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تغییرات هورمون های تیروئیدی در فصل تولیدمثل گربه کوسه لکه دار 
)Chiloscyllium punctatum( در خلیج فارس
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 چكیده  
زمینه مطالعه: گربه کوســه لکه دار )Chiloscyllium punctatum( یکی از ماهیان غضروفی آب های خلیج فارس می باشد. هدف: با 
وجود مطالعات درباره تأثیر هورمون های تیروئیدی بر روی تولید مثل ماهیان اســتخوانی، هدف از این مطالعه بررســی نقش این هورمون ها در 
تولیدمثل کوسه ماهیان می باشد. روش کار: در این تحقیق تعداد 36 قطعه گربه کوسه لکه دار شامل 17 قطعه در فصل پاییز )زمان قبل از تولید مثل( 
و 19 قطعه در فصل بهار )زمان تولید مثل( از خور درویش در شمال خلیج فارس با استفاده از تور گوشگیر صید شدند. پس از صید کوسه ها ابتدا از 
ماهیان خون گیری به عمل آمده و سپس مورد توزین، بیومتری و شماره گذاری قرار گرفتند. جهت اندازه گیری غلظت هورمون های تیروئیدی سرم 
از روش االیزا استفاده گردید. نتایج: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که غلظت هورمون های تیروئیدی در فصل پاییز در بین دو جنس نر و 
ماده اختالف معنی داری وجود ندارد )p<0/05(، اما بین غلظت های هورمونی کوسه های صید شده در فصل پاییز با کوسه های صید شده در فصل 
بهار اختالف معنی داری مشاهده گردید )p>0/05(. از طرف دیگر، با دسته بندی کوسه ها به گروه های مختلف طولی مشخص شد که غلظت این 
هورمون ها در بین کوسه های بزرگتر نسبت به کوسه کوچکتر افزایش معنی داری وجود داشت )p>0/05(. نتیجه گیری نهایی: نتیجه قابل توجه این 
پژوهش، افزایش غلظت هورمون های تیروئیدی در فصل تولیدمثل نسبت به فصل غیر تولیدمثل می باشد، به طوری که احتمااًل برای تکوین تخم 

در کوسه های ماده غلظت هورمون T4 خون افزایش چشم گیری می یابد.

واژه های کلیدی: گربه کوسه لکه دار )Chiloscyllium punctatum(، خلیج فارس،  فصل تولیدمثل، هورمون های تیروئیدی

مقدمه
هورمون های تیروئیدی، تیروزین های یدداری هستند که فقط در مهره داران 

یافت نمی شــوند، بلکه در بی مهره گان، گیاهان و باکتری ها نیز وجود دارند 

 )T4( و تیروکســین )T3( غده تیروئید دو نوع هورمون تری یدو تیرونین .)7(

تولید می کند. هورمون T4 به میزان بیشــتری نسبت به هورمون T3 از غده 

تیروئید ترشح می شود. بخش اعظمی از تیروکسین در بافت ها به تری یدو 

تیرونین تبدیل می شود )15(.

عملکــرد هورمون هــای تیروئیدی ماهیان مشــابه عملکــرد آنها در 

پستانداران می باشد. هورمون های تیروئیدی موجب سنتز پروتئین )آنزیم( 

Na+,K+-ATPase شده و بر فعالیت آن می افزاید و مصرف ATP را از این 

طریق افزایش می دهند. اثرات این هورمون ها به کندی بروز می کند اگر چه 

اثرات هورمون T3 به مراتب سریع تر و قوی تر از T4 است. فرایند دگردیسی 

موجودات تحت تأثیر میزان فعالیت غده تیروئید می باشد )14(.

اثر کوتاه مدت هورمون T3 بر متابولیسم در چند گروه از ماهیان از جمله 

ماهیان اســتخوانی )2( و ماهیان غضروفی )3( بررسی شده است که سبب 

تغییر در ســطوح فعالیت آنزیم ها و تغییر در عملکرد میتوکندری می شــود. 

هورمون هــای تیروئیــدی با افزایش میــزان جذب غــذا و افزایش فعالیت 

آنزیم های روده ای، میزان رشــد موجود را کنترل می کنند. غده تیروئید در 

تنظیم میزان رشد، تمایز سلولی، تکامل جنسی، سیستم عصبی، تولید مثل 

ماهیان تأثیر بسزایی دارد. هورمون های تیروئیدی بر تکامل و تنظیم سیستم 

ایمنی ماهیان مؤثر هستند )8(. 

کوسه های جنس Chiloscyllium، مانند گربه کوسه لکه دار از جمله 

کوسه هایی می باشــند که از سواحل و خوریات خلیج فارس صید می شوند 

)13(. همچنین، این کوسه ها در آکواریوم ها رایج می باشند و زمینه تحقیقات 

آزمایشــگاهی فراوانــی را به وجود آورده انــد )11(. از آنجایی که این گونه، 

تخم گذار و دارای لقاح داخلی می باشد و نیز توانایی تولید مثل در آکواریوم را 

دارند )5(. بنابراین، با توجه ضرورت بررسی تأثیر هورمون های تیروئیدی در 

 Chiloscyllium( ماهیان غضروفی، در این پژوهش از گربه کوسه لکه دار

punctatum( جهت مطالعه استفاده شده است.

مواد و روش کار
بــرای انجام این تحقیــق، ابتدا تعداد 17 کوســه  در فصل پاییز و 19 

قطعه در فصل بهار از خور درویش در شمال غربی خلیج فارس صید شدند. 

جهــت ارزیابی ســطوح هورمون هــای تیروئیــدی )T3 و T4(، پس از خارج 

کردن کوسه ماهی از آب، مقداری خون از رگ ساقه ی دمی توسط سرنگ 

mL  2/5 گرفته می شد. پس از خون گیری، خون به داخل لوله های آزمایش 

شیشه ای منتقل و زمان داده شد تا خون لخته شود، پس از ته نشین شدن 

خون در انتهای لوله آزمایش، مایع باالیی )ســرم( به وسیله میکروپیپت از 
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لوله آزمایش خارج می گشت. در انتها، نمونه های خون تا پایان خون گیری 

تا قبل از مرحله ســانتریفیوژ نمودن، روی یخ نگهداری می شــد. در پایان، 

خون به مدت 10 دقیقه با دور rpm 6000 توسط دستگاه  Hettich مدل 

D-7200 )ساخت ایتالیا( سانتریفیوژ و سرم به وسیله سمپلر یا پیپت پستور 

خارج و در میکروتیوپ های دارای برچسب مشخصات ماهی و فصل نمونه 

برداری، منتقل گردید. تعیین جنسیت کوسه ها با استفاده از مشاهده کالسپر 

در جنس نر و عدم مشاهده آن در جنس ماده صورت گرفت. سپس، سنجش 

سطوح هورمون های تیروئیدی T4 و T3 به روش االیزا )ELISA( با استفاده 

از دســتگاه االیزا آناالیــزر DYNEX DS 2 )ســاخت امریکا( و کیت های 

تجاری انسانی )ساخت Diaplus Inc. U.S.A (، به صورت تمام اتوماتیک 

اندازه گیری گردید )9(.

تمــام داده های آماری ســطوح هورمون های تیروئیــدی )T4 و T3( به 

 Mean ± Standard error of( صــورت میانگین ± خطای اســتاندارد

mean( بیان شده است. اختالف بین این داده ها در فصل ها و در گروه های 

مختلف با آنالیز واریانس یک طرفه )One-Way ANOVA( در نرم افزار 

SPSS 19.0 تحت سیســتم عامل Windows 7 انجام و در صورت وجود 

اختالف معنی دار بین گروه ها، پس آزمون Duncan برای مقایســه دو به 

 )p>0/05( %95 دوی داده ها استفاده شد و اختالف در سطح اطمینان باالی

 Microsoft Office بررسی می گردید. رســم نمودار ها در محیط برنامه

Excell 2010 با اســتفاده از داده های مســتخرج از برنامه ی SPSS رســم 

شد )12(.

نتایج
همان طور که در نمودار 1 نشــان داده شــده اســت، با مطالعه غلظت 

هورمون های تیروئیدی کوســه ها بر اســاس فصل و جنس مشــخص شد 

که در فصل پاییز، غلظــت هورمون T3 بین جنس نر و ماده دارای اختالف 

معنی داری نیســت )p<0/05(، ولی غلظــت این هورمون در فصل بهار در 

 .)p>0/05( جنس ماده افزایش معنی داری را نســبت به جنس نر نشان داد

همچنین، مقدار هورمون T3 کوســه های مــاده، در فصل تولیدمثل )بهار( 

افزایش قابل مالحظه ای نســبت بــه فصل غیر تولیدمثل )پاییز( داشــت 

.)p>0/05(

تغییــرات هورمون T4 در میان دو جنس نر و ماده نیز مشــابه تغییرات 

هورمــون T3 بود، با این تفاوت که مقدار هورمون T4 در جنس نر در فصل 

بهــار اختــالف معنی داری با غلظــت  این هورمون در فصل پاییز نداشــت 

)p<0/05( و نکته قابل توجه این اســت کــه، مقدار هورمون T4 در جنس 

ماده در فصل تولیدمثل )بهار( افزایش چشم گیری را نسبت به جنس نر در 

همین فصل و نر و ماده ها در فصل پاییز نشان داد )p>0/05( ) نمودار1(. در 

مورد نسبت هورمونی T4/T3 در فصل پاییز، در جنس ماده نسبت به جنس 

نر افزایش معنی داری مشاهده گردید )p>0/05(. ولی برعکس، مقدار این 

نســبت در جنس ماده فصل تولیدمثل )بهار( کاهش معنی داری نســبت به 

جنس نر داشت )p>0/05(. با این وجود، نسبت هورمون T3 به T4 در فصل 

تولیدمثل افزایش معنی داری را نســبت به فصل غیر تولیدمثل نشــان داد 

.)p>0/05(

با توجه بــه نتایج حاصل از ســنجش هورمون هــای تیروئیدی خون 

گربه کوســه لکه دار )C. punctatum(، بررســی میزان غلظت هورمونی 

نمــودار 1. تغییــرات میانگین غلظت هورمون هــای T3 و T4 در گربه کوســه لکه دار                  
)C. punctatum(. حروف انگلیسی متفاوت، اختالف معنی دار بین گروه ها را نشان 

.)p>0/05( می دهد
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در گروه هــای طولی مختلف، با تفکیک جداگانه آنهــا در دو فصل پاییز و 

بهار انجام شــد. به طوری که کوســه های مورد نظر در فصل پاییز به چهار 

گروه طولی و در فصل بهار به ســه گروه طولی مطابق جدول 1 و 2 دســته 

بندی گردیدند. در فصل پاییز مشخص شد که با افزایش طول بدن غلظت 

هورمــون T4 در خون کوســه ها افزایش معنــی داری را از گروه 1 تا گروه 4 

نشان می دهد )p>0/05(. در مورد هورمون T4 کمترین میانگین مربوط به 

گروه 1 با مقدار nM 1/3±3/6 و بیشترین میانگین مربوط به گروه 4 با مقدار 

nM 0/74±10/7 بــود. همچنین، در مورد هورمون T3 با کمترین میانگین 

غلظــت هورمونی در گروه 1 برابر با  nM 0/2±0/47 و بیشــترین غلظت 

هورمــون در گروه 4 با مقــدار nM 0/26±1/5 دیده شــد )p>0/05(. ولی 

نکته قابل توجه این است که، نسبت غلظت هورمون T3 به T4 با کمترین 

میانگین )0/03±0/11( در گروه 2 و بیشــترین میانگیــن )0/01±0/15( در 

.)p<0/05( گروه 3 اختالف معنی داری را در بین گروه ها نشان نداد

در فصــل بهار نیز نتایج مشــابهی گزارش به دســت آمــد. به طوری 

که بــا افزایش طول بدن غلظــت هورمون T4 در خون کوســه ها افزایش 

معنــی داری را از گروه 1 تا گروه 3 نشــان داد )p>0/05(. در مورد هورمون 

T4 کمترین میانگین مربوط به گروه 1 با مقدار nM 4/5± 7/8 و بیشترین 

میانگین مربوط بــه گروه 2 با مقــدار nM 0/34±1/44 بود. همچنین، در 

مــورد هورمون T3 نیز کمترین میانگین غلظــت هورمونی در گروه 1 برابر 

 nM 0/21±0/47 و بیشــترین غلظت هورمون در گروه 2 با مقدار nM با

 .)p>0/05( 0/55±2/05 با افزایش معنی داری در بین گروه ها مشاهده شد

در مورد نسبت غلظت هورمون T3 به T4 با کمترین میانگین )0/19±0/11( 

در گروه 2 و بیشترین میانگین )0/07±0/21( در گروه 3 اختالف معنی داری 

.)p<0/05( در بین  گروه ها مشاهده نشد

بحث
در تمــام مهره داران، هورمون هــای T4 و  T3 به وســیله غده تیروئید 

ترشح می شود )15(. بر اساس بیشتر آزمایش ها و مطالعات قبلی، میانگین 

غلظت هــای خونــی هورمون هــای T3 و T4 در این مطالعه بــر روی گربه 

کوســه لکه دار )C. punctatum( با غلظت های این هورمون ها در دیگر 

گونه های االسموبرانش که در ســایر مطالعات اندازه گیری شده اند، مشابه 

می باشــد. به طوری که Volkoff در ســال 1996، غلظت T4 چهار کوسه 

صید شــده از طبیعت را اندازه گیری کرد و میانگین غلظت T4 را به صورت 

                                   ،)Carcharhinus limbatus( زیر نشان داد: کوسه مرجانی نوک سیاه

                                                   ،)Carcharhinus isodon( دندان ریــز  کوســه  رng/mL 17/0؛ 

                                                                       ،)Carcharhinus obscurus( تیــره  کوســه   رng/mL 16/0؛ 

رng/mL 25 و کوسه تیز پوزه )Rhizoprionodon terraenovae(،ر

ng/mL 23. همچنین Gash در ســال 2000، نشــان داد که در کوسه سر 

 T4 صید شــده از طبیعت، غلظت هورمون )Sphyrna tiburo( چکشــی

 Crow 16/95 بودنــد در حالی که ng/mL در محــدوده کمتــر از 1/0 تــا

و همــکاران در ســال 1999، غلظــت  T4 در کوســه مرجانی نوک ســفید 

)Triaenodon obesus( اســیر در را محدوده ng/mL 9/24 – 1/34 و 

در گربه کوســه خال سفید )Chiloscyllium plagiosum( در محدوده 

ng/mL 45/26 – 4/63 گــزارش نمودنــد. به هر حــال، وقتی که با دیگر 

گونه های مهره دار مقایسه شود، غلظت هورمون T4 پالسما در گربه کوسه 

لکه دار )ng/mL 10/7- 3/6( نسبت به دوزیستان )ng/mL 9/0 – 0/25( و 

ماهیان استخوانی )کمتر از ng/mL 1/0( باالتر است )4،14(. 

با توجه به نتایج این پژوهش مشــخص شــد کــه هورمون های T3 و  

T4 در فصل تولیدمثل )بهار( نســبت فصل غیر تولیدمثــل )پاییز( افزایش 

چشم گیری می یابد. این یافته با نتایج دیگر مطالعات مطابقت دارد. همچنان 

تغییرات هورمون های تیروئیدی در کوسه C. punctatum خلیج فارس

طول بدن )Tl(تعدادگروه
)mm(

T4

)nM(
T3 

)nM(
T4/T3

17308/1 ± 26/1 a3/6 ± 1/3 a0/47 ± 0/21 a0/14 ± 0/04 a

24395/7 ±25/3 b6/7 ± 1/8 b0/72 ± 0/14 a0/11 ± 0/03 a

33486/1 ±35/1 c9/22 ± 1/9 c1/46 ± 0/4 b0/15 ± 0/01 a

43604/3 ±32/1 d10/7 ± 0/74 c1/5 ± 0/26 b0/13 ± 0/02 a

0/03 ± 0/510/133 ± 3/170/88 ± 115/76/62± 17412/4میانگین

.)p>0/05( جدول 1. تغییرات هورمون های تیروئیدی کوسه های صید شده در فصل پاییز. حروف انگلیسی متفاوت، اختالف معنی دار بین گروه ها را نشان می دهد

.)p>0/05( جدول 2. تغییرات هورمون های تیروئیدی کوسه های صید شده در فصل بهار. حروف انگلیسی متفاوت، اختالف معنی دار بین گروه ها را نشان می دهد

طول بدن ) Tl(تعدادگروه
)mm(

T4

)nM(
T3

)nM(
T4/T3

15584/1 ± 41/2 a7/8 ± 4/5 a1/44 ± 0/34 a0/21 ± 0/07 a

28678/1 ±32/3 b16/7 ± 12/4 a2/05 ± 0/55 a0/19 ± 0/11 a

36771/6 ±34/1 c16/3 ± 15/9 a1/93 ± 0/41 a0/20 ± 0/11 a

0/09 ± 0/50/20 ± 12/21/8 ± 80/314/2± 19682/8میانگین
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که مطالعات روی ماهیان االسموبرانش تعیین کردند که فعالیت غده تیروئید 

بــه طور فصلی و به علت حالت های تولیدمثلی تغییر می کند. به طوری که 

Volkoff و همکاران در ســال 1999، گزارش دادند که  کوسه های نابالغ 

دارای غلظت های هورمونی T4 و T3 پایین تری نسبت به ماده های تخمگذار 

و باردار اســت. همچنین، این محققان با مطالعه روی کوســه های مرجانی 

نوک ســفید )Triaenodon obesus( نشــان دادند که کوسه های نابالغ 

اســیر دارای تفاوت جنسی معنی داری در هورمون های T4 و T3 سرم است. 

به طوری که هورمون T4 سرم دارای افزایش معنی داری در طول زمستان با 

میانگین غلظت از  ng/mL-6/158، در مقایسه با میانگین غلظت تابستان 

)ng/mL-3/162( بودنــد. همچنین، بررســی بافت شناســی غده تیروئید 

کوسه سر چکشی ماده تخم گذار بچه زا )Sphyrna tiburo(، هایپرتروفی 

 )THs( فولیکولی و خالی شدن ذخیره های کلوئیدی هورمون های تیروئیدی

را نشان داد، که مشــخص می کنند افزایش سنتز هورمون های تیروئیدی 

احتمااًل به علت افزایش تقاضای متابولیســم در مرحله تولیدمثلی می باشد 

.)10(

این فرضیه نیز تقویت می شود که هورمون های تیروئیدی ممکن است 

بر ترشــح هورمون های تولیدمثلی مؤثر باشند، و این افزایش هورمون های 

تیروئیــدی در فصل تولیدمثل ضروری به نظر می رســد. زیــرا Brown و 

Eales در ســال 1997، نشــان دادند که هورمون های تیروئیدی ســرعت 

تکوین و رشد تخم و الرو ماهی را افزایش می دهند. عالوه بر این، وضعیت 

تیروئید مادری و ورودی THs به درون زرده ی تخم با موفقیت رشد و بقای 

جنیــن ارتباط دارد )Roy .)6 و همکاران در ســال 2000، تعیین کردند که 

وقتی ماهــی murrelر)Channa gachua( و کپور )Catla catla( با 

هورمــون آزاد کننده گنادوتروپین تزریق شــده اند باعث تحریک غده های 

تیروئید مادری جهت افزایش جذب یدید تیروئیدی، ســنتز THs جدید، و 

داخل کردن THs مادری به درون زرده ی تخم می شــود. همچنین، کشف 

شده است که ورود THs مادری به درون زرده ی تخم تأثیر معنی داری بر نمو 

جنین و نیز متامورفیسم گونه های ماهیان استخوانی داشته است. نشانه های 

بیشتر اهمیت THs در نمو جنینی از تسریع رشد و زمان متاموفیسم از طریق 

درمان با هورمونT4 خارجی مشخص شد )1(.

مطالعات نشــان دادند که هورمون های تیروئیدی در فرایند تولیدمثل 

مســتقیمًا مؤثر هســتند. به طوری که، در ســنجش میــزان هورمون های 

تیروئیدی ســرم چندین گونه کوســه ماهی، همبستگی مثبتی میان وقایع 

تکاملی و تولیدمثلی و میزان هورمون های تیروئیدی گزارش شــده اســت 

)5،17(. میــزان باالی هورمون های تیروئیدی در کیســه زرده الرو و ماهی 

هالیبوت نشــان دهنده اهمیت فراوان این هورمون ها جهت تکوین مراحل 

جنینی می باشد. هورمون های تیروئیدی سرعت تکوین و رشد تخم و الرو 

ماهی را افزایش می دهند. هورمون های تیروئیدی و هورمون های رشــد با 

تسریع سنتز پروتئین ها، میزان رشد جانوان را افزایش می دهند. اما پرکاری 

غده تیروئید طی مراحل اولیه رشد در ماهی، پرندگان و پستانداران منجر به 

تأخیر رشد جسمانی، عصبی و جنسی می شود. وجود هورمون های تیروئیدی 

در طی مراحل اولیه تکامل مهره داران اهمیت ویژه ای دارد )18(. 

بر اســاس مطالعات قبلی، میانگین غلظت هــای خونی هورمون های 

T3 و T4 در مطالعــه مــا روی گربه کوســه لکــه دار )C. punctatum( با 

غلظت های این هورمون ها در دیگر گونه های االسموبرانش که این مطالعات 

اندازه گیری کردند، مشابه می باشد. با توجه به نتایج این پژوهش مشخص 

شــد که هورمون های T3 و T4 در فصل تولیدمثل )بهار( نســبت فصل غیر 

تولیدمثل )پاییز( افزایش چشم گیری می یابد. این فرضیه نیز تقویت می شود 

که هورمون های تیروئیدی ممکن است بر ترشح هورمون های تولیدمثلی 

مؤثر باشــند. و این افزایــش هورمون های تیروئیــدی در فصل تولید مثل 

ضروری به نظر می رسد. 

تشکر و قدردانی
انجام این تحقیق با تالش و کوشش گروهی از صیادان بندر ماهشهر 

صورت گرفت. لذا بدین وسیله از زحمات آنان کمال تشکر را دارم.
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Abstract:
BACKGROUND: Brownbanded Bamboo sharks (Chiloscyllium punctatum) is one of the 

cartilaginous fish that lives in the Persian Gulf. OBJECTVES: The purpose of the pres-
ent study is to study the effects of thyroid hormone on reproductive system of this spe-
cious. METHODS: In this investigation, 36 individual of Brownbanded Bamboo sharks 
(Chiloscyllium punctatum) in both autumn (before reproduction) and spring (period of 
reproduction) seasons were caught from Dervish’s Creek located at the northern of Persian 
Gulf. After weighing, biometry, sex determination and the numbering of sharks, (the sex is 
determined through clasper which is observed in male and not in female), ELISA was used 
to measure serum thyroid hormone concentrations. RESULTS: The results showed that T3 
and T4 hormones were increased dramatically in the reproductive season compared with 
the non-breeding season (p<0.05). On the other hand, by classifying the sharks into differ-
ent groups, we found that the levels of thyroid hormone were higher in the blood of larger 
sharks compared with the smaller ones (p<0.05). CONCLUSIONS: It is probable that T4 
hormone levels will increase dramatically for the development of eggs in the female shark.
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Figure Legends and Table Captions
Graph 1. Mean changes of T3 and T4 hormones in the Brownbanded Bamboo shark (C. punctatum). Different English letters indi-
cate significant differences between the groups (p<0/05).
Table 1. Thyroid hormone Changes of the Brownbanded Bamboo shark (C. punctatum) in autumn. Different English letters indicate 
significant differences between the groups (p<0/05).
Table 2. Thyroid hormone Changes of the Brownbanded Bamboo shark (C. punctatum) in spring. Different English letters indicate 
significant differences between the groups (p<0/05).


