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        فولیکولی، موشهورمون محرك هورمون لوتئینی، ، تستوسترون، تیواوراسیل  پروپیل،کاري تیروئید کم: کلیدي هاي هواژ 
  صحرایی

  
  

                                                             
  شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه رازي کرمانشاهگروه زیست  :نویسنده مسئول*

Email: yousofnam@yahoo.com 
 

  هچکید
دهند که  می جدید نشان هايیافته . بدن اهمیت دارند و متابولیسم رشد، تکاملهاي تیروئیدي در هورمون : مقدمه     

-شده با پروپیل  کاري تیروئید القاءلذا این مطالعه به بررسی اثر کم . بیضه اثر دارند- ها بر محور هیپوفیزاین هورمون 
و محرك (LH) ، لوتئینی، تستوسترون)T4و T3 ( هاي تیروئیديرمون بر میزان هو(PTU)تیواوراسیل
 . ها پرداخته است و نیز بر میزان وزن بدن و بیضه (FSH)فولیکولی

گروه کنترل، آب .  سر موش صحرایی بالغ از جنس نر انتخاب و به سه گروه تقسیم شدند21تعداد : هامواد و روش      
 100گرم در  میلی10لیتر و گروه تیمار با دوز باال،  میلی 100گرم در  میلی 1وز پایین، میزان آشامیدنی و گروه تیمار با د

 دوره، ابتدا انیدر پا.  روز دریافت نمودند42 مدت شده در آب آشامیدنی را بهتیوراسیل حل پودر پروپیل   لیتر ازمیلی
 ها نیز تعیین آوري شد و وزن بیضه هاي سرم جمع ها نمونه  گیري از آنخون پس از بی هوشی و. حیوانات وزن شدند

 . گیري شدها توسط روش رادیوایمنواسی اندازهسطح سرمی هورمون . گردید
 هاي  هورموندار سطح سبب کاهش معنی تیواوراسیل پروپیلداد که استفاده از نتایج نشان : هاي پژوهشیافته      
T3 و T4اثرات ( گردید کنترل گروه هاي تیمار نسبت بهها در گروهبدن و بیضه  کاهش وزنهم چنین  و ، تستوسترون

  .داري نداشت سرم اثر معنی FSH و LH هاي ، ولی بر سطح هورمون) به دوزوابسته

 کاهش با ،یواوراسیلت پروپیل با شده القاء تیروئید  کاريکم که دهد نشان می  مطالعه این: گیريبحث و نتیجه      
گردد ولی می   هابیضه و وزن بدن و تستوسترون هورمون سطح در  دارمعنی کاهش سبب تیروئیدي،  هايهورمون میزان

-  پروپیلتیروئید القاء شده با  کاريبنا بر این کم. سرم اثر معناداري نداشت FSHو LH  هاي بر سطح هورمون
 . کند ها اعمال میبیضه از طریق اثر بر بیضه- بر روي محور هیپوفیز احتماالً اثر خود راتیواوراسیل
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  مقدمه
هم ـید مسئول سـنتز دو هورمـون مـ        ــیروئــ ت غده     
که فرم فعال هورمـون      (T3)یدوتیرونین  تري باشد؛ می

ایـن فـرم    ساز   که پیش  T4)( و تیروکسین   است تیروئید
 مهـم رشـد،     کننـده   این دو هورمون تنظـیم     .فعال است 

  )1(.دنباش متابولیسم بدن می تکامل و
طی سالیان گذشته بیضه یک ارگان غیـر پاسـخگو               

امـا   .)2،3(،شـد  به هورمون تیروئید در نظر گرفتـه مـی         
 مـشخص مـی  باشـد کـه    امروزه شواهدي در دست می  

 افـراد بـالغ     رسپتورهاي این هورمون بر روي بیـضه      کند  
دهـد کـه     وجود این رسپتورها نشان مـی .)4(،وجود دارد 

هـاي    ممکن اسـت بـه هورمـون       بالغ هاي موش بیضه
چه اثـرات وضـعیت تغییـر        اگر .تیروئیدي پاسخگو باشد  

 شناخته نشده و     افراد بالغ کامالً    روي بیضه   تیروئید یافته
هاي مختلـف بلکـه    نتایج ضد و نقیضی نه فقط در گونه 

 )5(.در یک مدل حیوانی مشخص گزارش شده است
ــه        ــی   یافت ــشان م ــی ن ــاي کلینیک ــه   ه ــد ک دهن

هـاي   عملکردي تیروئید نـه فقـط باعـث ناهنجـاري         بد
لکه کـاهش   بگردد، رفولوژیکی و عملکردي بیضه می   وم

 مثلی افراد مذکر را هـم بـه   باروري و تغییر فعالیت تولید    
دهنـد کـه     هـا نـشان مـی       این یافتـه   .)7،6(،دنبال دارد 

هورمــون تیروئیــدي نقــش مهمــی در تکامــل بیــضه و 
  )8،9(.کند عملکرد آن ایفا می

  آنـدروژن اصـلی اسـت کـه از سـلول        ،تستوسترون      
). 10(،شـود  ترشـح مـی    LH در پاسخ بـه بینابینیهاي 

مار ــــ دهد که تی   شان می ـنبالغ  ر جوندگان   دمطالعات  
ــا داروي  ــلب ــ پروپی ــت   ،(PTU)لیتیواوراس ــر غلظ ب

و همکـاران    رائـو براي مثـال    . تستوسترون سرم اثر دارد   
ــستوسترون هــاي   در ســرم مــوش راکــاهش ســطح ت

 گـزارش  کاري تیروئید مبـتال بودنـد    که به کم صحرایی
دهـد کـه تیمـار       نتایج دیگري نـشان مـی      ).11(،کردند

تولیـد تـستوسترون      بـر  PTUموش صحرایی با داروي     
  مـشخص اسـت کـه کـم      به هرحال کـامالً   . اثري ندارد 

 گنادها مرتبط اسـت، اگـر      عملکردي کاري تیروئید با بد   
  )12(.چه مکانیسم این ارتباط مشخص نیست

 و سـنتز  وژنزت هیپوفیز قدامی در کنتـرل اسـپرما   غده     
 ها ایفاي نقش می    آندروژن از طریق ترشح گنادوتروپین    

 هورمــون و) FSH(هورمــون محــرك فولیکــولی. کنــد

 هـاي سـرتولی و     ترتیب بر روي سلول    به )LH(لوتئینی
ـ گذار در بیضه اثر مـی   بینابینی  هاي   سلول  اگـر  ).13(،دن

هـاي   کننـده  تـرین تنظـیم    هـا مهـم    چه گنـادوتروپین  
کـاري تیروئیـد     هستند، اما ارتباط بین کم  هعملکرد بیض 

 بـا ). 14(، سرم بحث برانگیز اسـت FSH و  LHو سطح   
 عملکـرد  و متابولیـسم  در تیروئید گسترده نقش به توجه

هـدف   یکدیگر، برها    هورمون متقابل اثر و بدن صحیح
 شده، بر   ءکاري تیروئید القا   از این مطالعه بررسی اثر کم     

محـرك   ، لـوتئینی و   اي تـستوسترون  هـ  میزان هورمون 
 و تیروئیـد  کـاري  کـم  بـین  ارتبـاط  فولیکـولی و یـافتن  

چنـین در ایـن       هـم  .اسـت  جنـسی  محور هاي هورمون
هـا   بیـضه و  پژوهش اثر هیپوتیروئیدیسم بـر وزن بـدن         

  .گردد بررسی می
  ها روش مواد و

 موش سر   21 مورد آزمایش در این مطالعه       حیوانات      
 بـا   و بـالغ   نر  جنس ،Albino-Wistarز نژاد   ا صحرایی

 شـرایط نگهـداري     . بودند  گرم 183-190 میانگین وزنی 
، نـور،  ، رطوبـت زمـایش از نظـر دمـا   حیوانات در دوران آ  

دمـاي  . تـرل بـود   تغذیه و سایر عوامل زیستی تحـت کن       
 40  تـا  30 گراد و رطوبت آن    نتیا س  درجه 222 محیط

 نهانـور نیـز در هـر شـب     ابشن تااز لحاظ میز  . درصد بود 
 ساعت تـاریکی و     12تناوب   ها در یک دوره    روز، موش 

 نـور، المـپ     منبـع . ند ساعت روشنایی نگهداري شد    12
 عـصر  6 صـبح تـا   6  آن از ساعت   ن تابش امهتابی و زم  
  صـبح نیـز تـاریکی اعمـال        6  تـا  عصر  6 بود و ساعت  

  . گردید
ایــن  فاده دراســت داروي مــورد :طراحــی آزمایــشات     

 رنـگ  سفید پودر ،تیروئید کاري کم ایجاد مطالعه جهت 
 .بود )ایران هورمون شرکت(لیتیواوراسپروپیل خالصو 

 و اســت تیونامیـدها  رده از دارویـی  تیواوراسـیل پروپیـل 
 ایـن . اسـت  تیروئیـد  پرکاري درمان ،آن کلینیکی کاربرد

 شـود  تیروئید مـی   غده در پراکسیداز فعالیت از مانع ماده
-،کنـد  می جلوگیري غده این در ید ارگانیفیکاسیون از و
بـه طـور    هـاي صـحرایی      ، مـوش  این تحقیق  در). 15(

-  حیـوان در هـر  7بـا  سـه گـروه   به نتخاب و  اتصادفی  
کنترل که بدون مصرف     گروه :تقسیم شدند ) n=7(گروه

 .کـرد داروي خاصی از آب آشـامیدنی معمـولی اسـتفاده      
 100گـرم در      میلـی  1 میـزان  ،پـایین  با دوز    تیمار گروه
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گرم   میلی 10 میزان ،باال  گروه تیمار با دوز   و  لیتر   میلی
آب شده در     حل PTU از پودر خالص  لیتر    میلی 100 در

ــامیدنی ــدت   را آش ــه م ــت42ب ــد  روز دریاف  در .کردن
لیتــر آب   میلــی100گـرم در    میلــی1مطالعـاتی از دوز  

هـاي   کاري تیروئید در موش    کمنی جهت ایجاد    آشامید
صحرایی در حال رشد بدون اثرات تخریبی استفاده شده       

لیتـر    میلـی  100 گـرم در    میلی 10 و دوز باالتر یا      است
تفاده قـرار   ـیلی مورد اس  ــآب نیز در اغلب مطالعات تکم     

  )16(.گیرد می
یــق  بـا تزر هـر حیــوان ، آزمـایش  دوره پایـان  در      

 100به میزان   ) هلندAlfasan-شرکت  (عضالنی کتامین 
 ,100mg/kg(گرم به ازاي هر کیلوگرم وزن بـدن  میلی
IM( بـه  شـده  هـوش  بـی  حیوان سپس ؛شدهوش   بی 

 پـاي  و دست و شد گذاشته جراحی تخت روي بر پشت
 کامـل  هوشی بی از اطمینان از بعد و گردید ثابت حیوان

 سـینه  قفـسه  ،قرنیـه  رفلکـس  مـشاهده  عـدم  وسیلهه  ب
 از مناسـب  و تمیـز  هاي سرنگ وسیله هب و باز را حیوان
 از بعد .آمد عمل به گیري خون ها آن قلب راست دهلیز

 لختـه   و اتـاق  دمـاي  در  ها  نمونه ماندن ثابت  دقیقه 30
 و) RPM(دقیقـه  در دور 1500 بـا  ها نمونه خون، شدن

ه سـانتریفوژ،   دسـتگا (.شدند سانتریفوژ دقیقه 15 مدت به
 و شـفاف  هاي سرم آن از پس ) آمریکا Sigma– شرکت

 بـاقی  رسـوب  از تمیـز،  سرسـمپلرهاي  توسط رنگ زرد
 دمـاي  در ي مخـصوص   هـا  ویـال  در و شده جدا مانده

 آن آنـالیز  تا گیري نمونه زمان از گراد سانتی  درجه -80
 و غیرشـفاف  سـرمی  هـاي  نمونه از .شدند داري نگه ها

  .آمد عمل به پوشی چشم رنگ تیره
ــدازه      ــدن و ان ــري وزن ب ــضه گی ــا بی ــدن وزن :ه  ب

 تـرازو  وسیله به آزمایشات انجام پایان و آغاز در حیوانات
ابتـدا   هـا،  بیـضه  وزن گیـري  انـدازه  براي .گردید تعیین
تحتانی شکم را به حالت عمـودي بـرش داده، بـا             ناحیه

-ناريـک یهـف، از ناح  رـر دو ط  ـها را از ه    ضهـنس بی ـپ
 توسـط  احتیـاط  بـا  سپس.  تحتانی شکم خارج کردیم    -

 رااطراف بیـضه     هاي اضافه  بافت جراحی قیچی و پنس
 توسـط  گیري اندازه برايغده  بدین ترتیب   و  نموده   جدا

  .گردید آماده دیجیتالی ترازوي
   سنجش جهت :ها میزان هورمون گیري اندازه     

ــزان ترون، ــتوسـ، تــسT3 و T4 هــاي هورمــون می
ــوتئینی و ــولی  لـ ــرك فولیکـ ــرم، در محـ  روش از سـ

 کیـت  توسـط  کار این. شد استفاده) RIA(رادیوایمنواسی
 صـورت ) بیوتـک (یاوران طـب   شرکت گیري اندازه هاي

  .پذیرفت
چنـدین   مقایـسه  براي پژوهش این در :آماري آنالیز     
 و )ANOVA(طرفـه  یـک واریانس   آنالیزروش   از گروه

 بـه  هـا  داده. شـد  اسـتفاده  Tukey از تست   آن متعاقب
 عنـادار م  P<0.05 مقـدار و بیان Mean±SEM صورت

  .تلقی گردید
  ي پژوهشها یافته
بـین  کـه   حیوانـات     وزن اولیه  با توجه به  : وزن بدن       
 دهـد مـی نـشان    هـا   داده  بررسـی  ، گرم بود  190-183

) P<0.05(پایین زگروه تیمار با دو    میانگین وزن بدن در   
نـسبت بـه گـروه      ) P<0.001(گروه تیمار با دوز بـاال     و  

چنین دو گروه تیمـار بـا        هم. کنترل، کاهش یافته است   
 جـدول )(P<0.01 .(یکدیگر اختالف معنـاداري داشـتند  

  )1شماره 
  کـه کـم  دهد می نتایج آماري نشان   :ها وزن بیضه       

کاهش وزن  باعث   PTU شده توسط    ءکاري تیروئید القا  
و گـروه   ) P<0.01(گروه تیمار با دوز پـایین      ها در  بیضه

نسبت به گروه کنترل شده     ) P<0.001(تیمار با دوز باال   
گـروه تیمـار بـا یکـدیگر اخـتالف           چنـین دو   هم .است

  )1 شماره جدول()P<0.001.(معناداري داشتند
  انـدازه  نتـایج : هاي تیروئیدي سـرم    هورمونمیزان        

-لیتـر  حـسب نـانومول بـر     بـر  هـا  هورمـون ایـن   گیري  
)nmol/L(     نشان داد که PTU طور معناداري سـبب      به

ــون   ــطح هورم ــاهش س ــا دوز  T4ک ــار ب ــروه تیم  در گ
) P<0.001(بـا دوز بـاال   و گروه تیمار ) P<0.001(پایین

 این سطح اختالف. استدر مقایسه با گروه کنترل شده 
 معنـادار  دیگریک به نسبت نیز تیمار گروه دو در هورمون

گـروه   در T3چنین سطح هورمـون       هم )P<0.05.(بود
گـروه تیمـار بـا دوز     و )P<0.001(بـا دوز پـایین   تیمـار 

کـاهش یافـت   نسبت به گـروه کنتـرل       ) P<0.001(باال
نسبت به هـم    اختالف معناداري بین دو گروه تیمار       ولی  

 کـه تجـویز     دهـد  مـی این نتـایج نـشان      . مشاهده نشد 
  در هر دو گروه  روز 42مدت  سیل بهتیواورا پروپیل
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- بـه (هاي تیروئیدي   هورمون  سطح سبب کاهش تیمار  
 جـدول (.اسـت کاري تیروئید شده   و ایجاد کم  )T4ویژه  

  )2شماره 
-دسـت   نتایج بـه  : هورمون تستوسترون سرم  میزان       

گیري میزان تستوسترون سـرم بـر حـسب         آمده از اندازه  
 PTU کـه    دهد مینشان  ) (ng/mlلیتر نانوگرم بر میلی  

تیمـار بـا    هاي   سبب کاهش معنادار تستوستون در گروه     
  شـده در مقایـسه بـا گـروه کنتـرل      دوز باالوپایین  دوز  
 دو گروه تیمـار بـا یکـدیگر اخـتالف           )P<0.001.(است

  )2اره ـمـ شدولــج()P<0.01.(ندـتــاداري داشـعنـم

 کـه   نشان داد حاصل   نتایج: میزان هورمون لوتئینی سرم   
 هاي تیمـار نـسبت بـه    در گروه یمیزان هورمون لوتئین

دو گروه تیمار نیـز  . یابد معناداري نمی گروه کنترل تغییر 
  )2 شماره جدول(.با یکدیگر اختالف معناداري نداشتند

نتایج حاصل  :  سرم میزان هورمون محرك فولیکولی        
ـ            در کولی  ـنشان داد کـه میـزان هورمـون محـرك فولی

ـ  ـبت به گ  ـار نس ـهاي تیم  روهـگ لحـاظ    از ترل،ـروه کن
دو گـروه   . باشـد  نمـی اخـتالف معنـاداري     داراي  آماري  

ناداري ــــــتالف معـــــتیمـــار نیـــز بـــا یکـــدیگر اخ
  )2ماره ـ شدولـج(.ندــنداشت

   
 )=7n)(گرم(رد آزمایشهاي مو گروه ها در و وزن بیضه بدن وزن بر تیروئید کاري کم اثر از حاصل نتایج .1جدول شماره 

 از قبل حیوانات وزن تیمار دوره از بعد حیوانات وزن ها وزن بیضه
 تیمار دوره

  گروه

  کنترل 6/183 6/7±240  091/0±047/3
  پایین دوز با تیمار 3/189 5/5±214*  007/0±558/2**

ΨΨΨ***14/0±463/0  ***ΨΨ 5/6±181 3/186 باال دوز با تیمار  
  )*=>P<0.001 =P<0.01, ***=  P<0.05, **P(. معنادار بین هر گروه تیمار با گروه کنترل است مقایسههدهند نشان*عالمت 

    )P<0.001, ΨΨ=P<0.001=ΨΨΨ (.دهنده مقایسه معنادار بین دو گروه تیمار با یکدیگر است نشانΨ عالمت 
  

هاي تیروئیدي، تستوسترون، لوتئینی و محرك فولیکولی در  کاري تیروئید بر میزان هورمون نتایج حاصل از اثر کم. 2جدول شماره 
  )=7n(هاي مورد آزمایش گروه

  گروه
  

  یدوتیرونینتري
(nmol/L)  

  تیروکسین
(nmol/L) 

  تستوسترون
ng/ml)(  

 هورمون لوتئینی
mIu/ml)(  

 محرك فولیکولی
mIu/ml)(  

  462/0±058/0  257/0±017/0  32/1±07/0  8/37±8/3  23/1±06/0  کنترل
  458/0±027/0  245/0±028/0  70/0±05/0***  4/13±8/0***  88/0±05/0***  پایین یمار با دوزت

  Ψ***3/0±1/5  ΨΨ***05/0±32/0  008/0±198/0  033/0±452/0  85/0±03/0***  تیمار با دوز باال
   )P<0.001=***(گروه تیمار با گروه کنترل است  مقایسه معنادار بین هردهنده  نشان*عالمت 
  )P<0.001 =Ψ , P<0.01 =ΨΨ( معنادار بین دو گروه تیمار با یکدیگر استدهنده مقایسه  نشانΨعالمت 

  
  

 گیري  و نتیجهبحث
ـــطـم            ــه تجــویز   عهـال حـاضـــر نـــشان داد ک
تیواوراسیل سبب کـاهش معنـادار سـطح سـرمی         لپروپ

 تیمارگروه   هاي تیروئیدي و تستوسترون در دو      هورمون
کـاري   از اثرات دیگر کـم    . ه گروه کنترل گردید   نسبت ب 

ها در دو گـروه       کاهش وزن بدن و بیضه     ،تیروئید القایی 
 بـر روي    PTUبه عالوه روشن گردید که اثر        .تیمار بود 

چه ایـن     اگر .باشد وابسته به دوز می   این پارامترها اثري    
 LHهــاي  شــرایط اثــري بــر میــزان غلظــت هورمــون

  . داشتنخون  در سرم  FSHو

میـزان  دست آمده در ایـن پـژوهش،    طبق نتایج به        
هـاي   هاي تیروئیـدي در سـرم مـوش        غلظت هورمون 

 ،این کاهش . طور مشخصی کاهش یافت    شده، به  تیمار
هـاي بـالغ    کاري تیروئید در موش  کم ء القا دهنده نشان

  میـزان  قابل توجه در اینجاست کـه  اما نکته. باشد می

T4 بیشتر ازسرمی T3   تحت تاثیرPTU   قـرار گرفتـه 
 و همکاران نیز در پژوهشی که بر روي موش           هوود .بود

 T4صحرایی انجام دادنـد، نتیجـه گرفتنـد کـه میـزان             
  . )17(، قرار گرفته استPTU تحت تاثیر T3بیشتر از 
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هـاي   شاید به این دلیل باشد که مکانیـسم        این موضوع 
ــده  ــان T3نگهدارن ــال PTU یزتجــو ســرمی در زم  فع

هایی که ممکن است در تبدیل خـارج         مکانیسم. هستند
دیناز نقـش داشـته      توسط آنزیم دی   T3 به   T4تیروئیدي  

  )18(.باشند
 بـدن  وزناتمـام آزمایـشات،      پس از در این مطالعه          

کنتـرل   گـروه    نـسبت بـه    هاي تیمـار   در گروه  حیوانات
 نیــز مقایــسه بــین دو گـروه تیمــار  .یافتــه بـود  کـاهش 

مشخص کرد که وزن بدن در گـروه تیمـار بـا دوز بـاال         
کاهش بیشتري نسبت به گروه تیمار با دوز پایین داشته          

 بر وزن بدن اثري وابـسته بـه      PTUاین اثر    بر بنا. است
 کـه کـم    دهند مطالعات گذشته نشان می   . باشد دوز می 

 باعـث کـاهش    PTUکاري تیروئید ناشـی از تیمـار بـا          
ـ       ــخص واب ـــمش ه ـــ دن جوج ـتسته بـه دوز در وزن ب
 کـه توسـط   اي   مطالعـه  چنین نتیجه  هم .)19(،گردد می

 هیپوتیروئیـدي ی اثـرات    س جهت برر  همکاران و ناکامورا
 نـشان  گرفـت،   انجام  موش وزن بدن بر   PTUالقایی با   

دن ـــ بوزن   شـــ کاهکاري تیروئید باعـث      داد که کم  
 این دلیل باشد کـه  شاید به کاهش وزن). 20(،گردد می
هـا و    کاري تیروئید سـبب کـاهش سـنتز پـروتئین          کم

هاي بدن گردیـده     کاهش فعالیت تقسیم میتوزي سلول    
 هـا را تـضعیف   و روند بیوشیمیایی وابسته به رشد سلول     

، منجـر بـه کـاهش وزن بـدن و        کرده و از ایـن طریـق      
احتمال دیگـري نیـز وجـود       . الغري حیوانات شده باشد   

کـاري تیروئیـد بـر       که ممکن است کـم     و آن، این  دارد  
مرکز سیري و گرسنگی در هیپوتـاالموس اثـر گذاشـته،        
اشتهاي حیوان را کم کرده و نهایتـاً منجـر بـه الغـري              
گردیده باشد که این موضوع، نیاز بـه مطالعـات و دقـت       

، کـاري تیروئیـد   گفتنـی اسـت کـم    ).21(،بیشتري دارد
، آن را افـزایش  رکاري تیروئیـد مصرف غذا را کاهش و پ    

این کاهش مصرف غـذا بـر اثـر تجـویز           ). 22(،دهد می
تواند یکـی از علـل کـاهش         تیروئیدي، می  داروي آنتی 

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

 ي، کاهش سنتز پـروتئین ا  ماهیچههمراه با کاهش توده  
ها، کـاهش فـاکتور رشـد و کـاهش جـذب        ، ویتامین ها

این کـاهش   بر بنا. دهد ها رخ می   اي کربوهیدرات  روده

کـاري تیروئیـد امـري قابـل      وزن در حیوانات دچار کـم    
  )23.(قبول است

تیواوراسـیل   با پروپیل داد که تیمارپژوهش ما نشان         
 ها در گروه    کاهش وزن بیضه   به جرمن ، روز 42مدت   به

تحقیقـات  .  اسـت  شده کنترل   هاي تیمار نسبت به گروه    
هـا   دهند که هیپوتیروئیدي با آتروفـی بیـضه        نشان می 

 و همکـاران بـر روي        کاتنـا  بررسـی  ).24(،همراه اسـت  
هایی کـه    که وزن بیضه در بلدرچین    نشان داد   بلدرچین  
). 25(،یابد اهش می کاري تیروئید شده بودند ک     دچار کم 

  درPTU اثـر بیـشتر   ،یکی از نکات مهم در این مطالعه
ــر  ــاالتر ب ــژوهشنتیجــه. وزن بیــضه بــودروي دوز ب   پ

 PTUید اثر وابـسته بـه دوز        مؤهمکاران نیز     و کانولتون
 کـاهش وزن    احتماالً ).26(، است بوقلمون بر روي بیضه  

 ز بیـضه علـت فیبـرو   کاري تیروئیدي، به   ها در کم   بیضه
هاي توبولی، تکثیر فیبروبالسـتی،    تغییر شکل دیواره ،ها

هـاي بینـابینی، خرابـی غـشاي         سلولو کاهش   فیبروز  
ـ ـــ ساز و کاه   هاي اسپرم  بینابینی لوله  هـا   طر آنـش ق

  )14(.باشد می
رونــد    درهــاي تیروئیــدي احتمــاالً   هورمــون       

ـ  در بیضه متابولیک طبیعی    اسپرماتوژنز و   اثـر   راد بـالغ  اف
 کامالً حال حاضر   اما مکانیسم این فرآیند در     ،دنگذار می

 عالوه مناقشات بـسیاري دربـاره      به. شناخته نشده است  
و سطح تستوسترون سـرم     کاري تیروئید    ارتباط بین کم  

کاري   حاضر، کم  توجه به مطالعه    با ).28،27(،وجود دارد 
ون در  شده سبب کـاهش سـطح تـستوستر        ءتیروئید القا 

 به عـالوه . گردیدهاي تیمار نسبت به گروه کنترل    گروه
سرمی  وابسته به دوز بوده و کاهش سطح         این اثر کامالً  

این هورمون در گروه تیمار با دوز باال بـسیار بیـشتر و از      
آزمایـشات مـا بـر روي       . باشـد  لحاظ آماري معنادار می   

 در  Pontikides و   Krassas یـد یافتـه   ؤمدل حیوانی م  
ــال  ــال Whiteو  Donnelly و 2004سـ  2000 در سـ

کـاري تیروئیـد    است که نشان دادند در بیماران بـا کـم         
 ).29،6(،یابـد  میمیزان غلظت تستوسترون سرم کاهش   

هاي تیروئیدي بـا افـزایش تعـداد         جا که هورمون   از آن 
 ،هاي بینـابینی    سلول روي  بر LHرسپتورهاي هورمون   

 ،)30(،دهنـد      مـی افـزایش    را رونترشح تستوست  تولید و 
   با ایجاد شرایط هیپوتیروئیدي میزان ترشح احتماالً
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  .یابد تستوسترون کاهش می
هـاي    بر روي تکثیـر و تمـایز سـلول         LHهورمون       

 گذارد و ترشح تستوسترون از این سـلول  بینابینی اثر می 
-در ایـن     آمـاري    نتـایج  ).31(،نمایـد   می تحریکها را   

  PTU هیپوتیروئیدي ناشی از     که دهد میحقیق نشان   ت
 . نـدارد  لـوتئینی  هورمـون     بر میزان غلظت   اثر معناداري 

 یدـــ ته را تای  ـــ  گذش هـاي  یــبررسایج  ــما نت  مطالعه
  )32(.ندک می

تـرین    فولیکـولی یکـی از مهـم       هورمون محـرك         
 سـلول  و تمایز     میتوز کننده هاي اندوکرین تنظیم  فاکتور
 .)33(مـی باشـد،    سرتولی و شروع فعالیت ترشحی       هاي

کـاري تیروئیـد     کـم  که در  شد   در این مطالعه مشخص   
فولیکـولی  شده، میـزان غلظـت هورمـون محـرك           ءالقا

ــی ــري نم ــد تغیی ــه. کن ــی نتیج ــه in Vitro بررس  ک
 انجـام شـد   1994سـال    و همکـاران در  Cookeتوسط

 مشابه این بررسی نیـز      .)34(،کند  می این نتیجه را تایید   
نـوعی  (مـازول  متـی استفاده از داروي    با   2007 در سال 

دست ه  موش صحرایی ب  روي   بر )تیروئیدي داروي آنتی 
کند که هیپوتیروئیدي     این نتایج مشخص می    .)35(،آمد

هـاي   سـلول  طور مستقیم بر خـود   اثر خود را به    احتماالً
  . کند می سرتولی اعمال

القـاء شـده بـا    کاري تیروئید   کمحاضر،  مطالعه   در       
 غلظـت   دار  معنـی  منجر بـه کـاهش     تیواوراسیل پروپیل

 امـا بـر   شـد    LH دار کاهش غیـر معنـی    و  تستوسترون  
 معنیعدم تغییر   .  نداشت اثري سرم   FSHمیزان غلظت   

   با متییی  القاها در هیپوتیروئیدي گنادوتروپیندار 

عملکـردي محـور     مکـان بـد    که   دهد  می  نشان مازول
خـود گنادهاسـت و نـه    در    در این شرایط   بیضه-هیپوفیز

  کاري تیروئید  مطالعه قبلی ما که کم در .)5(،در هیپوفیز
مازول القاء نمودیم بیشتر نتـایج       وسیله داروي متی  ه  را ب 

کـاري تیروئیـد     خصوص در زمینه اثر کم     هاین مطالعه ب  
کـاهش  ، هـا   وزن بیـضه کـاهش   وزن بـدن، بر کاهش

 تاییـد   راهاي تیروئیـدي     رمونو ه کاهشتستوسترون و   
کند که این اثـرات   این حقیقت روشن می   . )36(،کند می

کـاري تیروئیـد،    نظر از نوع داروي القاء کننده کم     صرف
باشـند نـه    کاري تیروئید مـی   مربوط به خود عارضه کم    

  . اثرات جانبی دارو
 کاري تیروئیـد القـایی     کم ، پژوهش اینج  طبق نتای       

 هاي تیروئیـدي، باعـث     سطح هورمون کردن   ضمن کم 
هـا   ضهـــ کاهش هورمون تستوسترون، وزن بـدن و بی       

 کـاهش   PTU، از طرفـی بـا افـزایش میـزان           گردد می
  پـس بـین کـم   .سطح این پارامترها نیز بیشتر دیده شـد   

 PTUتجویز شـده   وز  د شده و میزان     ءکاري تیروئید القا  
 میزان  چه در این شرایط    اگر . مستقیمی وجود دارد   طهراب

تغییـري   سرم خـون   FSHو LH هاي غلظت هورمون
کاري تیروئید، اثر خود را بـر   کم دهد که نشان می   نکرد

هـا    بیـضه  اثـر بـر    بیضه از طریـق   -روي محور هیپوفیز  
  .کند اعمال می

 سپاسگزاري
ــیله از هم      ــدین وس ــسئولین و  ب ــمیمانه م ــاري ص ک

ــز خان  ــشاه و نی ــتور کرمان ــشگاه پاس ـــپرســنل آزمای م ـ
دریـغ،   هـاي بـی    خـاطر حمایـت    سه شیرزادي به  ــمون

  .شود قدردانی می
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Abstract 

Introduction: Thyroid hormones are impo-
rtant in growth, development and meta-
bolism of body. The new findings indicate 
that thyroid hormones influence pituitary-
testis axis. The aim of this study was to 
investigate the alterations of thyroid hor-
mones, testosterone, luteinizing hormone 
(LH) and follicle stimulating hormone (FS-
H) levels as well as weights of body and te-
stes in propylthiouracil (PTU)-induced hyp-
othyroidism. 
 

Materials & Methods: Twenty-one adult m-
ale rats were divided into three groups. The 
control group received drinking water. Tre-
atment groups received two doses of prop-
ylthiouracil; low dose group, 1mg/100ml in 
drinking water and high dose group, 10mg/-
100ml in drinking water, for 42 days. At the 
end of experiment, the animals were weig-
hed. After anaesthesia and scarification, bl-
ood samples were obtained and weight of 
testes was determined. Serum levels of hor-

mones were measured by radioimmu-
noassay. 
 

Findings: Results showed that the use of 
PTU decreased serum levels of T4, T3, tes-
tosterone as well as the weights of body and 
testes in treatment groups compared to co-
ntrol group (dose-dependent effects) but se-
rum LH and FSH levels were not altered  
significantly. 
 

Discussion & Conclusion: This study sug-
gested that PTU–induced hypothyroidism, 
via decreasing the thyroid hormones levels, 
causes a significant decrease in serum level-
s of testosterone as well as the weights of 
body and testes but does not affect serum 
LH and FSH levels. Therefore, PTU–ind-
uced hypothyroidism likely influences the 
pituitary-testis axis via its effects on testes. 
 

Keywords: hypothyroidism, propylthiour-
acil, testosterone, LH, FSH, rat 
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