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هاي تیروئیدي با شاخص سرمی آسیب میوکارد در گاو، ارتباط تغییرات هورمون
هاي مبتال به تب برفکیگوسفند و بره

3، محمد نوري3مشهدي، علیرضا قدردان2میثاق جاللی، سیده*1عباس نیکوندعلی

4پورامیرآباديسروش حسن و

23/8/97: تاریخ پذیرش11/2/97:  تاریخ دریافت

چکیده
از یکی تب برفکی .باشدتب برفکی یک بیماري وزیکولی و بالینی حاد حیوانات زوج سم از قبیل نشخوارکنندگان اهلی و خوك می

هاي نوزاد شناخته شده در القاي میوکاردیت در دام برفکیچه نقش ویروس تباگر. شودترین مشکالت بهداشتی دام محسوب میمهم
ها با وقوع میوکاردیت، هاي تیروئیدي در مبتالیان و بررسی ارتباط احتمالی آنمورد بحث بودن تغییرات هورمون يواسطهه است، ب
مبتال به تب  گاو 15گوسفند و 15بره،  50ها با شاخص سرمی آسیب میوکارد در حاضر با هدف بررسی ارتباط این هورمون يمطالعه

-اندازه )T4(تیروکسین و  )T3(یدوتیرونینتري ،Iبیماران و جداسازي سرم، مقادیر تروپونین گیري ازپس از خون. برفکی انجام گرفت
تر از حد پایینو گروه تروپونین باال و بر اساس سطح سرمی تروپونین به د جدا از هم، هاي مورد مطالعهدامهر سه گروه گیري و 

برخالف گوسفندان، .با سطوح طبیعی در منابع معتبر مقایسه شدند نیز هاي تیروئیديهورمون سرمی میانگین. شدند تقسیمطبیعی
دار در مقدار یک افزایش معنی ،جزه ب.هاي بیمار با مقادیر طبیعی مشاهده گردیدداري بین سطح تروپونین گاوها و برهتفاوت معنی

-مقدار سرمی هورمون. قابل توجه نبود هاي بیمار تحت بررسیدامتیروئیديهاي تغییرات سرمی هورمون،گاوهاي بیمار T3سرمی 
هاي واجد تروپونین در بره.داري نداشتندتر از حد طبیعی، تفاوت معنیبا تروپونین باالتر و پایینگاوهايبین دو گروه T4و  T3هاي 
وجود يدهندهنتایج نشان.در مقایسه با گروه تروپونین پایین یافت شدهاي تیروئیدي دار مقادیر سرمی هورمونکاهش معنی باال،

هاي با تروپونین باال هاي تیروئیدي در برهکاهش هورمون.هاي مبتال به تب برفکی بودشواهد سرمی آسیب میوکاردي در گاوها و بره
هاي تیروئیدي سطح سرمی هورمونرسد که میبه نظر همچنین. باشد هاي مبتالتیروئید در بره يآسیب غدهممکن است ناشی از 

.داشته باشدنمبتال يدر گاوهاآسیب میوکاردي  ارتباطی با

گوسفندگاو،  آسیب میوکارد، تب برفکی، ،هاي تیروئیديهورمون: کلمات کلیدي

مقدمه
العاده فوق زوتیک وبرفکی یک بیماري ویروسی اپیتب .

 Alexandersen(باشد ها و خوك میدر زوج سمیمسري 

et al. 2003, Maddur et al. 2011, Cai et al. 2014.(
از  آفتوویروسویروس تب برفکی متعلق به جنس 

پیکورناویریده بوده و داراي هفت سروتیپ  يخانواده
.Constable et al(استمجزا و چندین تحت تیپ 

استادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران *1
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بزرگ، دانشکده دامپزشکی، هاي هاي داخلی دامدکتري تخصصی بیماري يآموختهدانش4

-تب برفکی از لحاظ اقتصادي یک بیماري ویران).2017

تولیدات در  هیضرر و زیان قابل توجباعث وگر بوده 
سازمان جهانی بهداشت حیوانات روشود، از اینمی دامی

)OIE ( بیماري تب برفکی را به علت انتشار سریع و
بندي طبقه Aيگسترده در داخل و بین کشورها در رده

.Alexandersen et al. 2003, Ryan et al(کرده است 

)ي مسئولنویسنده(E-mail: a.nikvand@scu.ac.ir، اهواز، ایران      اهواز

، اهواز، ایراندانشگاه شهید چمران اهواز
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هاي بالینی تب برفکی در نشخوارکنندگان نشانه). 2008
باشدتر میمالیمکوچک نسبت به گاو و خوك 

)Donaldson and Seller 2000, Hughes et al. 2002 .(
ضعف عمومی و تب،  توان بهمی از عالیم بارز بیماري

هاي وزیکولی بر روي زبان، لثه، نوك پستان و تاولظهور 
نیز در تاج سم و بافت بین دو سم اشاره نمود 

)Constable et al. 2017 .(برفکی به که تب با وجود این
میر وعلت میزان واگیري باال بدنام است اما میزان مرگ

 5هاي شیرخوار اندك و در حدود دام ءبیماري به استثنا
، علت تلفات باال در )Aktas et al. 2015(باشد درصد می

ها میوکاردیت حاد ذکر شده هاي جوان به خصوص برهدام
بیماري در نظر گرفته  يکل کشندهاست که به عنوان ش

.Gulbahar et al(شود می 2007, Aslani et al. 2013, 

Aktas et al. 2015 .( مطالعات معدودي در دسترس است
و  هاي ویروسی از جمله سرخکبیماريکه ارتباط 

دهند نشان می در انسان رابا تیروئیدیت آنفلوانزا
)Desailloud and Hober 2009, Kojima et al. 2002 .(

رد خصوص در موبهاین ارتباط در مطالعات دامپزشکی 
تب برفکی و سندرم عدم تحمل گرماي همراه آنابتال به 

مورد اند،داشته ي ابتالسابقه ،گاوهایی که در گذشتهدر 
 Constable et al. 2017, Maddur(استگرفته توجه قرار 

et al. 2011 (تیروئیدي هاي اما نقش تغییرات هورمون
هاي ویروسی در ارتباط با کاردیومیوپاتی ناشی از بیماري

اثرات شناخته . احتمالی در دام بزرگ بررسی نشده است
هاي تیروئیدي بر خصوصیات انقباضی و شده هورمون

 Gerdes(رپالریزاسیون عضالت قلبی شناخته شده است 

et al. 2010 .( هورمونT3  در بافت قلب یک عامل
قدرتمند در افزایش قدرت انقباض قلب از طریق تنظیمی 

باشد هاي متصل به کلسیم میها و پروتئیناثر روي میوزین
)Klein and Ojamaa 2001 .(اند که مطالعات نشان داده

-منجر به آسیب قلبی دتوانمیپرکاري و کم کاري تیروئید 
). Gerdes et al. 2010(عروقی و نارسایی قلبی شوند 

عالوه بر میوکاردیت، ویروس تب برفکی ممکن است 
اي مانند هاي غدهاندامباعث اختالل در تنظیم متابولیکی 

سندرم گردد و باعث عوارضی مانند و تیموس تیروئید
 Catley et al. 2004, Kitching(شودعدم تحمل گرما 

هاي تیروئیدي نقش مهمی را در تمایز، هورمون). 2002
-رد فیزیولوژیک تقریباً تمام بافتمتابولیسم و عملکرشد، 

.Lee et al(کنند ها از قبیل قلب بازي می از آن).2009
تیروئید در گاوهاي مبتال  يجا که مطالعات اختالل غده

 ،)Constable et al. 2017(اند به تب برفکی را نشان داده
هاي مورد بحث بودن تغییرات هورمون يواسطهه ب

تغییرات  تیروئیدي در مبتالیان و بررسی ارتباط احتمالی
با هدف حاضر  يمیوکاردیت، مطالعه ها بااین هورمون

ها با هاي تیروئیدي و ارتباط آنتغییرات هورمونبررسی 
هاي مبتال به تب در دامآسیب میوکارد  سرمی شاخص
.انجام گرفتبرفکی 

مواد و روش کار
طی مراجعه  ،شاهدي-مقطعی مورد ياین مطالعهدر 

زمانی  يلهشهر اهواز در فاص يبه مناطق روستایی حومه
در طی یک اپیدمی ، 1395تا فروردین  1394ماه اسفند

 ,serotype Oيکشوري تب برفکی ناشی از سویه

genotype O/ME-SA/PanAsia)Zientara, 2016( از ،
 15، ماده گوسفندس رأ 50شامل رأس دام مبتال 80تعداد 

، پس از اخذ تاریخچه، رأس بره 15و نیز  ماده س گاورأ
عالیم بیماري تب برفکی از  يبالینی و مشاهده يمعاینه
حالی، جراحات دهان، از دست دادن اشتها، بی تب، جمله

جراحات سم،  يها در گاوها، مشاهدهپوزه و بین سم
هاي به گلههاي متعلق و نیز مرگ ناگهانی بره ، تبلنگش

الزم . گیري به عمل آمدگوسفند مبتال به تب برفکی نمونه
-بره يهمه تقریباً ،به ذکر است که در این اپیدمی بیماري

و  اههاي مبتال تلف شدند و کالبدگشایی آنهاي گله
 Tiger(ماکروسکوپی جراحات قلب ببري يمشاهده

heart( نیز به تشخیص کمک که خاص تب برفکی است ،
سال، گوسفندان باالتر از  8ماه تا  6ها بین سن گاوه. ردک

ون از ورید خ ينمونه. ماه بودند 2تا  1ها یک سال و بره
 T4و  I ،T3جهت آنالیز تروپونین وداج اخذ گردید و
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آوري شده در دستگاه هاي خون جمعسرم، نمونه
. سرم جدا گردید يسانترفیوژ قرار داده شد و نمونه

تا زمان  گرادسانتی يدرجه -20هاي سرم در دماينمونه
سرم به روش االیزا  T4و  T3مقادیر . آنالیز ذخیره شدند

Autobio(یوبو با استفاده از کیت تجاري اتو 

Diagnostics, China( میزان همچنین . گیري گردیداندازه
در سرمی آسیب قلبیبه عنوان یک شاخص Iتروپونین 

 Iمقادیر سرمی تروپونین . گیري شدبیماران اندازه يهمه
 ,Monobind Inc(با استفاده از روش االیزا و کیت تجاري 

Lake Forest CA, USA (يمحدوده. گیري گردیداندازه 
-میلی/نانوگرم 75تشخیص تروپونین براي کیت صفر تا 

 میکروپلیتکمک دستگاه  ها باتمام آزمایش. لیتر بود
.ندصورت گرفت )DANA, model-DA3200, Iran(ریدر

هاي تیروئیدي در عالوه بر بررسی تغییرات کلی هورمون
هاي بیمار مورد مطالعه جدا از هر سه گروه دامبیماران، 

هم، بر اساس سطح سرمی تروپونین به دو گروه تروپونین 
18/0تر از کم(براي گاوها  تر از حد طبیعیباال و پایین

و براي ) Basbugan et al. 2010(لیتر میلی/نانوگرم
) لیترمیلی/ نانوگرم 4/0تر از کم(ها گوسفندان و بره

)Fakour et al. 2017, Kirbas et al. 2014( شدند  تقسیم
هاي تیروئیدي و بر این اساس نیز میانگین سرمی هورمون

ز تر از حد طبیعی نیدر بیماران با تروپونین باال و پایین
. مقایسه شد

 spssافزار تجزیه و تحلیل آماري با استفاده از نرم
پس از بررسی تست نرمال .صورت پذیرفت 17نسخه 

اسمیرنوف-ها با استفاده از روش کلموگرافبودن داده
)Kolmogorov smirnov test(مقادیر  ي، جهت مقایسه

در دو  یدوتیرونینتیروکسین و تري هايسرمی هورمون
تر از حد هاي واجد تروپونین باالتر و پایینگروه دام

همچنین مقدار  .مستقل استفاده شدTاز آزمون نرمال، 
 Oneهاي تیروئیدي با استفاده از آزمون سرمی هورمون

sample T test  با مقدار طبیعی در منابع معتبر مقایسه
 يضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه. گردید

≥05/0Pسطح . هاي تحت مطالعه محاسبه گردیدلفهمو

.دار در نظر گرفته شدمعنی

نتایج
T4و  I ،T3بررسی مقادیر سرمی تروپونین 

و  I،T4تروپونین  مقدار میانگین و خطاي استاندارد
T3 نشان داده شده 1هاي تحت مطالعه در جدول سرم دام

که در این این الزم به یادآوري است، با توجه به.است
-مطالعه از گروه کنترل استفاده نشده است، بنابراین داده

طبیعی در منابع معتبر  هاي بیمار با مقادیرهاي گروه
و  I ،T3تروپونین  مقادیر سرمیيمقایسه. ندمقایسه شد

T4 در سه گروه  هاداري آنو سطح معنیطبیعی با مقادیر
).1جدول (مشخص گردید  هاي بیمار مورد مطالعهدام

بررسی آماري نشان داد که بین میانگین مقدار سرمی 
)لیترمیلی/نانوگرم32/0±11/0(گاوهاي بیمارIتروپونین 

 18/0تر از کم(در مقایسه با مقدار طبیعی آن 
تفاوت .)Basbugan et al. 2010) (لیترمیلی/نانوگرم

یک افزایش ). =05/0P(وجود داردداري آماري معنی
در مقایسه با گاوهاي بیمار، T3دار در مقدار سرمیمعنی

 Capen and Martin(ع معتبر مقدار طبیعی آن در مناب

، T3برخالف تغییرات ). >05/0P(نیز مشاهده شد ) 2003
طبیعی نبود يخارج از بازهگاوهاي بیمار  T4مقدار سرمی 

)Capen and Martin 2003, Constable et al. 2017 (
).1جدول (

هاي ذکر شده در مقادیر سرمی شاخص يمقایسه
گوسفندان مورد مطالعه با مقادیر طبیعی در منابع، در 

رأس از گوسفندان  16چه تعداد اگر. آمده است 1جدول 
سرم باالتر از حد طبیعی  Iبیمار واجد مقدار تروپونین

Fakour et) (لیترمیلی/ نانوگرم 4/0تر از کم( al. 2017, 

Kirbas et al. 2014 ( بودند، اما بر اساس آزمونOne 

sample T test  میانگین مقدار سرمی تروپونینI  در کل
گوسفندان مبتال به تب برفکی متفاوت از مقادیر طبیعی آن 

و  T3هاي تغییرات سرمی هورمون. در منابع معتبر نبود
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T4 ها در یعی آندر گوسفندان مبتال در مقایسه با مقدار طب
.دار نبودمعنی) Capen and Martin 2003(منابع 

 63/2±63/0(هاي بیمارسرم بره Iمقدار تروپونین 
تر از کم(ن در مقایسه با مقدار طبیعی آ )لیترمیلی/ نانوگرم

4/0) (Fakour et al. 2017, Kirbas et al. 2014 ( افزایش
مانند گوسفندان ). ≥05/0P(قابل توجهی را نشان داد 

هاي داري در تغییرات هورمونتفاوت آماري معنیمبتال، 

T3  وT4ها در در مقایسه با مقادیر طبیعی آنهاي مبتال بره
. مشاهده نگردید) Capen and Martin 2003(منابع معتبر 

خالف گوسفندان بیمار، مقدار طور کلی، بربه
) ≥05/0P(هاي برهو ) =05/0P(سرمی گاوها  Iتروپونین 

نتایج . داري را نشان دادندتحت بررسی افزایش معنی
در گاوها و  شواهد سرمی آسیب میوکاردي يدهندهنشان

.اي مبتال به تب برفکی بودهبره

هاي مبتال به در گاوها، گوسفندان و بره T4و  T3مقادیر تروپونین، ) خطاي استاندارد ±(میانگین : 1جدول 
ها با مقادیر طبیعی در منابعتب برفکی و مقایسه آن

داريسطح معنیمحدوده طبیعیبیمارتعدادنوع دامشاخص

Iتروپونین 

=05/0P>18/0*32/0±1511/0گاو

<05/0P>4/0**59/0±5012/0گوسفند

>05/0P>4/0**63/2±1563/0بره

T3

>92/005/0P±6/0***41/2±1536/0گاو

<9/005/0P±3/0***5/1±5013/0گوسفند

<9/005/0P±3/0***5/1±1542/0بره

T4

84/7±1572/0گاو
***2/4–6/8

)4/6(
05/0P>

<4/405/0P±1/1***13/6±5003/1گوسفند

<4/405/0P±1/1***06/5±1597/0بره

Basbugan et al., 2010*
Fakour et al., 2017**;Kirbas et al., 2014

***Capen and Martin; 2003

ضریب  يهاي تیروئیدي و محاسبههورمون يمقایسه
همبستگی در حیوانات مبتال بر اساس شاخص سرمی آسیب 

میوکارد
هاي تیروئیدي با شاخص هورمون جهت بررسی ارتباط

به  هاي مورد مطالعهدامهر گروه از آسیب میوکارد، 
به دو زیر Iاز نظر میزان تروپونین آگاهانه انتخاب صورت

طوري .تر از حد طبیعی تقسیم شدندگروه باالتر و پایین
طبیعی  Iرأس گاو بیمار، بر اساس مقدار تروپونین 15که
) Basbugan et al. 2010(لیتر میلی/نانوگرم18/0تر از کم

 53/0±2/0رأس با میانگین تروپونین 8(به دو گروه باالتر 

رأس با میانگین تروپونین7(تر و پایین )لیترمیلی/نانوگرم
I01/0±08/0 از حد طبیعی تقسیم )لیترمیلی/نانوگرم-

 Iمقدار تروپونینهاي بیمار نیز بر اساس بره. بندي شدند
 4/0تر از برش کم يسرم، با در نظر گرفتن نقطه

 Iلیتر که به عنوان مقدار طبیعی تروپونینمیلی/نانوگرم
 ,Fakour et al. 2017(سرم در نظر گرفته شده است

Kirbas et al. با  رأس9(، به دو گروه باالتر)2014
و  )لیترمیلی/ نانوگرم I54/0±3/4میانگین تروپونین

 I01/0±13/0با میانگین تروپونین رأس6(ترپایین
-این تقسیم.از حد طبیعی تقسیم شدند )لیترمیلی/نانوگرم
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ها انجام شدمانند برهندي در مورد گوسفندان بیمار نیز ب
 5/1±25/0با میانگین )باال Iتروپونین(رأس  16(

با میانگین ) پایین Iتروپونین(رأس 34و لیترمیلی/نانوگرم
تجزیه و تحلیل آماري .)لیترمیلی/ نانوگرم 01/0±15/0

دو بینT4و  T3هاي سرمی هورمون مقدار، نشان داد
تر از مقدار باالتر و پایین Iتروپونین  باگاوهايگروه

آزمون .)2جدول (، داري نداشتندمعنی تفاوت،طبیعی
ضریب همبستگی پیرسون بین سطح سرمی تروپونین 

نیز با ارتباط  T4و  T3هاي هورمونگاوهاي بیمار با 
شواهد  عبارتیبه). <05/0P(داري همراه نبود معنی

آسیب میوکاردي ناشی از تب برفکی با تغییرات  سرمی
هاي تیروئیدي در گاوهاي تحت مطالعه دار هورمونمعنی

.همراه نبود

T3دار از نظر سطوح سرمی معنی اختالفیک 

)049/0P= ( وT4)013/0P= ( هاي با برهدو گروه بین
وجود داشت تر از حد طبیعی،و پایین باال Iتروپونین

)05/0P<( .هاي با شاخص آسیب میوکارد افزایش در بره
-هاي تیروئیدي کاهش معنییافته، مقادیر سرمی هورمون

همچنین ضریب همبستگی ).>05/0P(داري داشتند 
دار بین مقدار معکوس و معنی يپیرسون یک رابطه

,01/0(هاي بیمار نشان دادخون بره T4تروپونین و  P=

64/0-r= ( .
در دو گروه  T4و  T3سرمی  ، بین مقادیردر گوسفندان

-معنی تر از حد طبیعی اختالفبا تروپونین باال و پایین

.)2جدول (، داري وجود نداشت

در دام هاي مبتال به  T4و T3مقادیر سرمی  )خطاي استاندارد ±(میانگینمقایسه : 2جدول 
تر از حد طبیعیبا تروپونین باال و پایین تب برفکی

T4 ((µg/dl)(تیروکسین (ng/ml)) T3(یدوتیرونین تريگونه

گاو

تروپونین باال
n=8

51/1±37/294/0±11/7

تروپونین پایین
n=7

59/0±5/21/1±93/8

P-value05/0P>05/0P>

گوسفند

تروپونین باال
n=16

17/0±64/115/3±1/8

تروپونین پایین
n=34

18/0±43/135/0±24/5

P-value05/0P>05/0P>

بره

تروپونین باال
n=9

20/0±92/078/0±2/3

تروپونین پایین
n=6

62/1±58/262/1±86/7

P-value05/0P<05/0P<

بحث 
ترین مشکالت بهداشت دام در تب برفکی یکی از مهم

Maclachlan and Dubovi(باشد جهان می و ) 2017
 .Zibaei et al(دشمن سرمایه دامی لقب گرفته است 

هاي یکی از دالیل اهمیت این بیماري روش). 2010
انتشار بسیار سریع بیماري متنوع انتقال است که سبب 

شکل ).Taghipour-Bazargani et al. 2017(شود می
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هاي جوان اتفاق تب برفکی که معموالً در دام يکشنده
 Alexandersen et(باشد افتد به علت میوکاردیت میمی

al. 2003 .( تب برفکی ممکن است با عوارضی همراه
مزمن، کاهش باشد که در برخی از منابع به ورم پستان 

غدد از جمله اختالل تیروئیدي تولید شیر و اختالالت 
). Kitching 2002(اند اشاره داشته

دار در جز یک افزایش معنیه حاضر، ب يدر مطالعه
-گاوهاي بیمار، تغییرات سرمی هورمون T3مقدار سرمی 

هاي بیمار تحت دامدر هر سه گروه هاي تیروئیدي 
 يمطالعات اندکی در زمینه.نبودبررسی قابل توجه 

هاي تیروئیدي در بیماري تب برفکی در تغییرات هورمون
.Maddur et al(هاي مزرعه در دسترس است دام 2011.(

هاي عفونی مقدار زیادي سیتوکاین در برخی از بیماري
تولید شده که باعث تغییرات آشکار در وضعیت تیروئید 

 Janosi et(شوند ارکنندگان میپستانداران از جمله نشخو

al. 1998( اصطالحاً به این حالت سندرم یوتیروئید بیمار ،
)Euthyroid Sick Syndrom (شود که با کاهش گفته می

-مشخص می T4و مقادیر تغییر نیافته  T3سطح پالسمایی 

جا که یک از آن). Huszeincza et al. 2002(گردد 
 يسرم در گاوهاي بیمار در مطالعه T3افزایش مقدار 

رسد که سندرم یوتیروئید در حاضر دیده شد، به نظر نمی
همچنین ممکن . دنبال تب برفکی شکل بگیردگاوها به

 يمشاهده شده در گاوهاي مطالعه T3است افزایش 
حاضر ناشی از تیروئیدیت تحت بالینی باشد که در برخی 

 Desaillond and(افتد هاي ویروسی اتفاق میاز بیماري

Hober 2009.(حاضر، یک افزایش معنی يمانند مطالعه-

برفکی گاوهاي هندي مبتال به تب T3دار در مقدار سرمی 
با توجه به ).Barkakati et al. 2016(گزارش شده است 

 T4،تیروئید يغدههورمون غالب ترشح شده از  کهاین
ها حاصل تبدیل در خون و بافت T3باشد و عمده می

باشد، یدیناز میآتوسط آنزیم یدوتیرونین د T3به  T4شدن 
با  در گاوهاي بیمار ممکن است تغییر در فعالیت این آنزیم

 .Olivares et al(شده باشدهمراه  T3تغییر در سطح 

2007, Pol et al. 2010.(هاي ویروسی برخی از عفونت

 يبر غدهتوانند به عنوان یک عامل محیطی مهم می
روئیدیت تحت حاد ثیر گذارند و در ایجاد یک تیأتیروئید ت

که یک بیماري تیروئید و بدون آن نقش داشته باشند
-اي وجود داشته باشد باعث تغییر در سطح هورمونزمینه

 Desaillond and Hober(هاي تیروئیدي در بدن شوند 

حاضر، نتایج تحقیق يدر توافق با مطالعه). 2009
Khosravi  گاوهاي مبتال به  در 2014در سال و همکاران

با باشد، عدم تحمل گرما که از عوارض تب برفکی می
بیماران همراه  T4داري در سطح سرمی تغییرات معنی

در  T3سطح ذکر شده  ياز طرفی در مطالعه. نبود
 موجود يمطالعهکه با  طبیعی گزارش شده است يمحدوه

قدیمی نیز کاهش  ينتایج یک مطالعه.خوانی نداردهم
هاي تیروئیدي را در دار مقدار سرمی هورمونمعنی

). Lal 1981(گاوهاي مبتال به تب برفکی نشان داده است 
در گاوهاي مبتال،  Asia 1يبیماري تب برفکی با سویه

هاي تیروئیدي و نیز تغییرات تغییرات هورمون با
 Maddur et(مراه نبودتیروئید ه يهیستوپاتولوژیک غده

al. 2011( . نتایج متفاوت مطالعات مختلف در مقایسه با
 يواسطهحاضر ممکن است به يدیگر و نیز با مطالعههم

 .Khosravi et al(تفاوت در تعداد کم نمونه آنالیز شده 

 Maddur(برفکی تفاوت در سروتیپ ویروس تب ،)2014

et al. 2011(گیري ، تفاوت در زمان نمونه) حاد یا مزمن
ها و ابزار آزمایشگاهی یا تفاوت در روش )شدن بیماري

.گیري هورمونی در مطالعات مختلف باشداندازه
هاي تیروئیدي در نارسایی قلبی در نقش هورمون

هاي اخیر نشان داده شده است مطالعات انسانی طی سال
)Kahaly and Dillmann 2005, Gerdes et al. 2010,

Lamprou et al. 2017, Lee et al. 2009 .( مطالعات
Gerdes  تغییرات که نشان داد  2010در سال و همکاران

هاي تیروئیدي در بیماران قلبی اندك در عملکرد هورمون
آگهی بد  به نارسایی قلبی با پیشخصوصاً بیماران مبتال

همچنین نشان داده شده است که فعالیت  .همراه است
یک عامل تنظیمی قدرتمند در افزایش  T3بافتی هورمون 

ها و قدرت انقباضی قلب از طریق اثر بر روي میوزین
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 Klein and(باشد هاي متصل به کلسیم میپروتئین

Ojamaa هاي تیروئیدي بر قلب از اثر هورمون). 2001
اي خاص که در هاي هستهطریق تعامل با گیرنده

 Kahaly and(باشد هاي قلب وجود دارند، میمیوسیت

Dillmann اثرات تکامل بخشی مختلف مطالعات ).2005
هاي تیروئیدي بر بافت قلب و کمک به هورمون

 و نیز) Mourouzis et al. 2011(رژنراسیون بافت قلب 
بافت قلبی را در نکروز میوکارد نشان  T3کاهش سطح 

,Olivares et al. 2007(اند داده Pol et al. 2010.(
ها و حاضر میانگین تروپونین در بره يدر مطالعه

گیري باالتر از میزان طبیعی مگاوهاي بیمار به طور چش
که میانگین تروپونین سرم گوسفندان مبتال ، در حالیبود

داري را نشان به تب برفکی با مقادیر طبیعی تفاوت معنی
.Karapinar et al(که با سایر مطالعات  نداد 2012, Aslani 

et al. 2013 (خوانی دارد و اهمیت فرم قلبی بیماري را هم
دهد هاي جوان، در گاوهاي بالغ نیز نشان میعالوه بر دام

)Tunca et al. 2008, Aktas et al. 2015.(اي در مطالعه
هاي هاي تیروئیدي و شاخصخصوص ارتباط هورمون

-در مطالعه. دامپزشکی یافت نشد يآسیب قلبی در زمینه

سرم گاوها و هاي تیروئیدي هورمون يحاضر، مقایسه ي
تر از حد باالتر و پایین بر اساس میزان تروپونین گوسفندان

ها یک رابطه اما در بره ،ارتباطی را نشان ندادطبیعی،
 يغدهیک رابطه کامالً روشن بین .دار وجود داشتمعنی

روشن شده استتیروئید و عملکرد قلب از دیرباز 
)Hernando and Eliana 2015 .(يدر مطالعه

Dillamann بیان شده است که هورمون 1990در سال-

: طریق روي عملکرد قلب اثر گذارند 3به  هاي تیروئیدي
ها قلبی و باند با اثر مستقیم روي میوسیت T3هورمون . 1

اي بیان ژن در قلب را تحت هسته T3هاي شدن به رسپتور
ممکن است باعث  T3هورمون . 2دهد تأثیر قرار می

 T3هورمون  .3افزایش حساسیت سیستم سمپاتیکی شود 
منجر به تغییرات همودینامیکی در خون محیطی و در 

. نهایت افزایش بار قلب شود

Pantos  بیان اي را فرضیه2012در سال و همکاران
داشتند که در پستانداران یک ظرفیت بالقوه جهت ترمیم یا 

-رژنراسیون قلب در مواقع آسیب وجود دارد و به نظر می

در تکامل و  در جنینی هاي تیروئیدي کهرسد هورمون
در  دارند در مواقع آسیب قلبی اساسی تنظیم میوکارد نقش

نویسی ژن باعث با فعال کردن مجدد برنامه توانندبلوغ می
چه تفاوتی بین اگر.تحریک ترمیم ضایعات قلبی شوند

هاي تیروئیدي در دو دسته گاوهاي مقدار سرمی هورمون
تر از حد طبیعی مشاهده نشد، اما با تروپونین باال و پایین

، این احتمال وجود دارد که فوق يبا توجه به فرضیه
 يسرم در خون گاوهاي مبتال که در مطالعه T3افزایش 

حاضر دیده شد، از روند آسیب میوکاردي ناشی از 
ویروس تب برفکی در مقایسه با نوزادان که این افزایش 

گزارشی در علوم پزشکی یا .، بکاهدنشده استدیده 
هاي دامپزشکی یافت نشد که نشان دهد، کاهش هورمون

برفکی با هاي مبتال به تبکه در برهمانند آنچه تیروئیدي
 در مقایسه با گروه تروپونین پایین مشاهده تروپونین باال

شد، بتواند با آسیب میوکاردي و افزایش تروپونین همراه 
دار رسد که کاهش معنینظر میبنابراین به. باشد

هاي واجد تروپونین هاي تیروئیدي در گروه برههورمون
باال در مقایسه با گروه با تروپونین پایین، فقط یک ارتباط 

گونه که ویروس تب باشد و ممکن است همان غیر علیتی
تواند سبب برفکی در نوزادان در مقایسه با بالغین می

تیروئید  يمیوکاردیت قابل توجهی شود، سبب آسیب غده
. هاي آن شودو کاهش ترشح هورمون

برفکی، شواهد سرمی آسیب هاي مبتال به تبمانند بره
جز یک ه ب. مبتال نیز مشاهده شد يمیوکاردي در گاوها

گاوهاي بیمار،  T3دار در مقدار سرمی افزایش معنی
هاي تیروئیدي در هر سه گروه تغییرات سرمی هورمون

. هاي بیمار تحت بررسی قابل توجه نبوددام
هاي با تروپونین هاي تیروئیدي در برهکاهش هورمون

هاي ئید در برهتیرو يباال ممکن است ناشی از آسیب غده
رسد که بیماري در گاو و همچنین، به نظر می. مبتال باشد

. باشدنمی هتیروئید همرا يگوسفندان با آسیب غده
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-حاضر تفاوت معنی يکه در مطالعهبا توجه به این

و گروه در د هاي تیروئیديسطح سرمی هورمونداري بین 
از حد تر با تروپونین باال و پایین گاوها و گوسفندان

طبیعی مشاهده نشد، به نظر ارتباطی بین آسیب میوکاردي 
. هاي تیروئیدي وجود نداردو سطح سرمی هورمون

قدردانیتشکر و
الزم به . گرددتشکر و قدردانی می ،هاي مالیحمایتدلیله اهواز بین وسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران دب

داخلی  طرح پژوهشی و 73316/24/3/96يالب پژوهانه به شمارهحاضر مستخرج از یک طرح در ق يذکر است مطالعه
.باشدمی 1270يبه شماره دانشگاه
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Abstract
FMD is a vesicular and acute clinical disease of angulated animals such as domestic 

ruminants and pig. It is one of the most prominent sanitary problems in farm animals. 
Although the role of FMD virus in the induction of myocarditis has been known in the farm 
animal newborns, due to controversy about the changes in thyroid hormones in patients with 
FMD and their possible association with the occurrence of myocarditis, this study was 
designed and conducted on 50, 15 and 15 sheep, lambs and cattle, respectively. After blood 
sampling, sera were analyzed for troponin I, triiodothyronine (T3) and thyroxine (T4) 
measurement and based on normal value of serum troponin I, each group of animals was 
divided into higher and lower troponin groups. The mean serum troponin I, T3 and T4 were 
also compared with normal levels in reliable sources. Unlike the sheep, a significant 
difference was found between troponin I level with the normal value in cattle and lambs. 
Except for a significant increase in the serum T3 level of cattle, the serum thyroid hormonal 
changes were not significant in the lambs and sheep. There were no significant differences for 
serum T3 and T4 between two groups of higher and lower troponin cattle. In comparison with 
the lower-troponin lambs, the higher-troponin I lambs had a significant decrease in serum 
thyroid hormones. In conclusion, there was evidence of serum myocardial damage in cattle 
and lambs with FMD. Reducing thyroid hormones in the high-troponin lambs may be 
attributed to thyroid glands injury from FMD virus. It seems that there is no link between 
myocardial damage and serum thyroid hormones level in the cattle and sheep.
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