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(دریافت مقاله 49/5/22 :پذیرش نهایی)42/2/22 :

چكيده
غده تيروئيد يكي از غدد مهم درونريز بدن است كه با ترشح دو هورمون تریيددوتيرویي

 )T3و تيروكسدي

 )T4یقد

مهيدي در

برقراری تعادل حياتي بدن دارد .با توجه به اينكه اثرات اي دو هورمون فعاليت بسياری از ایدامهای بدن را تحت تأثير قرار ميدهد ،در
اي مطالعه اثر اي دو هورمون بر زمان بازگشت فعاليت تخيدایي در گاوان هلشتاي مورد بررسي قرار گرفت .برای اي منظور  06گاو
يكشكم زائيده و  06گاو چندشكم زائيده در یظر گرفته شدید .در هر دو گروه ،از هر يك از گاوان  06روز مایده به زاييان و  06الدي
 06روز بعد از زاييان خونگيری با استفاده از لوله خألدار ایجام گرديد و بعد از سایتريفيوژ و جداسازی سرم ،یيویهها در دمدای -06
درجه سلسيوس یگهداری ،سپس با استفاده از كيت االيزا مقادير  T3و  T4آن ایدازهگيری شد .در گاوان يكشكم زائيده مقدادير  T3و
 T4هم در زمان قبل از زاييان و هم در زمان بعد از زاييان بهطور معنيداری بيشتر از گاوان چندشكم زائيده بود  .)p<6/60در هدر دو
گروه تحت بررسي مقادير  T3و  T4در مرحله بعد از زاييان یسبت به قبل از زاييان كاه

داشت  .)p<6/60یتايج یشدان داد كداه

عيلكرد غده تيروئيد و كيبود هورمونهای تيروئيدی بهويژه  T4در مرحله بعد از زاييان ،در طوالیي شدن فاصله زاي

تا بداروری در

گاوان چندشكم زائيده ميتواید تأثيرگذار باشد ولي ،در مورد گاوان يكشكم زائيده با توجه به فعاليت كافي غده تيروئيد ،طوالیي شدن
فاصله زاي

تا باروری را بايد در عوامل ديگری جستجو یيود.

کليدواژهها :گاو ،تيروئيد ،هورمونهای تریيدوتيرویي

 )T3و تيروكسي

 ،)T4زاييان.
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مقدمه

افشین دواساز تبریزی و خشایار مهرانی

جذب رودهای گلوکز را افزایش میدهند .ميانگين  T3و

غده تيروئيد یکی از غدد مهم درونریز استت کته تا

T4پالست ا در روز گوستالهزایتی در حتدود  02درصتد

ترشت دو هورمتون  T3و  T4نقتش ستيار مه تی را در

کاهش مییا د ،در صورتیکه ید تتام پالست ا در حتدود

رقراری تعتادل حيتاتی تدن دته در ارتبتات تا تن تيم

 22درصد افزایش می یا د .این ترييرات در گاوهایی کته

فرآیندهای مختلف درونی دن و دته در متورد توانتایی

دز ا ی ید را رای متدت التو نیتتری قبتس از زایتش

آن رای انطباق ا شرایط متفاوت محيطی ایفاء متیکنتد.

مررك کردهاند ،يشتتر توده استت .یتد پالست ا و T3

هورمونهای تيروئيدی فعاليت سياری از اندامهای تدن

گوساله هتا در تولتد در حتدود سته را تر غل تتهتای

را تحت تاثير خود قرار میدهند .تيروکسين یك محتر

پالس ای مادران آنها وده و  T4پالس ای گوسالههتای

قوی توليتد شتير توستط ایتن غتده متی اشتد .یکتی از

تازه متولد شده ،دهار تا پنج را ر نسبت ه مادران آنهتا

کارکردهای هورمون های تيروئيد ،توانایی این هورمونها

يشتر است .دزهای ا ی ید در دامها اعث کتاهش T3

در افتزایش مرتترك اکستتيسن توستط پستتتانداران استتت

و  T4پالس ا در گوسالههای تتازه متولدشتده ،متیشتود

( .)Gorji dooz, 1999این پدیده و نيز افتزایش فعاليتت

(.)Grummer, 1995

تيروئيد در هنگام کاهش حرارت محيط ه ختو ی مویتد

ا توجه ه اثرات گستترده هورمتونهتای تيروئيتدی،

این ن ریه هستند که هورمتونهتای تيروئيتد تا افتزایش

مطالعه حاضر جهت مشخصن ودن ميتزان اثتر آنهتا در

توليد داخلی گرما در تن يم دمتای تدن دخيتس هستتند.

دوره خشکی و دوره عد از زای ان تر زمتان ازگشتت

فعاليتتت قلتتع و عتتروق تتتا انتتدازه زیتتادی تحتتت تتتاثير

فعاليت تخ دانی انجام شد.

هورمونهای تيروئيد قرار دارد کته مر توت ته ترييترات
عضالنی-عربی ناشی از این هورمتون هتا و نيتز ميتزان
تجزیة آمين های نامبرده در دن می اشتد .ه ننتين اثتر
اولية گرمازایی تيروکسين پس از کاهش حرارت محتيط،
م کن است ناشی از اثر مستقيم تيروکسين نبتوده ،لکته
يشتر هعلت تشدید اثر نورآدرنتالين توستط تيروکستين
اشد .تيروکسين مررك گلوکز را در افتهای محيطتی
و جذب آن را توسط سلولها افتزایش داده و منجتر ته
افزایش توليد گليکوژن متیشتود ( Huszenicza et al.,

 .)2002در هنگتتام پرکتتاری تيروئيتتد ،تجتتویز گلتتوکز
خوراکی رخالك تزریق وریتدی آن منحنتی التو نی و
ا یی را در آزمون تح س دن نسبت ته گلتوکز ایجتاد
می کند .نشان داده شده است که هورمتونهتای تيروئيتد
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مواد و روشها
این مطالعه روی  22رأس گاو یكشکم زائيتده و 22
رأس گاو دندشکم زائيتده هلشتتاین در گتاوداریهتای
صنعتی االراك تبریز انجام شد .ه این من ور ،از هر گتاو
دو ار خونگيری هع س آمد .خونگيری از الریق ورید
دمی و ا استفاده از ونوجکت صورت گرفت .نو ت اول
خونگيتری  12روز مانتده ته زای تان و نو تت دوم 12
تا 22روز عد از زای ان هع س آمد .از سه هفتته عتد از
زای ان ،هر هفته ا استفاده از دستگاه اولتراسونوگرافی ا
مشاهده جسم زرد روی تخ تدان  ،فعاليتت تخ تدانهتا
ثبتتت شتتد .عتتد از اختتذ ن ونتته ختتون ،ستتانتریفيوژ و
جداسازی سرم ،ن ونهها در دمای  -22درجه سلستيوس
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نگهداری شدند و در گام عدی مقادیر هورمونهتای T3

ميانگين زمتان ازگشتت فعاليتت تخ تدان 2/55±1/22

و  T4پالس ا اندازهگيتری شتد ( .)Mojabi, 2001ترای

هفته ود .ين فعال شدن تخ تدان و مقتادیر سترمی T3

سنجش مقادیر سرمی  T3و  T4از کيتت ا یتزا (پيشتتاز

ه بستگی معنی داری وجود نداشت ( .)r=2/29ميتانگين

الع) استفاده گردید.

 T3در گاوان دندشکم زائيده در دوره خشتکی (قبتس از

تحليللآ امللارد دادههللا :دادههتتای ک تتی تتهصتتورت

زای ان) 40/22±10/07 ،نانوگرم در دسیليتتر تهدستت

ميانگين±انحراك معيتار ارائته گردیتد .جهتت تجزیته و

آمد و ميانگين زمان ازگشت فعاليت تخ دان2/95±1/5

تحليس آمتاری دادههتا از نترم افتزار  SPSSویترایش 21

هفته ود .ين فعال شدن تخ تدان و مقتادیر سترمی T3

استفاده شد .جهت مقایسه پارامترها در تين دو گتروه از

ه بستتتگی معنتتیداری وجتتود ندشتتت (.)r =-2/294

روش آمتتتاری  t-testو جهتتتت تعيتتتين ارتبتتتات تتتين

ميانگين  T3در گاوان دند شکم زائيتده در دوره عتد از

پارامترهای سرمی ا ازگشت فعاليت تخ تدانی از روش

زای ان 72/07±10/00،نانوگرم در دسیليتر هدست آمد

تعيين ضریع ه بستگی پيرسون استفاده گردید .مقتادیر

و ميانگين زمتان ازگشتت فعاليتت تخ تدان2/95±1/5

 p<6/60معنیدار در ن ر گرفته شد.

هفته ود .ين فعال شدن تخ تدان و مقتادیر سترمی T3

ه بستتتگی معنتتیداری وجتتود نداشتتت (.)r= -2/054

یافتهها

مقایسه سط سرمی هورمون  T3در گاوهتای یتكشتکم

ميانگين هورمون  T3در گتاوان یتكشتکم زائيتده در

زائيتتده و دنتتدشتتکم زائيتتده در دوره خشتتکی (قبتتس از

دوره خشکی (قبس از زای ان) 152/95±11/59 ،نانوگترم

زای تتان) تفتتاوت معنتتیداری ( )p<2/21را نشتتان داد

در دسیليتر تهدستت آمتد و ميتانگين زمتان ازگشتت

(ن ودار  .)1مقایسه سط سرمی هورمون  T3در گاوهای

فعاليت تخ دان  2/55±1/22هفته ود .تين فعتالشتدن

یكشکم زائيتده و دنتد شتکم زائيتده در دوره عتد از

تخ تتدان و مقتتادیر ستترمی  T3ه بستتتگی معنتتیداری

زای تان نيتز تفتاوت معنتیداری ( )p<2/21را نشتتان داد

هصورت منفی وجود داشتت ( r= -2/954و .)p<2/25

(ن ودار .)2

در گاوان یكشکم زائيده در عد از زای ان ميتانگين ،T3
 122/275±12/54نانوگرم در دسیليتتر تهدستت آمتد.
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ن ودار  -1مقایسه سط سرمی هورمون  T3در گاوهای یكشکم و دندشکم زائيده در دوره خشکی (قبس از زای ان)
اختالك ين دو گروه معنیدار است (.)p<2/25

ن ودار  -2مقایسه سط سرمی هورمون  T3در گاوهای یكشکم و دندشکم زائيده در دوره عد از زای ان.
اختالك ين دو گروه معنیدار است (.)p<2/25

ميانگين هورمون  T4در گاوان یكشتکم زائيتده در دوره

ستتترمی  T4ه بستتتتگی معنتتتیداری وجتتتود نداشتتتت

خشتکی (قبتتس از زای تتان) 5/54±2/55 ،ميکتتروگتترم در

(.)r= -2/201

دسیليتر هدست آمد و ميانگين زمان ازگشتت فعاليتت

ميانگين هورمون  T4در گاوان دندشکم زائيده در دوره

تخ دان  2/55±/22هفته ود .ر استاس آزمتون ضتریع

خشکی (قبتس از زای تان) 9/55±1/44 ،ميکتروگترم در

ه بستگی پيرسون ،ين فعتال شتدن تخ تدان و مقتادیر

دسیليتر هدست آمد و ميانگين زمان ازگشتت فعاليتت

ستتترمی  T4ه بستتتتگی معنتتتیداری وجتتتود نداشتتتت

تخ دان  2/95±1/5هفته ود .ين فعال شدن تخ تدان و

(.)r= -2/290

مقادیر سرمی  T4ه بستگی معنتی داری وجتود نداشتت

ميانگين هورمون  T4در گاوان یكشتکم زائيتده در دوره

(.)r= -2/027

عتد از زای تان 9/40±2/55 ،ميکتروگترم در دستیليتتر

ميانگين هورمون  T4در گاوان دندشکم زائيتده در دوره

هدست آمد و ميانگين زمان ازگشت فعاليتت تخ تدان

عتتد از زای تتان 0/02±1/17 ،ميکروگتترم در دستتیليتتتر

 2/55±1/22هفته ود .ين فعال شدن تخ دان و مقتادیر

هدست آمد و ميانگين زمان ازگشت فعاليتت تخ تدان
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 2/95±1/5هفته ود .ين فعال شدن تخ تدان و مقتادیر

زای ان) نيز تفاوت معنیدار ( )p<2/25نشان داد (ن ودار

سرمی  T4ه بستگی معنی داری وجود داشتت (-2/727

 .)0مقایستته ستتط ستترمی هورمتتون  T4در گاوهتتای

= rو .)p<2/21

یتتكشتتکم زائيتتده و دندشتتکم زائيتتده در دوره عتتد از

مقایسه سط سرمی هورمون  T4در گاوهتای یتكشتکم

زای ان نيز تفاوت معنیدار ( )p<2/21نشان داد (ن ودار

زائيتتده و دنتتدشتتکم زائيتتده در دوره خشتتکی (قبتتس از

. )9

ن ودار  -0مقایسه سط سرمی هورمون  T4در گاوهای یكشکم و دندشکم زائيده در دوره خشکی (قبس از زای ان).
اختالك ين دو گروه معنیدار است (.)p<2/25

ن ودار  -9مقایسه سط سرمی هورمون  T4در گاوهای یكشکم و دندشکم زائيده در دوره عد از زای ان.
اختالك ين دو گروه معنیدار است (.)p<2/25

بحث و نتيجهگيرد

کر وهيدارت و آلودهکنندههای غذایی مثس مواد شتي يایی

در گاو سطوح پالس ایی هورمونهای تيروئيتد تا

گواتروژن و آلکالوئيدهای شبيه ارگو که وسيله قارچهتا

عوامس وا سته ه متا وليسم و ترذیه مثس سلنيم یا ک بتود

توليد میشوند ،تريير میکند ( .)Mojabi, 2001ر البتق

یتتتد ،عامتتتس آزادکننتتتدو هورمتتتون رشتتتد و تجتتتویز

اثرات ترذیه ای و متا وليکی در گاوان آ ستتن ستنگين و

سوماتوتروپين ،فراهم کردن در تی یتا رژی تی غنتی از

خشك ،غل تهای ا ی هورمونهای تيروئيتد تا یتك
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کاهش واضت در دوره عتد از زای تان دنبتال متیشتود

گاو آشکار ساخته استت کته هتر دو هورمتون  T3و T4

( .)Gorji dooz, 1999پایين ودن غل ت پالست ایی T3

اثرات تحریکی مستتقيم روی ع لکترد تخ تدان دارنتد.

در روزهای اول عد از زای ان احت ا ً هختاالر افتزایش

اثرات ع ده هخرتو

در حضتور انستولين یتا FSH

کليرانس متا وليکی هورمونهای تيروئيتد در افتتهتای

مشاهده شده و روی فعاليت آروماتاز اثرات جزئی دارد.

محيطی و یا هخاالر سرکوب شدن ظرفيت ترشحی غده

ظتتاهراً هورمتتونهتتای تيروئيتتد قستت تی از ک تتپلکس

تيروئيد استت .در ح ایتت از ایتن عقيتده ،پاست هتای

هورمونی هستند که استروئيدسازی در تخ دان را تن تيم

هورمتتون القتتاءکننتتده  T3و  )TRH( T4در هفتتته دوم

میکنند (.)Spicer et al., 2001

شيردهی نسبت ه زمان قبس از زایتش یتا  0متاه عتد از

اسپایسر و ه کاران در ستال  2221اثتر تحریکتی

زای ان پایينتر است .از الرك دیگر ،گزارش شده استت

مستقيم  T3و  T4را ر استروئيدستازی ستلولهتای تتك

که ع لکرد تيروئيد هالور نزدیکی وا ستته ته هورمتون

گزارش کردند .ر اساس یافتههای ایشان ،اثتر تحریکتی

رشتتد ( )GHو فتتاکتور رشتتد انستتولينی–)IGF-1( 1

 T3و  T4روی توليد آندروستندیون (افزایش در حتد -9

می اشد .نا راین ،هورمون تيروئيد دریافت غذا را تحتت

 2را تتر) مشتتا ه اثتتر  LHروی توليتتد آندروستتتندیون

تأثير قرار می دهد هالتوری کته ،اثترات عتدی ستطوح

(افزایش در حد  9-4را ر) تود .در مطالعته ایشتان اثتر

 IGF-1از الریق اثر روی ترش هورمون رشد یا ستطوح

تحریکی  T3در دز پایين مشاهده شتد در حتالی کته ،دز

گيرنده هورمون تريير مییا د .تجویز هورمتون رشتد ته

ا اثری نداشتت .تا وجتود ایتن اثتر  T4در هتر دو دز

گاوهتتتای شتتتيری فعاليتتتت آنتتتزیم -5دییتتتدیناز (5-

مشا ه ود ( .)Spicer et al., 2001اثر تحریکی  T3و T4

 )diiodinaseپستتتان را در حتتد  2را تتر افتتزایش داده و

روی توليتتد آندروستتتندیون گتتاو ارتبتتات مستتتقيم تته

نتتا راین ،فعاليتتت متتتا وليکی پستتتان را يشتتتر متتیکنتتد

آنزیمهایی دارد که پروژستينها را ه آندروژنهتا تبتدیس

( .)Papasouliotis, 2003هورمونهای تيروئيد در التول

می کنند (مثس  17و  22لياز یتا -  -17هيدروکستيالز).

محتتدودیت غتتذایی کتتاهش متتییا نتتد و مطالعتتات

گرده  T3و  T4روی فعاليت آروماتاز اثر ندارنتد یتا اثتر

اپيدميولوژیك اخير پيشنهاد می کننتد کته هورمتونهتای

ک تتی دارنتتد ،ولتتی اثتتر تحریکتتی  T3و  T4روی توليتتد

تيروئيد نقشی مهم در شروع فعاليت تخ دانی در مرحله

آندروستندیون ،پتيش ستازهای مهتم استتروژن را ترای

عد از زای ان ایفا می کنند .رای مثال غل تتهتای  T3و

سلولهای گرانولوزا فتراهم متیکنتد و نتا راین ،توليتد

 T4در دامهای دون فعاليت تخ دانی پتایينتتر توده و

استرادیول را هالور غيرمستقيم افتزایش متی دهتد .یتك

عالوه ر این ،غل تهای  T3پتایينتتر از  1/9 ng/mlتا

مطالعته روی گاوهتتای غيرشتتيروار نشتتان داد کتته رفتتتار

غل تهای پتایينتتر استترادیول ه تراه استت و عالئتم

فحلی ا هيپوتيروئيدسيمِ ایجادشده توسط تيروئيدکتومی،

فحلی تقليس مییا د (.)Pezzi et al., 2003

غيرمؤثر میشود ( .)Drackley, 1999وقتی غل تتهتای

مطالعتتات آزمایشتتگاهی در متتورد ارزیتتا ی اثتترات

 T3ا القای هایپوتيروئيدسيم در تليسه های شيری نقران

هورمونهای تيروئيد روی سلولهای تِك و گرانولتوزای

متتییا تتد ،غل تتتهتتای پروژستتترون در روز  19درختته
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هالور واض نسبت ه دامهتای شتاهد پتایينتتر استت.

ود .زم ته ککتر استت کته غل تت البيعتی هورمتون

نایراین ،هن ر میرسد کته مقتدار  T3پتایين تا کتاهش

تيروکسين در گاو  9/2الی  5/2ميکروگرم در دستیليتتر

ازده توليد مثس در گاوها در التول دوره عتد از زای تان

می اشد ( .)Radostits et al., 2007این در حالی استت

تين افتزایش

که ،ميانگين غل ت هورمون تيروکسين در ایتن ررستی

سطوح هورمونهای تيروئيتدی محيطتی تا ازسترگيری

در مرحله عد از زای تان  0/0ميکتروگترم در دستیليتتر

دو تتاره فعاليتتت تخ تتدان تأیيتتد متتیکنتتد کتته  T3و T4

هدست آمده است .از سوی دیگر آزمتون ه بستتگی در

هصورت سيگنالهای متا وليك ،شروع فعاليت درخهای

ه ين گروه از گاوان در دوره عد از زای ان یك ارتبتات

تخ دان را اعث میشوند .هورمتونهتای تيروئيتدی تا

معکوس قوی را تا زمتان ازگشتت فعاليتت تخ تدانی

ع تتس در ستتط ستتلولهتتای تتتك و گرانولتتوزا ،اثتترات

نشان میدهد .ر اساس نتایج تهدستت آمتده متیتتوان

تحریکتتی مستتتقيم روی ع لکتترد تخ تتدان دارنتتد و

اظهار داشت که ک بود هورمونهای تيروئيدی تهویتسه

استروئيدسازی توسط این سلولها را ا فعاليت آروماتتاز

تيروکسين در گاوان دندشکم زائيده واض

توده و ایتن

تحریك شده وسيله  FSHو انسولين افزایش متی دهنتد

موضوع میتواند ازگشت فعاليتت تخ تدانی را در ایتن

( .)Huszenicza et al., 2002الی مطالعهای کته توستط

دسته از گاوان در کنار سایر عوامس ترذیتهای ،عفتونی و

رسولی در سال  1052در اهواز انجام گرفتت ،مشتخص

محيطی تحت تأثير قرار دهد .پيشنهاد میگردد ،ا توجته

شد که  T3و  T4هر دو در تا ستان کاهش متییا نتد امتا،

ه اینکه ررسی قا س اتکایی در مورد وضعيت عنرر ید

تنها  T3دارای ارتبات معنیدار و منفی ا ميتانگين درجته

در گاوداریهای صنعتی منطقته صتورت نگرفتته استت،

حرارت محيط می اشد .ه ننتين ،ميتزان  T3تا غل تت

انجام مطالعهای در این را طه میتواند ه روشتن ن تودن

سرمی  T4دارای ه بستگی معنیداری استت ( Rasooli

جنبههای مبهم موضوع ک ك شایانی ن اید.

مرتبط استت .یتك ارتبتات خيلتی واضت

 .)et al., 2004در مطالعه حاضر ،غل ت هر دو هورمون
تيروئيدی ده قبتس از زای تان و دته عتد از زای تان در

سپاسگزارد

گاوان یكشکم زائيده ا تر از گتاوان دندشتکم زائيتده

دینوسيله از مدیریت گاوداری دشت آکرنگين نيتاد

ود .این نشان میدهد که اقس در مورد گاوان یكشتکم

و گاوداری صنعتی آقای صت ي ی و پرستنس آزمایشتگاه

زائيده دیرفعال شدن تخ دان ارتبات ک تری ته کتارکرد

پالس ا که ما را در مسير انجام این تحقيق یاری ن ودند،

غده تيروئيد دارد و مشکالت مر وت ه آنستروس واقعی

ک تتال تشتتکر و قتتدردانی ختتویش را اعتتالم متتیداریتتم.

در این دسته از گاوان را اید در عوامس دیگری جستتجو

نویسندگان اعالم میدارند که هتي گونته تضتاد منتافعی

ن ود .در مورد گاوان دندشکم زائيده یافته مهتم ،پتایين

ندارند.

ودن سط هورمون تيروکسين در مرحله عد از زای تان
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Abstract
The thyroid gland is one of the major endocrine glands which plays an important role in vital
balance of the body by secreting two hormones, T3 and T4. Because effects of these two
hormones affect the activity of many body organs, in this survey the effects of these two
hormones on the return of ovarian activity in Holstein cows were examined. For this purpose, 60
primiparous cows (having one pregnancy) and 60 multiparous (having two or more pregnancies)
were considered for this survey. In both groups, the blood samples were taken 10 days before
parturition and 10 to 20 days after parturition. After centrifugation and serum separation, samples
were stored at -20  C. Afterwards in laboratory, T3 and T4 values were measured by using
ELISA kit. The results indicate that the values of T3 and T4 in primiparous cows in the prenatal
and postpartum period were more than multiparous cows (p<0.05). In both groups, values of T3
and T4 in postpartum period were reduced compared to prenatal period. T4 values in multiparous
cows in the postpartum period showed significant correlation with the return time of ovarian
activity. Finally, it can concluded that decreasing thyroid function and thyroid hormones
deficiency, particularly T4, in the postpartum period can influence the prolongation of the onset
of ovarian activity in multiparous cows but in primiparous cows due to the sufficient activity of
the thyroid gland, the onset of ovarian activity should be sought in other factors.
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