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 )1دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه ایالم ،ایالم ،ایران
 )2گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
 )3گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
(دریافت مقاله 28 :تیر ماه  ،1396پذیرش نهایی 21 :شهریور ماه )1396

چکیده

زمینه مطالعه :هورمون تیروئیدی از جمله مهمترین عوامل م ٔوثر در تنظیم سوخت و ساز و متابولیسم انرژی و پروتئین در نشخوارکنندگان

هستند .هدف :در مطالعه حاضر ،وضعیت هیستوپاتولوژی غده تیروئید و ارتباط آن با مقادیر سرمی هورمونهای تیروئیدی در گاومیش رودخانهای
در شهرستان اهوازمورد بررسی قرار گرفته است .روش کار :برای انجام این مطالعه از  89راس گاومیش ( 66ماده 23 ،نر) نمونه گیری از خون و غده
تیروئید به عمل آمد .نمونههای واجد هر دو لب غده تیروئید از هر دام ،پس از انتقال به آزمایشگاه پاتولوژی و تهیه مقطع ،به روش هماتوکسیلین-
ائوزین رنگآمیزی شده و تحت بررسی میکروسکوپی قرار گرفتند .مقادیر سرمی هورمونهای  T 3و  T 4با استفاده از روش الیزااندازهگیری شد.
نتایج :نتایج این مطالعه نشان داد که  31راس ( )% 34/8واجد ضایعات پاتولوژی در غده تیروئید بودند که از نظر نوع و فراوانی ،این ضایعات به
ترتیب شامل؛ هیپرپالزی موضعی ( ،)% 31/5متاپالزی ( )% 2/2و تیروئیدیت مزمن ( )% 1/1بود .توزیع ضایعه بر اساس جنس نیز نشان داد که
 % 30/3از گاومیشهای ماده و  % 52/2از گاومیشهای نر واجد ضایعه بودند .مقایسه میزان هورمونهای  3Tو  4Tدر دامهای سالم و ضایعهدار
نشان داد که فقط مقادیر سرمی هورمون  T 4در دامهای سالم بهطور معنیداری بیشتر از دامهای دارای غده تیروئید واجد ضایعه است (.)p=0/02
نتیجهگیری نهایی :در پایان این مطالعه نتایج نشان داد که همبستگی مثبت و معنیداری بین مقادیر سرمی  3Tو  4Tدر گاومیشهای دارای
ضایعه وجود دارد ( ،)r=0/4 ،p<0/05در حالی که این ارتباط در دامهای سالم بسیار ضعیف است(.)r=0/1 ،p>0/05
واژههایکلیدی :هیستوپاتولوژی ،هورمونهای تیروئیدی ،گاومیش

مقدمه
گاومیش رودخانهای ()Bubalis. bubalisبه عنوان یک گونه از دامهای
اهلی در بیشــتر کشــورهای آسیا و آفریقا ؛ شــامل :هند ،پاکستان ،ایران،
عراق و مصر اســت .)4 ،16( .گاومیش بدلیل تعریق کم ،پوشــش خارجی
نازک و رنگ تیره پوست از حساسیت زیادی نسبت به دمای باالی محیط
به خصوص زمانی که در معرض تابش نور مســتقیم آفتاب قرار میگیرد،
برخوردار استHuszenicza .)6( .و همکاران در سال  ،2002بیان کردند

ساختار بافت شناسی خود که آن نیز به نوبه خود متاثر از جنس ،سن وفصل
و ..میباشد ،هورمون تیروکسین از خود آزاد میکند .همچنین او بیان کرد
که هیپوتیروئیدیســم به عنوان یکی از مهمترین عوامل ایجاد اختالالتی
نظیر تولد زودرس ،جفت ماندگی ،آندومتریت چرکی و سایر اختالالت تولید
مثلی در گاو شــناخته شــده اســت ( .)15با توجه به اهمیت غده تیروئید در
زندگی تولیدی حیوان ،اختالالت پاتولوژیک وتغیرات احتمالی هورمونهای
تیروئیدی مرتبط با این تغییرات در مطالعه کنونی مورد توجه قرار گرفت.

که با توجه به اینکه هورمونهای تیروئیدی نقش اصلی را در تنظیم حرارت
و هموستاز انرژی و متابولیســم پروتئین در بدن دارند ،بنابراین بسیاری از
بیماریها به صورت مســتقیم و غیر مستقیم به اختالالت عملکردی این
غده نسبت داده میشود .مطالعات زیادی در گذشته در تأیید این نکته وجود
دارد که هومونهای تیروئیدی نقش بســیار مهمی در هموستاز متابولیسم
انرژی و پروتئین در اسب ،سگ و گربه دارند .امروزه مشخص شده است که
این نکته در مورد نشــخوارکنندگان نیز صادق بوده و ارتباط تنگاتنگی بین
واکنشهای متابولیکی آنها به غذا ،محیط و بیماری وجود دارد .همچنین
هورمونهای تیروئیدی در انتخاب گاوهایی که از نظر ژنتیکی جزء نژادهای
برتر هستند و یا به عنوان اجداد استفاده میشوند مورد توجه قرار میگیرند.
( Sastry .)5در ســال  1983نشان داد که غده تیروئید بر اساس ترکیبی از

مواد و روش کار
برای انجام این مطالعه با مراجعه به کشــتارگاه شهرستان اهواز بین
ماههای مهر تا دی  ،1389از تعداد  89راس گاومیش بظاهر سالم ( 66راس
مــاده 23 ،راس نر) نمونهگیری به عمل آمد .بدین منظور ابتدا  5سیســی
خــون از ورید وداج با لولــه ونوجکت حاوی ماده ضد انعقاد اخذ شــد .پس
از کشــتار نیزجداســازی هر دو غده تیروئید و انتقال آنها به ظرف حاوی
فرمالین  % 10انجام میگرفت .در پایان هر روز نمونهگیری،ابتدا نمونههای
خــون را در بنمــاری  37درجه ســانتیگراد (ممرت ،آلمــان ) به مدت 15
دقیقه قرار داده ،با استفاده از سانتریفوژ (هیتریخ روتوفیکس ،آلمان) با دور
 3000به مدت  15دقیقه ســانتریفوژ شده و پس از جداسازی سرم آنها ،تا
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پایان نمونهگیری در فریز منفی  20درجه سانتیگراد نگهداری میشدند .در
ادامــه با انتقال غدههای تیروئید به آزمایشــگاه پاتولوژی ابتدا بافت چربی
اطراف آنها جداســازی و ســپس با انجام برشهای عرضــی بافت را به
قطعات نیم سانتیمتری تقســیم کرده ،سپس در ظرفهای جداگانه حاوی
فرمالین ( %10مرک ،آلمان) تا پایان نمونهگیری نگهداری میشدند (تصویر
 .)3ضمنا پس از گذشــت  24ساعت اولیه فرمالین نمونهها عوض میشد.
نمونههــای واجد هر دو لب غده تیروئیــد از هر دام ،پس از تهیه مقطع ،به
روش هماتوکسیلین -ائوزین رنگآمیزی شده و تحت بررسی میکروسکوپی
قرار گرفتند .برایاندازهگیری هورمونهای تیروئیدی نمونههای ســرمی از
روش الیزا و از کیت (مونوباند ،آمریکا) اســتفاده شــد .جهت انجام تجزیه و
تحلیل آماری دادهها ،از نرم افزار آماری  .17SPSSو آزمونهای  Tمستقل
و همبستگی پیرسون استفاده گردید.

نتایج
نتایج هیستوپاتولوژی :نتایج هیستوپاتولوژی این مطالعه نشان داد که
از تعداد  89راس گاومیش تحت بررســی 31 ،راس ( )% 34/8واجد ضایعه

جدول  .1فراوانی و نوع ضایعات مشــاهده شــده در غده تیروئید گاومیشهای مورد
مطالعه.
نوع ضایعه

تعداد گاومیش مبتال

هیپرپالزی موضعی

) % 31/5( 28

متاپالزی

)% 2/2( 2

تیروئیدیت مزمن

)% 1/1( 1

تعداد کل

)% 34/8( 31

جدول  .2مقایسه مقادیر سرمی T3و  T 4،در گاومیشهای ماده و نر سالم و ضایعه
دار( ستاره در کنار هر عدد نشانه معنیدار بودن ارتباط آنهاست).
تعداد

)T3(ng/ml

)T4(µg/dl

ماده سالم

46

1/86 ±1/14

* 3/75 ± 1/82

ماده ضایعه دار

20

1/70 ± 0/5

* 2/85 ± 1/92

نرسالم

11

2/01 ±0/78

3/78 ± 1/16

نر ضایعه دار

12

1/87 ±0/6

2/92 ± 1/34

تعداد کل

89

نشــان داد که یک ارتباط مثبت و معنیداری بین مقادیر سرمی  3Tو 4T
در گاومیشهای واجد ضایعه در غده تیروئید وجود دارد (.)r=0/4 ،p <0/05
در حالیکه این آزمون ،همبستگی بسیار ضعیفی بین دو پارامتر سرمی ذکر
شده در دامهای با غد ه تیروئید سالم را نشان داد ((،)r=0/1جدول .)2

بودند که این ضایعات به ترتیب فراوانی شــامل؛ هایپرپالزی موضعی 28
			
راس ( ،)% 31/5متاپــازی  2راس( )% 2/2و تیروئیدیت مزمن  1راس(1/1
 )%بود ( تصاویر .)1،2تنها در یک راس بطور همزمان دو ضایعه هایپرپالزی
موضعی و متاپالزی مشــاهده شد .بررسی آماری نشان داد که ( )% 30/3از
این ضایعات مربوط بــه دامهای ماده و  % 52/2متعلق به گاومیشهای نر
میباشد .نتایج نشان داد که علیرغم اینکه میزان ضایعه در دامهای نر بیشتر
از دامهای ماده اســت ،اما این اختالف معنیدار نبود ( .)p=0/06در مقایسه
وجود ضایعه پاتولوژیک در دامهای بالغ و نابالغ مشــخص شد که % 34/2
از گاومیشهای بالــغ و  % 43/8از گاومیشهای نابالغ واجد ضایعه در غده
تیروئید خود بودند .تعیین بالغ و نابالغ دامهای ذکر شده با استفاده از فرمول
دندانی( شیری و دائم) آنها صورت گرفت .تحلیل آماری نشان داد که بین
سن (بالغ و نابالغ) و وجود ضایعه در غده تیروئید ارتباط معنیداری وجود ندارد
( ( ،)p >0/05جدول .)1
نتایج مقادیر ســرمی  3Tو  :4Tبررســی آزمایشگاهی مقادیر سرمی
هورمونهای تری یدوتیرونینو تیروکسین 89 ،راس گاومیش مورد مطالعه
نشان داد که میانگین مقدار سرمی  3Tو  4Tدر گاومیشهای با غده تیروئید
سالم به ترتیب ( 1/91 ± 1/08 )ng/mlو ( 3/76 ± 1/74 )µg/dlمیباشد.
همچنین میانگین مقادیر سرمی  3Tو  4Tدر گاومیشهای با غده تیروئید
دچــار ضایعه به ترتیــب ( 1/76 ±0/53)ng/mlو ( 2/87 ±1/7)µg/dlبود.
بررسیهای آماری نشان داد که بین مقادیر سرمی  3Tدر دو گروه سالم و
ضایعهدار تفاوت آماری معنیداری وجود ندارد ( .)p>0/05اما این مقایســه
نشان داد که مقادیر سرمی  4Tدر دامهای سالم بهطور معنیداری بیشتر از
گاومیشهای دچار ضایعه است (.)p<0/05آزمون همبستگی پیرسون نیز

بحث

علت انتخاب زمان نمونهگیری بین ماههای مهر تا دی ،کاهش اثرات
تفاوت دمایی در فصول ســرد و گرم بر عملکرد غده تیروئید گاومیشهای
تحت بررسی در مطالعه حاضر بود .در بررسی حاضر ( )% 34/8از گاومیشهای
مورد مطالعه واجد ضایعه در غده تیروئید بودند .ضایعات مشاهده شده شامل؛
هایپرپالزی موضعی ( ،)% 31/5متاپالزی ( )% 2/2و تیروئیدیت مزمن (1/1
 )%بود .از بین ضایعات مشــاهده شده ،هایپرپالزی بیشترین میزان ضایعه
را به خود اختصاص داد .همچنین بیشــترین تغییــرات هورمونهای  3Tو
 4Tدر دامهــای واجد ضایعه در غده تیروئید به این نوع ضایعه بر میگردد.
در مطالعات معدود دیگری که در مورد تیروئید گاومیش و گوســفند انجام
شــده اســت ،از این ضایعه به عنوان هایپرپالزی فولیکولی نام برده شــده
اســت ( .)1،3در مطالعهای که  Nouriو همکاران در سال  ،2006بر روی
گوسفندان در کشتارگاه اهواز انجام دادند ،میزان کلی ضایعات پاتولوژیک
غــده تیروئیــد را ( ) % 41عنوان کردند ،که در این میان میزان هایپرپالزی
فولیکولی در ( )% 4و آتروفی فولیکولی ( )% 43/6بیشــترین ضایعه گزارش
شده بودند( Shelke .)8و همکاران در سا ل  ،2009در مطالعه کشتارگاهی
کــه بهمنظور بررســی تغییرات هیســتوپاتولوژی غده تیروئیــد  300راس
گاومیش انجام شد ،ضایعات مشاهده شده شامل؛ گواتر کلوئیدی (،)% 11/7
گواتر پارانشــیماتوز یا هایپرپالزی فولیکولی ( )% 1/9و تغییرات فیبروتیک
( )% 9/6بودند ( ،)16که از نظر فراوانی نوع ضایعه گزارش شــده با مطالعه
حاضــر تفاوت دارد .در مطالعه آنها هایپرپالزی فولیکوالر کمترین ضایعه

تغییرات هورمونهای  T3و  T4،و ارتباط آن با هیستوپاتولوژی
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تیروئیدیت ( )% 4بیشترین ضایعاتی بود که گزارش نمودند .همچنین آنها
نشــان دادند که میزان سرمی هورمون  3Tدر دامهای سالم و واجد ضایعه
در غــده تیروئید ،اختالف معنیداری وجود ندارد ،که با نتایج مطالعه حاضر
مطابقت دارد .اما نتایج آنها در مورد مقدار سرمی هورمون  4Tنشان داد که
بر خالف مطالعه حاضر ،مقدار این هورمون در دامهای با غده تیروئید دارای
ضایعه بهطور معنیداری بیشــتر از دامهای سالم است .در مطالعه دیگر که
توسط  Rasooliو همکاران در سال ،1389به منظور بررسی میزان تغییرات
هورمونهای تیروئیدی و تغییرات پاتولوژیک غده تیروئید در گوســفند ،در
شــرایط دمایی ســرد (دمای اتاق) و گرم در شهرســتان اهواز انجام دادند،
مشخص شد که میزان هورمون  3Tدر گوسفندانی که در شرایط سرد قرار

تصویــر  .۱هیپرپــازی فولیکــوالر غــده تیروئیــد گاومیــش در رنگ آمیــزی (،)H&E
بزرگنمایی  ،40 Xبا میکروسکوپ نوری.

داشتند به طور معنیداری بسیار کمتر از گروه گرم بود  .هر چند این اختالف
در مورد هورمون  4Tمعنیدار نبود .نتایج هیستوپاتولوژی مطالعه آنها نیز
نشــان داد که در گروه ســرد  8راس و در گروه گــرم  9راس دچار ضایعات
مختلــف در غده ی تیروئیــد خود بودند که در بین آنهــا یک راس دارای
هیپرپالزی سلولهای فولیکولی و یک راس هم دارای متاپالزی بود (،)12
که با نتایج مطالعه حاضر متفاوت میباشــد .از دالیل این اختالف میتوان
به تفاوت در گونه ،جنس ،سن و نحوه نمونه گیری و شرایط کلی حاکم بر
مطالعه ی آنها اشــاره کرد .در مطالعه دیگر که توسط  Saberو همکاران
در ســال  ،2009جهت بررســی میزان هورمونهای تیروئیدی و بررســی
تغییرات پاتولوژیک غده تیروئید گاوهای کشــتار شــده در شهرستان تبریز
انجام شد ،میزان کلی ضایعات مشاهده شده را  % 15و میزان هایپرپالزی
موضعی را  % 0/27بیان کردند ( ،)14که بسیار کمتر از میزان ضایعه گزارش

تصویــر  .۲متاپــازی در غــده تیروئید گاومیش در رنگ آمیــزی ( ،)H&Eبزرگنمایی
 ،X40با میکروسکوپ نوری.

شده در مطالعه حاضر است ،که میتواند بدلیل وجود تفاوتهای گونه ای،
جغرافیایی و فصلی در دو مطالعه ذکر شده باشد .همچنین آنها نشان دادند
که میانگین هورمونهای تیروئیــدی در گاوهایی که دارای ضایعه در غده
تیروئید خود بودند به طور معنیداری کمتر از دامهای ســالم میباشــد ،که
در مورد هورمون  4Tبا نتایج مطالعه حاضر مطابقت دارد .در مطالعه دیگر
که توسط  Nuoriو همکاران در سال  ،2010بر روی تغییرات پاتولوژیک
غده تیروئید در میشها و جنینهای آنها انجام دادند ،مشــخص شــد که
( )% 59از میشهــا و ( )% 21از جنینهــای آنهــا دارای ضایعه در غده ی
تیروئید خود بودند و بیشترین ضایعه مشاهده شده ،هایپرپالزی فولیکوالر
بــا فراوانــی ( )% 37و یک مورد نیز التهاب تیروئید گزارش شــد که از نظر
بیشترین نوع ضایعه مشاهده شده با مطالعه حاضر مطابقت دارد .البته آنها
در مطالعه خود ضایعات دیگری از جمله کیســت برانشیال ( ،)% 31کیست

تصویر  .۳غده تیروئید چپ و راست گاومیش در نمای ماکروسکوپی.

از نظر فراوانی بود .البته آنها در مطالعه خود میزان هورمونهای تیروئیدی
رااندازه گیــری نکردند  Darakhshesh .و همکاران در ســال ،2011در
یک بررسی هیستوپاتولوژی که روی غده تیروئید  100راس گوسفند کشتار
شــده انجام دادند ،هایپرپالزی فولیکولــی ( ،)% 32گواتر کلوئیدی ( )% 4و

التیموبرانشــیال ( ،)% 14پرخونی و خونریزی ( )% 10را نیز گزارش نمودند
( .)9بــه طور کلی در مطالعات ذکر شــده در فوق ،همانند مطالعه حاضر ،از
هایپرپالزی فولیکولی به عنوان یک ضایعه میکروســکوپی نام برده شــده
است اما بر خالف دیگر بررسیهای انجام شده بر روی گوسفند و گاو که در
باال ذکر شد ،در این مطالعه موردی از گواتر کلوئیدی و کیست پارانشیماتوز

مجله تحقیقات دامپزشکی ،دوره  ،72شماره 1396 ،4
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مشاهده نشد .بررسیهای آماری نشان داد که بین مقادیر سرمی  3Tدر دو

در ایــن غده نیاز به مطالعات گســتردهتر و طوالنیتــری دارد .باید به این

گروه سالم و ضایعهدار تفاوت آماری معنیداری وجود ندارد .اما مقادیر سرمی

نکته مهم نیز اشــاره کرد  -که از اهداف اصلی مطالعه حاضر بوده است-

 4Tدر دامهای سالم بهطور معنیداری بیشتر از گاومیشهای دارای ضایعه

که آگاهی و شــناخت دقیق از ضایعههای ایجاد شــده در این غده تا حدود

بود ( .)p<0/05آزمون همبستگی پیرسون نیز نشان داد که ارتباط مثبت و

زیادی میتواند در شــناخت هر چه بهتر شرایط فیزیولوژیک و فرایندهای

معنیداری بین مقادیر سرمی  3Tو  4Tدر گاومیشهای واجد ضایعه در غده

متابولیسمی این دام کمک کرده و راه را برای پرورش هرچه بهتر و افزایش

تیروئیــد وجود دارد ( .)r=0/4 ،p <0/05با توجه به اینکه در مطالعه حاضر

راندمان تولید این دام ارزشمند فراهم سازد.

بیشــترین ضایعه مشاهده شده هایپرپالزی فولیکوالر گزارش شده است و

تشکر و قدردانی

با در نظر گرفتن اینکه وجود ضایعه ماهیتًا سبب هیپوتیروئیدی معنیداری
نمیشــود بنابراین میتوان از آن به عنوان یــک گواتر خوشخیم نام برد،
که در مطالعات مشــابه نیز به این نکته اشــاره شده اســت .)14(.بر اساس
نتایج به دســت آمده در مطالعه حاضر ،کاهش میزان  3Tدر دامهای واجد
ضایعه در مقایســه با دامهای سالم معنیدار نبود ،اما این کاهش هورمونی

در مورد میزان سرمی  4Tمعنیدار میباشد ،احتما ً
ال این بدان معناست که
در دامهــای با تیروئید دچار ضایعه ،پروفایل تنظیمی  3Tمورد نیاز بافتها
به گونهای عمل میکند که از حداقل میزان ( 4Tتیروکســین) سرم جهت
تبدیل به  3Tاســتفاده نماید .اینکه نقش آنزیــم  -5دیدیناز در این تبدیل
در دامهای واجد ضایعه در غده تیروئید افزایش مییابد یا نه ،مورد ســئوال
اســت .به عبارت دیگر در شــرایطی که غده تیروئید دارای ضایعه است ،با
توجه به میزان کاهش تولید هورمون ( 4Tطبق نتایج مطالعه حاضر) مقدار
کمتری از هورمون تیروکسین در دسترس آنزیم  - 5دیدیناز قرار میگیرد.
از طرفی ،با توجه به اینکه در دامهای واجد ضایعه میزان تیروکسین کاهش
معنیداری داشــته است اما این کاهش در مقدار تری یدوتیرونین مشاهده
نشد ،این احتمال میرود که سطح خونی تری یدو تیرونین در تنظیم فعالیت
متابولیکی غــده تیروئید و میزان فعالیت هورمــون یدوتیروزین دیدیناز در
فرایند تبدیل  4Tبه  ،3Tقویتر از تیروکسین عمل میکند .نشان داده است
کهاندوتوکسینها به عنوان محرک قوی آزاد کننده سیتوکینها در بسیاری
از گونهها از جمله گاو عمل میکنند و در نتیجه باعث کاهش تولید میزان
 4Tموجود در سیســتم گردش خون میشــوند .انجام مطالعات گوناگون
در زمینــه نحوه عملکرد و عوامل م ٔوثر بر غلظت پالســمایی هورمونهای

تیروئیدی نشــان داده است که در نشخوارکنندگان این هورمونها بوسیله

عوامل مختلفی کنترل میشــوند که از جمله این عوامل میتوان به دمای
محیط ( )7،11مواد غذایی موجود در جیره و میزان دریافت غذا (،)2،13،17
باالنس منفی انرژی بخصوص پس از زایش ( ،)7،10،19دوره شــیردهی و
میزان تولید شیر ( )10،17اشاره کرد .همچنین مطالعات مختلف نشان داده
است که غلظت سرمی هورمونهای تیروئیدی ممکن است متأثر از میزان
فاکتورهای تغذیهای و متابولیسمی مانند کمبود سلنیوم و ید باشد (.)2،18
بنابراین ،با در نظر گرفتن عوامل فوق به نظر میرسد قضاوت و ارزیابی در
مورد هورمونهای تیروئیدی در نشــخوارکنندگان و بخصوص گاومیش -
بدلیل شــرایط فیزیولوژیک خاص -و ارتباط آن با وجود ضایعه پاتولوژیک

این مطالعه با حمایت و پشــتیبانی معاونت محترم پژوهشی و فناوری
دانشــگاه ایالم انجام گرفت .بدین وسیله از همه این عزیزان کمال تشکر
را دارم.
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Abstract:

BACKGROUND: Thyroid hormones have an important role in regulation of metabolism
of protein and energy metabolism in animals, particularly in ruminents. OBJECTIVES:

In this study the histopathology of thyroid glands and hormonal changes of T3 and T4
in water buffalo in Ahvaz, Iran was investigated. METHODS: The thyroid gland tissues
and blood samples were collected from 89 slaughtered buffaloes (66 females, 23 males).
Thyroid glands were selected and cut into small pieces for standard histological processing, then the samples were stained with (H & E) procedure and microscopically evaluated. Serum T3 and T4 concentration were measured by Elisa methods. The data were
analyzed by the use of T- test. RESULTS: The results showed that) 31% (of thyroid glands
have pathological lesions. The lesions respectively include: focal hyperplasia (31.5 %),
metaplasia (2.2 %), and chronic thyroiditis (1.1%). Also, the results showed that (30.3%)
of female and (52.2 %) of male buffaloes have pathological lesions. We found that T4 concentration of normal buffaloes without thyroid gland lesions was significantly higher than
the other buffaloes (p= 0.02). CONCLUSIONS: This study showed that there was a positive
and significant correlation between T3,T4 concentrations in buffaloes with thyroid gland
lesions (r = 0.4 , p<0.05), while this correlation was weak between normal buffaloes (r =
0.1, p>0.05).
Keyword: Thyroid gland, histopathology, T3, T4, buffalo

Figure Legends and Table Captions
Table 1. Frequency and type of lesions in the thyroid gland of the studied buffaloes.
Table 2. Comparison the serum levels of T3 and T4 in healthy and lesiony male and female buffaloes.
Figure 1. Follicular hyperplasia of the thyroid gland in the studied buffaloes, (H&E), 40X magnification.
Figure 2. Metaplasia of the thyroid gland in the studied buffaloes, (H &E), 40X magnification.
Figure 3. The buffalo thyroid glands(left & right) in macroscopic view.
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