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  :مقدمه
 اولين بار C17H19NO3مرفين با فرمول شيميايي 

 از يك گياه آلكالوئيدي از 1805 در سال Serturnerتوسط 
 Papaver somniferum نامه ب) Papaveraceae (خانواده خشخاش

 اين دارو يك . شناسايي شد1902جدا و ساختار آن در سال 
مشتق فنانترن با دو حلقه مسطح و دو ساختار حلقه اي 
آليفاتيك، يكي از ضد دردهاي اصلي اپيوئيدي بوده كه به 

  ). 1،2(صورت مركزي عمل مي كند 
 بدن از قبيل اندام هايگيرنده هاي اپيوئيدي در اكثر 

  راس، ـه، پانكــــسيستم عصبي مركزي، شبكه مزانتريك، كلي

  
مكانيسم اثر ). 1(د ن غده آدرنال موجود مي باش وتيروئيد

 به دو صورت است يكي µمرفين از طريق گيرنده هاي 
 مسير حسي انسداد و بدنبال آن P  مادهممانعت از رهاسازي

و ديگري باز ) Spinothalamic pathway( نخاع -تاالموس
هاي كلسيمي در  هاي پتاسيمي و بستن كانال كردن كانال

 كه اين امر موجب افزايش پالريزاسيون  استانتهاي اعصاب
ها، كاهش انتقال حس درد و به عبارتي باال رفتن  سلول

   ). 3-6 (شود آستانه تحريك درد مي
  ي،ـاني، دردهاي پس از جراحكاهش دردهاي سرط

  :چكيده
  با هدفمطالعهاين . ضد و نقيضي در مورد اثرات مرفين بر غده تيروئيد وجود دارد گزارشات :دفزمينه و ه

رفولوژيك غده و هيستوموزن بدن، وزن غده تيروئيد و تغييراتبررسي تاثير استفاده طوالني مدت مرفين بر 
  .طراحي و اجرا شده استدر مراحل مختلف رشد سوري   موشتيروئيد

 با سن دو هفته به طور تصادفي Balb/c سر موش سوري ماده نژاد 150ن مطالعه تجربي در اي :روش بررسي
زير گروه . در مرحله بعد موش ها در هر گروه به چهار زير گروه تقسيم شدند. به سه گروه مساوي تقسيم شدند

زير گروه سوم  شكر، mg/ml5 آب و ) n=5زير گروه شم (فقط آب، زير گروه دوم ) n =5زير گروه شاهد (اول 
زير گروه تجربي دو ( شكر و زير گروه چهارم mg/ml5 مرفين و mg/ml04/0 ) n =20زير گروه تجربي يك (

20= n (mg/ml 4/0 مرفين و mg/ml5روز و 21گروه اول و دوم .  شكر به صورت خوراكي دريافت كردند 
ري وزن موش ها و وزن غدد تيروئيد اندازه گيبدست آمده از نتايج .  روز مرفين مصرف كردند63گروه سوم 

  . مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتندTukey يبيو تست تعق ANOVA  يآزمون آماراستفاده از با آن ها 
مصرف مزمن مرفين در هر دو غلظت باعث كاهش چشمگير وزن بدن موش ها در گروه هاي دوم و  :يافته ها

مطالعات هيستومرفولوژيك آشكار كرد ). P>05/0(ول و دوم شد سوم و همچنين وزن تيروئيد در گروه هاي ا
كه مصرف مزمن مرفين باعث افزايش اندازه و شكل سلول هاي فوليكولي در تيروئيد مي شود؛ افزون بر اين 
شكل فوليكول هاي غده در زير گروه هاي تجربي تغيير كرده و حاوي مقادير كمي كلوئيد در مقايسه با زير 

  . و شاهد شدگروه هاي شم 
مصرف مزمن مرفين مي تواند عالوه بر وزن بدن و وزن تيروئيد، ساختمان و فعاليت تيروئيد را  :نتيجه گيري

  . نيز تحت تأثير قرار دهد
  

  .غده تيروئيد، مرفين، موش سوري، هيستومرفولوژي :واژه هاي كليدي

  :چكيده
  با هدفمطالعهاين . ضد و نقيضي در مورد اثرات مرفين بر غده تيروئيد وجود دارد گزارشات :زمينه و هدف

رفولوژيك غده و هيستوموزن بدن، وزن غده تيروئيد و تغييراتبررسي تاثير استفاده طوالني مدت مرفين بر 
  .طراحي و اجرا شده استر مراحل مختلف رشد دسوري   موشتيروئيد

 صورت به ، با سن دو هفتهBalb/c سر موش سوري ماده نژاد 150در اين مطالعه تجربي  :روش بررسي
زير گروه .  در مرحله بعد موش ها در هر گروه به چهار زير گروه تقسيم شدنددفي به سه گروه مساوي وتصا
 شكر، زير گروه سوم mg/ml5 آب و ) n=5زير گروه شم (ير گروه دوم فقط آب، ز) n =5زير گروه شاهد (اول 

زير گروه تجربي دو ( شكر و زير گروه چهارم mg/ml5 مرفين و mg/ml04/0 ) n =20زير گروه تجربي يك (
20= n (mg/ml 4/0 مرفين و mg/ml5روز و 21گروه اول و دوم .  شكر به صورت خوراكي دريافت كردند 

 Tukey يبيو تست تعق ANOVA يآزمون آماراستفاده از با  داده ها. ز مرفين مصرف كردند رو63گروه سوم 
  .مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند SPSSدر نرم افزار 

گروه هاي زير مصرف مزمن مرفين در هر دو غلظت باعث كاهش چشمگير وزن بدن موش ها در  :يافته ها
مطالعات هيستومرفولوژيك ). P>05/0(گروه هاي اول و دوم شد زير  دوم و سوم و همچنين وزن تيروئيد در

؛ شده استآشكار كرد كه مصرف مزمن مرفين باعث افزايش اندازه و شكل سلول هاي فوليكولي در تيروئيد 
افزون بر اين شكل فوليكول هاي غده در زير گروه هاي تجربي تغيير كرده و حاوي مقادير كمي كلوئيد در 

  .ه استزير گروه هاي شم و شاهد شدمقايسه با 
مصرف مزمن مرفين مي تواند عالوه بر وزن بدن و وزن تيروئيد، ساختمان و فعاليت تيروئيد را  :نتيجه گيري

  . نيز تحت تأثير قرار دهد
  

  .غده تيروئيد، مرفين، موش سوري، هيستومرفولوژي :واژه هاي كليدي
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 در مواقع مركز سرفه خصوصاًمهار ك، اسپاسمودي دردهاي
وجود سرفه خشك، رفع اسهال و استفاده به عنوان داروي 

. دنپيش بيهوشي از جمله موارد مصرف مرفين مي باش
استعمال اين دارو از طرق مختلف از جمله خوراكي، زير 
پوستي، داخل صفاقي، داخل عضالني، داخل وريدي، داخل 

مرفين جذب .  مي باشدرال اپيدوفضاي تكال و داخل فضاي
پوستي نداشته و جذب آن از طريق روده بخوبي و در معده 

  ). 2،4، 1(به سختي انجام مي شود 
با توجه به اهميت مرفين در تسكين دردهاي مختلف 

افزون از آن و مشتقات حاصله، الزم است كه  و استفاده روز
ين مطالعاتي راجع به بحث استفاده مكرر و تاثيرات سوء مرف

كه  يياز آنجا . مختلف صورت گيرداندام هايبر روي 
گزارشات ضد و نقيضي در مورد اثرات مرفين و عوارض 

 ؛)7-10(ناشي از مصرف آن بر غده تيروئيد وجود دارد 
هدف از مطالعه حاضر بررسي تاثير استفاده طوالني مدت 

 مرفين بر روي ساختمان هيستومرفولوژيك غده مصرف
در اين راستا از موش . بودل مختلف رشد تيروئيد در مراح

  زيرا زمان بلوغ آن نسبتاً؛استفاده شد در اين مطالعه سوري
كوتاه مدت بوده و مي توان در يك مدت كوتاه تاثيرات 

قبل از بلوغ، طي بلوغ (انواع مواد را در مراحل مختلف رشد 
 زماني دورهدر يك ) و دوران قبل از بلوغ تا بلوغ كامل

  .ه تا چهار ماهه بررسي كردحداكثر س
  

  :بررسيروش 
سوري ماده  موش سر 150 از مطالعه تجربيدر اين 

با سن دو هفته، خريداري شده از موسسه سرم  Balb/cنژاد 
ها ابتدا وزن و  موش. استفاده شدسازي حصارك كرج 

سپس براي شناسايي و تفكيك بهتر با استفاده از محلول 
و در  گذاري نشانه) Bouin’s fixative( بوئن تثبيت كننده

 در طي انجام .قفس هاي مخصوص موش نگهداري شدند
 درجه 21(آزمايش سعي شد حتي االمكان درجه حرارت 

 ساعت 12( نوري دورهو ) %45 -55(، رطوبت )سانتيگراد
 شده تنظيم ثابت حد در) تاريكي ساعت 12 –روشنايي 

ه شده از آماده تهي غذاهاي از استفاده با موش ها. باشد
قبل از . د شدنتغذيه شركت خوراك دام و طيور پارس

 موش ها به مدت ،طي به منظور تطابق با محشيشروع آزما
 در شروع .ند شدي نگهداريطي محطيشرااين  هفته در يك

آزمايش موش ها به طور تصادفي به سه گروه مساوي تقسيم 
 در مرحله بعد موش هاي هر گروه به چهار زير گروه. شدند

فقط به ) n =5زير گروه شاهد (زير گروه اول . تقسيم شدند
 به آب و ) n=5زير گروه شم (آب و زير گروه دوم 

mg/ml5زير گروه (زير گروه سوم .  شكر دسترسي داشتند
 شكر و mg/ml5 مرفين و n ( mg/ml04/0 =20تجربي يك 

 n (mg/ml 4/0 =20زير گروه تجربي دو (زير گروه چهارم 
.  شكر به صورت خوراكي دريافت كردندmg/ml5مرفين و 

 هر ميلي ليتر آب در دو روز اول  ازايميزان مرفين مصرفي به
، براي روز سوم و چهارم به 1/0 و mg/ml  01/0به ترتيب

، براي روز پنجم و ششم به ترتيب  2/0 و mg/ml 02/0ترتيب 
mg/ml 03/0 و از روز هفتم تا پايان دوره آزمايش به 3/0 و 

الزم به توضيح است كه .  بود4/0  وmg/ml 04/0 رتيبت
  مقدار مصرف آب در يك شبانه روز براي هر سر موش

ml 5 بود و هدف از اضافه نمودن شكر از بين بردن مزه تلخ 
دوره تيمار يا مدت زمان مصرف مرفين در مورد . مرفين بود
 و گروه دوم )قبل از بلوغيا  هفتگي 3-6رده سني (گروه اول 

 روز و در مورد گروه 21) طي بلوغيا  هفتگي 6-9رده سني(
 63) قبل از بلوغ تا بلوغ كامليا  هفتگي 3-12رده سني (سوم 

 رده سني قبل از 3علت تقسيم بندي موش ها به . روز بود
بلوغ، بلوغ و قبل از بلوغ تا بلوغ كامل بررسي روند تأثير 

غده مرفين در شرايط سني مختلف و اثرات آن بر رشد 
  . تيروئيد و رشد حيوان بود

با استفاده از ترازوي ها   موش،بعد از پايان اين دوره
وزن و سپس با استفاده از كلروفرم  )FG-H مدل(ديجيتال 

 پوست ناحيه زير فك ،به كمك قيچيسپس . بيهوش شدند
 با استفاده از( برش داده شد و غده تيروئيد خارج و وزن شد

 پس از شستشو با سرم .) FG-Hترازوي ديجيتال مدل
 به ظروف كد بندي شده حاوي غدد تيروئيد ،فيزيولوژي
 ساعت اين 24بعد از .  درصد منتقل شدند10  بافرفرمالين

 درصد تازه جايگزين و تا زمان 10  بافرفرمالين با فرمالين
از . شروع عمليات بافت شناسي در يخچال نگهداري شدند

، مقطع بافت شناسيمول پس از انجام عمليات معاين غدد 
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گيري و رنگ آميزي به روش معمول هماتوكسيلين و 
با ميكروسكوپ نوري در نهايت نمونه ها و انجام شد ائوزين 

اندازه گيري بدست آمده از  نتايج .ندمورد ارزيابي قرار گرفت
  هايبا آزمونوزن موش ها و وزن غدد تيروئيد آن ها 

تجزيه و تحليل  مورد Tukey يبي و تعقANOVA يآمار
آماري اختالف نتايج بين زير از نظر  ؛اري قرار گرفتندـــآم

 معني دار قلمداد >05/0Pگروه هاي تحت بررسي در سطح 
 به زي نمطالعات هيستومورفولوژيك نتايج حاصله از .گرديد

   .شدند گزارش يفيصورت توص
  

 :يافته ها

  سنيردهدر اختالف وزن بدن  نتايج نشان دادند كه
، زير گروه هاي شم  وشاهدهاي   هفته بين زير گروه6-3

و همچنين  ) اول و دومزير گروه هاي تجربي(سوم و چهارم 
 و شم شاهد با زير گروهاي بين زير گروه هاي سوم و چهارم
هاي ه  در رد).<05/0P (ه استاز لحاظ آماري معني دار نبود

 هدشابين دو زير گروه شم و  هفتگي 3-12و  هفته 6-9سني 
 بين زير گروه هاي دريافت كننده مرفين با و همچنين

 )<05/0P(يكديگر اختالف وزن معني داري وجود نداشت 
 با گروه هاي دريافت كننده مرفينتفاوت وزن بين زير  ولي

 معني دار بودآماري  كنترل و شم از لحاظ هاي زير گروه
)05/0P<( ) 1جدول شماره(.   

ده هاي سني كه مرفين مطالعه وزن غده تيروئيد در ر
خالص دريافت داشتند نشان داد كه بين زير گروه هاي 

تجربي با يكديگر از لحاظ آماري اختالف معني داري وجود 
، همچنين تفاوت مشاهده شده بين )<05/0P(نداشته است 

. )<05/0P(زير گروه هاي شاهد و شم معني دار نبوده است 
، اختالف وزن  هفته6-9 و 3-6با اين حال در رده هاي سني 

غده تيروئيد بين زير گروه هاي تجربي با زير گروه هاي شم 
  ). 2جدول شماره  ()>05/0P(و شاهد معني دار بود 

در زير گروه هاي تجربي متعاقب مصرف مرفين، 
هاي  افزايش تعداد سلولتي از جمله غده تيروئيد دچار تغييرا

عدم  و والرهاي فوليك افزايش حجم  سلول، فوليكوالرپارا
هاي تيروئيدي يا مواد كلوئيدي در داخل  وجود هورمون

هاي غده   هفته فوليكول3-6 رده سنيدر .  شدها فوليكول
ه ها ب هاي جداره فوليكول سلول ،ندتيروئيد تا حدي جمع شد

 در مقايسه با  فضاي داخل فوليكول نيز ونددوضوح ديده نش
تغييرات در زير اين . تر شد كوچكزير گروه هاي شاهد و شم

 هاي كه شكل سلول طوريه ، ببود هفته بيشتر 6-9 تجربيروه ــگ
ها تا  فوليكوالر از حالت مكعبي خارج شده، فوليكول

حدودي حالت كروي خود را از دست داده و حتي بصورت 
 فضاي داخل وند دهم انباشته ديده مي ش توده اي سلول روي

  . دشتنندكي هورمون دافوليكولي بسيار كاهش يافته و مقادير ا
هاي فوليكوالر غده   هفته سلول3-12 سني ردهدر 

ها كامال جمع شده و  تيروئيد افزايش حجم يافته، فوليكول
مواد همچنين ميزان بودند حالت كروي خود را از دست داده 

  .)1شكل شماره (بود  بسيار ناچيز كلوئيدي

  
  رم در زير گروه هاي مختلف در پايان دوره آزمايش متعاقب مصرف            مقايسه وزن بدن موش ها بر حسب گ        :1جدول شماره   

   طوالني مدت مرفين                    
  

  رده هاي سني
   هازير گروه

   هفته3-12   هفته6-9   هفته6-3

  83/30 ± 79/0  31/33 ± 71/0  67/20 ± 12/1  )دريافت كننده آب (شاهد
  83/32 ± 6/0  29 ± 89/0  22 ± 13/1  ) شكرmg/ml5+ دريافت كننده آب  (شم

  95/23 ± 76/0*  88/21 ± 41/0*  5/19±  32/0   شكرmg/ml5 + مرفينmg/ml 04/0 (1زير گروه تجربي 
  48/25 ± 56/0*  72/23 ± 51/0*  88/19 ± 49/0  شكرmg/ml5 + مرفينmg/ml 4/0 (2زير گروه تجربي 

  . با زير گروه هاي شاهد و شم مي باشد)>05/0P(نشان دهنده اختالف معنادار  * انحراف معيار بيان شده اند؛ ±داده ها به صورت ميانگين 
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  در پايان دوره آزمايش متعاقب  مقايسه وزن غده تيروئيد موش ها بر حسب گرم در زير گروه هاي مختلف :2جدول شماره 
  مصرف طوالني مدت مرفين                     

  هاي سنيرده 
  زير گروه

   هفته3-12  ه هفت6-9   هفته6-3

  09/0 ± 017/0  09/0 ± 007/0  147/0 ± 004/0  )دريافت كننده آب (شاهد
  11/0 ± 004/0  08/0 ± 005/0  127/0 ± 01/0  ) شكرmg/ml5+ دريافت كننده آب  (شم

  08/0 ± 004/0  048/0 ± 003/0*  034/0 ± 003/0*   شكرmg/ml5 + مرفينmg/ml 04/0 (1زير گروه تجربي 
  09/0 ± 009/0  056/0 ± 009/0*  04/0 ± 005/0*  شكرmg/ml5 + مرفينmg/ml 4/0 (2 زير گروه تجربي

  . با زير گروه هاي شاهد و شم مي باشد)>05/0P( نشان دهنده اختالف معنادار * بيان شده اند؛ " انحراف معيار±ميانگين "داده ها به صورت 
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـاختمان غـده تيروئيـد در       :1ماره  تصوير ش  ـني     س  3-12 رده س
   mg/ml 1/0هفتگي در زير گروه دريافت كننده مرفين به ميزان 

ـا                 ـا ت ـين جـداره آنه فضاي داخل فوليكول ها كوچك شده و نظم ب
حدي از بين رفته و سلول هاي پوششي بوضوح ديده نمي شوند و             
بصورت توده هاي سلولي كنار هم هستند و حاوي كلوئيد كمتـري            

  ).H&E رنگ آميزي ،100×بزرگنمايي(مي باشند 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   6-9ساختمان غده تيروئيد در رده سني        :2 شماره   تصوير
   شمهفتگي در زير گروه                  

فوليكول هاي غده تيروئيد در اندازه هاي مختلـف، حـاوي           
ديواره فوليكول ها از سلول هاي پوششي       . كلوئيد مي باشند  

رنـگ   ،100×نمـايي بزرگ(مكعبي ساده مفروش شده اسـت  
  ).H&Eآميزي 

  
گونه  شم هيچ هاي كنترل و  زير گروه مورددر

در هيچيك از رده هاي تغييري در ساختمان غده تيروئيد 
مواد  هاي غده و همچنين فوليكول. ديده نشدسني 

  .)2 شماره تصوير ( طبيعي بودندكلوئيدي داخل آنها كامالً
  

 :بحث

ن خوراكي بر در تحقيق حاضر اثر اعتياد به مرفي
  ده تيروئيدـــــه تيروئيد و ساختمان غروي وزن بدن، وزن غد

  
 معتاد در سه دوره قبل از balb/cموش سوري ماده نژاد 

قبل از بلوغ تا بلوغ كامل مورد مطالعه  بلوغ، طي بلوغ و 
نتايج مطالعات انجام شده قبلي  .بررسي قرار گرفت و

مي تواند حاكي از اين نكته است كه مصرف مرفين 
اما در تحقيق ). 9، 7، 5 (منجر به كاهش وزن گردد

 هفته بين زير گروه هاي 3-6حاضر در زير گروه سني 
   و شم اختالف شاهدآزمايش با زير گروه هاي 

 كمتر  رشددليل اين امر احتماالً .معني داري ديده نشد
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بدن و يا سير بطئي رشد در دوران قبل از بلوغ است كه مرفين 
   .ته اثرات كمي زيادي بر حيوان بر جاي بگذاردنتوانس

مطابق با تحقيقات ساير محققين در تحقيق حاضر در 
 هفته اختالف معني داري در مقايسه وزن 6-9زير گروه سني 

 و شم ديده شاهدبين زير گروه هاي تجربي با زير گروه هاي 
كه هيچگونه اختالف معني داري بين زير  در حالي ؛شد

اين نتايج نشانگر اين  .ا زير گروه شم ديده نشد بشاهدگروه 
است كه مصرف مرفين در دوران بلوغ كه جاندار رشد 
بيشتري داشته مي تواند بر وزن حيوان اثرات قابل توجهي 

  .گذاشته و آنرا كاهش دهد
)  هفتگي3-12(در دوران قبل از بلوغ تا بلوغ كامل 

در  . نشد و شم تفاوت معني دار ديدهشاهدبين زير گروه 
كه بين اين زير گروه ها و زير گروه هاي تجربي  حالي

افته ها تاييد كننده اين نكته هستند ياين . تفاوت معني دار بود
كه مرفين مي تواند باعث كاهش مصرف غذا در حيوانات 
معتاد و كاهش فعاليت فيزيكي حيوان در بدست آوردن غذا 

  .)11، 3( و كاهش فعاليت دستگاه گوارش گردد
در بررسي وزن غده تيروئيد در زير گروه هايي كه 

مطالعه شدند، بين زير گروه شاهد )  هفتگي3-6(قبل از بلوغ 
و شم تفاوت معني دار نبود ولي در مقايسه بين زير گروه 
شاهد و شم با زير گروه هاي تجربي با دو غلظت 

mg/ml04/0 مرفين اختالف معني دار بود و در مقايسه  4/0 و
ر گروه تجربي با يكديگر اختالف معني داري ديده دو زي
بر اساس مطالعات، اپيوئيد ها از جمله مرفين و كوكائين . نشد

مي توانند باعث تحريك فعاليت سيستم عصبي سمپاتيك و 
آدرنال شده و در نتيجه موجب افزايش -محور سمپاتيك

غلظت آدرنالين و نورآدرنالين در خون شوند كه نتيجه آن 
در مطالعه حاضر نيز ). 12،13(روق خواهد بود تنگي ع
 مرفين به دليل خاصيت تنگ كنندگي عروقي كه احتماالً

دارد باعث كاهش خونرساني به تيروئيد و در نتيجه كاهش 
   .غده شده استاين رشد و وزن 

مطالعه وزن غده تيروئيد در زير گروه هايي كه طي 
 كه داد نشان مورد آزمايش قرار گرفتند)  هفتگي6-9(بلوغ 

زير گروه هاي شاهد و شم با يكديگر تفاوت معني داري 
نداشته اند ولي بين اين زير گروه ها و زير گروه هاي تجربي 

بين دو زير گروه تجربي نيز . تفاوت معني دار بوده است
بدليل اثر مرفين بر محور . اختالف معني داري مشاهده نشد

 و نيز THSهش ترشح كا  تيروئيد و- هيپوفيز-هيپوتاالموس
هاي غده تيروئيد  اثر تحريكي آن بر آزاد سازي هورمون

  ).9(وزن غده كاهش يافته است 
در مقليسه وزن غده تيروئيد در رده سني قبل از بلوغ 

بين هيچيك از زير گروه هاي )  هفتگي3-12(تا بلوغ كامل 
. آزمايشي، شاهد و شم اختالف معني داري مشاهده نشد

 ممكن است اين باشد كه بدليل مصرف طوالني علت اين امر
مرفين و تاثير مداوم، تدريجي و مزمن آن  ) هفته9(مدت 

نوعي حالت تحمل ايجاد شده باشد و تغييرات در ترشح 
TSH2(هاي تيروئيد تعديل شده باشد    و هورمون.(  

با توجه به مطالعه حاضر مصرف طوالني مدت 
 واضح و مرفين باعث تغيير بافت تيروئيد بصورت كامالً

در راستاي مطالعه حاضر و در مطابقت با . آشكار مي گردد
 و همكاران در Bakaiskaنتايج آن، در مطالعه اي كه توسط 

تزريق  انجام شد تاثير دوز باالي تكي مرفين و 2004سال 
 و اي مدت چهار ماه آن بررسي شدته دو بار برهر هفمزمن 

نتايج آنان نشان داد كه تجويز طوالني مدت مرفين منجر به 
تخليه ي غده ي تيروئيد و تخريب شديد ساختاري ساختمان 

  ).14(تيروئيد در هر دو سطح بافتي و سلولي مي شود 
ين بر غده ي توضيحات مختلفي براي اثرات مرف

، 1984در مطالعه اي در سال  .تيروئيد ذكر شده است
محققين پيشنهاد كردند كه مرفين ممكن است يك اثر 

بر روي غده تيروئيد همراه با مستقيم تحريكي كوتاه مدت 
 تيروئيد - هيپوفيز-يك اثر مهاري روي سيستم هيپوتاالموس

),T4 (TRH- TSH- T3 داشته باشد )جهت  همچنين ).9
يسم جلوگيري از بررسي نقش هورمون تيروئيد در مكان

نشان داده است كه مرفين ممكن است اثر  TSHترشح 
ه اثر افزايش حساسيت ب را به واسطه TSHمهاري خود بر 

  ). 7(فيدبك منفي هورمون هاي تيروئيدي اعمال كند 
  

  :نتيجه گيري
بر اساس نتايج مطالعه حاضر مي توان نتيجه گيري 

بر وزن بدن وغ استفاده مزمن از مرفين در قبل از بلكرد كه 
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 رشد كم بدن و يا سير دليل اين امر احتماالًتاثيري ندارد؛ 
بطئي رشد در دوران قبل از بلوغ است كه مرفين نتوانسته 

همچنين . اثرات كمي زيادي بر حيوان بر جاي بگذارد
مصرف طوالني مدت مرفين در رده سني قبل از بلوغ تا بلوغ 

ير مي باشد كه دليل آن كامل بر روي وزن غده تيروئيد بي تاث
 نوعي سازش بوده است و بدن خود را با شرايط احتماالً

مصرف طوالني مدت مرفين اين   عالوه بر.تطبيق داده است

 باعث تغيير بافت تيروئيد بصورت كامالًدر هر سه رده سني 
  . مي شودواضح و آشكار

  
  :تشكر و قدرداني

الي دانشكده اين پژوهش در قالب پايان نامه و با حمايت م
دامپزشكي دانشگاه شهركرد اجرا شده است كه بدينوسيله محققين 

  .مراتب تشكر و سپاس خود را اعالم مي دارند
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Background and aims: There are contradictory reports about the effects of morphine on 
thyroid glands. The aim of the present study was to investigate the effects of long term use of 
morphine on the body weight, thyroid glands’ weight and the histomorphological structure of 
mouse thyroid gland at different stage of growth.   
Methods: In this experimental study 150 two weeks female bulb/c mice were randomly divided 
into three equal groups. The mice in each group were divided into 4 subgroups, subsequently. 
Subgroup one (control group; n=5) accessed to clean water. Subgroup two (sham group; n=5) 
received 5mg/ml sugar, orally. 0.04mg/ml morphine and 5mg/ml sugar were available for 
subgroup three (experimental group one; n=20). 0.4mg/ml morphine and 5mg/ml sugar were 
given orally to subgroup four (experimental group two; n=20). The first and second group 
received morphine for 21 days and the third group received morphine for 63 days. Results of 
investigating the mice and their thyroid glands weight were analyzed using ANOVA and Tukey 
tests, results of the histomorphological studies were reported as a descriptive report.   
Results: The results showed that chronic use of morphine with both doses significantly reduce 
body weight of mice in group two and group three (P<0.05). Moreover, chronic usage of 
morphine with both doses significantly reduced thyroid weight in group one and two (P<0.05). 
Histomorphological studies revealed that chronic usage of morphine increased the size and 
shape of follicular cells in thyroid gland. Furthermore, the shape of follicles of thyroid gland in 
experimental groups were changed and contained a little clouid compared to control and sham 
groups. 
Conclusion: Based on the results from present study it can be concluded that the chronic usage 
of morphine may in addition of its effect on the body weight and thyroid gland weight have 
influence on the structure and function of thyroid gland.   
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