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چکیده
زمینه مطالعاتی :تغییرات سن و فصل ممکن است بر عملکرد غده تیروئید که تنظیم کننده میزان سوخت و ساز در بدن
میباشد تأثیرگذار باشند .هدف :این آزمایش به منظور بررسی اثر سن و فصل بر تغییرات غلظت هورمونهای تیروئیدی
 ،T4 ،T3مقادیر برداشت  T4/ T3 ، T3و اندیس تیروکسین آزاد بود .روشکار :خونگیری از ورید وداج  21رأس نریان اصیل
عرب شناسنامهدار و سالم که تحت مدیریت و برنامه تغذیهای یکسانی بودند ،در سه رده سنی  2تا  6 ،6تا  10و  10تا 14
سال در دو فصل تابستان (تیرماه) و زمستان (دیماه)  1390انجام شد .پس از سانتریفیوژ نمونههای خون و جداسازی
سرم آنها به آزمایشگاه منتقل و هورمونهای  T4 ،T3و مقادیر برداشت  T3به روش رادیوایمینواسی ( )RIAاندازهگیری
شد .نتایج :نتایج نشان داد میانگین غلظت  ،T4مقادیر برداشت  T3و نسبت  T4/T3بین فصول تابستان و زمستان دارای
تفاوت آماری معنیداری میباشند ( .)P>0/05میانگین غلظت هورمون  T3و اندیس تیروکسین آزاد بین فصول تابستان
و زمستان تفاوت معنیداری نشان نداند ( .)P<0/05در تابستان غلظت  T4و میزان اندیس تیروکسین آزاد در رده سنی  2تا
 6و نسبت  T4به  T3در رده سنی  10تا  14سال با دیگر ردههای سنی تفاوت معنیداری داشتند ( .)P>0/05در فصل
زمستان تفاوت معنیداری برای فراسنجههای تیروئیدی بین سنین مختلف یافت نشد ( .)P<0/05نتیجهگیری کلی :بطور
کلی نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد که تحت شرایط ثابت ،عملکرد غده تیروئید نریان عرب تا حدی تابع تغییرات
فصلی و سن میباشد.
واژگان کلیدی :نریان عرب ،هورمونهای تیروئیدی ،سن ،فصل

مقدمه

و سنین مختلف برای کمک به اسب در رسیدن به

کارکرد بهنجار فرآیندهای فیزیولوژیکی گوناگون که

حداکثر پتانسیل جهت فعالیت ورزشی ،تولیدمثل،

تقریب ًا هر سیستم بدن را تحت تأثیر قرار میدهد ،به

متابولیسم کربوهیدرات و چربیها ،تعیین فعالیت

مقدار مناسبی از هورمونهای تیروئیدی نیاز دارند.

بیولوژی و حفظ سالمتی اسب دارای اهمیت بوده و از

درک مناسب از عملکرد تیروئید و ارزیابی آن در فصل

طرفی تعین غلظت پایه هورمونهای تیروئیدی در سنین
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مختلف جهت بررسی مقدار قابل دسترس هورمونهای

سال ،به ترتیب با وزن متوسط ،350-400 ،300-350

تیروئیدی در بافتها مهم میباشد زیرا که جذب

 450-400کیلوگرم و قد متوسطی برابر  160سانتیمتر

هورمونهای تیروئیدی توسط سلول به عملکرد آزاد

تحت مدیریت پرورشی و تغذیهای یکسان انجام شد.

هورمونهای  T3و  T4وابسته است (داوید و همکاران

پس از مقید کردن و معاینه سالمتی عمومی اسبها ،از

 )2005بنابراین در تشخیص اختالالت غده تیروئید،

ورید وداج با استفاده از لولههای خأل (ونوجکت) بدون

اندازهگیری غلظت هورمونهای  T3و  T4را میبایست با

ماده ضد انعقاد با سرسوزنهای یکبار مصرف (نیدل

احتیاط تفسیر کرد چرا که تفاوتهای قابل توجهی در

 )18در تیرماه (نماینده فصل گرم) و مجدداً از همان

مقادیر این مواد بسته به سن و نژاد دامها وجود دارد

اسبها در دیماه (نماینده فصل سرد) خونگیری به

(قدردان مشهدی و همکاران  .)1388با توجه به اهمیت

عمل آمد .در مجموع  42نمونه خون گرفته شد .نمونه-

این موضوع تصمیم گرفته شد کارکرد غده تیروئید

های جمع آوری شده بعد از هر بار خونگیری ،با دور

نریان عرب در فصول تابستان و زمستان و نیز سنین

 3000و به مدت  10دقیقه سانتریفیوژ شده و سرم جدا

مختلف بررسی شود.

شده تا زمان ارسال به آزمایشگاه جهت اندازه گیری
غلظت هورمونهای تیروئیدی در دمای  -22درجه

مواد و روش ها

سانتیگراد فریز گردید .غلظت هورمونهای تیروئیدی

محل و زمان اجرای طرح

به روش رادیوایمینواسی ( )RIAتعیین گردید.

مطالعه حاضر ،در تیرماه ( )1390به عنوان نماینده فصل

آنالیز آماری

گرم و دیماه ( )1390به عنوان نماینده فصل سرد در

داده های حاصل از این تحقیق با استفاده از برنامه نرم

مزارع پرورش اسب عرب شهرستان دزفول انجام شد.

افزار ( SPSSویرایش  )18مورد آنالیز قرار گرفت.

شهرستان دزفول از دید جغرافیایی در طول جغرافیایی

مقایسه غلظت هورمونهای تیروئیدی بین دو فصل

 48درجه و  24دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی 32

تابستان و زمستان توسط آزمون  tو تفاوت این

درجه و  22دقیقه شمالی گسترده شده است و ارتفاع آن

فراسنجهها در سه رده سنی  2تا  6 ،6تا  10و  10تا 14

از سطح دریا  140متر میباشد .دزفول دارای آب و

سال با تحلیل واریانس یکطرفه ( )ANOVAو آزمون

هوایی با تابستانی گرم و زمستانی مدیترانهای میباشد.

چند دامنهای دانکن مورد آنالیز قرار گرفت (پتری و

گرمترین و سردترین ماههای سال به ترتیب تیرماه و

واتسون.)20062

دیماه میباشد .میانگین دما  3درجه سانتیگراد در
زمستان و  49درجه سانتیگراد در تابستان میباشد.

نتایج و بحث

شیوه اجرای طرح

نتایج نشان داد که غلظت  T4و نسبت  T4به  T3در فصل

نریانهای عرب استفاده شده در مطالعه حاضر دارای

زمستان به صورت معنیداری بیشتر از تابستان و

شناسنامه و تبارنامه مشخص و همچنین دارای داغ ویژه

غلظت مقادیر برداشت  T3در فصل تابستان بیشتر از

اسبهای عرب ،مورد تایید انجمن جهانی اسب عرب

زمستان میباشد ( ،)P<0/05اما تفاوت آماری معنی-

(واهو) 1و زیر نظر هیأت سوارکاری استان خوزستان و

داری بین دو فصل برای سایر پارامترها وجود نداشت

شهرستان دزفول بودند .این تحقیق با استفاده از 21

(( )P>0/05جدول .)1

رأس نریان در سه رده سنی  2تا  6 ،6تا  10و  10تا 14
World Arabian Horse Organization1

Petrie and Watson
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در فصل تابستان میانگین غلظت  T3و درصد مقادیر

معنیداری نداشت ولی این نسبت در ردههای سنی  2تا

برداشت  T3بین سنین  2تا  6 ،6تا  10و  10تا  14سال

 6و  6تا  10سال به صورت معنیداری بیشتر از رده

تفاوت معنیداری نداشت (( )P<0/05جدول .)2ولی

سنی 10تا  14سال بود ( .)P>0/05میزان اندیس

میانگین غلظت  T4سرم خون ،در گروه سنی  2تا  6سال

تیروکسین آزاد در رده سنی  2تا  6سال به صورت

بطور معنیداری بیشتر از سنین  6تا  10و  10تا 14

معنیداری بیشتر از  6تا  10و  10تا 14سال بود

سال بود ( ،)P>0/05ولی این تفاوت بین گروههای سنی

( )P>0/05ولی بین سنین  6تا  10با  10تا  14سال

 6تا  10و 10تا  14سال معنیدار نبود ( .)P<0/05نسبت

تفاوت آماری معنیداری مشاهده نشد (( )P<0/05جدول

 T4/T3بین ردههای سنی  2تا  6با  6تا  10سال تفاوت

.)2

جدول -1مقایسه میزان فراسنجههای تیروئیدی بین فصول تابستان و زمستان )(n=7
)Table1- Comparison of thyroid parameters between summer and winter (n=7
پارامتر
T4/T3

FTI

0.46±0.11

1.51±0.11a

0.53±0.07

2.02±0.24b

فصل

Parameter
T3uptake
)(%

T4
)(mg/dl

39/0±59/27 a
30.31±0.43b

T3
)(ng/ml

1.18±0.14a

1.08±0.09

2.79±0.32b

1.52±0.22

Season
تابستان
Summer
زمستان
Winter

میانگین فراسنجه ()±SE

)Average parameters (±SE
*در هر ستون ،میانگینهای با حروف متفاوت اختالف آماری معنیداری دارند (.)P>0/05

*In each column, means with different letters are significantly different(P≥0/05).
جدول -2مقایسه میزان فراسنجههای تیروئیدی بین سه رده سنی نریان عرب در فصل تابستان )(n=7
)Table2-Comparison of thyroid parameters between the three age categories Arab male horse in summer (n=7
پارامتر
Parameter
FTI

T4/T3

T3uptake
)(%

T4
)(mg/dl

T3
)(ng/ml

0.64±0.11a

1.49±0.17a

39.39±0.58

1.65±0.31a

1.07±0.13

0.38±0.04b

1.15±0.08a

39.26±0.33

0.98±0.1b

0.9±0.1

0.31±0.02b

0.68±0.08b

40.36±0.39

0.79±0.04a

1.37±0.25

میانگین فراسنجه ()±SE

رده سنی
Ages
 6-2سال
2-6 years
 10-6سال
6-10 years
 14-10سال
10-14 years

)Average parameters (±SE

*در هر ستون ،میانگینهای با حروف متفاوت اختالف آماری معنیداری دارند (.)P<0/05
*In each column, means with different letters are significantly different (P≥0/05).
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در فصل زمستان میانگین غلظت هورمونهای تیروئیدی

موافق میباشد .قدردان مشهدی و همکتاران ( ،)1388در

بین سنین  2تا  6 ،6تا  10و  10تا  14سال تفاوت معنی-

تحقیق خود نشان دادند که غلظت سرمی هورمون  T3در

داری نشان ندادند (( )P<0/05جدول.)3

اسب های نژاد عرب (نر و ماده) در فصل سرد (دیمتاه)

مقایسه میانگین غلظتت هورمتون تترییتدوتیرونین ()T3

به صورت معنیداری بیشتر از فصل گرم (تیرماه) بتود.

بین فصول تابستتان و زمستتان نشتان داد کته اختتالف

در مطالعه فلتوریس و همکتاران ( )1990بتر روی شتش

آماری معنیداری بین آنها وجود نتدارد (جتدول ،)1ایتن

اسب ،تغییرات غلظت  T3بین فصول تابستان و زمستتان

نتایج با نتایج گزارش شده توسط آلتینسات و همکتاران

داری تفتتاوت آمتتاری معنتتیداری بتتود بتته طتتوری کتته

( ،)2008قدردان مشهدی و همکتاران ( )1388و فلتوریس

بیشترین سطح  T3در فصتل زمستتان مشتاهده شتد .در

و همکتتاران ( )1990در استتب و استتواری و همکتتاران

مطالعه انجام شده توستط استواری و همکتاران ()2001

( )2001در گوسفند مختالف و بتا نتتایج تحقیتق میتاحی

در گوستتفند ،نشتتان داده شتتد کتته غلظتتت ستترمی  T3در

( )1390در گاومیش و نتیجته توحیتدی ( )1375در شتتر

زمستتتان بتته طتتور مشخصتتی بتتاالتر از تابستتتان بتتود.

جدول  -3مقایسه میزان فراسنجههای تیروئیدی بین سه رده سنی نریان عرب در فصل زمستان )(n=7
Table3-Comparison of thyroid parameters between the three age categories Arab male horse in winter
)(n=7
پارامتر
Parameter
FTI

T4/T3

T3uptake
)(%

T4
)(mg/dl

T3
)(ng/ml

0.47±0.13

2.20±0.31

30.86±0.95

2.81±0.65

1.38±0.38

0.62±0.1

1.63±0.28

29.57±0.57

1.61±0.34

1.61±0.34

30.47±0.17

2.27±0.7

30.60±0.68

3.06±0.58

1.70±0.55

رده سنی
Ages
 6-2سال
2-6 years
 10-6سال
6-10 years
 14-10سال
10-14 years

میانگین فراسنجه ()±SE
)Average parameters (±SE
*در هر ستون ،میانگینهای با حروف متفاوت اختالف آماری معنیداری دارند (.)P>0/05
*In each column, means with different letters are significantly different (P<0/05).

در تحقیق میاحی ( )1390بر روی شش گاومیش نر،

و زمستان (سرد) تفاوت معنیدار نداشت ولی میزان

تفاوت معنیداری در غلظت هورمون  T3در فصل

غلظت این هورمون در فصل سرد بیشتر از فصل گرم

تابستان و زمستان مشاهده نشد .همچنین در بررسی

بود .این روند نشاندهنده افزایش میزان متابولیسم بدن

انجام شده توسط توحیدی ( )1375بر روی شتر ماده،

در فصل سرد میباشد که به عنوان مکانیسم سازش،

مشخص گردید که غلظت هورمون  T3درفصل بهار

پاسخ گوی کاهش دما در زمستان میباشد (اوکی و

نسبت به زمستان ،در شترهای سه و چهار ساله تفاوت

آتکینسون .)2004 1سطح پایه  T3در معرض سرما

معنیدار وجود ندارد .گرچه در این تحقیق غلظت

افزایش یافته ( TRHسطح  T3پالسما را افزایش میدهد)

هورمون  T3در نریان عرب بین دو فصل تابستان (گرم)
Oki and Atkinson

1
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و با افزایش دما ،سطح  T3کاهش مییابد ،در نتیجه T3

مییابد .در مطالعه فلوریس و همکاران ( )1990و

در سرما دارای نقش مهمی ،در ایجاد روند متابولیسم

آلتینسات و همکاران ( )2008که اثر تغییرات فصل بر

مناسب برای بدن میباشد (کلین 1و همکاران .)2006

روی تیروکسین سرم مادیانهای عرب مورد مطالعه

محیط های سرد فعالیت تیروئید را افزایش میدهند ،اما

قرار گرفت ،اثر معنیداری در متوسط غلظت تیروکسین

مکانیسم اثر نامعلوم است (کرییا2و همکاران  .)2008در

سرم مادیان بین فصول گرم و سرد وجود نداشت .قدر-

این تحقیق ،میانگین غلظت هورمون تیروکسین ( )T4در

دان مشهدی و همکاران ( ،)1388غلظت سرمی هورمون

فصل زمستان به صورت معنیداری بیشتر از فصل

 ،T4در اسبهای نژاد عرب را در دو فصل سرد و گرم

تابستان بود (جدول ،)1که با یافتههای پریز و همکاران

مورد مقایسه قرار دادند و بیان کردند که سطح سرمی

( )2007و میرزاده ( )1384در گوسفند ،گیل )1988( 3و

هورمون  T4در فصل سرد بیشتر از فصل گرم است اما

رشنوادی و همکاران ( )1388در گاومیش مطابقت

اختالف بین دو فصل از نظر آماری معنیدار نبود.

داشت و با نتایج گزارش شده توسط آلتینسات و

گاندوگان در سال  ،2007در تحقیق خود بر روی

همکاران ( ،)2008قدردان مشهدی و همکاران ( )1388و

گوسفند گزارش کرد ،که غلظت تیروکسین در فصل

مطالعه فلوریس و همکاران ( )1990در اسب،

گاندوگان4

( )2007در گوسفند ،پریز و همکاران ( )1998در قوچ-
های نژاد مرینوس و کورادال ،ضمیری و

خدایی5

تابستان به صورت معنیداری افزایش مییابد .این
محققین معتقدند که در تابستان اگر آب کافی برای دام
فراهم گردد ،فعالیت تیروئید تحریک نمیشود اما در

( )2005در قوچهای نژاد مهربان و قزال مغایرت دارد.

شرایط عدم وجود آب ،میتوان مهار تیروئید را شاهد

پریز و همکاران ( )2007در تحقیقی ،الگوی فصلی ترشح

بود .بنابراین کاهش ترشح هورمونهای تیروئیدی در

تیروکسین در فصول تابستان و زمستان را در دو نژاد

طی دهیدراتاسیون در تابستان ،کمکی در جهت نگهداری

کوریدال ( )n=9و مرینوس ( ،)n=7در رده سنی چهار تا

آب بدن به وسیله کاهش از دست دادن آب از راه تهویه

شش سال مورد بررسی قرار دادند .در هر دو نژاد به

ریوی و یا کاهش متابولیسم پایه است.

صورت معنیداری در آبان تا اردیبهشت (فصل سرد)

در مطاله حاضر ،مقایسه میانگین درصد مقادیر

غلظت تیروکسین افزایش و از مرداد تا آبان ماه (فصل

برداشت  T3بین فصول تابستان و زمستان نشان داد

گرم) کاهش یافته بود .در تحقیق میرزاده ( )1384نمونه

که میزان آن به طور معنیداری در تابستان بیشتر از

خون و غده تیروئید  410رأس گوسفند مورد بررسی

زمستان است (جدول  ،)1که این نتیجه با نتایج میرزاده

قرار گرفت که نشان داده شد میانگین  ،T4در بهمن به

( )1384در گوسفند ،مطابق و با نتایج محمدی و

صورت معنیداری بیشتر از مرداد ماه است .رشنوادی

همکاران ( )1390در شتر و میاحی و همکاران ()1390

و همکاران در کار تحقیقاتی خود ( )1388در مورد

در گاومیش مخالف بود .میرزاده ( )1384در تحقیقی که

فعالیت غده تیروئید گاومیش در شرایط آب و هوایی

بر روی گوسفند انجام داد بیان داشت درصد مقادیر

گرم و سرد ،گزارش نمودند که در فصل تابستان غلظت

برداشت  T3در مرداد ماه (فصل گرم) بیشتر از بهمن-

سرمی هورمون تیروکسین به صورت معنیداری کاهش

ماه (فصل سرد) میباشد .محمدی و همکاران ( )1390و
میاحی و همکاران ( )1390در تحقیق روی شترهای ماده

1

Klein
Kriya
3
Gill
4
Gundogan
5
Zamiri and khodaei
2

و گاومیشهای نر ،نشان دادند که به طور معنیداری
درصد مقادیر برداشت  T3در فصل زمستان بیشتر از
فصل تابستان است .تست مقادیر برداشت  ، T3درجه
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اشباع پروتئینهای سرم با  T4با منشاء داخلی را

خون تنظیم میشود (فرگوسن و هوئینگ  .)2003در

انعکاس میدهد و بطور غیر مستقیم فعالیت تیروئید را

مطالعه حاضر ،میزان هورمون  T4در فصل زمستان

مشخص میکند (میرزاده  .)1384در این مطالعه حداکثر

بطور معنیداری بیشتر از فصل تابستان بود ،هوای

غلظت هورمون  T4در فصل زمستان و بیشترین درصد

سرد سیستم هیپوفیز -تیروئید را فعال میکند ،چون در

مقادیر برداشت  T3در فصل تابستان مشاهده شد ،در

معرض سرما بودن ترشح  TSHرا در عرض  10تا 30

تحقیق حاضر و در حیواناتی که سطح متابولیسم آنها

دقیقه تحریک میکند .فعال شدن ترشح  TSHهمواره با

درسرما باال است مقدار بیشتری  T4از پروتئینهای

افزایش فعالیت تیروئید همراه میباشد .اگر دمای

سرم آزاد میشود و میزان  T4در پروتئین های پالسما

محیطی بیشتر کاهش یابد ،تقریباً در طی  90دقیقه

کاهش و در نتیجه درصد مقادیر برداشت  T3کاهش

افزایش میزان  TSHبعد از شروع سرد شدن هوا

مییابد و در فصل تابستان که نیاز به هورمونهای

مشاهده میشود .بنابراین محیط سرد ممکن است

تیروئیدی ( )T4کاهش مییابد تعداد بیشتری از

افزایش خروج هورمونهای تیروتروپیک را تحریک

پروتئینهای پالسما حامل  T4میباشند و غلظت

نماید و سبب باال رفتن غلظت هورمونهای تیروئیدی در

تیروکسین آزاد درون خون کاهش و افزایش درصد

سرم خون شود (میرزاده  .)1384سرما هم در انسان و

مقادیر برداشت  T3در این فصل را به دنبال خواهد

هم در حیوان توسط ساز و کار ناشناختهای تبدیل T4

داشت.

به  T3را افزایش میدهد (گودمن .اچ .ام  )1377و

در این مطالعه نسبت  T4/T3در فصل زمستان به صورت

هورمونی که به صورت معنیدار افزایش مییابد

معنیداری بیشتر از فصل تابستان میباشد (جدول،)1

T4میباشد که این امکان را فراهم میکند تا بر حسب

که با نتایج مطالعه محمدی و همکاران ( )1390در شتر

نیاز بدن مقدار مناسب  T4برای تبدیل به  T3در دسترس

مطابقت دارد .عمده  T3موجود در گردش خون از طریق

قرار گیرد .زمانی که حیوان در معرضه سرما قرار

برداشت ید از  T4بوسیله آنزیم ‘ 5دییدیناز1تأمین می-

گیرد ،هم قشر غده فوق کلیه و هم غده تیروئید فعال

شود (پترسون  .)1995نسبت مناسب هورمونهای

شده و بنابراین هر دو در افزایش تولید گرما جهت

تیروئیدی در خون جهت انجام متابولیسم مناسب با

نگهداری دمای بدن در حد ایدهآل مشارکت مینمایند .در

توجه به تغییرات دمایی ضروری میباشد ،که در فصل

طی قرار گرفتن حیوان در معرض گرما ،فعالیت هر دو

زمستان با توجه به کاهش دما و افزایش میزان

غده کاهش یافته و بنابراین تولید گرما با منشاء داخلی

متابولیسم پایه نسبت  T4به  T3افزایش داشته است.

کاهش یافته و این خود به حیوان کمک میکند گرما را

حدود  93درصد از هورمونهای تیروئیدی آزاد شده از

بهتر تحمل کند.

غده تیروئید T4 ،و تنها  7درصد  T3است .محصول

در این تحقیق مشخص شد میزان اندیس تیروکسین آزاد

اصلی جفت شدن یدوتیروزینها ،مولکول  T4میباشد

یا  T7در فصل زمستان هیچ گونه تفاوت آماری معنی-

نهایتاً هورمونی که تحویل بافتها شده و مورد استفاده

داری با فصل تابستان ندارد (جدول ،)1که با نتیجه

قرار میگیرد  T3است (آلتینسات و همکاران .)2008

تحقیق میاحی و همکاران ( )1390در گاومیش نر هم-

افزایش نسبت هورمونهای تیروئیدی آزاد ،سبب فیدبک

خوانی و با یافتههای تحقیق محمدی و همکاران ()1390

منفی بر روی محور هیپوتاالموس -هیپوفیز شده و در

در شترهای یککوهانه ماده مغایرت دارد .اندیس

نتیجه این واکنشها ،غلظت این هورمونها را در داخل

به عنوان محصولی از  T4و مقادیر

5’ Deiodinas

1

تیروکسین آزاد

برداشت  T3است و از حاصلضرب این دو پارامتر
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محاسبه میشود و این شاخص نماد میزان تیروکسین

سن ازجمله عوامل تأثیر گذار بر فعالیت غده تیروئید و

آزاد است .در انسان گزارش شده است که تعیین اندیس

غلظت هورمونهای تیروئیدی میباشد (قدردان مشهدی

تیروکسین آزاد یا  T7بهتر از تستهای  T4و یا T3

و همکاران  .)1388سطح هورمونهای  T4و  T3در

است .اندیس تیروکسین آزاد حداقل در انسان ،منعکس-

دوران جنینی و  28روز اول زندگی بعد از تولد برای

کننده دقیقتر غلظت قطعی تیروکسین آزاد در سرم

عملکرد عضالنی-عصبی نرمال و رشد مناسب کرهها

نسبت به سایر تستهای تیروئیدی میباشد و اعتقاد بر

بسیار باال بوده و به خاطر باال بودن متابولیسم پایه و

این است که غلظت  T4آزاد در سرم ،از نظر

تبدیل سریع  T4به  ،T3سطح  T4خون بعد از این دوره

فیزیولوژیکی ،قسمت فعال هورمون موجود در گردش

به طور ناگهانی کاهش یافته و به سمت مقدار آن در

خون میباشد؛ به عبارت دیگر در شرایطی که کارکرد

بالغین سیر میکند ،بنابراین در کره اسبها حداکثر

غده تیروئید غیر طبیعی باشد ،اندیس تیروکسین آزاد غیر

عملکرد غده تیروئید و غلظت هورمونهای آن را داریم

طبیعی است و بنابراین مشخص کننده غلظت غیر طبیعی

و فعالیت غده تیروئید در این دور تحت تأثیر فصل قرار

 T4آزاد موجود در سرم میباشد (میرزاده  .)1384در

نمیگیرد (مالینوسکی 4و همکاران 1996 ،و آیبولج 5و

نریانهای عرب شهرستان دزفول گرچه فعالیت غده

همکاران  .)2002در مطالعه حاضر ،میزان  T3و مقادیر

ال به
تیروئید در فصل زمستان افزایش مییابد ولی احتما ً

برداشت  T3در فصل تابستان و میزان  ، T4 ، T3مقادیر

دلیل مقاومت اسب عرب نسبت به گرما باعث شده که،

برداشت  T3و اندیس تیروکسین آزاد در فصل زمستان

میزان اندیس تیروکسین آزاد کاهش کمتری نشان دهد و

در سه رده سنی فوق تفاوت آماری معنیداری را نشان

افزایش میزان اندیس تیروکسین آزاد در فصل زمستان

ندادند (( )P<0/05جدول 2و  .)3که با نتایج تحقیقات

کمتر باشد؛ در نتیجه تغییرات میزان اندیس تیروکسین

نظیفی 6و همکاران ( ،)2003قدردان مشهدی و همکاران

آزاد در فصل زمستان نسبت به فصل تابستان بقدری

( )1388و اگارول و همکاران ( )1989موافق و با نتایج

نبود که این فاکتور تغییرات معنیداری را نشان دهد.

تحقیقات داویس ( ،)2010ایبولج و همکاران (،)2002

در این تحقیق ،همچنین ارتباط بین سن و عملکرد غده

مالینوسکی و همکاران ( ،)1996داوید و همکاران

تیروئید در دو فصل تابستان و زمستان به صورت

( ،)2005اسلیبود زینسکی و همکاران ( )1994و مطالعه

جداگانه مطالعه گردید و نشان داده شد که میزان  T4و

میرزاده و همکاران ( )1384مخالف میباشد.

اندیس تیروکسین آزاد در فصل تابستان بطور معنیداری

نتایج ما در خصوص نسبت  T4/T3در فصل تابستان با

تحت تاثیر سن میباشد ( .)P>0/05این نتایج با یافته-

تحقیق عشرتخواه و همکاران ( )2010در گوسالههای

های داویس ،)2010( 1ایبولج و همکاران (،)2002

سرابی و مالینوسکی و همکاران ( )1996در اسب

مالینوسکی و همکاران ( ،)1996داوید و همکاران

مخالف میباشد ولی در فصل زمستان نتایج این تحقیق

( )2005و اسلیبود زینسکی 2و همکاران ( )1994و

در خصوص نسبت  T4/T3با نتایج مطالعه مالینوسکی و

میرزاده و همکاران ( )1384موافق و با نتایج مطالعات

همکاران ( )1996در اسب و عشرتخواه و همکاران

نظیفی و همکاران ( ،)2003مطالعه قدردان مشهدی و

( )2010در گوسالههای سرابی موافق میباشد .در

همکاران ( )1388و اگارول 3و همکاران ( )1989مخالف

مطالعات نظیفی و همکاران ( )2003برروی اسبهای

میباشد.

ترکمن بیش از  2سال ،قدردان مشهدی و همکاران
1

4

2

5

Davies
Slebodzinski
3
Agarwal

Malikides
Aebulj
6
Nazifi
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( )1388برروی اسبهای عرب کمتر از  2سال2-10 ،

همکاران ( )2010در گوسالههای سرابی نسبت  T4/T3با

سال و بیشتر از  10سال و نیز اگارول و همکاران بر

افزایش سن تفاوت معنیداری را نشان نداد.

روی شتر ( )1989هیچ گونه تفاوت معنیداری بین

مطالعه حاضر در فصل تابستان نشان داد که با افزایش

غلظت هورمونهای تیروئیدی در گروههای سنی مختلف

سن میزان  T4/T3کاهش مییابد (جدول  .)2کاهش در

مشاهده نشد .در مطالعه داویس ( ،)2010ایبولج و

نسبت  T4/T3باعث تحریک تولید  TRHو درنتیجه ترشح

همکاران ( ،)2002مالینوسکی و همکاران ( ،)1996داوید

 TSHاز غده هیپوفیز شده که در نهایت فعالیت غده

و همکاران ( )2005و مطالعه اسلیبود زینسکی و

تیروئید و ترشح هورمونهای تیروئیدی را باعث می-

همکاران ( )1994در اسب در خصوص ارتباط بین سن

شود (فرانک و همکاران  .)2005در فصل تابستان با

و هورمونهای تیروئیدی و مطالعه میرزاده و همکاران

افزایش سن روند کاهش فعالیت غده تیروئید شدت

( )1384در گوسفند در خصوص ارتباط بین سن و

بیشتری پیدا کرده و در افراد مسن فعالیت تیروئید

غلظت هورمونهای  ،T3 ،T4درصد مقادیر برداشت  T3و

سریعتر به حداقل میرسد؛ با به حداقل رسیدن غلظت

میزان اندیس تیروکسین آزاد  ،تفاوت معنیدار بین سن و

هورمونهای تیروئیدی ،با یک فیدبک منفی غده تیروئید

پارامترهای فوق مشاهده شد .داویس ( )2010در مطالعه

فعال شده و موجب ترشح هورمونهای تیروئیدی در

خود بر روی اسب نشان دادند که غلظت هورمونهای

حد نیاز متابولیسم بدن میگردد و این روند ترشح از

تیروئیدی اسب ،به صورت معنیداری در گروه مسن

بزرگسالی به سنین پایینتر است .به عبارت دیگر در

( 11تا  20سال نسبت به  3تا  10سال) پایینتر است.

فصل تابستان در افراد مسنتر سطح هورمونهای

ایبولج و همکاران ( )2002در مطالعه بر روی اسبهای

تیروئیدی نسبت به سنین پایینتر سریعتر کاهش یافته

لیپیزین بیان کردند که غلظت هورمونهای تیروئیدی در

و ترشح مجدد هورمونهای تیروئیدی هم سریعتر می-

دوران جنینی و بعد از تولد در حداکثر مقدار و در سن

باشد.

 22-16سالگی به حداقل میرسد و ارتباط منفی و

در این تحقیق در فصل زمستان نسبت  T4/T3در رده

معنیداری را بین سن و غلظت هورمونهای تیروئیدی

سنی  10-14سال باالترین مقدار را داشت (جدول .)3

در اسب نشان دادند .در مطالعه حاضر در فصل

در افراد مسن نسبت  T4/T3افزایش مییابد چون میزان

تابستان در گروه سنی  2-6سال غلظت  T4و اندیس

تبدیل شدن هورمون  T4به  T3به دلیل کاهش سلنیوم

تیروکسین آزاد نسبت به گروههای سنی دیگر باالتر و

کاهش مییابد ،سلنیوم جزئی از آنزیم گلوتاتیون

ارتباط منفی معنیداری بین سن و غلظت  T4و اندیس

پراکسیداز و سوپراکسیداز دسموتاز است .هر دو آنزیم

تیروکسین آزاد مشاهده شد (جدول  .)2در اسب های

مسئول محافظت در مقابل رادیکال آزاد میباشند کمبود

جوان افزایش سطح هورمون های تیروئیدی به سوخت

سلنیوم تیروئید را به آسیب اکسیداتیو مستعد و منجر

و ساز باال جهت رشد سریع سیستم عضالنی-اسکلتی،

به کاهش سطح تولید  T3میشود ،در نتیجه نسبت

عصبی و متابولیسم بیشتر ربط داده شده است (داوید

T4/T3با افزایش سن افزایش مییابد (داوید و همکاران،

و همکاران  .)2005مالینوسکی و همکاران ( )1996بیان

 ،)2005در فصل زمستان عکس این موضوع مشاهده

کردند که نسبت  T4/T3با افزایش سن در اسب تغییرات

میشود چون به دلیل نیاز بدن به هورمونهای

نشان نمیدهد و غلظت هورمونهای تیروئیدی ارتباطی

تیروئیدی ،فعالیت تیروئید افزایش مییابد .در فصل

با وزن و اندازه بدن ندارد .در تحقیق عشرتخواه و

زمستان در افراد مسن (به دلیل متابولیسم پایه کمتر) با
سطح پایینتر این هورمونها ،نیاز به افزایش بیشتری
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در سطح غلظت هورمونهای تیروئیدی میباشد و با

و تجزیه هورمونهای تیروئیدی میباشد .بنابراین گفته

افزایش سن نسبت  T4/T3در فصل زمستان افزایش

میشود یک تغییر فصلی وسیعی در سطح هورمونهای

بیشتری نشان میدهد .افزایش در نسبت  T4/T3اثرات

تیروئیدی در فصل زمستان اتفاق میافتد که به کار کرد

مخالف در ترشح  TRHو  TSHدارد و موجب سرکوبی

بیشتر غده تیروئید در این فصل میانجامد ،به طوری که

ترشح  TRHو  TSHمیشود و به این ترتیب ترشح T4

کارکرد غده تیروئید از حالت طبیعی افزایش مییابد

و  T3کاهش مییابد .در فصل زمستان ترشح زیاد

(داوید و همکاران .)2005

هورمونهای تیروئیدی در یک فیدبک منفی باعث کاهش
فعالیت غده تیروئید در حد نیاز میشود (فرانک و

نتیجهگیری

همکاران  .)2005غلظت هورمونهای تیروئیدی در سنین

بطور کلی میتوان نتیجهگیری کرد که تحت شرایط

مختلف تحت تأثیر فصل میباشد (داوید و همکاران

ثابت ،برخی فعالیتهای غده تیروئید در اسب عرب تحت

 )2005و این در شرایطی است که کارکرد غده تیروئید

تاثیر سن و فصول گرم و سرد باشد.

طبیعی باشد ،قرار گرفتن در معرض گرما اثر معکوس
نسبت به سرما ولی با سرعت کمتر بر فعالیت غده

تشکر و قدردانی

تیروئید دارد و فعالیت غده تیروئید در این فصل کمتر

نویسندگان وظیفه خود میدانند که از دانشگاه

دستخوش تغییرات شده و ارتباط بین سن و کارکرد

کشاورزی و منابع طبیعی رامین و نیز هیأت سوارکاری

غده تیروئید قابل بررسی است .قرار گرفتن در معرض

دزفول بویژه جناب سرهنگ علیرضا پنبهزن ریاست

سرما باعث افزایش سریع در ترشح هورمون TSH

این هیأت و آقای محمد اخالقیفر از اعضای این هیأت

شده که منجر به ترشح سریع هورمونهای تیروئیدی و

به خاطر همکاری صمیمانه (در زمان انجام تحقیق)

در نهایت هیپرپالزی غده تیروئید میشود ،بخشی از این

تشکر و قدردانی نمایند.

اثر به دلیل افزایش آشکار در نیاز به هورمونهای
تیروئیدی توسط بافتهای محیطی و افزایش نرخ ترشح
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Abstract
BAKGROUND: Age and season may affect the thyroid gland, which regulates the metabolism of
the body. OBJECTIVE: The experiment was conducted to study the effects of age and season on

the concentration of thyroid hormones T3, T4, T3uptake, T3/T4 and free thyroxin index (FTI).
METHODS: Blood samples were collected from jugular vein of 21 healthy purebred Arabian male
horse in summer (July) and winter (January). The male horses were under the same management
and feeding program in three age groups 2-6, 6-10 and 10-14 years. After centrifugation of blood
samples and isolation of serum, the concentration of thyroid hormones were measured in serum by
standard radio immunoassay (RIA) method. RESULTS: Results showed that there is significant
differences in mean values of serum T4, T3uptake and T4/T3 ratio between summer and winter seasons
(P>0.05). The concentration of T3 and free thyroxin index (FTI) did not show a statistically
significant differences between summer and winter (P>0.05). In summer, the concentration of T4
and FTI value in 2 to 6 years and the ratio of T4 to T3 in 10 to 14 years old males had significantly
differences than other ages (P>0.05). In winter, there were not significantly differences for thyroid
parameters among various ages of males (P>0.05). CONCLUSIONS: The results of this study
showed that under constant conditions, thyroid gland performance may be affected by season and
ages in Arabic male horses.
Keywords: Arabian male horse, thyroid hormones, age, season

