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 چکیده
  

. ثیر قرار دهنـد أ تیروئید را تحت تـ هیپوفیزـ توانند محور هیپوتاالموس میمشتقات آمفتامینی  ،ها همطالعبر اساس  :زمینه و هدف 
 .بودهاي صحرایی نر در موش  تیروئیدـ هیپوفیزـ هدف از این مطالعه بررسی اثرات شیشه بر محور هیپوتاالموس

 
 ،مـساوي گـروه   5بـه   سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تـصادفی  25 آزمایشگاهی ـ  این مطالعه تجربی:روش بررسی 

تزریـق بـه   . بندي شـدند گرم بر کیلوگرم شیشه، تقسیم میلی6 و 4، 2 دوزهاي   دریافت کننده  شاهد، دریافت کننده نرمال سالین و     
گیري از قلب تهیـه شـد و پـس از     نمونه خون از طریق خون.  هفته انجام گرفت6اي یک بار و به مدت صورت درون صفاقی هفته  

هـا بـا اسـتفاده از آزمـون آمـاري آنـالیز        داده.گیري شـد  روش اِلفا اندازهبه وسیله TSH  وT3 ،T4هاي هورمونتهیه سرم، میزان    
 . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتندطرفه واریانس یک

 
گـرم بـر کیلـوگرم شیـشه نـسبت بـه گـروه شـاهد، تغییـر           میلـی 2 در گروه دریافـت کننـده دوز   T4 و T3 می  سطوح سر :هایافته

گرم بر کیلوگرم شیشه نسبت به گـروه   میلی6 و 4هاي دریافت کننده دوزهاي  در موش  T4  و T3 میسطوح سر . داري نداشت  یمعن
ي دوزهـاي  هاي دریافت کننده در گروهTSH میسطح سر). >001/0p و >05/0pبه ترتیب (ي را نشان داد  دار یشاهد افزایش معن  

 ).>001/0p(دار شد ی نسبت به گروه شاهد دچار افزایش معنگرم بر کیلوگرم شیشه نیز میلی6 و 4، 2
 

 تیرویید شده و موجب ـثیر بر محور هیپوفیزأي تیروئید از طریق ت تواند سبب افزایش فعالیت غده     تزریق شیشه می   :گیرينتیجه
 . گرددTSH  وT3 ،T4 میافزایش سطح سر

 
 ، موش صحراییT3 ،T4 ،TSH  شیشه،:هاي کلیديواژه
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  مقدمه

ــرآورده ــده  فـ ــحی غـ ــاي ترشـ ــد، هـ  تیروئیـ

ها هستند که ترکیبات حاصل از جفت شدن   یدوتیرونین

  درصـد  90تقریباً  . باشدو مولکول تیروزین یددار می    د

ــ     تـري   درصـد  10  و )T4( تیروکسین   ،خروجی تیروئید 

 انجـام  هـاي  ه بر اساس مطالع   ).1( است   )T3(یدوتیرونین

هـاي تیروئیـدي    شده مشخص شده است که هورمـون      

تنظــیم ، )2 و3(در رشــد و نمــو نــواحی مختلــف مغــز  

رف چربـی نقـش   متابولیسم بدن، کنترل حرارت و مص    

بــه هـاي تیروئیـدي   ترشـح هورمـون  ). 4(دارنـد   مـی مه

ــدامی TSH هورمــون وســیله ــوفیز ق ــحه از هیپ  ، مترش

هـاي   هورمـون  اخـتالل در ترشـح    ). 5(شـود تنظیم مـی  

هـاي  و چه در سال   ) 6(ي جنینی تیروئیدي چه در دوره   

اول پس از تولد موجـب اختالالتـی در تکامـل سیـستم        

اخـتالالت در   و) 7(و عملـی عصبی و اختالالت رفتاري   

ــونی  ــستم خــ ــات   )8 و9(سیــ ــسان و حیوانــ در انــ

ثیر أ همگی این موارد بیـانگر تـ  وشود آزمایشگاهی می 

ــهــاي تیرو ترشــح هورمــونالتعمیــق اخــتال ــر دیی  ب

  . باشدهاي مختلف فیزیولوژیک بدن می سیستم

اسـت  از جمله مـشتقات آمفتـامین     آمفتامین  مت

 ایـن ترکیـب،   ). 10(سـت نیز معـروف ا    شیشه   که به نام  

 ترکیب اصـلی آن     کهاي محرك و اعتیادآور است      ماده

شیشه به علـت اثـرات مخربـی کـه بـر            . استآمفتامین  

نوروتوکسیک ماده  گذارد به عنوان    سیستم عصبی می  

- بیانگر ارتباط ها  همطالع . )11(است بندي شده طبقهنیز  

 يو فعالیـت غـده     هایی میان سـوء مـصرف آمفتـامین       

بـر  قادرنـد  مـواد محـرك    در واقـع،    ). 12(د است یتیروئ

حــور ثیر گذارنــد و بــه ویــژه مأتــسیــستم انــدوکرین 

ثیر خـود  أرا تحـت تـ   تیروئید ـ هیپوفیز ـ  هیپوتاالموس

گرچـه نتـایج حاصـل از مطالعـات در ایـن           . قرار دهنـد  

 برخـی  ،از یک سو. باشدحوزه بسیار ضد و نقیض می   

آمفتـامینی   مـت هاي دهند که ترکیب  میها نشان   بررسی

اي در میــزان افــزایش قابـل مالحظــه تواننــد سـبب  مـی 

ــون ــدي  هورم ــاي تیروئی ــونده ــه  ،)13(ش ــالی ک  در ح

د که مـصرف آمفتـامین       هستن مطالعات دیگر بیانگر آن   

 از (TSH)دهورمـون محرکـه تیروئیـ      ترشـح تأثیري بر   

از طرفی، تحقیقات نشان . )14(ردهیپوفیز ندا  هايسلول

 آزاد کننده هورمون محرك  هورمون میزاندهند که  می

 بعد از تزریق آمفتامین کاهش پیدا کرده    (TRH) یدتیروئ

و تزریق حاد آمفتامین هیچ تأثیري روي میـل ترکیبـی         

  ).15(ه است نداشتTRHهاي گیرنده

شـیوع قابـل توجـه سـوء مـصرف          با توجه به    

نتـایج ضـد و نقـیض در    شیشه در کشور و نیز وجود     

محرك از جمله مشتقات آمفتـامین       مواد   تي اثرا حوزه

بر فیزیوپاتولوژي تیروئید و کمبود مطالعات در مورد         

هـدف از ایـن     ،  یـد فعالیـت غـده تیروئ     شیشه بـر  اثرات  

 هورمــونی  محــور ر ــــــــ ب شیــشه مطالعــه تــأثیر  

 ايــــ هموش در دـــــتیروئی ـهیپوفیز  ـ هیپوتاالموس

  . بود نر بالغ نژاد ویستار صحرایی

  
  روش بررسی

صـحرایی   موشسر   25 تجربیمطالعه  این  در  

  گـرم از مؤسـسه  200-250  بـا وزن نر نـژاد ویـستار  

هـا در   این موش . خریداري شدند انسیتو پاستور ایران    



 هاي صحرایی نر بالغ نژاد ویستارـ هیپوفیزـ تیروئید در موش تأثیر شیشه بر محور هورمونی هیپوتاالموس

)91شماره پی در پی (1393آبان ـ 8 ـ شماره19دانش ـ دوره مجله ارمغان   687

اي نگاهداري شـده و دمـاي محـل اتـاق         هاي ویژه قفس

ي برنامـه  .بـود گراد   درجه سانتی  22±2حیوانات حدود 

 ساعت  12و   ساعت روشنایی    12نوري مورد استفاده    

 8گـاهی در سـاعت       تاریکی با شروع روشـنایی صـبح      

ــار    ــه صــورت نامحــدود در اختی بــوده و آب و غــذا ب

 از مـوش  آمـاده  خـوراك . گرفـت  حیوانـات قـرار مـی   

هـاي بـالینی    بررسی .گردید تهیه پارس دام يکارخانه

شناسی، بـه طـور    م عام آسیب  ینیز به منظور یافتن عال    

کـدام از حیوانـات هنگـام        هـیچ . گرفت  متناوب انجام می  

. تجربه واجد بیماري یا شواهد مبنی بر بیماري نبودند        

 غذا از دسـترس  ، ساعت قبل از خونگیري  24از سویی   

  .حیوان خارج گردید
پروتکل این تحقیق بر اساس قوانین بین المللـی   
در مــورد حیوانــات آزمایــشگاهی انجــام گردیــد و در 

  .به تصویب رسیددانشگاه کمیته اخالق 

 نیـروي  به منظور تهیه شیـشه، بـا مراجعـه بـه       

بـه صـورت    مورد مـصرفی در ایـران        شیشه ،انتظامی

ــت   ــوري دریاف ــرد بل ــاًو گ ــه  متعاقب ــه درج ــت تهی   جه

ــرابنفشروش المـــپخلـــوص، از  ــه  فـ  ي ذوبو نقطـ

 ابتـدا  در این راستا و بـه طـور خالصـه،           . استفاده شد 

ل حـل  سی متانو  سی1 گرم از نمونه را در    05/0مقدار  

ي موئین یک لکـه از آن روي  کرده و با استفاده از لوله  

صـفحه مـذکور   قرار داده شـده، آنگـاه       اي ویژه صفحه

 جـاي داده    هگـزان  -N و  اتـو   تانک حالل حـاوي    درون

 از صفحه حاوي محلول شیـشه،  حالل  پس از گذر  . شد

مورد بررسی  فرابنفشبا استفاده از المپ    موقعیت لکه   

 اولیه نشانگر ناخـالص بـودن       هاي  همشاهد. قرار گرفت 

دسـتگاه  از  بـا اسـتفاده      متعاقبـاً  .شیشه مورد نظر بود   

 ترمال، نقطه ي ذوب نمونه نیز تعیین شده، نهایتاً   الکترو

   . درصدي نمونه بود80محاسبات بیانگر خلوص 

 ،)16 و 19(بر مبناي مطالعـات پیـشین     در ادامه   

 و دبراي این پژوهش در نظر گرفته شسه دوز مختلف   

دوزهـاي تعیـین   بـه   گرد بلوري شیشه با توجه  متعاقباً

 .شــده در آب مقطــر حــل و جهــت تزریــق آمــاده شــد 

 شـامل؛ گـروه    گروه5به حیوانات به صورت تصادفی     

ه  گـرو ،)گونه تزریقی قرار نگرفتنـد  که تحت هیچ  (شاهد  

دوز گروه دریافت کننـده  دریافت کننده نرمال سالین و   

دریافت کننده ، )16 و17()یلوگرمگرم بر ک  میلی 2(پایین  

 و )18 و19()گــرم بــر کیلــوگرم میلــی4(متوســط دوز 

ــده دوز  ــاالي شیــشه دریافــت کنن ــی 6(ب ــر میل ــرم ب گ

ها به تزریق همه گروه .بندي شدند تقسیم) 18)(کیلوگرم

بنـدي    طبق زمان  بار اي یک صورت درون صفاقی هفته   

 هفتـه  6 به مـدت      صبح 11 الی   10مشخص بین ساعت    

از طریـق   ،پس از گذشـت زمـان ذکـر شـده       . نجام شد ا

هـاي خـونی تهیـه      گیري از قلب باز، نمونـه      روش خون 

  هوشـی  بی تحتها با اتر    ابتدا موش  در این راستا،  . شد

 سـپس پوسـت روي قفـسه سـینه          گرفته و  قرار    خفیف

به کمک اسکالپل و قیچی قفسه سـینه   آنگاه   و   شدهجدا  

 بطـن چـپ     در سـرنگ     سـر  با وارد کردن  را شکافته و    

 ،هـاي خـون  نمونه .آوري گردید  جمع خون حیوان    ،قلب

بـه   دقیقه در محیط آزمایـشگاه نگهـداري شـدند و            15

 2500 با دور    درون دستگاه سانتریفوژ   دقیقه   10مدت  

و پـس از تفکیـک سـرم،    سانتریفوژ شده ) 20(در دقیقه 

 اِلفـا  روشبه وسیله    TSH و   T3، T4هاي  میزان هورمون 

  . گیري شد اندازه
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ــاري،   ــل آم ــه و تحلی ــه منظــور تجزی ــس از ب پ
آوري  ي جمـع هـا دادهحصول اطمینان از توزیع طبیعی    

هــاي  آزمــونو  SPSSافــزار  شــده بــا اســتفاده از نــرم
آنـالیز واریـانس     و اسـمیرنوف  ــ   کولمـوگروف آماري  

 .تجزیه و تحلیل شد طرفه یک

  
  هایافته

  ، سـطح  1با توجه به نتـایج منـدرج در جـدول           
 در گــروه دریافــت کننــده نرمــال TSH  وT3 ،T4  میســر

ــ     ــر معن ــاهد تغیی ــروه ش ــه گ ــسبت ب ــالین ن داري  یس
 نیـز در گـروه     T4  و T3 میسطوح سر . )<05/0p(نداشت

 شیـشه نیـز     گرم بر کیلوگرم  میلی 2 دوز   دریافت کننده 
داري نـشان نـداد، در    ینسبت به گروه شاهد تغییر معن  

 هـاي دریافـت  در گروه T4  وT3  میحالی که سطوح سر   
 شیـشه  گـرم بـر کیلـوگرم    میلـی  6 و   4 دوزهـاي    کننده

بـه  (دار شـد     ینسبت به گروه شاهد دچار افزایش معنـ       
از سویی تزریق دوزهـاي  ). >001/0p و  >05/0pترتیب  

 شیـشه باعـث ایجـاد       گـرم بـر کیلـوگرم     میلی 6 و   4،  2
 در مقایسه بـا     TSH میداري در سطح سر    یافزایش معن 

شــایان ذکـر اســت کــه  ). >001/0p( شـد  گـروه شــاهد 
 در TSH  وT3، T4 میداري در سـطوح سـر    یاختالف معن 

گرم بر میلی 6 و  4،  2هاي دریافت کننده دوزهاي     گروه
  .)<05/0p( نسبت به یکدیگر مشاهده نشدکیلوگرم

  

  بحث

با توجه به احتمال اثرات ترکیبات آمفتامینی بر       
نتـایج ضـد و    تیروئید و وجـود     عملکرد هورمونی غده  
، این مطالعه بررسـی اثـرات   )13(نقیضی در این حوزه    

ــونی    ــور هورمـ ــرد محـ ــر عملکـ ــشه بـ ــی شیـ تزریقـ
اي ـــــ ه تیروئید در موشـزــــ هیپوفی ـ هیپوتاالموس

 کـه   دادصحرایی نر پرداخت و نتایج این مطالعه نشان         
 6 و   4،  2در مدت اجراي این پژوهش، تزریق دوزهاي        

 شیـشه باعـث افـزایش در سـطح       گرم بر کیلوگرم  میلی
 هاي  ه شده است و این نتیجه با نتایج مطالع        TSH سرمی

 باعـث  آمفتـامین  سوء مـصرف  که   گذشته مبنی بر این   
و ) 21(شـود  مـی )TSH( تیروتـروپین  بیش از حـد   ترشح

  یـا متیـل    MDMA آمفتـامین از جملـه    چنین مشقات مت   هم
ــامین مـــتاکـــسیدي روي محـــور ) اکـــستازي(آمفتـ

ی ــــــ  تیروئید اثرات تحریک ـزـــ هیپوفی ـ  موسهیپوتاال
هرچند بر خالف یافته فـوق،   . کند، مطابقت می  )13(دارد

در پژوهشی، مصرف آمفتامین هـیچ تـأثیري بـر روي       
  ).14(نداشت هاي هیپوفیز قدامی از سلولTSHترشح 

  

  دوزهاي مختلفهاي دریافت کننده در گروه شاهد و گروهTSH و T3، T4 فاکتورهايمقایسه میانگین و خطاي استاندارد میانگین : 1جدول 
  هاي صحرایی نر نژاد ویستارشیشه در موش

  

TSH)لیترالمللی بر میلیمیکرو واحد بین( T4)میکرومول بر لیتر( T3)نانومول بر لیتر( 
  فاکتور

 گروه

165/0 ± 007/0  62/8 ± 29/0  08/2 ± 26/0  شاهد 

158/0 ± 005/0  84/7 ± 5/0  98/1 ± 3/0  ال سالیننرم 

193/0 ± *002/0  28/7 ± 25/0  68/2 ± 27/0   گرم بر کیلوگرم میلی2شیشه  
195/0 ± *004/0  2/12 ± *92/0  3± *22/0  گرم بر کیلوگرم میلی4شیشه  
195/0 ± *001/0  88/13 ± *31/0  3± *17/0  گرم بر کیلوگرم میلی6شیشه  

  )>05/0P(کنترل گروه با دار معنی  اختالف*
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 شیشه بــــــر محورر  هدف از این مطالعه تأثی    

 در تیروئیـــــــد هیپوفیزــ  هیپوتـاالموس ـ   هورمـونی 

  . نر بالغ نژاد ویستار بود صحرایی هـــايموش

 هـاي  هبا توجه به نتایج به دست آمده از مطالعـ     

توانـد بـا     و پژوهش حاضر، احتماالً شیشه مـی       گذشته

 هیپوفیز منجر بـه     ـ  اثر تحریکی بر محور هیپوتاالموس    

 و ده از هیپوتـاالموس شـ  TRH ترشح هورمون   افزایش

 از  TSH این هورمون باعـث تحریـک ترشـح هورمـون         

  ). 13(شودي هیپوفیز غده

دهد که، تزریق   یافته دیگر این مطالعه نشان می     

شیـشه باعـث    گـرم بـر کیلـوگرم     میلـی  6 و   4دوزهاي  

 این نتیجه   . شده است  T4  و T3 میافزایش در سطوح سر   

که تیمار با  لعات گذشته مبنی بر این  مطابرخی  با نتایج   

اي در  مشتقات آمفتامین منجر به افزایش قابل مالحظـه       

شـود، تطـابق دارد     هاي تیروئیـدي مـی    میزان هورمون 

 بیـانگر اثـر مهـاري    هـا  هبرخی مطالعـ مقایسه  در  ). 13(

 چنـان  آن). 15(باشـد  میمشتقات آمفتامینی بر تیرویید   

د اثر شیشه بر تحریـک      آیکه از نتایج این تحقیق بر می      

.  تیرویید مرتبط با دوز مـصرفی اسـت    ـمحور هیپوفیز 

که نتـایج ایـن پـژوهش نـشان          چنان در این راستا، هم   

 شیـشه  گـرم بـر کیلـوگرم   میلـی  2دهند تزریق دوز     می

 را افـزایش داده اسـت، امـا بـه نظـر        TSHگرچه میـزان    

آید که این افزایش در حدي نبوده است که قادر بـه            می

 T4 و T3هاي هورمون  می در سطح سر   يدار یر معن تغیی

 نیز نـشان   ي دیگر هاي  مطابق با این یافته، تحقیق    . شود

دهند که دوزهاي متفاوت مشتقات آمفتامینی داراي        می

  ).13ـ15(باشند میثیرات متناقض أت

 T4  وT3  می اثرات شیشه بـر سـطح سـر     درباره

ه از با توجه بـه نتـایج بـه دسـت آمـد          توان گفت که     می

 حاضـر، احتمـاالً شیـشه        و مطالعـه   قبلـی هاي  پژوهش

  ـ وتاالموســــر محور هیپـــتواند با اثر تحریکی ب می

 TRH تیروئید منجر به افزایش ترشح هورمون      ـهیپوفیز

از هیپوتاالموس شود و ایـن هورمـون باعـث تحریـک          

هـاي   و متعاقب آن افزایش ترشح هورمـون       TSHترشح  

T3و  T4از طرفی احتمال دارد ). 13(شودوئید  تیر از غده

، باعــث )22(کـه شیــشه بــا تحریــک ترشــح پــروالکتین 

بـا  و متعاقب آن    ) 23(افزایش ترشح تستوسترون شده   

ــزایش  ــزایش TSHاف ــاي ترشــح هورمــون موجــب اف ه

  ).25(گرددتیروئیدي 

رود اگرچه به طور معمول انتظار می،  از سویی 

هـاي تیروئیـد،    هورمـون  میافـزایش سـطح سـر     که بـا    

چرخه بازخورد منفی منجر به تنظیم ترشـح هورمـون          

ــه ســطح    ــدن  مقــدار آن ب ــد و برگردان محرکــه تیروئی

زمـان   در این مطالعه افزایش همطبیعی خود گردد، اما     

هـاي   و هورمون هورمون محرکه تیروئید  میسطح سر

T3 و  T4هـاي  ه بـا نتـایج مطالعـ   امـر این .  مشاهده گردید 

هاي زمان هورمون ر افزایش یا کاهش هم پیشین مبنی ب  

خـوانی دارد    هـم  تیروئیـد محركهورمون  تیروئیدي و   

 هـستند کـه باعـث بـاال         هایی  چنین ترکیب  هم) 27 و 26(

 ـ هیپوفیزـ   وتاالموســـــور هیپ ـــمح  نقطه تنظیم  بردن

  بـر   ،)28(شوند می Xتیروئید با اثر بر گیرنده رتینوئید       

 ترکیبات آمفتامینی جود دارد که     احتمال و   این ، مبنا این

 ــ   محـور هیپوتـاالموس   در  نقطه تنظیم  بردن باال   نیز با 
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 عملکرد سیستم جلوگیري از ، منجربه    تیروئید ـهیپوفیز

  .فیدبک منفی شوند
  

  گیرينتیجه

ــر روي    ــر تحریکــی ب ــشه داراي اث ــق شی تزری

 تیروئید بوده و منجربه ـ هیپوفیز ـمحور هیپوتاالموس

ــزایش هورمــون ــزایش  TSH اف ــب آن باعــث اف  و متعاق

 بر این مبنا، .گرددي تیروئید میعملکرد اندوکرینی غده 

اختالالت تیرویید در افراد استفاده کننده از شیشه قابل 

تواند سبب بروز  میانتظار خواهد بود که این امر خود        

  .اختالالت جدي دیگري نیز گردد
  

  تقدیر و تشکر

قطــع  حاصــل پایــان نامــه م   ، ایــن پــژوهش  

دانـشکده علـوم پایـه دانـشگاه آزاد        کارشناسی ارشـد    

هـاي معنـوي و      با حمایـت     و بودواحد همدان     میاسال

 معاونـت محتـرم پژوهـشی دانـشگاه آزاد      مالی حـوزه  

چنین پلیس مبـارزه بـا مـواد         واحد همدان و هم    میاسال

استان همدان به انجام رسیده      میمخدر فرماندهی انتظا  

کمـک و مـساعدت ایـن عزیـزان        بدین وسـیله از     . است

  .آید میتقدیر و تشکر به عمل 
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Abstract 
 
Background & aim:  Studies show that amphetamines can influence the hypothalamic-pituitary-
thyroid axis. The aim of this study was to investigate the effects of Shisheh (met-amphetamine) on 
serum levels of T3, T4 and TSH in male rats.  
 
Methods: In this laboratory experimental study 25 male Wistar rats were randomly divided to 
control, saline receiving, 2mg/kg, 4mg/kg, and 6mg/kg of Shisheh receiving groups of 5 rats in 
each. The injection was carried out intraperitoneally once a week for 6 weeks. After serum 
collection, T3, T4 and TSH levels were measured using  ELFA method and the data were statically 
analyzed using ANOVA.  
 
Results: Serum level of  T3 and T4 was not significantly changed in rats receiving  2mg/kg of 
Shisheh compared with control animals. Serum level of  T3 and T4 was signifintly increased in 
animals receiving 4mg/kg and  6mg/kg dose of Shisheh compared with the control rats (P<0.05 , 
P<0.001, respectively). Serum TSH level was significantly increased in rats receiving 2mg/kg, 
4mg/kg, and 6mg/kg of Shisheh compared with control animals (P<0.001).  
 
Conclusion: Our results indicate that Shisheh injection can enhance thyroid gland activity via 
acting on pituitary-thyroid axis, resulting in increased serum T3, T4 and TSH. 
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