
182 182

Physiology and Pharmacology, 15 (2), 182-189

Summer 2011 [Article in Persian]

  1387، بهار 1، شمارة 12جلد  فیزیولوژي و فارماکولوژي

Effect of methimazole-induced hypothyroidism on serum levels of LH and 
testosterone and weights of testes and thyroid gland in rat

Esmaeil Mohammadizadeh, Namdar Yousofvand*, Maryam Kazemi *

Dept. Biology, Faculty of Sciences, University of Razi, Kermanshah, Iran

Accepted: 1 Jun 2011                                                                                       Received: 14 Nov 2010
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Abstract

Introduction: Thyroid hormones play an important role in the regulation of metabolism, maturity and reproduction. 

Thyroid dysfunction affects almost all endocrine glands such as pituitary and testis. The aim of this study was to 

investigate alterations of testosterone and luteinizing hormone (LH) serum levels as well as weights of thyroid gland 

and testes in methimazole (MMI)-induced hypothyroidism.

Methods: Twenty-one adult male rats weighing 185 g were divided into 3 groups. The control group received 

drinking water, while treated groups received two doses of methimazole; low dose (20 mg/dl in drinking water) and 

high dose (100 mg/dl in drinking water), for 42 days. At the end of the experiments, rats were anesthetized and 

sacrificed and serum samples were obtained. Serum levels of hormones were measured by radioimmunoassay. Weights 

of testes and thyroid gland were determined after sacrifice.

Results: Results showed that the use of methimazole decreased serum levels of T4, T3, testosterone and LH as well 

as the weight of testes, while it increased the weight of thyroid gland compared to control group. These effects were 

more clear in the high dose group.

Conclusion: This study suggests that MMI–induced hypothyroidism causes a significant decrease in serum levels of 

thyroid hormones, testosterone and LH. Hypothyroidism also decreases the weight of testes, while it increases the 

weight of thyroid in rat. These effects were dose-dependent.
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  1387 بهار، 1، شمارة 12جلد   فیزیولوژي و فارماکولوژي

مازول بر میزان هورمون لوتئینی، شده با متی تیروئید القاءکاري اثر کم

  سفید صحرایی تستوسترون، وزن بیضه و غده تیروئید در موش

  ، مریم کاظمی*وند، نامدار یوسفزادهاسماعیل محمدي

  ، کرمانشاهشناسی، دانشکده علوم، دانشگاه رازيگروه زیست

  90 خرداد 11: پذیرش    89 آبان 23: دریافت
  همکارانو  ستاریان  ها کتکوالمین تجزیه و هاي دخیل در بیوسنتز بیان ژن برخی آنزیم مرفین و

  چکیده

جملـه  تیروئید تقریباً بر همـه غـدد انـدوکرینی از    نقصان عملکرد غده. عهده دارندمثل، نقش مهمی بر، بلوغ و تولید هاي تیروئیدي در تنظیم متابولیسم بدنهورمون: مقدمه

شده کاري تیروئید القاء، هورمون لوتئینی، وزن غده تیروئید و وزن بیضه در حالت کملذا این مطالعه، به بررسی میزان تغییرات هورمون تستوسترون. گذاردهیپوفیز و بیضه، تأثیر می

  .مازول پرداخته استبا دو دوز متی

گـروه  آشـامیدنی معمـولی و   گروه کنتـرل، آب . گروه تقسیم شدند گرم انتخاب و به سه 185میانگین وزنی سفید صحرایی بالغ از جنس نر با سر موش 21تعداد  :روش ها 

روز  42مـدت  آشـامیدنی بـه  شـده در آب مازول حلاز پودر متی لیترمیلی 100گرم در میلی 100لیتر و گروه تیمار دوز باال، میزان میلی 100گرم در میلی 20تیمار دوز پایین، میزان 

سـطح سـرمی   . هـا و غـده تیروئیـد حیوانـات، وزن گردیـد     آوري گردید سپس بیضههاي سرم جمعدر پایان دوره، پس از بیهوشی حیوانات و خونگیري از آنها نمونه. دریافت نمودند

  .گیري شدها توسط روش رادیوایمیونواسی اندازههورمون

و افـزایش وزن  سرم و نیز کاهش وزن بیضه لوتئینی، تستوسترون، هورمونT4 ،T3هاي دار سطح هورمونسبب کاهش معنیمازول، داد استفاده از متینتایج نشان  :یافته ها

  .مازول نسبت به گروه کنترل شد که این اثرات در گروه دوز باال، بیشتر بودهاي متیغده تیروئید در گروه

هـاي تیروئیـدي و وزن غـده تیروئیـد، سـبب کـاهش       مازول، ضمن تغییر در میزان هورمونشده با متی تیروئید القاءکاري کند که کماین مطالعه، پیشنهاد می :جه گیريینت

  .گردددر موش صحرایی می تستوسترون و لوتئینی خون و وزن بیضه دار وابسته به دوز در سطح هورمونهايمعنی

  

  صحرایی هورمون لوتئینی، موشمازول، تستوسترون، متی ،کاري تیروئیدکم :هاي کلیدي واژه

  *مقدمه

باشـد کـه   ریز مـی تیروئید، یکی از بزرگترین غدد درون غده

در ، (T3)یـدوتیرونین  و تـري  (T4) هاي آن، تیروکسینهورمون

مثل، نقـش مهمـی   ، تکامل، بلوغ و تولیدتنظیم متابولیسم بدن

تیروئید تقریبـاً   از اینرو، نقصان عملکرد غده .]29[ عهده دارندبر

  

  

yousofnam@yahoo.com                  :نویسندة مسئول مکاتبات **

  www.phypha.ir/ppj                                     :        وبگاه مجله

   ملـه هیپـوفیز و بیضـه، تـأثیر     جریز دیگـر از بر همه غدد درون

هـاي  مهمترین بیماريازیکی، کاري تیروئیدکم .]24[گذارد می

باشد که بر اثر کمبود تولیـد هورمـون توسـط    میریزغدد درون

.]18[د گردتیروئید ایجاد می غده

                               مـــــازولروش درمـــــان و تیمـــــار بـــــا متـــــی   

MethylMercaptoImidazole) (MMI=  ــب ــی مناس ، روش

 خـانواده ازمادهاین. ]25[ باشدکاري تیروئید میجهت ایجاد کم

 کنتـرل  برايکهبودهتیونامیدهاکالستیروئیدي،ضد داروهاي

ـ پرکـاري  درمـان  و ، سـنتز  مـازول متـی .رودمـی بکـار دتیروئی

  1347تأسیس  
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. ]10[ کندتیروئید مهار می هاي تیروئیدي را در غدههورمون

گیري را در موشهاي صـحرایی  ، رفتار جفتکاري تیروئیدکم

کند که بیانگر این است که بیماري مذکور احتماالً نر متوقف می

، هیپوفیز، بیضـه در  باعث نقص در عملکرد محور هیپوتاالموس

   الزم به ذکر است هورمون لـوتئینی  .]28[ شوداین حیوانات می

)LH( هـاي بینــابینی بیضـه   ، سـلول)را ) هـاي الیــدیگ ســلول

آنـدروژن اصـلی،   . کنـد تـا آنـدروژن ترشـح کننـد     تحریک مـی 

رهاسـازي  شودهاي الیدیگ ترشح میتستوسترون که از سلول

LH 29[ کندرا مهار می[.   

هاي تیروئیدي، نقـش مهمـی در تکامـل بیضـه و     هورمون

 2000پژوهشـی در سـال   . ]22 ,15[ کنندعملکرد آن، بازي می

بـراي ایجـاد تمـایز سـلول      T3نشان داد که هورمون تیروئیدي 

مـوش   سـاز در بیضـه  مزانشیمی بـه سـلول الیـدیگ اسـتروئید    

ــحرایی ــت ص ــاتی اس ــون  . ]3[، حی ــپتورهاي هورم ــور رس حض

ممکـن  T3هاي بیضه، دال بر این است کـه تیروئیدي در سلول

ها بررسی. ]17 ,15[ اثرگذار باشدها است مستقیماً بر این سلول

بـر روي تکامـل و   هـاي تیروئیـدي   دهند که هورموننشان می

 هاي غـده نظمیبی. ]27[ هاي الیدیگ نقش دارندعمل سلول

تیروئید، با تغییراتی در محور هیپوتاالموس، هیپوفیز، بیضـه کـه   

هـاي الیـدیگ اثـر داشـته     غیرمستقیم بر سلول توانند بطورمی

  .]23[ شند همراه استبا

در هـاي تیروئیـدي  هورمـون گسـترده نقـش بـه بـا توجـه  

بـر  هـا هورمـون  و اثر متقابـل بدنصحیحو عملکردمتابولیسم

هـاي  هورمـون  وتیروئیـد کـاري کـم بینارتباطیافتنیکدیگر،

-از طرفی، مطالعه درباره اینکـه آیـا کـم    .استضروريجنسی،

کند و بیضه، بطور مستقیم اعمال میکاري تیروئید اثر خود را بر 

یا از طریق هورمون لوتئینی اعمال اثر می کنـد، داراي اهمیـت   

از طرفی تاثیر دو دوز مختلف داروي القـاء کننـده کـم    . باشدمی

کاري تیروئید مثل متی مازول بر پارامترهاي ذکـر شـده جهـت    

پاسخگویی به برخی از مناقشات و ابهامات می تواند از اهـداف  

  . ین مطالعه قلمداد شودا

کاري تیروئید القاء شـده  لذا در این مطالعه، به بررسی اثر کم

مازول، بر میزان هورمون تستوسترون، هورمون لـوتئینی،  با متی

در موش  وزن بیضه هاي تیروئیدي، وزن غده تیروئید وهورمون

  .صحرایی پرداخته شده است

  هاروشومواد

سر موش صحرایی بـالغ جـنس    21تعداد در مطالعه حاضر، 

، از مرکـز حیوانـات   )(Albino-Wistarویسـتار  -نر نژاد سـفید 

با میـانگین   کرمانشاه،دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکی

1صـحرایی  موش. شدند نتخابگرم ا 185وزنی 
هـاي  ، از مـدل *

 ریـز از جملـه غـده   مناسب براي بررسی اخـتالالت غـدد درون  

  . ]14[باشد تیروئید می

از نظر دما، رطوبت، خانه شرایط نگهداري حیوانات در حیوان

دمـاي  . نور، تغذیه و سایر عوامـل زیسـتی تحـت کنــترل بـود     

درصـد   40تـا   30نتیگراد و رطوبـت آن  اسـ  درجه 222 محیط

هـا در  روز، مـوش نهان تابش نور نیز در هر شبااز لحاظ میز. بود

ســاعت روشــنایی  12تــاریکی و ســاعت  12تنــاوب  یــک دوره

بـه طـور   ، حیوانـات زمایشـات آ نجـام اجهـت  . ندنگهداري شـد 

 مازولمتیگروه کنترل، گروه  :گروه تقسیم شدند 3به تصادفی 

با دوز بـاال کـه در قالـب طـرح      مازولمتیبا دوز پایین و گروه 

  . کامال تصادفی صورت گرفت

ی گـروه  آشامیدنی معمولی مصرف کرد ول گروه کنترل، آب

لیتر و میلی 100گرم در میلی 20مازول با دوز پایین، میزان متی

میلـی   100گرم در میلی 100مازول با دوز باال، میزان گروه متی

درصـد   6/99مـازول بـا درجـه خلـوص     لیتر پودر خـالص متـی  

مـدت  آشامیدنی را بـه  حل شده در آب) شرکت ایران هورمون(

 تزریــق آزمــایش، بــا ن دورهاپایــدر. روز دریافــت نمودنــد 42

mg/kg20 شرکت % (10هیدروکلراید  کتامین-Alfasan هلند( 

ـ اکردن حیوو بیهوشدرون عضالنی به صورت  را بـه   هـا آن ات،ن

 قفسـه کـردن  ه و ضمن بـاز دادقرارتحت جراحیطاق باز حالت

-نمونه .نمونه خون گرفته شد حیوان از دهلیز راست قلب ،سینه

جهـت  اتـاق   دمـاي  درماندن ساعت ثابت  1از هاي خونی بعد 

دقیقـه   15مـدت  در دقیقه و بـه  دور  1500، با خون لخته شدن

-]16[سانتیگراد  درجه -70 دماي در هاسرمند و نتریفوژ شداس

.اري شدندهدنگ

کـوچکی در  بـرش  با ،آنیري از نگتشریح موش و خو بعد از

 را بـدون آسـیب  تیروئیـد   غـده ن پوسـت،  زد و کنـار  گلو ناحیه

، بـه آرامـی از   )کپسول(رسیدن به بافت پیوندي اطراف تیروئید 
  

  

1. Rat
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کردن غده از بـدن و  از جداپس. ]32[کردیم غضروف ناي جدا 

دیگر، غده تمیـز   هاي اضافههاي چربی و بافتبافت حذف کلیه

. آمـد دسـت  آن با استفاده از ترازوي دیجیتالی به گردید و وزن 

تحتـانی شـکم را بـه     ، ابتدا ناحیههاگیري وزن بیضهي اندازهبرا

ها را از هر دو طـرف، از  حالت عمودي برش داده، با پنس بیضه

سـپس بـا احتیـاط    . تحتانی شکم خـارج کـردیم   -کناري ناحیه

جـدا   هـا را هاي اطراف بیضهتوسط پنس و قیچی جراحی، بافت

گیـري توسـط   انـدازه و بدین ترتیـب، بیضـه بـراي     ]30[نموده 

   .ترازوي دیجیتالی آماده شد

ــون   ــزان هورم ــنجش می ــت س ــاي جه و  T3 ,T4 LH,ه

ــترون ــرم، از روش رادیوایم تستوس ــط  (RIA) نواســییوس توس

. ، اسـتفاده شـد  )بیوتـک (طـب  هاي تجاري شرکت یـاوران کیت

 Coefficient ofضریب تغیرات اندازه گیري داخلی و بیرونـی 

(Variation of) Intra, Inter-assay برايT3  3.2به ترتیب 

 بـه LH درصـد، بـراي   6و  3بـه ترتیـب    T4درصد، جهت  9و 

 4درصد و این ضریب براي تستوسترون به ترتیب  9و  4ترتیب 

          .درصد بود 6و 

 طرفـه  ها به روش آنالیز واریانس یـک تجزیه و تحلیل داده

(ANOVA)  و مقایسات میانگین با آزمونTukey  انجام شـد .

-Mean ± S(انحراف معیار میانگین  ±صورت میانگین ها بهادهد

EM (   05/0 بیان و تفاوت کلیـه مقـادیر بـاP<  دار تلقـی  معنـی

  .گردید

  یافته ها

دوز پـایین بـه کـار    Leonardو  Silverبر طبق مطالعات 

رفته در مطالعه حاضر، حداقل غلظتی است که فعالیت تیروئید را 

هفته مصـرف دارو بطـور    6و بعد از  هاي صحرایی بالغدر موش

دوز بـاالتر، ضـمن بـه وجـود آوردن      .]26[ کنـد کامل مهار می

گروهـی، اطمینـان مـا را از تغییـر در سـطح      بین امکان مقایسه

  .آوردفاکتورهاي مورد سنجش، فراهم 

استفاده از دوزهاي پـایین و بـاالي   :هاي تیروئیديهورمون

    هـاي  در گـروه T4مازول، باعـث کـاهش سـطح هورمـون     متی

 مازول با دوز پایین و دوز باال نسبت به گـروه کنتـرل شـد    متی

)001/0 (P< . اختالف سطح هورمونT4  گروه دوز باال و  دو در

 میـزان . >P)01/0(دوز پایین نیز نسبت به یکدیگر معنادار بـود  

 
  

 *** ،n)= 7(مـازول بـر غلظـت تیروکسـین خـون،      اثر استفاده از متی -1 شکل

دار بین دو گـروه تیمـار   تفاوت معنی **، )>0p/ 001( دار با گروه کنترل تفاوت معنی

  )>0p/ 01( نسبت به هم

  

  
  

تفاوت  *، n)= 7(یدوتیرونین خون، بر غلظت تريمازول اثر استفاده از متی -2 شکل

دار تفاوت بین دو گروه تیمار نسبت به هم معنی، )>0p/ 05( دار با گروه کنترل معنی

  باشدنمی

  

  
  

                                                  ، n)= 7(مـازول بـر غلظـت هورمـون لـوتئینی خـون،       اثـر اسـتفاده از متـی    - 3 شکل

ــی ** ــرل  تفــــــــاوت معنــــــ ــروه کنتــــــ ــا گــــــ                                                             ، )>0p/ 01(دار بــــــ

بین دو گـروه تیمـار     دارتفاوت معنی *، )>0p/ 001(دار با گروه کنترل تفاوت معنی ***

)>0p/ 05(نسبت به هم 
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دوز پـایین  گروه در ،21/37±05/4کنترل  درگروههورمون این 

نانومول بر لیتر  68/8 ±61/0و در گروه دوز باال  05/1±51/20

-هاي متیدر گروه T3همچنین سطح هورمون . گیري شداندازه

مازول با دوز پایین و دوز باال نسبت به گـروه کنتـرل، کـاهش    

ولــی در دو گــروه دوز بــاال و دوز پــایین  >P)05/0(نشــان داد 

 T3میزان هورمـون  . نسبت به هم داراي اختالف معناداري نبود

و  79/0±03/0دوز پایین درگروه ،06/1 ±11/0کنترل در گروه

گیـري شـد   انـدازه نانومول بر لیتر 73/0 ±03/0گروه دوز باال در

  .)2و1 هايشکل(

دهـد کـه   آمده، نشان مـی  نتایج به دست: تیروئید وزن غده

و در گروه دوز بـاال  ) >05/0P( در گروه دوز پایین وزن این غده

)001/0(P< نســبت بــه گــروه کنتــرل، افــزایش یافتــه اســت .

مازول دوز باال و دوز پایین نیز نسبت بـه  همچنین دو گروه متی

  ).1جدول( >P)01/0(داري بودند یکدیگر داراي اختالف معنی

دهـد کـه وزن   نتایج مطالعه حاضر، نشان مـی : هاوزن بیضه

هاي تیمار دوز پایین و دوز باال نسبت به گـروه  ها در گروهبیضه

، همچنین دو گروه تیمار >P)001/0(کنترل، کاهش یافته است 

  ).1جدول( >P) 001/0( با یکدیگر اختالف معناداري داشتند

بر اساس نتایج این مطالعه، در : میزان هورمون لوتئینی سرم

، میـزان هورمـون   مـازول ناشی از متی کاري تیروئیداثر القاء کم

و دوز  >P)001/0(مـازول دوز بـاال   هـاي متـی  لوتئینی در گروه

داري طـور معنـی  نسبت به گـروه کنتـرل، بـه    >P)01/0(پایین 

همچنین دو گروه دوز باال و دوز پایین نیز نسـبت  . کاهش یافت

-میزان . >P)05/0(بودند داري معنی به یکدیگر داراي اختالف

درگروه  ،mIU/ml 020/0±354/0کنترل گروه درهورمون این 

 167/0 ±018/0گـروه دوز بـاال   و در 241/0±021/0دوز پایین 

  .)3شکل (گیري شد اندازه میلی واحد بر میلی لیتر

نتایج بـه دسـت آمـده در    : میزان هورمون تستوسترون سرم

هـاي  دهد که سطح تستوسترون در گـروه این بررسی، نشان می

دوز پایین و دوز باال نسبت به گروه کنتـرل، کـاهش    مازولمتی

همچنین دو گروه دوز باال و دوز پایین .  >P)001/0(یافته است 

 ایـن میـزان  . >P)05/0(با یکدیگر اخـتالف معنـاداري داشـتند    

  n)= 7( )گرم(هاي مورد آزمایش در گروه هاوزن بیضه و تیروئید وزن غدهمازول بر اثر استفاده از متی - 1جدول

  هاوزن بیضه  تیروئید وزن غده  گروه

  772/2 ± 043/0  025/0 ± 5000/0  کنترل

  054/2 ± 108/0***  280/0 ± 8000/0*  تیمار با دوز پایین

,  با دوز باالتیمار #***  7000/0 ± 031/0  �,***076/0 ± 947/0  

  )>0p/ 05( دار با گروه کنترل تفاوت معنی *

  )>0p/ 001( دار با گروه کنترل تفاوت معنی  ***

  )>0p/ 01( دار بین دو گروه تیمار نسبت به هم تفاوت معنی #
)>0p/ 001( دار بین دو گروه تیمار نسبت به هم تفاوت معنی �

 

 
  

بـه    نسـبت   تیمـار   گروه دو   بین  دارمعنی  تفاوت *، )>0p/ 001( دار با گروه کنترل تفاوت معنی ***، n)= 7(مازول بر غلظت هورمون تستوسترون خون، اثر استفاده از متی - 4 شکل

  .)>0p/ 05(هم 
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در گروه دوز  ،ng/mL 911/0±339/1در گروه کنترلهورمون 

ــایین  ــاال  534/0±059/0پ ــروه دوز ب  230/0 ±029/0 و در گ

  .)4شکل ( گیري شدنانوگرم بر میلی لیتر اندازه

  بحث

مـازول سـبب   حاضر، نشان داد که تجویز متی نتایج مطالعه

ــی ــاهش معن ــونک ــطح هورم ــري دار س ــین و ت ــاي تیروکس  ه

مـازول،  از طرفی، با افزایش میزان متی. یدوتیرونین سرم گردید

پـس  . بیشتر دیده شـد هاي تیروئیدي نیز کاهش سطح هورمون

 متـی  شـده کاري تیروئید القاء شده و میزان دوز تجـویز  بین کم

   .مستقیمی وجود دارد مازول، رابطه

مـازول بـا   کند که متـی بنابراین، نتایج این مطالعه تأیید می

اي قوي بـراي  هاي تیروئیدي، مهارکنندهتأثیر بر تولید هورمون

در . باشدکاري تیروئید میکم کنندههاي این غده و القاءهورمون

هاي تیروئیدي از یـدورها و  مازول از تشکیل هورمونواقع، متی

بخشی از مکانیسم عمـل ایـن دارو،   . کندتیروزین جلوگیري می

پراکسـیداز اسـت کـه بـراي یـددار شـدن        مهار آنـزیم تیروئیـد  

تیروزین، ضروري است و بخشـی دیگـر، جلـوگیري از مـزدوج     

یـددار بـراي تشـکیل تیروکسـین یـا تـري       شـدن دو تیـروزین  

  .]10[یدوتیرونین است 

 هـاي تیروئید در گـروه  نتایج این تحقیق، نشان داد که غده

مـازول، بـا افـزایش وزن قابـل توجـه و      متـی  مصرف کننده ي

 افـزایش وزن غـده  . معناداري نسبت به گروه کنترل همراه بـود 

هـاي فولیکـولی   تیروئید به دلیل هیپرپالزي و هیپرتروفی سلول

ها نیز دلیلی براي آن است، همچنان که افزایش ارتفاع فولیکول

اي نیـز کـه در سـال    مطالعـه . ]19[ باشـد این افزایش وزن مـی 

روي بلدرچین بـالغ انجـام شـده بـود، نشـان داد کـه        بر 2003

ول باعـث افـزایش وزن   مـاز هیپوتیروئیدیسم القایی توسط متـی 

  .]6[سرم شد  T4تیروئید و کاهش غلظت  غده

هـاي تیروئیـدي در   دهد نقـش هورمـون  مطالعات نشان می

بلوغ ساختار و عملکرد تولید مثلی در انسان و جوندگان، به هـم  

هـاي تیروئیـدي در   حضور رسپتورهاي هورمون. ]9[شبیه است 

توانـد بـه   مـی دهـد کـه بیضـه    هاي بالغ، نشان میموش بیضه

بـا ایـن وجـود، اثـرات     . هاي تیروئیدي، پاسخگو باشـد هورمون

، مـبهم  بـالغ  هاي تیروئیدي بر روي بیضهشرایط متغیر هورمون

هاي مختلـف بلکـه   است و نتایج ضد و نقیضی نه فقط در گونه

چنـدین  . ]18[حتی در یک مدل حیوانی، گـزارش شـده اسـت    

اي در دیسم، با کاهش عمدهاند که هیپوتیروئیگزارش بیان کرده

 ,2[هاي پالسما همراه اسـت  سطوح تستوسترون و گنادوتروپین

که در برخی مطالعات دیگر، چنین اثراتـی  ، در حالی]23 ,21 ,7

  . ]20 ,11[مشاهده نشد 

هـاي صـحرایی   بر روي مـوش  2007آزمایشی که در سال 

در شرایط هیپوتیروئیدیسم و  LHانجام شد نشان داد که غلظت 

ــالی   ــرد، درح ــدا نک ــري پی ــم تغیی ــت هایپرتیروئیدیس ــه غلظ ک

داري در شرایط هایپرتیروئیدي، افـزایش  تستوسترون بطور معنی

  . ]1[و در شرایط هیپوتیروئیدي، کاهش نشان داد 

کرد که تیمار با هورمون تیروکسـین  اي دیگر مشخصمطالعه

هاي صحرایی نـر بـالغ،  در موش )ایجاد شرایط هایپرتیروئیدي(

افزایش در سطح تستوسـترون  و LHمنجر به کاهش در سطح 

هاي صحرایی نر بـالغ  آزمایشی دیگر در موش. ]24[شده است 

شده با نشان داد که غلظت پالسمایی تستوسترون در گروه تیمار

، هیچ اختالف معناداري را تیویوراسیلتیروئیدي متیلداروي آنتی

ت پالسمایی این هورمون در گروه کنتـرل، نشـان نـداد    با غلظ

]28[.  

هـاي  عملکردي بین هورمـون  شدن رابطهبه منظور روشن 

-ـ گناد، هیپوتیروئیدیسـم توسـط داروهـاي آنتـی    محور تیروئید

شـود و اثـرات   هاي صحرایی بالغ، ایجاد مـی تیروئیدي در موش

نتـایج آمـاري    .]28[گـردد  آن روي محور مـذکور بررسـی مـی   

حاصل از آزمایشات مطالعه حاضر، نشان داد که میزان هورمون 

هـاي  لوتئینی، وزن بیضه و میزان هورمون تستوسترون در گروه

مازول نسبت به گروه کنترل، بطور معناداري کـاهش یافتـه   متی

کاهش هورمون تستوسترون در وضعیت هیپوتیروئیدي را . است

هاي تیمـار  هاي الیدیگ در گروهتوان به کاهش تعداد سلولمی

شـاید علـت دیگـر کـاهش     . نسبت به گروه کنترل، نسـبت داد 

هـاي  هورمون تستوسترون، به دلیل اثـري اسـت کـه هورمـون    

 هاي الیدیگ دارنـد تیروئیدي روي فعالیت استروئیدسازي سلول

]1[ .  

 LHهـاي تیروئیـدي تعـداد رسـپتورهاي     در واقع، هورمون

، تولید و ترشح تستوسـترون  افزایش دادههاي الیدیگ را سلول

ها نشان برخی گزارش. ]21[ کنندها را تحریک میاز این سلول

هم تیمار با داروهاي آنتـی و ]4[دهند که هم تیروئیدکتومی می
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هــاي ، غلظــت تستوســترون ســرم را در مــوش]13[تیروئیــدي 

یـافتن سـطح   این پاسخ، بـه کـاهش  .دهندصحرایی کاهش می

-که می ]8[شود هاي تیروئیدي در سرم نسبت داده میهورمون

یـافتن تعـداد   و کاهش  ]12[سرم  LHتواند توسط سطح پایین 

براي هر سـلول الیـدیگ توضـیح داده شـود      LHرسپتورهاي 

شـود  تصـحیح مـی   T4این تغییرات، بوسیله تجـویز   همه. ]13[

]29[ .  

ـ  2007پژوهشی که در سال  ر به روي بلدرچین بالغ جنس ن

دهد که هیپوتیروئیدیسم القـایی توسـط   گرفت نشان می صورت

-داري در وزن بیضـه و غلظـت  مازول، باعث کاهش معنیمتی

و تستوسترون در مقایسه با گـروه کنتـرل    LHهاي پالسمایی 

این محققان اعالم کردند که ارتبـاط بـین وضـعیت    . شده است

-ست که کمها، به خاطر اثر مستقیمی اتیروئید و عملکرد بیضه

ایـن  . ]31[گنادي دارد  -کاري تیروئید بر روي محور هیپوفیزي

در واقـع،  . باشـد مطلب، در توافق با نتایج مطالعه حاضر نیز مـی 

کـاري تیروئیـد، ممکـن    کند که کمنتایج مطالعه ما پیشنهاد می

است اثر خود را بـر روي بیضـه، از طریـق محـور هیپـوفیزي و      

  .باشداعمال کرده LHهورمون 

کـاري تیروئیـد از طریـق    به عبارت دیگر، ممکن است کـم 

موجب اعمال اثـر بـر بیضـه و     LHکاهش هورمون هیپوفیزي 

در مجموع، طبق نتـایج  . کاهش هورمون تستوسترون شده باشد

کاري تیروئید القاء شـده توسـط   توان گفت کمبه دست آمده می

دار میزان یضمن تغییر معنوابسته به میزان مصرف،مازول،متی

-هاي تیروئیدي و وزن غده تیروئید، سبب کاهش معنیهورمون

ــه    ــوتئینی و وزن بیض ــون ل ــترون، هورم ــون تستوس       دار هورم

  .گرددمی

  سپاسگزاري

بدین وسـیله از مسـاعدت مـالی معاونـت پژوهشـی دانشـگاه رازي و       

همکاري صمیمانه مسئولین و پرسنل آزمایشگاه پاستور کرمانشـاه و خـانم   

شناسـی  زهره امیري مسئول آزمایشگاه فیزیولوژي جـانوري گـروه زیسـت   

  .شوددریغشان، قدردانی میهاي بیبه خاطر حمایتدانشگاه رازي،
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