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چکيد ه 
اهمیت هورمون های کورتیزول و تیروئیدی در روندهای متابولیسمی از دیرباز مورد تاکید قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، 
مطالعه تغییرات غلظت  هورمون های کورتیزول و تیروئیدی سرم، و هم بستگی بین آن ها در طی دوره آبستنی، شیرواری و خشکی در 
بز نژاد سانن است. برای انجام پژوهش حاضر از 20 راس بز ماده سه ساله )2/20±30/2 کیلوگرم( نژاد سانن با نمره وضعیت بدنی 3/5 
)در زمان شروع آزمایش( استفاده شد. این دام ها در شرایط مدیریتی یکسان و برنامه تغذیه ای مشخص )متناسب با احتیاجات نگهداری و 
فیزیولوژیک هر دوره( نگهداری شدند. حیوانات در زمان های خشکی )دو ماه قبل از آبستنی(، 4 ماه آبستنی تک قلو )اتمام ماه چهارم(، 
هورمون های  و  افزایشی  روند  کورتیزول  هورمون  سرمی  غلظت  گرفتند.  قرار  مطالعه  تحت  شیرواری(  )دوره  زایش  از  پس  ماه  یک 
 .)P>0/05( داشت )تیروئیدی روند کاهشی معنی داری در طی سه دوره مختلف مطالعه )از خشکی به آبستنی و از آبستنی به شیرواری
در دوره آبستنی، هم بستگی منفی معنی داری بین غلظت هورمون کورتیزول با تیروکسین )P>0/05 و ضریب هم بستگی 0/44-( و غلظت 
هورمون کورتیزول با تری یدوتیرونین )P>0/01 و ضریب هم بستگی 0/88-( دیده شد. اما غلظت هورمون کورتیزول در زمان شیرواری، 
مقادیر  اما  باشد  بیماری  وجود  نشان دهنده  نمی تواند  تغییرات  این  هر چند  نداشت.  هم بستگی  تیروئیدی  هورمون  های  سرمی  سطح  با 
غلظت هورمون های کورتیزول و تیروئیدی ارائه شده، می تواند به عنوان شاخصی به منظور ارزیابی وضعیت متابولیک در شرایط مختلف 

فیزیولوژیک بز های نژاد شیری باشد.

کلمات کلیدی: هورمون های تیروئیدی، کورتیزول، آبستنی، شیرواری، بز سانن 
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The importance of serum concentrations of cortisol and thyroid hormones in metabolic process have been empha-
sized since old days. Aim of this study is to investigate the analysis of serum concentrations of cortisol and thyroid 
hormones and the correlation between them during lactation, pregnancy and dry periods in Saanen goats. A total of 
twenty female adult Saanen goats at age of 3 years with a body condition score of 3.5 (in the beginning of experiment) 
and average weight of 30.2±2.20 kg were selected. The animals were reared under the same management conditions 
and definite feeding program (according to their maintenance and physiologic demands). The whole duration of the 
study was divided into three periods including dry )non-pregnant( period, four-month single pregnancy )at the end of 
the fourth month( and lactating period. Serum concentrations of cortisol were increased and those of thyroid hormones 
were decreased significantly (p<0.05) during different periods (from dry period to pregnancy and pregnancy period 
to lactation). There was a significant negative correlation between serum concentrations of cortisol and thyroxin (T4) 
(p<0.05, r=-0.44) as well as between serum concentrations of cortisol and triiodothyronine (T3) (p<0.01, r=-0.88) in 
pregnancy period. There was no significant correlation between serum concentrations of cortisol and thyroid hormones 
during lactation period. These changes are not necessarily indicative of disease but may reflect the physiological status 
of animal. Serum concentrations of cortisol and thyroid hormones can be used as a marker to evaluate the metabolic 
status in various physiological conditions in dairy goats.
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مقدمه
 هورمون های تیروئیدی )تیروکسین، تری یدوتیرونین، تیروکسین آزاد 
و تری یدوتیرونین آزاد( تنظیم میزان سوخت و ساز پایه را در بدن دام ها 
ترشح  و  تولید  تنظیم  هستند.  ضروری  طبیعی  رشد  برای  و  شده  باعث 
هورمون های تیروئیدی به وسیله سلول های فولیکوالر غده تیروئید توسط 
هورمون تحریک کننده تیروئید، صورت می پذیرد که این هورمون از بخش 
قدامی غده ی هیپوفیز ترشح و با هورمون آزادکننده ی تیروتروپین که در 
هیپوتاالموس تولید می شود، افزایش پیدا می کند. همچنین هورمون های 
تیروئیدی با اثر بر روی هیپوتاالموس می توانند ترشح هورمون آزادکننده ی 

تیروتروپین  را کاهش دهند )5، 10 و ۲0(. 
مطالعه تغییرات غلظت هورمون های کورتیزول و تیروئیدی سرم خون  
به عنوان گامی موثر در پایش سالمت دام ها به شمار رفته و راهنمایی های 
ارزشمندی را در درک بهتر فرایند های پاتوفیزیولوژیک، تشخیص، درمان 
و پیش بینی روند بیماری ها ارائه می نماید )9، ۲0 و ۲9(. اهمیت و نقش 
هورمون های کورتیزول و تیروئیدی در سالمتی، و روندهای فیزیولوژیک و 

متابولیسمی در حیوانات مختلف از دیرباز مورد مطالعه و تاکید قرار گرفته 
است )3 و 17(. تغییرات غلظت هورمون های تیروئیدی درایجاد اختالالت 
وناهنجاری های  باروری  راندمان  کاهش  ازجمله  مثلی  تولید  و  متابولیک 
مادرزادی موثر است )17، ۲3 و ۲8(. بررسی روند تغییرات غلظت سرمی 
فیزیولوژیک  مختلف  شرایط  در  تیروئیدی  و  کورتیزول  هورمون های 
آبستنی و شیرواری می تواند اطالعات ارزشمندی را در ارتباط با تغییرات 
احتمالی این هورمون ها فراهم نماید. بدیهی است وجود چنین اطالعاتی 
می تواند زمینه ساز پیشگیری ودرمان کارآمد بسیاری ازاختالالت متابولیک 

را فراهم آورد )16، 17 و ۲4(.
دنیا  در  شیر  تولید  نژاد های  بهترین  از  یکی  به عنوان  سانن  نژاد  بز 
شناخته شده است و دوره شیرواری آن به ۲60 تا ۲80 روز و متوسط تولید 
750 کیلوگرم در سال می رسد. خاستگاه این نژاد کشور سویس در اروپا 
می باشد )۲1(. مشخص شده است که بین نژادها و شرایط فیزیولوژیک 
و  کورتیزول  هورمون های  غلظت  نظر  از  نشخوارکنندگان  در  مختلف 

تیروئیدی سرم تفاوت های بارزی وجود دارد )14، 19 و ۲3(. 
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نبود مقادیر طبیعی غلظت  هورمون های کورتیزول و تیروئیدی سرم 
در طی دوره خشکی، آبستنی و شیروراری در بزها به خصوص در نژاد های 
اختالالت هورمون های  دقیق  تشخیص  در  به خطا  منجر  می تواند  شیری 
کورتیزول و تیروئیدی و به دنبال آن تشخیص تفریقی و درمان بیماری های 
ناشی از آن ها بشود. اطالعات اندکی در مورد رابطه غلظت  هورمون های 
کورتیزول و تیروئیدی سرم در دوره های فیزیولوژیک آبستنی، شیرواری 
و خشکی در نژاد های شیری پرتولید نشخوارکنندگان کوچک وجود دارد 
از انجام پژوهش حاضر، مطالعه تغییرات غلظت   )15، 16 و 18(. هدف 
هورمون های کورتیزول و تیروئیدی سرم و هم بستگی بین آن ها در طی 

دوره آبستنی، شیرواری و خشکی در بز نژاد سانن است.

مواد و روش ها
وزن  )با  ساله  سه  ماده  بز  راس   ۲0 از  حاضر  پژوهش  انجام  برای 
تقریبی۲/۲0±30/۲ کیلوگرم( نژاد سانن با نمره وضعیت بدنی 3/5 )در 
زمان شروع آزمایش( و سابقه دو شکم زایش استفاده شد. این دام ها در 
احتیاجات  به  نزدیک  جیره ای  و  شده  نگهداری  یکسان  مدیریتی  شرایط 
استفاده  مورد   )1 )جدول  دوره  با هر  متناسب  فیزیولوژیک  و  نگهداری 
قرار  گرفت )۲(. نوع غذای خشبی )محتوی یونجه و کاه گندم به نسبت 
کامال  پژوهش  در طول مدت  )جو(  کنسانتره  و  درصد(  به60  درصد   40
یکسان در نظر گرفته شد. نمک های معدنی کمیاب نیز به صورت پاشیدنی 
0/3درصد  مقدار  به  دوره ها(  همه  )در  حیوانات  همه  برای  جیره  روی 
از شروع آزمایش تمامی حیوانات،  غذا در نظر گرفته شد. دو ماه پیش 
تحت درمان ضد انگلی وسیع الطیف قرار گرفتند. پیش از آغاز پژوهش، 
وضعیت بالینی و آزمایشگاهی دام ها ارزیابی شده و تنها حیواناتی وارد 
مطالعه شدند که از نظر بالینی و آزمایشگاهی سالم بودند. در زمان های 
خشکی )دو ماه قبل از آبستنی(، 4 ماه آبستنی تک قلو )اتمام ماه چهارم(، 
یک ماه پس از زایش )دوره شیرواری( اخذ نمونه خون انجام شد )جدول 
1(. تعیین دقیق زمان آبستنی چهار ماهه از طریق استفاده از ثبت زمان 
 ))EMP, China ,V8 تلقیح در دام ها و با استفاده از معاینه التراسونوگرافی

انجام شد. 

طریق  از  دام ها  تمامی  از  خون  نمونه  دام ها،  بالینی  معاینه  از  بعد 
سیاهرگ وداج اخذ شده، در لوله آزمایش بدون ماده ضد انعقاد نگهداری 
خون  سرم  سانتریفیوژ  دستگاه  از  استفاده  با  شدن  لخته  از  پس  و  شده 
جدا شد و تا زمان انجام آزمایشات در فریزر منفی ۲0 درجه سانتی گراد 
نگهداری شدند. سرعت در دستگاه سانتریفیوژ معادل 3000 دور در دقیقه 
برای مدت 15 دقیقه در نظر گرفته شد. نمونه های سرم جهت انداز گیری 
تیروکسین  تری یدوتیرونین،  تیروکسین،  کورتیزول،  هورمون های  غلظت 
اندازه گیری  گرفت.  قرار  استفاده  مورد  آزاد  تری یدوتیرونین  و  آزاد 
 Orion,( از کیت  استفاده  با  و  رادیو ایمینو اسی  با روش  مقدار کورتیزول 
با روش  تری یدو تیرونین سرم  انجام شد. غلظت   )Diagnostica, Finland
 competitive enzyme immunoassay kit, Padtan Elm( رقابتی  االیزای 
برای سنجش های  تغییرات  اندازه گیری شد. ضرایب   )Co., Tehran, Iran
نیز  آزمون  به ترتیب 1۲/6 و 13/۲ درصد و حساسیت  داخلی  و  خارجی 
0/3 نانو مول در لیتر بود. غلظت تیروکسین سرم با روش االیزای رقابتی 
 competitive enzyme immunoassay kit, Monobind Inc., Lake Forest,(
و  خارجی  سنجش های  برای  تغییرات  ضرایب  شد.  ارزیابی   )CA, USA
داخلی به ترتیب 3 و 3/7 درصد و حساسیت آزمون 5 نانو مول در لیتر بود. 
همچنین، غلظت سرمی تری یدو تیرونین آزاد و تیروکسین آزاد با استفاده 
از روش االیزا )DiaPlus Inc, San Francisco, CA, USA( اندازه گیری شد. 
ضرایب تغییرات برای سنجش های خارجی و داخلی تری یدو تیرونین آزاد 
به ترتیب 4/1 و 5/۲ درصد، و برای تیروکسین آزاد به ترتیب 4/5 و 3/7 
درصد لحاظ شد. حساسیت آزمون برای تری یدو تیرونین آزاد و تیروکسین 
سنجش  هنگام  در  بود.  لیتر  در  پیکو مول   64/5 و   0/07 به ترتیب  آزاد 
هورمون های تیروئیدی، حساسیت آزمون، وضعیت منحنی استاندارد پس 
از رقیق کردن نمونه ها و ضرایت تغییر در هنگام سنجش، همگی مورد 

دقت قرارگرفت )17، ۲0 و ۲4(. 
مقادیر داده ها )غلظت  سرمی هورمون های کورتیزول و تیروئیدی( به 
صورت میانگین ± انحراف از معیار بیان می شود. برای مقایسه داده های 
کمی در طی زمان های مختلف از آزمون آنالیز واریانس با اندازه گیری های 
آماری  افزار  نرم  از  استفاده  با  و   )Repeated Measure ANOVA( مکرر 

94/4/2594/6/2594/10/2594/11/2594/12/25بازه زمانی 8 ماهه )تاریخ(

شیرواری زایمانپایان ماه چهارم آبستنیشروع آبستنیخشکی (انستروس)وضعیت فیزیولوژیک

سوم-دوم-اولزمان های نمونه گیری خون 

3-3-3/5نمره تقریبی وضعیت بدنی 

جیره (متناسب با احتیاجات نگهداری و 
فیزیولوژیک در هر دوره)

50-70-90خشبی (درصد)

50-30-10کنسانتره (درصد)

جدول 1- برنامه مدیریتی مطالعه شامل بازه زمانی، وضعیت فیزیولوژیک، زمان های نمونه گیری، نمره وضعیت بدنی و نوع جیره در بز نژاد سانن.

مطالعه تغییرات غلظت هورمون های کورتیزول و تیروئیدی و ...
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 SPSS for Windows, SPSS Inc, Chicago,(  ۲0 شماره  نسخه   SPSS
Illinois( استفاده شد. مدل آماری به این صورت که دوره خشکی به عنوان 
به عنوان  شیرواری  دروه  و  دوم  زمان  به عنوان  آبستنی  دوره  اول،  زمان 
زمان سوم برای اجزای این مدل مطالعه در نظر گرفته شد. ارزیابی میزان 
و  )تیروکسین  تیروئیدی  هورمون های  با  کورتیزول  هورمون  هم بستگی 
تری یدوتیرونین( در طی دوره-های مختلف آبستنی، شیرواری و خشکی 
با استفاده از آزمون هم بستگی اسپیرمن )به دلیل توزیع نامناسب داده ها( 
صورت گرفت. سطح معنی داری آزمون )P( کمتر از 0/05 در نظر گرفته 

می شود.

نتایج  
 ۲ جدول  در  تیروئیدی  هورمون های  و  کورتیزول  غلظت  تغییرات 
نشان داده شده است. غلظت سرمی هورمون کورتیزول در طی دوره 
است  داشته  معنی داری  افزایشی  روند  شیرواری  و  آبستنی  خشکی، 
)P>0/05(. روند کاهشی معنی دار غلظت هورمون های تری یدو تیرونین 
لیتر( و  نانو مول در  )به ترتیب0/06±1/97، 0/06±1/45 و 1/۲1±0/03 
تری یدوتیرونین آزاد )0/06±4/03، 0/06±3/53 و 0/05±3/03 پیکو مول 
شد.  مشاهده  شیرواری  و  آبستنی  خشکی،  مراحل  طی  در  لیتر(  در 
نیز  آزاد  تیروکسین  و  تیروکسین  هورمون های  سرمی  غلظت  همچنین، 
روند کاهشی معنی داری در طی سه دوره مختلف مطالعه )از خشکی به 

 .)P>0/05( داشت )آبستنی و از آبستنی به شیرواری
و  کورتیزول  هورمون  غلظت  بین  هم بستگی  ضریب   3 جدول 
شیرواری  و  آبستنی  دوره های خشکی،  طی  در  تیروئیدی  هورمون های 
بز نژاد سانن را نشان می دهد. در طی دوره خشکی، بین سطح سرمی 
هورمون  کورتیزول با هورمون های تیروئیدی هم بستگی منفی معنی داری 
دیده شد )P>0/01(. همچنین هم بستگی منفی معنی داری نیز بین غلظت 
تیروکسین )P>0/05 و ضریب هم بستگی 0/44- با  هورمون کورتیزول 

)P>0/01 و ضریب  تری-یدوتیرونین  با  ( و غلظت هورمون کورتیزول 
دوره  طی  در  داشت.  وجود  آبستنی  دوره  طی  در   )-0/88 هم بستگی 
شیرواری، غلظت هورمون کورتیزول با غلظت هورمون های تیروکسین و 

تری یدوتیرونین هم بستگی نداشت. 

بحث 
بررسی ها نشان داده است هورمون های کورتیزول و تیروئیدی تحت 
شیرواری،  آبستنی،  همچون  فیزیولوژیک  عوامل  از  وسیعی  طیف  تأثیر 
شرایط محیطی و پاتولوژیک نظیر اختالالت متابولیکی و کمبود ها قرار 
دارند )7، 11 و ۲7(. بررسی تغییرات هورمون های کورتیزول و تیروئیدی 
و هم بستگی آن ها در زمان های مختلف فیزیولوژیک خشکی، آبستنی و 
ارزیابی وضعیت متابولیکی و سالمتی دام ها حائز اهمیت  شیرواری در 
سرمی  سطح  تعیین  جهت  مطالعه  این  از این رو،   .)17 و   16  ،1( است 
به ترتیب به عنوان مهمترین  تیروئیدی  غلظت کورتیزول و هورمون های 
مختلف  شرایط  در   )۲4 و   3( متابولیکی  و  استرس  زیستی  شاخص های 
فیزیولوژیک و هم بستگی آن ها در بز های پرتولید  نژاد سانن می پردازد. 

استرس می تواند بر روی متابولیسم و کنترل هورمون ها موثر باشد. 
توسط  که  بوده  دام ها  در  استرس  مهمترین شاخص  کورتیزول  هورمون 
مطالعه حاضر سطح سرمی  در   .)۲5 و   ۲0( ترشح می شود  آدرنال  غده 
و  آبستنی  )خشکی،  نمونه گیری  دوره ی  هرسه  در  کورتیزول  هورمون 
شیرواری( به ترتیب 6/35±47/0، 7/55±57/55 و 7/71±67/50 نانومول 
 19( لیتر(  در  نانومول   8۲-4۲( آن   طبیعی  محدوه  در  که  بود  لیتر  در 
غلظت  سطح  بیشترین  ما،  پژوهش  نتایج  مبنای  بر  داشت.  قرار   )۲3 و 
این هورمون در دوره شیرواری و زمانی که میزان تولید شیر نزدیک به 
این  در  انرژی  منفی  موازنه  بروز  شاید  شد.  دیده  است  رسیده  حداکثر 
دوره به عنوان مهمترین عامل ایجاد کننده استرس مطرح باشد )4(. هر گاه 
نیاز دام به مواد اولیه متابولیسم انرژی از راه غذا فراهم نشود و دام از 

شاخص های هورمونی
دوره زمانی

شیرواری (غیر آبستن)آبستنی (غیر شیروار)خشکی )غیرآبستن(

47/00a7/55±57/55b7/71±67/50c±6/35کورتیزول (نانومول در لیتر)

54/95a0/06±50/35b0/06±44/94c±0/06 تیروکسین (نانومول در لیتر)

1/97a0/06±1/45b0/03±1/21c±0/06تری یدوتیرونین (نانومول در لیتر)

16/29a0/1±15/94b0/06±14/95c±0/03تیروکسین آزاد (پیکومول در  لیتر)

4/03a0/06±3/53b0/05±3/03c±0/06تری یدوتیرونین آزاد (پیکومول در لیتر)

جدول 2- غلظت )میانگین ± انحراف از معیار( کورتیزول و هورمون های تیروئیدی )تیروکسین، تری یدوتیرونین، تیروکسین آزاد و تری یدوتیرونین(

در دوره های خشکی، آبستنی و شیرواری بز نژاد سانن.

حروف غیر مشابه در هر ردیف نشان دهنده تفاوت در سطح معنی دار کمرت از 0/05 است.  
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انرژی  منفی  موازنه  کند،  استفاده  منظور  بدین  خود  بدن  اندوخته های 
رخ می دهد )14(. در دام های پرتولید، موازنه منفی انرژی در هفته های 
افزایش  آغوز،  تولید  جنین، شروع  تصاعدی  رشد  )به دلیل  آبستنی  پایان 
سایز رحم و کاهش حجم دستگاه گوارش و به دنبال آن کاهش مصرف 
غذا( و مرحله نخست شیردهی پدیده ای طبیعی است، اما اگر شدید شود 
را در پی خواهد داشت )14 و 19(. چالمه و  بیماری ها و دشواری هایی 
حاجی محمدی در سال ۲016 اشاره کردند که در دوره انتقالی )سه هفته 
پیش از زایش تا سه هفته پس از زایش( افزایش سطح سرمی هورمون 
هورمون  معنی دار  افزایش  به دنبال  آدرنال  از  شده  ترشح  کورتیزول 
بیشترین مقدار آن در دوره میانی  بوده است که  آدرنوکورتیکو تروپین 
شیرواری )که تولید به حداکثر رسیده است( بود )4(. پاسخ مناسب بدن 
در شرایط استرس، فعال سازی محور هیپوتاالموس-هیپوفیز-آدرنال است. 
آزاد سازی  به  منجر  شیرواری  و  زایمان  نظیر  فیزیولوژیکی  استرس های 
عامل کورتیکوتروپین هیپوتاالموسی شده که منجر به افزایش هورمون 
آدرنوکورتیکوتروپین می شود )14 و ۲3(. مطالعات بسیاری در زمینه به 
حداکثر رسیدن غلظت سرمی هورمون کورتیزول در زمان دوره انتقالی 
سطح  که  داد  نشان  نیز  پژوهش  این  یافته های   .)19( است  شده  انجام 
حداکثر  به  شیرواری  اول  یک ماه  دوره  در  کورتیزول  هورمون  سرمی 
روزانه  شیر  تولید  برای  متابولیسمی  باالی  تقاضای  به دنبال  که  رسیده 

حدود ۲/5 تا 3 لیتر در بز نژاد سانن )۲1( است. 
هورمون تیروکسین مهمترین هورمون تیروئیدی بوده که نیمه عمر 
بیشتری نسبت به هورمون تری یدوتیرونین دارد. تیروکسین می تواند به 
 .)۲0( می کند  عمل  تیروکسین  از  قویتر  که  شود  تبدیل  تری یدوتیرونین 
از  ناشی  آزاد  تیروکسین  و  آزاد  تری یدوتیرونین  هورمون های  حرکت 
شونده  باند  پروتئین های  )به  تیروکسین  و  تری یدوتریونین  اتصال  عدم 
تیروکسین  و  آزاد  تری یدوتیرونین  ارزیابی   .)4( است  آلبومین(  به ویژه 
مد نظر  تیروئید  غده  اختالالت  عملکرد  بررسی  برای  می تواند  نیز  آزاد 
سطح  بین  خشکی،  دوره  طی  در  حاضر،  پژوهش  در   .)30( گیرد  قرار 

سرمی هورمون  کورتیزول با هورمون های تیروئیدی هم بستگی معنی دار 
معکوسی دیده شد )P>0/01( که با غلظت حداقلی هورمون کورتیزول 
و غلظت حداکثری هورمون های تیروئیدی نسبت به سایر دوره ها همراه 
بود. غلظت سرمی هورمون های تیروئیدی در شرایط حداقل استرس )در 
دوره خشکی( 0/06±54/95 و 0/06±1/97 نانو مول در لیتر به ترتیب 
برای تیروکسین و تری یدو تیرونین به دست آمد که در محدوده ای نزدیک 
به مقادیر غلظت سرمی این  هورمون ها در پژوهش اشرتخواه و همکاران 
)۲010( در گوسفند نژاد مغانی و پژوهش نظیفی و همکاران )۲00۲( در 
بز های ایرانی قرار داشت )9 و 17(. همچنین سطح سرمی هورمون های 
تیروئیدی در گوسفندان دمبه دار در گزارش مستغنی و همکاران )۲003(، 
نظیفی و همکاران )۲007( و اریآووز و همکاران )۲007( تقریبا نزدیک 
به نتایج پژوهش حاضر بود )8، 15 و 18(. هر چند مقادیر سرمی در این 
پژوهش کمتر از گزارش تاجیک و همکاران )۲016( در بز نژاد راینی است 
)۲5(. شاید تفاوت های نژادی، فصل، درجه حرات محیط و تغذیه علت 

این تفاوت باشد )18 و ۲4(.
 نظیفی و همکاران در سال ۲001 از بیشتر بودن میزان هورمون های 
تیروئیدی )تیروکسین و تری یدو تیرونین( در بزهای غیر آبستن نسبت به 
یافته های  با  که   )15(  )P>0/05( آوردند  به میان  آبستن صحبت  بز های 
پژوهش حاضر هم جهت است. مانالو و همکاران در سال 1997 گزارش 
کردند که غلظت هورمون های تیروئیدی )تیروکسین و تری یدو-تیرونین( 
دوره  در طی  ولی  است  بز های  آبستن  از  بیشتر  آبستن  غیر  بز های  در 
میزان  همچنین   .)13( نمی شود  ایجاد  آن ها  غلظت  در  تغییری  آبستنی 
تک  از  کمتر  بز ها  در  دوقلو  آبستنی های  در  تیروئیدی  هورمون های 
هورمون های  کاهش  که  است  داده  نشان  بررسی ها   .)13( است  قلو ها 
افزایش جبرانی هورمون تحریک  با  زایمان  تیروئیدی در حول و حوش 
هورمون های  غلظت  کاهش   .)۲7 و   16( نیست  همراه  تیروئید  کننده 
تیروئیدی تیروکسین و تری یدو تیرونین در حوالی زایمان به منظور کاهش 
کاهش  می گیرد.  انجام  انرژی  از  موثر تر  استفاده  و  محیطی  متابولیسم 

شاخص های هورمونی
دوره شیرواری )غیر آبستن(دوره آبستنی )غیر شیروار(دوره خشکی )غیرآبستن(

تری یدوتیرونینتیروکسینتری یدوتیرونینتیروکسینتری یدوتیرونینتیروکسین

کورتیزول

----**0/98-**0/84-خشکی 

--**0/81-*0/44---آبستنی

0/420/30-----شیرواری

جدول 3- هم بستگی )رضیب r( بین غلظت رسمی هورمون های کورتیزول و تیروئیدی در طی دوره خشکی، آبستنی و شیرواری بز نژاد سانن.

نشان * بیانگر هم بستگی معنی دار با سطح معنی داری کمرت از 0/05 بین شاخص های هورمونی است. 

نشان ** بیانگر هم بستگی معنی دار با سطح معنی داری کمرت از 0/01 بین شاخص های هورمونی است. 

مطالعه تغییرات غلظت هورمون های کورتیزول و تیروئیدی و ...
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سطح سرمی این هورمون ها در پیرامون زایمان به حفظ توده ماهیچه ای 
حیوان کمک می کند )۲6(. همچنین در پژوهش حاضر، هم بستگی منفی 
معنی داری نیز بین غلظت هورمون کورتیزول با تیروکسین )P>0/05 و 
ضریب هم بستگی 0/44-( و غلظت هورمون کورتیزول با تری یدوتیرونین 
)P>0/01 و ضریب هم بستگی 0/88-( در طی دوره آبستنی وجود داشت. 
احتماال ممانعت هورمون کورتیزول و هورمون های آدرنوکورتیکوئید های 
ترشح شده پیرامون زایمان از ترشح هورمون های محرک غده تیروئید و 
به دنبال آن کاهش غلظت همه هورمون های تیروئیدی، علت این موضوع 

است )14 و ۲7(. 
نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که غلظت سرمی هورمون های 
و  آبستنی  خشکی،  دوره های  در  معنی داری  کاهشی  روند  تیروئیدی، 
شیرواری داشته است. هر چند هنوز مکانیسم دقیق عملکرد هورمون های 
چرا که  است.  مانده  ناشناخته  دام ها  چربی ها  متابولیسم  در  تیروئیدی 
هورمون های تیروئیدی از یک سو می تواند باعث متابولیسم چربی ها و 
لیپولیز شده و از سویی دیگر باعث تحریک لیپوژنز )با کمک آنزیم های 
گلوکز-6-فسفات دهیدروژناز( بشود )9(. شرایط فیزیولوژیک استرس زا 
انتقالی،  از حداکثر تولید شیر در دوره  انرژی ناشی  مانند موازنه منفی 
و   4  ،3( شود  تیروئیدی  هورمون های  غلظت  کاهش  به  منجر  می تواند 
۲۲(. چنانچه در گاو های پرتولید نژاد هلشتاین، در دوره میانی شیرواری 
بیشترین شدت موازنه منفی انرژی و کاهش سطح سرمی هورمون های 
تیروئیدی مشاهده شد )3، 14 و ۲6(. در مطالعه حاضر نیز غلظت سرمی 
هورمون های تیروئیدی در شرایط موازنه منفی انرژی ناشی از شیرواری 
به حداقل خودش نسبت به سایر دوره ها، می رسد. دجوکوویک و همکاران 
نیز در سال ۲007 معتقدند که وضعیت هورمون های تیروئیدی به شدت 
موازنه منفی انرژی وابسته است )6(. همچنین در بز های تحت استرس 
هورون های  غلظت  کاهشی  روند  مدت،  طوالنی  نقل  و  حمل  و  شدید 
تیروئیدی دیده شد )1۲(. عالوه بر اثر تضعیف کننده هورمون کورتیزول 
افزایش  از  ناشی  خون  حجم  ازدیاد  تیروئید،  غده  محرک  هورمون  بر 
برون ده قلب و همچنین افزایش متابولیسم بدن در زمان اوج شیرواری، 
بافت های  توسط  تیروئیدی  هورمون های  بیشتر  جذب  باعث  می تواند 
محیطی و کاهش سطح سرمی آن ها بشود )14 و 16(. شدت اکسیداسیون 
تیروئید  غده  فعالیت  با  نزدیکی  به صورت  نیز  سلول ها  میتوکندری  در 
مرتبط بوده و بنابر این می توان آن را به وضعیت موازنه منفی انرژی )و 
استرس ناشی از آن( و به دنبال آن جا به جایی چربی ها از بافت های چربی 
و متعاقب آن نفوذ چربی ها به سلول های کبدی مرتبط دانست )6(. علت 
کاهش توانایی میتوکندری ها برای اکسید کردن اسید های چرب کم بودن 

سطح غلظت هورمون های تیروئیدی است )6(. 

 نتیجه گیری
نتایج پژوهش حاضر تغییرات غلظت سرمی هورمون های کورتیزول 
خشکی  و  شیرواری  آبستنی،  فیزیولوژیکی  شرایط  طی  در  تیروئیدی  و 
این  نشان می دهد. هر چند  نژاد سانن  بز  در  را  آن ها  بین  و هم بستگی 
غلظت  مقادیر  اما  باشد  بیماری  وجود  نشان دهنده  نمی تواند  تغییرات 
هورمون های کورتیزول و تیروئیدی ارائه شده، می تواند به عنوان شاخصی 
فیزیولوژیک  مختلف  شرایط  در  متابولیک  وضعیت  ارزیابی  به منظور 

بز های نژاد شیری در نظر گرفته شود.
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