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چکیده
زمینه مطالعاتی :در اغلب پستانداران فعالیت تولیدمثل در ارتباط نزدیک با عملکرد غده تیروئید می باشد .هدف :این
آزمایش به منظور بررسی ارتباط بین مقدار هورمونهای  T4 ،T3و  T3uptakبا غلظت هورمون تستوسترون و برخی
متابولیتهای سرم خون شامل گلوکز ،کلسترول و تریگلیسرید ،انجام شد .روش کار :خونگیری از ورید وداج  21رأس
نریان اصیل عرب شناسنامهدار و سالم ،تحت مدیریت و برنامه تغذیهای یکسان ،در رده سنی  2تا  14سال در فصل
تولیدمثل (تیرماه) و خارج از فصل تولیدمثل (دیماه) انجام شد .پس از سانتریفیوژ نمونههای خون و جداسازی سرم آنها،
غلظت هورمونهای  T3uptak ،T4 ،T3و تستوسترون سرم خون به روش رادیوایمونواسی و مقدار متابولیتهای فوق به
روش آنزیمی ،کالریمتری اندازهگیری شدند .همچنین مقدار  FTIمحاسبه و گزارش گردید .دادههای بدست آمده توسط
آزمون همبستگی دو متغیره پیرسون در برنامه نرمافزاری  SPSSمورد آنالیز قرار گرفتند .نتایج :نتایج نشان داد که در
فصل تولیدمثل ،همبستگی مثبت معنیداری بین غلظت هورمون  T4و  FTIبا تستوسترون وجود دارد ) (P<0/05این در
حالی است که همبستگی بین هورمون  T3و  T3uptakeبا تستوسترون و همچنین همبستگی بین هورمونهای تیروییدی و
 FTIبا متابولیتهای گلوکز ،کلسترول و تریگلیسرید در این فصل معنیدار نبود ) .(P>0/05در خارج از فصل تولیدمثل،
بین هورمون  T3با کلسترول FTI ،با گلوکز و  T4با گلوکز و کلسترول همبستگی منفی معنیداری یافت شد ) (P<0/05ولی
بین هورمونهای تیروییدی و  FTIبا هورمون تستوسترون ،بین  T3uptakeو  FTIبا گلوکز ،کلسترول و تریگلیسرید ،بین
 T4با تریگلیسرید و بین  T3با گلوکز و تریگلیسرید در این فصل همبستگی معنیداری مشاهده نشد ( .)P>0/05نتیجه-
گیری کلی :این آزمایش نشان داد که ارتباط معنی داری بین هورمون های تیروئیدی و فصل تولیدمثل در نریان عرب
وجود دارد.
واژگان کلیدی :نریان عرب ،همبستگی ،هورمونهای تیروییدی ،تستوسترون ،متابولیتها
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مقدمه

تریگلیسرید در فصل تولیدمثل (تابستان) و خارج از

در اغلب پستانداران ،غده تیروییدی در فعالیت جنسی

فصل تولیدمثل (زمستان) در نریان عرب بررسی شد.

دخالت دارد و فعالیت فصلی تولیدمثل نیز در ارتباط
نزدیک با فعالیت غده تیروییدی قرار دارد .در پستانداران

مواد و روشها

نشان داده شده است که هورمونهای تیروییدی برای

پژوهش حاضر ،در تابستان (تیرماه) و زمستان (دیماه)

فعالیت طبیعی فتوپریود و عملکرد صحیح گونادها

 1390روی نریانهای عرب نگهداری شده در مزارع

ضروری هستند (بنسعد و میورال  .)2004حضور
گیرندههای هورمونهای تیروییدی در بیضه نشان می-
دهد که بیضه میتواند به هورمونهای تیروییدی،

پرورش اسب عرب شهرستان دزفول انجام شد .نریان-
های استفاده شده در پژوهش حاضر دارای شناسنامه
و شجرهنامه مشخص و همچنین دارای داغ ویژه اسب-
(واهو)1

پاسخگو باشد .با این وجود ،اثرات شرایط متغیر

های عرب ،مورد تایید انجمن جهانی اسب عرب

هورمونهای تیروییدی بر روی بیضه بالغ مبهم است و

و زیر نظر هیأت سوارکاری استان خوزستان و

نتایج ضد و نقیضی نه فقط در گونههای مختلف بلکه

شهرستان دزفول بودند .این تحقیق با استفاده از 21

حتی در یک مدل حیوانی ،گزارش شده است (محمدی-
زاده و همکاران  .)1390از آنجا که عملکرد غده تیروییدی

رأس نریان در رده سنی  2تا  14سال ،با وزن
متوسط 350-500کیلوگرم و متوسط قد  160سانتیمتر

و ترشح هورمونهای وابسته به آن برای رشد و توسعه

و تحت مدیریت پرورشی و تغذیهای یکسان انجام شد.

اندامهای مختلف بدن از جمله بیضه بسیار ضروری

پس از مقید کردن و معاینه سالمتی عمومی اسبها ،از

است ،از این طریق میتواند وزن بیضه ،تولید اسپرم و

سیاهرگ وداج با استفاده از ونوجکت بدون ماده ضد

سطح هورمونهای استروییدی را تحت تأثیر قرار دهد
(ضمیری و خدایی  .)2005از سوی دیگر ،سایر
پژوهشها وجود تغییرات فصلی در مقدار متابولیتهای
گلوکز ،کلسترول و تریگلیسرید سرم خون پستانداران

انعقاد در تیرماه (نماینده فصل تولیدمثل) و دوباره از
همان اسبها در دیماه (نماینده خارج از فصل تولیدمثل)
خونگیری به عمل آمد .نمونههای جمع آوری شده بعد از
هر بار خونگیری ،با سرعت  3000دور در دقیقه و به

را در ارتباط با هورمونهای تیروییدی ،به سازوکارهای

مدت  10دقیقه سانتریفیوژ شده و سرم نمونهها جدا شد.

ناشناخته ارتباط میدهند.

تا زمان اندازهگیری هورمونها و متابولیتها در دمای

استان خوزستان از کانونهای نگهداری و پرورش اسب
عرب در کشور ما محسوب میشود ولی پژوهشهای
مستمر و دستهبندی شدهای روی این دام ،در این منطقه
صورت نگرفته است .با توجه به اهمیت اسب عرب در

 -22درجه سانتیگراد فریز گردید .غلظت هورمونهای
تیروییدی و ( T3uptakeکیت آزمایشگاهی ایمنوتک ساخت
فرانسه) و هورمون تستوسترون ( کیت االیزا ساخت
کشور بلژیک) به روش رادیوایمونواسی ( )RIAو

جمعیت اسبهای ایرانی و همچنین جایگاه آن در بین

متابولیتهای گلوکز ،کلسترول و تریگلیسرید (کیت

نژادهای معروف دنیا از نظر زیبایی و استقامت ،در این

الیتیک ساخت کشور فرانسه) به روش آنزیمی،

پژوهش ارتباط بین هورمونهای تیروییدی با هورمون
تستوسترون به عنوان هورمون شاخص تولیدمثلی و
متابولیتهای خونی شامل گلوکز ،کلسترول و

کالریمتری ( )CHOD-PAPاندازهگیری شدند .مقدار
 FTIنیز با محاسبه حاصل شدFTI .به عنوان محصولی
از  T4و  T3uptakeاست و از حاصلضرب این دو پارامتر
محاسبه میشود و این شاخص نماد میزان تیروکسین
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آزاد است .گزارش شده است که تعیین  FTIیا  T7بهتر

آزمون همبستگی دو متغیره پیرسون با استفاده از نرم

از تستهای  T4و یا  T3است FTI .حداقل منعکسکننده

افزار ( SPSSویرایش  )18استفاده شد (پتری و واتسون

دقیقتر غلظت قطعی تیروکسین آزاد در سرم نسبت به

.)2006

سایر تستهای تیروئیدی میباشد و اعتقاد بر این است
که غلظت  T4آزاد در سرم ،از نظر فیزیولوژیکی ،قسمت

نتایج و بحث

فعال هورمون موجود در گردش خون میباشد؛ به عبارت

یافتههای این پژوهش نشان داد که در فصل تابستان

دیگر در شرایطی که کارکرد غده تیروئید غیر طبیعی

(فصل تولیدمثل) همبستگی مثبت معنیدار بین غلظت

باشد FTI ،غیر طبیعی است و بنابراین مشخص کننده

هورمون  T4و  FTIبا تستوسترون وجود دارد )0/05

غلظت غیر طبیعی  T4آزاد موجود در سرم میباشد

< (Pولی ارتباط بین هورمون  T3و  T3uptakبا

(میرزاده .)1384

تستوسترون در این فصل معنیدار نبود ) .(P>0/05در

به منظور بررسی ارتباط بین غلظت هورمونهای

فصل زمستان (خارج از فصل تولیدمثل) ،همبستگی

تیروییدی و تستوسترون با گلوکز ،کلسترول و تری

معنیداری بین غلظت هورمونهای تیروییدی و  FTIبا

گلیسرید در فصل تولیدمثل و خارج از فصل تولیدمثل از

هورمون تستوسترون مشاهده نشد (( )P>0/05جدول.)1

جدول -1همبستگی بین غلظت تستوسترون و هورمونهای تیروییدی در فصل تولیدمثل (تابستان) و خارج از فصل تولیدمثل
(زمستان) در نریان عرب
Table 1- The correlation between thyroid hormones and testosterone concentrations in the breeding
season (summer) and outside of the breeding season (winter) in the Arab Stallion
پارامتر

فصل

Parameter
T3
T4
T3uptake FTI
)(ng/ml
)(mg/dl)(%
0.06
*0.56
-0.37
*0.57

Season
غلظت تستوسترون در فصل تولیدمثل)(ng/ml
)Testosterone concentrations in the breeding season (ng/ml
غلظت تستوسترون در خارج ار فصل تولیدمثل)(ng/ml

0.10

0.005

-0.14

Testosterone concentrations in the outside of breeding season
)(ng/ml

-0.05

اعداد داخل جدول بیانگر ضریب همبستگی ( )rمیباشندp>0/05* .
*The numbers in the table represent the correlation coefficient.P<0.05

در فصل تابستان همبستگی معنیداری بین هورمونهای

فصل همبستگی معنیداری مشاهده نشد (،)P>0/05

تیروییدی و  FTIبا متابولیتهای گلوکز ،کلسترول و

(جداول  2و .)3

تریگلیسرید وجود نداشت ) (P>0/05در فصل زمستان
بین مقدار هورمون  T3با کلسترول FTI ،با گلوکز و نیز
بین  T4با گلوکز و کلسترول همبستگی منفی معنیدار
مشاهده شد)  ، (P<0/05ولی بین دیگر پارامترها در این
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جدول -2همبستگی بین غلظت هورمونهای تیروییدی با متابولیتهای سرم خون نریان عرب در فصل تولیدمثل (تابستان)
Table 2- The correlation thyroid hormones concentrations with blood serum metabolites in the
breeding season (summer) in the Arab Stallion

تریگلیسرید

متابولیتها
metabolites
کلسترول

Triglyceride
))mg/dl
-0.25
0.007
0.13
0.12

Cholesterol
))mg/dl
0.02
0.22
0.20
0.19

گلوکز
Glucose
))mg/dl
0.23
-0.09
-0.14
0.13

پارامترهای تیروییدی
Parameter thyroid
)T3uptake (Percentage
)T3 (ng/ml
)T4 (mg/dl
FTI

اعداد داخل جدول بیانگر ضریب همبستگی ( )rمیباشند .

اختالف معنیدار آماری وجود ندارد (.)p<0/05
The numbers in the table represent the correlation coefficient.
There is no statistically significant difference (p> 0.5).

جدول -3همبستگی بین غلظت هورمونهای تیروییدی با متابولیتهای سرم خون نریان عرب در خارج از فصل تولیدمثل
(زمستان)
Table 3- The correlation between thyroid hormones concentrations with blood serum metabolites in
the outside of the breeding season (winter) in the Arab Stallion

تریگلیسرید

متابولیتها
metabolites
کلسترول

Triglyceride
))mg/dl
-0.14
-0.26
-0.41
0.39

Cholesterol
))mg/dl
-0.09
*-0.46
-0.64
0.59

گلوکز
Glucose
))mg/dl
-0.06
-0.26
*-0.50
*-0.46

پارامترهای تیروییدی
Parameter thyroid
)T3uptake (Percentage
)T3 (ng/ml
)T4 (mg/dl
FTI

اعداد داخل جدول بیانگر ضریب همبستگی ( )rمیباشندp>0/05* .
*The numbers in the table represent the correlation coefficient. P<0.05

هورمون

در شرایط هیپوتیروییدیی ،کاهش مییابد؛ پژوهشهای

همبستگی

مثبت

معنیدار

بین

غلظت

تستوسترون و  T4در فصل تابستان با یافته های وگنر

دیگر مشخص کرد که تیمار با هورمون تیروکسین

( ،)2008زریفکار و همکاران ( ،)2007گوندوگان (،)2007

(ایجاد شرایط هایپرتیروییدی) در موشهای صحرایی

توهی ( ،)2004محمدیزاده و همکاران ( )1390و ضمیری

نر بالغ ،منجر به افزایش سطح تستوسترون شده است

و خدایی ( ) 2005موافق و با نتایج تحقیقات چوداری و

(توهی  ،)2004در واقع هورمونهای تیروییدیی تعداد

چتروردی ( )1995ناسازگار است.

رسپتورهای  LHسلولهای الیدیگ را افزایش داده و از

زریفکار و همکاران ( )2007در آزمایش خود روی

این طریق تولید و ترشح تستوسترون از این سلولها را

موشهای صحرایی نشان دادند که غلظت تستوسترون

تحریک میکنند (محمدیزاده و همکاران  .)1390در

بطور معنیداری در شرایط هایپرتیروییدی ،افزایش و

پژوهشی که گوندوگان ( )2007روی قوچهای ترکی انجام
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داد ،بین غلظت ترییدوتیرونین و تستوسترون همبستگی

تستوسترون پالسما میشود و برعکس هایپرتیروییدی

مثبت و معنیدار گزارش کردند .ضمیری و خدایی ()2005

سطح تستوسترون سرم را به شکل قابل توجهی افزایش

در تحقیقی که روی قوچهای نژاد قزل و مهربان انجام

میدهد.

دادند ارتباط معنیداری بین غلظت هورمونهای

نتایج ما در خصوص عدم همبستگی (معنیدار) درصد

تیروییدی با تستوسترون و نیز شمار کلی اسپرم در هر

 T3uptakeبا گلوکز ،کلسترول و تریگلیسرید موافق با

انزال ،درصد اسپرم طبیعی ،درصد اسپرم زنده ،غلظت

نتایج تحقیق محمدی و همکاران ( )1390بود .عدم

اسپرم ،حجم منی و حجم کیسه بیضه یافتند و گزارش

همبستگی بین ترییدوتیرونین با گلوکز در فصل تابستان

شد که برداشتن غده تیرویید در قوچ باعث کاهش غلظت

و زمستان و نیز تیروکسین با گلوکز در فصل تابستان،

اسپرم و افزایش درصد اسپرمهای غیرطبیعی شده است.

با نتایج محمدی و همکاران ( )1390در شتر و نتایج نظیفی

در پژوهش حاضر ،ارتباطی بین مقدار هورمون

( )2002در بز موافق بود .در پژوهش حاضر ،بین

تستوسترون با درصد  T3uptakeیافت نشد .تست

تیروکسین و گلوکز در فصل زمستان ارتباط منفی معنی-

 ،T3uptakeدرجه اشباع پروتئینهای سرم با  T4با منشاء

داری به دست آمد که با یافتههای محمدی و همکاران

داخلی را انعکاس میدهد (توهی  .)2004با توجه به نقش

( )1390در شتر و نظیفی ( )2002در بز مخالف میباشد.

کلیدی هورمونهای تیروییدی در فعالیتهای تولیدمثلی،

نتایج این تحقیق در خصوص همبستگی هورمونهای

گفته میشود که افزایش  T4باعث افزایش پاسخ دهی به

ترییدوتیرونین و تیروکسین با کلسترول با نتایج

فیدبک منفی استرادیول شده ،که این امر سبب کاهش

تحقیقات نظیفی ( )2003در اسبهای ترکمن ،رسولی

سطح تستوسترون و در نتیجه عدم پاسخگویی محور

( )1382در شتر ،نظیفی ( )2002در بز ،نظیفی و همکاران

هیپوتاالموس -هیپوفیز میشود .محور هیپوتاالموس-

( )2009و محمدی و همکاران ( )1390در شتر ،در فصل

هیپوفیز به شدت به اثرات فیدبک منفی استرادیول حساس

تابستان موافق ولی در فصل زمستان مخالف میباشد.

است (گوندوگان  .)2007از طرفی گفته میشود که

همبستگی بین هورمون تیروکسین و ترییدوتیرونین با

هورمونهای تیروییدی ،به عنوان جایگزینی برای

کلسترول در پژوهش فرانک و همکاران ( )2003در اسب

استروئیدهای گونادی معرفی شدهاند به طوری که می-

و همبستگی بین هورمون تیروکسین با کلسترول در

توانند مشابه این استروئیدها با فیدبک منفی ،موجب

پژوهش تاجیک و نظیفی ( )2011در گاومیش با نتایج ما

کاهش  LHشوند .بنابراین کمبود هورمونهای

در فصل تابستان مخالف و در فصل زمستان موافق می-

تیروییدی از راه افزایش  ،LHافزایش تستوسترون را

باشد.

در پی دارد .از سویی ،شمار سلولهای پیش ساز

در این پژوهش همبستگی بین ترییدوتیرونین و

الیدیگ در بیضه دام هیپوتیروییدی بیشتر بوده ،در

تیروکسین با تریگلیسرید در فصول تابستان و زمستان

نهایت شمار سلول های الیدیگ بیشتر شده و افزایش

با پژوهشهای نظیفی ( )2003در اسبهای ترکمن ،تاجیک

بیشتر تستوسترون را به دنبال خواهد داشت (چوداری

و نظیفی ( ) 2011در گاومیش و محمدی و همکاران

و چتروردی  .)1995در این پژوهش ،بین تستوسترون و

( )1390در شتر موافق میباشد و با نتایج پژوهش فرانک

هورمون  T4در فصل تولیدمثل یعنی تابستان ارتباط

و همکاران ( )2003در اسب و نظیفی و همکاران ()2009

مثبت و معنیداری یافت شد .در این رابطه وگنر و

در شتر مغایرت دارد.

همکاران ( )2008بیان کردند که هیپوتیروییدی باعث
کاهش قابل توجه در سطح گونادوتروپینها و
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نظیفی ( )2003با تحقیق خود بر روی اسبهای ترکمن

افزایش هورمونهای تیروییدی ،غلظت کلسترول،

نشان داد که هیچ ارتباط معنیداری بین غلظت هورمون-

فسفولیپیدها و تریگلیسریدهای پالسما را کاهش میدهد

های تیروییدی و کلسترول و تریگلیسرید وجود ندارد.

و برعکس کاهش ترشح تیروییدی سبب افزایش غلظت

محمدی و همکاران ( )1390با پژوهش روی شترهای

کلسترول ،فسفولیپید و تریگلیسرید پالسما میشود

ماده یک کوهانه ،هیچ گونه همبستگی معنیداری بین

(گایتون و هال  .)2006هورمون ترییدوتیرونین میتواند

غلظت هورمونهای تیروییدی و متابولیتهای گلوکز،

موجب سنتز آنزیمهای ویژه سوختوساز کربوهیدرات-

کلسترول و تریگلیسرید در دو فصل تابستان و زمستان

ها و چربیها مانند مالیک آنزیم و گلوکز-6-فسفات دی-

مشاهده نکردند .رسولی ( )1389در پژوهش خود روی

هیدروژناز و -6فسفوگلوکونات دیهیدروژناز شود

شتر نشان داد که غلظت هورمونهای تیروییدی با

(گودمن  )1377و با این روش در متابولیسم گلوکز و

کلسترول در شتر همبستگی ندارد .در پژوهش نظیفی و

تریگلیسرید شرکت کند و موجب کاهش غلظت

همکاران ( )2002که بر روی بز انجام شد همبستگی

کربوهیدراتها و چربیهای پالسما شود .هورمونهای

معنیداری بین هورمونهای تیروییدی با متابولیتهای

تیرویید متابولیسم چربیها را افزایش میدهند .در اثر

گلوکز و کلسترول وجود نداشت .در پژوهش تاجیک و

هورمونهای تیروییدی چربیها به سرعت از بافت چربی

نظیفی ( )2011بر روی گاومیش ،همبستگی معنیداری

آزاد شده و بنابراین ذخایر چربی بدن به سرعت کاهش

با تریگلیسرید مشاهده نشد؛ ولی

مییابد؛ از سوی دیگر هورمونهای تیروییدی غلظت

تیروکسین با کلسترول دارای همبستگی معنیداری بود.

اسیدهای چرب آزاد پالسما را افزایش میدهد و

در پژوهش نظیفی و همکاران ( )2009در شتر همبستگی

اکسیداسیون سلولی اسیدهای چرب را تا حدودی سرعت

مثبت و معنیداری بین غلظت ترییدوتیرونین و

میبخشد .افزایش هورمونهای تیروییدی ،غلظت تری-

تیروکسین با تریگلیسرید مشاهده شد ولی بین غلظت

گلیسرید پالسما را کاهش میدهد و برعکس کاهش ترشح

ترییدوتیرونین و تیروکسین با کلسترول همبستگی

هورمونهای تیروییدی سبب افزایش غلظت تریگلیسرید

معنیداری مشاهده نشد .فرانک و همکاران ( )2003در

پالسما میشود (گایتون و هال  .)2006برای ساخته شدن

پژوهشی بر روی  50رأس مادیان بالغ و سالم گزارش

چربی در سلولهای کبد و بسیج اسیدهای چرب از منابع

شد که چهار هفته بعد از برداشت غده تیرویید مقدار

چربی ،مقادیر بهینهای از هورمونهای تیروییدی الزم

کلسترول و تری گلیسرید سرم به صورت معنیداری

است و همچنین ترییدوتیرونین در کنار کربوهیدراتها

افزایش یافته است و نشان داده شد که کاهش فعالیت غده

و انسولین نقش تقویتکننده قابل توجهی در این زمینه

تیروییدی سبب ایجاد تغییرات معنیدار در چربیهای

دارد (گودمن  .)1377بنابراین ،به طوری که بسیج

سرم اسب شده است و همبستگی منفی معنیدار بین

اسیدهای چرب از منابع چربی ،به هنگام کاهش فعالیت

غلظت هورمونهای تیروییدی و متابولیتهای کلسترول

غده تیرویید کاهش یافته و با افزایش فعالیت غده تیرویید

و تریگلیسرید را نشان دادند .همچنین نشان داده شد که

افزایش مییابد (گودمن .)1377در این مورد نقش تری-

در هیپوتیروییدیسم مقدار کلسترول سرم را افزایش

یدوتیرونین تقویت کننده پیامهای فیزیولوژی است

میدهد؛ این تغییرات با أثر تنظیمی  T3برگیرندههای

(گودمن .)1377

 ،LDLکه ترشح کبدی کلسترول را متأثر میکنند مرتبط

اثر خالص هورمونهای تیروییدی بر متابولیسم

است ،به نحوی که کمبود  T3سبب کاهش فعالیت

کلسترول ،افزایش نرخ کاتابولیسم کبد است (نظیفی

گیرندههای  LDLو تجمع کلسترول میشود.

 .)2003غلظت سرمی کلسترول با فعالیت غده تیرویید

بین  T3و T4
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ارتباط معکوس دارد .اثر هورمون تیرویید در متابولیسم

تستوسترون) نریان عرب اثر گذار باشد به طوری که

کلسترول ،افزایش سرعت متابولیسم آن توسط کبد می-

هورمونهای تیروییدی در فصل تولیدمثل تحریک کننده

باشد که باعث کاهش غلظت کلسترول میشود (نظیفی و

ترشح هورمون تستوسترون میباشند .همچنین

همکاران  .)2002یکی از مکانیسمهای کاهش غلظت

هورمونهای تیروییدی در خارج از فصل تولیدمثل دارای

کلسترول پالسما توسط هورمون تیروییدی ،افزایش قابل

همبستگی معنیداری با متابولیتهای گلوکز و کلسترول

توجه مقدار ترشح کلسترول به درون صفرا و در نتیجه

میباشد ولی در فصل تولیدمثل همبستگی معنیداری بین

دفع آن از مدفوع است (گایتون و هال .)2006به نظر

فعالیت غده تیرویید و متابولیتهای فوق وجود نداشت.

میرسد هورمونهای تیروییدی این نقش را با افزایش

از سوی دیگر ،همبستگیمعنیداری بین کارکرد غده

تعداد گیرندههای  LDLروی سلولهای کبدی انجام دهد

تیرویید در فصل تولیدمثل و خارج از فصل تولیدمثل با

و با این روش سبب برداشت سریع  LDLاز پالسما و

تریگلیسرید سرم مشاهده نشد.

در نتیجه ترشح کلسترول در این لیپوپروتئینها توسط
سلولهای کبدی شود (گایتون و هال  .)2006بنابراین،

تشکر و قدردانی

افزایش هورمونهای تیروییدی ،غلظت کلسترول پالسما

نویسندگان وظیفه خود میدانند که از دانشگاه کشاورزی

را کاهش داده و برعکس کاهش ترشح هورمونهای

و منابع طبیعی رامین خوزستان ،هیأت سوارکاری دزفول

تیروییدی ،سبب افزایش غلظت کلسترول پالسما میشود

بویژه جناب سرهنگ علیرضا پنبهزن ریاست این هیأت

(گایتون و هال .)2006

و آقای محمد اخالقیفر از اعضای این هیأت به خاطر
همکاری صمیمانه در اجرای تحقیق تشکر و قدردانی

نتیجهگیری

نمایند.
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Abstract
BAKGROUND: In most mammalian reproductive activities are closely related to the thyroid gland.
OBJECTIVES: This experiments were conducted in order to evaluate the correlations between T3,

T4 and T3uptak values with testosterone and some of the blood serum metabolites including glucose,
cholesterol and triglyceride. METHODS: Blood samples were collected from jugular vein of 21
healthy purebred Arabian stallion 2-14 years of age in breeding (July) and out-breeding (January)
seasons under the same management and feeding programs during the experiment. After centrifuging
the blood samples and serum separation, the concentrations of T3, T4 and T3uptak hormones as well as
testosterone were measured by standard radio immunoassay, while serum metabolites were measured
using enzymatic calorimetric method. Also, FTI values were calculated and reported. Data were
analyzed using the Pearson Bivariate Correlation test by SPSS software program. RESULTS: Results
of the study showed that in breeding season, there was a significant positive correlation between T4
and FTI with testosterone concentrations (P<0.05). However, in this season, the correlation between
T3 and T3uptak with testosterone and also thyroid hormones and FTI with metabolites glucose,
cholesterol and triglyceride was not significant (P>0.05). In out-breeding season, there was a
significant negative correlation between T3 and cholesterol, FTI and glucose, T4 with glucose and
cholesterol (P<0.05), but there was no significant correlations between thyroid hormones and FTI
with testosterone; between T3uptake and FTI with glucose, cholesterol and triglyceride; between T4 and
triglyceride and also between T3 with glucose and triglyceride (P>0.05). CONCIUSIONS: The
experiment showed that the correlation between thyroid hormones and breeding season in the Arab
stallion.
Keywords: Arab Stallion, Correlation, Thyroid hormones, Testosterone, Metabolites

