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صحزايي ًز
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سهیٌِ ٍ اّداف :پضٍّؾْای هختلف ًؾاى هی دٌّذ وِ اعتزط اثزات هختلفی بز عیغتن آًذٍوزیٌی بذى داردّ .ذف اس ایي هغالؼِ بزرعی اثزات اعتزط
بی حزوتی حاد ٍ هشهي بز عغح عزهی َّرهَى ّای  T4 ٍ T3 ،TSHدر هَػ ّای صحزایی ًز هی باؽذ.
هَاد ٍ رٍشّا :عی ایي تحمیك تجزبی -آسهایؾگاّی ،هَػ ّای ًز ًضاد ٍیغتار بِ عِ گزٍُ  10عزی ؽاّذ ،تحت اعتزط بی حز وتی حاد (رٍساًِ 8
عاػت بی حزوتی بِ هذت  8رٍس) ٍ تحت اعتزط بی حزوتی هشهي (تحت بی حزوتی رٍساًِ  2عاػت بِ هذت  21رٍس) تمغین بٌذی ؽذًذ .بؼذ اس پایاى
یافتي دٍرُ بزًاهِ اجزایی ّز گزًٍُ ،وًَِ ّای خًَی اس عزیك خًَگیزی اس للب جوغ آٍری ؽذًذ .بؼذ اس تْیِ عزم ،عغح َّرهًَْای  T4 ٍ T3 ،TSHبا
اعتفادُ اس رٍػ الىتزٍووی لَهیٌغاًظ هَرد عٌجؼ لزار گزفتٌذ .در ًْایت دادُ ّای حاصل با اعتفادُ اس آسهَى آهاری آًالیش ٍاریاًظ ،هَرد همایغِ ٍالغ
ؽذًذ.
يافتِّاً :تایج ًؾاى دادًذ َّرهَى ّای  T4 ٍ T3 ،TSHدر هَؽْای تحت اعتزط بی حزوتی حاد ،افشایؼ هؼٌاداری یافتٌذ ( بِ تزتیب ،P<0/01
 .)P<0/001 ٍ P<0/001اها عغح ایي َّرهَى ّا در هَؽْای تحت اعتزط بی حزوتی هشهي ،اختالف هؼٌاداری با گزٍُ ؽاّذ ًؾاى ًذادًذ.
ًتیجِگیزی :اعتزط بیحزوتی حاد افشایٌذُ عغح عزهی َّرهًَْای  T4 ٍ T3 ،TSHاعت .بز ایي هبٌا ،اس دیذگاُ پاتَفیشیَلَصیه ،تاثیز اعتزط
بیحزوتی در افشایؼ َّرهَى ّای تیزٍئیذی ٍ ػَارض هتؼالب آى لابل تَجِ اعت.
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کلید ٍاصُّا :اعتزط بی حزوتی حاد ،اعتزط بی حزوتی هشهي ،TSH ،T3 ،T4 ،رت

هقدهِ
َّرهووَىّووای تیزٍئیووذی ؽوواهل تیزٍوغوویي ( ٍ )T4تووزی
یووذٍتیزًٍیي (َّ ،)T3رهًَْووایی هؾووتك ؽووذُ اس اعوویذآهیٌِ
تیزٍسیي هیباؽٌذ وِ تَعوظ دوذُ تیزٍئیوذ عواختِ ٍ تزؽوح
هوویؽووًَذَّ .رهًَْووای تیزٍئیووذی باػووی افووشایؼ عووزػت
هتابَلیغن پایِ ٍ افشایؼ دهای بذى ،افوشایؼ عوٌتش پزٍتنیٌْوا،
افشایؼ حغاعیت ٍ پاعخ بذى بِ واتىَل آهیٌْا هاًٌذ آدرًالیي
ؽذُ ٍ بزای تىاهل ٍ رؽذ علَلْا ٍ اػضای بذى ًیش بوِ ٍیوضُ
در دٍراى جٌیٌی ٍ وَدوی السم ٍ ضزٍری ّغتٌذ .با تَجِ بوِ
ایٌىِ ّزگًَِ اختالل در عغح عوزهی عبیؼوی َّرهوَى ّوای
تیزٍئیوووذی هَجوووب ًاٌّجووواری فیشیَلوووَصیىی ،هاًٌوووذ
ّایپَتیزٍئیذیغون ٍ ّایپَتیزٍئیذیغوون هوی ؽووَد ( ،)1ػَاهوول
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هغبب آى اس جولِ اًَاع بیواریْا ،دخاًیات ٍ اًَاع اعتزط ّوا
هاًٌذ اعتزط بی حزوتی هَرد هغالؼوات سیوادی لوزار گزفتوِ
اعت .اعتزط بِ ًاتَاًی یه ارگاًیغون ،اًغواى یوا حیوَاى در
ارائِ پاعخ هٌاعب بِ تماضاّای فیشیىی ،احغاعی یوا رٍحوی
اؽارُ هوی وٌوذ ( .)2اًغواًْا ٍ حیَاًوات ّووَارُ در هزاحول
سًذگی با ػَاهل گًَاگَى اعتزط سایی هَاجِ هی ؽوًَذ (.)3
اعالػات سیادی ًؾاى هی دّذ وِ اعتزط هی تَاًذ بِ ػٌوَاى
پایِ آعیب پذیزی بیواریْای هختلفوی بوِ ووار رٍد ووِ بغوَر
هىزر در حال افشایؼ اعت ( .)4اػتماد بوز ایوي اعوت ووِ در
تؾىیل ٍاوٌؼ اعتزطَّ ،رهًَْا تاثیز گذار ّغوتٌذ ٍ باػوی
ایجاد اختالالت سیادی در هتابَلیغن لیپیوذّا ،وزبَّیوذراتْا ٍ

اثزات استزط بي حزکتي حاد ٍ هشهي بز سطح سزهي َّرهًَْای  T4 ٍ T3 ،TSHدر هَشْای صحزايي ًز

الىتزٍلیت ّا هی ؽَد وِ توام ایي هَارد هی تَاًٌوذ در سهواى
ٍلَع اعتزط باػی ایجاد بیوواری ؽوًَذ ( .)4در هَجوَدات
هختلف ،بیحزوتی در دٍ ؽىل حاد ٍ هشهي بِ ػٌَاى اعتزط
تلمی هیگزدد وِ هیتَاًوذ اثوزات گًَواگًَی بوز فیشیَلوَصی
جوواًَراى در حووَسُ ّووای رؽووذ ٍ ًوووَ ٍ حووَسُ ػولىووزد
فیشیَلَصیه ّیپَتاالهَطّ ،یپوَفیش ،آدرًوال ٍ دوذُ تیزٍئیوذ
داؽتِ باؽذ ( .)4-5اعتزط هٌجز بِ افشایؼ رّاعاسی واتىَل
آهوویي ّووا ٍ گلَوَوَرتیىَئیووذّا تَعووظ فؼالیووت اػصووا
عوپاتیه دذُ آدرًال ٍ هحَر ّیپَتواالهَط ّیپوَفیش آدرًوال
(ّ ٍ )5-6وچٌیي افشایؼ آسادعاسی آهیٌَاعویذّای تحزیىوی
در هغش هی ؽَد ( .)7بغیاری اس هغالؼوات ًؾواى دادُاًوذ ووِ
اعوووتزط بووویحزوتوووی باػوووی افوووشایؼ وَرتیىَاعوووتزٍى،
آدرًَوَرتیىَتزٍپیي ٍ پزٍالوتیي ٍ واّؼ تغتَعوتزٍى عوزم
هی ؽَد ٍ بز عغح عوزهی ٍ ٍ FSH ،LHاسٍپزعویي تواثیزی
ًذارد ( .)8-9اها در هغالؼِ دیگزی ًؾاى دادُ ؽذُ ووِ عوغح
 LHرا واّؼ هی دّذ( .)10در تحمیمی دیگز ًؾاى دادُ ؽوذُ
اعت وِ بیي پَوی اعتخَاى حاصل اس بی حزوتی با َّرهوَى
ّووای تیزٍئیووذی رابغووِ ای ٍجووَد دارد (ّ .)11-12وچٌوویي
گشارؽاتی هبٌی بز تاثیزگذاری اعتزط بی حزوتی بز ػولىوزد
دذُ تیزٍئیذ ٍجَد دارد ( .)15ٍ14ٍ13ٍ4ػلی ردن هغالؼات
اًجام ؽذُ ،عواختار هحوَر تیزٍئیوذ تحوت تواثیز اعوتزط در
هَجَد سًذُ ووتز هَرد هغالؼِ لزار گزفتوِ اعوت ٍ ّوچٌویي
هغالؼات ًالصی در رابغِ با اثز ػَاهل اعوتزط سا رٍی رًٍوذ
تزؽح ٍ هتابَلیغن َّرهًَْوای تیزٍئیوذ ٍ ّوچٌویي تغییوزات
ایجاد ؽذُ تَعظ ایي ػَاهل بز رٍی ارگاى ّذف ٍجوَد دارد
( .)3بز ایي اعاط ایي تحمیك در پی بزرعوی اثوزات اعوتزط
بیحزوتی حاد ٍ هشهي بز عغح عزهی َّرهًَْوای ٍ T4 ،T3
 TSHهیباؽذ.

گزٍُ تحت بی حزوتی هشهي 2 ،عواػت بوی حزوتوی در رٍس
بِ هذت  21رٍس را تجزبِ وزدًذ .جْوت اػووال اعوتزط بوی
حزوتی اس دعتگاُ هحذٍد وٌٌذُ ٍیضُ ای وِ ػوذتا در وارّای
تحمیماتی بزای بی حزوت وزدى هَػ ّا اعتفادُ هی ؽوَد ٍ
بذیي هٌظَر تَعظ هزوش تحمیماتی داًؾوگاُ تْیوِ ؽوذُ بوَد،
اعتفادُ ؽذ .دعتگاُ عَری تؼبیِ ؽذُ اعوت ووِ بوذٍى ایٌىوِ
دعت ٍ پای هَػ بغتِ باؽذ ،فضوایی بوزای حزووت ٍجوَد
ًذاؽتِّ ،وچٌیي هٌافذی بزای تَْیوِ ّوَا در دعوتگاُ ٍجوَد
داؽت (ؽىل .)1
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شکل :1دعتگاُ بی حزوت وٌٌذُ ()Restrainer
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هَاد ٍ رٍشّا

در ایووي هغالؼووِ  30عووز هووَػ ًووز ًووضاد ٍیغووتار بووا ٍسى
 180-200grاس اًغتیتَ پاعتَر ایزاى تْیِ گزدیذًوذ .حیَاًوات
در حووزارت ̊ 22± 2Cدرجووِ عوواًتیگزاد ٍ بووا دٍرُ ًووَری-
تاریىی  12عاػت رٍؽٌایی ٍ  12عاػت تواریىی بوا در ًظوز
گزفتي ؽزٍع دٍرُ ًَری اس عاػت  8صبح در ؽزایظ عبیؼوی
ٍ رصین دذایی ًزهال ًگْذاری ؽذًذ .آ ٍ دوذا بوِ صوَرت
ًاهحذٍد در اختیار حیَاًات لزار گزفت .خَران آهادُ هوَػ
اس وارخاًووِ دام پووارط تْیووِ گزدیووذ .تووواهی ؽووزایظ دیگووز
ًگْذاری هَؽْا یىغاى ٍ در عَل بزرعی بوذٍى تغییوز بوالی
هاًذ ( .)16حیَاًات بِ صَرت تصادفی گزٍُ بٌوذی ؽوذًذ ٍ
ًوًَِ ّا در ّزگزٍُ ؽوارُ گذاری ؽذُ ٍ ًغوبت بوِ هجوزی
عاسگار گزدیذًذّ .یچىذام اس حیَاًات ٌّگام آسهایؼٍ ،اجوذ
بیواری یا ؽَاّذ هبٌی بز بیواری ًبَدًذ .هَؽْا بِ عوِ گوزٍُ
 10عزی تحت اعتزط بی حزوتی حواد ،تحوت اعوتزط بوی
حزوتی هشهي ٍ گزٍُ ؽاّذ تمغوین ؽوذًذ .گوزٍُ تحوت بوی
حزوتی حاد 8 ،عاػت بی حزوتوی در رٍس بوِ هوذت  8رٍس ٍ
1
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پظ اس اتوام تجزبیات در ّز گزًٍُ ،وًَِ ّای خوًَی بوِ
رٍػ خًَگیزی اس للب تْیِ ؽذُ ٍ پظ اس تْیِ عوزم هموادیز
َّرهًَی با اعوتفادُ اس رٍػ الىتوزٍوووی لَهیٌغواًظ هوَرد
عٌجؼ لزار گزفتٌذ .بِ هٌظَر آًالیش آهواری دادُ ّوا ،ابتوذا بوا
اعتفادُ اس رٍػ (وَلوَگزٍف -اعوویزًٍَف Kolmograph-
 )Smirnovاس تَسیووغ ًزهووال دادُ ّووا اعویٌوواى حاصوول ؽووذ ٍ
عپظ دادُ ّا با اعتفادُ اس بزًاهِ ًوزم افوشار  ٍ SPSS18رٍػ
آهاری آًوالیش ٍاریواًظ یىغزفوِ(( t-test ٍ ANOVAهغوتمل
هَرد تجشیِ ٍ تحلیل ٍالغ ؽذًذ .در آًالیش ٍاریاًظ ،هؼٌاداری
اختالف هیاى گزٍّْا با اعتفادُ اس (آسهَى فیؾز )Fisher LSD
تؼیوویي گزدیووذ .اًووذاسُ گیووزی َّرهووًَی بووا اعووتفادُ اس ویووت
آسهایؾگاّی ایوٌَته [ IMMUNOTECH A, BECHMAN
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COULTER/REF

 ]2121اًجام گزفت .درعی آسهایؾات حمَق ًوًَِ ّا بِ عَر
واهل رػایت ؽذ .هغالؼِ پضٍّؾوی هوذوَر در تابغوتاى 1390
در داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ ّوذاى بِ اًجام رعیذُ اعت.

يافتِّا

A

ًتایج عوغح عوزهی دلظتْوای  TSH ٍ T4 , T3در گزٍّْوای
وٌتزل ٍ دریافت وٌٌذُ اعتزط بوی حزوتوی حواد ٍ هوشهي در
جذٍل ً 1وایؼ دادُ ؽذُ اعت.
تجشیِ ٍ تحلیل ّای آهواری ،افوشایؼ هؼٌواداری را در عوغح
عزهی َّرهَىّای  T4 ٍ T3 ،TSHدر هَػ ّوای دریافوت
وٌٌذُ اعتزط بیحزوتی حواد ًغوبت بوِ گوزٍُ ؽواّذ ًؾواى
هیدٌّوذ ( بوِ تزتیوب  .)P<0/001 ٍ P<0/001 ،P<0/01اهوا
ّیچ اختالف هؼٌاداری بیي عغح عزهی ایوي َّرهوَى ّوا در
هَػ ّای دریافتوٌٌذُ اعتزط بیحزوتی هوشهي ًغوبت بوِ
گزٍُ وٌتزل هؾاّذُ ًؾذ (جذٍل ً ٍ 1وَدارّای .)3،2،1
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جذٍل :1دلظت َّرهًَْای  TSH ٍ T4 , T3عزم خَى در هَؽْای صحزایی ًز ًضاد ٍیغتار
TSH
T4
T3
گروهها
P
P
P
ng/dL
ng/dL
()U/ml
شاهد
73/2±0/58
3/65 ±0/2
0/0098 ±0/001
استرس بی حرکتی حاد
> 0/001
82/92±0/51
<0/001
5/28±0/2
<0/01
./013 ±0/001
استرس بی حرکتی مزمن
73/26±0/8
3/67±0/13
0/0096 ±0/001
N.S
N.S
N.S
همادیز بیاًگز « »SEM±Meanهزبَط بِ  10هَػ اعت .همادیز ( Pحاصل اس آًالیش ٍاریاًظ یه عزفِ) ًغبت بِ گزٍُ ؽاّذ همایغِ ٍ بیاى ؽذُ اًوذ N.S .بیواًگز ػوذم ٍجوَد
اختالف هؼٌادار در همایغِ با گزٍُ ؽاّذ اعت.
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نمودار  :1همایغِ دلظت َّرهَى  T3عزم خَى در گزٍّْای وٌتزل ،تحت اعتزط بی حزوتی هشهي ) 2عاػت در رٍس بوِ هوذت 21رٍس) ٍ ،تحوت اعوتزط بوی حزوتوی حواد
(8عاػت در رٍس بِ هذت  8رٍس) ،در هَؽْای صحزایی ًز .همادیز بیاًگز «Mean

 »SEMهزبَط بِ  10هَػ اعت( ***<P0/001 .هحَرػوَدی ٍ Х ،هحَر افمی)У ،
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نمودار  :2همایغِ دلظت َّرهَى  T4عزم خَى در گزٍّْای وٌتزل ،تحت اعتزط بی حزوتی هشهي ( 2عاػت در رٍس بوِ هوذت 21رٍس) ٍ ،تحوت اعوتزط بوی حزوتوی حواد
(8عاػت در رٍس بِ هذت  8رٍس) ،در هَؽْای صحزایی ًز .همادیز بیاًگز« »SEM±Meanهزبَط بِ  10هَػ اعت ( ***P<0/001هحَرػوَدی ٍ Х ،هحَر افمی)У ،

نمودار  :3همایغِ دلظت َّرهَى  TSHعزم خَى در گزٍّْای وٌتزل ،تحت اعتزط بیحزوتی هشهي (2عاػت در رٍس بِ هوذت 21رٍس) ٍ ،تحوت اعوتزط بویحزوتوی حواد
(8عاػت در رٍس بِ هذت  8رٍس) ،در هَؽْای صحزایی ًز .همادیز بیاًگز « »SEM±Meanهزبَط بِ  10هَػ اعت( **<P<0/01 .هحَرػوَدی ٍ Х ،هحَر افمی)У ،

1
www.SID.ir

اثزات استزط بي حزکتي حاد ٍ هشهي بز سطح سزهي َّرهًَْای  T4 ٍ T3 ،TSHدر هَشْای صحزايي ًز

بحث

ًتایج ایي هغالؼِ ًؾاى هی دٌّذ وِ در هذت اجوزای ایوي
پضٍّؼ ،بی حزوتی حاد (وَتاُ هذت) ًَػی افشایؼ ػوذُ را
در تزؽح َّرهَى ّوای تیزٍوغویي ( ،)T4توزی یوذٍتیزًٍیي
(َّ ٍ )T3رهَى هحزن تیزٍئیذ ( )TSHهَجب هی ؽَد .ایوي
یافتِ هٌغبك با یافتِ ّای پیؾیي اعت وِ ًؾاى دادُ اًذ اعتزط
بی حزوتی حواد ،عیغوتن ّیپوَفیش -تیزٍئیوذ را در هیوًَْوای
رسٍط فؼال هی وٌذ .در ایي هغالؼِ ًؾاى دادُ ؽذُ اعوت ووِ
عغح یذ بَتاًل در  26هیوَى رسٍط وِ بوِ هوذت  3رٍس در
حالت بی حزوتی بِ عز هی بزدًذ ؽاّذ افشایؼ هتَعظ ؽذ ٍ
در هذت سهاى  6رٍس بی حزوتوی صوٌذلی ثابوت بوالی هاًوذ
( .)17تحمیمات دیگزی ًیش ًؾاى هوی دٌّوذ ووِ اعوتزط بوی
حزوتی حاد باػی افوشایؼ در تزؽوح َّرهًَْوای تیزٍئیوذی
هیؽَد .در ایي راعوتا ،پضٍّؾوْا ًؾواى هوی دٌّوذ ووِ دوذُ
تیزٍئیووذ فووَرا بؼووذ اس ؽووزٍع توواثیز ػاهوول تووٌؼ سا ب وز رٍی
ارگاًیغن ،افشایؼ فؼالیت ًؾاى هی دّذ (ّ ٍ )3وچٌیي ًتوایج
تحمیمات بز آًٌذ ووِ ًوَراپی ًفوزیي در تٌظوین فؼالیوت دوذُ
تیزٍئیذ در خزگَػ ّا اثز داؽتِ ٍ ًتایج ًؾاًگز تاثیز هغوتمین
واتىَل آهیٌْا بز رٍی عاختار تیزٍئیذ هی باؽذ ( .)4اس عَیی،
تحمیمات ًؾاى هی دٌّذ وِ ػولىزد هحَر ّیپوَفیش -تیزٍئیوذ
در هَػ ّای صحزایی عوی سهواى  2-15دلیموِ بوی حزوتوی
افشایؼ هی یابذ (ّ .)14وچٌیي ،یافتِ ّای پضٍّؾْا ًؾاى هوی
دٌّذ ووِ در عوَل بوی حزوتوی وَتواُ هوذت ( 4-6رٍس) در
بیواراًی وِ بوِ ػلوت ؽىغوتگی اًوذام تحتواًی در بیواعوتاى
بغتزی بَدًذ افشایؼ تزؽح تیزٍئیذ صَرت گزفت (.)15
یافتِ دیگز ایي هغالؼِ ًؾاى هی دّذ وِ اعتزط بی حزوتی در
عَالًی هذت تاثیزی بز عغح َّرهَى ّوای T4 ٍ T3 ،TSH
ًذاردّ .ن راعتا با ایي ًتایج ،هغالؼات دیگوزی ٍجوَد دارًوذ
گشارػ وزدُ اًذ اعتزط عَالًی هذت تاثیزی بز َّرهًَْوای
تیزٍئیذی عزم خَى ًذارد .در ایي راعتا ،تحمیمات بیاًگز آًٌذ
وِ تىزار بی حزوتی در هَػ ّای صحزایی هَجوب وواّؼ
تزؽح َّرهَى ّای تیزٍئیذی هی ؽوَد ( .)3گزچوِ پوضٍّؼ
ّای دیگزی در ایي سهیٌِ ٍجوَد دارًوذ ووِ ًؾواًگز وواّؼ
عغح عزهی َّرهًَْای تیزٍئیذی در عی اعتزط بی حزوتی
هشهي هی باؽٌذ ( .)14ٍ15ػلیزدن ایي هغالؼات ،پضٍّؼ ّای
دیگزی ٍجَد دارًذ وِ ًؾاى هوی دٌّوذ ووِ در پوی اعوتزط
هشهي ،در عغح  TSHعزم خَى تغییزی حاصل ًوی ؽَد .در
ایي راعتا ،بزرعی ّا ًؾاى هی دٌّذ وِ در عی اعتزط خفیف
ٍ هشهي عغح  T3,T4افشایؼ هی یابذ اهوا عوغح  TSHعوزم
خَى تغییز ًوی یابذ (.)18
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ّوچٌیي بزخی پضٍّؾْا ًؾاًگز آًٌذ وِ اعتزط بوی حزوتوی
هووشهي ،عووغح  TSHپالعوووا ٍ  mRNAهزبووَط بووِ (TRH
َّرهَى آساد وٌٌوذُ تیزٍئیوذ) را در هَؽوْای جوَاى وواّؼ
هی دّذ (.)19-20
اس ًظز هىاًیغن احتوالی اثزات اعتزط بوی حزوتوی حواد بوز
افشایؼ دلظوت ّوای  TSH ٍ T4 , T3عوزم ،هوی توَاى ایوي
اثزات را در هحَر ّیپَتاالهَط– ّیپَفیش -تیزٍئیوذ جغوتجَ
ًوَد .بِ ًظز هی رعذ اعتزط بی حزوتی حواد ّواًٌوذ تووام
اعتزعْای فیشیَلَصیىی دیگز ابتذا بز ًَرًٍْوای آهیٌزصیوه ٍ
هتؼالب آى ًَرًٍْای پپتیذرصیه در لؾز هغش اثز هوی گوذارد.
ًَرًٍْای پپتیذرصیه اًؾؼاباتی بِ ّیپَتاالهَط فزعوتادُ ٍ بوا
تاثیز بز ایي عیغتن ،تَلیذ  TRHرا افشایؼ دادُ ٍ بِ دًبوال آى
تَلیووذ  TSHافووشایؼ یافتووِ ٍ عبیؼتوواف بووا افووشایؼ  ،TSHدٍ
َّرهَى تیزٍئیذی  T3 ٍT4افشایؼ هی یابذ (.)21ٍ22
اس عَیی ،با تَجِ بِ ػذم تاثیز اعتزط بی حزوتوی هوشهي بوز
رٍی دلظت ّوای  ،TSH ٍ T3 ٍT4ایوي اهوز بیواًگز عواسػ
فیشیَلَصیه ًوًَِ ّا با اعتزط بی حزوتی هشهي هی باؽذ()3
وِ بذاى ٍاعغِ ػذم تغییز فؼالیت دوذُ تیزٍئیوذ هؾواّذُ هوی
گزدد .در ّویي راعتا ،هغالؼات دیگز ًیش ًؾاى هوی دٌّوذ ووِ
اگز اعتزط ّا بِ صَرت هشهي اػوال گزدًذ ،اهىواى عواسػ
ًوًَِ ّا با اعتزط پذیذ آهذُ ٍ اس ایي ًظز اثوزات هحوزن را
خٌثی هی ًوایذ (.)15
اس عزفی ،ػذم اهىاى بزرعی تغییزات َّرهَى ّای تیزٍئیذ اس
دیذگاُ علَلی ٍ هَلىَلی اس هحوذٍدیت ّوای ایوي پوضٍّؼ
اعت وِ اهیذ اعت در تحمیمات بؼوذی اهىواى بزرعوی ّوای
علَلی ٍ هَلىَلی در ایي حَسُ فزاّن آیذ.
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ًتیجِگیزی

درجوغبٌذی ولی اس یافتِ ّای پضٍّؼ حاضوز هوی توَاى
ًتیجِ گیزی وزد وِ اعتزط بی حزوتی حاد ًمؾی فشایٌوذُ در
ػولىزد اًذٍوزیٌی دذُ تیزٍئیذ داؽوتِ ٍ بوزایي اعواط ،ایوي
ًىتووِ بایووذ در هباحووی بووالیٌی بووِ خصووَؿ در اخووتالالت
تیزٍئیذی هَرد تَجِ لزار گیزد.

تقديز ٍ تشكز

A

ایي پضٍّؼ با حوایتّای هؼٌَی ٍ هادی حَسُ هؼاًٍوت
هحتزم پضٍّؾی داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ ّوذاى اًجام یافتِ
اعت .بذیي ٍعیلِ اس سحوات ایي ػشیشاى تموذیز ٍ تؾوىز بوِ
ػول هی آیذ.

References
3.

Turakulov Y, Burikhanov R, Patkhitdinov P,
Myslitskaya A. Influence of immobilization stress on
the level of secretion of thyroid hormones. Neurosci
Behav Physiol 1994; 24(6): 462-464.
4. Turakulov Y, Burikhanov R. Role of
norepinephrine in the regulation of thyroid gland

1
www.SID.ir

1.

Kar A, Panda S, Bharti S. Relative efficacy of three
medicinal plant extracts in the alteration of thyroid
hormone
concentrations
in
male
mice.
J
Ethnopharmacol 2002; 81(2): 281-285.
2. Selye H, "Confusion and controversy in the stress
field". J Human Stress 1975; 1: 37-44.

6-11  صفحات1591  فزٍرديي ٍ ارديبْشت1 ُ شوار53 ُ هجلِ پششكي داًشگاُ علَم پششكي ٍ خدهات بْداشتي ـ درهاًي تبزيش دٍر/ 11

functional activity in rabbits. Probl Endokrinol (Mosk)
1993; 39(4): 45-48.
5. Aguilera G, Kiss A, Sunar-Akbasak B.
Hyperreninemic hypoaldosteronism after chronic stress
in the rat. J Clin Inv 1995; 96(3): 1512-1519.
6. Pettersson K, Bejne B, Björk H, Strawn WB,
Bondjers G. Experimental sympathetic activation
causes endothelial injury in the rabbit thoracic aorta via
beta 1-adrenoceptor activation. Circ Research. 1990;
67(4): 1027-1034.
7. Moghaddam B. Stress preferentially increases extra
neuronal levels of excitatory amino acids in the
prefrontal cortex: comparison to hippocampus and
basal ganglia. J Neurochemi 1993; 60(5): 1650-1657.
8. Srivastava R, Taylor M, Mann D. Effect of
immobilization stress on plasma luteinizing hormone,
testosterone, and corticosterone concentrations and on
3 beta-hydroxysteroid dehydrogenase activity in the
testes of adult rats. Proc Soc Experi Biolo Med 1993;
204(2): 231-235.
9. Demura R, Suzuki T, Nakamura S, Komatsu H,
Odagiri E, Demura H. Effect of immobilization stress
on testosterone and inhibin in male rats. J Androl 1989;
10(3): 210-213.
10. Rai J, Pandey S, Srivastava R. Testosterone
hormone level in albino rats following restraint stress
of long duration. J Anat Soc India 2004; 53(1):17-19.
11. Bròdano G ,Colangeli S ,Babbi L ,Gasbarrini A ,

D
I

v
i
h

c
r

S
f

o
e

Bandiera S ,Terzi S. Osteoporotic vertebral fractures: a
disabling and expensive disease of our century. A
minimally invasive surgical technique to reduce the
pain, the hospitalization, and restore the function. Eur
Rev Med Pharmacol S 2011; 15(12): 1473-1477.
12. Burkhart J, Jowsey J. Parathyroid and Thyroid
Hormones in the Development of Immobilization
Osteoporosis. Endocrinol 1967; 81(5): 1053-1062.
13. Langer P, Földes O, Kvetnanský R, Culman J,
Torda T, El Daher F. Pituitary-thyroid function during
acute immobilization stress in rats. Experimental
Clinical Endocrinology 1983; 82(1): 51-60.

14. Langer P, Vigas M, Kvetnanský R, Földes O,
Culman J. Immediate increase of thyroid hormone
release during acute stress in rats: effect of biogenic
amines rather than that of TSH? Acta Endocrinol
(Copenh) 1983; 104(4): 443-449.
15. Tatu C, RF T, Dumitrascu V, Puscasiu D, Tanasie
G. Thyroid horrmones and immobilization. J Physiol
2005; 2(46): 19-22.
16. Sood S, Narang D, Thomas MK, Gupta YK,
Maulik SK. Effect of Ocimum sanctum Linn. On
cardiac changes in rats subjected to chronic restraint
stress. J Ethnopharmacol 2006; 108(3): 423-427.
17. Mason J, Mougey E. Thyroid (plasma BEI)
response to chair restraint in the monkey. Psychosom
Med. 1972; 34(5):441-448.
18. Kioukia N, Bekris S, Antoniou K, PapadopoulouDaifoti Z, Christofidis I. Effects of chronic mild stress
(CMS) on thyroid hormone function in two rat strains.
Psychoneuroendocrinol 2000; 25(3): 247-257.
19. Cizza G, Brady L, Esclapes M, Blackman M, Gold
P, Chrousos G. Age and gender influence basal and
stress-modulated
hypothalamic-pituitary-thyroidal
function in Fischer 344/N rats. Neuroendocrinol 1996;
64(6): 440-448.
20. Cizza G, Brady L, Pacak K, Blackman M, Gold P,
Chrousos GP. Stress-induced inhibition of the
hypothalamic-pituitary-thyroid axis is attenuated in the
aged Fischer 344/N male rat. Neuroendocrinol 1995;
62(5): 506-513.
21. Douglas F, Watt A, Panksepp J, Depression: An
Evolutionarily conserved Mechanism to terminate
separation Distress? A Review of Aminergic,
Peptidergic, and Neural. Network. Perspective.
Neuropsychoanal 2009; 11(1):7-109.
22. Duntas L, Emerson C. On the Fortieth Anniversary
of Thyrotropin-Releasing Hormone: The Hormone that
Launched a New Era. Thyroid 2009; 19(12): 12991301.

A

1
www.SID.ir

