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ازبسیاريگشاییتخمازپسدگردیسیدروماهیان
).1389ستاري (دارندنقشاستخوانیماهیان

نموتنظیمدرضروريوظایفتیروئیديهايهورمون
فشارتنظیمدرمهمینقشچنینهمومتابولیسمجنین،

Hinton(دارندعهدهبرماهیمایع خارج سلولی اسمزي

and Di Giulio 2008.(
مانندآبزیان،زیستمحیطدرهاآالیندهازبرخی

آروماتیکهايهیدروکربندیگریاکلرینهپلیفنیلبی
تیروئیديهايهورمونسیستمتنظیمدرهیدروژنهپلی

Kirubagarana(کنندمیایجاداختالل and Joy 1989.(
محیطیهايآلودگیکهنداهکرداثباتپیشینمطالعات

ماهیتیروئیديغدهعملکرددرنقصبهمنجرتواندمی
Coimbra(شوند 2005, Zhou گواترزايمواد).2000
راآشامیدنیآبآسانیبهپرکلراتمانند،آبدرحلقابل
هايهورمونسیستمزدنهمبرلیپتانسوکنندمیآلوده

Brechner(دارندراتیروئیدي برخیچنینهم). 2000
که نفتازاز قبیل بخشی،محیطییشیمیائموادازدیگر

باعث،کادمیوموسربآلومینیوم،شود،در آب حل می
وگردشحالدرتیروئیديهايهورمونسطوحکاهش

Hinton(شوندمیمونودیدیناز کبدي -5فعالیت  and 

Di Giulio 2008.(
تیروئید و يغدهعملکردبرهاآالیندهاثراتبهتوجهبا

ها در ماهی ابهاماتی که در خصوص نقش این هورمون
یاحذفکهجاییآنکپور معمولی وجود دارد و از

ومطالعههايروشازیکیهاهورمونفعالیتازممانعت
حاضر به منظور  يمطالعهباشد،میهاآنآثارازآگاهی
ید و درك بهترتیروئ يکاري تجربی غدهاثر کمبررسی

ید بر برخی پارامترهاي هاي متابولیک تیروئثیر هورمونتأ
پروپیلدارويازبنابراین.گردیدبیوشیمیایی خون انجام 

به ،استقويتیروئیديضددارويیککهتیواوراسیل
Cooper(ید استفاده شدکاري تیروئمنظور القاي کم

2005 .(

  روش کار
درمعمولیکپورماهیيقطعه120ازمطالعهایندر

هاماهی. گردیداستفادهگرم150-200وزنیيمحدوده
ساعت 11(یکسانتاریکیوروشناییشرایطتحت

22حدوددمايدرو) ساعت تاریکی 13روشنایی و 
نگهداريروز60تمدبه pH=7وگرادسانتیيدرجه
تایی30گروهچهاردرتصادفیطوره بهاماهی. شدند
ها یکسان بود و گروه يتغذیه ينحوه. شدندبنديتقسیم

مقادیر  Dو  A ،B ،Cهايبه ترتیب به آب آکواریوم گروه
گرم بر لیتر پروپیل تیواوراسیل میلی 27و  9، 3صفر، 

 و داروي موجود درآب و اضافه) ایران هورمون(
 Van der(شد تعویضباریکروزسههرهاآکواریوم

van et al. 2005 .(ازتیمارهردر،ماهیکگذشتازپس
زمان مصرف آمد و همعملبهگیريخونماهیقطعه15

،)قطعه15گروههراز(هاماهیيماندهدر باقی ،دارو نیز
ادامه  ،مشابه قبلشرایطها درقطع  شد ولی پرورش آن

 يماندهیافت و پس از سپري شدن یک ماه دیگر از باقی
هاگروهيکلیه.گیري به عمل آمدماهیان هر گروه خون

قراربررسیموردعالیم بالینینظرازروزانهصورتبه
دمی  يگیري از ورید ساقهدر تمامی موارد خون.گرفتند

به عمل آمد و سرم حاصله پس از سانتریفوژ و قرار 
 گیريهاي مجزا تا زمان اندازهگرفتن در میکروتیوب

. گراد نگهداري شدسانتی يدرجه -20پارامترها در دماي 
گلیسرید، کلسترول ، تريT4و  T3هاي تیروئیدي هورمون

حاصل از هر  سرم، اوره و گلوکز در HDL-c ،LDL-cتام، 
وزن . گیري شدگیري از ماهیان اندازهدو مرحله از نمونه

. گردیدگیري گیري اندازهماهیان نیز در زمان نمونه

گیري پارامترهاي بیوشیمیاییروش اندازه
، )T4(یدي تیروکسین هاي تیروئدر این مطالعه هورمون

تام کلسترول،)TG(گلیسرید ، تري)T3(یدوتیرونین تري
)TC(،HDL-c،گیري و در سرم اندازهگلوکز و اوره

یدي با هاي تیروئهورمون.شدمحاسبهآنLDL-cمقدار 
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هاي آزمایشگاهی شرکت پادتن گستر پویا کیت از استفاده
و جذب نوري  مورد سنجش قرار گرفتند الیزابه روش 

خوانده ) Dynatech(ها توسط دستگاه خوانش االیزا نمونه
به روش  HDL-cبه روش آنزیمی،  TCو  TGسطح .شد

و گلوکز به روش  UVآنزیمی، اوره به روش -رسوبی
شدند و در تمامی موارد از گیري گلوکز اکسیداز اندازه

و هاي آزمایشگاهی شرکت پارس آزمون استفاده کیت
، ساخت Convergyes 100(نتایج توسط دستگاه فتومتر 

با استفاده از  LDL-cچنین مقدار هم. خوانده شد) آلمان
گردیدگیرياندازهزیرشرحبهفریدوالفرمول

)Friedewald 1972(.
LDL-c = TC – (TG/5 + HDL-c)

روش آماري
افزارنرمازاستفادهبامطالعهایندربه دست آمدهنتایج

16-SPSSگرفتآماري قرارتحلیلوتجزیهمورد.
) Mean±SEM(معیارخطاي±میانگینصورتبهنتایج
ازهاگروهبیناختالفبررسیبراي.  استشدهبیان

بهوشداستفادهتوکیآزمونپسوANOVAآزمون
از ،اول و دوم يهر پارامتر در مرحلهيمقایسهمنظور

بود>05/0Pکهموارديدر. گردیداستفادهآزمون تی
.شدگرفتهنظردردارمعنیآمارينظرازاختالف

  نتایج
دوزبیشترینکهDگروهدر : تغییرات رفتاري )الف
دوم  يدر مرحلهه بود،کرددریافتراتیواوراسیلپروپیل

این گروه وظاهري مشهود بود تحركکاهش) ماه دوم(
همان.دادمینشانتريکمپاسختحریکاتبهنسبت

اول و  يدر مرحله،شودمشاهده می 1گونه که در جدول 
ترل و تیمار تفاوتی را هاي کندوم میانگین وزن بین گروه

.)<05/0P(دنشان ندا
در سطح  اول يدر مرحله:تغییرات هورمونی )ب

ولی در ؛مشاهده نشد تفاوتییدي هاي تیروئهورمون
 هاي تحت تیمار کاهشدر تمامی گروه T4دوم  يمرحله

به طوري که مقدار آن در هر سه گروه ؛)>01/0P(یافت
تحت تیمار با پروپیل تیواوراسیل نسبت به گروه کنترل 

در  T3این در حالی است که مقدار). >01/0P(تر بود کم
کنترل  هم در گروه هاي تیمار ودر گروههم این مرحله 

در  T3مقدار دوم يدر مرحله). >001/0P(افزایش یافت 
).>05/0P(بود  Dبیشتر از دو گروه کنترل و Cگروه 

مقدار :تغییرات فاکتورهاي بیوشیمیایی سرم
به  Cو  Bهاي گروهاول در  يمرحلهدرگلیسریدتري

) >001/0P(بودبیشترAهايگروهازداريیمعنورتص
دوم در این دو گروه يبا کاهش آن در مرحله ولی

)01/0P<(هاي کنترل و ، سطح آن در این مرحله در گروه
مقداربیشترین  ).<05/0P(شددار تیمار فاقد اختالف معنی

در ترین مقدار آن اول و کم يدر مرحله تام کلسترول
هرچند اختالف ؛شاهده شدمکنترلگروهدوم در  يمرحله

دارمعنیآمارينظرها در هر دو مرحله از آن با سایر گروه
چنین سطحهم).=076/0Pو P=077/0به ترتیب (نبود

دوم با کاهش همراه بود که این  يدر مرحله تام کلسترول
).>001/0P(دار بود معنیDو A،Cهاي کاهش در گروه

تفاوتها بین گروهاوليمرحلهدرHDL-cغلظت
دوم به  يو در مرحله )<05/0P(را نشان نداديدارمعنی

ها کاسته شد آن در تمامی گروهمقدار شدت از 
)001/0P<.(غلظت،در این مرحلهHDL-c گروهدرB

يمرحلهدر. )>05/0P(بودDوAهاياز گروه بیشتر
هاگروهبین  درLDL-cمقداردوميمرحلهدرواول

 ولی در مرحله دوم) <05/0P(نداشتداريمعنیاختالف
هاي تیمار افزایش در گروه اول يدر مقایسه با مرحله

دار بود معنی Dو  Cهاي یافت که این افزایش در گروه
)01/0P<.(

تحتهايگروهدراوليمرحلهدرگلوکزمقدار   
يمرحلهدر).  <05/0P(نداشتداريمعنیاختالفمطالعه

دار با افزایش معنی Dو  Bهايگروهدرگلوکزمقداردوم
چنین هم).>05/0P(اول همراه بود  ينسبت به مرحله

Aتر از گروه کمCدوم در گروه  يگلوکز در مرحله مقدار

).>05/0P(بود
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ه بCو  Bهاي گروهدراوليمرحلهدراورهمقدار
بودبیشترDوAگروهدوازداريمعنیصورت

)05/0P<( قبل  يدر مقایسه با مرحلهدوم  يو در مرحله
اي به گونه ؛)>001/0P(افزایش یافت  شدیداً Dگروه در 
ازداريمعنیصورته بمقدار آن در این گروهکه

دراورهسطح).>05/0P(شدبیشتر، CوAهايگروه
ایناختالفهر چند؛بودبیشتر،نیزBگروهازگروهاین
).=06/0P(نبوددارمعنیگروهدو

  بحث 
باراتیروئیديهايهورمونسنتزتیواوراسیلپروپیل
جفتازممانعتوهاتیروزینبهیداتصالازجلوگیري

تبدیلازچنینهم.  نمایدمیمهارها،یدوتیروزینشدن
شهراز و غازیانی (کندمیجلوگیريT3بهT4محیطی
1382،Dong مشخص شده است که پروپیل).2009

و T3باعث کاهش غلظتموش صحراییدرتیواوراسیل
T4و ید سرمی)Takayama et al. 2004 (ماهیو در

 T4وT3گردشدرسطوحکاهشباعث 1گورخري
Van der van(دوشمی et al. 2005.(تیروئیدکاريکمدر
 تیواوراسیل بهپروپیلدر اثر تجویز ،2آناباسماهیدر

یابدمیکاهش % 6/79میزانبهT3غلظت،روز10مدت
)Varghese and Oommen استفاده از هورمون). 1999

تیواوراسیل پروپیلو یا T3افزودنوژنیکترانسرشد
84گذشتازبعدآالهاي جوان،قزل غذایی يبه جیره

سطحتیواوراسیلپروپیليدریافت کنندهگروهدرروز
T3در سطحولی ؛دهدمیرا کاهشپالسماT4پالسمایی
تیواوراسیلپروپیلیا T3با شدهتیمارهايگروهبین

Kang(ه استنداشتوجودتفاوتی and Delvine 2003.(
آزادازبیشترتیروئیديهايهورمونتولیدکهجاییآناز

اثرشروعگیرند،میقرارتیوآمیدهاتأثیرتحتهاآنشدن
نیازموردزمانهفته3-4معموالًوآهستههاهورموناین

1- Zebrafish
2- Anabas testudineus

Dong(برسداتمامبهT4ذخایرتااست ،بنابراین،)2009
تولیدکهاینرغمعلی،اولماهیکطیدارداحتمال

درهورمونیذخایرچنانهماست،یافتهکاهشهاهورمون
T4وT3هايهورمونسطححفظبرايکهباشندسطحی

ذخایراحتماالً،دوميمرحلهدرولیاست،بودهکافی
درکهگونههمان،نتیجهدرویافتهکاهشهورمونی

گروهسههردرT4سطح،استمشهودنیز1جدول
ذکربهالزم.استشدههمراهتوجهقابلکاهشباتیمار
هاي ید که براي تولید هومونکمبود نسبی درکه است
T4ازT3زیاديمقدارچنانهم،یدي ضروري استتیروئ

باعث غلبه برT3تولیدافزایشواقعدروشودمیتولید
Guyton(دگردمیT4سطحکاهش and Hall 2011(  .

قابلCه گرودوم در  يمرحلهدرکهاستوضعیتیاین
در  T3دوم سطح  يهرچند در مرحله ؛استمشاهده

ش یافته است و ها از جمله گروه کنترل افزایتمامی گروه
از ،این افزایش ناشی از عوامل دیگري بنابراین احتماالً

مقدار،دیگرطرفاز.باشدمیهاماهیتغییر سن  هجمل
T3 ،براي گروه  شدهذکرتوجیهرغمعلیC،يمرحلهدر
راتیواوراسیلپروپیلمقدارباالترینکهDگروهدردوم

این.ه استبودمقدارترینپاییندر،هکرددریافت
کاهشدرتیواوراسیلپروپیلاثرازناشیاحتماالً،موضوع

Dong(استT3بهT4تبدیل در دوز باالي که ) 2009
. پروپیل تیواوراسیل مشاهده شده است

پروپیلبااليدوزازاستفاده،حاضر يمطالعهدر
کهبودهمراهماهیانتحركکاهشباچنینهم تیواوراسیل

اثر مشابهی به دنبال استفاده از  ،در ماهی گورخري نیز
Van der van(پروپیل تیواوراسیل مشاهده شده است 

et al. 2005.(باعثیدتیروئکاريکم،نیز انساندر
،پذیريتحریککاهشعصبی،هايرفلکسسرعتکاهش
 ؛شودمیخوابافزایشوعضالت فعالیتسرعتکاهش

اثرات معکوسی را به دنبال تیروئیددر حالی که پرکاري
Guyton(دارد and Hall 2011.(

وقایعازبسیاريیمظتندرتیروئیديهايهورموننقش
در. استشدهشناختهخوبیهبدارانمهرهدرمتابولیکی
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براثرطریقازهاهورموناینخونسرد،حیوانات
هايواسطهمتابولیک،مسیرهاياختصاصیهايآنزیم

تیروئیديهايهورمون. نمایندمیتنظیمرامتابولیسمی
سایرعملکردبرايدهندگیاجازهنقشیکداراي

Peter(هستندمتابولیسمتنظیمدرهاهورمون and 

Oommen 1993, Plisetskaya et al. 1983( .نظربه
تمامتیروئیديهايهورموناستخوانیماهیاندررسدمی

وجاییهجابتولید،شامللیپیدهامتابولیسمهايجنبه
Sheridan(دهند قرارتأثیرتحتراتخریب هم).1994
درتمدبلندتغییراتهمومدتکوتاهتغییرات
ایجادتیروئیديهايهورمونتوسط،متابولیسمهايواسطه

،متنوعیمتغیرعواملتوسطمتابولیکتغییراتوشودمی
محیط،دمايحیوان،سنگونه،هورمون،مقدارقبیلاز

تأثیرتحت،هدفبافتنوعوايتغذیهوضعیتفصل،
Oommen(گیردمیقرار et al. 1999.(

اثرمورددرخونسردحیواناتدرکهمطالعاتی
شدهانجاملیپیدهامتابولیسمبریديتیروئهايهورمون

اثراتچنینهمولیپوژنیکاثراتيکنندهپیشنهاد،است
لیپیدهاتحركبراثرهمراهبههاهورموناینلیپولیتیک

باشدمیتیروئیديهايهورمونتوسط) نمودنجاهجاب(
)Sheridan et al. 1994, Sheridan and His Kao 1998.(

تیروئیديهايهورمونتأثیرتحتکههاییآنزیمازیکی
درگیرآنزیمترینمهمکهاستمالیکآنزیم،گیردمیقرار
مدلیکآنزیماینوباشدمیچرباسیدهايسنتزدر

فرم.استتیروئیديهايهورموناثريمطالعهبراي
کبدخصوصاً،مختلفهايبافتدرآنزیماینتوزولیکیس

هايهورمونغلظت بهتشدبهوداردوجوددارانمهره
Goodridage(دهدمیپاسخخون تیروئیدي در).1983

Anabas)آناباسماهی testudineus)بهوابستهاثریک
هايهورمونبهپاسخدرمالیک آنزیمفعالیتدردوز

ازاستفادهکهطوريبه.ه استشدمشاهدهتیروئیدي
آنزیماین فعالیتکاهشبربیشترياثرT3اندكمقادیر

آنزیمفعالیتتريکممیزانبهT3باالترمقادیرولیهداشت
تیواوراسیلپروپیلازاستفادهچنینهم. داده استکاهشرا

Varghese(گرددمیآنزیماینفعالیتافزایشباعث and 

Oommen 1999.(-NADPدهیدروژنازایزوسیترات
دارايچرباسیدهايبیوسنتزدرکهاستدیگريآنزیم
پروپیلبهپاسخدرآنزیماینفعالیت. استنقش

فعالیتوهیافتکاهشAnabasماهیدرتیواوراسیل
برايNADPHتأمیندرکهدهیدروژنازفسفات- 6گلوکز

تجویزبا،کندمیمشارکتچرباسیدهاياحیايبیوسنتز
. هیافتکاهشT3تجویزباوافزایشتیواوراسیلپروپیل

،T3با مدتطوالنیتیمارکهاستشدهگزارشچنینهم
Varghese(کندمیمهاررادهیدروژنازفسفات-6گلوکز

and Oommen مشخص،مطالباینبهتوجهبا).1999
-هموتیروئیديهايهورمونسطحتغییراتکهگرددمی

بهوابستهصورتبهتیواوراسیلپروپیلازاستفادهچنین
اسیدهايتولیدمسیردرکهمختلفیهايآنزیمبردوز

هاآنزیماینفعالیتاثر گذاشته و ،نمایندمیمشارکتچرب
توجیهتواندمیامرهمینوکنندمیمهاریاوتحریکرا

و  Bهاي در گروه گلیسریدتريسطحافزایش شدیديکننده
Cباشدمطالعهاوليمرحلهدر.

1999در سال OommenوVargheseيمطالعهدر
کاهشباعثT3چنینهموتیواوراسیلپروپیلتزریق

محدود  آنزیمکههشد ردکتازکوآHMG-آنزیمفعالیت
رويمطالعه. استکلسترولبیوسنتزسرعت يکننده

هايهورمونکهاستدادهنشان،نیزگرمخونحیوانات
سپسوشدنالغیرفعباعثمختلفشرایطدرتیروئیدي

Hoch(شوندمیردکتازکوآHMG-القاي طوربه).1988
هاییهورمونعنوانبه،یديتیروئهايهورمونکلی

کاتابولیکفرآیندهايدرعمدتاًکهشوندمیمحسوب
Sheridan(نمایندمیمشارکتلیپیدها طوريبه؛)1998

رادیوطریقازتیروئیديغدهنمودنالغیرفعکه
Noris(شودمیشکمیچربیافزایشباعثتومیتیروئیدک

and Carr ماهیاندرشیمیاییکتومیتیروئیدو)2006
یاتخلیهباعث،تیواوراسیلپروپیلازاستفادهباگرددهان

Plisetskaya(دگردمیکبددرچربیتجمع et al. 1983.(
استفاده1999در سال OommenوVargheseيمطالعهدر
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تام،کلسترولافزایشباعثتیواوراسیلپروپیلاز
LDL+VLDLکاهشوT4ازاستفادهوشدT3در

قرارتیواوراسیلپروپیلتأثیرتحتهمزمانکهماهیانی
تام،کلسترولنسبتکاهشباعث،نداهبودگرفته

LDL+VLDLدر.ه استشدگلیسریدتريافزایشو
پروپیلازاستفادهدنبالبهHDL-cمقادیرفوق مطالعه

.ه استنداشتتوجهیقابلتغییرT3یاوتیواوراسیل
يمادهیکعنوانبهماهیدراورهمختلفی،مطالعاتدر
Kaushik(استشدهگیرياندازهنیتروژنازحاصلدفعی

et al. 2011, Lizhu and Minying 1991(.Kaushik در
) آمونیاك و اوره(نیتروژندفعرويمطالعهدر1980سال 

شرایطدرکهکمانرنگینآاليقزلومعمولیکپوردر
یکعرضدرکهدادنشانداشتند،قرارمتفاوتیايتغذیه
گرددمیتثبیتآندوژننیتروژندفع،گرسنگیازپسهفته

الگوي،غذاییریتمتغییرازبعدتااستالزمهفتهیکو
يروزانهدفعمیزانوشودایجادنیتروژنيروزانهدفع

کپوردرنیتروژنمصرفمیزانبامستقیمیارتباطنیتروژن
مصرفدنبالبهخونياورهافزایش.داردآالقزلماهیو

اینمصرفعوارضازیکیعنوانبهتیواوراسیلپروپیل
استشدهگزارشانساندردر اثر عوارض کلیوي دارو

)Fang and Huang کهايمطالعهدرچنینهم).1998
میزانکهشددادهنشان،شدانجامصحراییموشروي
افزایشهایپوتیروئیدیسمشرایطدراورهسیکلهايآنزیم
بیشتراورهتولیدبرايکبديظرفیتوکندمیپیدا
شدههیپرتیروئیدحیواناتدرکهحالیدر؛شودمی

تغییراورهتولیدکبديظرفیتواستپیچیدهوضعیت
هامتابولیتوهاآنزیمبرخیدرتغییراتیچندهر؛کندنمی
کهاندهکردپیشنهادفوق مطالعهمحققان. دهدمیرخ

باشدشدهبیشترهایپوتیروئیدیسمدرپروتئولیزمیزانشاید
شدهاورهنهایتاًوآمونیاكتولیدافزایشباعثبنابراینو

گلوکاگونافزایشازناشیاستممکننتایجاینکهباشد
تولیددرکبدتواناییافزایشباعثکهباشدcAMPیا

Marti(شوندمیاوره هیپوتیروئیدیسم با  ،به عالوه).1988
هورمون رشد نیز همراه است که باعث  کاهش ترشح

سازي کاهش استفاده از اسیدهاي آمینه براي پروتئین
Guyton(شود می and Hall افزایشبنابراین . )2011

حاضريمطالعهدرتیمارتحتهايگروهدرخونياوره
یاوتیواوراسیلپروپیلجانبیاثراتازناشیاستممکن

وگیري اسیدهاي آمینه در به کارهیپوتیروئیدیسمتأثیر
.باشدهاپروتئینمتابولیسم

موشوگرداندهاندرکهاستدادهنشانمطالعات
مقدارتیروئیديهايهورمونافزایشدنبالبهصحرایی

هايهورمونکاهشباوشودمیترکمخون گلوکز
Plisetskaya(یابدمیافزایشتیروئیدي et al. 1983, 

Rosebrough et al. هايهورمونکلیطوربه.)1988
راهاکربوهیدراتمتابولیسمهايجنبهتمامتیروئیدي

اکسیداسیونوجذبافزایشباعثودهندمیافزایش
Guyton(شوندمیگلوکز and Hall بانتایجاین؛)2011
تیواورسیلپروپیلمصرفدنبالبهکهحاضريمطالعه
در. نداردخوانیهم،شدهدیدهگلوکزسطحکاهش
پروپیلمصرف،هشدانجامZebrafishرويکهايمطالعه

ه استگردیدکبديگلیکوژنيتخلیهباعثتیواوراسیل
)Van der van et al. 2005.(خونگلوکزسطحکاهش
ممکن،مطالعهاین درتیواوراسیلپروپیلباتیماردنبالبه

؛باشدهارودهازکربوهیدراتجذبکاهشازناشیاست
راهاکربوهیدراتجذبتیروئیديهايهورمونکهچرا

Guyton(دهندمیافزایش and Hall 2011(.
هايهورمونمناسبسطحکهاستشدهدادهنشان

به؛استاهمیتحائزمناسبتولیدورشدبرايتیروئیدي
باعثدوهر،تیروئیدپرکاريوکاريکمکهايگونه

Guyton(شوندمیرشدکاهش and Hall بر).2011
بینوزنمیانگینمطالعه،اینازحاصلنتایجاساس
بنابراین. ندادنشانراتفاوتیتیماروکنترلهايگروه

نداشتهافزایشیروندیکمطالعهایندروزنیتغییرات
) شاهدگروهحتی(هاگروهتمامیدرحالتاینکهاست
تغییراتتواننمیشرایطیچنیندر. استداشتهوجود
پروپیلعملکردبررسیبرايشاخصیعنوانبهراوزنی

دلیلاحتماالً. بردکاره بتیروئیدکاريکمیاتیواوراسیل
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دمايبودنکمهاگروههمهدرهاماهیکافیرشدعدم
مصرفیاو) ماهیاشتهايومتابولیسمکاهش(آب

بودهآکواریومخاصشرایطدلیله بکافینکردن غذاي
انرژيمینتأبرايماهیدرمصرفیغذايواقعدر. است

احتماالً.گیردمیقراراستفادهموردرشدونگهداري
واندکردهمصرفغذانگهدارينیاز حددرهاماهی

درموضوعاین. استنگرفتهصورتيرشدافزایش
استخرهايشرایطدراصوالًکهمعمولیکپورماهیمورد

زیرا؛استطبیعیامري،شودمیدادهپرورشخاکی

تغییراتوباالتراکمدلیله بمعموالً،آکواریومشرایط
هاماهیطبیعیرشدبراي،آبفیزیکوشیمیاییفاکتورهاي
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Abstract
Due to the effects of some pollutants on the thyroid gland function and to assess the effects

of hypothyroidism on some blood biochemical parameters of common carps, this study was 
conducted. Fishes were divided into four groups of 30 each. The groups were treated by zero 
(control group), 3, 9 and 27 mg/L of propylthiouracil in water for one month. After 1 month, 
blood was taken from 15 fishes from each group and their weight, serum thyroid hormones, 
triglycerides, total cholesterol, HDL-c, LDL-c, glucose and serum urea urea were measured. 
For the reminder, the drug application was discontinued and the other halves of the fish were 
examined one month later, in the similar manner to the previous stage. In stage 1 (after one 
month) in comparison between different groups, thyroid hormones did not show significant 
difference (p>0.05), but in the second stage, T4 level was lower in the treatment groups in 
comparison with the control (p<0.05). T3 level in 3 and 9 mg/l groups were higher than 27
mg/L group and the control (p<0.05). The triglycerides level was higher in 3 and 9 mg/L
groups compared to control group (p<0.05). HDL-c in the second stage in 3 mg/L group was 
higher than the control group and 27mg/L group (p<0.05). Glucose in the second stage was 
significantly lower in 9 mg/l group in comparaison with the control group (p<0.05). Urea also 
increased in the treated groups in comparison with the control (p<0.05). Accordingly, it is 
concluded that thyroid hormones had responded to the treatment with delay and their changes 
have affected the studied variables dependently.
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