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 34 35 اردیبهشت 19: پذیرش                                                                         34مهر  92: دریافت
 

 چكیده
منگنز و وانادیوم دو عنصر مهم در حفظ سالمت . های تیروئیدی وابسته استاعمال نرمال غده تیروئید، به حضور عناصر کمیاب برای سنتز و متابولیسم هورمون :مقدمه

 .تیواوراسیل بودشده با پروپیل ءکاری تیروئید القاهای تیروئیدی، منگنز و وانادیوم سرم، در شرایط کمن تغییرات هورمونهدف از این مطالعه، بررسی میزا. باشندتیروئید می
 گرم میلی 1آشامیدنی فاقد دارو  و گروه تیمار با دوز پایین،  گروه کنترل از آب. صحرایی بالغ نر به سه گروه تقسیم شدند سر موش 01تعداد  :هاروش 

تحت بیهوشی عمیق . روز دریافت نمودند 45مدت  آب آشامیدنی بهلیتر میلی 122گرم از این دارو  در میلی 12لیتر آب و گروه تیمار با دوز باال، میلی 122تیواوراسیل در پروپیل
رادیوایمیونواسی و میزان عناصر سرم توسط دستگاه  های تیروئید توسط روشسطح سرمی هورمون. آوری گردیدهای سرم جمعاز حیوانات خونگیری و سپس نمونه

 .گیری شداسپکتروفتومتری جذب اتمی فاقد شعله، اندازه
مقدار منگنز در هر دو دوز . > p ) 221/2(کاهش  نشان داد  سرم بصورت معنی دارییدوتیرونین های تیروکسین و تریهای تیمار، میزان هورموندر گروه :یافته ها

 .دار نبوددر صورتیکه  افزایش سطح وانادیوم سرم، معنی )در دوز باال > p  221/2در دوز کم و > p  25/2ن داد افزایش نشا

 اما برگردد میغلظت منگنز سرم  افزایشو  های تیروئیدیکاهش سطح هورمون عثباتیواوراسیل، شده وابسته به دوز با پروپیل تیروئید القاءکاری کم :گیرینتیجه 

لذا در صورت تجویز این دارو، هومئوستازی منگنز ممکن است دستخوش تغییر گردد که بررسی این موضوع در شرایط مختلف از . ردی ندادارمعنی ان وانادیوم سرم اثرمیز
 .جمله در درمان پرکاری تیروئید نیازمند تحقیقات بیشتری است

 

  منگنز، وانادیومکاری تیروئید، کم، تیواوراسیلپروپیل :واژه های کلیدی
 

 مقدمه
 

  انجام بسیاری از اعمال فیزیولوژیکی بدن الزمبرای  
ها ها، آنزیمدر ساختار بسیاری از پروتئین عناصراین . می باشند

 ها شرکت دارند و در بسیاری از و کمپلکس کربوهیدرات
کمبود و . [1] های شیمیایی با هم حضور و تعامل دارند واکنش

اختالل در رشد و موجب  کمیابعناصر میزان طبیعی  اختالل در
 های ذهنی،ماندگیاختالالت روانی و عقب ،ننمو نوزادا

                                                           
*

 yousofnam@yahoo.com                 :نویسندة مسئول مکاتبات 

 http://ijpp.phypha.ir                                      :بگاه مجلهو

 ijpp@phypha.ir:                                           ت الکترونیکیپس

 گرددمیی متابولیسمهورمونی و   پوستی، اختالالت عضالنی،
در مطالعات قبلی نشان داده شده که کم کاری تیروئید  .[0]

به دوز در وابسته و دار  سبب کاهش معنی ناشی از متی مازول 
هم یکی ازعناصر منگنز . [9] ددگر می میزان مس و روی سرم 

وجود آن برای هومئوستاز مناسب بدن ضروری  است که کمیاب
عنوان یک کوفاکتور برای عملکرد مناسب منگنز به . [4] است

اکسید دسموتاز و گلوتامین سنتتاز ها، مثل سوپربرخی متالوآنزیم
آوری مواد معدنی در ر جمعمنگنز د. [5]ضروری است 

استخوان، متابولیسم پروتئین، تولید انرژی، تنظیم متابولیک و 
های آزاد حفاظت از سلول در مقابل عمل تخریبی رادیکال

باشد می یکی دیگر از این عناصر، وانادیوم. [1]کند شرکت می

 مقاله پژوهشی
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 داردکه در ترکیبات زیستی به شکل وانادات و وانادیل وجود 
کبد، روده، ماهیچه، پوست، طحال، غدد دیوم در وانا .[7]

تیروئید توزیع شده است و  ها، قلب وتناسلی، استخوانها، شش
عملکرد فیزیولوژیکی . [8]ها دخالت دارد در عملکرد صحیح آن

وانادیوم ناشناخته مانده است اما این عنصر دارای فعالیت 
تالیست عنوان یک کاعمل وانادیوم به. فارماکولوژیک است

کند که این عنصر در تنظیم ردوکتاز، پیشنهاد می اکسیدو
  دخالت داشته باشد ATPaseپتاسیم  -عملکرد پمپ سدیم

[7 ،3]. 
باشد که ریز میتیروئید، یکی از بزرگترین غدد درون غده
برای رشد،  تیرونینیدوو تری های آن، تیروکسینهورمون

 از یکی، کاری تیروئیدکم. تکامل و متابولیسم بدن اهمیت دارند

 ت حیوانا و انسان در ریزهای غدد درونمهمترین بیماری
تیروئید  که بر اثر کمبود تولید هورمون توسط غدهباشد می

 ی نظیربا عالئم کاری تیروئید معموالًکم. دگردایجاد می
کندی اعمال  عضالت، ند شدن کارک ،آلودگی خواب خستگی،

کاهش و  قلبی دهدن ضربان قلب، کاهش برونشآهسته ،مغزی
 .[12]است  همراه حجم خون

نحوی با سنتز، متابولیسم و هر کدام بهکمیاب عناصر 
در  تغییرباشند و ارتباط می های تیروئیدی دراعمال هورمون

ساز اختالل در اثرات تواند زمینهها میمقدار طبیعی آن
های مرتبط با این و نشانه های تیروئیدی و ایجاد عالئمهورمون

به بیانی دیگر، متابولیسم و عمل . [11]شود  اختالالت
های زیادی وابسته ها و پروتئینهای تیروئیدی به آنزیمهورمون

 ها و است که بیان و عملکرد تعداد زیادی از این آنزیم
تیروئید  غده. [12]ها تحت تأثیر عناصر کمیاب است پروتئین

اهمیت این تمایل  عنصر منگنز دارد اما آوریجمعتمایل به 
 ، این فرضیههای محققانطی بررسی. [10] ناشناخته است

مستقیم، وجود دارد که افزایش منگنز به صورت مستقیم یا غیر
تیروئید و یا تنظیم دوپامینرژیک، سنتز  تخریب غدهاز طریق 
د، بر این تیروئی محرك غدهتیروئیدی و هورمون  هایهورمون

 تیروئید و  غده اثرات منگنز بر. [19] غده اثر دارد
. [14] های سمیت منگنز استهایش یکی از جنبههورمون

منگنز، باعث القاء  اند که دریافت زیادکردهپژوهشگران ثابت 
 شود و در این شرایط، میزان توزیعمی موشتیروئید در گواتر 

محققان . [10]کند می وانات تغییرمنگنز در تیروئید این حی
اند که با افزایش زیاد مصرف یُد، فعالیت پراکسیداز داده نشان

به عبارتی، فقر . یابدهای صحرایی کاهش میتیروئید در موش
وانادیوم بر فعالیت پراکسیداز تیروئید در پاسخ به تغییرات ید 

 خانواده از یلتیواوراسپروپیل. [3، 7] گذاردمی رژیم روزانه اثر

عنوان به که بوده تیونامیدها کالس تیروئیدی،آنتی داروهای
 صحرایی شناخته کاری تیروئید در موش کم یک القاء کننده

فعالیت پراکسیداز در  زامانع  پروپیل تیواوراسیل .[15] استشده 
غده جلوگیری این گانیفیکاسیون ید در ز اراشود و تیروئید می

  مازولها مانند متیعمل توسط دیگر تیونامید این .کندمی
که ولی به دلیل این [11]د گیرمازول نیز صورت میبیکار و

یدوتیرونین تیواوراسیل از تبدیل تیروکسین به تریپروپیل
کند، استفاده از آن بر دیگر تیونامیدها ترجیح داده جلوگیری می

 وانادیوم  با وجود تحقیقات گسترده نقش .[17]شود می
لذا این  .استشده شناخته  تیروئید کمتر ارتباط با غدهدر 

تحقیق و نتایج حاصل از آن، شاید بتواند در خصوص رابطه بین 
کاری تیروئید و عناصر کمیاب منگنز و وانادیوم، توضیح کم

کاری در این مطالعه، به بررسی اثر کم. بیشتری ارائه نماید
بر میزان عناصر کمیاب  تیواوراسیلپروپیل باتیروئید القاء شده 

  .منگنز و وانادیوم در سرم خون موش صحرایی پرداخته شد

 

 ها مواد و روش
به شماره )این مطالعه با مجوز کمیته اخالق دانشگاه رازی 

سر  01برای انجام این مطالعه، تعداد . صورت گرفت( 83105
. استفاده شدموش سفید صحرایی بالغ جنس نر نژاد ویستار 

موش ها از مرکز پرورش حیوانات دانشکده داروسازی دانشگاه 
 نتخابگرم ا 181 ± 9با میانگین وزنی  علوم پزشکی کرمانشاه،

از نظر دما، خانه شرایط نگهداری حیوانات در حیوان. شدند
. رطوبت، نور، تغذیه و سایر عوامل زیستی تحت کنـترل بود

 42تا  92و رطوبت آن  وسلسیس درجه  00 0 دمای محیط
روز، موشنهان تابش نور نیز در هر شبااز لحاظ میز. درصد بود

ساعت روشنایی  10ساعت تاریکی و  10تناوب  ها در یک دوره
طور به بعد از دوره تطابق با محیط، حیوانات. ندنگهداری شد

گروه کنترل، گروه تیمار با  :گروه تقسیم شدند 9به تصادفی 
آشامیدنی  گروه کنترل، آب. و گروه تیمار با دوز باال دوز پایین

 معمولی مصرف کردند ولی گروه تیمار دوز پایین، میزان 
میلی لیتر و گروه تیمار  122در  تیواوراسیلپروپیلگرم میلی 1

لیتر آب آشامیدنی میلی 122گرم در میلی 12دوز باال، میزان 
 شرکت ایران) یواوراسیلتپروپیلپودر خالص . دریافت می کردند
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روز به  45مدت  شد و به آشامیدنی حل در آب( هورمون
با توجه به نیمه عمر زیاد هورمون های . [9]حیوانات داده شد 

 9تا  0روز و تری یدوتیرونین 15برای تیروکسین )تیروئیدی 
 1از دوز . دوره تیمار بیشتر از یک ماه مناسب تر است (روز

لیتر آب آشامیدنی میلی 122یواوراسیل در گرم پروپیل تمیلی
صحرایی در حال کاری تیروئید در موش های کمجهت ایجاد 

و از دوز  رشد بدون عوارض جانبی مخرب استفاده شده است
لیتر آب نیز در مطالعات میلی 122گرم درمیلی 12 باالی آن یا

، اطمینان دوز باالتر .[15]گرفته است تکمیلی مورد استفاده قرار 
ما را از تغییر احتمالی در سطح فاکتورهای مورد سنجش، فراهم 

میزان  تخمینی آب مصرف شده و دریافت دارو . آوردمی
پس از تزریق ، آزمایش ن دورهاپای در (.1 جدول)محاسبه شد 

 02با دوز ( ، هلندAlfasanشرکت % )12هیدروکلراید  کتامین
کردن  و بیهوشرون عضالنی دصورت به گرم بر کیلوگرممیلی
 توسط سرنگ  از دهلیز راست قلب ،ناحیو
 از های خونی بعد نمونه. آمدعملبه خونگیری ی لیتری،میل 5
، با خون جهت لخته شدناتاق  دمای درماندن ثابت  ساعت 1

ند نتریفوژ شدادقیقه س 15مدت در دقیقه و بهدور  1522
های سرمسپس (. ، آمریکااسیگم دستگاه سانتریفوژ، شرکت)

 هایویالو در شده  نده جداارسوب باقیم از شده،حاصلشفاف 
 ن ااز زم سلسیسوس درجه -72 دمای در و مخصوص

 .[18]اری شدند هدها نگگیری تا آنالیز آننمونه

  و تیروکسینهای جهت سنجش میزان هورمون
های توسط کیت ، از روش رادیوایمونواسیسرم یدوتیرونین تری
گیری و جهت اندازه( بیوتک)طب گیری شرکت یاوراناندازه

سرم از دستگاه جذب  وانادیومو  نگنزممیزان عناصر کمیاب 
( ، آلمانThermo Elemental GF 95مدل) اتمی فاقد شعله

نتریفوژ و اهای سلوله ها،ظروف شامل ویال کلیه .استفاده شد
 گیریهای مربوط به اندازهر آزمایشدیگر وسایل مورد استفاده د

 درصد و آب فاقد یون 5با اسید نیتریک  ،هاعناصر و هورمون

جهت سنجش نمونه توسط دستگاه جذب اتمی . تمیز گردیدند
 ناعملی تمامی ظروفی که قبال در شرایط یکس هر قبل از
ن مبنی بر اینکه اداده شده بودند، جهت کسب اطمین شستشو

پس از آخرین شستشو مقداری  ،خارجی ندارند هیچگونه آلودگی
ن جذب اتمی مربوط امیز کدام کرده ورا وارد هر فاقد یونآب 
نچه این اچن .کردیمگیری ندازهاها را آن وانادیوم و نگنزبه م
ظرف فاقد یون آب ) کنن با جذب قرائت شده توسط بالامیز

از آب  .درفتنگظروف مورد استفاده قرار می، بود سانیک( اصلی
. گردید ههای سرمی نیز استفادسازی نمونهفاقد یون جهت رقیق

های استاندارد، تهیه شد و سپس ابتدا نمونه بالنک و نمونه
شده با آب فاقد یون، به دستگاه تزریق های سرمی رقیقنمونه

های داده. گردید تا میزان جذب آنها توسط دستگاه تعیین گردد
 مربوط به هر نمونه، در ضریب دست آمده از دستگاه به

سازی مربوط به همان نمونه ضرب شد تا غلظت واقعی رقیق
غلظت عناصر در سرم بر حسب . هر عنصر مشخص شود

 .میکروگرم بر لیتر بیان گردید
 ها از روش آنالیز واریانس یک طرفهبین گروه برای مقایسه

ها ادهد. استفاده شد( Tukey test)و متعاقب آن از تست توکی 
انحراف معیار میانگین، بیان و کلیه مقادیر  ±صورت میانگین به
 .دار تلقی گردیدمعنی  > 25/2pبا 

 

 نتایج
های تیروئیدی سرم برحسب نانومول گیری هورموننتایج اندازه

های تیمار تیروکسین در گروه هورمون نشان داد که میزان لیتربر 
در مقایسه با گروه  1/3 ± 1/2اال و دوز ب 5/19 ± 8/2دوز پایین 

اختالف .  > p)221/2(، کاهش نشان داد  8/97 ± 8/9کنترل 
گروه تیمار نیز نسبت به یکدیگر معنادار  میزان این هورمون در دو

 همچنین میزان (. الف1نمودار   > 25/2p(بود 
  88/2 ± 25/2تیمار دوز پائین  یدوتیرونین در گروهتریهورمون 

 کنترل نسبت  به گروه  85/2 ± 29/2تیمار  دوز  باال    در  گروهو 
 

 

 ساعت و کل دوره ی تیمار 04میزان تخمینی آب مصرف شده و  تخمین میزان دریافت دارو در دو گروه تیمار در مدت  -1 جدول
 

میزان دریافت دارو در 

/ کیلوگرم وزن)روز  45

 (میلیگرم دارو

میزان دریافت دارو در 

کیلوگرم )ساعت  64

 (میلیگرم دارو/ وزن

میانگین حجم آب مصرف 

شده به ازای هر موش در 

 (میلی لیتر )روز  45

میانگین حجم آب مصرف 

شده به ازای هر موش در 

  (میلی لیتر) ساعت 64

غلظت پروپیل تیواوراسیل 

میلی گرم ) در آب آشامیدنی

 (لیترمیلی 122در 

 گروه ها

- - 45/1834  ± 912 01/159  کنترل -  8 ± 

34/998  ± 7/15  5/7 ± 4 /2  82/1778  ± 915 14/152  دوز کم  1 7 ± 

79/9994  ± 005 0/74  ± 5 45/1113  ± 452 01/148  دوز زیاد 12  12 ± 
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دار با تفاوت معنی : ***  (n = 7) .بر تری یدوتيرونين( ب)بر هورمون تيروکسين، ( الف. )ییتيواوراسيل بر سطح سرمی هورمونهای تيروئيدی در موش صحرااثر پروپيل -1 نمودار

 .  > 0p/ 00تيواوراسيل با بين دوز کم و زیاد پروپيلدار تفاوت معنی: و   > 0p/ 000گروه کنترل با 

 
 ، کاهش معنی دار نشان دادند 09/1 ± 21/2به مقدار 

(221/2 (p <   وجود   دو گروه تیمار اختالف معنادارولی بین
 (.ب1 نمودار)نداشت 

و گروه  124 ± 1/10تیمار با دوز باال به  میزان منگنز در گروه
رسیده بود در حالی که میزان این  82 ± 1/14تیمار با دوز پایین به

. میکرو گرم در لیتر بود 99/ 4 ± 9/4عنصر در گروه کنترل 
منگنز در گروه با دوز باال نسبت به گروه کنترل عنصر  افزایش

(221/2 (p <  و افزایش آن در گروه تیمار دوز پایین نسبت به گروه
ولی دو گروه تیمار نسبت به هم  معنی دار بود > p) 25/2(کنترل 

نتایج حاصل از (. الف0 نمودار) داری نبودنددارای اختالف معنا
ان داد که مقدار این عنصر در سرم گروه نش گیری وانادیوماندازه
و گروه با  40/0 ± 12/2و گروه با دوز پایین  93/0 ±11/2کنترل

بود که با وجود افزایش جزیی، بین گروهها  32/0±91/2دوز باال 
 (.ب0 نمودار) نسبت به هم، اختالف آماری معناداری وجود نداشت

 

 بحث
 خــوراکی  کنــد کـه  تجــویز نتـایج ایــن مطالعـه تأییــد مـی   

بصورت محلول در آب آشامیدنی، مهارکننـده  تیواوراسیلپروپیل
و یـدوتیرونین  تریو تیروکسین  هایای قوی برای تولید هورمون

 از طرفی، با افزایش میزان. باشدکاری تیروئید میکم کننده القاء
تیروکسین نیز بیشـتر  ، کاهش میزان هورمونتیواوراسیل پروپیل

 شناخته شده دال بر درستی القاء کم اثر  این  ده مشاه لذا   بود

  > 0p/ 000 دریافت کننده پروپيل تيواوراسيل با دوز باال  با گروه کنترل با  دار گروهتفاوت معنی:  ***(. ب) و وانادیوم( الف) تيواوراسيل بر سطح سرمی منگنزاثر پروپيل -2 نمودار

 .00/0p <  ،(n = 7)دار گروه دریافت کننده پروپيل تيواوراسيل با دوز پایين  با گروه کنترل با ت معنیتفاو: *و 

A

A

A 

 (ب)

 هاگروه                                                                                 هاگروه                           

 

)A) 

 (الف)

 

 (الف) (ب)
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 .در این آزمایش است کاری تیروئید
 تیروئید اثر عنصر بر فیزیولوژی طبیعی غده  از بیست  بیش 

های تیروئیدی نیز بر متابولیسم این عناصـر  هورمون. گذارندمی
 مطالعـه حاضـر  . [13]مله منگنز و وانادیوم اثر دارند کمیاب از ج

 ء شـــده توســـط کـــاری تیروئیـــد القــا نشــان داد کـــه کــم  
. گـردد باعث افزایش میزان منگنز سـرم مـی   تیواوراسیلپروپیل
حاصـل از ایـن آزمـایش، م یـد آن بخـش از تحقیقـات        نتیجه

نظیفی و همکاران است که بیـان داشـته انـد در مـدل حیـوانی      
 منفــی بــین میــزان منگنــز و هورمــون د، یــک رابطــه گوســفن

همچنـین ایـن یافتـه موافـق     .  [02]یدوتیرونین وجود دارد تری
تحقیق الجوبوری و همکاران  است کـه گـزارش کـرده بودنـد     

کاری تیروئید افزایش خون بیماران  دارای کممیزان منگنز سرم 
اما گزارشی که بیان داشته میزان منگنـز در کـم   . [01]می یابد 

اخیراً هم . را حمایت نمی کند [00]کاری تیروئید تغییر نمی کند 
بیان شده که پرکاری تیروئید باعث افزایش میزان منگنـز سـرم   

لذا احتماالً پرکاری و کم کاری تیروئید از طریق   [09]می شود 
ر در خـون مـی   دو مکانیسم متفاوت باعث افـزایش ایـن عنصـ   

کاری تیروئید اشتهای حیوان را کم می کند در حـالی  کم. شوند
و در  [04]دهـد  مصرف غذا را افـزایش مـی   که پرکاری تیروئید

از . حالت پرکاری دریافت عناصر هم به طبع آن بیشتر می شود
طرف دیگر، در مورد کم کاری تیروئید گزارشات مبین افـزایش  

جود این واقعیـت، گـزارش دیگـری    با و. [02]منگنز سرم است 
حاکی از آن است که کم کاری تیروئید سطح استوئید اسـتخوان  
را کاهش می دهد و احتماالً در جذب استخوانی عناصر کمیـاب  

لذا چنانچه عناصر از جمله عنصـر  . [05]اختالل ایجاد می شود 
منگنز در ساختارهای بدن جذب نشوند احتمال می رود غلظـت  

یکی از ایـن سـاختارها کـه منگنـز آن     . ا باال رودپالسمایی آنه
ــای قرمـــز خـــون       ــت گلبـــول هـ ــتر از ســـرم اسـ  بیشـ

باشند که احتمال دارد در حالت کم کـاری تیروئیـد مقـداری    می
گـزارش دیگـری علـت    . [01]منگنز را در پالسـما رهـا سـازند    

افزایش منگنز سرم در بیماران با کم کـاری تیروئیـد را کـاهش    
های بسیار اندکی بررسی.  [07]ذکر نموده است دفع ادراری آن 

 در مورد ارتباط متقابـل بـین عنصـر وانـادیوم بـا غـده تیروئیـد        
از هالوپراکسیدازها در موجودات زنده ابتـدایی  برخی . داردوجود 

 هالوپراکسـیداز شـناخته  . برای فعالیت خود به وانادیوم نیاز دارند
تیروئیـد   پراکسیداز غـده  تر حیات، آنزیمهای عالیشده در شکل

 هایی کـه وضـعیت تیروئیـد را دچـار تغییـر      استرس. [08]است 

 دهندوانادیوم را افزایش می کنند، میزان پاسخ تیروئید به فقرمی
ترکیبـات وانـادیوم بـرای     تجـویز  دهـد گزارشی نشان مـی . [3]

و کـاهش  تیروئید  کاریهای صحرایی دیابتی که دچار کمموش
و  های تیروئیدی بودند، باعـث برگشـت تیروئیـد   هورمونمیزان 

مطالعـه حاضـر   . [13] هایش به وضع طبیعی شده استهورمون
تیواوراسـیل  پروپیـل کاری تیروئید القاء شده توسط نشان داد کم

 دار در میـزان عنصـر وانـادیوم سـرم     افزایش غیـر معنـی   باعث
بـاط بـین   های بیشتری در مـورد ارت الزم است پژوهش. شودمی

 نقـش  بـه  توجـه  با .تیروئید انجام پذیرد عنصر وانادیوم و غده

 شـاید  تیروئیـد،  غده عمل با آن رابطه و بدن کمیاب در عناصر
 عناصر این درمانی اتاثر از رابطه، این تردقیق شناخت با بتوان

 از آن پیشـگیری  حتـی  و کم کـاری تیروئیـد   درمان عنوان به

 .نمود استفاده

 

  گیرینتیجه

شده  تیروئید القاء کاری وابسته به دوزدر این پژوهش کم
 در  وابسته به دوز کاهش تیواوراسیل، ضمنپروپیل بوسیله
غلظت منگنز  در های تیروئیدی، باعث افزایشهورمونمیزان 
ی دارمعنی میزان غلظت وانادیوم سرم اثر اما برگردید سرم 

ری تیروئید را به علت افزایش سرمی منگنز در کم کا. شتندا
عوامل مختلفی می توان نسبت داد اما در هر حال، درالقاء کم 
کاری تیروئید با داروی پروپیل تیواوراسیل در مدل حیوانی 
همانند خود بیماری کم کاری تیروئید، ممکن است هومئوستاز 
منگنز دستخوش تغییر گردد و بعضی از عوارض کم کاری 

 .دهم خوردن تعادل منگنز در بدن باشمتأثر از ب احتماالًتیروئید 
 

 سپاسگزاری
با پشتیبانی مالی )نامه خانم مریم کاظمی این مقاله از پایان

نویسنگان این مقاله از . استخراج گردیده است( دانشگاه رازی
همکاری صمیمانه آقای اسماعیل محمدی زاده و خانم مونسه 

یر و تشکر شیرزادی بهفر دانشجویان سابق کارشناسی ارشد تقد
می نمایند و همچنین از مسئولین اداره کل بهزیستی استان 
کرمانشاه بخصوص آقای سعید دزفولی نژاد که با در اختیار 
قراردادن دستگاه جذب اتمی کمک قابل ستایشی را مبذول 

خاطر در اختیار قراردادن پودر داشتند و شرکت ایران هورمون به
 .ی بعمل می آیدداروی پروپیل تیواوراسیل، قدردان
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Abstract 

 
Introduction: The normal activity of thyroid depends on the presence of some trace elements required for the 

synthesis and metabolism of thyroid hormones. Manganese (Mn) and Vanadium (Vn) are two important elements for 

maintaining thyroid health. The aim of this study was to investigate serum levels of Mn, V, triiodothyronine (T3) and 

thyroxine (T4) after hypothyroidism induced by propylthiouracil (PTU). 

Methods: Twenty-one male adult rats divided into three groups. The control group received tap water. Low-dose 

treatment group received 1 mg PTU in 100 ml tap water and high-dose treatment group received 10 mg PTU per 100 ml 

of tap water for 45 days. Under deep anesthesia, blood samples were obtained. Serum levels of thyroid hormones and 

the trace elements )Mn and Vn) were measured by radioimmunoassay and flameless atomic absorption, respectively. 

Results: PTU decreased serum levels of T3 and T4 in a significant dose-dependent manner in two treatment groups 

(p < 0.001)  . The Mn level increased by the both doses (p < 0.05 and p < 0.001) but Vn serum level did not change 

significantly. 

Conclusion: PTU-induced hypothyroidism decreases thyroid hormones and increases serum level of Mn but not Vn. 

Administration of PTU changes manganese homeostasis. Further studies are required to ensure this consequence during 

treatment of hyperthyroidism by PTU. 
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