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َای تیزيئیدی بز مًفق وقص مُمی بزعُدٌ ددرود. لذد دیه مطالعٍ بٍ بزرسی دثزدت کاَص ًَرمًنسدیمان 
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تقسایم  گاز  دوتاااو ي باٍ ساٍ گازيٌ       22سز مًش مادٌ بالغ با میاوگیه يسن ديلیاٍ   30تعددد  ها:روش

ي گازيٌ ديس باا     لیتاز میلای  100میلی گز  در  20دن آو خالص، گزيٌ ديس پاییه، میشضدود.گزيٌ کىتزل، 

لااملگی  مااسيل لال ضادٌ در آو تاا پایاان ديردن      میلی لیتز دس پًدر متی 100میلی گز  در  100میشدن، 

َای با سدیماان مًفاق، ي يسن واًسدددن در ريس    دریافت ومًدود. در َز سٍ گزيٌ؛ مدت لاملگی، تعددد مًش

َاای ماادر تطازیس، سا       ديل تًلد مًرد درسیابی قزدر گزفت. َمچىیه بعد دس پایان ديرٌ بارددری ماًش 

ر دیه مطالعٍ، جُت تجشیٍ َای تیزيئیدی دوددسٌ گیزی ضد. دگیزی بعمل آمد ي سطس سزمی ًَرمًنخًن

 ي  آسمًن تحلیل يدریاو  یکطزفٍ دستفادٌ گزدید. 22وساٍ   SPSSي تحلیل دطالعات دس وز  دفشدر 
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(. تعددد وًسدددن در َز بار سدیمان مًفق در َز دي گزيٌ آسمایطای )ديس پااییه   =032/0Pکىتزل وطان ددد )

 .(P<05/0) ( وسبت بٍ گزيٌ کىتزل کاَص معىی ددری رد وطان دددود042/0، ديس با  039/0

تًدود کٍ؛ کاَص ًَرمًن تیزيئیدی بعد دس  وٍ گشیىی ویش می دیه مطالعٍ پیطىُاد می کىد گیزی:نتیجه

 َا ي دفشدیص سقط جىیه گزدد.بز دددمٍ باريری ي سدیمان مًفق دثز ددضتٍ باضد ي باعث کاَص تعددد سددٌ

 :  ها واصه دیکل
، متای  کم کااری تیزيئیاد  

 ماسيل، باريری، مًش بالغ

 

 یشرر بررا  نحقوق  یتمبم

 یدانشگبه علروم پسکرک  

محفررو   تربررت حیدريرر 

 است.

 هقدهه 

تضییررت ه ٍِونررٍين ٌ يیی ِرریو نکرریتٍدیقن نکزررن و  و  نرریو  

تیو  وو وخ نرن  ًِرن فرُ ترت ره قرت  تیتٌایرن نری و تر  یت ه         

. تری تٍخرُ ترُ عریٍب ؽیتره تٍخرُ       (2, 1) و نرن ذا ويرن   َپیچیین

تیهیوو ِیو تیتٌاین يز   يریو  و نرًیى تریوٌووی عریٍب   رى      

تیهیوو ِی    خه ُی تیتٌاین ت ٌ فم فریوو تیتٌایرن ٌ صیرتَ  و    

 . (2) يیو تیو   تیالنت 

 وطرن ٌ   5/0تری   3/0عیٍب فم فیوو تیتٌاین  و  نیو تیو  وو 

. (3) وطرن ذرز وش عرنَ  نرت      3تری   2تریدیًن  فم فیوو تحرت  

عی زکت ى ر ت فم فیوو تیتٌاین  يیو حین ُ فهبٍ   ن نن تیعن 

تی یٍو يغت    نیفًیى فتَ  نیى و   وذیرت يهرٍ َ  نرت.     2/1فُ 

 وطرن     يریو نریدم     15تی  5آيکن تی و ِیو ضن تیتٌاین يز  

ن ُ تی ى تیوٌو ٌخٍ    عکُ ٌ عیٍب آو  و خیيم ِیو حیی و نً
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TSH  ُوطن نن ونن.      گت ر ه فم فیوو تیتٌاین  50تیال ت 

 و  نیو تیو  وو نیتؾُ  ونیو و   قیل پتفریوو تیتٌایرن ٌ  ری    

. ر ره نتفرزو   (3) رهیل خت حن تٍنٍوِریو تیتٌایرنو ِنرکًن    

ِیپٍعیزو( فم فیوو تیتٌاین  و  نیو تریو  وو   -)ِیپٍتیالنٍس

 Lymphocytic Hypophysitisيی و تٍ َ ٌ نرن تٍ يرن عرینه    

تیعن فُ  و عٍل حین گن ٌ  ی  و نت حه تزن       هریو رریوع   

  .(3)نن ذت   

 و  ٌ  رره حررین گن تررُ ر ررت  عررز  ن خت رریو خررٍو ف یررٍو ٌ    

عی کت نیٍو ذ ٍنتٌدنی ف یت يس ف یٍو  ن  عز  ن پیرن  نرن فًرن    

فُ يکیدُ آو فیِن ص ظت  رن پسنرهی ٌ  عرز  ن يیری  ترُ  رن          

نٍ   صا  ن  نت.  و عٍل حین گن عبیزن   ت ه تحت قرن  عت ؼ 

 Human chorionicذًرررری ٌتتٌپیى خغکررررن  ينرررریين ) 

gonadotropin  تررت نرر ٍل ِرریو تیتٌایررن نًدررت تررُ  عررز  ن )

 و  ٌ خت نرُ   TSHنخکظت ٌ ذاو و تیتٌفنیى آ    ٌ فیِن 

نیُِ  ٌل حین گن نن عٍ .  و نُ نیُِ  ٌم ٌ نٍم حین گن تری  

تُ نحرنٌ َ   TSHی نؾن و تیتٌفنیى آ    ٌ HCGفیِن ص ظت 

نررتم  و  T3  ٌT4.  عررز  ن ص ظررت (4)عبیزررن تتنررن ذت يررن 

حررین گن عبیزررن يکیدررُ  عررز  ن ذ ٍتررٍدیى نکظرره عررٍينَ تررُ  

(  نررت. Thyroid Binding Globulin=TBGتیتٌفنرریى )

تی  16 و  ٌ  ه حین گن طٍوه ذتعکُ ٌ تیى ِغکُ  TBGتضییت ه 

 . (5)و تُ  ٌ تت تت  عز  ن نن  یتن تیو  وو ص ظت آ 20

(  و عٍل حرین گن  T4نغیدزیه يشیو    َ  ين تٍدین تیتٌفنیى )

تسعیطر ُ تزرن       TBG وطن  عز  ن پین  نن فًرن. ص ظرت    50

ِغکُ تُ نیز و  6تی  4   هیو عتٌب تُ فیِن يهٍ َ ٌ  و رتع 

نرتم   T3  ٌT4عبیزن خٍ  تتنن ذت  . ِهزنیو تری آو ص ظرت   

ُ نؾن و ؽبه    تیو  وو خرٍ  نرن ونرًن.  و طرٍوتن فرُ      يیز ت

تیتٌاین عبیزن ٌ ذخیتَ  ن فیعن تیعنی صنَ تیتٌاینو تی عرت  ظ  

عٍػ  يغبیػ پین  نن فًن ٌ تظیِت ه صیتعبیزن تُ ٌخٍ  يهن آ ن. 

 و نٍ ؽزن فُ  عقیل  و رهه نر ٍل ِریو تیتٌایرن تیعرن ٌ  ری      

ٌاین ٌ فیِن تٍدین فهبٍ   ن ٌخٍ    عکُ تیعنی تزوك عنو تیت

 . (6)ٍِونٍو ِی ریوع نن عٍ  

ر یتصم  وتبیط عًیخکُ عرنَ  و فرُ تریى فرم فریوو تیتٌایرن ٌ       

فیِن نیز و تیوٌوو ٌخٍ    و ی تتٌ  حین گن  و  يیو  چریو  

فم فیوو تیتٌاین تُ ٌ ژَ  و  عقیل خغیظ  نقیو پا ت  نت ٌدن 

ٍ وع   ى  عت    و نزرتع خغرت رر    ی و طٍوه    نُ تیو  وو

 ٌ وس ٌ   توس حین گن ؽت و نن ذیتين. ِم رٍ وع حین گن 

ِم رٍ وع خًیًن يز   يیو حین ُ نبکس ترُ فرم فریوو تیتٌایرن     

عی ع تت تٍ َ فُ  و فم فریوو تریدیًن تیتٌایرن عرن نتت    يرٍب      

 . (7)تحت تیدیًن آو نن تیعًن 

     ى وٌ يؾظیو ره قت  صنَ تیتٌاین تؾت بیً تت ِهُ صرن   وٌو  

. (8)و ز    خه ُ ِیپٍعیز ٌ نینکم تٍدیننثهی تر  یت نرن ذرا و     

پییننِیو ِهرت َ تری  خرکساله تیتٌایرن عرینه خرٍيت زو ِریو        

صیتعبیزنی نؾظ نقتوی ٌ و فم ًِگیم تٍدنی يیونی ن تخهرن و ٌ  

.  و نی و و نبکس تُ فرم فریوو تیتٌایرن    (9)ذیالفکٍوَ نن تیعًن 

فرم يرٍ   ی  خرت خًیًرنی      نیز و  خکسل وعن   خه وحهنی ٌ و

نررؾظ خٍ تخررٍ وی نررتك خًرریىی    هرریو  ٌ وسی خن عررنو   

.   و  رـ  (10)نن  عرز  ن نرن  یترن    پ ٌ وس خغت ٌ پتَ  فسن

 و آنت قرریی  خررکسل ره قررت  ترریدیًن    2005تتونررن  و نرریل  

تییتٌاین تی  عز  ن نرٍ و  عشریوخٍوی    هریو  ٌ ًِگریمی ٌ و     

نرتك خًیًرن  و حرینگن     تٍدن پی یىی خن نی و  ٌ وس خغت ٌ

 و  87.  و  ـ تتونرن   گرتو ترت وٌو    (11)ِهت َ تٍ َ  نت 

حین ُ تی آيکن تی و تیتٌاین ره قت  عبیزرن   رنَ عرن.  يریو تری      

(Asymptomatic Autoimmune Thyroid Disorders: 

AITD)       فُ  و  ٌ  ه حینگن  ٍتیتٌایرن نرن تیعرًنی ر رن وصرم

غرت ترتٌ  فرم فریوو      و ِری  و نزرتع خ  فیِن نغح آيکن تی

 . (12)تیتٌاین  و عن حین گن نن تیعًن 

   عتعررن ترر  یت  ٌ  ٌ  نخک ررظ   وٌو  دؾرریک فًًررنَ فررم فرریوو 

تیتٌایررن نثرره نکررن نرری ٌل تررت پیو نکتِرریو ذفررت عررنَ خّررت   

پینخگٍ ن تُ تتخن نًیؽشیه ٌ  تّینیه     ِرن ط   رى نغیدزرُ    

فرم فریوو   ؽ هن   نن عٍ . دا   و   ى نغیدزرُی ترُ تتونرن   رت     

( ترت عرٍل   Methimazoleتیتٌاین  دؾیک عرنَ تری نکرن نری ٌل )    

 ٌوَ تیوٌووی    هیو نٍعؼی تزن   يٍ    و ٌ ٌ و يرٍ    و ترت   

نتم خٍو نٍش نی َ تیدش پت  خکُ عنَ  نرت. نکرن نری ٌل       

خیيٍ  َ   وٌِیو ضن تیتٌایرنوی فرسس تیٍيینیرنِی ترٍ َ فرُ      
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-ترُ فریو نرن وٌ . نکرن    تت و فًکتل ٌ  ونیو پتفیوو تیتٌایرن  

نی ٌل نًکز ٍِونٍو ِیو تیتٌاینو و   و صرنَ تیتٌایرن نّریو    

نن فًن.  و ٌ ؽع   ى   وٌ    تشقیه ٍِونٍو ِیو تیتٌایرنو     

 نٌوِی ٌ تیتٌ  ى خ ٍذیتو نن فًن. تخشرن    نقیيینرم رهره    

 و    ى   وٌی نّیو آيز م تیتٌاین پت فنین    نرت فرُ ترت و  رن    

و  نرت ٌ تخشررن   گرتی خ ررٍذیتو      عرنو تیرتٌ  ى ضررتٌو  

نز ٌج عنو  ٌ تیتٌ  ى  ن  و تت و تشقیه تیتٌفنیى  ی ترتو  

 . (1)  نٌتیتٌيیى  نت

 هاروش 

آ نی شگیَ خًیى   ى تحؾیؼی  ـ نغیدزُ تدتتن نن تیعنی فُ  و 

عًینن ٌ فشرت نر ٍل   يشرگیَ ر رٍم پزعرقن ِهرن و  يدریم        

نرت نرٍش نری َ تریدش يرژ          30تزن   پا تعت. تت و   ى نًظٍوی 

NMRI     ينررکیکٍ پینررکٍو   ررت و(ی خت ررن وو عررنَ    نتفررز (

حیٍ يیه   يشگیَ ر ٍم پزعقن ِهن و تی نیریيگیى ٌ يرن حرنٌ     

ذتم  يکخیب عنين. عت  ظ يگّن وو حیٍ يیه  و حیٍ و خیيُ  28

   يظت  نیی وعٍتتی يٍوی تضا رُ ٌ نری ت رٍ نره   نرکن تحرت      

 وخرُ نریيکیگت   ٌ وعٍترت آو     22± 2 نیو نحیظفًکتل تٍ .  

 وطن تٍ .    دحیػ نیز و تیتن يٍو يیز  و ِت عبیيُ  40تی  30

نریرت   12نریرت تریو قن ٌ    12وٌ ی نٍش ِی  و  رـ تًریٌب   

وٌعًی ن يگّن وو عنين. ِهچًیىی  و عن عت  ًن تیهیو ترُ نرٍ     

 صا  ن ٌ يیز آب آعینینين آ    يُ  نکتنن   عکًن.

  ى نغیدزُ؛     طٍل  خسؽن  و يگّن وو ٌ پرتٌوش ٌ فریو    و 

تی حیٍ يیه آ نی شگیِن  و يگّن وو ٌ تیهیو نرٍش ِریو تحرت    

آ نٍو تبزیت ذت  ن.  و ِت ؽغرس ترُ عرٍو تظری عن  رـ نرت       

نٍش يت تیدش  و فًیو  ـ نت نرٍش نری َ تریدش ؽرت و    َ عرن.      

ذتعکرُ   (  و يظتE0وٌ  نشیِنَ پسؿ ٌ ژ ًیل وٌ  طغت خًیًن)

تزرن     عهیًریو      عن.  تزن     ٌوَ تغیتؼ تی نحیظی ٌ ِهچًیى 

تیوٌوو نٍش ِی  و وٌ  چّیوم تزن    نشیِنَ پسؿ حرین گن؛  

 و  ٌ نظ وٌ  نٍم تیو  وو نٍش ِیو يت    ؽغس ِی خریوج ٌ  

ذرتٌَ تؾنریم عرنين:     3نٍش ِیو حین ُ تُ عرٍو تظری عن ترُ    

تٌَ تری  ٌ  تریالو نکرن    ذتٌَ فًکتلی ذرتٌَ تری  ٌ  پری یى ٌ ذر    

 20نی ٌل. ذتٌَ فًکرتلی آب خریدضی ذرتٌَ  ٌ  پری یىی نیرز و      

نی رن   100نی ن دیکتی ٌ ذتٌَ  ٌ  تیال نیرز وی   100نی ن ذتم  و 

نی ن دیکت    پٍ و نکن نی ٌل حره عرنَ  و آب تری     100ذتم  و 

پی رریو  ٌو و حررین گن  و یعررت يهٍ يررن. وٌش  ونرریو ترری نکررن  

ٌعن نًینب خّت  دؾیک فم فیوو تیتٌاین نن نی ٌلی تُ رًٍ و و

 . (1)تیعن 

 و ِت نُ ذتٌَ؛ ننه حین گنی تزرن   نرٍش ِری ن فرُ    هریو      

نٍعؼ   عکًن ٌ ٌ و يٍ    و  و وٌ   ٌل تٍدرن نرٍو   و  ریتن    

ِهچًیى تزرن    پی ریو  ٌوَ تریو  وو نرٍش ِریو       ؽت و ذتعکًن.

آيّری   T3 ٌT4 نی و تشت ح ٌ خرٍو ذیرتو تزهره آنرن ٌ نؾرن و      

خّت نًدن نیز و ٍِونٍو ِی  و نتم خٍو  ين  َ ذیتو عن. 

تزن    تٍدن يٍ    وی نٍش ِیو نی و خّت آيیدیز نغح ٍِونٍو 

ِیو تیتٌاینو آنی َ عنين. تزن    تیٍّعن ٌ تشت ح نٍش ِیو 

نی و    تزوك نییِتك   ت ى خٍو ذیتو طٍوه ذتعت. يهٍيُ 

 نریو  تریػ ؽرت و     نریرت  و  2خٍين خهع آٌوو عنَ تُ نرنه  

   َ عن. تزن    عقه ذیتو دخکُ خٍين ٌ یل ِی  و نریيکت غیٍژ  

 ؽیؾُ ؽت و    َ عن ٌ نتم خٍو  30تُ ننه  rpm 4000 و  ٌو 

خّت نًدن نیز و ٍِونٍو ِریو تیتٌایرنو خرن  ٌ تری  نریو      

 وخُ نریيکن ذرت   يگّرن وو عرن.      -25 يدیم نًدن  و  نیو 

  و    نرُ  یعرت. وٌ  تٍدرن يرٍ        تٍدن يرٍ   عت  ًن تیهیو تی وٌ 

(  و يظت ذتعکُ عن.  و خظٍص PN0نٍش وٌ  طغت يٍ   و )

نٍش ِیو آتنکىی وٌ     هیو ٌ تزن   نٍش ِری ن فرُ    هریو    

نٍعؾن   عکًن  بت ذت  ن.  و خظٍص نٍش ِیو نکٍدرن عرنَی   

تزن  ی خًنیتی  و وٌ تٍدن  و خن ٌل نتتٍعُ  برت عرن. خّرت    

)پری تى ذنررکت   ثرریوی   T4 T3, ال ررزو     فیرت  T4, T3نرًدن  

  ت و( تت نیس نًدن   هًٍدرٍژ قن آيز هرن وؽریتکن  نرکغی َ     

 عن. 

ينرخُ    SPSSتت و تدز ُ ٌ تح یه    َ ِی    يتم  عز و آنریوو  

 نکغی َ ذت  ن. تت و نؾی نُ تریى ذرتٌَ ِری    وٌش آيریدیز      22

( ٌ نکزیؽررب آو    تنررت تررٍفن ANOVAٌ و رریيس  ررـ عتعررُ )

(Tukey)      يحرت ط   ± نکغی َ عن.    َ ِری ترُ طرٍوه نیریيگیى 

نزًرن   و ت ؾرن    P<0.05نزییو تیریو ٌ تغریٌه ف یرُ نؾری  ت تری      

 .ذت  ن
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 نتایج 

 و نغیدزرُ حیضرتی تزرن        :T4ي T3 ًَرمًن َای تیريئیدی 

 تهیم  ٌوَ تیو  وو ٌ تزن    تشرت ح نرٍش ِریو نری َ تریدش ٌ      

 يدیم خٍو ذیتوی نیز و ٍِونٍو تیتٌاینو نًدینَ عن. يکری ح  

حیطرره    نغیدزررُ يشرریو نررن  ِررن فررُ؛ نررغح ٍِونررٍو ِرریو 

تیتٌاینو  و ذتٌَ ِیو  ٌ  تیال ٌ  ٌ  پری یى ينربت ترُ ذرتٌَ     

نزًن   وو   عکًن.  نکغی َ     ٌ ِیو  فًکتل تی  قن گت  خکسط

پی یى ٌ تیالو نکن نی ٌلی تیرر  فریِن نرغح ٍِونرٍو ِریو      

T3 ٌT4        و ذتٌَ ِریو نکرن نری ٌل تری  ٌ  پری یى ٌ  ٌ  تریال 

 و  ٌ  T3ينبت تُ ذتٌَ فًکتل عرن.  خرکسط نرغح ٍِونرٍو     

( ينربت ترُ   >040/0P( ٌ  ٌ  پری یى ) >044/0Pذتٌَ  ٌ  تریال ) 

 ±117/0 و تٍ . نیز و   ى ٍِونٍو  و ذتٌَ فًکتل  قن گت نزًی 

ٌ  و ذتٌَ  ٌ  تریال   870/0 ±038/0ی  و ذتٌَ  ٌ  پی یى 590/1

(. ِهچًرریى نررغح  1ی يهررٍ  و 1تررٍ  )خررنٌل   790/0 022/0±

ی  و  ٌ ذررتٌَ  ٌ  ترریال ٌ  ٌ  پرری یى ترری  قررن گت  T4ٍِونررٍو 

تل  خکسط نزًی  وو   عکًن. نیز و   ى ٍِونرٍو  و ذرتٌَ فًکر   

ٌ  و ذتٌَ  ٌ  تریال    8 ±816/0ی  و ذتٌَ  ٌ  پی یى 27 333/1±

 (.2ی يهٍ  و 1تٍ  )خنٌل  6 054/1±

 در سرم مًش َای گريٌ َای تحت آزمًن T4ي  T3میاوگیه سطح تغییرات ًَرمًن تیريئیدی  .1 جديل

 

 مقادیر

 p-value ديز باال ديز پاییه کىترل متغیرَای آماری

گريٌ کىترل ي 

 ديز پاییه

p-value 

گررريٌ کىترررل ي 

 ديز باال

 T3ًَرمًن(ng /dl) 044/0 040/0 022/0±790/0 038/0±870/0 117/0±590/1 نییيگیى ± يحت ط    نزییو 

T4 ًَرمًن(ng/dl)) 016/0 022/0   054/1±6 816/0±8 333/1±27 نییيگیى ± يحت ط    نزییو 

 

 در سرم مًش َای گريٌ َای تحت آزمًن T3. میاوگیه ًَرمًن 1ومًدار 
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 در سرم مًش َای گريٌ َای تحت آزمًن T4. میاوگیه ًَرمًن 2ومًدار 

يکی ح حیطه    نغیدزُ يشیو     فرُ؛ تریى    طًل ديرٌ باريری:

تضییت ه ٍِونٍو ِیو تیتٌاینو ٌ عٍل  ٌوَ تیوٌوو  و ذتٌَ 

( =P 334/0) نکررن نرری ٌل  ( ٌ  ٌ  پرری یى=P 558/0 ٌ  ترریال )

ی 2ينبت تُ ذتٌَ فًکتل  خکسط نزًی  وو ٌخٍ  ين عت )خرنٌل 

 (. 3يهٍ  و 

 . طًل ديرٌ باريری در گريٌ َای تحت آزمًن وسبت بٍ گريٌ کىترل2جديل

 

 طًل ديرٌ بارداری

 p-value ديز باال ديز پاییه کىترل آماری متغیرَای

 گريٌ کىترل ي ديز پاییه
p-value 

 گريٌ کىترل ي ديز باال

 558/0 334/0 154/1±23 154/1±22 054/0±20 نییيگیى ± يحت ط    نزییو

 

 ي گريٌ کىترل . طًل ديرٌ باريری در گريٌ َای تحت آزمًن3ومًدار  

تغییرات ًَرمًن َای تیريئیدی برر تدرداد مرًش َرای برا      

تت  نیس يکی ح   رى نغیدزرُی  و  ٌ  تریالو نکرن      زایمان مًفق:

(ی فیِن  و تزن   نٍش ِی ن فُ    هیو نٍعؼ >032/0Pنی ٌل )

-  عکًنی   نَ عن ٌ  و  ٌ  پی یى نکن نی ٌل    ى فیِن نزًرن 

 (.4ی يهٍ  و 3( )خنٌل =688/0P  و يبٍ  )
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 زایمان مًفق  دارای . بررسی تغییرات ًَرمًن َای تیريئیدی بر تدداد مًش َای 3جديل 

 باريری

 p-value ديز باال ديز پاییه کىترل سطًح باريری

 گريٌ کىترل ي ديز پاییه
p-value 

 گريٌ کىترل ي ديز باال

 4 8 9 تدداد باريری مًفق
688/0 032/0 

 2 2 1 وامًفق باريری تدداد

 

تدداد مًش َای با زایمان مًفق. تغییرات ًَرمًن َای تیريئیدی بر 4ومًدار 

 ريزٌ: تغییرات ًَرمًن َای تیريئیدی بر يزن وًزادان یر  

يکی ح تُ  نت آننَ يشیو نن  ِن فُی  و نییيگیى ٌ و يرٍ    و  

تیى ذتٌَ ِیو تحرت آ نرٍو ٌ فًکرتل  خرکسط نزًرن   وو  و      

( ٌ  ٌ  تریالو نکرن نری ٌل    =P 61/0ذتٌَ ِیو تری  ٌ  پری یى )  

(61/0 P=ٌٍخ )(. 5  ين و  )يهٍ  و 

 ريزٌ . تغییرات ًَرمًن َای تیريئیدی بر يزن وًزادان ی 5ومًدار 

تغییرات ًَرمًن َای تیريئیدی بر تدداد وًزادان در یکبار زایمان 

يکی ح تُ  نت آننَ  و   ى تتونرن يشریو    مًفق مًش َای مادر:

تزن   يٍ    و  و  قبیو    هیو نٍعؼ  و نرٍش ِریو نری وی       ی 

ٌ  ٌ  پری یى  ( >042/0P) و ذتٌَ ِیو نکن نی ٌل تری  ٌ  تریال   

(039/0P<)     تی  قن گت  خکسط نزًی  وو   عکًن. ترُ عرٍوو فرُی
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 (.6تٍ  )يهٍ  و  6 ±154/1ذتٌَ  ٌ  پی یى ٌ  و   ی5 ±054/1ی  و ذتٌَ  ٌ  تیال 10 ±154/1 و ذتٌَ فًکتل 

 . تغییرات ًَرمًن َای تیريئیدی بر تدداد وًزادان در یکبار زایمان مًفق مًش َای مادر در گريٌ َای آزمًن ي کىترل6ومًدار 
 

 بحث   

يکی ح نغیدزُ حیضتی يشریو     فرُ تدرٍ ز نکرن نری ٌل نربب       

فرریِن نزًررن   و نررغح ٍِونررٍو ِرریو تیتٌفنرریى ٌ تررتو    

 نٌتیتٌيیى ذت  ن.    عتعن تی  عز  ن نیز و نکن نی ٌلی فیِن 

عن. پس تریى فرم    نغح ٍِونٍو ِیو تیتٌاینو يیز تیشکت   نَ

فیوو تیتٌاین  دؾیک عنَ ٌ نیز و  ٌ  تدٍ ز عنَ نکرن نری ٌلی   

و تغُ ننکؾیهن ٌخٍ    و . يکی ح   ى نغیدزُ ت  ین نرن فًرن فرُ    

نکن نی ٌل تی ت  یت تت تٍدین ٍِونٍو ِیو تیتٌاینوی نّیوفًًنَ 

 و ؽٍو تت و ٍِونٍو ِیو   رى صرنَ ٌ  دؾریک فًًرنَ فرم فریوو       

. تًیتت  ى يکی ح   ى نغیدزُ ت  ین نن فًن فُ (8) تیتٌاین نن تیعن

نکن نی ٌل تی ت  یت تت تٍدین ٍِونٍو ِیو تیتٌاینوی نّیوفًًنَ 

ِیو ؽٍو تت و ٍِونٍو ِیو   ى صنَ ٌ  دؾریک فًًرنَ فرم فریوو     

تیتٌاین نن تیعن.  و ٌ ؽع نکن نی ٌل    تشقیه ٍِونرٍو ِریو   

فًرن. تخشرن      تیتٌاینو     نٌوِی ٌ تیتٌ  ى خ رٍذیتو نرن   

نقیيینم رهه   ى   وٌی نّیو آيز م تیتٌاین پت فنین    نت فرُ  

تت و  رن  و عرنو تیرتٌ  ىی ضرتٌوو  نرت ٌ تخشرن   گرتی        

خ ررٍذیتو    نررز ٌج عررنو  ٌتیررتٌ  ى  ررن  و تررت و تشررقیه  

. فرُ تری يکری ح نغیدزرُ     (1)تیتٌفنیى  ی تتو  نٌتیتٌيییى  نرت  

یتٌاینو  دؾیک عنَ تی نکن  ٍنظ ٌين  و و تغُ تی   ت فم فیوو ت

نظتط نکن نری ٌل  تی یت ٌ نحهن   َ   و و تغُ تی  (13)نی ٌل 

تررت نیررز و ٍِونررٍو ِرریو دررٍتویًن ٌ تنکٍنررکتٌو  و نررٍش  

 ِهخٍ ين   عت.  (14)طحت  ن 

يکی ح   ى تحؾیؼ يشیو     فُی تدٍ ز نکن نری ٌل نربب فریِن    

نزًن   و  و تزن      هیو ِیو نٍعرؼ ذت  رن. تت نریس تیشرکت     

نغیدزیه  يدیم عنَی فم فیوو تیتٌاین تی  عز  ن عیٍب ٌؽری زن  

   ؽبیه نؾظ خًیىی خن  عنو  ٌ وس خغرتی فرم ٌ يرن ًِگریم     

و تری   نرکتس   تٍدنی نتك   خه وحهن خًیى ٌ  عرز  ن يرٍ      

. (16, 15)تًغنن نکٍدن عنَ تی فم فریوو تیتٌایرن ِهرت َ  نرت     

يشرریو    َ عررنَ  نررت فررُ  ذررت فررم فرریوو تیتٌایررن  و  ٌو و  

تیو  وو تشخیض    َ يشٍ  ٌ  ی تُ  ونکن  ونریو يشرٍ ی  و   

 وطن تیو  وو ِی تُ نؾظ ٌ رنم    هیو نٍعؼ نن  يدینرن.   60

 نکیو ت  ین   ى نغ ب  نرت  ٌ ِهقیو و  و و Abalovichنغیدزُ 

(17) . 

ِهچًیىی   ى عتضیُ يیرز تؾٍ رت نرن عرٍ  فرُ ٍِونرٍو ِریو        

تیتٌاینو نهقى  نت تت تتعح ٍِونٍو ِریو تٍدیرننث ن نر  ت    

تیعًن. ٍِونٍو ِیو تیتٌاینو عت  ًن وعن تخم و   عز  ن    َی 

تی نٍعؾیت وعن ٌ تؾیو  TSHٌ ٌضزیت تیتٌاین نی و ٌ ٌوٌ و 

فرم فریوو نحرٍو تیتٌایرنو نری و  و      . (18)  و   خًیى  وتبریط 

خغکرن تری یت ذا عرکُی عت  ًرن      - ٌو و آتنکًن تت تقٍ ى خًیًن 

تقٍ ى خغت و  نخکه ٌ تقثیت ن ٍل ِیو تتٌعٍتسنکن و  فیِن 
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-ن ٍل وٌو تت   ت تی تیتٌاینو ٍِونٍو . ِهچًیى(19)نن  ِن 

 EGF عررربُ پتٌتویًرررن عررریفکٍو تٍدیرررن تتٌعٍتسنرررکن ِررریو

(Epidermal growth factor ) ِرری نرر ٍل     نررکُ   ررى  و و 

 تقثیرتو  عزیدیرت  پتٌتویًن عیفکٍو .   ى(21, 20) ِن  نن  عز  ن

 اليُ تن ٌم  و ٌ يهٍ َ تحت ـ و  نیکٍتتٌعٍتسنکن ِیو ن ٍل

 ٍِونٍو نغح فیِن يکیدُ  و      ًتٌی .(22)  و   يؾن ذز ًن

 تٍدیرن  نیز و تتٌعٍتسنکن ِیو ن ٍل ٌ  عز  ن تیتٌاینو ِیو

ُ  ترن ٌم   و دا  ٌ يهٍ َ پین  فیِن EGF عبُ عیفکٍو  ذز ًرن  الير

  و ذرت  ی    عتعرن ِیپٍتیتٌایرنو نرن تٍ يرن      نن   دی   خکسل

خغرت يیرز تضییت ترن   دری  يهی رن       يیحیُ  دکّیتن ِیو نی کٍفی ى

. دا  تی تٍخُ ترُ يؾرن ِری ن فرُ  و نرٍو  ٍِونرٍو ِریو        (23)

ذت  رن  و ِیپٍتیتٌایرنو عرن ن تزرن   فهکرتو          تیتٌاین ذفت

نٍش ِی نٍعؼ عنين  ٌو و تیوٌوو خٍ  و  تُ  تهیم تتنیيًن ٌ 

    هیو نٍعؼ   عکُ تیعًن. 

يکی ح نغیدزُ  و يشیو     فُ فم فیوو تیتٌاینو  دؾریک عرنَ تری    

نکن نی ٌلی ضرهى تضییرت  و ٍِونرٍو ِریو تیتٌایرنوی نربب       

کتٌو  و نٍش طحت  ن عرن.  فیِن  و نغح ٍِونٍو تنکٍن

ترررت وٌو ت رررنوچیى تررریدشی    2003 و نغیدزرررُ  و  و نررریل  

ِیپٍتیتٌاین نم  دؾی ن تٍنظ نکن نی ٌل تیرر  فریِن ص ظرت    

T4     چًرن ى  (24)ٌ فیِن رهنَ تت نغح فًری ٌتتٌپیى ِری عرن .

نغیدزُ تییو فت ين فرُ ِیپٍتیتٌاین نرمی تری فریِن رهرن و  و      

ی  و حریدن فرُ  و    (25, 9) نت ذًی ٌتتٌپیى ِیو پسنهی ِهت َ 

. (12-10)تتخررن نغیدزرریه   گررتی چًرریى   ت تررن نشرریِنَ يشررن 

نغیدزیه يشیو نن  ِن يؾن ٍِونٍو ِریو تیتٌایرنو  و ت رٍس    

نیخکیو ٌ ره قت  تٍدیننث ن  و  ينیو ٌ خٍينذیو تُ ِرم عربیُ   

 . (8, 4) نت 

تت نیس يکی ح حیطه    نغیدزُ حیضتی ٌ و يٍ    و  و ذرتٌَ  

نظتط فًًنَ   وٌ ينبت تُ ذتٌَ فًکتل  خکسط نزًی  وو ِیو 

تی  قن گت ين عتی فُ تی يکی ح نغیدزُ  ٍنظ ٌين ٌ ِهقریو و ترت   

. يکری ح نغیدزرُ آيریو    (26)وٌو نٍش طحت  ن نضی ته   عرت  

و ينربت ترُ ذرتٌَ    يشیو    ؛ ٌ و حیٍ يیه  و ذتٌَ ِریو تیهری  

فًکتل فیِن نزًن   وو  یعکُ ترٍ . فریِن ٌ و عری ن ترُ   رى      

 دیه تیعن فُ فم فیوو تیتٌاین نبب فیِن نًکز پتٌتویى ِی ٌ 

فیِن عزیدیت تؾنیم نیکٍ و ن ٍل ِریو ترنو ذت  رنَ ٌ وٌيرن     

تیٍعیهی ن ٌ تنکُ تُ وعن ن ٍل ِی و  تضزیظ فرت َ ٌ      رى   

ٌ الصتو حیٍ يریه عرنَ تیعرن.     عت ؼ نًدت تُ فیِن ٌ و تنو

فم فیوو تیتٌاین نظتط صا  و  فیِن    َ ٌ پتفیوو تیتٌایرن  

آو و   عز  ن نن  ِنی ٌ   ى فیِن نظتط صا  ترت   رت تدرٍ ز    

  وٌو آيکن تیتٌاینو نن تٍ ين  قن    ر ره فریِن ٌ و تیعرن    

. پژٌِن ِی يشیو نن  ِرن فرُ  و حیٍ يریه تری فرم فریوو       (27)

 عز  ن  و فیتیتٍدینم پتٌتویى ِهت َ تری فریِن    تیتٌاین نزهٍالً

تٍ َ نیِیچُ  وی فیِن نًکز پتٌتویى ِیی ٌ کرینیى ِریی فریِن    

عیفکٍو وعن ٌ فیِن خراب وٌ َ  و فتتٍِیرنو ه ِری وخ نرن     

 . (28) ِن 

تت نیس يکی ح نغیدزُ حیضتی فم فیوو تیتٌاین ترت عرٍل  ٌوَ   

تیو  وو ت  یتو ين عت. تت نیس يکی ح نغیدزریهی ر ره نتفرزو    

ِیپٍعیزو( فم فیوو تیتٌاین  و  نریو تریو  وو   -)ِیپٍتیالنٍس

يی و تٍ َ عٍل  ٌوَ تیوٌوو  و عت  ظ ِیپٍتیتٌاینو  عرز  ن  

ٍِونرٍو ِریو     عکُ فُ تُ يظرت نرن ونرن فرُ  دیره آو يؾرن       

. (29, 5)تیتٌایرررنو ترررت تقرررٍ ى خنرررم  و  نرررن تیعررررن      

-ِیپٍتیتٌاین نم تیر  يؾض  و  نکتٌاینِیو خًنن  يیو نرن 

عرررٍ  فرررُ   رررى رهررره    عت رررؼ   دررری   خرررکسل  و نحرررٍو  

پژٌِشن فُ  و نریل  . (5)ِیپٍعیز تخهن و  نت  -ِیپٍتیالنٍس

وٌو ت نوچیى تیدش طرٍوه ذتعرت يشریو نرن  ِرن فرُی        2007

تیتٌاین نم  دؾی ن تٍنظ نکن نری ٌلی ص ظرت نر ٍل ِریو     ِیپٍ

 و نؾی نُ تی ذتٌَ فًکتل عنَ  نت.   ى نحؾؾیو  LHپسنهی ن 

 رسم فت ين فُ  وتبیط تیى ٌضزیت تیتٌاین ٌ ره قرت   نرکگیَ   

تیوٌووی تُ خیعت   ت ننکؾیهن  نت فُ فرم فریوو تیتٌایرن ترت     

 . (26)ذًی و   و   –وٌو نحٍو ِیپٍعیزو

س يکی ح   ى نغیدزُی تزن   يٍ    و  و  قبیو    هیو نٍعرؼ  تت نی

نٍش ِیو ِیپٍتیتٌاینو عنَ ينربت ترُ ذرتٌَ فًکرتل فریِن      

 یعت.  وتبیط عًیخکُ عنَ  و تیى فرم فریوو تیتٌایرن ٌ فریِن     

نیز و تیوٌوو ٌ تزن   يرٍ    و ٌخرٍ    و ی فرُ  و فرم فریوو      

 . (30)تیعن نتیدیًن تیتٌاین عن نتت    يٍب تحت تیدیًن آو ن
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 گیزینتیجه  

 و ندهٍب عبؼ يکی ح تُ  نت آننَ نرن ترٍ و ذغرت؛ فرم فریوو      

تیتٌاین  دؾیک عنَ تٍنظ نکن نی ٌلی ٌ تنکُ تُ  ٌ  نرن تٍ يرن   

تت    نُ تیوٌوو ٌ    هیو نٍعؼ   ت   عکُ تیعن ٌ تیر  فریِن  

 .تزن      َ ِی ٌ  عز  ن نؾظ خًیى ذت  

 و قدردانی تشکز 

  ى نغیدزُ تی حهی ت نریدن   يشرگیَ آ     نرسنن ٌ حرن ر رٍم      

تحؾیؾیه تّرت و    نحره فهرـ ِز ًرُ پی ریو يینرُ  فکرت  آؽریو         

( ٌ  نقیيرریه 92004075حهینوضرری ررری دن تّررتٌ  )فررن عررت :  

آ نی شگیِن آ نی شگیَ خًیى عًینن ٌ فشت نر ٍل   يشرگیَ   

ر ررٍم پزعررقن ِهررن و  يدرریم عررنَ  نررت. يٍ نررًنذیو نت تررب  

 .ؽنو  ين خٍ  و     ننوٍدیى نتتٍعُ  رسم نن يهی ًن

 تضاد هنافع 

 و   ى پژٌِن ِیچ ذٍيُ تزریوع نًریعزن تٍنرظ يٍ نرًنذیو     

 .ذز وش يشنَ  نت
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 Abstract 

 Background & Aim: Thyroid hormones play critical roles in regulating body 

metabolism, reproduction, fertility, and the continuation of fertility and delivery. 

Therefore, this study was designed to investigate the effects of thyroid hormones on 

fertility rate, duration of pregnancy, childbirth success rate, number of neonates and 

weight of one-day old female mice. 

Methods: 30 adult female mice were selected with the mean weight of 28 g and 

divided into three groups: Control group, pure water, low dose group, receiving 20 

mg/100 ml, and high dose group receiving 100 mg/100 ml of Methimazole powder 

dissolved in water until the end of pregnancy. In each group, the duration of 

pregnancy, the number of successful delivery and the weight of newborns were 

evaluated on the first day of birth. Also, after the end of pregnancy, the mice were 

sacrificed, then blood samples were taken and the serum levels of thyroid hormones 

level were measured. In this study, SPSS software version 22 and one way ANOVA 

were used to analyze the data. 

Results: The rate of successful delivery among different groups were as follows: 

9/10 in control group, 8/10 in low dose group and 4/10 in high does group in which 

the reduction rate was statistically significant compared to the control group (P = 

0.032) .The pregnancy period in both experimental groups did not show a 

significant increase compared to the control group, the number of newborns in each 

successful delivery showed a significant decrease compared to the control group in 

both experimental groups (low dose 0.039, high dose 0.042). 

Conclusion: The study suggests that reducing thyroid hormone after insemination 

can also affect embryo-fetal development, reducing births and increasing abortions. 
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