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  چکیده
هاي شترهاي دوکوهانه، نمونه در هاي غده تیروئیدبه منظور بررسی اثر سن، جنس و آبستنی بر غلظت سرمی هورمون

، دو جنس نر و )سال 4تر از سال و کوچک 10-4سال، بین  10تر از بزرگ(نفر شتر دوکوهان در سنین مختلف  20خون 
، تري)T4(د مطالعه، غلظت تیروکسین ردر سرم شترهاي مو. شدند هاي آبستن و غیرآبستن تهیهماده و وضعیت

مورد سنجش  )TSH(و هورمون محرك تیروئید ) fT3(یدوتیرونین آزاد ، تري)fT4(، تیروکسین آزاد )T3(یدوتیرونین 
داري یسن اثر معن. داري اختالف داشتهاي سنی مختلف به صورت معنیسرم خون شتر در گروه fT4 میزان. قرار گرفت

سرم در جنس ماده  fT4غلظت . بیشتر از شترهاي بالغ بود fT4در شترهاي نابالغ غلظت . شترها داشت fT4بر میزان 
بیشتر از گروه  fT4و  T3 ،T4، fT3در شترهاي غیرآبستن نیز میزان . دار بودبیشتر از جنس نر بود و اختالف معنی

نتایج این بررسی . هاي فیزیولوژیک متفاوت نبوددرهیچ یک از وضعیت TSHبرعکس میزان . دار بودندها و معنیآبستن
احتماالً فعال . نشان داد که غلظت تیروکسین آزاد در سرم خون شترهاي دوکوهانه با افزایش سن کاهش چشمگیري داشت

تواند می) HPTG(گونادال -تیروئید-هیپوفیز-هاي جنسی طی بلوغ و تداخل هورمونی محور هیپوتاالموسشدن هورمون
 .دلیل اصلی این پدیده باشد

  یدوتیرونین آزاد، تیروکسین، سن، شتر دوکوهانهآبستنی، تري :هاي کلیديواژه
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  مقدمه
شوند که هاي عظیم ملی محسوب میشترهاي دوکوهانه منطقه اردبیل به عنوان یک منبع ژنتیکی سازگاریافته، از سرمایه

اند رویه، در معرض انقراض نسل قرار گرفتهنقل در کوچ و قاچاق و کشتار بیمتأسفانه به علت تغییر سیستم حمل و 
این مطالعه طی بررسی تغییرات هورمونی غده تیروئید، در ارتباط با برخی عوامل ). 1389ابرغانی و همکاران (

ر خصوص بهبود فیزیولوژیک مانند سن، جنس و آبستنی سعی در ایجاد زمینه در جهت تحقیقات علمی و عملی بیشتر د
هاي مرتبط با این هاي جدید در فیزیولوژي غده تیروئید و پاتوژنز بیماريپیشرفت. نسل این حیوان منحصر به فرد دارد

هاي تیروئید سرم در زمینه مقادیر طبیعی هورمون. غده محققین را به مطالعه و پژوهش در این زمینه تشویق کرده است
جام شده است که نوعی نایکسانی و ناهماهنگی در مقادیر بدست آمده وجود دارد هاي مختلف مطالعاتی انخون دام

هاي هاي تیروئیدي، عمدتاً مربوط به تفاوتمقادیر طبیعی متفاوت بدست آمده براي هورمون). 1379نظیفی و همکاران، (
، نژاد، درجه حرارت محیط، سن، جنس: این عوامل فیزیولوژیک عبارت اند از. فیزیولوژیک حیوانات مورد مطالعه است

در اندك تحقیقات انجام گرفته بر روي مقادیر . کمیت و کیفیت تغذیه، تولید مثل و جفت گیري و آبستنی و شیرواري
  ).2008نظیفی و همکاران، (شود هاي شتر نیز اختالفات واضحی دیده میهاي تیروئیدي سرم خون در گونههورمون

  
  هامواد و روش

 و )سال 4سال و کوچکتر از  10-4سال، بین  10بزرگتر از (نفر شتر دوکوهانه در سنین مختلف  20نی هاي خونمونه 
هاي نمونه .هاي تیروئید مورد سنجش قرار گرفتنداز نظر هورمونهاي آبستن و غیرآبستن وضعیت دردو جنس نر و ماده 

. اد شتر دوکوهانه جهادآباد مشگین شهر گرفته شدنددر ایستگاه پرورش و اصالح نژخونی از گله شترهاي دوکوهانه واقع 
این گله زیر نظر دامپزشک و از نظر بالینی و فیزیکی . نفر غیرآبستن بودند 5نفر آبستن و  5نفر شتر دوکوهانه،  10از 

رید ها توسط ساربانان، خونگیري از وپس از مقید کردن شتر. همگی سالم بوده و هیچگونه نشانه بیماري مشاهده نشد
هاي اخذ شده سریعاً به آزمایشگاه لیتري بدون ماده ضد انعقاد انجام شد و خونمیلی 10هاي ها توسط ونوجکتوداج آن

-دقیقه جدا شد و تا زمان اندازه 15به مدت  3000ها با سانتریوفوژ در دور پس از لخته شدن، سرم نمونه. ارسال گردید

هاي تیروئیدي به روش رادیوایمونواسی غلظت هورمون. گراد منجمد شدندیدرجه سانت -20هاي سرم در گیري، نمونه
)RIA (براي آنالیز آماري نتایج بدست آمده، . هاي شرکت پارس آزمون و دستگاه گاماکانتر تعیین شدو با استفاده از کیت

رتیبی که تأثیر تمام عوامل مورد به ت. شداستفاده  )16نسخه ( SPSSاز آنالیز واریانس چند متغیره در برنامه کامپیوتري 
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ر بین ادبراي پی بردن به تفاوت معنی. هاي تیروئیدي سنجیده شدندبر روي هورمون) سن، جنس و آبستنی(بررسی 
خطاي معیار  ±دار از آزمون توکی استفاده شد و مقادیر هر پارامتر به صورت میانگین هاي پارامترهاي اختالفمیانگین

)X±SEM (نشان داده شدجداول  در.  
  

  نتایج
خون  سرم TSHو  T3 ،T4 ،fT3 ،fT4سرمی نتایج بدست آمده از بررسی اثر سن، جنس و آبستنی بر غلظت 

 fT4 میزاننتایج این بررسی حاکی از این بود که . نشان داده شده است 3و  2، 1شترهاي دوکوهانه به ترتیب در جداول 

کمتر (به طوري که در شترهاي نابالغ  )P>05/0(دار دارند ف آماري معنیهاي سنی مختلف اختالسرم خون شتر در گروه
بیشتر از شترهاي بالغ است که با افزایش سن غلظت هورمونی تیروکسین آزاد کاهش یافته  fT4غلظت ) سال سن 4از 

  ).1جدول (است 

 مختلف شترهاي دو کوهانه هاي تیروئیدي بر اساس سنینهورمون )SE±mean(میانگین و خطاي استاندارد  1جدول 
)20=n(  

      هاي تیروئیدهورمون  تعداد  سن شتر

  T3 (ng/dl)  T4 (µg/dl)  FT3 (ρg/dl)  FT4 (ρg/dl)** TSH (mIU/l)  )نفر(  )سال(

10>  4 70/20±42/121 78/0±58/5  26/0±88/1 a130/0±73/0  001/0±006/0  

4-10 8 26/16±80/114 81/0±50/5 27/0±29/2  b091/0±85/0 002/0±007/0  

4<  8  06/14±85/144  63/0±05/7  29/0±75/2  b033/0±12/1  001/0±005/0  

  .دار هستنداند داراي اختالف آماري معنیپارامترهایی که با دو ستاره مشخص شده**
  ). P>05/0(باشند دار میشابه هستند داراي اختالف آماري معنیتهایی که داراي حروف التین نامدر هر ستون، میانگین

  

که غلظت تیروکسین آزاد سرم در  )P>05/0(دار نشان داد سرم در دو جنس نر و ماده اختالف آماري معنی fT4غلظت 
بیشتر از گروه آبستن  fT3و  T3 ،T4 ،fT4در شترهاي غیرآبستن میزان ). 2جدول (شترهاي ماده بیشتر از جنس نر است 
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در هیچیک از شرایط فیزیولوژیکی مورد ) TSH(رمون محرك تیروئید غلظت هو). 3جدول ) (P>05/0(دار بودند و معنی
  ).P<05/0(داري نشان نداد نظر در این پژوهش اختالف آماري معنی

  )n=20( هاي تیروئیدي بر اساس جنس شترهاي دوکوهانههورمون) SE±mean(میانگین و خطاي استاندارد   2جدول 

      هاي تیروئیدهورمون  تعداد  جنس 

  T3 (ng/dl)  T4 (µg/dl)  FT3 (ρg/dl)  FT4 (ρg/dl)** TSH (mIU/l)  )نفر(  

  a08/0±79/0  001/0±005/0 88/2±23/0  49/5±76/0 38/134±48/13 10  ماده

  b06/0±07/1 002/0±007/0  55/2±26/0 78/5±45/0 91/121±04/14 10 نر

  .دار هستنداند داراي اختالف آماري معنیپارامترهایی که با دو ستاره مشخص شده**

  
هاي تیروئیدي بر اساس وضعیت آبستنی شترهاي دوکوهانه هورمون) SE±mean(میانگین و خطاي استاندارد  3جدول 

)10=n(  

      هاي تیروئیدهورمون  تعداد  وضعیت

  T3 (ng/dl)  **T4 (µg/dl)  **FT3 (ρg/dl)  FT4 (ρg/dl)** TSH (mIU/l)**  )نفر(  

  a87/17±56/114 a99/0±43/4  a18/0±86/1 a12/0±65/0  001/0±007/0 5  آبستن

  b68/15±20/157  b59/0±21/7 b26/0±77/2  b06/0±93/1 002/0±004/0  5 غیرآبستن

  .دار هستنداند داراي اختالف آماري معنیپارامترهایی که با دو ستاره مشخص شده**

  
   بحث

یتر بدست آمد که از نتایج تحقیقات قبلی ما لمیکروگرم بر دسی 135/6±449/0سرم خون شترهاي دوکوهانه  T4میزان 
غلظت تیروکسین سرم ) 1982(ماهاراجان و کومارسان . بیشتر بود) 2014امیدي  همکاران، (کوهانه بر روي شترهاي یک
سرم خون شترهاي دوکوهانه  T3میزان . لیتر گزارش کردندمیکروگرم در دسی 6±61/0بزهاي سوکوتو را 
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، سگ )1379نظیفی و همکاران، (لیتر به دست آمد که از مقادیر مربوط به بزهاي ایرانی در دسینانوگرم  578/9±14/128
یدوتیرونین میزان تري) 1978(ریپ و همکاران . بیشتر بود) 1997باکوز و همکاران، (و میمون ) 1989کانیکو، (و گربه 

و  fT3میزان . ت آمده از تحقیق حاضر باالتر استلیتر بدست آوردند که از نتایج بدسنانوگرم در دسی 9/145سرم بز را 
fT4  به دست آمد که از نتایج به دست آمده  935/0±057/0و  395/2±175/0در سرم خون شترهاي دوکوهانه به ترتیب

سرم خون  fT4نتایج پژوهش حاضر نشان داد که میزان . باشندکمتر می) 2014امیدي  همکاران، (کوهانه در شترهاي یک
به طوري که در شترهاي نابالغ ) P>05/0(دار دارند هاي سنی مختلف اختالف آماري معنیي دوکوهانه در گروهشترها

بیشتر از شترهاي بالغ است و با افزایش سن غلظت هورمونی تیروکسین آزاد کاهش  fT4غلظت ) سال سن 4کمتر از (
حیوانی اظهار داشتند که با افزایش سن میزان هورمون طی تحقیق بر روي هفت گونه ) 1973(کالفلز و ارالی . یافته است

بر روي بز نشان داد که با افزایش سن غلظت ) 2003(همچنین تحقیقات نظیفی و همکاران . یابدتیروکسین کاهش می
طی بلوغ . یابد که با نتایج بررسی حاضر در شترهاي دوکوهانه مطابقت داردیدوتیرونین کاهش میتیروکسین و تري

رسد که نوسانات در به نظر می. هاي تیروئیدي را تغییر دهدتواند میزان ترشح و پویایی هورموناستروژن می، تولید جنسی
فعالیت تیروئید ممکن است با توجه به اثرات متقابل با اختالف غلظت استروژن و پروژسترون در دوران آبستنی شتر باشد 

سرم گوسفندان بالغ نسبت  T3طی تحقیقی نشان دادند که غلظت ) 1992( ماري و همکاران ).1989آگاروال و همکاران، (
دریافتند که سطح هورمون تیروئید در شترهاي آبستن ) 1989(آگاروال و همکاران . به گوسفندان در حال رشد باالتر است

 رسدبه نظر می .گیردمی هاي هشتم و دهم در کمترین مقدار قرارهاي دوم و پنجم باالترین مقدار و بین ماهدر بین ماه
تواند به دلیل افزایش در نرخ جایگزینی بستنی میآهاي تیروئیدي سیستم گردش خون سراسري در طی کاهش در هورمون

هاي تیروئیدي تنها غلظت در پژوهش حاضر در بین هورمون .تیروئید باشد يها از غدهیا کاهش در ترشح این هورمون
fT4 05/0(دار نشان داد ده اختالف آماري معنیسرم در دو جنس نر و ما<P ( به طوریکه غلظت تیروکسین آزاد سرم در

هاي تیروئید را در سرم ده گونه حیوانی مقادیر هورمون) 1979(ریپ و همکاران . شترهاي ماده بیشتر از جنس نر است
در دو جنس نر و ماده مشاهده کردند به  هادار در غلظت این هورموناندازه گرفتند و تنها در انسان و اسب تفاوت معنی

نظیفی و همکاران . ها بودها بیشتر از نریانهاي تیروئید در زنان بیشتر از مردان و در مادیاناین ترتیب غلظت هورمون
و   T3 ،T4 ،fT3در پژوهش حاضر میزان . در مورد بزهاي ایرانی تفاوتی در دو جنس نر و ماده به دست نیاورند) 1379(

fT3 05/0(دار بودند ها و داراي اختالف آماري معنیسرم در شترهاي غیرآبستن بیشتر از گروه آبستن<P .( مانالو و
هاي تیروئید سرم در بزهاي آبستن کمتر از بزهاي غیرآبستن است ولی گزارش کردند که غلظت هورمون) 1997(همکاران 
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اظهار داشتند که سطح ) 2010(عشرت خواه و همکاران . شودیها ایجاد نمدر خالل آبستنی تغییري در میزان هورمون
روزگی در سرم جنین، بیش از هر زمان دیگر و حتی بیش از  125تا  110هورمونی تیروکسین آزاد سرم گوسفند در سن 

سبت جنین ن) HPT(تیروئید -هیپوفیز - تواند در نتیجه سرعت عمل بیشتر محور هیپوتاالموسسرم خون مادر است که می
هاي تیروئید در زمان غیرآبستنی نسبت به زمان جذب هورمون) 1972(بر اساس تحقیقات بریتو و همکاران . به مادر باشد

هاي ها در خالل آبستنی و یا انتقال هورمونتواند کاهش تبدیل و مصرف آنآبستنی در گاوها بیشتر است که علت آن می
مادر داراي نقش اساسی در نوروژنز جنینی است؛  T4رسد که به نظر می همچنین. تیروئیدي جنین به خون مادر باشد

) 1997(پاندي و همکاران . ماندیابد و در دوره خشکی نیز در سطح باالیی باقی میبنابراین در اواخر آبستنی افزایش می
شود که ستنی واقع نمیهاي تیروئیدي سرم تحت تأثیر آبطی تحقیق روي شترهاي ماده عنوان کردند که میزان هورمون

  .مطابق با نتایج تحقیق حاضر است
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Effects of age, sex and pregnancy on serum thyroid hormones of Ardabil region 
Bactrian camels 
  
Abstract  
In order to study the effects of age, sex and pregnancy on the concentration of serum thyroid 
hormones (TH) in Bactrian camels, blood samples were collected from the jugular veins of 20 
healthy camels according to their age (<10, 10-4 and >4 years), sex and pregnancy. Serum 
concentration of T3 (triidothyronin), T4 (thyroxine), fT3 (free ttiidothyronin), fT4 (free thyroxine) 
and thyroid stimulating hormone (TSH) were evaluated. The concentration of camel blood serum 
fT4 levels in different age groups was significantly different (P<0.05). Age had a significant effect 
on the level of serum fT4 of the camels. FT4 concentration in immature camels was more than 
adult ones. The concentration of fT4 was higher in female camels as compared with males and this 
difference was significant (P<0.05). The concentration of T3, T4, fT3 and fT4 was higher in non-
pregnant camels as compared whit pregnant camels (P<0.05). In contrast, the concentration of TSH 
had not significantly differed in nothing of the physical conditions. The results showed that the 
concentration of free thyroxin in serum of Bactrian camels was significantly lower along with 
increasing age. Probably activation of sexual hormones during the puberty and hormonal 
interactions in the hypothalamus - pituitary - thyroid - Gonadal axis (HPTG) is the main reason of 
this phenomenon. 
Key words: Age, Camelus Bacterianus, Free triidothyronin, Pregnancy, Thyroxin 
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