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 ي. مطالعدات ببلد  [1]ن و متابوليسم، مورد نيدا  هسدتند   اکسيژ

درصددد ا   ۵/2در ي تيروئيددد کددار کددم اسددت  نشددان داده

عددم وجدود    ايد و کمبود  [2]دهد  هاي طبيعي رخ مي حاملگي

موجب کند شدن اعمال مغزي و جسمي، کداهش   تيروئيدغده 

ماندگي ذهني در نو ادان  مقاومت در برابر سرما و موجب عقب

ها مثل مغز، کبد،  اکثر بافت يرو ديروئيت يها شود. هورمون مي

کنندد و در   ياثدر مد   يفدت رربد  استخوان و با ه،ير ه،يبلب، کل

دارندد   غرشد و بلو يرو يدر حال تکامل اعمال مهم واناتيح

 يدر نواح دهيچيپ ي مان يالگو کيدر است که شده  دهي. د[۳]

مخچده و   اتوم،ياسدتر  پوکامپ،يا  مغز مثل بشر مغز، ه يخاص

. [۴]ود شد  يمد  انيد ب T3 يا هسدته  يهدا  رندده يگ پوتاالموسيه

 يکيولدوژ ينوروب ندد يفرا نيرند ميدر تنظ ديروئيت يها هورمون

مغدز   هياول تکاملدر  ينقش اساس نيکنند بنابرا يدخالت م هيپا

هدا اثدر    ندورون  يرو ماًيمستق ديروئيت يها . هورمون[۵]دارند 

 س،ينوروژنز يها مربوط به پروسه يها ژن يسيکنند و رونو يم

و  هدا  تيدنددر  ونيفراسيپرول س،يناپتوژنزيس ،يمهاجرت نورون

 يهدا  کاهش هورمون ني. بنابرا[۶]کنند  يرا فعال م ونيناسيليم

 يبه دنبال داشته و در ط يمهم کينورولوژ يآمدها يپ ديروئيت

 يشناخت ،يباعث اختالالت حرکت ينو اد ليو اوا ينيدوره جن

 راتيتداث  يبدرا  ي.  مدان بحراند  [۷]شدوند   يم يکيکولوژيو س

تدا رو    ينيجن 18بر مغز در رت ا  رو   ديروئيت يها هورمون

هدا،   در انسدان  نيرند  . هدم [8]پس ا  تولدد اسدت    2۵تا  21

 1۵هدا در   در سه ماهده اول و در مدوش   ديروئيت يها هورمون

رو  است( ا  جفت  21 ي)طول دوره باردار يرو  اول باردار

 سدم يديروئيپوتيها . مشاهدات نشان داده کده [9]کنند  يعبور م

مثدل   ،يو شدناخت  يپزشدک  با اخدتالالت روان  يکيارتباط نزد

 هشده کد  دهي. د[1۰]دارد  ياختالل حافظه، اضطراب و افسردگ

بيماران هايپوتيروئيدد   درصد ۴۰تا  ۳۰اختالالت اضطرابي در 

مبدتال بده ميگدزدم     مداران يدهدد. عالمدت بدار   ب    حاد رخ مي

اسدت  ممکدن   مارانيبه سمت اضطراب است. ب عيپيشرفت سر

بدراري شدده و اغلدب بده شددت       تدوهم و بدي   ان،يدرار هدذ 

 روندده  شيو پ يجيتدر راتييشده تغ دهيهستند. د ريپذ کيتحر

 شيبدا اضدطراب مدزمن، افدزا     تدر  شيب ديروئيهورمون ت طحس

 [.11]راه است  هم کوموتوريخستگي و کاهش سا

اند که ور ش باعدث کداهش    مطالعات نشان داده يطرف ا 

 شدود. در  يمد  [1۴،1۳] و جونددگان  [12]اضطراب در انسدان  

حقيقددت ور ش ارادي در جوندددگان بددا شددماري ا  اثددرات   

شي مثل بهبود اعمدال شدناختي در   فيزيولوژيک و رفتاري سا 

، [1۴،1۳]، کاهش رفتارهاي مربدوط بده اسدترس    [1۵]ها  رت

و آنژيدوژنزيس و افدزايش فاکتورهداي     روژنزيسافزايش ندو 

. بنابراين [1۶]راه است  هم BDNFو  IGF-1نوروتروفيک مثل 

يددش بتواندد بدر    رسد که ور ش ا  طريق اثرات مف به نظر مي

اسداس   نيد کاري تيروئيد موثر باشد. بر ا اضطراب ناشي ا  کم

اثرات ور ش اجباري بدر اخدتالالت    يمطالعه بررس نيهد  ا

 يير ندان بالغ مادران هيپوتيروئيد موش صدحرا در ف ياضطراب

  .بود
 

 هامواد و روش
هداي ندر و مداده     سدر مدوش   12۰در اين مطالعه تجربدي  

 نيا  بد  يانتخداب  يبده صدورت تصدادف     Wistarصحرائي نژاد

انتخاب  يديروئيپوتيمتولد شده ا  مادران سالم و ها يها موش

مذکور در مرکدز پدرورش    واناتي. حديگرد شده بودند استفاده 

شدبانه   کليو سد  22±2دانشگاه، در درجه حدرارت   واناتيح

بدر   يشددند. مالحظدات اخالبد    يم يدار ساعته نگه 12 يرو 

اخالق دانشگاه مورد توجه برار  تهينامه و مجو  کم وهياساس ش

 .گرفت

ايجاد هايپوتيروئيدي بدين صدورت بدود    نحوه

سر رت بالغ ماده  ايمان نکرده و  2۰که در ابتدا تعداد حدابل 

 ۴سر رت بالغ نر تهيه نمدوده و بده تددرير در طدي      1۰تعداد 

رت ندر   1را با رت ماده  1 يشب متوال ۳دوره و در هر دوره 

 سيهاي ماده را برر . صبح رو ها رتاديمد در يک بفس برار 

در  (GD0) ده و با مشاهده پالك واژينال رو  صفر حاملگيکر

. نداي منتقدل شدد   شد و هر يک به بفدس جداگانده   نظر گرفته 

 2۰۰و  ۵۰ يهدا بدا دو   (PTU) داروي پروپيدل تيواوراسديل  

پس ا   21تا رو   (GD6) بارداري ۶ا  رو   تريگرم در ل يليم
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شد و هدر رو    دهها افزو به آب آشاميدني رت (PND21) تولد

 PTU پس ا  تولد 21. رو  ديگرد يکنترل م يآب مصرف زانيم

. سدپس بده دنبدال    دندد يها ا  مادران جددا گرد  بطع شد و بچه

خون ا  مادران و دو مورد  و گردن  دن، نمونه قيعم يهوش يب

و تائيدد   (Total T4) نيروکسينان جهت بررسي تآ يها ا  بچه

 2۰۰۰) خون سانتريفيوژ شده هنمون .هايپوتيروئيدي گرفته شد

min, RPM 2۰ ) و سرم جداشده درC˚8۰- داري و بعدد   نگه

 ديد روئيپوتيدهندده ه  شد که نشان يابيار  زايو روش اال تيبا ک

رو  فرصت ريکداوري   9۰ها  . به  اده[1۷]بود  واناتيشدن ح

 و يماهه شدند( و سپس به دو گروه ور ش ۴ داده شد )حدوداً

اضطراب بر  يابيو مطالعه رفتاري ار  ندتقسيم شد يور ش ريغ

 (.1ها انجام شد )شکل  آن يانجام شده بر رو ياساس  مانبند

دو  يدر طد  واناتيح

 قهيدب ۵ يصورت که برا نيبه ا قه،يدب ۳۰هفته رو انه به مدت 

 بدا سدرعت   يبعدد  قده يدب ۵ ي، براm/min12  اول با سرعت

m/min 1۵ بده مددت   قهيدب ۳ يو براm/min  2۰   ۵و مجددد 

با  m/min  12را با سرعت يو مابق m/min  1۵به مدت قهيدب

بدا اسدتفاده ا     يراجبدا  دنيد صدفر درجده بده روش دو    بيش

 .ور ش داده شدند ليدميتر

اي شکل مرتفع:  ما  بعالوه دستگاه

  که (EPM)  مرتفع  شکل  اي بعالوها  ما    اضطراب  ار يابي  براي

  است  در جوندگان  اضطراب  سطح  ار يابي  استاندارد جهت  مدل

دو   و شدامل   شدده   سداخته   ا  ردوب   دستگاه  شد. اين  استفاده

)هدر    بسته  متر( و دو با وي سانتي ۵۰×1۰  با  )هر يک  با وي

 1۰×1۰)  مرکدزي   کفده   متدر( و يدک   سدانتي  ۵۰×1۰×۴۰  يک

  بسدته   و با وهاي  هم  با  روبروي  با وهاي  که  متر( است سانتي

  متر ا  کف سانتي ۵۰ديگر برار دارند و حدود  يک  روبروي  هم

  اضدطراب   سدنجش  تجربي   مدل  گيرد. اين باالتر برار مي  اطاق

 .ندارد  حيوان  و يادگيري  آمو ش  به  ا يو ني  بوده  غير شرطي

 ۵،  طدور جداگانده    ببل ا  تست بده   : هر موش

ابعاد  به   اي و در جعبه  کار منتقل  اطاق  به  ا  آ مايش  ببل  دبيقه

 جسدتجوگرانه   گيرد تا فعاليت متر برار مي سانتي ۳۰×۴۰×۴۰

(Explorative activity)  مددت   به  يابد. آنگاه  افزايش  حيوان  

  شده  با ( برار داده  ويبا   و رو به  فهک  در ما  )بسمت  دبيقه ۵

مشداهده    طريدق  ا   ار يابي اضطراب هاي استاندارد  و شاخص

  خواهدد شدد و    ثبدت   جستجوگرانه  هاي و فعاليت  ها بررسي آن

  (Open arm entrance, OAE)بدا    با وهاي  ورود به  افزايش

 در بددددا وي بددددا   شددددده  سددددپري  و افددددزايش مدددددت

(Time spend in open arm, TOA) کدداهش  شدداخص  

در مورد   بضاوت  ينرن شد. هم خواهد   تلقي  در موش  اباضطر

اگدر    کده   اسدت   صورت  بدين  اضطراب  دار سطح  معني  اختال 

  شده سپري  با  و مدت  با وي  )ورود به  هر دو شاخص   مان هم

  ييک  يابد و حدابل  و يا افزايش  راستا کاهش  ها( در يک در آن

  عنوان  باشد، به  داشته  کنترل  با گروه  داري معني  ها تفاوت ا  آن

 [.18]شود  مي  تلقي  اضطراب  دار سطح تغيير معني

  ايدن دسدتگاه شدامل يدک محفظده      .

  متدر، عدر    سانتي ۷1  با طول مستطيل  مکعب گالس   يپلکس

  وسد  ت  باشدد. دسدتگاه   متر مي سانتي 2۰متر ارتفاع  سانتي 2۰

  متر و تاريک سانتي ۳1  طول  به  روشن  دو بسمت  به تونل   يک

 .شود مي  متر تقسيم سانتي ۳۰

حيوان در بسمت روشدن دسدتگاه بدرار داده     

يقه مورد بررسدي بدرار گرفدت و    دب ۵شد و رفتارش به مدت 

 [.19]هاي  ير ثبت شد  شاخص

  مدددان گذراندددده شدددده در بسدددمت روشدددن     -1

(Time spent in the light chamber, TLC). 

که بين  (Number of transition, NT) تعداد بارهايي -2

 .کند محفظه تاريک و روشن رفت و آمد مي

طبيعدي   عيد توجه به تو  با

هاي پارامتريک )مددل آنداليز واريدانس يدک      ها ا  روش داده

( اسدتفاده  يتدوک  Post-hoc طرفه، دوطرفه و سه طرفه و تست

 .مورد ببول برار گرفت >۰۵/۰P با يدار يو سطح معن ديگرد

بدا   يار يابي اثدر ور ش اجبدار   يبرا

شدت متوس  بر ميزان  اضدطراب ناشدي ا  هايپوتيروئيديسدم    

ا   يطور مساو ه( ببالغ يها حيوان )پوپسر  12۰مادري، ابتدا 

 1۰گدروه مداده(    ۶ندر و   گروه ۶گروه )  12هر دو جنس در 

 .بندي شدند تايي دسته
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 .(SED-CON) يور ش ريگروه سالم غ -1

 2۰۰و  ۵۰تيروئيدددي غيددر ور شددي )  گددروه هددايپو -2

 (SED-HYP)  گرم يليم

 (EX-CON)  گروه سالم ور شي -۳

گدرم(   يلد يم 2۰۰و  ۵۰گروه هايپوتيروئيد ور شدي )  - ۴     

(EX-HYP). 
 با ه  ماني آ مايش  .1شکل 

 

 نتايج

 ي مان سپر 2 شکل 

سده طرفده    انسيوار زيدهد. آنال يبا  را نشان م يشده در با و

 بدر  وانيد مداخله( در خصوص  مان حضور ح× گروه×)جنس

 F1,72=۶2/11جنس ) يدار يا  اثر معن يبا  حاک يبا و يرو

،۰۰1/۰=P) 1۶/۵۷)هدددا  گدددروه يدار ياثدددر معنددد=F1,72 

،۰۰۰1/۰=P) 2۵/9)دار مداخلدددده  يو اثددددر معندددد=F2,72 

،۰۰۰۳/۰=P) جددنس و گددروه  نيدار بدد يو عدددم تعامددل معندد

(99/2=F1,72 ،۰8/۰=P)جدنس و   نيدار بد  يو عدم تعامل معن

 نيدار بد  يعدم تعامل معند  (F2,72 ،۰۶/۰=P=۳99/۰)مداخله 

و عدددم تعامددل   (F2,72 ،12/۰=P=1۷/2)گددروه و مداخلدده  

 (F2,72 ،۷/۰=P=22۷/۰)جنس، گروه و مداخلده   نيدار ب يمعن

 مدان   نيهدا نشدان داد. کده بد     گروه نيب يبعد زيباشد. آنال يم

با دو   يرور شيغ ديروئيپوتيبا  در گروه ها يحضور در با و

اخدتال    يرور شد يگرم نسدبت بده گدروه سدالم غ     يليم 2۰۰

 يدي  ا دهندده اثدر اضدطراب    وجدود دارد کده نشدان    يدار يمعن

 مددان در  نيددا نيرندد (. هددم>۰۵/۰Pاسددت ) يديددروئيپوتيه

 ينسبت به گدروه سدالم ور شد    يور ش ديروئيپوتيه يها گروه

دهنده عدم اثدر ور ش بدر    نداشت که نشان يدار ياختال  معن

 مان در  نيا است. ضمناً يديروئيپوتيا  ه يناش يي ا اضطراب

طدور   هبد  يور شد  رينسبت به گروه سالم غ يگروه سالم ور ش

دهندده   ( کده نشدان  >۰۵/۰Pاسدت )  افتده يکداهش   يدار يمعن

اسدت کده    نيد نشدانگر ا  افتهي نيور ش است. ا يي ا باضطرا

شدبه   يهدا  واکدنش  شيور ش با شدت متوس  موجدب افدزا  

 گردد.  يم ياضطراب

 مدان   ۳ شدکل 

 دهد.  يبسته را در هر دو جنس نشان م يشده در با و يسپر

مداخلده( در  × گدروه ×سده طرفده )جدنس    انسيوار زيآنال

ا  عدم اثر  يبسته حاک يدر با و وانيخصوص  مان حضور ح

 يدار ياثددر معندد (F1,72 ،1۷/۰=P=91/1)جددنس  يدار يمعندد

دار مداخلده   يو اثر معن (F1,72 ،۰۰۰1/۰=P=۷9/۳۵)ها  گروه

(۷۶/۵=F2,72 ،۰۰۴/۰=P) جنس و  نيدار ب يو عدم تعامل معن

جدنس و   نيدار ب يو تعامل معن (F1,72 ،۳1/۰=P=۰1/1)گروه 

گروه و  نيدار ب يتعامل معن (F2,72 ،۰۰۷/۰=P=1۷/۵)مداخله 

 نيدار بد  يو عدم تعامل معن (F2,72 ،۰۰9/۰=P=۰1/۵)مداخله 

باشدد.   يمد  (F2,72 ،22/۰=P=۵1/1)جنس، گدروه و مداخلده   

در  ر مدان حضدو   نيها نشان داد. کده بد   گروه نيب يبعد زيآنال

نسبت به گروه  يور ش ريغ ديروئيپوتيبسته در گروه ها يبا و
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دهندده اثدر    رد که نشاندا يدار ياختال  معن يور ش ريسالم غ

 نيد ا نيرند  (. هدم >۰۵/۰Pاست ) يديروئيپوتيه يي ا اضطراب

نسبت به گدروه سدالم    يور ش ديروئيپوتيه يها  مان در گروه

عددم اثدر    هندده د نداشت که نشدان  يدار ياختال  معن يور ش

 اسدت. ضدمناً   يديد روئيپوتيا  ه يناش يي ا ور ش بر اضطراب

 ريد نسدبت بده گدروه سدالم غ     ي مان در گروه سالم ور ش نيا

( کده  >۰۵/۰Pاسدت )  افتهي شيافزا يدار يطور معن هب يور ش

 نيد نشدانگر ا  افتهي نيور ش است. ا يي ا دهنده اضطراب نشان

 يهدا  اکدنش و شياست که ور ش با شدت متوس  موجب افزا

 گردد.  يم يشبه اضطراب

* نشان دهنده  P<۰۵/۰دهد.  يو در هر دو جنس را نشان م يرور شيو غ يور ش د،يروئيپوتيسالم و ه ي مان گذرانده شده در با وي با  در گروه ها  .2شکل 
 در جنس مربوطه است. رور شيينشان دهنده اختال  معني دار با گروه سالم غ ^ P<۰۵/۰ در جنس مربوطه است. رور شيياختال  معني دار با گروه سالم غ

۰۵/۰>P # در جنس مربوطه است يرور شيغ ديروئيپوتينشان دهنده اختال  معني دار با گروه ه. 

نشان دهنده  * P<۰۵/۰ مان گذرانده شده در با وي بسته را گروه هاي سالم و هيپوتيروئيد، ور شي و غيرور شي و در هر دو جنس نشان مي دهد. . ۳ شکل
 است. در جنس مربوطهور شي سالم غيرگروه با نشان دهنده اختال  معني دار  ^ P<۰۵/۰ است. در جنس مربوطهور شي سالم غيراختال  معني دار با گروه 

۰۵/۰>P #  است هيپوتيروئيد غيرور شي در جنس مربوطهگروه با نشان دهنده اختال  معني دار. 

 

 يتعداد ورود به با و ۴شکل

 دهد.  يبا  را در هر دو جنس نشان م

مداخلده( در  × گدروه ×سده طرفده )جدنس    انسيوار زيآنال

 يدار يا  عدم اثر معن يبا  حاک يخصوص تعداد ورود به با و

هدا   گدروه  يدار يعدم اثدر معند   (F1,72 ،۷۴/۰=P=1/۰جنس )

(۴۴/1=F1,72 ،2۳/۰=P) دار مداخلددده  يو عددددم اثدددر معنددد

(۴2/۰=F2,72 ،۶۵/۰=P) جدنس و   نيدار ب يو عدم تعامل معن

 نيدار بد  يو عدم تعامل معند  (F1,72 ،91/۰=P=۰11/۰گروه )

دار  يعدم تعامل معن (F2,72 ،۶۵/۰=P=۴2/۰جنس و مداخله )

و عدم تعامدل   (F2,72 ،912/۰=P=۴۷/2گروه و مداخله ) نيب

 (F2,72 ،۷1/۰=P=۳۳/۰جنس، گروه و مداخلده )  نيدار ب يمعن

تعدداد دفعدات ورود بده     نينشان داد که ب يبعد زيباشد. آنال يم

نسدبت بده گدروه سدالم      يبا  فق  در گروه سالم ور ش يبا و
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 هيدد( و در بق>۰۵/۰Pدار اسددت ) ياخددتال  معندد يرور شدديغ

وجود ندارد.    يدار يها اختال  معن گروه

 مدان   ۵ شدکل 

 دهد. يشده در جعبه روشن را در هر دو جنس نشان م يسپر

مداخلده( در  × گدروه ×سده طرفده )جدنس    انسيوار زيآنال

ا  عددم اثدر    يشده در جعبه روشن حاک يخصوص  مان سپر

 يدار ياثددر معندد (F1,72 ،9/۰=P=۰۰9/۰)جددنس  يدار يمعندد

دار  يو عددم اثدر معند    (>F1,72 ،۰۰۰1/۰P=1۷/29)هدا   گروه

 نيدار بد  يو عدم تعامل معن (F2,72 ،۰9/۰=P=۰۰9/۰)مداخله 

دار  يو عدم تعامل معن (F1,72 ،۳۷/۰=P=۷8/۰)جنس و گروه 

تعامددل  (F2,72 ،2۵/۰=P=۳99/1)جددنس و مداخلدده   نيبدد

و  (>F2,72 ،۰۰۰1/۰P=19/1۳)گروه و مداخلده   نيدار ب يمعن

 F2,72=۵9/۰)جددنس، گددروه و  نيدار بدد يعدددم تعامددل معندد 

،۵۵/۰=P) نشان داد کده  مدان    يبعد زيآنال نيرن باشد. هم يم

 ريد غ ديد روئيپوتيها يهدا  در جعبه روشن در گروه هشد يسپر

( کده  >۰۵/۰Pاسدت )  افتده يکاهش  يدار يطور معن هب يور ش

 است. يديروئيپوتيه يي ا دهنده اثر اضطراب نشان

 مدان   ۶ شدکل 

 دهد. يرا در هر دو جنس نشان م کيتار هيشده در ناح يسپر

مداخلده( در  × گدروه ×سده طرفده )جدنس    انسيوار زيآنال

ا  عدم اثدر   يحاک کيشده در جعبه تار يخصوص  مان سپر

 يدار ياثددر معندد (F1,72 ،۳9/۰=P=۷۳/۰)جددنس  يدار يمعندد

دار  يو عددم اثدر معند    (>F1,72 ،۰۰۰1/۰P=۵1/2۷)هدا   گروه

 نيدار بد  يو عدم تعامدل معند   (F2,72 ،9/۰=P=۰۵/۰)مداخله 

دار  يو عدم تعامل معند  (F1,72 ،۳/۰=P=۰۴/1)جنس و گروه 

دار  يتعامل معن (F2,72 ،۰۶/۰=P=۷8/2)جنس و مداخله  نيب

و عدم تعامدل   (F2,72 ،۰۰1/۰=P=۰1/۷)گروه و مداخله  نيب

 F2,72=99/۰)جدددنس، گدددروه و مداخلددده  نيدار بددد يمعنددد

،۳۷/۰=P)نشدان داد کده  مدان     يبعد زيآنال نيرن هم باشد. يم

 ديددروئيپوتيها يهدا  در گدروه  کيد شدده در جعبده تار   يسدپر 

( >۰۵/۰Pاسدت )  افتده ي شيافزا يدار يطور معن هب يرور شيغ

 است.  يديروئيپوتيه يي ا دهنده اثر اضطراب که نشان

تعدداد   ۷ شکل

را در هدر دو جدنس نشدان     کيد روشن و تار هيناح نيعبور ب

 دهد. يم

 هيناح نيها نشان داد. که تعداد عبور ب گروه نيب يبعد زيآنال

نسبت به گدروه سدالم    يدر گروه سالم ور ش کيروشن و تار

( کدده >۰۵/۰Pداشددت ) يدار ياخددتال  معندد يور شدد ريددغ

 باشد.  يور ش م يي ا دهنده اثر اضطراب نشان

نشان دهنده اختال   # P<۰۵/۰دهد.  يو در هر دو جنس نشان م يرور شيو غ يور ش د،يروئيپوتيسالم و ه يبا  را در گروه ها يتعداد ورود به با و  .۴شکل 
 .در جنس مربوطه است رور شييمعني دار با گروه سالم غ
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** نشدان   P<۰1/۰ دهدد.  يو در هر دو جنس نشان مد  يرور شيو غ يور ش د،يروئيپوتيسالم و ه يشده در جعبه روشن را در گروه ها ي مان سپر  .۵شکل 
در جدنس   رور شدي ينشان دهنده اختال  معني دار با گروه سدالم غ  ^ P<۰۵/۰در جنس مربوطه است.  رور شييغ ديروئيپوتيدهنده اختال  معني دار با گروه ه

 ست.مربوطه ا

** نشدان   P<۰۵/۰دهدد.   يو در هر دو جنس نشان مد  يرور شيو غ يور ش د،يروئيپوتيسالم و ه يرا در گروه ها کيشده در جعبه تار ي مان سپر  .۶ شکل
در جدنس   رور شدي ينشان دهنده اختال  معني دار با گروه سدالم غ  ^ P<۰۵/۰در جنس مربوطه است.  رور شييغ ديروئيپوتيدهنده اختال  معني دار با گروه ه

 مربوطه است. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

** نشدان   P<۰۵/۰ دهدد.  يو در هر دو جنس نشان مد  يرور شيو غ يور ش د،يروئيپوتيسالم و ه يو روشن را گروه ها کيجعبه تار نيتعداد عبور ب .۷ شکل
در جدنس   رور شدي ينشان دهنده اختال  معني دار با گروه سدالم غ  ^ P<۰۵/۰در جنس مربوطه است.  رور شييغ ديروئيپوتيدهنده اختال  معني دار با گروه ه

 در جنس مربوطه است. رور شيينشان دهنده اختال  معني دار با گروه سالم غ # P<۰۵/۰مربوطه است. 
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مداخلده( در  × گدروه ×سده طرفده )جدنس    انسيوار زيآنال

ا  اثدر   يحاک کيروشن و تار هيناح نيخصوص تعداد عبور ب

 يدار ياثدر معند   (F1,72 ،89/۰=P=۰1۷/۰)جدنس   يدار يمعن

دار  يو عددم اثدر معند    (>F1,72 ،۰۰۰1/۰P=1۵/2۴)هدا   گروه

جدنس و   نيدار ب يو تعامل معن (F2,72 ،1/۰=P=۷/1)مداخله 

 نيدار بد  يو عدم تعامل معند  (F1,72 ،۰۴۴/۰=P=1۷/۴)گروه 

دار  يعدم تعامل معن (F2,72 ،۳۵/۰=P=۰۳/1)جنس و مداخله 

دار  يو تعامل معند  (F2,72 ،18/۰=P=۷/1)گروه و مداخله  نيب

 (F2,72 ،۰۳۵/۰=P=۴9/۳)جددنس، گددروه و مداخلدده    نيبدد

 باشد.  يم

( را در Total T4سددرم ) نيروکسدديمقدددار ت 8 شددکل

اندد و   نمدوده  افدت يرا در ليواوراسد يت ليد کده پروپ  يها موش

اندد )کنتدرل( را نشدان     ننمدوده  افتيدارو را در نيکه ا ييها آن

دار  يا  اخدتال  معند   يطرفه حاک کي انسيوار زيدهد. آنال يم

 کنتدرل و گروه  ليواوراسيت ليکننده پروپ افتيدر يها گروه نيب

 زيآندال  نيرند  . هدم (>F2,12 ،۰۰۰1/۰P=۰۰۴/۵29)باشدد   يم

 يهددا سدرم در گددروه  نيروکسددينشددان داد کده سددطح ت  يبعدد 

شدت  هنسبت به گروه کنترل ب ليواوراسيت ليکننده پروپ افتيدر

 .  باشد يم يديروئيپوتي( که نشانه ه>۰۰1/۰P) افتهيکاهش 

 افدت يکنتدرل و در  يرا در موش ها نيروکسيسطح توتال ت رييتغ  .8شکل 
** نشدان دهندده   P ۰>/۰1دهدد.   ينشدان مد   ليواوراسد يت ليکننده پروپ

 و گروه کنترل  است. ديروئيپوتيها ياختال  معني دار بين گروه ها

 

 گيريبحث و نتيجه

 ليد بده دنبدال اسدتفاده ا  پروپ    يمادر يديروئيپوتيها -1

طدور   هگدرم بد   يليم ۵۰گرم و نه  يليم 2۰۰با دو   ليواوراسيت

بالغ ندر و   يها را در  اده يشبه اضطراب يها واکنش يدار يمعن

ور ش بددا شدددت متوسدد  اثددر  -2دهددد.  يمدد شيمدداده افددزا

در  يرماد سميديروئيپوتيا  ه يناش يي ا بر اضطراب يدار يمعن

بدا شددت    يور ش اجبدار  -۳بالغ نر و ماده ندارد.  يها  اده

سدالم   يهدا  در مدوش  يدي  ا تواند موجب اضطراب يمتوس  م

 يمادر يديروئيپوتيمطالعه نشان داد که ها نيا يها افتهيگردد. 

گدردد.   يها مد  در بچه يشبه اضطراب يرفتارها شيموجب افزا

 يبرا يهد  اصل کينشان داده که مغز  يادي  يمطالعات ببل

 نيد شدده نقدص ا   دهيد هداي تيروئيدد اسدت. د    ات هورموناثر

 راتييدددوره تکامددل مغددز منجددر بدده تغ يهددا در طدد هورمددون

 يمغدز  يدر ندواح  ييايميوشيو ب يولوژيزيالکتروف ،يساختمان

توانددد منجددر بدده اخددتالالت  يمسددئله مدد نيددشددود کدده ا يمدد

 نيد ا درما  يها افتهي. [2۰]شود  يکيو نورولوژ يکيکولوژيسا

 يها افتهيداشته و  يخوان هم يببل قاتيتحق يها افتهيبسمت با 

موضوع را  نياند ا کار کرده نهي م نيکه در ا يپژوهشگران ريسا

گدزارش   2۰۰۴ن در سدال  و همکدارا  هيد کنند. احمد يم دييتا

مثددل  ياخددتالالت رفتددار ديددروئيپوتيها يهددا کردنددد کدده رت

و  Constant. [21]دهنددد  يو اضددطراب نشددان مدد  يافسددردگ

 مددارانيگددزارش کردنددد کدده ب   2۰۰۶همکدداران در سددال  

 يثبات يب ،يمثل افسردگ ياغلب ا  عالئم روان سميديروئيپوتيها

 يهدا  سدم يا  مکان يکد ي. [22]برندد   يخلق و اضطراب رنر مد 

 يشدبه اضدطراب   يباعث رفتارها سميديروئيپوتيکه ها ياحتمال

 رايد اسدت.    کيسدروتونرژ  سدتم يس تيد شود کداهش فعال  يم

مهدم در   يکنندده عصدب   ليو تعد ترينوروترانسم کي نيسروتون

ا   ياريبسد  يولوژيزياست که در پداتوف  يمرکز يعصب ستميس

و اضطراب  يافسردگ ،يزوفرنيمثل اسک يپزشک اختالالت روان

 زوري(، کاتالPTP) ال يدروکسيه پتوفاني. تر[2۴،2۳] نقش دارد

در هسدته رافده    نينسروتو وسنتزيکننده سرعت ب مرحله محدود

اعمدال   ريمسد  ليهدد  محتمدل در تعدد    کي TPHاست. ژن 

ممکدن   PTHژن  نگيکدد  ن،ي. بنابرا[2۵]است  کيسروتونرژ

 سدتم يکدرد س  در اختالل عمل ليدخ عيوبا سياست در پاتوژنز

 يداهايد ا  کاند يکيژن  نيا و نقش داشته باشد کيسروتونرژ

در  الًو احتمددا [2۶] يو رفتددار ياخددتالالت رواندد  ياصددل
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احتمال وجدود دارد کده    نيا ن،يرن است. هم سميديروئيپوتيها

 تيد فعال يناتدال و ندو اد   يپدر  يها در دوره سميديروئيپوتيها

مطالعات نشان  يدهد و برخ يرا کاهش م کيسروتونرژ ستميس

را در هر سه  کيسروتونرژ ستميس سميديروئيپوتياند که ها داده

 . [2۷]دهند  يم رييتغ نيو بالغ يناتال، نو اد دوره پره

اسدت   کيگاباارژ ستميدر س رييتغ گريد ياحتمال سميمکان

. ابدد ي يکداهش مد   سدتم يس نيا تيفعال سميديروئيپوتيکه در ها

 تيفعال ديروئيت يها که هورموناند  نشان داده يمطالعات مختلف

توانند به  يم ديروئيت يها کنند. هورمون يم ميگابا را تنظ رندهيگ

گابدا   رندده يرسدپتور گ  ورنورومددوالت  اي تريعنوان نوروترانسم

 کيد ماتيآنز ليسدنتز گابدا تبدد    ياصدل  ري. مس[28]عمل کنند 

( GAD) ال يدکربوکس دياس کيگلوتامات به گابا توس  گلوتام

دوره  سدم يديروئيپوتي. ها[29]اسدت   کيد گاباارژ يها نروندر 

مختلدف مغدز    يدر ندواح  GAD تيباعث کاهش فعال ينو اد

 يي ا اضطراب جاديتواند در ا يموضوع م نيکه ا .[۳۰]شود  يم

 نقش داشته باشد.

ا   يکد يدر انسان نشدان داده کده    يمطالعات ببل نيرن هم

هستند اضطراب  ريبا آن درگ يديروئيپوتيکه افراد ها يمشکالت

در طدول   يديروئيپوتي. مطالعات نشان داده افراد ها[۳1]است 

ا  دست دادن  ليا  بب جانيا  ه يخود با حاالت مختلف ي ندگ

ا  جمله  و وندش يمواجه م ياعتماد به نفس، اضطراب و افسرگ

 زوليکه بر اضطراب موثر اسدت هورمدون کدورت    يها هورمون

هورمون محرکه  رياست که تحت تاث هيق کلمترشحه ا  غده فو

هورمدون اثدرات    نيد شدود و ا  يترشح م ن،يکوتروپيآدرنوکورت

هددا و  نيهددا، پددروتئ يرربدد سددميبددر اسددترس، متابول يمهمدد

 يسدتم عصدب  يبدر س  يکياثرات تحر زيها دارد و ن دراتيکربوه

 . [۳2]دارد  يمرکز

فق  در دو  بداال اثدر    يديروئيپوتيها که نيمطالعه ا نيا در

مرتب  بده   ديداشته، شا يشبه اضطراب يها بر واکنش يدار يمعن

 ليواوراسد يت ليپروپ يدارو افتينکته باشد که ا   مان در نيا

مددت   نيد هدا در ا  اه گذشدته و مدوش  مد  ۳ها حدود  در موش

 اند.  شده يکاورير

کنتدرل اضدطراب    يبرا يشنهاديپ يها ا  راه يکي يطرف ا 

مدا   شدگاه يدر آ ما يمطالعات ببلد  يباشد که در ط يور ش م

شدد. اگدر رده در     دهيبر اضطراب د مياثرات مثبت ور ش مال

 يهدا  سميمکان يمثبت ور ش بر اضطراب و حت راتيمورد تاث

رد ندوع و  انجام شده است اما هنو  در مو يادي  قاتيآن تحق

سدواالت   يو فرهنگ ينژاد يها شدت و مدت ور ش و تفاوت

 است.جواب  يب

 يها واکنش شيمطالعه حاضر خود ور ش موجب افزا در

 شيخود ور ش رگونه موجب افدزا  که نيشد. ا يشبه اضطراب

به شددت   وانيپاسخ ح نهيشده به  م يشبه اضطراب يها واکنش

ا   يکد ياندد   نشدان داده  يگردد و مطالعدات ببلد   يور ش بر م

سدطو     رييد پاسخ بده اضدطراب تغ   نهيعوامل در  م نيتر موثر

در انسددان و  زولي)کددورت يديددکوئيگلوکوکورت يهددا ونهورمدد

. البتده در  [۳۳]( اسدت  يشگاهيدر موش آ ما کوسترونيکورت

  کوسدترون يکورت اي زوليپاسخ اضطراب و هورمون کورت نهي م

صدورت   ارييبسد  قدات يتحق ،يهاي مختلف ور شد  تيبه فعال

ا   ياندد. برخد   را گزارش کدرده  يمتنابض ريگرفته است که نتا

 شيبا افدزا  زولياند که ترشح هورمون کورت کرده انيب ها يبررس

کده غلظدت هورمدون     افتنديو در ابدي يم شيافزا نيشدت تمر

مددت،   متوسد  و کوتداه   ور ش با شدت انيدر جر زوليکورت

به نوع  يور ش تيبه فعال زولي. پاسخ کورت[۳۴] ابدي يکاهش م

به  يبه طور کلدارد  يشدت و مدت آن بستگ ،يور ش تيفعال

بدا شددت مددت متوسد       يهوا  يور ش تيرسد فعال ينظر م

وجدود   هموجود در گردش خون ب زوليدر سطو  کورت يرييتغ

را  زوليکداهش کدورت   قدات يا  تحق يآورد اگرره که بعض ينم

تر و با شددت   يطوالن يور ش تيگزارش کردند در مقابل فعال

شدود   يخدون مد   زوليسدطح کدورت   شيموجدب افدزا   تدر  شيب

عامل  کيبه عنوان  نياساس مدت  مان تمر نيا ر، ب[۳۶،۳۵]

شناخته شدده اسدت. ا     زوليگذار بر واکنش هورمون کورت اثر

کداهش اضدطراب را بعدد ا  ده هفتده      قدات يتحق يبرخ يطرف

اثددر  يبدا بررسد   زيد ن يو برخدد [۳۷]گدزارش نمودندد    نيتمدر 

و اعتمداد بده نفدس     يبر اضطراب، افسردگ يهوا  يها ور ش

اعتماد  شيبر بهبود اضطراب و افزا يهوا   شکه ور افتنديدر
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نداشته  يريتاث يدر بهبود افسردگ يبه نفس موثر بوده است ول

 .[۳8]است 

ترشددح هورمددون  زانيددم يبددا بررسدد يگددريد قيددتحق در

کداران در حدال    آن در ور ش ييو غلظدت پالسدما   زوليکورت

هورمدون   شيباعث افزا ناتيتمر نيکه انجام ا افتنيدر دن،يدو

 يدر برخدد ي. ولدد[۳9]اسدت   دهيددو اضددطراب گرد زوليکدورت 

در  يکده ور ش هدوا    افتندد يدسدت   رينتدا  نيبه ا قاتيتحق

و همکارانش نشدان   Jin قاتيدارد. تحق شکاهش اضطراب نق

پس ا   نيبعد ا  تمر زوليغلظت هورمون کورت نيانگيداد که م

. [۴۰] ابدد ي يدر  مان استراحت کاهش مد  ،يهوا  يها ور ش

( 1اسدت کده:    تدر  شيب يور ش هنگام ياثر ضد اضطراب تاًينها

ده  نيباشد )ب ادي  ي( طول برنامه ور ش2باشد.  يور ش هوا 

 رندگانيور ش گ ،ي( در شروع برنامه ور ش۳هفته(.  هتا پانزد

داشدته باشدند    يتدر  شيتر و اضدطراب بد   کم يجسمان يآمادگ

 يمطالعدده در خصددوص بررسدد   نيددا تي. محدددود[۳۵،۳۴]

ها  استروس در آن کليس يماده بود که امکان بررس يها موش

 مقدور نشد. 

 يمدادر  يديد روئيپوتيمطالعه نشان داد که ها نيا يها افتهي

 يشدبه اضدطراب   يهدا  واکنش شيموجب افزا يدار يطور معن هب

بر اخدتالل   يدار يمعن ريگردد و ور ش با شدت متوس  تاث يم

ور ش بدا   ينددارد. ا  طرفد   يديد روئيپوتيا  ه يناش ياضطراب

 يهدا  واکدنش  شيموجب افزا يدار يطور معن هشدت متوس  ب

 . شود يم ياضطراب بهش

 

 تشكر و قدردانی
که در جهت اخدذ   ينامه خانم  هرا غفار اين مقاله ا  پايان

طراحي شده بود اسدتخرا    يولوژيزيارشد ف يمدرك کارشناس

 يمحترم پژوهش يشده است و بدين وسيله ا  معاونت و شورا

کده در   يطر  آن و ا  همده افدراد   بيدانشگاه در جهت تصو

صميمانه تقدير  تمامي مراحل اجراي آ مايشات هميار ما بودند
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Introduction: Previous study indicated that the lack of thyroid hormones during brain development can 

be associated with structural and biochemical changes in the brain that can cause psychological disorders. 
Physical exercise affects brain neurochemistry and may be amilorate behavioral deficit in hypothyroidism. 
The aim of this study was to determine the impact of moderate forced exercise on the effects of maternal 
hypothyroidism on anxiety-like behaviors in adulthood rats.  

Materials and Methods: For the induction of hypothyroidism , 6-propyl-2-thiourycil (PTU) was added 
to the drinking water (50 and 200 mg/L) of mothers, from the 6th prenatal day to the 21th postnatal day. 
Maternal hypothyroid adult offspring were exercised on treadmill with moderat intensity for 2 weeks. For 
measuring the anxiety, animal were tested in an elevated plus maze (EPM) and light and dark box (L/D).  

Results: Induction of hypothyroidism during the rat fetal and early postnatal period increased anxiety-
like behavior in both EPM and L/D box tasks. Treadmill exercise with moderate intensity, during the 
postnatal period did not affect the levels of anxiety significantly. Also forced exercise alone increased 
anxiety behavior significantly.  

Conclusion: These findings indicated that maternal hypothyroidism increase anxiety-like behaviors and 
treadmill exercise with moderate intensity did not amilroate this behavior. Moreover, physical activity in 
moderate intensity had anxiogenic effects. 
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