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یافته های اولتراسونوگرافی غده تیروئید در فصول سرد و گرم در گربه های اهواز
علیرضا غدیری۱*  بهمن مصلی نژاد۱ نسترن اکبری۲

1( گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
2( دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

  )  دریافت مقاله: 23 دی ماه 1396،   پذیرش نهایی: 28 فروردین ماه 1397(     

 چکیده  
زمینه مطالعه: دمای محیط تأثیر مهمی بر عملکرد غده تیروئید دارد. با اولتراسونوگرافی و اندازه گیری هورمون های T3 و T4 می توان غده 
تیروئید را بررسی کرد. هدف: هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی یافته های اولتراسونوگرافی غده تیروئید و هورمون های T3 و T4 در دو فصل سرد 
)بهمن( و گرم )تیر( در گربه های سالم بود. روش کار: تحقیق روی 30 قالده گربه بالغ بومی سالم انجام گرفت. هورمون های تیروئیدی مشتمل بر 
T3 و T4 قبل از انجام اولتراسونوگرافی در هر گربه اندازه گیری شدند. پس از یافتن تیروئید، اکوژنسیته، طول، عرض و ارتفاع هر کدام از لوب های 
چپ و راست اندازه گیری شدند. نتایج: هر دو لوب تیروئید، در هر سمت، قابل اسکن و متقارن بود. شکل غده  تیروئید در اسکن طولی یا ساجیتال، 
دوکی شکل و کشیده و در اسکن عرضی، بیضی یا مثلثی شکل بود. پارانشیم تیروئید دارای اکوژنیسیته یکنواخت بود. اکوژنیسیته غده تیروئید 
نسبت به عضالت گردن بیشتر بود و در دو فصل سرد و گرم تفاوت را نشان نداد. ابعاد و حجم غده در فصل سرد کمی بزرگ تر از گرم بود. اندازه 
عرض و حجم غده تیروئید، در فصل ســرد به طور معنی داری بیشــتر از فصل گرم بود )p>0/05(، اما در مورد طول و عمق، در دو فصل ســرد و 
گرم تفاوت معنی داری وجود نداشت )p<0/05(. میانگین طول، عرض، ارتفاع و حجم، در محدوده طبیعی گربه با وزن مشابه بودند. میانگین کل 
)هر دو لوب در دو فصل( طول، عرض، ارتفاع )mm( و حجم )3cm( برای هر دو لوب به ترتیب 17/2، 2/6، 2/7 و 0/07 بودند. همچنین تفاوت 
معنی داری بین مقدار هورمون T3 و T4 در فصل گرم و سرد دیده شد، به نحوی که غلظت هورمون های تیروئیدی در فصل سرد بیشتر از فصل 
گرم بود )p>0/05(. نتیجه گیری نهایی: به نظر می رسد که کاهش دمای هوا، تأثیر فوق العاده ای در افزایش اندازه غده تیروئید و میزان هورمون های 
تیروئیدی در گربه های بالغ بومی در شهرستان اهواز داشته باشد که این اثر را می توان با توجه به تأثیر سرما در افزایش متابولیسم بدن و عملکرد 

غده تیروئید توجیه نمود.

واژه های کلیدی: اولتراسونوگرافی، غده تیروئید، هورمون های T3 و T4 ، گربه
مقدمه

نامگذاری غده تیروئید برای اولین بار توسط Wharton در سال 1956 و 

بر اساس شکل آن صورت گرفت )تیروئوس، به زبان یونانی، به معنای یک 

سپر دوک  مانند است(. یکی از مهم ترین غدد درون ریز در بدن، غده تیروئید 

 )T4( و تیروکسین )T3( است که هورمون های تیروئیدی، تری یدوتیرونین

را ترشح می نماید. این غده در ناحیه گردن قرار دارد. اولین اثر هورمون های 

تیروئیدی، باال بردن روند اکسیداسیون داخل سلولی است. وقتی هورمون ها 

وارد ســلول شــوند و از پروتئین های داخل سلولی جدا شــوند، آنزیم های 

اکســیداتیو داخل سلولی، فعال خواهند شــد. این آنزیم ها مانند سیتوکروم 

اکســیداز می باشــند، که متابولیســم پایه را افزایش می دهند )4(. از دیگر 

عملکرد هورمون های تیروئیدی، افزایش آنزیم های آلفا-گلیسروفســفات 

دهیدروژناز و سدیم- پتاسیم آدنوزین تری فسفاتاز، مرتبط با سوخت و ساز 

کربوهیدرات و چربی است. میزان مصرف اکسیژن در سلول ها نیز افزایش 

می یابد )15(. 

اولتراســونوگرافی، برش نگاری رایانه ای )CT(، تصویرگیری با تشدید 

مغناطیسی )MRI( و سینتی گرافی برای ارزیابی غده تیروئید به کار می روند. 

اولتراســونوگرافی روش انتخابی، حســاس و دقیق بــرای ارزیابی تغییرات 

نسجی غده تیروئید و برخی بیماری های مرتبط با این غده در انسان، سگ 

و گربه است )16(. بررسی پارانشیم و اندازه غده تیروئید، توده های بافتی و 

تفاوت بین ضایعات کیستی و توپر با اولتراسونوگرافی فراهم است و مشخص 

می کنــد کــه این ضایعات به صورت کانونی، منتشــر، تکــی و یا چندتایی 

هستند )18(. در بین روش های تصویربرداری تشخیصی، اولتراسونوگرافی، 

ساده ترین، ارزان ترین و در عین حال در دسترس ترین تکنیک برای ارزیابی 

غده تیروئید محســوب می شــود، زیرا رادیوگرافــی از یک طرف اطالعات 

چندانــی را از غده تیروئید فراهم نمی کند و از طرف دیگر با CT ، MRI و 

تصویربرداری به کمک پرتو گاما حاصل از تکنسیوم )TC99m( و ید 123 

)I123( )گاما اسکن غده تیروئید(، امکان ارزیابی کالبدشناسی و عملکردی 

آن )فقط با گاما اسکن( به وجود می آید هرکدام از آن ها دارای مزایا و معایبی 

هستند )4(. 

درجه حرارت در فصل تابســتان به خصوص تیر و مرداد ماه در استان 

خوزســتان بــه حدود C°50 می رســد، از طرفی میزان دمــا تأثیر زیادی بر 

کارکرد غده تیروئید دارد. Rasooli و همکاران در سال های 2004 و 2009، 

تغییــرات هورمون های تیروئیــدی و تأثیر فصل را در گاوها و گوســفندان 

منطقه اهواز بررســی نمودند )Nazifi .)12،13 و همکاران در ســال 1999 

 Ghadiri ،نیز یافته های مشابهی را در شتر گزارش کردند )5(. عالوه بر آن

و همکاران در ســال 2014 اثر فصل بر ابعاد غده تیروئید ســگ را به وسیله 

Email: alighadiri@scu.ac.ir   061-33360807 :نویسنده مسئول:  تلفن: 33330073-061  نمابر )*
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اولتراسونوگرافی در منطقه اهواز نشان دادند )4(. براساس جستجو در منابع 

به نظر نمی رسد تاکنون مطالعه ای روی غده تیروئید در گربه های بومی در 

ایران انجام گرفته باشد. بنا بر این تغییرات ابعاد و اکوژنیسیته غده تیروئید 

در فصل سرد )بهمن ماه( و فصل گرم )تیر ماه( در تعدادی از گربه های بومی 

منطقه اهواز به وسیله ی اولتراسونوگرافی مورد ارزیابی قرار گرفت. 

مواد و روش کار
حیوانــات مــورد مطالعه: تحقیــق روی 30 قالده گربــه بومی بالغ )در 

محدوده سنی 3-1 سال(، از هر دو جنس و به ظاهر سالم با میانگین وزنی 

kg 3/5 که از مناطق مختلف شهرســتان اهواز تهیه شــده بودند، صورت 

گرفت. گربه ها مورد معاینه بالینی قرار گرفتند تا سالمتی آن ها از نظر بالینی 

تأیید گردد. ابتدا تجویز داروهای ضدانگل )مبندازول و درونسیت به صورت 

خوراکی( و واکسیناسیون با واکسن های 3 گانه گربه و هاری صورت گرفت. 

جهت بررســی تأثیر ســرما و گرما بر ابعاد غده تیروئید و هورمون های آن، 

اولتراســونوگرافی و اخذ نمونه های خون در فصل سرد )بهمن  ماه 1392( و 

گرم )تیر ماه 1393( صورت گرفت. در هر فصل 15 قالده گربه مورد بررسی 

قرار گرفت.

درجــه حرارت و رطوبت نســبی محیط: جهت اطــالع از میزان دما و 

رطوبت در زمان آزمایش، اطالعات مربوط به درجه حرارت محیط )حداقل 

و حداکثر( و رطوبت نسبی محیط در طول روز، طی سه نوبت نمونه برداری 

از مرکز هواشناسی شهرستان اهواز دریافت گردید. حداقل و حداکثر دما در 

تیرماه C° 49/8-27/2 و در بهمن ماه C° 23/6-4/2 گزارش شد.

آماده ســازی حیوان برای انجام عملیات اولتراســونوگرافی: به منظور 

انجــام اولتراســونوگرافی غده تیروئید، هر کــدام از گربه ها بــا ترکیبی از 

آسپرومازین )با دوز mg/kg 0/15( و کتأمین )با دوز mg/kg 10( به صورت 

داخل عضالنی، آرام و بی هوش شدند. سپس موهای ناحیه گردن از خلف 

استخوان فک پایین تا یک  سوم ابتدایی گردن تراشیده و پوست ناحیه با آب 

و صابون شسته و کامالًً تمیز گردید. 

انجام عملیات اولتراسونوگرافی: برای انجام این تحقیق، ابتدا دستگاه 

اولتراسونوگرافی ســیرفونیکس با ترانسدیوسر  MHz 7/5 خطی، آماده و 

تنظیم گردید. حیوان به حالت خوابیده روی پشت با گردن کامالًً کشیده مقید 

شد. ژل مخصوص اولتراسونوگرافی روی پوست مالیده شد و جستجوی غده 

تیروئید، به صورت اسکن عرضی از خلف حنجره با حرکت لغزشی و بادبزنی 

آغــاز گردید. پس از یافتن غده تیروئید بین عضالت اســترنوهایوئیدوس و 

استرنوســفالیکوس، سرخرگ کاروتید و نای یک اسکن طولی )ساژیتال( با 

حرکت چرخشــی و انجام یک اسکن عرضی از هرکدام از لوب های راست 

و چپ غده تیروئید تهیه شد. ابعاد هر کدام از لوب های راست و چپ شامل: 

طول، عرض و ضخامت یا عمق برحســب mm اندازه گیری شــدند. طول 

و عمق در اســکن های طولی و عرض غده در اســکن عرضی اندازه گیری 

گردید. منظور از عمق )ضخامت(، حداکثر اندازه بعد شــکمی پشــتی غده 

در ضخیم تریــن بخش و منظــور از عرض، انــدازه بعد جانبــی داخلی در 

عریض ترین بخش غده تیروئید بود. سپس حجم )V( هر کدام از لوب-ها از 

.V=L×W×Dرابطه حجم مخروط کامل به دست آمد )20(:0.524×ا

نمونه گیری و آماده سازی نمونه های خون: نمونه گیری در ابتدای صبح 

و پیــش از تغذیــه گربه ها و قبل از انجام اولتراســونوگرافی صورت گرفت. 

بدین منظور خون گیری از سیاهرگ وداج انجام شد و سپس توسط دستگاه 

ســانتریفوژ با ســرعت rpm 3000 و به مدت 10 دقیقه، جداســازی سرم 

  -20 °C صورت گرفت. سرم ها به سرعت وارد میکروتیوب شده و در فریزر

تا زمان ارســال به آزمایشگاه نگه داری گردید. به منظور بررسی هورمونی، 

سرم ها به واحد هورمون شناسی آزمایشگاه جهاد دانشگاهی استان خوزستان 

انتقال گردید. 

اندازه گیری هورمون هــای تیروئیدی: اندازه گیری میزان هورمون های 

T3 و T4 توســط دســتگاه Perkin Elmer ساخت کشور جمهوری چک 

و با روش رادیوایمونواسی صورت گرفت. نوع کیت اندازه گیری هورمون ها، 

ساخت شرکت Beckman Coulter کشور جمهوری چک بود. محدوده 

 10-50 nmol/l ،T4 2-0/5 و هورمــون nmol/l ،T3 طبیعــی هورمون

می باشد )8(. 

آزمون آماری: اندازه  های به  دســت آمده از اولتراســونوگرافی لوب های 

 SPSS تیروئید چپ و راست، با کمک محاســبات آماری از طریق نرم افزار

نســخه 16 مورد بررســی قرار گرفتند. برای مقایســه اطالعات حاصل از 

اولتراسونوگرافی شامل طول، عرض، ارتفاع و حجم و مقادیر هورمون های 

T3 و T4 از آزمون آماری تی با دو نمونه مســتقل اســتفاده شــد و مقادیر 

در ســطح معنی دار p≥0/05 مورد بررســی قرار گرفت. در نهایت میانگین 

±انحراف معیار، بیشینه و کمینه هر کدام از موارد اندازه گیری شده در جداول 

مربوطه ثبت و ارائه گردید.

 

نتایج
رهیافــت اولتراســونوگرافی و اکوژنســیته غــده تیروئیــد: رهیافــت 

اولتراســونوگرافی یا محل اسکن کردن غده تیروئید گربه، در دو طرف خط 

فرضی وسط از قسمت خلفی حنجره بود. غده تیروئید در هر دو سمت راست 

و چپ و از حدود cm 1 خلف حنجره مشاهده شد. با حرکات بادبزنی، ابتدا 

و انتهــا و محدوده غده تیروئید در بین عضالت، به گونه ای که ســرخرگ 

کاروتید مشــترک در سمت جانبی غده و نای در سمت داخلی غده تیروئید 

در اســکن های عرضی قرار داشــت، به خوبی در تمام موارد قابل مشاهده 

بود. هر دو لوب تیروئید در هر ســمت قابل اســکن و متقارن بود. پارانشیم 

تیروئید، دارای اکوژنیسیته یکنواخت و هیپراکوئیک نسبت به عضالت آن 

ناحیه بود. محدوده غده تیروئید به خوبی مشخص بوده و اکوژنیسیته آن از 

عضالت ناحیه گردن قابل تشخیص بود و از لحاظ اکوژنیسیته غده، در دو 
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فصل سرد و گرم تغییری مشاهده نشد. شکل غده تیروئید در اسکن طولی یا 

ساژیتال کشیده و دوکی شکل و در اسکن عرضی بیضی یا مثلثی شکل بود. 

اکوژنیسیته غده تیروئید از عضالت گردن بیشتر بود. ضمن این که عروق 

تیروئید قابل تشخیص نبود.

ابعاد غده  تیروئیــد: میانگین ±انحراف معیار طول، عرض و عمق )بر 

حســب mm( و حجــم )cm3( هر دو لوب راســت و چپ غــده  تیروئید در 

فصل ســرد )بهمن ماه( و گرم )تیر ماه( در جداول 1 تا 3 آورده شــده است. 

به عنوان نمونه مطابق با جدول شــماره 1، میانگین ±انحراف معیار طول 

لوب چپ و راســت غده تیروئید به ترتیــب mm 1/3± 17/8و ±1/3 17/7 

در بهمن ماه بود. بر اســاس جداول فوق، ابعاد و حجم غده در فصل ســرد 

کمی بزرگتر از فصل گرم بــود، اما تفاوت معنی داری بین اندازه های طول 

 .)p<0/05( و عمق لوب راســت و چپ در فصل گرم و ســرد وجود نداشت

تفاوت معنی داری بین اندازه عرض لوب راست و چپ در فصل سرد و گرم 

وجود داشت )p>0/05(، به نحوی که اندازه عرض هر سمت از تیروئید در 

فصل گرم به طور معنی داری کم تر از فصل سرد بود. عالوه بر این، تفاوت 

معنی داری نیز بین اندازه  حجم لوب راست و چپ در فصل سرد و گرم وجود 

داشت )p>0/05(، به گونه ای که اندازه حجم هر سمت در فصل گرم، کم تر 

از سرد بود. نتایج به طور خالصه، در جداول 4-1 آورده شده است.

هورمــون T3: میانگین ± انحراف معیار مقــدار هورمون T3 در جدول 

4 آورده شــده اســت. مطابق با این جدول، میانگین ± انحراف معیار مقدار 

 nmol/l غده  تیروئید در تیر مــاه 0/25±0/87 و در بهمن ماه T3 هورمون

0/42±1/24 بــود. تفاوت معنــی داری بین مقدار هورمون T3 در فصل گرم 

و ســرد وجود داشت، به نحوی که غلظت هورمون T3 در فصل سرد بیشتر 

از گرم بود. بیشــینه و کمینه هورمون T3 در فصل گرم و ســرد به ترتیب 

0/62±1/45 و nmol/l 0/58±1/85 بــود. آزمــون آماری )نمونه های زوج 

T( نشــان داد که غلظت T3 در بهمن ماه، با میزان آن در تیر ماه اختالف 

 .)p=0/009( معنی داری داشته است

هورمــون T4: میانگین ± انحراف معیار مقــدار هورمونT4  در جدول 

4 آورده شــده اســت. مطابق با این جدول، میانگین ± انحراف معیار مقدار 

 nmol/l غده  تیروئید در تیر مــاه 3/9 ± 15/3 و در بهمن ماه T4 هورمــون

4/6 ±24/5 بــود. تفاوت معنی داری بین مقدار هورمون T4 در فصل گرم و 

ســرد وجود داشــت، به نحوی که غلظت هورمون-های T4 درفصل سرد 

بیشــتر از گرم بود. بیشــینه و کمینه هورمون T4 در فصل گرم و ســرد به 

ترتیــب 9/8 ± 24/4 و nmol/l 17 ± 29/2 بــود. همچنین آزمون آماری، 

اختالف غلظت هورمونT4  را در بهمن ماه با تیر ماه، معنی دار نشــان داد 

.)p=0/001(

بحث
با توجه به ارزش تشــخیصی مناســب و در دســترس بودن دســتگاه 

اولتراســونوگرافی، استفاده از این تکنیک برای تشخیص توده های گردنی 

که ممکن اســت با اختــالالت غده تیروئید مرتبط باشــند، به عنوان یک 

روش استاندارد مطرح می باشد )6(. بر این اساس داشتن اطالعات و دانش 

اولتراســونوگرافی مرتبط با غده تیروئید، بسیار حائز اهمیت است. تحقیق 

حاضر نیز در همین راســتا طراحــی و صورت گرفت، تا اطالعات مقدماتی 

اولتراسونوگرافی غده تیروئید درگربه های بومی استان خوزستان )شهرستان 

اهواز( مشخص گردد.

نتایج تحقیق حاضر نشــان داد که میانگین طول، عرض و ارتفاع غده 

 2/7 mm تیروئید در 30 قالده گربه به ظاهر ســالم به-ترتیب17/2، 2/6 و

و حجــم cm3 0/07 بود و دامنه تغییرات نیز محدود بود. ابعاد غده تیروئید 

توســط برخی محققین در منابع و مقاالت اولتراســونوگرافی دامپزشکی، 

به صورت محدود مورد بررســی قرار گرفته است. Wisner و همکاران در 

سال 1994 رهیافت و یافته های طبیعی ابعاد اولتراسونوگرافی غده تیروئید 

را در گربــه گزارش دادند و اظهار کردند که اســکن غــده تیروئید از خلف 

حنجره و در دو طرف قسمت های ابتدایی نای امکان پذیر می باشد و اعالم 

نمودند که برای تشخیص توده های گردنی از اولتراسونوگرافی می توان بهره 

گرفت )17(. این محققین به مقایسه اندازه غده تیروئید در گربه های نرمال 

و مبتال به هیپرتیروئیدیسم پرداخته اند. بر این اساس آن ها اظهار داشتند که 

میانگین طول، عرض و ارتفاع غده تیروئید در 6 قالده گربه نرمال به ترتیب 

جدول 1. بیشــینه، کمینه، میانگین و انحراف معیار ابعاد )mm( و حجم )cm3( غده 
تیروئید در فصل سرد )بهمن ماه( در 15 قالده گربه سالم.

انحراف معیارمیانگینبیشینهکمینه

۱6/۴۲۰/۴۱7/۸۱/3طول لوب چپ

۱6/۱۲۰/۲۱7/7۱/3طول لوب راست

۲/۲3/۴۲/۸۰/37عرض لوب چپ

۲/33/3۲/۸۰/3۲عرض لوب راست

۲/۲3/6۲/9۰/3۸ارتفاع لوب چپ

۲/۴۴۲/9۰/۴۲ارتفاع لوب راست

۰/۰۴۲۰/۱۱9۰/۰۸۰۰/۰۲۲حجم لوب چپ

۰/۰۴6۰/۱3۵۰/۰۸۰۰/۰۲3حجم لوب راست

جدول 2. بیشــینه، کمینه، میانگین و انحراف معیار ابعاد )mm( و حجم )cm3( غده 
تیروئید در فصل گرم )تیرماه( در 15 قالده گربه سالم.

انحراف معیارمیانگینبیشینهکمینه

۱۵/3۱9/3۱6/7۱/3طول لوب چپ

۱۵۱9/۱۱6/7۱/۴طول لوب راست

۲/۱3/۲۲/۵۰/3۲عرض لوب چپ

۲/۱3/۱۲/6۰/37عرض لوب راست

۲/۲3/۲۲/6۰/3۲ارتفاع لوب چپ

۲/۲3/6۲/6۰/۴3ارتفاع لوب راست

۰/۰39۰/۰96۰/۰6۰/۰۱۸حجم لوب چپ

۰/۰3۸۰/۱۰/۰6۲۰/۰۲۲حجم لوب راست
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mm 20/4، 2/5 و 3/1 بــود، در حالی کــه این مقادیر در 14 گربه مبتال به 

هیپرتیروئیدیسم mm 21/5، 6/7 و 6/8 بود )17(. حجم کلی غده تیروئید در 

موارد نرمال نیز mm3 169 گزارش شد که این مقدار درگربه های مبتال به 

هیپرتیروئیدیسم به mm3 889 می رسد )4(. بر این اساس ابعاد غده تیروئید 

 3/5 kg در گربه های مورد مطالعه در تحقیق حاضر که دارای متوسط وزنی

بودند نزدیک به گربه های نرمال موجود در تحقیق Wisner و همکاران در 

سال 1994 بود )17(. در تحقیقی که توسط Barberet و همکاران در سال 

2010 انجام شد ابعاد غده تیروئید در 15 گربه مبتال به هیپرتیروئید به روش 

اولتراســونوگرافی قبل و بعد از درمان مقایسه گردید. در برخی موارد عروق 

غده تیروئید درون نسج آن دیده می شوند، در حالی که در تحقیق حاضر در 

هیچ کدام از گربه ها عروق تیروئید قابل مشاهده نبودند، این امر ممکن است 

به دلیل وضوح ناکافی دستگاه سونوگرافی باشد )1(. در تحقیق Ghadiri و 

همکاران در سگ های سالم در سال 2014، اندازه هر لوب اندکی در فصل 

سرد بزرگ تر بود، با این وجود، تفاوت بین ابعاد و حجم بین فصول مختلف، 

معنی دار نبود )3(. 

هنــگام ارزیابی غــده تیروئید به وســیله اولتراســونوگرافی، تغییرات 

اکوژنیسیته و شکل غده تیروئید به عنوان یک معیار مهم، ارزیابی می شود. 

در تحقیق حاضر مشــاهده شد که اکوژنیسیته غده، از عضالت اطراف آن 

کمی بیشتر است، اما در دو فصل تغییری ار نظر اکوژنیسیته در غده تیروئید 

وجود نداشــت. همچنین در تصاویر ساژیتال، شــکل غده، دوکی شکل یا 

بیضی کشیده بود که قدامی ترین بخش غده ، عریض تر از خلفی ترین بخش 

غده بود، به-عبارت دیگر، لبه قدامی غده عریض تر از خلف آن بود، عالوه 

بر این در تصاویر عرضی، شکل غده بیضی تا چند گوشه بود که با گزارش 

ســایر محققین در خصوص شکل غده تیروئید در گربه های سالم مطابقت 

دارد )6،15،18(.

در خصوص اکوژنیســیته، ذکر گردیده اســت که اکوژنیسیته ممکن 

اســت در اثر وجود کیست، توده های ندوالر، تومورها، بیماری های آماسی 

و التهابی و نیز در اختالالت هورمونی غده تیروئید، تغییر یابد. در بررســی 

Taeymans و همــکاران در ســال 2007 نشــان داده شــد که با ترکیب 

نمودن معاینات بالینی و تست های بیوشیمیایی، با استفاده از تکنیک های 

تصویربرداری مانند اولتراســونوگرافی، CT-scan و MRI امکان ارزیابی 

بیماری هــای مرتبط با غــده تیروئید بهتر از قبل فراهم می باشــد )16(. در 

تحقیقی که توسط Slough و Randolph در سال 2006 انجام گردید هر 

دو لوب در تصویر اولتراسونوگرافی نسبت به عضالت اطراف هیپراکوئیک 

همراه با کپسول هیپراکوئیک و پارانشیم هموژن، صاف و غیرمواج بود )14( 

که با مطالعه کنونی مطابقت داشت.

Taeymans در سال 2009 در بررسی غده تیروئید مبتال به نئوپالزی، 

کاهش اکوژنســیته در غده های کارسینوماتوزی بدون آرتیفکت را مشاهده 

نمودند )15(. آن ها در اولتراسونوگرافی غده تیروئید مبتال به هیپوتیروئیدیسم 

اولیه اکتسابی، گزارش کردند که پارانشیم هیپواکوئیک شده و در مقایسه با 

عضله استرنوهایوئید، پارانشیم ظاهری ناهمگن به خود گرفته بود. همچنین 

نواحی قابل تغییر هیپواکوئیک و هیپراکوئیک و یک سطح کپسولی موج دار 

همراه کاهش در اندازه های غده و تصاویر عرضی گردتر مشــاهده نمودند 

)Poulsen .)15 و همکاران در سال 2000 غده تیروئید را در مقطع عرضی 

گرد و مسطح و در مقطع طولی بیضی شکل توصیف نمودند )10(. همچنین 

کیست های تیروئید را گرد تا بیضی شکل، آنکوئیک با ساختاری مشخص 

همراه با سایه صوتی پایین بیان نمودند )6(. 

در حیوانــات مختلف، عملکرد غده تیروئیــد تحت تأثیر دمای محیط 

قرار دارد و ذکر شــده اســت که میانگین غلظت سرمی T3 و T4 در فصل 

ســرد باالتر از میانگین آن در فصل گرم می باشــد. در مطالعه انجام شــده 

توســط Prakash و Rathore در سال 1991 در بز، در تابستان، کاهش 

چشم گیری در هر دو هورمون تیروئیدی T3 و T4 و مهار فعالیت غده دیده 

شــد و در زمســتان افزایش هر دو هورمون و افزایش فعالیت غده تیروئید 

مشــاهده گردید )11(. در مطالعه انجام شده توسط Eswari و همکاران در 

ســال 2001 در گوسفند، نشــان داده شد که غلظت سرمی T3 در زمستان 

به طور مشــخصی باالتر از تابستان اســت. افزایش غلظت T3 در ماه های 

زمستان، متابولیسم اکسیداتیو و تولید گرما را باال می برد، در حالی که کاهش 

آن در طی تابستان، حیوان را قادر به تحمل دمای محیط می نماید )2(. در 

گاو، در منطقه اهواز Rasooli و همکاران در سال 2004 گزارش کردند که 

میانگین غلظت سرمی T3 و T4 در سرما )بهمن ماه( باالتر از میانگین آن 

در گرما )مرداد ماه( بود و نشان داده شد که شرایط بسیار گرم محیط در فصل 

جدول 3. بیشینه، کمینه، میانگین و انحراف معیار ابعاد )mm( و حجم )cm3( غده 
تیروئید در فصل گرم )تیرماه( و فصل سرد )بهمن ماه( در 30 قالده گربه سالم.

جدول 4. مقادیر هورمون های T3 برحسب nmol/dl و T4 برحسب µg/dl در فصل 
گرم )تیر ماه( و فصل سرد )بهمن ماه( در گربه های سالم.

T3T۴

تیربهمنتیربهمن

۱/۸۵۱/۴۵۲/9۲۲/۴۴بیشینه

۰/۵۸۰/6۲۱/7۰۰/9۸کمینه

۱/۲۴۰/۸7۲/۴۵۱/۵3میانگین

۰/۴۲۰/۲۵۰/۴6۰/39انحراف معیار

انحراف معیارمیانگینبیشینهکمینه÷

۱6/3۲۰/3۱7/7۱/3طول فصل سرد )بهمن ماه(

۲/۲3/3۲/۸۰/3۲عرض 

۲/33/7۲/9۰/3۸ارتفاع 

۰/۰۴۴۰/۱۲۰/۰۸۰/۰۲۱حجم 

۱۵/۲۱9/۲۱6/7۱/3طول فصل گرم )تیر ماه(

۲/۱3۲/۵۰/3۲عرض 

۲/۲3/3۲/6۰/3۴ارتفاع 

۰/۰۴۰/۰9۰/۰6۱۰/۰۲حجم 
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تابستان اثرات عمیقی بر عملکرد غده تیروئید دارد )Nouri .)12 و همکاران 

در سال 2010 گزارش دادند که حالت-های فیزیولوژیکی مختلف، فعالیت 

غده تیروئید در گوسفند ماده را تحت تأثیر قرار می دهد، به نحوی که سرما و 

گرما اثرات قابل توجهی بر کارکرد غده تیروئید دارند. میانگین T3 و T4 در 

سرما )بهمن ماه( باالتر از میانگین آن در گرما )مرداد ماه( بود )8(. آزمایشات 

انجام شــده توســط Okab و همکاران در ســال 1993 در گوسفند، نشان 

داده شد که فصل اثر برجسته ای بر غلظت T3 و T4 داشته است، به نحوی 

که متوســط T3 و T4 در فصل زمستان باالتر از تابستان بود )9(. بر خالف 

مطالب فوق Yagil و همکاران در سال 1978 در شتر، سطوح سرمی باالتر 

T3 و T4 را در فصل تابســتان در مقایســه با فصل زمستان گزارش کردند 

)19(. این محققین معتقد بودند که در تابستان اگر آب کافی برای شتر فراهم 

گردد، فعالیت غده تیروئید تحریک می شــود، اما در شرایط عدم وجود آب، 

می توان مهار غده تیروئید را شاهد بود، بنابراین کاهش ترشح هورمون های 

تیروئیدی در طی دهیدراتاسیون در تابستان، کمکی در جهت نگهداری آب 

بدن به وســیله کاهش از دست دادن آن از طریق تهویه ریوی و یا کاهش 

 T3 متابولیســم پایه می باشد. عالوه بر تغییرات سطح سرمی هورمون های

و T4، بیان شــده اســت که میزان ضایعات پاتولوژیک تیروئید در گوسفند 

نیز در فصل گرم بیشــتر از فصل ســرد اســت )7،13(. در این خصوص در 

مطالعه انجام شــده توســط Nouri و همکاران در سال 2010، تعداد غدد 

تیروئیــد دارای ضایعــه در بهمن )ماه ســرد( 70 مــورد )41/4%( و در مرداد 

)مــاه گرم( 99 مــورد )58/6%( از کل 169 مورد نمونه ضایعه دار بود )8(. در 

تحقیق حاضر نشــان داده شــد که غلظت T3 و T4 در بهمن ماه با تیر ماه 

اختالف معنی داری را دارد. به عبارت دیگر می توان این نتیجه گیری را کرد 

که درجه حرارت ماه تیر و بهمن، اختالف فاحشی را در غلظت هورمون های 

تیروئیدی به جا می گذارد، به بیان دیگر، می توان شهر اهواز را از نظر آب و 

هوایی واجد دو نوع آب و هوای گرم و سرد دانست. از آن جا که در منابع ذکر 

شده اســت که یکی از بهترین محرک ها برای افزایش دادن میزان ترشح 

هورمون آزادکننده تیروتروپین توســط هیپوتاالمــوس و در نتیجه افزایش 

ترشح تیروتروپین از غده هیپوفیز قدامی، قرار دادن حیوان در معرض سرما 

است، این اثر مطمئنا از مراکز هیپوتاالموس برای کنترل دمای بدن ناشی 

می شــود. قرار دادن موش ها در معرض سرمای شدید به مدت چندین هفته 

میزان ترشح هورمون های تیروئید را گاهی تا بیش از 100% طبیعی افزایش 

می دهد و می تواند میزان متابولیسم پایه را تا 50% افزایش دهد. همچنین 

مشخص شده است که میزان متابولیسم پایه در افرادی که به مناطق سرد 

رفته اند 15 تا 20% از حد طبیعی باالتر می رود و در واقع غلظت هورمون های 

تیروئیــدی متأثر از عوامل بســیار زیادی از جمله درجه حرارت می باشــد، 

به طوری که غلظت هورمون های فوق دارای محدوده نســبتًا وسیعی بوده 

کــه مقادیر پاییــن آن در فصول گرم و مقادیر بــاالی آن مربوط به فصول 

ســرد می باشــد )4(. از آنجا که چنین تغییراتی در گربه های این مطالعه نیز 

وجود داشت، می توان به سالم بودن گربه های مورد مطالعه از نظر بالینی و 

عــدم وجود دیگر عوامل مؤثر در غلظت هورمون-های تیروئیدی اطمینان 

داشت. لذا به نظر می رسد که الزم است تحقیقات گسترده تر با تعداد بیشتر 

نمونه در این خصوص در گربه ها و سایر حیوانات در منطقه خوزستان همراه 

با اندازه گیری هورمون های تیروئیدی، محرک و آزادکننده آن ها به همراه 

ارزیابی های اولتراسونوگرافی و آسیب شناسی انجام گیرد. الزم به ذکر است 

که تغییرات دما، در سگ های بومی منطقه اهواز، تأثیر معنی داری بر ابعاد 

غده تیروئید در بین فصول سرد و گرم نداشت و دلیل این تفاوت با یافته های 

بدست آمده از گربه، مشخص نیست و نیاز به مطالعات بیشتر دارد.

بر اســاس این تحقیق و با بررســی منابع به نظر می رســد که کاهش 

دمای هوا، در افزایش اندازه غده تیروئید و میزان هورمون های تیروئیدی در 

گربه های بالغ بومی در شهرســتان اهواز تأثیر دارد که این اثر را می توان با 

توجه به اثر سرما در افزایش متابولیسم بدن و عملکرد غده تیروئید به عنوان 

یک عامل افزایش دهنده متابولیسم توجیه نمود.

تشکر و قدردانی
      نویسندگان مقاله، مراتب تشکر و قدردانی خود را از حوزه معاونت 

محترم پژوهشــی دانشگاه شــهید چمران اهواز، در تأمین هزینه پژوهشی 

پایان نامه حاضر ابراز می دارند.
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Abstract:
BACKGROUND: Ambient temperature has a significant effect on the thyroid gland func-

tion. Thyroid gland can be assessed by ultrasonography and measurement of thyroid hor-
mones. OBJECTIVES: The aim of this survey was normal ultrasonographic findings of thy-
roid gland in cat in warm (July) and cold (February) seasons. METHODS: The study was 
conducted on 30 native, adult healthy cats. Thyroid hormones including T3 and T4 were 
measured in each cat before ultrasonography. After finding thyroid gland, echogenesity, 
length, width and height of each lobe (right and left) were measured. RESULTS: Both thy-
roid lobes were scanable and symmetrical on each side. In sagittal plane it had a fusiform 
shape and in transverse plane it appeared as an oval or roughly triangular structure. The 
thyroid parenchyma was homogenously echogenic. The echogenecity of the gland was 
more than the neck muscles and no difference was seen between cold and warm seasons. 
Dimensions of each lobe were slightly larger in cold season than warm season. The dif-
ferences in width and volume were significant (p<0.05) but the differences were not sig-
nificant in length and height (p>0.05). The mean of the length, width, height and volume 
of both lobes were in normal range for cat with the same weight. Total means of length, 
width, height (mm) and volume (cm3) of both lobes were 17.2, 2.6, 2.7, and 0.07 in two 
seasons respectively. Also, the difference was significant in concentration of T3 and T4 
hormones between cold and warm seasons, so that thyroid hormone concentrations were 
higher in cold season than warm season (p<0.05). CONCLUSIONS: It seems that the reduc-
tion in air temperature has an extraordinary effect on increasing thyroid gland size and 
thyroid hormone concentrations in native adult cats in Ahvaz district. This effect can be 
due to the influence of cold in the increase of body metabolism and thyroid gland function.
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Figure Legends and Table Captions
Table 1. Maximum, minimum and Mean±SD of thyriod gland in 15 healthy cats in cold season.

Table 2. Maximum, minimum and Mean±SD of thyriod gland in 15 healthy cats in warm season.

Table 3. Maximum, minimum and Mean±SD of thyriod gland in 30 healthy cats.

Table 4. Thyroid hormones including of T3 (nmol /dL) and T4 (μg/dL) in healthy cats in cold and warm seasons.


