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بررسی تغییرات فصلی غلظت تستوسترون سرم در گربههای نر منطقه اهواز
بهمن مصلینژاد ،*1سعد گورانینژاد ،1سیدرضا فاطمی طباطبایی ،2امیر

قاسمیقاسموند3

 -1استاد گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
 -2استاد گروه علوم پایه ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
 -3دانشآموخته دکترای حرفهای دامپزشکی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
*نویسنده مسئول مکاتبات:

bmosallanejad@scu.ac.ir

(دریافت مقاله 96/4/29 :پذیرش نهایی)98/2/7 :

چکیده
دمای محیط و طول روز ،از جمله فاکتورهای مهمی هستند که ممکن است سیکل تولیدمثلی گونههای مختلف را تحت تاثیر قرار دهند.
هدف از انجام مطالعه حاضر ،ارزیابی اثر فصول مختلف (سرد=دی و گرم=تیر) و نیز حدواسط بین آنها (فروردین و مهر) برر غلظرت
تستوسترون سرم ،در گربههای منطقه اهواز بود .بدین منظور 120 ،قالده گربه نر بالغ و از نژاد موکوتاه اهلی مورد بررسی قرار گرفت.
در هر فصل ،خونگیری از  30قالده گربه انجام گرفته و غلظت تستوسترون در نمونههای سرمی ،بهروش االیزا ( )ELISAاندازهگیرری
شد .میانگین غلظت تستوسترون در گربههای مورد مطالعه 3/0±42/49 ng/ml ،بهدست آمد .همچنین حداقل و حداکثر غلظرت سررمی
تستوسترون هم بهترتیب  0/01 ng/mlو  17/2و مربوط به ماههای تیر و دی محاسبه گردید .پایینترین میزان میانگین غلظت تستوسترون
در فصل گرم ( )0/0±62/23 ng/mlو بیشترین میزان آن در فصل سرد بهدست آمد ( .)9/1±87/28 ng/mlمیانگین غلظت تستوسرترون
در فصول بهار و پاییز هم ،بهترتیب  2/0±26/5 ng/mlو  0/94±0/3ثبت شد .دمای محریط و طرول روز ،برهشرکل منیری برا غلظرت
تستووسترون ارتباط داشتند .ضریب همبستگی بین غلظت تستوسترون با میانگین دمای کمینه ،بیشینه و کلی هرم برهترتیرب برابرر برا
 R= -0/615 ،R= -0/572و  R= -0/597برود .همچنرین ضرریب همبسرتگی برین غلظرت تستوسرترون و طرول روز (،)R= -0/256
نشان دهنده وجود همبستگی قابل قبول و باال از نوع منیی (معکوس) بود .نتیجه نهائی اینکه مقادیر تستوسترون سرم ،تحت تأثیر فصل
قرار داشته ،بهطوری که میانگین غلظت تستوسترون در تابستان بهشکل معنیداری نسبت به سایر فصول ،پایینتر بود (.)p>0/05
کلیدواژهها :تستوسترون ،سرم ،فصل ،گربه ،اهواز.
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به گردش خون محیطی ،به پروتئینهیای سیرمی متصیل

مقدمه
یکییی از هورمونهییای اسییترو یدی مهیید در بییدن،

میشود .حدود  60در د تستوسترون در گردش خیون،

تستوسترون اسیت کیه سیاختمان ا یلی سیازنده آن را

به گلوبولین و  38در د هد به شکل متصل به آلبیومین

کلسترول تشکیل میدهید .ایین هورمیون دارای اتیرات

میباشد و حدود  2در د باقیمانده نییز به یورت آزاد

آنییدروینیو و آنابولیییو مهیید در بییدن میییباشیید.

قابیل ردییابی اسیت (.)Koeppen and Stanton, 2008

تستوسترون که بهوسیله سلولهای مییان بیافتی لییدی

تخموگذاری در گربههای ماده به روش القایی و تحت

ترشح میشود ،نقش کلیدی مهمی در رشید بافیتهیای

تاتیر فصل است (پلیاسیتروس فصیلی) ،بیهنحیوی کیه

تولییییدم لی جییین

نیییر دارد .هورمیییون آزادکننیییده

سیکل تولید م لی در مادهها از اواخر بهمین میاه شیرو

گنادوتروپینها به ورت طبیعی در بدن از نیورونهیای

شده و تا اواخر شهریور ماه (هدزمان بیا افیزایش طیول

هیپوتاالموس ترشح میشیود .ایین هورمیون باعیا آزاد

روز) ادامه مییابد ،اما گربههای نر در تمیام طیول سیال

شدن هورمون محرکه فولیکولی و هورمون لوتئینه کننده

فعیال مییباشیند ( .)Chatdarong et al., 2007بیهطور

از غده هیپوفیز میشود که این هورمونها ،سطح خیونی

معمول ،مقدار هورمونها در خون بسییار پیایین اسیت،

تستوسترون را تنظید میکنند .آنزید -۵آلفا-ردوکتیاز در

بنابراین برای انیدازهگیری هورمونهیا بایید از ابزارهیای

برخییی بافییتهییا باعییا تبییدیل تستوسییترون بییه دی

بسیار حساسی استفاده کرد تا بتوان بین مقیدار عیادی و

هیدروتستوسترون میشود ،که متابولیت فعالتری اسیت.

غیرعیییادی تفیییاوت گذاشیییت .در همیییه روشهیییای

دمییای محیییط و طییول روز ،دو فییاکتور مهیید بییه شییمار

اندازهگیری هورمونها ،آنتیبادیها نقش بنییادی دارنید.

میرونیید کییه ممکیین اسییت چرخییه تولییید م لییی را در

از مزایییییییییای روش ( ELISA

گونههای مختلف تحت تاتیر خود قرار دهند و بهعنیوان

 )immunosorbent assayنسییبت بییه رادیوایمونواسییی،

اولییه ،در آزادسیازی هورمیونهیا از

میتیوان عیدم وجیود خطیر تشعشی  ،قیمیت ارزانتیر

یو عامل محیر

enzyme-linked

هیپوتاالموس نقش بازی کننید ( ;Berning et al., 2004

دسییتگاهها و معییر هییا ،نیمییهعمییر طییوالنی کیتهییای

 .)Etienne, 2007بهنظر میرسد کیه در دمیای زییر 30

آنزیمی ،امکان اتوماسیون ،سرعت باال در قرا ت نتایج و

درجه سلسیوس طول روز تاتیری بر چرخه تولید م لیی

افزایش حساسییت روش را نیام بیرد ( ;Lequin, 2005

نداشته باشد ،اما در مناطقی که دمیای محییط بیاالی 30

.)Schmidt et al., 2012

درجه و میزان بارندگی باال باشد (نظیر مناطق استوایی و

مطالعات نسبتاً محدودی در زمینیه تیاتیر فصیل بیر

نیمه استوایی) ،اتر محیط بر رونید تولیید م یل معنییدار

چرخه تولید م لی گربههای نر در منیاطق مختلیف دنییا

است .گنادوتروپینهای مترشحه از غده هیپوفیز قیدامی،

انجام شده اسیت ،از جملیه تسوتسیو ی و همکیاران در

سیینتز تستوسییترون و رونیید اسییپرماتوینز را در بی ییه

سال  ،2009با مطالعه بر روی  ۵قیالده گربیه نیر ،نشیان

تحرییو مییکننید (Villaverde et al., 2010; Nunez-

دادند که میانگین غلظت سیرمی تستوسیترون در فصیل

 .)Faver et al., 2012تستوسترون بالفا له بعد از ورود

تولید م لی ،به شکل معنیداری بیشتر از فصل غیر تولید

110

دوره  ،13شماره  ،2پیاپی  ،50تابستان 1398

آسیبشناسی درمانگاهی دامپزشکی

خونگییری در هیر فصیل از

م لی مییباشید ( .)Tsutsui et al., 2009نتیایج تحقییق

نگهداری میشدند و سپ

گورانینیژاد و همکیاران در سیال  ،1394در سی هیای

گربهها به عمل میآمد.

بومی منطقیه اهیواز هید نشیان داد کیه تییییرات سیطح

 -روش نمونهگیری :خونگیری از  30قالده گربه نیر در

تستوسترون سرم در س  ،بهطیور قابیل تیوجهی تحیت

فصل سرد (دی ماه) 30 ،قالده در فصل گرم (تییر میاه)،

تأتیر ماه نمونهگیری قیرار دارد ( Gooraninejad et al.,

 30قییالده در فییروردین مییاه (او فعالیییت تولییید م لییی

.)2017

گربهها) و  30قالده دیگر در مهرمیاه (حید واسیط بیین

با توجه به اینکه درجه حرارت محیط در ماههیای

فصل گرم و سیرد) یورت گرفیت .نمونیهبیرداری در

گرم استان خوزستان به مرز  ۵0درجه سلسیوس و حتی

فا له زمانی بین  8/30تا  11/30قبل از ظهر (حیداقل 2

از انجیام مطالعیه حاضیر،

ورت میگرفیت .بالفا یله

بیشتر میرسد ،بنابراین هد

میلیلیتر) و از ورید ودا

ارزیابی اتر فصول سرد (دی ماه) ،گرم (تییر میاه) و نییز

نمونههای خون سانتریفیوی شده و سرم حا له تا زمیان

حدواسط بین آنها یعنی فروردین ماه (کیه او فعالییت

بررسی نهایی در دمای منفی  20درجه سلسییوس فرییز

تولید م لی گربیههیا اسیت) و نییز مهرمیاه ،بیر غلظیت

میشدند .بدین منظور در آزمایشگاه فیزیولویی دانشکده

تستوسترون سرم در گربههای نر بومی منطقیه اهیواز بیه

دامپزشکی ،نمونههیای خیون لختیهشیده بیا اسیتفاده از

روش  ELISAبوده است .به عبارتی ،در بررسی حاضیر

اپلیکاتور از دیواره لوله آزمایش جدا گردیده ،سیپ

بیه

ارتباط بیین درجیه حیرارت محییط (دمیا) و طیول روز

مییدت  10دقیقییه بییا سییرعت  ۵000دور در دقیقییه،

(روشنایی) با تیییرات میزان تستوسترون سیرم در گربیه

سانتریفیوی میشید .در نهاییت هید نمونیههیای سیرمی

بررسی شده است.

مواد و روشها
مطالعه حاضر طی یو سال از زمستان سیال 1394
لیایت پاییز سیال  139۵در شهرسیتان اهیواز روی 120
قالده گربیه نیر بیومی سیالد از نظیر بیالینی و بیال  ،در
محدوده سنی  1/۵تا  2سال و محیدوده وزنیی -4/4۵0
 2/3۵0کیلوگرم انجام گرفت ( 30قالده در هیر فصیل).
تمامی گربههای مورد مطالعه بیه یورت آزاد در محییط
بودند که به ورت تصادفی و از منیاطق مختلیف اهیواز
تهیه شده بودند .جهت اطمینیان از سیالمتی حیوانیات و
برطر

شدن استرس از آنها ،گربهها حداقل  48ساعت

در بیمارستان دامپزشکی دانشیگاه شیهید چمیران اهیواز

شییفا

و فاقیید همییولیز بییا اسییتفاده از سییمپلر بییه

میکروتیوبهای شمارهگذاری شده ،انتقال داده میشد.
 اندازهگیری هورمون تستوسترون :سینجش هورمیونتستوسترون سرمهای تهیهشده بهروش االییزا ()ELISA
و توسط دستگاه قرا تگر االیزا (شرکت تیسا طب نوین
آزما ،ایران) ،با استفاده از کیتهای تجاری انیدازهگییری
تستوسترون (شرکت ایدهآل تشخیص آتیه ،ایران) انجیام
گردید .سینجش هورمیونهیا ،بیر اسیاس دسیتورالعمل
شرکت سازنده انجام گرفت .جذب نوری مورد اسیتفاده
در این مطالعه 4۵0 nm ،بود و حداک ر تا  1۵دقیقه بعید
از متوقف کردن واکینش ،نتیجیه قرا یت مییگردیید .در
نهایت جهت تعیین مقدار هورمیون تستوسیترون در هیر
نمونه ،با ترسید نمودارهای استاندارد در نرمافزار اکسیل
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و با تعیین فرمول نمودار ،میزان آن اندازهگییری گردیید.

فصل زمستان ( )9/87 ng/mlو کمترین میانگین غلظیت

حساسیت قابیل قبیول کییت میذکور ،جهیت تشیخیص

تستوسترون در فصل تابستان ( )0/62 ng/mlتبیت شیده

حداقل غلظیت هورمیون تستوسیترون0/0038 ng/ml ،

اسییت .همچنییین مطییابق نمییودارهییای  1و  2مشییخص

بود.

میگردد کیه در فصیل بهیار سیطح تستوسیترون سیرم،

 تحلیل آماری دادهها :اطالعیات مربیوط بیه غلظیتسرمی تستوسترون پ

از دستهبندی دادهها ،بیا اسیتفاده

 2/0±26/۵ ng/mlبییوده ولییی سییپ

در تابسییتان یییو

کاهش معنیدار داشیته و بیه سیطح 0/0±62/23 ng/ml

از نرمافزار  SPSSنسخه  20و به روش تحلیل وارییان

رسیده است ( .)p>0/0۵امیا در ادامیه بیا ییو افیزایش

یوطرفه ( )ANOVAمورد واکاوی آماری قرار گرفیت.

اند و غیرمعنیدار در فصل پاییز بیه 0/0±94/3 ng/ml

نمودارهای مربوطه با استفاده از نیرمافیزار اکسیل 2010

افزایش یافته و در نهایت با ییو افیزایش معنییدار ،بیه

رسد گردید .کلیه نتایج هد به ورت مییانگین±خطیای

سییطح  9/1±87/28 ng/mlدر زمسییتان رسیییده اسییت

استاندارد و با استفاده از آزمون  pdiffارا ه شیده اسیت.

(.)p>0/0۵

همچمین همبستگی ،با استفاده از روش آزمون پیرسیون

از طر

دیگر ،با توجه به دمای میاههیای مختلیف

انجام گردید .مقادیر  p>0/0۵از نظر آماری ،معنیدار در

سال ،که در آن خونگیری از گربهها به عمل آمد ،آنیالیز

نظر گرفته شد.

دما و ارتباط آن با میزان تستوسترون سیرم هید بررسیی
شد ،بهطوریکه با اسیتفاده از نرمافیزار  ،SPSSضیریب

یافتهها
نتایج بهدست آمده از نمونههای سرمی اخذشده از
گربههای مورد مطالعه ،در طول یوسیال نشیان داد کیه
میانگین غلظت تستوسترون در سرم گربههای مذکور بیه
میزان  3/0±42/49 ng/mlبود .حداقل و حداک ر غلظیت
سرمی هورمیون میذکور هید بیهترتییب  0/01 ng/mlو

همبستگی بین میانگین غلظیت تستوسیترون و مییانگین
دماهای کمینه ،بیشینه و کلی محاسیبه گردیید و مقیادیر
آنهیا بیه ترتییب برابیر بیا  R= -0/61۵ ،R= -0/۵72و
 R= -0/۵97ب یهدسییت آمیید .همچنییین مقییدار ضییریب
همبستگی بین میانگین غلظت تستوسترون و طیول روز
( ،)R= -0/2۵6نشاندهنده وجود همبستگی قابل قبیول

 17/2محاسبه گردید که حیداقل غلظیت ،در تییر میاه و

و باال از نو منفیی (معکیوس) اسیت .بیه بییان دیگیر،

حداک ر غلظت در دی ماه بهدسیت آمید .نتیایج حا یله

مشخص گردید که کاهش دمای محیط بیه مییزان قابیل

مطییابق جییدول  1نشییان میییدهیید کییه تیییییرات میییزان

مالحظهای با افزایش سطح تستوسترون خون گربهها در

تستوسترون سرم ،تحت تأتیر فصل قیرار گرفتیه اسیت،

ارتباط میباشد.

بهطوریکه بیشترین میانگین غلظت تستوسترون سرم در
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نمودار  -1میانگین غلظت سرمی تستوسترون ( )ng/mlطی فصول مختلف سال ،در گربههای مورد مطالعه در شهرستان اهواز.
 :abcحرو

متفاوت ،نشاندهنده اختالفات معنیدار در مقادیر تستوسترون میباشد.

نمودار  -2مقایسه میانگین غلظت سرمی تستوسترون ( )ng/mlو میانگین دما (درجه سلسیوس) ،طی فصول مختلف سال در گربههای مورد مطالعه در
شهرستان اهواز  .مقدار ضریب همبستگی بین میانگین غلظت تستوسترون و طول روز ( ،)R= -0/2۵6نشاندهنده وجود همبستگی قابل قبول و باال از نو
منفی (معکوس) است.

جدول  -1میانگین ±خطای استاندارد غلظت تستوسترون سرم ( )ng/mlطی فصول مختلف سال ،در گربههای مورد مطالعه در شهرستان اهواز
فصل

میانگین غلظت تستوسترون سرم

بهار

*2/26±0/۵a

تابستان

0/62±0/23

پاییز
زمستان
 :abcحرو

b

ab
c

0/94±0/3

9/87±1/28

متفاوت ،نشاندهنده اختالفات معنیدار در مقادیر تستوسترون میباشد (. )p>0/0۵
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 9/1±87/28در زمستان رسید .شهر اهیواز در موقعییت

بحث و نتیجهگیری
در مطالعه حاضر که روی  120قالده گربه نیر بیال

جیرافیایی  31درجیه و  20دقیقیه عیرش شیمالی و 48

و سالد از نظر بالینی انجام شد ،غلظت تستوسترون سرم

درجه و  40دقیقه طول شرقی ،در بخش جلگهای اسیتان

خون در محیدوده ( 0/17-01/2 ng/mlبیا دامنیه نسیبتاً

خوزستان و با ارتفا  18متر از سیطح درییا واقی شیده

وسی ) تعیین گردید ،که این مقادیر در مقیاط زمیانی و

است .میانگین بارندگی سالیانه در این استان حدود 266

شرایط محیطی متفاوت از فصول مختلف سال بیهدسیت

میلیییمتییر و دوره بارنییدگی معمییوالً بییین مهییر مییاه تییا

آمد .در این ارتباط گزارش شده است که دامنیه طبیعیی

اردیبهشت ماه میباشد .میانگین درجه حرارت در فصیل

هورمون تستوسترون در گربهها بیه خیاطر تفیاوتهیای

گرما ،در حیدود  31/2درجیه سلسییوس و حیداک ر آن

فردی و نژادی و نییز تیأتیر فصیول و شیرایط محیطیی،

گاهی به بیش از  ۵0درجه سلسیوس در تیرماه میرسید.

دارای نوسانات زییادی اسیت ( ;Berning et al., 2004

در طول زمستان مییانگین درجیه حیرارت حیدود 14/9

 .)Etienne, 2007همچنین در بررسی حاضیر ،مییانگین

درجه سلسیوس و حداقل آن بهندرت ممکین اسیت بیه

غلظت تستوسترون سرم در گربههای میورد آزمیایش در

چند درجه زیر یفر در دی میاه برسید .در ایین شیهر،

شهرستان اهواز به میزان  3/0±42/49 ng/mlبیهدسیت

طول روز در یکد تیرمیاه بیهعنوان بلنیدترین روز سیال

آمد کیه حیداقل غلظیت هورمیون میذکور در تییر میاه

(انقالب تابستانه) 14 ،ساعت و  9دقیقه و همچنین طول

( )0/01 ng/mlو حداک ر آن در دی میاه ()17/2 ng/ml

روز در یکید دی مییاه بییهعنییوان کوتییاهتییرین روز سییال

بود .تحلیل نتایج بهدست آمیده نشیان داد کیه تییییرات

(انقییالب زمسییتانه) 10 ،سییاعت و  9دقیقییه میییباشیید

غلظت تستوسترون سرم ،تحت تأتیر فصیل قیرار گرفتیه

( .)Weather Underground, 2016لییذا بییا توجییه بییه

است ،بهطوریکه بیشترین میانگین غلظیت تستوسیترون

اینکه فصل زمستان در شهرسیتان اهیواز نسیبتا متعیادل

سییرم در فصییل زمسییتان و کمتییرین میییانگین غلظییت

بوده و بنابراین گربهها از فعالییت تولیید م لیی مناسیبی

تستوسترون ،در فصل تابستان تبت شیده اسیت .در ایین

برخوردار هستند ،بنیابراین مییتیوان نتیجیه گرفیت کیه

خصوص ممکن است که کاهش مییزان تستوسیترون در

مناسبترین فصل تولید م لیی بیرای گربیهها در منطقیه

فصل تابستان (تیر ماه) تحت تاتیر استرس گرمایی ایجاد

اهواز ،فصل زمستان میباشد .اما مقاالت نسبتاً محدودی

شده باشد .همچنین نتایج پژوهش حاضر مطابق جیدول

در زمینه تاتیر فصل بر چرخه تولید م لی گربههیای نیر،

 1نشان میدهد که در فصل بهار میانگین سطح هورمون

در منییاطق مختلییف دنیییا ارا ییه شییده اسییت ،از جملییه

در تابسیتان

تسوتسو ی و همکاران در سال  ،2009با مطالعیه روی ۵

یو کیاهش معنییدار داشیت و بیه 0/0±62/23 ng/ml

قییالده گربییه نییر ،نشییان دادنیید کییه میییانگین غلظییت

رسید و در ادامه با یو افزایش اند و غییرمعنییدار در

تستوسییترون سییرم در فصییل تولیییدم لی ،بییه شییکل

فصل پیاییز بیه  0/0±94/3 ng/mlافیزایش یافیت و در

معنیداری بیشتر از فصل غیر تولیدم لی بود .در مطالعیه

نهایییت بییا یییو افییزایش معنیییدار ،بییه سییطح ng/ml

ایشان یو اتر فصلی آشکار بر ترشح هورمون و کیفییت

تستوسترون  2/0±26/۵ ng/mlبیود ،سیپ
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اسپرم وجود داشت ( .)Tsutsui et al., 2009بیرخال

میتواند به تفیاوت گونیهای ،جمعییت میورد مطالعیه و

نتایج بهدست آمده از تحقییق فیو  ،در مطالعیه حاضیر

زمانهای مختلف نمونهبرداری برگردد.

حداقل غلظت هورمون در تیرمیاه بیهدسیت آمید کیه از

گزارشهای مختلف نشان میدهد که مییزان غلظیت

جمله دالیل احتمالی تفاوت مشاهده شده ،ممکن اسیت

تستوسترون سرم و مای منی در ارتباط با وزن و حجید

ویژگیهای منطقه جیرافییایی کیه تحقییق در آن انجیام

بی ه ( ،)Blottner and Jewgenow, 2007دما و مییزان

گرفته ،بهعنوان یو عامل استرس گرمایی باشد (گرمیای

بارنییدگی ( ،)Martins et al., 2006تیذیییه (Newell-

حدود  ۵0درجه سلسیوس در منطقه اهواز) که بهنحیوی

 ،)Fugate et al., 2012سن ،فصل و بلوغ ( El-Harairy

بر ترشح غلظت تستوسترون در فصل تابسیتان اترگیذار

 )and Attia, 2010مییباشید .بیرخال

نتیایج مطالعیه

بوده است .البته عالوه بر شرایط آب و هیوایی متفیاوت

حاضر ،کر پاترییو در سیال  ،198۵بییان داشیت کیه

(دمای محیط ،طول روز و میزان رطوبت) ،حجد نمونیه

فعالیت جنسی در گربههای نر ،وابسته به فصل نیست و

نیز میتواند عامل ایجاد تفاوت در نتایج دو تحقیق باشد

همچنین تعداد و کیفیت اسپرمهیا در گربیههیای نیر بیا

به طوریکیه مطالعیه تسوتسیویی و همکیاران در سیال

افزایش و یا کاهش طول روز تحت تاتیر قرار نمیگییرد

 ،2009تنها روی  ۵قالده گربه انجام شده بود ،در حالی-

( .)Kirkpatrick, 1985اما نونز فاور و همکاران در سال

که در تحقییق حاضیر مجموعیاً روی  120قیالده گربیه

 ،2012بیان داشتند که میزان غلظت تستوسیترون خیون،

بررسی ورت گرفته است ،که از این نظر نیز با مطالعیه

در فصول مختلف سال در گربههای نیر متفیاوت اسیت

حاضر متفاوت بود.

( )Nunez Favre et al., 2012که ایین نتیجیه بیا یافتیه

نتایج تحقیق گورانینژاد و همکیاران در سیال  ،1394در

پییژوهش حاضییر همخییوانی دارد (جییدول  ،)1امییا اییین

س های بومی منطقه اهواز نشان داد که تیییرات سیطح

تفاوت از نظر آماری معنییدار نبیود ،کیه ایین بخیش از

تستوسترون سرم در س  ،به طور قابیل تیوجهی تحیت

نتایج پژوهش مذکور با نتایج بررسی ما هدخوانی نیدارد

تأتیر ماه نمونهگیری قرار داشت ،بهطوریکه پیایینتیرین

چرا که مطیابق جیدول  1مشیخص گردیید کیه غلظیت

غلظت تستوسیترون بیه مییزان  1/7 ng/mlدر میاههیای

تستوسترون خیون گربیههیای میورد آزمیایش بیه طیور

اردیبهشت و خرداد و حیداک ر آن بیه ترتییب بیهمییزان

معنیداری در فصل زمستان نسبت به فصول دیگر باالتر

 6/7 ng/mlو  6/8در میییاههیییای دی و میییرداد بیییود

میباشد ( .)p>0/0۵امیا نتیایج تحقییق نیول فوگیات و

( .)Gooraninejad et al., 2017نتایج تحقیق حاضر هد

همکاران که در سال  ،2007بر روی گربههای نر منطقیه

نشان داد (نمودارهای  1و  )2که حداقل غلظت تبتشده

پییاالس ( )Otocolobus manulانجییام شیید و میییزان

بییرای هورمییون مییذکور در تیییر مییاه ( )0/01 ng/mlو

هورمییون تستوسییترون در مییاههییای مختلییف سییال

حداک ر آن در دی میاه ( )17/2 ng/mlمییباشید .علیت

اندازهگیری شده و باالترین غلظت تستوسیترون ،در میاه

و گربیه،

فوریه (بهمن میاه) تبیت شید ( Newell-Fugate et al.,

تفاوت در مقادیر غلظت تستوسترون بین سی
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 ،)2007با یافتههای مطالعه حاضر (جدول  )1همخیوانی

در مناطق معتدل ،غلظت تستوسترون سیرم در سی هیا،

باالیی نشان میدهد.

نوسان معنیداری در ماهها و فصول مختلف سال نیدارد
و همکاران در سال  ،2006روی 7

و بیان نمودند که شرایط محیطی اعد از فتوپریود ،دمیا و

مطالعه مارتین

بال  ،نشان داد که در یو منطقه اسیتوایی بیا

رطوبت بر غلظت تستوسترون سرم تأتیر چندانی ندارند،

طییول جیرافیییایی  48:۵9شییرقی و عییرش جیرافیییایی

در حالی که فصل ،تأتیر معنیداری بر میزان تستوسترون

 23:3۵جنوبی ،غلظت تستوسترون سرم خون سی هیا،

مای منی داشته است ( ،)Albrizio et al., 2013هر چند

تحت تأتیر فصیل قیرار گرفتیه اسیت ،بیهطیوریکیه در

در تحقیق حاضر ،میزان تستوسترون مای منی در گربهها

تابسییتان  2003دارای کمتییرین مقییادیر ()1/31 ng/ml

مشخص نگردید ولیی یافتیههیای مطالعیه حاضیر هید،

نسبت به ماههای زمستان  ،)1/81 ng/ml( 2002زمستان

حکایت از تفاوت معنیدار غلظت تستوسترون سیرم در

 ،)1/93 ng/ml( 2003بهار  )1/93 ng/ml( 2002و پاییز

ماهها و فصول سال داشته و نیز موید تأتیرگذاری شرایط

 )2/02 ng/ml( 2003بوده و البته تفاوت مشیاهده شیده

محیطی اعد از دمیا ،رطوبیت و تیابش نیور بیر غلظیت

در فصول مختلف ،معنییدار نبیوده اسیت .همچنیین در

سرمی تستوسترون بود .در تحقیق طاهیا و همکیاران در

مطالعه این محققین ،هر چند مشخص گردید که متوسط

سال  ،1981در منطقیه هرتفیورد شیایر واقی در کشیور

غلظت تستوسترون سرم با دمای محیط و مییزان بیارش

انگلستان ،روی پنج قالده س

از نیژاد بیگیل مشیخص

دارای همبسییتگی منفییی اسییت ،ولییی اییین همبسییتگی

شد که مقادیر تستوسترون سرم ،در میان سی هیا دارای

معنیدار نبوده اسیت .نامبردگیان علیت کیاهش غلظیت

نوسانات زیادی است ،ولی آتاری مبنی بر تنیو فصیلی

تستوسییترون را در ارتبییاط بییا تیییییرات قابییل توجییه در

معنیدار ،در غلظت تستوسیترون خیون وجیود نداشیت

شرایط زیست محیطی دانستند (.)Martins et al., 2006

( .)Taha et al., 1981در تحقیق حاضر ،مقادیر غلظیت

به نظر میرسد که دو شاخص دمیا و بیارش بیه تنهیایی

تستوسترون دارای نوسان بودند و بیرخال

یافتیههیای

عامل این کاهش نیسیتند ،ولیی اتیر ترکیبیی آن دو مهید

طاها و همکاران در سیال  ،1981اتیر تفیاوت فصیل بیر

میباشد ،بهطوریکه درجیه حیرارت بیاال و زییاد بیودن

میزان تستوسیترون معنییدار بیود .در تحقییق پیاچکو و

میزان بارنیدگی ،باعیا افیزایش رطوبیت مییشیود کیه

همکییاران در سییال  ،2006کییه روی  220قییالده سیی

میتواند بهعنوان عامیل اسیترسزای بیالقوه عمیل کنید.

ولگیرد در شیهر مریییدا واقی در مکزیییو انجیام شییده،

بنابراین نتایج متفیاوت پیژوهش میذکور بیا یافتیههیای

میانگین غلظیت تستوسیترون ،در حیدود ۵±7/۵ ng/ml

تحقیییق حاضییر ،ممکیین اسییت عییالوه بییر ارتبییاط بییا

بهدست آمد .نامبردگان نیز بیان داشتند که غلظت سیاالنه

و گربه ،بیه شیرایط آب و

تستوسترون ،دارای نوساناتی است ،ولیی اتیر فصیل بیر

قالده س

تفاوتهای گونهای بین س

هوایی منطقه جیرافیایی هر پژوهش هد مرتبط باشد.

غلظت تستوسترون سرم معنیدار نبوده و ایین نوسیانات

همچنین آلبریزییو و همکیاران در سیال  ،2013در

میتواند نتیجه الگوی ترشح تستوسترون و یا اختالفیات

مطالعهای روی س های بومی در ایتالیا نشان دادنید کیه

فردی باشد ( .)Pacheco et al., 2006مینتر و دلبریتو در
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سال  ،2008در مطالعیهای در ایسیتگاه میلیوییل اییاالت

تحت تأتیر فصل قرار گرفته است ،به طوریکه مییانگین

متحده بر روی کایوت که پستانداری با تولیدم ل فصیلی

غلظت تستوسترون سرم در فصل تابستان ،بهطیور قابیل

است ،گزارش نمودند که فصل ،دارای اتیر معنییدار بیر

توجهی نسبت به سایر فصول ،پایینتر بیوده و اخیتال

غلظییت سییرمی تستوسییترون میییباشیید ،بهگونییهای کییه

بین آنها معنیدار میباشد (.)p>0/0۵

حداک ر آن در یانویه (دی) بهمییزان  0/3-9/31 ng/mlو

نتایج بهدست آمده در تحقیق حاضر از نظر بیالینی،

کمترین مقدار آن در میاه اکتبیر (مهیر) بیهمییزان ng/ml

در روند تولید م ل حیوانات خانگی از جملیه گربیههیا،

 0/0-44/7بوده است (،)Minter and Deliberto, 2008

جایگاه خاص خود را دارد.

که با نتایج تحقیق حال حاضر ،از نظیر تأتیرگیذار بیودن

در مجمو  ،تحقییق حاضیر نشیان داد کیه غلظیت

فصل مطابقت نسبتاً باال ی دارد .البته در مطالعیه حاضیر

تستوسترون موجیود در سیرم گربیههای میورد مطالعیه،

بیشترین مقادیر سرمی تستوسترون در دیماه و کمتیرین

تحت تأتیر دمای محیط و طول روز قیرار مییگییرد .در

آن در تیرماه بهدست آمد .ویالورد و همکیاران در سیال

منطقه اهواز ،درجه حرارت در فصل تابسیتان بیه بیاالی

 ،2010گییزارش کردنیید کییه در منییاطق معتییدل ،غلظییت

 ۵0درجه سلسیوس نییز ممکین اسیت برسید کیه ایین

تستوسترون ساالنه گربهها ،تحت تأتیر شیرایط محیطیی

افزایش درجه حرارت مییتوانید بیه عنیوان ییو عامیل

قرار نمیگیرد و بین غلظت سرمی تستوسترون و غلظت

استرسزا ،در کاهش هورمون تستوسیترون نقیش بیازی

آن در مای منی ،ارتباط مستقید و م بتی وجیود دارد کیه

کند .البته در تحقیق ما ،گربیههیا تنهیا میدت محیدودی

این غلظت با حجد بی ه در ارتباط است ( Villaverde

(حدود  48ساعت) در بیمارسیتان دامپزشیکی نگیهداری

 .)et al., 2010نیونز فیاور و همکیاران در سیال ،2012

شییده و تحییت نظییر قییرار گرفتنیید و بالفا ییله پ ی

از

گزارش کردند که هر چنید طیول روز ،در گربیه باعیا

خییونگیری در محیییط رهییا شییدند کییه در اییین مییدت،

القاء تیییرات فصلی در کیفیت اسپرماتوزو ید مییگیردد

تظاهرات بالینی خا ی در گربهها مشاهده نگردیید .امیا

ولی بر غلظت تستوسترون سرم ،تأتیری ندارد (Nunez-

کاهش غلظت تستوسترون میتواند عوارضی بر کیفییت

 .)Faver et al., 2012کییر پاتریییو در سییال ،198۵

اسپرم در گربهها بر جا گذارد که نیاز به مطالعات بیشیتر

گزارش کرد کیه غلظیت تستوسیترون گربیه در فصیول

دارد .با توجه به اینکه در مطالعه حاضر ،امکان بررسیی

تولید م لی و غیر تولیدم لی ،تفیاوت چنیدانی نداشیته و

اترات هورمونها بر روند اسیپرماتوینز فیراهد نگردیید،

مشابه هد میباشد ( ،)Kirkpatrick, 1985در حیالی کیه

عوارش جانبی احتمالی بر دستگاه تولید م لی گربیههای

جانسون و همکاران در سال  ،1984گزارش کردنید کیه

نر نیز مشخص نشد ،لذا بررسیهای بیشتر در این زمینیه

سطوح غلظت تستوسترون گربه تیا حید زییادی تحیت

ضروری به نظر میرسد.

تأتیر فصل تولیدم لی قرار میگییرد ( Johnstone et al.,

 .)1984نتایج بهدست آمده از تحقیق حاضیر هید نشیان
داد که مقادیر تستوسترون سرم گربههای مورد آزمیایش،
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... بررسی تغییرات فصلی غلظت تستوسترون سرم در گربههای نر

تعارض منافع
نویسندگان اعالم میدارند که هیچگونه ت اد منیافعی
.ندارند

سپاسگزاری
 مراتب تشکر و قدردانی خود را از،نویسندگان مقاله
حوزه معاونت محترم پژوهشی دانشیگاه شیهید چمیران
 در تامین هزینه پژوهشی پایاننامه مزبور در قالب،اهواز
.پژوهانه ابراز میدارند
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Abstract
Environmental temperature and photoperiod are among the important factors that may influence
the reproductive cycle of various species. The aim of the present survey was to evaluate the
different seasonal influences (cold= January and warm= July) and their intermediate seasons
(April and October) on serum testosterone concentration in cats of Ahvaz region. For this
purpose, one hundred and twenty adult male cats (domestic short hair breed) were examined.
Blood samples were taken of thirty cats in each season, and testosterone concentration was
measured using ELISA technique in serum samples. The average testosterone concentration of
3.42±0.49 ng/ml was detected in the studied cats. The minimum and maximum of serum
testosterone level was also 0.01 and 17.2 ng/ml, in July and January respectively. The minimum
of mean testosterone concentration was obtained in the warm season (0.62±0.23 ng/ml), while
the maximum mean level was detected in the cold season (9.87±1.28 ng/ml). The mean
testosterone concentration in spring and autumn was 2.26±0.5 and 0.94±0.3 ng/ml respectively.
Environmental temperature and photoperiod correlated negatively with the testosterone
concentration. The correlation coefficient between testosterone concentration with the average
of minimum, maximum and total temperature, was calculated as R= -0.572, R= -0.615 and
R= -0.597 respectively. The correlation coefficient indicated an acceptable and high correlation
of the negative (inverse) type, between testosterone concentration and photoperiod (R= -0.256).
In conclusion, testosterone concentration is under the influence of season, with the mean
testosterone concentration significantly lower in summer than the other seasons (p<0.05).
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