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ید و سطح سرمی ي تیروئي کشتارگاهی ضایعات هیستوپاتولوژیک غدهمطالعه
ها در دو فصل سرد و گرم هاي آبستن و جنین آنیدي در میشهاي تیروئهورمون

در اهواز

6فرید براتی و 5طباطبایی، سیدرضا فاطمی4هادي کالنتر، 3، بابک محمدیان2، محمد نوري*1آریا رسولی

23/9/94: تاریخ پذیرش13/4/94:  تاریخ دریافت

چکیده
یدي در مادر و هاي تیروئئید و سطح هورمونتیرو يفراوانی ضایعات هیستوپاتولوژیک در غده ،کشتارگاهی حاضر يدر مطالعه

به صورت جداگانه از گوسفندانی  ،براي این منظور. گرفتاهواز مورد بررسی قرار کشتارگاهجنین گوسفند در دو فصل گرم و سرد در 
پس از مراجعه به کشتارگاه به صورت . انجام شد گیرينمونهآبستنی خود را در فصول سرد و یا گرم سال گذرانده بودند  يکه دوره
ها در هاي آنرأس میش آبستن و جنین 25و از ) اسفند ماه(ها در پایان فصل سرد هاي آنرأس میش آبستن و جنین 29از  تصادفی

-به روش الیزا اندازه T4و  T3یدي ئهاي تیرومیزان سرمی هورمون .ید اخذ گردیدئتیرو يخون و غده ينمونه) ماهمهر (پایان فصل گرم 
فراوانی باالیی از جراحات  يدست آمده نشان دهندهه نتایج ب. ورد مطالعه هیستوپاتولوژیک قرار گرفتندید مئگیري شد و غدد تیرو

انواع مختلفی از جراحات نظیر کیست، هایپرپالزي فولیکوالر، دژنرسانس فولیکوالر، . ها بودهاي آنها و جنینیدي در میشئتیرو
.ها مشاهده گردیدو جراحاتی نظیر کیست، پرخونی و دژنرسانس فولیکوالر در جنینها کلوئید در میشخونریزي و التهاب و گواتر

میانگین سطح سرمی .ندها نبودهاي آبستن و جنین آندار بر فراوانی ضایعات تیروئیدي در میشفصول سرد و گرم داراي اثر معنی
 ،در مدل مورد تحقیق. داري نداشتندسرد و گرم اختالف معنیها در دو فصل هاي آنهاي آبستن و جنیندر میشT4و T3هاي هورمون

ید ئوجود ضایعه در تیرو ،صورتی که در همین مدلدر مادر نداشت T4و T3داري بر روي مقادیر ید اثر معنیئوجود ضایعه در تیرو
.بودشده   T4و  T3ها باعث افزایش ترشح هورمون جنین

، جنین، هیستوپاتولوژيمیشهورمون، تیروئید، :کلمات کلیدي

مقدمه
نماید را تولید می T4و  T3هاي تیروئید هورمون يغده.

ها در رشد و که دو نقش عمده دارند، یکی نقش حیاتی آن
 ,Bernal and Nunez 1995, DeVito et al. 1999(تکامل

Dussault and Ruel 1687( ز و دیگري حفظ هومئوستا
). Farrell and Braverman 1995(متابولیک در پستانداران

هاي تیروئیدي براي نشان داده شده است که هورمون
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آخر آبستنی جنین در ثلث  T4باشند به طوري که غلظت 
 Thomas(تر است از غلظت این هورمون در مادر بیش

and Nathanielsz 1983 .(متابولیسم  ،در گوسفند
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باعث کاهش رشد مغز و بدن جنین در اواسط آبستنی 
نشان داده شده است که از اواسط همچنین،شده است

تولید نماید  T4مستقالًتواند جنین می ،بعدآبستنی به 
)Potter et al. 1986.(انتقال جفتی  ،در گوسفند ،از طرفی

دوم آبستنی صورت  يهاي تیروئیدي در نیمههورمون
در این رابطه . باشدنگرفته یا در حداقل میزان خود می

تیروئید جنین  يبرداشت غدهنشان داده شده است که 
هاي تیروئیدي جنین تا سبب کاهش میزان سرمی هورمون

 ,Erenberg et al. 1974(گرددحد غیرقابل تشخیص می

McIntosh et al. 1979, McIntosh et al. 1982.(
تا کنون مطالعات زیادي در رابطه با ضایعات 

هاي سرمی هورمونهیستوپاتولوژي و همچنین میزان 
هاي مختلف دامی و تحت شرایط تیروئیدي در گونه
اي متفاوت صورت گرفته است محیطی و تغذیه

)Darakhshesh et al. 2011, Nouri et al. 2006, Nouri 

et al. 2010, Saber et al. 2009 .( برخی مطالعات نیز به
اند تیروئید جنین پرداخته يبررسی هیستوپاتولوژي غده

)Darakhshesh et al. 2011, Nouri et al. 2010.( نوري
تیروئید  يفراوانی ضایعات غده 2010در سال و همکاران 

شهرستان اهواز ها را در هاي آنهاي آبستن و جنینمیش
برخی . درصد گزارش کردند 21و  59به ترتیب 

 ير استرس گرمایی بر ساختار بافتی غدهیثتأ،مطالعات
و  Andrianakisدر این رابطه . دانستهدان مهمرا تیروئید

نشان دادند که استرس گرمایی  1990در سال همکاران 
دار ساختار بافتی مالیم در اواخر آبستنی باعث تغییر معنی

 يبه این صورت که ناحیه .گرددمیتیروئید  يغده
هاي تر شد و ارتفاع سلولکلوئیدي داخل فولیکولی بزرگ

محققین پیشنهاد نمودند که  این. تلیال کاهش یافتاپی
حرارت  يتیروئید جنین گوسفند به تغییرات درجه يغده

 یدهد که این امر در تنظیم نوروآندوکرینمحیط پاسخ می
استرس  ،بنابراین. حرارت بدن جنین مهم است يدرجه

مزمن حرارتی ممکن است سبب کاهش رشد و تکامل 
به مطالعات انجام شده در شهرستان با توجه  .جنین گردد

اهواز که درصد باالیی از ضایعات هیستوپاتولوژي را در 

ها نشان هاي آنو جنینهاي آبستن تیروئید میش يغده
داده است و با توجه به شرایط اقلیمی این منطقه از کشور 

حرارت محیط در بخش قابل توجهی از سال  يکه درجه
استرس مزمن حرارتی به عنوان  باشد، شایدبسیار باال می

 يیکی از علل باال بودن ضایعات هیستوپاتولوژي غده
ضمن بررسی  ي حاضر،مطالعهلذا  .تیروئید مطرح باشد

هاي آبستن تیروئید در میش يفراوانی و نوع ضایعات غده
فراوانی ضایعات تیروئیدي در  يبه مقایسه ،هاو جنین آن

 يدر گروهی که دوره هاهاي آبستن و جنین آنمیش
اند با گروهی که آبستنی و جنینی را در فصل گرم گذرانده
.اند پرداخته استاین دوره را در فصل سرد سپري کرده

بر فعالیت  بررسی تأثیر ضایعات تیروئیدي،عالوه بر آن
. باشداز اهداف دیگر این مطالعه میترشحی آن 

مواد و روش کار
تیروئید در  يفراوانی ضایعات غدهجهت آگاهی از 

 يها و همچنین مقایسههاي آنهاي آبستن و جنینمیش
ي گرم و سرد مطالعه هايفراوانی این ضایعات در فصل

براي . رأس میش آبستن صورت پذیرفت 54حاضر روي 
1390مهر و  )پایان فصل سرد(1389اسفند این منظور در 

با مراجعه به کشتارگاه شهرستان اهواز  )پایان فصل گرم(
سنی  يبا محدوده رأس میش آبستن 25و  29به ترتیب از 

دوم آبستنی يدر نیمه هاهاي آنو جنین سال 5تا  3
با  هاسن جنین .تیروئید اخذ شد يخون و غده ينمونه

X=2.1استفاده از فرمول  (Y+17) که در آن ،X سن 
متر به سانتی ١CRLيفاصله Yجنین به روز و  تقریبی
 ).Richardson et al. 1976(، محاسبه گردیداست

ها در پایان فصل سرد سن جنین) انحراف معیار±(میانگین 
روز 92/98±23/15و 11/100±24/17و گرم به ترتیب 

جا که تنها پس از ذبح حیوان پی به آبستنی از آن. بود
هنگام ذبح به صورت تصادفی از  شد، لذا بهبرده می

 يآزمایش بدون ماده يخون در لوله يتعدادي میش نمونه

1- Crown-rump length
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پس از ذبح و بررسی رحم حیوان  وآوري انعقاد جمعضد
هاي آبستن را نگههاي خون مربوط به دامفقط نمونه

هاي در دام. شدندها حذف مینمونه يداشته و بقیه
خون از جنین ي خون مادر، نمونه يآبستن عالوه بر نمونه

تهیه تیروئید از مادر و جنین  يغده يو همچنین نمونه
ظروف ر آوري شده نیز دهاي تیروئید جمعغده. شد

هاي نمونه. شدحاوي فرمالین به آزمایشگاه منتقل می
در دور  3000دقیقه در  10خون در آزمایشگاه به مدت 

دست آمده تا زمان ه هاي بسانتریفوژ شد و سرمدقیقه 
گذاري شده در هاي شمارهانجام آزمایش در میکروتیوب

.گراد ذخیره شدندسانتی يدرجه -20دماي 
در سرم ) T4(و تیروکسین ) T3(یدوتیرونین میزان تري

ها به روش استاندارد الیزا هاي آنهاي آبستن و جنینمیش
ساخت  Synergyhtبا استفاده از دستگاه خواننده الیزا مدل 

 Diaplusآمریکا و کیت آزمایشگاهی  Biotekشرکت 
 يهاي بافتی غدهنمونه. گیري شدندساخت آمریکا اندازه
گیري به روش رایج آزمایشگاهی با تیروئید پس از مقطع

 يآمیزي شده و مورد مطالعهائوزین رنگ -هماتوکسیلین 
. گرفتندمیکروسکوپی قرار

تیروئید در دو فصل  يفراوانی ضایعات غدهتوزیع و 
هاي نر و ماده با مورد مطالعه در مادر و جنین و در جنین

تغییرات . استفاده از آزمون مربع کاي ارزیابی گردید
-هاي تیروئیدي در مادران و جنینمیانگین سرمی هورمون

هاي واجد و فاقد ضایعات بافتی تیروئید با استفاده از 
) 2/9نسخه (SASافزار آماري ر نرمد GLMيرویه

هاي مادر و هر گونه همبستگی بین هورمون. شدبررسی 
مون همبستگی پیرسون بررسی جنین با استفاده از آز

خطاي ±نتایج به صورت حداقل مربعات میانگین. گردید
.دار تلقی شدمعنی >05/0Pمعیار بیان گردید و مقادیر با 

نتایج
 يمطالعه وجود ضایعات متفاوت غدهنتایج این 

 يغده .ها نشان دادهاي آنها و جنینتیروئید را در میش

رأس  44یعنی هاي آبستن درصد از میش 48/81تیروئید 
جدول (دار تشخیص داده شدضایعه) 54/44(رأس  54از 
درصد  88گرمفراوانی این ضایعات در فصل . )1
تعیین ) 29/22(د درص 86/75سردو در فصل ) 25/22(

ضایعات . دار نبودشد که این اختالف از نظر آماري معنی
ها شامل کیست برانشیال در مشاهده شده در تیروئید میش

اي از با دیواره) 44/26(دارضایعه موارد از درصد 59
اي متسعبافت سنگفرشی ساده یا مکعبی کوتاه و حفره

 موارد از درصد3/36، دژنرسانس فولیکولی در )1تصویر (
با کاهش بافت پوششی فولیکوالر و ) 44/16(دار ضایعه

هاي فولیکوالر هاي کوچکی که توسط سلولفولیکول
، کیست )3تصویر (انداي بلند پوشیده شدهاستوانه

دارضایعه موارد از درصد 2/27اولتیموبرونشیال در 
هاي کانونی حاوي مایعات زرد به صورت ندول) 44/12(

ي متسع با بافت پوششی سنگفرشی مطبق و حفرهشفاف 
کیست که حاوي کراتین هیالینه شده در بعضی موارد 

هاي فولیکوالر ، هیپرپالزي کانونی سلول)2تصویر (است
دارضایعه موارد از درصد 9در ) گواتر هیپرپالستیک(
ها در چند که به صورت افزایش تعداد سلول) 44/4(

، پر )4تصویر (ها دیده شدردیف در دیواره فولیکول
دارضایعه موارد از درصد 3/11ریزي در خونی و خون

 موارد از درصد 5/4، گواتر کلوئید در )5تصویر ()44/5(
هایی متسع و حاوي کلوئید با فولیکول) 44/2(دارضایعه

هاي فولیکوالر پهن و آتروفی شدهائوزینوفیلیک و سلول
 از درصد 2/2تیروئید در ، التهاب لنفوسیتیک )6تصویر (

خصوصبهدفاعیهايسلولبا) 44/1(دارضایعه موارد
همراهبهفولیکولیبینفضاهايدرلنفوسیتهايسلول
گرانولوماتوز، التهاب)7تصویر (ايهستهتکهايلسلو
شامل ) 44/1(دارضایعهمواردازدرصد2/2دریدئتیرو

هاي غول پیکر، سلولاي از نکروز پنیري، حضور منطقه
 يي بافت همبند و مشاهدهلنفوسیت و ماکروفاژ در گستره

نلسون  -آمیزي زیل اجرام میکروبی اسید فست در رنگ
.)9و  8صویر ت(باشدمی
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ي تیروئید مادر و فراوانی ضایعات پاتولوژیک غده: 1جدول 
جنین در گوسفندان

درصدتعدادضایعهنمونه
مادر

)54 
)نمونه

فاقد 
ضایعه

1051/18

4448/81دارضایعه
جنین

)54 
)نمونه

فاقد 
ضایعه

3496/62

2004/37دارضایعه

 H&E(نماي میکروسکوپیک کیست برانشیال : 1تصویر 

هاي ي کشیده سلولنوك پیکان آبی رنگ هسته).  400×
فولیکوالر و  نوك پیکان مشکی رنگ بافت همبند اطراف 

.دهدنشان میکیست را 

نماي میکروسکوپیک کیست اولتیمو برانشیال : 2تصویر 
)H&E ×400( .ي کیست نوك پیکان آبی رنگ دیواره) بافت

فولیکول هاي نوك پیکان مشکی رنگو) سنگفرشی مطبق
.دهدفشرده شده اطراف کیست را نشان می

 H&E(نماي میکروسکوپیک دژنرسانس فولیکولی : 3تصویر 

هاي نوك پیکان مشکی رنگ پیکنوزه شدن سلول). 400×
.دهدفولیکوالر را نشان می

هاي نماي میکروسکوپیک هیپرپالزي سلول: 4تصویر 
.)H&E ×400(فولیکوالر 

ریزي در نماي میکروسکوپیک پرخونی و خون: 5تصویر 
.)H&E ×100(ید ئي تیروغده
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ي غده نماي میکروسکوپیک گواتر کلویید در: 6تصویر 
ي هاي بزرگ حاوي مادهفولیکول. )H&E ×400(ید ئتیرو

هاي مختلف دیده کلویید ائوزینوفیلیک در اشکال و اندازه
ي ماکروفولیکوالرها پهن و هاي دیوارهسلول.  شوندمی

.باشندمی) نوك پیکان(آتروفیه 

ید کروسکوپیک التهاب لنفوسیتیک تیروئنماي می: 7تصویر 
)H&E ×400( .هاي نوك پیکان مشکی رنگ نفوذ سلول

.دهدها را نشان میالتهابی به خصوص لنفوسیت

ید سکوپیک التهاب گرانولوماتوز تیروئنماي میکرو: 8تصویر 
)H&E ×100(.   نوك پیکان مشکی رنگ نکروز پنیري، نوك

-پیکان آبی رنگ بافت کالژن و نوك پیکان زردرنگ سلول

.دهندهاي غول پیکر را نشان می

ید سکوپیک التهاب گرانولوماتوز تیروئنماي میکرو: 9تصویر 
)zil nilsone staining ×40( .      نوك پیکان مشکی رنگ نکروز

را پنیري و نوك پیکان آبی رنگ اجرام میکروبی اسیدفست
.دهندنشان می

ها نشان داد جنینتیروئید  يشناسی غدهبررسی آسیب
که  )1جدول (دار بودندها ضایعهاز آن درصد 04/37که 
درصد مربوط به  03/31و گرمدرصد مربوط به فصل  44

ها بین پراکندگی ضایعات تیروئیدي جنین. بود سردفصل 
. اشتداري وجود ندارتباط معنی سرد و گرمو دو فصل 

 ها شامل کیست برانشیالضایعات مشاهده شده در جنین
در ، دژنرسانس فولیکولیدارضایعهموارد  از درصد 45در
درریزيو پرخونی و خون دارموارد ضایعه از درصد 10
 يفراوانی ضایعات غده .بوددارموارد ضایعه از درصد 55

از مادران با تیروئید سالم  شده هاي متولدتیروئید در جنین
 ياز مادران با غده شده هاي متولددرصد و در جنین 20

.تعیین گردیددرصد  9/40دار تیروئید ضایعه
آبستن در دو  هايمیشدر T3میانگین سرمی هورمون 

و  29/165±4/20به ترتیب  گرم و سردفصل 
لیتر و میانگین سرمی نانوگرم در دسی 2/17±08/135

 2/8±73/0و  12/7±04/1ها به ترتیب در آنT4هورمون 
آماري  لیتر بود که این اختالف از نظرمیکروگرم در دسی

.)3جدول (دار نبودمعنی
ها در دو فصل در جنینT3میانگین سرمی هورمون 

 24/84±17/8و  33/99±49/8به ترتیب  گرم و سرد
ها در آنT4لیتر و میانگین سرمی هورمون نانوگرم در دسی

-میکروگرم در دسی 76/3±38/0و  21/4±4/0به ترتیب 

دار تشخیص آماري معنیختالف از نظر لیتر بود که این ا
.)3جدول (داده نشد
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یديهاي دارا و فاقد ضایعات تیروئیدي در مادران و جنینهاي تیروئهورمون) خطاي معیار ±(میانگین : 2جدول 
T4 (µg/dl) T3 (ng/dl) ضایعه نمونه

16/1±48/7 35/27±35/140 فاقد ضایعه
84/7±51/0مادر 95/11±02/151 ضایعه دار

78/0 72/0 P

34/0±16/3 25/7±26/68 فاقد ضایعه
81/4±43/0جنین 29/9±31/115 ضایعه دار

0049/0 0002/0 P

ها در دو فصل گرم و سردهاي آبستن و جنین آنیدي میشهاي تیروئهورمون) خطاي معیار ±(میانگین : 3جدول 
سرد سرد گرم گرم فصل

T4 (µg/dl) T3 (ng/dl) T4 (µg/dl) T3 (ng/dl) هورمون تیروئیدي
73/0±2/8 2/17±08/135 04/1±12/7 4/20±29/165 هاي آبستنمیش
38/0±76/3 17/8±24/84 4/0±21/4 49/8±33/99 هاجنین

داريمعنیهمبستگیکهگردیدمشخصمطالعهایندر
داردوجودهاآنT4وT3هايهورمونوهاجنینسنبین

T3هايهورمونها میزانجنینسنافزایشباکهطوريه ب

: T3 :0001/0=P ،5/0=r;T4(یابدمیافزایشنیزT4و
0001/0=P ،64/0=r(.هاي میانگین سرمی هورمونT3 و

T4نانوگرم در 09/91±94/7هاي نر به ترتیب در جنین
لیتر و در میکروگرم در دسی 78/3±37/0لیتر و دسی
لیتر نانوگرم در دسی 48/92±7/8هاي ماده به ترتیب جنین

جنسیت  .لیتر بودمیکروگرم در دسی 19/4±41/0و 
-اثر معنی T4و T3هاي ها بر میزان ترشح هورمونجنین

.شتداري ندا
هاي میش درT4و T3هاي میانگین سرمی هورمون

دار بودن و فاقد ها در دو حالت ضایعهآبستن و جنین آن
. آورده شده است 2تیروئید در جدول  يضایعه بودن غده

-تیروئید مادران بر میزان هورمون يوجود ضایعه در غده

داري نداشت، ولی وجود ضایعه در هاي مترشحه اثر معنی
رشح دار تها سبب افزایش معنیتیروئید جنین يغده

نتایج این مطالعه.گردیده استT4و T3هاي هورمون
T3سرمیسطحبینداريمعنیدهد که همبستگیمینشان

بین، ولی)P ،06/0=r=69/0(ندارد وجودجنینومادر
وجودداريمعنیهمبستگیجنینومادرT4سرمیسطح
کاهشجنینT4مادر،T4افزایشباکهطوريبهدارد،
).P ،02/0-=r=04/0(است یافته

بحث
 يفاکتورهاي زیادي به صورت همزمان فعالیت غده

عالوه بر عوامل . دهندتیروئید را تحت تأثیر قرار می
داخلی و شرایط آب و هوایی محیطی، تغذیه نقش مهمی 

). Shelke et al. 2009(تیروئید داراست  يدر فعالیت غده
تیروئید  يفعالیت غده يیکی از عوامل مهم تنظیم کننده

، به )DeVito et al. 1999(باشد حرارت محیط می يدرجه
-حرارت محیط و غلظت هورمون يطوري که بین درجه

 ,Starling et al. 2005(هاي تیروئیدي خون در گوسفند

Valtorta et al. 1982, Webster et al. 1991(  و بز
)Colavita et al. 1983, Todini et al. 1992 ( یک ارتباط

سطح خونی  دیگر، از طرف .معکوس پیدا شده است
هاي مناسبی از هاي تیروئیدي به عنوان شاخصهورمون

 Riis(شوند اي یک حیوان در نظر گرفته میوضعیت تغذیه
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and Madsen 1985 ( به طوري که کمیت و کیفیت غذاي
خورده شده فاکتوري اساسی در تعیین غلظت پالسمایی 

).Dauncey 1990(باشد هاي تیروئیدي مینهورمو
تیروئید  يمطالعاتی در رابطه با تغییرات ساختاري غده

ها صورت گرفته هاي آنهاي آبستن و جنیندر میش
اي در مطالعه 2006در سال و همکاران Nouri. است

درصد از گوسفندان کشتار شده در  41نشان دادند که 
تیروئید  يجراحات مختلف در غدهکشتارگاه اهواز داراي 

براي پاسخ  1389در سال رسولی و همکاران . باشندمی
دادن به این سوال که آیا درصد باالي ضایعات تیروئیدي 

حرارت باالي محیط است یا  يدر اهواز ناشی از درجه
ماهه  6تجربی با انتخاب گوسفندان  يخیر، در یک مطالعه

ندانی که پس از تولد هنوز یعنی گوسف ،در اردیبهشت ماه
، اثر حرارت محیط بر بودند فصل گرم را تجربه نکرده

ي تیروئید را مورد فعالیت ترشحی و ساختار بافتی غده
 80دادند و به این نتیجه رسیدند که به ترتیب راربررسی ق

درصد از گوسفندان تحت شرایط محیطی معتدل و  90و 
.تیروئید بودند يغدهگرم داراي ضایعات پاتولوژیک در 
دو گروه این دار بین با توجه به عدم وجود اختالف معنی

این محققین احتمال مادرزادي بودن  ،گوسفنداناز 
و همکاران Nouri.ضایعات تیروئیدي را مطرح نمودند

روي  در شهر اهواز در بررسی کشتارگاهی  2010در سال 
درصد از  59دریافتند که ها هاي آبستن و جنین آنمیش
ها داراي ضایعات پاتولوژیک درصد از جنین 21ها و میش

در و همکاران Darakhshesh. باشندتیروئید می يدر غده
کرد در یک بررسی کشتارگاهی در شهر2011سال 

هاي آبستن و تیروئید میش يضایعات پاتولوژیک غده
. درصد نشان دادند 65و  9/65ها را به ترتیب نجنین آ

فراوانی ضایعات تیروئیدي در  حاضر يمطالعه نتایج
و 48/81به ترتیب راها هاي آنو جنینهاي آبستن میش

این نتایج با نتایج  يمقایسه. درصد برآورد نمود04/37
هاي حاصل از مطالعات قبلی در شهرستان اهواز در سال

 59(1387و )Nouri et al. 2006()درصد 2/41(1384
دهد که فراوانی نشان می )Nouri et al. 2010()درصد

گیري پیدا افزایش چشم در گوسفندان ضایعات تیروئیدي
فراوانی ضایعات تیروئیدي  يهمچنین مقایسه. کرده است

آبستنی خود را در فصل گرم و یا  يهایی که دورهدر میش
داري بین معنیدهد که اختالف اند نشان میسرد گذرانده

و ي حاضر مطالعهيیافته با توجه به. ها وجود نداردآن
در سال و همکاران Darakhsheshي مطالعه ينتیجه
که در اقلیمی سرد انجام شده است و با فراوانی  2011

احتماالً اثر محیطی باالي ضایعات تیروئید همراه بوده، 
االي ضایعات فراوانی بدر ) استرس مزمن گرما(فصل 

مادرزادي بودن ضایعات تیروئیدي نقشی ندارد و احتمال 
.وجود دارد

نشان داد یدي ئهاي تیروسنجش میزان سرمی هورمون
همچنین هاي آبستن و ها در میشکه مقادیر این هورمون

داري با ها در دو فصل گرم و سرد اختالف معنیجنین آن
هاي فصلی سطح هورمونالگوي . یکدیگر ندارند

حداکثر میزان در  يیدي خون اغلب نشان دهندهتیروئ
هاي ماه(و حداقل میزان در تابستان ) هاي سردماه(زمستان 

 ,Webster et al. 1991, Okab et al. 1993(باشد می) گرم

Menegatos et al. 2006.(  با این وجود، عکس این
ه است موضوع نیز توسط برخی محققین گزارش شد

)Ashutosh et al. 2001, Yokus et al. 2006.(
Ashutosh  گزارش کردند که  2001در سال و همکاران

در تابستان در حداکثر  T3غلظت  ،در گوسفندان بومی هند
نشان  1990در سال و همکاران  Buys.میزان خود بود

هایی که در فصل در میش T4و  T3دادند که غلظت 
گیري کرده بودند به طور جفت )فصل گرم(آنستروس 

هایی بود که در فصل استروس تر از میشداري بیشمعنی
این محققین علت . گیري نموده بودندجفت) فصل سرد(

یدي گوسفندان در آن هاي تیروئافزایش غلظت هورمون
کلیرانس متابولیکی مطالعه در فصل گرم را کاهش میزان 

.ن ذکر کردندیدي در طول تابستاهاي تیروئهورمون
 يهاي با غدهدر میش T4غلظت سرمی  ،در این مطالعه

داري با یکدیگر دار اختالف معنیتیروئید سالم و ضایعه
-در میش T4با این وجود میانگین غلظت سرمی . ندارند
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از میزان ) 48/7±16/1(تیروئید سالم  يهاي آبستن با غده
که احتماالً به  تر استطبیعی این هورمون در گوسفند بیش

باشد، چرا که هاي تحت مطالعه میعلت آبستن بودن میش
هاي تیروئیدي نشان داده شده است سطح سرمی هورمون

 5/1یابد تا تقریباً به در طول آبستنی به تدریج افزایش می
 Gluszak et(برسد برابر غلظت آن در دوران غیرآبستنی 

al. 1989 .(ا افزایش سنتز این افزایش ر احتمالی دلیل
به علت باال رفتن سطح ) TBG(ید ئپروتئین متصل به تیرو

 .Yokus et al(دانند آبستنی می ياسترادیول در دوره

در سال Nathanielszو  Thomasدر این رابطه). 2006
گزارش کردند که در گوسفندان بالغ غلظت  1983

يمطالعه.باشدلیتر میمیکروگرم در دسی T46پالسمایی 
Nouri میزان  نشان داد که نیز 2006در سال و همکاران

 يیعهدر گوسفندان غیرآبستن و بدون ضا T4سرمی 
میکروگرم در  76/5±13/0تیروئیدي در شهرستان اهواز

 1989در سال و همکاران  Gluszak.لیتر استدسی
به ترتیب از میزان  T3و  T4دریافتند که غلظت پالسمایی 

لیتر در نانوگرم در دسی 32لیتر و میکروگرم در دسی 66/3
 64لیتر و میکروگرم در دسی 92/5هفتم آبستنی به  يهفته

.یابدلیتر در اواخر آبستنی افزایش مینانوگرم در دسی
تیروئید سالم و  يهاي با غدهدر میش T3غلظت سرمی 

 يمقایسه.نداشتندبا یکدیگر  داريدار اختالف معنیضایعه
در سال و همکاران Nouriياین مطالعه با نتایج مطالعه

هاي در میش T3دهد که سطح سرمی نشان می2006
به ) ng/dl94/23±5/138(ي حاضر مطالعهدر  آبستن

هاي تر از میزان آن در میشمیزان قابل توجهی بیش
.باشدمی) ng/dl59/2±38/94(ي فوقدر مطالعه غیرآبستن

از ) درصد 04/37(فراوانی باالیی  ،نتایج این مطالعه
 هاي گوسفندان نشان دادا در جنینضایعات تیروئیدي ر

در ) Nouri et al. 2010(که در مقایسه با مطالعات قبلی 
ضمن . تري برخوردار بودشهرستان اهواز از فراوانی بیش

ها در دو فصل جنینکه پراکندگی ضایعات تیروئیدي این
یعنی  داري با یکدیگر نداشت،ختالف معنیا گرم و سرد

جنینی خود  يهایی که دورهضایعات تیروئیدي در جنین

ز ضایعات تر ارا در فصل گرم گذرانده بودند بیش
جنینی خود را در فصل  يکه دوره هاییتیروئیدي در آن

در ان و همکار Andrianakis.نبود ،سرد گذرانده بودند
اي اثر هیپرترمی اواخر آبستنی را بر در مطالعه 1990سال 

این محققین نشان . تیروئید بررسی نمودند يساختار غده
حرارت  يافزایش درجه(دادند که استرس گرمایی مالیم 

باعث تغییرات ) گرادسانتی يدرجه 4/40مقعدي میش به 
طوري که در دار در ساختار تیروئید جنین گردید، به معنی

کلوئیدي داخل فولیکولی افزایش  يناحیه ،گروه آزمایش
هاي پوششی به طور داري را نشان داد و بلندي سلولمعنی
این محققین پیشنهاد کردند که  .داري کاهش یافتمعنی
حرارت محیط  يتیروئید جنین به تغییرات درجه يغده

 يجهدر یدهد که در تنظیم نوروآندوکرینپاسخ نشان می
عدم تأثیر فصل بر ساختار .حرارت بدن جنین مهم است

ي حاضر شاید به دلیل سازگاري در مطالعه یدتیروئ يغده
.تحت شرایط استرس مزمن حرارتی باشد اتحیوان

هاي تیروئیدي به منظور بررسی سطوح سرمی هورمون
ارزیابی عملکرد این غده نشان داد که وجود ضایعات 

هاي دار غلظت سرمی هورمونافزایش معنیمختلف سبب 
T3  وT4  در مقابل، شده استدر جنین ،Darakhshesh و

بین در گوسفند که دادندنشان2011در سال همکاران 
دار اختالف تیروئید طبیعی و ضایعه يفعالیت ترشحی غده

شاید علت این اختالف در نتایج  .داري وجود نداردمعنی
به . مربوط به نوع و فراوانی متفاوت انواع ضایعات باشد

ممکن است برخی ضایعات بر ترشح  ،عبارت دیگر
تأثیر و برخی سبب افزایش و یا حتی کاهش ها بیهورمون

اثر  يدهندهها نشانها گردند که برایند آنترشح آن
براي  .باشدها میضایعات تیروئیدي بر ترشح هورمون

ه به اي گستردرسیدن به پاسخ این پرسش باید مطالعه
تیروئیدي به  يهر نوع ضایعهمنظور مشخص نمودن تأثیر 

.طور مستقل بر فعالیت ترشحی آن صورت پذیرد
نتایج این مطالعه نشان داد که بین فراوانی ضایعات 

ها در گروهی که هاي آبستن و جنین آنتیروئیدي در میش
آبستنی را تحت استرس مزمن حرارتی فصل گرم  يدوره
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آبستنی را در فصل سرد  ياند با گروهی که دورهگذرانده
نتایج این  يمقایسه. اند اختالفی وجود نداردگذرانده

دهد مطالعه با مطالعات قبلی در استان خوزستان نشان می
 يیک دوره گوسفندان درکه فراوانی ضایعات تیروئیدي 

. ساله به میزان قابل توجهی افزایش یافته است 10زمانی 

ي رسولی و ي حاضر و مطالعهبا توجه به نتایج مطالعه
استرس گرما بر ساختار  تأثیرکه  1389در سال همکاران 
رسد که به نظر می اندید را منتفی دانستهتیروئ يبافتی غده

باشند که شناسایی می مؤثرعوامل دیگري در این رابطه 
.نمایدتري را طلب میها مطالعات بیشآن

منابع
جاللی، محمدطاها؛ نوري، محمد؛ محمدیان،  ؛، آریارسولی

اثر حرارت محیط بر ). 1389(بابک و براتی، هامون 
فعالیت ترشحی و ساختار بافتی غده تیروئید در 
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Abstract
The aims of this study were to investigate the prevalence of histopathologic lesions of 

thyroid gland and respective thyroid hormones changes in ewes and their fetuses in hot and 
cold seasons in Ahvaz abattoir. The blood and thyroid samples were taken from 29 pregnant 
ewes and their fetuses at the end of cold season (March) and 25 ewes and their fetuses at the 
end of hot season (September - October). Tissue samples were subjected to histopathological 
examination and ELISA procedure was used for detection of T3 and T4 levels. The results 
showed high prevalence of thyroid lesions in ewes and their fetuses. The observed 
histopathological lesions included parenchymal cyst, follicular hyperplasia, follicular 
degeneration, hemorrhagia, inflammation and colloid goiter in the ewes, and parenchymal 
cyst, hyperemia and follicular degeneration in the fetuses. The hot and cold seasons had not 
any effect on thyroid lesions in ewes and their fetuses. There was no difference of T3 and T4
levels in ewes and their fetuses between hot and cold seasons. Also, the results showed that 
the thyroid lesions had no effect on ewes T3 and T4 levels, but significant increase in the 
serum concentration of these hormones was observed in the fetuses with thyroid lesions.
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