمــي صمیارــمکــه
رکت ایران ــششاه و ــتور کرمانــگاه پاســایشــآزم
ئول ــره امیري مســزهخانم ورمون و نیز ــه

شناسی  وري گروه زیستــشگاه فیزیولوژي جانــآزمای
دریغشان،  هاي بی به خاطر حمایت، گاه رازيــدانش

  .شوددردانی میــق
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Abstract 
 
Introduction: Thyroid gland is one of the 
biggest endocrine glands. Its hormones are 
important in growth, development and 
metabolism of body. The normal activity of 
thyroid depends on the presence of some 
trace elements because they are required for 
the synthesis and metabolism of thyroid 
hormones.Trace elements such as copper 
(Cu) and zinc (Zn) have important role in 
the regulation of physiological processes. 
They are important for maintaining thyroid 
health and its normal functions. The aim of 
this study was to investigate serum Cu, Zn, 
T3, T4 levels, body mass and thyroid 
changes in methimazole-induced hypothy-
roidism by two different doses. 
  
Materials & Methods: Twenty-one adult 
male rats divided into three groups. The 
control group received drinking water. 
Treated groups received two doses of meth-
imazole (MMI); low dose group, 20mg/ 
100ml in drinking water and high dose 
group, 100mg/100ml in drinking water, for 
42 days. At the end of experiment, the 
animals were weighed. After anaesthesia 
and scarification, blood samples were obt-

ainned. Serum levels of thyroid hormones 
and the trace elements, Zn and Cu, were 
determined by radioimmunoassay and fla-
meless atomic absorption methods, respect-
tively. The weight of thyroid glands was 
also measured. 
 
Findings: The results of the study showed 
that MMI-induced hypothyroidism decree-
sed serum levels of T4, T3, Zn, Cu and 
body weight but increased thyroid weight in 
the treatment groups as compared with the 
control group (P> 0.05). These effects were 
more obvious in high dose treatment group.  
 
Discussion & Conclusion: This study sug-
gests that MMI-induced hypothyroidism 
decreased thyroid hormones, Zn, Cu elem-
ents, body weight but increased thyroid 
weight. It seems that hypothyroidism exert 
some of the effects through the decreasing 
of the elements, Zn and Cu. 
 
Keywords: hypothyroidism, methimazole, 
copper, zinc, rat 
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