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 چکیده   

این هدف:  در اغلب پستانداران فعالیت تولیدمثل در ارتباط نزدیک با عملکرد غده تیروئید می باشد.  زمینه مطالعاتی:

با غلظت هورمون تستوسترون و برخی  uptak3Tو  3T ،4Tهای آزمایش به منظور بررسی ارتباط بین مقدار هورمون

رأس  21خونگیری از ورید وداج  روش کار:. گلیسرید، انجام شدهای سرم خون شامل گلوکز، کلسترول و تریمتابولیت

سال در فصل  14تا  2ای یکسان، در رده سنی دار و سالم، تحت مدیریت و برنامه تغذیهنریان اصیل عرب شناسنامه

سازی سرم آنها، های خون و جداماه( انجام شد. پس از سانتریفیوژ نمونهتولیدمثل )تیرماه( و خارج از فصل تولیدمثل )دی

های فوق به متابولیت ایمونواسی و مقداربه روش رادیو تستوسترون سرم خونو  3T ،4T ،uptak3Tهای ت هورمونغلظ

های بدست آمده توسط دادهمحاسبه و گزارش گردید.   FTIگیری شدند. همچنین مقدار روش آنزیمی، کالریمتری اندازه

نتایج نشان داد که در  نتایج:مورد آنالیز قرار گرفتند.   SPSSافزاریبرنامه نرم آزمون همبستگی دو متغیره پیرسون در

این در   )P>05/0(با تستوسترون وجود دارد  FTIو  4Tداری بین غلظت هورمون فصل تولیدمثل، همبستگی مثبت معنی

 های تیروییدی و با تستوسترون و همچنین همبستگی بین هورمون uptake3Tو  3Tحالی است که همبستگی بین هورمون 

FTI  05/0(دار نبود گلیسرید در این فصل معنیهای گلوکز، کلسترول و تریبا متابولیت>P.(  ،در خارج از فصل تولیدمثل

ولی  )P>05/0(افت شد داری یبا گلوکز و کلسترول همبستگی منفی معنی 4Tبا گلوکز و  FTIبا کلسترول،  3T بین هورمون

گلیسرید، بین با گلوکز، کلسترول و تری FTIو  uptake3Tبا هورمون تستوسترون، بین  FTIهای تیروییدی و بین هورمون

4T 3گلیسرید و بین با تریT گلیسرید در این فصل همبستگی معنیبا گلوکز و تری( 05/0داری مشاهده نشد>P .)نتیجه-

این آزمایش نشان داد که ارتباط معنی داری بین هورمون های تیروئیدی و فصل تولیدمثل در نریان عرب  گیری کلی:

 وجود دارد.

 

 هاهای تیروییدی، تستوسترون، متابولیتنریان عرب، همبستگی، هورمون واژگان کلیدی:
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  مقدمه

فعالیت جنسی در  تیروییدیدر اغلب پستانداران، غده 

ارتباط  نیز درو فعالیت فصلی تولیدمثل  دخالت دارد

 قرار دارد. در پستانداران تیروییدینزدیک با فعالیت غده 

برای  تیروییدیهای نشان داده شده است که هورمون

ها فعالیت طبیعی فتوپریود و عملکرد صحیح گوناد

 (. حضور2004 سعد و میورالضروری هستند )بن

-می نشان بیضه در یتیرویید هایهورمون هایگیرنده

 ی،تیرویید هایهورمون به واندتمی بیضه که دهد

 متغیر شرایط اثرات وجود، این باشد. با پاسخگو

 و است بالغ مبهم بیضه روی بر یتیرویید هایهورمون

 بلکه مختلف هایگونه در فقط نه نقیضی و ضد نتایج

-محمدیاست ) شده گزارش حیوانی، مدل یک در حتی

 تیروییدی(. از آنجا که عملکرد غده 1390 زاده و همکاران

های وابسته به آن برای رشد و توسعه و ترشح هورمون

های مختلف بدن از جمله بیضه بسیار ضروری اندام

تواند وزن بیضه، تولید اسپرم و از این طریق می است،

را تحت تأثیر قرار دهد  استروییدیهای سطح هورمون

سایر  ،سوی دیگر(. از 2005)ضمیری و خدایی 

های متابولیت مقداروجود تغییرات فصلی در  هاپژوهش

گلیسرید سرم خون پستانداران گلوکز، کلسترول و تری

ی ، به سازوکارهاتیروییدیهای را در ارتباط با هورمون

 دهند.رتباط میناشناخته ا

های نگهداری و پرورش اسب استان خوزستان از کانون

های پژوهششود ولی عرب در کشور ما محسوب می

ای روی این دام، در این منطقه شده بندیدستهتمر و مس

صورت نگرفته است. با توجه به اهمیت اسب عرب در 

های ایرانی و همچنین جایگاه آن در بین جمعیت اسب

در این  ،استقامتو  نژادهای معروف دنیا از نظر زیبایی

با هورمون  تیروییدیهای ارتباط بین هورمون پژوهش

ن هورمون شاخص تولیدمثلی و تستوسترون به عنوا

گلوکز، کلسترول و خونی شامل های متابولیت

                                                           
World Arabian Horse Organization 1  

خارج از )تابستان( و  فصل تولیدمثلگلیسرید در تری

 )زمستان( در نریان عرب بررسی شد.  فصل تولیدمثل
 

 هامواد و روش

ماه( حاضر، در تابستان )تیرماه( و زمستان )دی پژوهش

شده در مزارع داری های عرب نگهروی نریان 1390

-انجام شد. نریانشهرستان دزفول  پرورش اسب عرب

 شناسنامه حاضر دارای پژوهشدر های استفاده شده 

-اسب ویژه داغ دارای همچنین و مشخص نامهشجره و

 (1اسب عرب )واهو جهانی انجمن تایید های عرب، مورد

و زیر نظر هیأت سوارکاری استان خوزستان و 

 21شهرستان دزفول بودند. این تحقیق با استفاده  از 

سال، با وزن  14تا  2رأس نریان در رده سنی 

 مترسانتی 160 قد متوسط کیلوگرم و 350-500طمتوس

ای یکسان انجام شد. تحت مدیریت پرورشی و تغذیه و

ها، از مومی اسبپس از مقید کردن و معاینه سالمتی ع

وداج با استفاده از ونوجکت بدون ماده ضد  سیاهرگ

 از وبارهد( و در تیرماه )نماینده فصل تولیدمثلانعقاد 

( خارج از فصل تولیدمثلماه )نماینده ها در دیهمان اسب

های جمع آوری شده بعد از گیری به عمل آمد. نمونهخون

و به قیقه ددر دور  3000 سرعتگیری، با هر بار خون

 .جدا شدها نمونهدقیقه سانتریفیوژ شده و سرم  10مدت 

در دمای ها ها و متابولیتگیری هورموناندازهتا زمان 

های گراد فریز گردید. غلظت هورموندرجه سانتی -22

کیت آزمایشگاهی ایمنوتک ساخت ) uptake3T و تیروییدی

کیت االیزا ساخت  )و هورمون تستوسترون  (فرانسه

 ( وRIA) ایمونواسیبه روش رادیو (کشور بلژیک

کیت )گلیسرید های گلوکز، کلسترول و تریمتابولیت

به روش آنزیمی،  فرانسه(ساخت کشور  لیتیکا

مقدار  گیری شدند.اندازه (CHOD-PAPکالریمتری )

FTI نیز با محاسبه حاصل شد. FTI به عنوان محصولی

ضرب این دو پارامتر است و از حاصل uptake3Tو  4Tاز 

شود و این شاخص نماد میزان تیروکسین محاسبه می
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بهتر  7T یا FTIآزاد است. گزارش شده است که تعیین 

کننده حداقل منعکس FTIست. ا  3Tو یا  4T  هایاز تست

تر غلظت قطعی تیروکسین آزاد در سرم نسبت به دقیق

اعتقاد بر این است  باشد وهای تیروئیدی میسایر تست

آزاد در سرم، از نظر فیزیولوژیکی، قسمت  4Tکه غلظت 

باشد؛ به عبارت فعال هورمون موجود در گردش خون می

دیگر در شرایطی که کارکرد غده تیروئید غیر طبیعی 

غیر طبیعی است و بنابراین مشخص کننده  FTIباشد، 

باشد آزاد موجود در سرم می 4Tغلظت غیر طبیعی 

 .(1384رزاده می)

های به منظور بررسی ارتباط بین غلظت هورمون

و تستوسترون با گلوکز، کلسترول و تری  تیروییدی

از  خارج از فصل تولیدمثلو  فصل تولیدمثلگلیسرید در 

آزمون همبستگی دو متغیره پیرسون با استفاده از نرم 

)پتری و واتسون شد ( استفاده 18)ویرایش  SPSS افزار

2006.)  
 

 نتایج و بحث

در فصل تابستان که نشان داد  وهشژپاین های یافته

دار بین غلظت ( همبستگی مثبت معنیتولیدمثلفصل )

 05/0(با تستوسترون وجود دارد  FTIو  4Tهورمون 

<P(  3ولی ارتباط بین هورمونT  وuptak3T  با

در <P). 05/0(دار نبود تستوسترون در این فصل معنی

(، همبستگی خارج از فصل تولیدمثلفصل زمستان )

با  FTI و تیروییدیهای بین غلظت هورمونداری معنی

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

 

فصل تولیدمثل در فصل تولیدمثل )تابستان( و خارج از های تیروییدی همبستگی بین غلظت تستوسترون و هورمون  -1جدول

 )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 
 

 

 فصل
Season 

   

    پارامتر   
Parameter 

 T3 T4 T3uptake  FTI   
 (ng/ml)     (mg/dl)(%)   

 (ng/ml)غلظت تستوسترون در فصل تولیدمثل 

Testosterone concentrations in the breeding season (ng/ml) 

 (ng/ml) مثلغلظت تستوسترون در خارج ار فصل تولید
Testosterone concentrations in the outside of breeding season 

(ng/ml) 

   0.06 

 

 

 

    -0.05 

0.56* 

 

 

 

    -0.14 

-0.37 

 

 

 

0.005  

  0.57*   

 

 

 

    0.10 

 

 p<05/0* .باشندمی (rاعداد داخل جدول بیانگر ضریب همبستگی )
The numbers in the table represent the correlation coefficient.P<0.05* 

   

های داری بین هورمونهمبستگی معنیدر فصل تابستان 

های گلوکز، کلسترول و با متابولیت FTIو  تیروییدی

در فصل زمستان  <P) 05/0(وجود نداشت گلیسرید تری

و نیز با گلوکز  FTI ،ا کلسترولب 3T هورمون مقداربین 

دار مبستگی منفی معنیل هکلستروگلوکز و با  4Tبین 

ولی بین دیگر پارامترها در این ، >P) 05/0( مشاهده شد

 ،(<05/0P)داری مشاهده نشد همبستگی معنیفصل 

 (.3و  2ول ا)جد
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 در فصل تولیدمثل )تابستان( های سرم خون نریان عرب های تیروییدی با متابولیتهمبستگی بین غلظت هورمون  -2جدول
  Table 2- The correlation thyroid hormones concentrations with blood serum metabolites in the 

breeding season (summer) in the Arab Stallion 
 

  

 هامتابولیت

metabolites 

  

 
 

 

 یدییپارامترهای تیرو
Parameter thyroid   

 گلیسریدتری

Triglyceride 
mg/dl) ) 

 کلسترول
Cholesterol 

mg/dl) ) 

 گلوکز
Glucose   

mg/dl)  )    

-0.25   0.02 0.23  (Percentage)  3uptakeT 

0.007 0.22 -0.09 (ng/ml)   3T 

0.13 0.20 -0.14 (mg/dl)   4T 

0.12 0.19 0.13 FTI 

  .باشندمی (rاعداد داخل جدول بیانگر ضریب همبستگی )    

 .(p>05/0دار آماری وجود ندارد )اختالف معنی   

  The numbers in the table represent the correlation coefficient. 
 There is no statistically significant difference (p> 0.5). 

 

های سرم خون نریان عرب در خارج از فصل تولیدمثل های تیروییدی با متابولیتهمبستگی بین غلظت هورمون  -3جدول

 )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 
 

  

 هامتابولیت

metabolites 

  

 
 

 

 یدییپارامترهای تیرو
Parameter thyroid   

 گلیسریدتری

Triglyceride 
mg/dl) ) 

 کلسترول
Cholesterol 

mg/dl) ) 

 گلوکز
Glucose   

mg/dl)  )    

-0.14   -0.09 -0.06  (Percentage)  3uptakeT 

-0.26    -0.46* -0.26 (ng/ml)   3T 

-0.41 -0.64 -0.50* (mg/dl)   4T 

0.39 0.59 -0.46* FTI 

 p<05/0* .باشندمی (rاعداد داخل جدول بیانگر ضریب همبستگی )
The numbers in the table represent the correlation coefficient. P<0.05* 

 

دار بین غلظت هورمون همبستگی مثبت معنی

در فصل تابستان با یافته های وگنر  4Tتستوسترون و 

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

( و ضمیری 1390زاده و همکاران )(، محمدی2004توهی )

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

 ناسازگار است.( 1995چتروردی )

 ( در آزمایش خود روی2007زریفکار و همکاران )

 تستوسترون غلظت دادند که نشان صحرایی هایموش

 و افزایش ی،تیروییدهایپر شرایط در داریمعنی بطور

 هایپژوهشیابد؛ می کاهش ی،تیروییدیهیپو شرایط در

تیروکسین  هورمون با تیمار که کرد مشخص دیگر

 صحرایی هایموش ی( درتیروییدهایپر شرایط )ایجاد

است  تستوسترون شده سطح افزایش به بالغ، منجر نر

 تعداد یتیروییدی هایواقع هورمون (، در2004 )توهی

داده و از  افزایش را الیدیگ هایسلول LHرسپتورهای 

 را هاسلول این تستوسترون از ترشح و این طریق تولید

(. در 1390 زاده و همکاران)محمدی کنندمی تحریک

های ترکی انجام ( روی قوچ2007که گوندوگان ) یپژوهش
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توسترون همبستگی یدوتیرونین و تسداد، بین غلظت تری

( 2005د. ضمیری و خدایی )گزارش کردن دارمثبت و معنی

ی نژاد قزل و مهربان انجام هادر تحقیقی که روی قوچ

های داری بین غلظت هورمونارتباط معنی دادند

با تستوسترون و نیز شمار کلی اسپرم در هر  تیروییدی

نزال، درصد اسپرم طبیعی، درصد اسپرم زنده، غلظت ا

اسپرم، حجم منی و حجم کیسه بیضه یافتند و گزارش 

در قوچ باعث کاهش غلظت  تیروییدشد که برداشتن غده 

. های غیرطبیعی شده استاسپرم و افزایش درصد اسپرم

هورمون  مقدارحاضر، ارتباطی بین  پژوهشدر 

افت نشد. تست ی uptake3Tتستوسترون با درصد 

uptake3T4های سرم با ، درجه اشباع پروتئینT اء با منش

(. با توجه به نقش 2004 دهد )توهیداخلی را انعکاس می

های تولیدمثلی، در فعالیت تیروییدیهای کلیدی هورمون

باعث افزایش پاسخ دهی به  4Tشود که افزایش گفته می

فیدبک منفی استرادیول شده، که این امر سبب کاهش 

گویی محور سطح تستوسترون و در نتیجه عدم پاسخ

 -شود. محور هیپوتاالموسهیپوفیز می -هیپوتاالموس

هیپوفیز به شدت به اثرات فیدبک منفی استرادیول حساس 

شود که (. از طرفی گفته می2007 ت )گوندوگاناس

 برای جایگزینی عنوان به ،تیروییدیهای هورمون

-می به طوری که اندشده معرفی گونادی استروئیدهای

موجب  منفی، فیدبک با استروئیدها این مشابه توانند

 هایهورمون کمبود شوند. بنابراین LHکاهش 

 را تستوسترون ، افزایشLHافزایش  راه از تیروییدی

 ساز های پیشسلول شمار سویی، از دارد. پی در

 در بیشتر بوده، تیروییدیهیپو  بیضه دام در الیدیگ

 افزایش و شده بیشتر الیدیگ های سلول شمار نهایت

خواهد داشت )چوداری  به دنبال را تستوسترون بیشتر

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

یعنی تابستان ارتباط  مثلدر فصل تولید 4T هورمون

داری یافت شد. در این رابطه وگنر و مثبت و معنی

باعث  تیروییدی( بیان کردند که هیپو2008همکاران )

ها و کاهش قابل توجه در سطح گونادوتروپین

 تیروییدیشود و برعکس هایپرتستوسترون پالسما می

سطح تستوسترون سرم را به شکل قابل توجهی افزایش 

 دهد. می

درصد  (دارمعنی)تایج ما در خصوص عدم همبستگی ن

uptake3T گلیسرید موافق با با گلوکز، کلسترول و تری

( بود. عدم 1390نتایج تحقیق محمدی و همکاران )

یدوتیرونین با گلوکز در فصل تابستان همبستگی بین تری

و زمستان و نیز تیروکسین با گلوکز در فصل تابستان، 

نظیفی  نتایج ( در شتر و1390مکاران )با نتایج محمدی و ه

حاضر، بین  پژوهشبود. در  ( در بز موافق2002)

-تیروکسین و گلوکز در فصل زمستان ارتباط منفی معنی

محمدی و همکاران های دست آمد که با یافتهه داری ب

 باشد. ( در بز مخالف می2002( در شتر و نظیفی )1390)

های هورمون نتایج این تحقیق در خصوص همبستگی

یدوتیرونین و تیروکسین با کلسترول با نتایج تری

های ترکمن، رسولی ( در اسب2003تحقیقات نظیفی )

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

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

باشد. تابستان موافق ولی در فصل زمستان مخالف می

یدوتیرونین با بین هورمون تیروکسین و تریهمبستگی 

در اسب  (2003فرانک و همکاران ) پژوهشکلسترول در 

و همبستگی بین هورمون تیروکسین با کلسترول در 

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

-در فصل تابستان مخالف و در فصل زمستان موافق می

 باشد.

یدوتیرونین و تری همبستگی بین پژوهشدر این 

گلیسرید در فصول تابستان و زمستان تیروکسین با تری

های ترکمن، تاجیک ( در اسب2003نظیفی ) هایپژوهشبا 

( در گاومیش و محمدی و همکاران 2011و نظیفی )

رانک ف پژوهشباشد و با نتایج ( در شتر موافق می1390)

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

 در شتر مغایرت دارد.
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های ترکمن ( با تحقیق خود بر روی اسب2003نظیفی )

-داری بین غلظت هورمونهیچ ارتباط معنیکه نشان داد 

گلیسرید وجود ندارد. و کلسترول و تری تیروییدیهای 

روی شترهای  پژوهش( با 1390محمدی و همکاران )

داری بین ماده یک کوهانه، هیچ گونه همبستگی معنی

های گلوکز، و متابولیت تیروییدیهای غلظت هورمون

گلیسرید در دو فصل تابستان و زمستان کلسترول و تری

 رویخود  پژوهش ( در1389شاهده نکردند. رسولی )م

با  تیروییدیهای که غلظت هورموننشان داد شتر 

نظیفی و  پژوهشکلسترول در شتر همبستگی ندارد. در 

که بر روی بز انجام شد همبستگی ( 2002همکاران )

های با متابولیت تیروییدیهای مونداری بین هورمعنی

تاجیک و  پژوهشگلوکز و کلسترول وجود نداشت. در 

داری ( بر روی گاومیش، همبستگی معنی2011نظیفی )

گلیسرید مشاهده نشد؛ ولی با تری  4T و 3Tبین 

داری بود. تیروکسین با کلسترول دارای همبستگی معنی

( در شتر همبستگی 2009نظیفی و همکاران ) پژوهشدر 

یدوتیرونین و داری بین غلظت تریمثبت و معنی

گلیسرید مشاهده شد ولی بین غلظت تیروکسین با تری

یدوتیرونین و تیروکسین با کلسترول همبستگی تری

( در 2003داری مشاهده نشد. فرانک و همکاران )معنی

رأس مادیان بالغ و سالم گزارش  50بر روی  پژوهشی

 مقدار تیروییدبرداشت غده که چهار هفته بعد از  شد

داری کلسترول و تری گلیسرید سرم به صورت معنی

شد که کاهش فعالیت غده  نشان دادهافزایش یافته است و 

های دار در چربیسبب ایجاد تغییرات معنی تیروییدی

دار بین و همبستگی منفی معنی است شدهسرم اسب 

های کلسترول و متابولیت تیروییدیهای غلظت هورمون

شد که  نشان دادهگلیسرید را نشان دادند. همچنین و تری

افزایش را کلسترول سرم  مقدارسم تیروییدیدر هیپو

های گیرندهبر  3Tر تنظیمی أث؛ این تغییرات با دهدمی

LDLکنند مرتبط ، که ترشح کبدی کلسترول را متأثر می

 سبب کاهش فعالیت 3Tاست، به نحوی که کمبود 

  .شودو تجمع کلسترول می LDLهای گیرنده

، غلظت کلسترول، تیروییدیهای افزایش هورمون

دهد گلیسریدهای پالسما را کاهش میفسفولیپیدها و تری

سبب افزایش غلظت  تیروییدیو برعکس کاهش ترشح 

شود رید پالسما میگلیسکلسترول، فسفولیپید و تری

تواند یدوتیرونین میهورمون تری .(2006 )گایتون و هال

-ساز کربوهیدراتوهای ویژه سوختموجب سنتز آنزیم

-فسفات دی-6-ها مانند مالیک آنزیم و گلوکزها و چربی

 هیدروژناز شوددیفسفوگلوکونات -6هیدروژناز و 

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

کند و موجب کاهش غلظت ت گلیسرید شرکتری

های هورمونشود. های پالسما ها و چربیکربوهیدرات

اثر . در دهندرا افزایش می هامتابولیسم چربی تیرویید

ها به سرعت از بافت چربی چربی تیروییدیهای هورمون

 به سرعت کاهشذخایر چربی بدن  بنابراینو  آزاد شده

غلظت های تیروییدی از سوی دیگر هورمونیابد؛ می

دهد و افزایش میرا اسیدهای چرب آزاد پالسما 

ی سرعت اکسیداسیون سلولی اسیدهای چرب را تا حدود

-، غلظت تریتیروییدیهای . افزایش هورمونبخشدمی

ح دهد و برعکس کاهش ترشگلیسرید پالسما را کاهش می

گلیسرید یسبب افزایش غلظت تر تیروییدیهای هورمون

(. برای ساخته شدن 2006 و هال شود )گایتونپالسما می

های کبد و بسیج اسیدهای چرب از منابع چربی در سلول

الزم  تیروییدیهای ای از هورمونچربی، مقادیر بهینه

ها یدوتیرونین در کنار کربوهیدراتتریهمچنین است و 

در این زمینه ی کننده قابل توجهولین نقش تقویتو انس

به طوری که بسیج  ،(. بنابراین1377ن دارد )گودم

اسیدهای چرب از منابع چربی، به هنگام کاهش فعالیت 

 تیروییدغده کاهش یافته و با افزایش فعالیت  تیروییدغده 

-ترینقش در این مورد  (.1377)گودمن یابدافزایش می

است ی فیزیولوژی هاپیامکننده  یدوتیرونین تقویت

 (.1377 )گودمن

بر متابولیسم  تیروییدیهای اثر خالص هورمون

 )نظیفی کبد استیسم کلسترول، افزایش نرخ کاتابول

 تیرویید(. غلظت سرمی کلسترول با فعالیت غده 2003
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در متابولیسم  تیروییدارتباط معکوس دارد. اثر هورمون 

-کلسترول، افزایش سرعت متابولیسم آن توسط کبد می

شود )نظیفی و کلسترول میباشد که باعث کاهش غلظت 

های کاهش غلظت یکی از مکانیسم(. 2002 همکاران

، افزایش قابل تیروییدیکلسترول پالسما توسط هورمون 

ترشح کلسترول به درون صفرا و در نتیجه  مقدارتوجه 

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

این نقش را با افزایش  تیروییدیهای هورمون رسدمی

د دهانجام های کبدی روی سلول LDLهای تعداد گیرنده

از پالسما و  LDLسریع و با این روش سبب برداشت 

ها توسط لیپوپروتئین در نتیجه ترشح کلسترول در این

(. بنابراین، 2006 )گایتون و هال دشوهای کبدی سلول

، غلظت کلسترول پالسما تیروییدیهای افزایش هورمون

های هورمونرا کاهش داده و برعکس کاهش ترشح 

شود ت کلسترول پالسما می، سبب افزایش غلظتیروییدی

 (. 2006 و هال )گایتون

 

 گیرینتیجه

سرم خون  تیروییدیهای غلظت هورموننوسان ترشح 

تواند بر فعالیت جنسی )سطح نریان عرب می

تستوسترون( نریان عرب  اثر گذار باشد به طوری که 

تحریک کننده  در فصل تولیدمثل تیروییدیهای هورمون

همچنین باشند. ترشح هورمون تستوسترون می

دارای  خارج از فصل تولیدمثلدر  تیروییدیهای هورمون

رول های گلوکز و کلستداری با متابولیتهمبستگی معنی

داری بین همبستگی معنی باشد ولی در فصل تولیدمثلمی

وجود نداشت. های فوق و متابولیت تیروییدفعالیت غده 

کارکرد غده داری بین معنیاز سوی دیگر، همبستگی

با  خارج از فصل تولیدمثلفصل تولیدمثل و  در تیرویید

  .نشدمشاهده گلیسرید سرم تری

 

 تشکر و قدردانی

دانند که از دانشگاه کشاورزی نویسندگان وظیفه خود می

خوزستان، هیأت سوارکاری دزفول رامین و منابع طبیعی 

زن ریاست این هیأت رضا پنبهبویژه جناب سرهنگ علی

فر از اعضای این هیأت به خاطر و آقای محمد اخالقی

تشکر و قدردانی تحقیق همکاری صمیمانه در اجرای 

 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 


