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هاي سگدر سرد و گرم دو فصل غلظت سرمی تستوسترون در تغییرات 
اهواز يمنطقه
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دهیچک
هاي بومی در سگ ،بر غلظت سرمی تستوسترون )سردو گرم (سال حاضر، ارزیابی اثر فصول مختلف يهدف از انجام مطالعه

-خونسپس .  انتخاب شدندسال  5/1-2سنی  يو در محدوده سگ نر بالغ، سالم از نظر بالینی قالده 6بدین منظور. اهواز بود يمنطقه
غلظت . )نمونه 72(به عمل آمدهاسگ، از صبح30/11تا  30/8ساعت زمانی يو در بازه اواسط هر ماهسال،  1در طول مدت گیري 

آماري  روشدست آمده با استفاده از ه نتایج ب.گردیدگیري االیزا اندازه به روش،دست آمدهه سرمی بهاي نمونهدر تستوسترون 
ANOVAخطاي استاندارد غلظت ±در این مطالعه میانگین. ندمورد بررسی قرار گرفتپیرسون،همبستگی و  گیري تکراريبا اندازه

دست ه ب ng/ml3/7و2/0حداقل و حداکثر غلظت تستوسترون به ترتیب،.تعیین گردیدng/ml8/1±5/4،سرمی ساالنه تستوسترون
بودندگیري قرار گرفته قابل توجهی تحت تأثیر ماه نمونه صورتنشان داد که تغییرات سطح سرمی تستوسترون، بهنتایج . آمد

)0001/0<P(تستوسترون به میزان غلظتترین که پایینطوري، بهng/ml7/1، به میزان آنهاي اردیبهشت و خرداد و حداکثر در ماه
و در فصل  ng/ml25/0±12/4گرممیانگین غلظت تستوسترون در فصل . هاي دي و مرداد بوده استدر ماهترتیب بهng/ml8/6و7/6

طور کلی، متغیرهاي مورد به). >05/0P(دار بودو تفاوت بین دو فصل از نظر آماري معنی دست آمده ب ng/ml16/0±87/4سرد
دما (دار منفیمعنی يرابطه ،اي که دما و طول روشنایی روزگونهاي بر غلظت تستوسترون دارد، بهبررسی فصل، تأثیر بالقوه

001/0P= 27/0؛-R= 013/0، طول روشنایی روزP= 20/0؛-R= (دار مثبت معنی يو میزان رطوبت، رابطه)011/0P= 21/0؛R= ( با
توان بیان کرد که غلظت گیري مینتیجهقسمت در .است هاي مورد مطالعه داشتهسگدر ) به جز مرداد ماه(غلظت تستوسترون 

.گیري قرار گرفته استتحت تأثیر فصل نمونه ،تستوسترون

تستوسترون، فصل، سگ، اهواز :يکلیدکلمات 

مقدمه
هاي استروئیدي مهم در  هورمونجملهازتستوسترون .

آن را کلسترول  يبدن است که ساختمان اصلی سازنده
این هورمون داراي اثرات آندروژنیک و . دهد تشکیل می
بهتستوسترون که . باشددر بدن میمختلفآنابولیک 

و مقدار کمی هم لیدیگبافتیمیانهاي سلوليوسیله
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چمران اهواز دیدانشگاه شه ،یدامپزشکاي دکتراي حرفهیآموختهدانش٤

نقششود، میفوق کلیه تولیديغدهيقشربخش توسط
،کندبازي می ،مثلی نرولیدتهايبافترشددریمهمکلیدي

ه برا مشکالت جنسی متعددي تواند میکمبود آن  لذا
روحانی و حائري، Martins et al. 2006(وجود آورد

به1ها گنادوتروپین يکنندههورمون آزاد). 1393همکاران 

1- GnRH
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این . شود ترشح میمغزطبیعی از هیپوتاالموس  صورت
و 1کولییفول يهورمون باعث آزاد شدن هورمون محرکه

این شود که  از غده هیپوفیز می2هورمون لوتئینه کننده
سطح خونی تستوسترون ثیر بر بافت بیضه، أها با تهورمون

يغدهازمترشحههاي گنادوتروپین.ندنک را تنظیم می
رااسپرماتوژنزروندوتستوسترونسنتزقدامی،هیپوفیز

).1385کیا و همکاران دقیق(نمایند میتحریکبیضهدر
باعث تبدیل  ،هاردوکتاز در بافت- آلفا-5آنزیم 

که )DHT(3هیدروتستوسترونتستوسترون به دي
 درصد 60حدود .شود می ،تري استمتابولیت فعال

ي با گلوبولین باند کننده ،تستوسترون در حال گردش
. شودبا آلبومین باند می درصد 38و  4هاي جنسیهورمون

ی استابیردصورت آزاد قابل به ماندهیباقدرصد 2میزان
)Martins et al. 2006(. ،دماي محیط و طول مدت روز

مثلی را تولید عملکردکه ممکن است  هستنددو فاکتور 
تنظیم . دخود قرار دهن تأثیرتحت  ،هاي مختلفدر گونه

هاي متعددي از قبیل بلوغ با پدیده ها،اسپرماتوژنز در بیضه
ها توسط این پدیده .سن ارتباط داردجنسی، فصل و 

عوامل محیطی، ژنتیکی، فیزیولوژیکی، هورمونی، رفتاري 
کیا و دقیق، Foreman 1998(شوندو روانی تنظیم می

رسد که دو شاخص دما و نظر میبه).1385همکاران 
نقش کمی  ،در کاهش فعالیت تولید مثلیبه تنهایی  ،بارش

به همچنین . اثر ترکیبی آن دو مهم استداشته باشد و 
بر  ،، طول مدت روزC30˚زیر  دمايرسد که در نظر می

اما در  ،ثیري نداشته باشدأمثلی تتولید عملکرد و فعالیت
است و میزان C30˚مناطقی که دماي محیط باالي 

، )نظیر مناطق استوایی و نزدیک به آن(بارندگی باال باشد 
در .خواهد بوددار ید مثل معنیاثر محیط بر روند تول

هاي قرمز نر، با اروپا، شروع فعالیت تولید مثلی در روباه
طول مدت روز ارتباط داشته است، به نحوي که ماکزیمم 

1- FSH
2- LH
3- Dihydrotestosterone
4- Sex hormone- binding globulin (SHBG)

تر بوده باروري زمانی بوده است که طول مدت روز بیش
محدودي  نسبتاً مطالعات. )Martins et al. 2006(است

 ،هاي نرتولید مثلی سگ فعالیتثیر فصل بر أت يدر زمینه
از جمله . در مناطق مختلف دنیا انجام شده است

و همکاران در  Martinsتوان به گزارش تحقیقات اخیر می
اشاره کرد که نشان دادند در مناطق استوایی،  2006سال 

-هاي شدید، میحرارت باال و بارندگی يترکیبی از درجه

ها غلظت سرمی تستوسترون در سگتوانند موجب کاهش 
نیز نشان  2013در سال و همکاران  Albrizio.شوند

در ماه  ،هادادند که پیک غلظت تستوسترون سرم سگ
-می )فروردین(یلو حداقل آن در ماه آور )مهر(اکتبر

 ،خوزستان يدلیل افزایش شدید دما در منطقهبه. باشد
بررسی که تصمیم گرفته شد  ،خصوصاً استرس گرمایی

یا تفاوت قابل توجهی در غلظت سرمی آ گردد
وجود  سالسرد و گرم تستوسترون بین فصول مختلف

و ماه خصوص تیر به گرمشدت گرما در فصل  دارد؟
و حتی  C50˚در استان خوزستان به حدود  ماهمرداد

رسد که تحقیق با بررسی منابع به نظر می.رسدباالتر می
حاضر براي اولین بار در استان خوزستان و بلکه ایران 

ي دما بر العادهفوق تأثیرگذاريبا توجه به .باشدمی
شده  تأکیدکه در منابع نیز بر آن  ریز درونعملکرد غدد 

این مطالعه با هدف بررسی تغییرات غلظت سرمی  ،است
در ، )سرد وگرم (طی فصول مختلف سال ،سترونوتست

.دیگردطراحی اهواز  يبومی منطقه هاي سگتعدادي از 

مواد و روش کار 
 6روي ) 1393-94(سال  یکحاضر طی  يمطالعه

 ، درو بالغ 5قالده سگ نر بومی سالم از نظر بالینی
یبیتقرسال و میانگین وزنی  5/1-2سنی  يمحدوده

هاي تمامی سگ. صورت گرفتکیلوگرم 24/2±5/19
ي جیره شده و ازنگهداري محیط باز در  ،مورد مطالعه

 يتغذیه. بودندبرخوردار غذایی تقریباً مشابه و ثابت 

5- Clinically healthy



. . . تغییرات غلظت سرمی تستوسترون در دو فصل گرم و سرد در 

139671تابستان، 2، شماره سیزدهممجله دامپزشکی ایران، دوره 

استخوان جناغ (سر، سینه و اسکلت مرغ  ها عمدتاًسگ
. گرفتقرار می هاآناختیارپز در صورت آبکه بهبود ) سینه

و در گیري در اواسط هر ماهنمونهحاضر،  يدر مطالعه
به میزانصبح 30/11تا  30/8ساعت زمانی بین يفاصله

یا صافن خارجی از ورید سفالیکگیريخونسیسی 5
هاي خون نمونه ،در آزمایشگاه. گرفتصورت میها سگ

با استفاده از اپلیکاتور  )ضد انعقاد يبدون ماده(لخته شده
دقیقه  10مدت سپس بهآزمایش جدا و  يلوله ياز دیواره

هاي نمونه. دور در دقیقه سانتریفیوژ گردید 5000با سرعت 
با استفاده از سمپلر به  ،سرمی شفاف و فاقد همولیز

گذاري شده انتقال داده شد و تا هاي شمارهمیکروتیوب
-C20˚در دماي  ،گیري مقادیر هورمونزمان اندازه

.ندنگهداري شد) رفریز(
حرارت، بارش، رطوبت و  يمیزان درجهجهت تعیین 

در شهر  هاي مختلف سالنیز طول ساعات آفتابی در ماه
هواشناسی استان خوزستان مراجعه کرده  ياهواز، به اداره

اهواز در . ثبت گردید ، متغیرهاي فوقو از این طریق
 48دقیقه شمالی و  20درجه و  31موقعیت جغرافیایی 

ي استاناشرقی در بخش جلگه يدقیقه 40درجه و 
متر از سطح دریا واقع شده  18خوزستان و با ارتفاع 

 266میانگین بارندگی سالیانه در این استان حدود .است
ماه تا بارندگی معموالً بین مهر يمتر و دورهمیلی

Weather Underground(باشد ماه میاردیبهشت 2015 .(
حرارت در فصل گرما، که از اردیبهشت يمیانگین درجه

و  C2/31˚در حدود ،ماه ادامه داردماه آغاز شده و تا مهر
در . رسددر تیرماه میC50˚حداکثر آن گاهی به بیش از 

و C9/14˚حرارت حدود يمیانگین درجه ،ستانطول زم
ندرت ممکن است به چند درجه زیر صفر حداقل آن به

تیرماه به اولدر اهواز، طول روز در . ماه برسددر دي
ساعت و  14، )انقالب تابستانه(عنوان بلندترین روز سال 

عنوان ماه بهدي اولدقیقه و همچنین طول روز در  9
 9ساعت و  10، )انقالب زمستانه(ترین روز سال کوتاه

Weather Underground(باشد دقیقه می در ). 2015
اول آبان (در دو فصل سرد تحقیق حاضر، تغییرات فصلی، 

اول اردیبهشت ماه تا آخر (و گرم ) ماه تا آخر فروردین ماه
.مورد بررسی قرار گرفت) مهر ماه

توسط دستگاه و سنجش هورمونی به روش االیزا 
-هاي تجاري اندازهبا بهره بردن از کیت ،گر االیزاقرائت

، آل تشخیص آتیهساخت شرکت ایده(گیري تستوسترون
، جهت قابل قبولحساسیت حد .گردیدانجام  )ایران

.باشدمیng/ml038/0تشخیص حداقل غلظت هورمون،
هورمونی مورد استفاده در این آزمایش، از نوع  کیت

بادي باند بر میزان آنتیاالیزاي رقابتی، اساس .رقابتی بود
است ژن چسبیده به کف چاهک پلیت استوار شده با آنتی

بر اساس دستورالعمل شرکت سازنده، سنجش هورمون و 
جذب نوري مورد استفاده در این مطالعه، . صورت گرفت

دقیقه بعد از متوقف  15نانومتر بوده و حداکثر تا  450
.کردن واکنش، قرائت گردید

غلظت سرمی تستوسترون پس از  اطالعات مربوط به
 2/9نسخه SASافزار ها، با استفاده از نرمبندي دادهدسته

مقادیر آماري، نظراز. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
05/0≤Pبهنتایج  يکلیه.دار در نظر گرفته شد یمعن

با و ) SEM)±Meanخطاي استاندارد±میانگین صورت
گیري تکراريبا اندازه ANOVAآماري استفاده از آزمون
ضریب ، SPSSافزار به کمک نرم. ارائه شده است

.همبستگی پیرسون نیز محاسبه گردید

نتایج
ر اخذ شده دسرمی هاي دست آمده از نمونهنتایج به

خطاي استاندارد ±سال نشان داد که میانگینطی یک
هاي مورد در سگng/ml8/1±5/4غلظت تستوسترون

حداقل و حداکثر غلظت سرمی محاسبه شده .بودمطالعه 
بر اساس که  تعیین گردیدng/ml3/7و 2/0به ترتیب

هاي در ماهتستوسترون حداقل غلظت ، میانگین 1جدول
در هورمون،حداکثر غلظت میانگین اردیبهشت و خرداد و 

.دست آمده بماه مردادو  ماه دي
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بر حسب (تستوسترون میانگین غلطت سرمی : 1جدول 
ng/ml (هاي مورد مطالعه شهرستان اهواز در در سگ

مختلف سال هايماه

ماه
خطاي استاندارد غلظت ±میانگین

سرمی تستوسترون
a*35/0±4/2فروردین

a35/0±7/1اردیبهشت
a35/0±7/1خرداد

a35/0±9/2تیر
b35/0±8/6مرداد

b35/0±7/5شهریور
b35/0±9/5مهر
c35/0±5/4آبان
c35/0±5/4آذر
b35/0±7/6دي

b35/0±8/5بهمن
b35/0±3/5اسفند

ها ي آن است که اختالف بین گروهدهندهوجود حرف مشترك نشان* 
.ستیندار معنی

بر غلظت سرمی تستوسترون ماه ثیرأت
تغییرات  که دنشان دا دست آمدهنتایج به بررسی    

 تأثیرطرز قابل توجهی تحت به ،سرمی سطح تستوسترون
طوريهب، )P>0001/0(گیري قرار گرفته است ماه نمونه

ترین سطوح پایین ،هاي اردیبهشت و خرداددر ماه که
آنو حداکثر سطح ng/ml7/1سرمی تستوسترون

ng/ml8/6 هاي فروردین ماهدر .بودماه مردادو دي در
ترون داراي نوسانات ت سرمی تستوسظغل،تا تیر

ستیندار معنیلحاظ آماري مختصري بوده که از
)05/0P>(،دار به با یک افزایش معنی ماهمرداد  اما در

 سپس، )>05/0P(د یرس) ng/ml8/6(حداکثر میزان خود 
در  و در ادامهماند ماه باال باقی راتی اندك تا مهربا تغیی
ید که رسng/ml5/4بهداري داشته و ماه کاهش معنیآبان 

مجدداً در دي . تا آذر ماه در همین سطح سرمی باقی ماند
دیرسng/ml7/6داري یافته و به غلظتافزایش معنی ،ماه

)05/0P<(سطح آن باال باقی ماند و ،ماهتا پایان اسفند  و
.)<05/0P(ن نداد نشارا داري تغییر معنی

ثیر فصل بر غلظت سرمی تستوسترونأت
که دادنشان  )2جدول (دست آمدهنتایج به بررسی

فصل قرار  تأثیرتحت  ،سرمی تستوسترون غلظت تغییرات
میانگین غلظت تستوسترون در فصل گرم . گرفته است

و در فصل  ng/ml25/0±12/4)اردیبهشت ماه تا مهر ماه(
ه ب ng/ml16/0±87/4)آبان ماه تا فروردین ماه(سرد 

دار دست آمد و تفاوت بین دو فصل از نظر آماري معنی
). >05/0P(بود 

بر حسب (ن میانگین غلظت سرمی تستوسترو: 2جدول 
ng/ml (ي شهرستان اهواز در هاي مورد مطالعهدر سگ

فصول مختلف سرد و گرم
خطاي استاندارد غلظت سرمی تستوسترون±میانگینفصل
a*16/0±87/4سرد
b25/0±12/4گرم

-ي آن است که اختالف بین گروهدهندهوجود حرف متفاوت نشان*

.ستدار اها معنی

تستوسترون سرمی شرایط محیطی بر غلظت تأثیر
اساس نتایج حاصل از جدول همبستگی پیرسون، بر

-27/0؛ =001/0P(دما بین مقادیر تستوسترون با میزان 
R= ( و طول روشنایی روز)013/0P= 20/0؛-R=(

 يدهندهداري وجود دارد، که نشانهمبستگی منفی و معنی
به (باشدمعکوس بین تستوسترون و دما می يوجود رابطه

و میزان بین مقادیر تستوسترون نیز  و )ماه جز مرداد
دار وجود داردو معنی همبستگی مثبت ،رطوبت محیط

)011/0P= 21/0؛R= (مستقیم  يرابطهي دهندهکه نشان
.بین این دو بود
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بحث 
انجام بالغقالده سگ نر  6در تحقیق حاضر که روي 

ng/mlغلظت سرمی تستوسترون در محدوده ،گردید

.وسیعی بود نسبتاًيداراي دامنهکه تعیین گردید3/7-2/0
شرایط محیطی متفاوتی از این مقادیر در مقاطع زمانی و 

 يدامنه.دست آمدبه)گرم و سرد(سالمختلف فصول 
هاي فردي ها به خاطر تفاوتطبیعی تستوسترون در سگ

Albrizio et al. 2013, Taha(و نژادي et al. 1981(  و نیز
Martins(فصول و شرایط محیطی  تأثیر et al. 2006 (

±میانگین ،در تحقیق حاضر.داراي نوسانات زیادي است

هاي سگدر غلظت سرمی تستوسترون  خطاي استاندارد
تعیین ng/ml8/1±5/4در شهرستان اهوازمطالعه، مورد 
هاي اردیبهشت و در ماه ،هورمون حداقل غلظت.گردید

ه ب مردادو ديهاي ماه در آن حداکثر غلظتو خرداد 
مختلف حاکی از آن است که  ياهگزارش.دست آمد

در ارتباط با وزن و  ،میزان تستوسترون سرم و مایع منی
Blottner and Jewgenow(حجم بیضه  ، دما و )2007

Martins(میزان بارندگی  et al. 2006( ، تغذیه)Newell-

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

and Attia 2010 (يمطالعه.استMartins و همکاران
نشان داد که در قالده سگ بالغ،  7روي ،2006در سال 

 ،هاغلظت تستوسترون خون سگ ،استوایی يیک منطقه
که تابستان طوريفصل قرار گرفته است، به تأثیرتحت 
2003)ng/ml31/1 (هاي نسبت به ماه مقدارترین داراي کم

ng/ml(2003، زمستان)ng/ml81/1(2002زمستان 

ng/ml(2003و پاییز ) ng/ml93/1(2002، بهار )93/1

در  ،دار نبودمعنی ها آنالبته اختالف بین  ،ه استبود) 02/2
از غلظت  دست آمدهیر بهمقاد ،حالی که در تحقیق حاضر

و در ) ng/ml87/4(سرد در فصل  ،تستوسترون سرمی
 ،فوقهاي تحقیق فتهبا یا که بود )ng/ml12/4(فصل گرم 

 يعلت دامنهشاید به ،در مقادیر اختالف.مطابقت ندارد
هاي مورد آزمایش باشد که در تحقیق سگدر سنی 

Martins 2/1-6يدر گستره، 2006در سال و همکاران 

که در ، ضمن اینسال بود 5/1- 2در تحقیق حاضر سال و 
 تحقیقدر . این میان نقش عوامل محیطی بسیار مهم است

و  بومی بودنداز نژاد  ي مورد مطالعههاسگتمامی حاضر 
يدر مطالعه.شدنددر یک محیط باز نگهداري می

همچنین مشخص گردید که میانگین غلظت  ،محققین فوق
است  کمینوسانها داراي سرمی تستوسترون در سگ

)ng/ml1/0±02/2  با مطالعهاز این نظر که ) 3/1±5/0تا-

از لحاظ  ونداردتطابق نیز ) ng/ml3/7 -2/0(حاضر  ي
يدر مطالعه.تفاوت زیادي داردنیز مقادیر بیشینه و کمینه

Martins هر چند مشخص ، 2006در سال و همکاران
تستوسترون با دماي گردید که متوسط غلظت سرمی 

داراي همبستگی منفی است ولی  ،محیط و میزان بارش
کاهش  علتاین محققین، .دار نبوداین همبستگی معنی
در ارتباط با تغییرات قابل توجه در را غلظت تستوسترون 

رسد که دو به نظر می. دانستندشرایط زیست محیطی 
،به تنهایی عامل این کاهش نیستند ،شاخص دما و بارش

حرارت باال و  يدرجه. اثر ترکیبی آن دو مهم است البته
باعث افزایش میزان رطوبت  ،زیاد بودن میزان بارندگی

. کندزاي بالقوه عمل میعامل استرس عنوانبهشود که می
يمطالعهبا در تضاددست آمده، از این لحاظ نیزه نتایج ب

دما ،حاضريدر مطالعهکه طوريبود، بهمحققین فوق
ها معکوسی با غلظت سرمی تستوسترون سگ يرابطه

 تأثیر،ولی میزان رطوبت محیط )ماه به جز مرداد(داشت
در این .مثبت و مستقیمی بر میزان تستوسترون داشت

دما، (و محیطی اي، تغذیهعوامل نژادي، ژنتیکی ،میان
که  دنثیرگذار باشأاست ت نیز ممکن)رطوبت و تابش نور

 روي ویژه بررسی، بهتر در این زمینهبه تحقیقات بیش
.نیازمند است تر،هاي بیشتعداد نمونه

Albrizio  اي مطالعهدر ،2013در سال و همکاران
یا نشان دادند که در مناطق در ایتالهاي بومی روي سگ

در داري معنی نوسان ،ظت سرمی تستوسترون، غلمعتدل
ندارد و بیان نمودند که مختلف سال ل وفص ها وماه

شرایط محیطی اعم از فتوپریود، دما و رطوبت بر غلظت 
چندانی ندارند، در حالی که  تأثیرسرمی تستوسترون 
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داري بر میزان تستوسترون مایع منی معنی تأثیر،فصل
داشته است، هر چند در تحقیق حاضر میزان تستوسترون 

محققین فوق .بررسی قرار نگرفت موردمایع منی 
ماهانه  صورتبهها نشان دادند که اگر دادههمچنین
مانی از ز ترمحسوسنقش عوامل محیطی  ،شوندمقایسه 

که در  مقایسه شوند،فصلی  صورتبهها است که داده
همچنین بیان  ها آن.تحقیق حاضر نیز این چنین بود

 ،کردند که تنوع قابل توجهی در مقادیر تستوسترون سرم
دلیل ناهمگن بودن وجود داشته است که ممکن است به

ها باشد که در تحقیق حاضر هم در سن و وزن سگ
، )ng/ml3/7-2/0(زیادي بودند  يمقادیر داراي گستره

یباً یکسان ها تقرسن و وزن سگ ،حاضريالبته در مطالعه
.انتخاب گردید
در کشور  ،1981در سال و همکاران  Tahaدر تحقیق 

بیگل مشخص از نژاد روي پنج قالده سگ  ،انگلستان
ها در میان سگ ،که مقادیر تستوسترون پالسما گردید

داراي نوسانات زیادي است ولی آثاري مبنی بر تنوع 
در  .در غلظت تستوسترون وجود نداشت ،دارفصلی معنی

چند مقادیر تستوسترون داراي نوسان تحقیق حاضر هر
تنوع فصلی غلظت فوق، هاي ولی برخالف یافته ،بودند

، بهدار بوداهواز معنی يهاي منطقهتستوسترون در سگ
مختلف ها و فصولدر ماه ،تستوسترون غلظتنحوي که 

دار داشت که تاییدي بر سال تفاوت معنی سرد و گرم
بر  )دما، رطوبت و تابش نور(تأثیرگذاري شرایط محیطی 

.باشدغلظت تستوسترون می
 102روي  ،1982در سال همکارانو  Tahaدر تحقیق 

در تابستان و  ،قالده سگ، غلظت پالسمایی تستوسترون
ه البت. داري از زمستان و بهار باالتر بودطور معنیپاییز به

گرفتند و اظهار کردند با ها فقط یک نمونه از سگ ها آن
، بیان حیواناتتوجه به اختالفات طبیعی موجود در بین 

بر غلظت پالسمایی تستوسترون  ،موضوع که فصل این
-Ortegaدر تحقیق .مشکل است ،است تأثیرگذار

Pacheco قالده  220که روي  2006در سال و همکاران
قالده از هر (مکزیک انجام شد کشورسگ ولگرد در 

خطاي ±میانگین، )شدمی ک نمونه خون گرفتهی ،سگ
در حدود ،غلظت تستوسترون موجود در سرم استاندارد

ng/ml5/5±7 بیان داشتند که غلظت  ها آن. دست آمدبه
ولی اثر  ،داراي نوساناتی استسرمی ساالنه تستوسترون

دار نبود که این ت سرمی تستوسترون معنیظفصل بر غل
الگوي ترشح تستوسترون و یا  يتواند نتیجهنوسانات می

در و همکاران Newell-Fugate.باشد ژنتیکیاختالفات 
موجود در  گزارش کردند که میزان آندروژن ،2012سال 

 يدر بازه ،در آفریقاي جنوبی ،هاي وحشیمدفوع سگ
) سپتامبر تاژانویه (زمانی اواخر زمستان تا اواسط تابستان 

زمانی اواخر تابستان تا اواسط  يداري از بازهطور معنیبه
دهد باالتر است که نشان می) فوریهتا آگوست (زمستان 

افزایش یافته و  مثلغلظت تستوسترون قبل از فصل تولید
گزارش  ها آن.میزان آن باال است ،مثلآغاز فصل تولید تا

در  ،تستوسترون ها و غلظت سرمیکه وزن بیضه کردند
.تر از اواخر زمستان و اوایل بهار بوداواسط تابستان بیش

Monfort گزارش نمودند که  ،1997در سال و همکاران
هاي وحشی در مقادیر تستوسترون موجود در مدفوع سگ

جوالي تا (پاییز  اوایلتابستان تا  اوایلاز  ،آمریکاي شمالی
ل و بیان نمودند که طوهمچنین .یابدافزایش می) اکتبر

مواد غذایی بر ه ب یدسترسعرض جغرافیایی، آب و هوا و 
از که، هستند مشخصات و پارامترهاي تولیدمثلی تأثیرگذار

مطابق با نتایج تحقیق حاضر است، تا حدودي این لحاظ 
سرد نسبت به در فصل نحوي که غلظت تستوسترون به

ng/mlمیزاندار داشت و به یک افزایش معنی ،فصل گرم

.رسید 16/0±87/4
دند که در مناطق بیان نمو محققین فوق همچنین

موجود  هايداري در آندروژنتفاوت معنی ،استوایی آفریقا
بین فصول تولیدمثلی و غیر  هاي وحشیدر مدفوع سگ

نتایج متغیر در  یکی از علل.تولیدمثلی وجود ندارد
-عرضطول و تأثیرممکن است ناشی از  ،مقاالت مختلف

و Falvoدر تحقیق .باشد متفاوت هاي جغرافیایی
دربومیقالده سگ 4، که روي 1980در سال همکاران 

که سطح پالسمایی  داده شدنشان  ،آمریکا انجام شد
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غلظت تستوسترون در اکثر اوقات سال تقریباً ثابت باقی 
افزایش  مانده ولی در اواخر آگوست و اوایل سپتامبر

و Minterيدر مطالعه.دهدداري را نشان میمعنی
Deliberto کایوت روي ،در ایاالت متحده ،2008در سال ،
دار بر غلظت سرمی داراي اثر معنی ،که فصل بیان کردند

آن در ژانویه  حداکثرکه  يا گونهبه،باشدتستوسترون می
اکتبر  ترین مقدار آن درو کمng/ml31/3-9/0)ماه دي(
بوده است که با نتایج تحقیق ng/ml7/0-44/0)ماه مهر(

 البته،از نظر تأثیرگذار بودن فصل مطابقت داشت،حاضر
در ترین مقادیر سرمی تستوسترون بیشما، يمطالعهدر 

و ماه در اردیبهشت ترین آن کمو ماه مرداد و ماه دي 
سال در همکاران وHerndon.دست آمده ماه بخرداد 
سطح نر،رزوسهايمیموندرکهگزارش کردند،1996

نوساندر ،فصلی صورتبهتستوسترون سرمغلظت 
تنهاییبه،محیطیهايمحركاستممکننتیجهدراست،
و Villaverde.نر کافی باشندگنادپاسخکردنفعالبراي

مناطقدند که در، گزارش کر2010در سال همکاران 
تأثیرتحت، هاساالنه گربهتستوسترون، غلظت معتدل

گیرد و بین غلظت سرمی نمیقرارشرایط محیطی
ارتباط مستقیم و  ،تستوسترون و غلظت آن در مایع منی

در سال و همکاران Nunez-Faver.مثبتی وجود دارد
در  ،گزارش کردند که هر چند فتوپریود طبیعی 2012

 ئیدگربه باعث القاء تغییرات فصلی در کیفیت اسپرماتوزو
.ندارد تأثیري،گردد ولی بر غلظت سرمی تستوسترونمی

Kirkpatrick که غلظت  کردگزارش  ،1985در سال
مثلی و غیر در فصول تولید ،گربهسرمی تستوسترون 

در حالی که ،با هم ندارندندانی تفاوت چ ،مثلیتولید
Johnstoneگزارش کردند که  ،1984در سال همکاران و

 تأثیرتا حد زیادي تحت  ،سطوح سرمی تستوسترون گربه
و Mattheeuwsدر تحقیق .گیردمثلی قرار میفصل تولید
Comhaire  21روي  ،بلژیککشور در ،1989در سال 
، طرفهکی 1کریپتورکیدیسم مبتال به،بالغقالده سگ

1- cryptorchidism

در  يدارتفاوت معنیمشخص گردید که این عارضه 
در تحقیق . کندالسمایی تستوسترون ایجاد نمیغلظت پ

Ortega-Pacheco روي سگ2006در سال و همکاران ،-

که اختالف غلظت  نشان داده شد،ولگرد شهر مریدا هاي
کیدیسم کریپتوربه مبتالهاي سرمی تستوسترون در سگ

حالیدر است، دارمعنیغیر،سالم هايطرفه با سگیک
 ،طرفهدچار کریپتورکیدیسم دو هايیسه با سگکه در مقا

در تحقیق حاضر، تمامی .دار استتوجه و معنیقابل
-کریپتورکیدیسم در هیچ يها سالم بودند و عارضهسگ

ها وجود نداشت، در عین حال سالمت کدام از آن
باید به عنوان فاکتوري مهم در مد نظر جسمانی را همواره 

-تستوسترون توسط سلول يچرا که بخش عمده، داشت

دست ه نتایج ب.شوندلیدیگ ترشح می میان بافتی هاي
د که مقادیر سرمی نشان دا،در تحقیق حاضرآمده 

که نحويبه  گیرند،میفصل قرار  تأثیرتستوسترون تحت 
سرد نسبت در فصل  ،میانگین غلظت سرمی تستوسترون

. دار بودمعنی ها آنبوده و اختالف بین  به فصل گرم باالتر
مشخص گردید که میانگین غلظت سرمی  همچنین

 ،گیري قرار گرفته استماه نمونه تأثیرتحت  ،تستوسترون
ترین مقدار و بیش مردادو  ديهاي اي که در ماهگونهبه

 ترین مقدار بود وخرداد کم و هاي اردیبهشتدر ماه
یزان معبارت دیگر،به.دار بودمعنی هابین آن اختالف

اهواز، يمنطقههاي تستوسترون موجود در سرم سگ
، داردقرار رطوبت و طول روشنایی روز دما،  تأثیرتحت 

دار معنی ينحوي که دما و طول روشنایی روز، رابطهبه
دار معنی يو میزان رطوبت، رابطه )به جز مرداد ماه(منفی

هاي بررسی.داردمثبت با غلظت سرمی تستوسترون 
تر در دیگر مناطق آب و هوایی کشور الزم است تا بیش

ویژه اثر فصل، بر غلظت سرمی نقش عوامل مختلف به
.ها مشخص گرددتستوسترون در سگ
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و قدردانی تشکر
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Abstract
The aim of the present survey was evaluation of the different season's effect (warm and 

cold) on testosterone serum concentration in native dogs in Ahvaz district. For this purpose, 
six adult male dogs, clinically healthy and with age 1.5-2 years old were selected. Blood 
samples were collected during one year, the middle of each month and in the period between 
hours 8.30 to 11.30 mornings (72 samples). Testosterone concentration was measured using 
ELISA technique in serum samples. The obtained results were analyzed by repeated measure 
ANOVA and Pearson correlation. In this survey, mean±standard error of testosterone serum 
concentration was detected 4.5±1.8 ng/ml yearly. The minimum and maximum of testosterone 
concentration were 0.2 and 7.3 ng/ml, respectively. The results showed that the changes of 
serum testosterone level, were significantly influenced by the sampling month (P<0.0001), so 
that the lowest levels of testosterone concentration was in May and June (1.7 ng/ml), while 
the highest level was in January and August (6.7 and 6.8 ng/ml) respectively. The mean 
testosterone concentration was 4.12±0.25 ng/ml in the warm season and 4.87±0.16 ng/ml in 
the cold season. The difference was statistically significant between the two seasons (P<0.05). 
In general, the season variables, have the potential effect on testosterone concentration, that is, 
the temperature and daylight duration correlated negatively with the testosterone serum 
concentration (temperature R=- 0.27; P=0.001, daylight duration R=- 0.20; P=0.013), and the 
humidity level, had a positive significant correlation with testosterone concentration (except 
August) in the studied dogs (R=0.21; P=0.011). In conclusion, it can be stated that the 
testosterone concentration is affected by the sampling season.
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