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چكيده

ه�دف از ای�ن پژوه�ش مطالعه الگوي ش�بانه روزی و اثر جنس و س�ن ب�ر غلظت پالس�مایی هورمون های
تیروئیدی ( T3و  )T4در جوجه بوقلمون های جنس نر و ماده در حال رشد بود .برای مطالعه اثر سن ،در يك
آزمايش جداگانه از دو گروه  10قطعه ای جوجه بوقلمون نر و ماده یک روزه به مدت  80روز اس�تفاده ش�د ،و
نمون�ه ه�ای خ�ون هر ده روز یک بار از طریق س�یاهرگ بال جمع آوری ش�د، .الگوي ش�بانه روزی ترش�ح
هورمون های تیروئیدی در دو جنس با اس�تفاده از  16قطعه جوجه دو و نیم ماهه روز كه در دو گروه هش�ت
قطعه ای نر و ماده قرار گرفتند ،بررس�ي ش�د و از آنها در یک دوره شبانه روز ( 24ساعت) ،هر  2ساعت یک
بار خون گیری به عمل آمد .غلظت هورمون های تیروئیدی در س�رم نمونههاي خون اندازه گیری شد ..نتایج
نش�ان داد كه اثر جنس بر غلظت هورمون  T4و  T3در دوران رش�د (تا  90روزگی) معنی داری نبود ،ولی اثر
سن معنی دار بود به طوری که در اوایل دوره رشد غلظت آن با افزایش سن در هر دو جنس كاهش يافت ولی
با افزایش سن غلظت  T4افزايش و غلظت  T3کاهش يافت ( .)P> 0/05در مورد اثر شبانه روز غلظت هورمون
 T4در طول ش�ب افزایش ،ولی در طی روز کاهش پیدا کرد .در حالی که  T3در طی روز بیش�تر ،ولی در طی
شب کمتر بود .بنابراین ترشح هورمون های تیروئیدی در جوجه بوقلمون ها می تواند تحت تأثیر سن ،و ریتم
شبانه روزی باشد ولی تحت تأثیر جنس نر و ماده قرار ندارد.
كلمات كليدي :جوجه بوقلمون ،جنس ،سن ،شبانه روز ،هورمون های تیروئیدی
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Circadian rhythmicity and the effect of age on circulating thyroids hormones in male and female turkey chicken
By: A.Towhidi, Agriculture and Natural Resources Complex. Tehran University (Corresponding Author; Tel:
+989121404081) A, Yahyabeik, Islamic Azad University Varamin Branch. M. Chamani, Islamic Azad University Olum
Va Tahghighat Branch, K. Zand Islamic Azad University Varamin Branch and E. Dirandeh, Agricultural and Natural
Resources Complex Tehran University.
The objective of this study was to investigate the effect of age, sex on thyroid’s hormones levels and rhythmicity of these
hormones in turkey chickens. 20 turkey chickens were randomly assigned to two groups (male=10&female=10). Blood
samples were collected at 10 d intervals during 80 days. Data were analyzed with Proc Mixed of SAS. In second experiment,
circadian rhythmicity of thyroid hormone in male and female was studied. 16 turkey chickens (male=8&female=8) were
randomly selected and blood samples were collected at 2 hours intervals for 24 hours.Then, the plasma concentration
of thyroid’s hormones were measured. Results showed that the effect of age on plasma concentration of thyroxin was
significant but there was not significant different between male and female birds. By aging the birds, concentration of
thyroxin enhanced. Plasma concentration of thyroxin in female and male was 20.63±1.6 vs. 20.58±1.7 µg/dl, respectively.
Effect of genus and age on plasma concentration of triiodothyronine was significant. Overall mean plasma concentration
of triiodothyronine in female chicken (209.72±0.34 ng/ml) was higher than male chicken (187.74±0.30 ng/ml). Possitive
correlation was indicated between age and triiodothyronine level in male birds, while negative correlation was detected in
female birds. Results of second experiment showed thyroxin increased during the night and decreased during the daytime,
while the mean plasma concentration of triiodothyronine increased during the daytime and decreased during the night.

Keywords: Turkey Chicken, Genus, Age, Circadiian, Thyroids hormones

مقدمه

در م��رغ در طول دوره تاریکی غلظت پالس��مایی تیروکس��ین افزایش و
در طی دوره روش��نایی کاهش می یابد .در حالی که غلظت پالس��مایی تری
یدوتایرونی��ن در طی روز افزایش و طی ش��ب کاهش می یابد ( .)13 ،12در
پرن��دگان بالغ فعالی��ت غده تیروئید در اث��ر تحریک با ن��ور در ابتدا افزایش
می یابد ،ولی بعداز فعال شدن غدد جنسی و ترشح هورمون های استروئیدی
این هورمون ها مانع تأثير نور در افزایش فعالیت غده تیروئید مي شوند .تمام
منحن��ی های تغیی��رات هورمون های تیروئیدی دو می��زان اوج یا حداکثر را
در غلظت پالس��مایی در ساعت  8صبح و  4بعداز ظهر نشان می دهند (،11
 .)20گزارش ش��ده است که اوج غلظت تری یدوتایرونین در جوجه های نژاد
ردایلندرد در س��اعت  5بعد ازظهر در طی شبانه روز یعنی  11ساعت پس از
ش��روع نوردهی با برنامه  12ساعت نور و  12س��اعت تاریکی دیده می شود.
همچنین حداکثر غلظت  24ساعته تیروکسین بین ساعت  5صبح و  7بدست
آمده اس��ت ( .)2نیمه عمر کوتاه تری یدوتایرونین و تیروکس��ین در پرندگان
می تواند باع��ث تغییرات قابل اندازه گیری روزانه در فعالیت تیروئید ش��ود،
در حالیکه در پس��تانداران ،نیمه عمر طوالنی هورم��ون های تیروئید تعیین
تغییرات روزانه فعالیت غده تیروئید آنها را با مشکل مواجه می کند.
س��رعت رش��د در جوجه خروس ها بیش��تر از جوجه مرغ ها می باش��د.
ام��ا ان��رژی مصرف��ی برای رش��د در جوج��ه مرغ ها بیش��تر اس��ت .این امر
می تواند مربوط به ذخیره س��ازی بیش��تر چربی در طی دوره رش��د در مرغ
باشد ،زیرا که انرژی صرف شده برای افزایش وزن بدن بستگی به میزان چربی
موجود در قس��مت اضافه شده بدن دارد .در بوقلمون جوجه های نر نیز رشد
سریع تری نسبت به جوجه هاي ماده دارند ( .)5به نظر می رسد دلیل تفاوت
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میان جوجه های نر و ماده بوقلمون نیز مشابه مرغ و خروس می باشد .باالتر
بودن غلظت هورمون های تیروئیدی در طی دوره رش��د حیوانات نر احتماالً
س��بب رشد سریعتر و ذخیره کمتر چربی نس��بت به ماده ها است (.)10 ، 5
س��طوح پالسمایی تیروکس��ین در پرندگان اخته نشده با تجویز تستوسترون
کاه��ش می یابد ،بنابراین در پرندگان نری که چرخه غدد جنس��ی س��الیانه
دارند ،نوسانات در تولید تستوسترون ممکن است در تغییرات فعالیت تیروئید
موثر باشد (.)1
با افزایش س��ن میزان ترش��ح هورمون های تیروئی��دی کاهش می یابد.
گزارش شده است که ارقام بدست آمده با روش پیشگیری از گواتر در جوجه
خروس های با سن دو الی سه هفته و پنج الی هفت هفته به ترتیب  1/97و
 1/57میکروگرم در صد گرم وزن زنده بوده اس��ت ( )3در فاصله چند ساعت
پس از خ��روج جوجه از تخم ،تولید حرارت در بدن افزایش می یابد .این امر
مربوط به افزایش ش��دید در میزان حرارت دفع شده از بدن جوجه می باشد
( .)8 ، 4 ،3متعاقباً همراه با رش��د جوجه میزان مصرف اکس��یژن به ازای هر
واحد وزن بدن نیز افزایش می یابد ( .)8نکته جالب توجه این است که میزان
ترش��ح هورمون تیروکس��ین نیز در دو هفتگی به حداکثر می رس��د و سپس
کاهش می یابد (.)18
در خصوص اثر س��ن و جنس بر غلظت هورمون های تیروئیدی و الگوي
ش��بانه روزی آنها در بوقلمون ها اطالعات اندکی در دس��ترس است .بنابراین
ه��دف از ای��ن پژوهش مطالعه تغییرات ش��بانه روزی غلظ��ت هورمون های
تیروئیدی (الگوی ش��بانه روز) در جوجه بوقلمون های نر و ماده و نیز مطالعه
اثر سن و جنس بر ترشح آن ها در طی دوره رشد بود.
اين تحقيق در قالب دو آزمايش انجام ش��د .در آزمايش اول از 20قطعه
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جوجه بوقلمون از س��ويه بی یو تی ( )BUTبه منظور بررس��ي اثر س��ن بر
غلظت پالس��مائي هورمونهاي تيروئيدي در دو جنس نر وماده استفاده شد.
تمام امور مدیریتی ،تغذیه ای و بهداش��تی ب��رای تمام جوجه بوقلمون ها به
طور یکس��ان انجام گرفت .از جوجه های ن��ر و ماده از یک تا  80روزگی هر
ده روز یک بار س��اعت 10صبح از طریق س��یاهرگ بال خونگ یری به عمل
آمد .پالس��مای نمونه ها با کمک دس��تگاه سانتریفیوژ به مدت  15دقیقه و با
س��رعت  3000دور در دقیقه جداسازی شد و در نهایت در دمای  -20درجه
سانتیگراد نگهداری گردید.
در آزمایش دوم از 16قطعه جوجه بوقلمون از سويه بی یو تی ()BUT
براي مطالعه الگوي شبانه روزی ترشح هورمون های تیروئیدی در دو جنس
نر وماده اس��تفاده ش��د .کلیه امور مدیریتی ،تغذیه ای و بهداشتی برای تمام
جوجه های بوقلمون بطور یکس��ان انجام گرفت .از جوجه های دو و نیم ماهه
نر و ماده در یک دوره شبانه روز ( 24ساعت) و هر  2ساعت یک بار از طریق
سیاهرگ بال خونگیری به عمل آمد .در طول این آزمایش ،برای جلوگیری از
تداخل اثرات تغذیه ،خوراک دهی به طور کامل قطع شد.
غلظ��ت هورمون هاي تيروئيدي به روش رادیوایمونواس��ی و به وس��یله
کی��ت های تجاری با دو تکرار اندازهگيري ش��د .حساس��یت کی��ت ها برای
هورم��ون تیروکس��ین  0/1 ng/mlو ب��رای هورم��ون ت��ری یدوتایرونی��ن
 0/03 ng/mlبود.
ب��رای تحلی��ل تغییرات ش��بانه روز و اث��ر جنس و س��ن برغلظت های
هورم��ون ه��ای تیروئیدی از روش طرح ان��دازه گیری مک��رر در قالب طرح
کام ً
ال تصادفی اس��تفاده شد .نرم افزار مورد استفاده  SASو از دستور Proc
 Mixedاس��تفاده ش��د .میانگین ها با اس��تفاده از مقایسه  LSMeansو در
س��طح  0/05معنی داری تش��خیص داده ش��د .مدل آماری مورد استفاده در
آزمایش نخست به شرح زیر بود:
 :Yijغلظت هورمون تیروکسین و تری یدوتایرونین
 : mمیانگین صفت در جامعه
 :aiاثر سن
 :bjاثر جنس

 : abijاثر متقابل سن و جنس
 :eijاثرخطاي آزمايش
برای بررس��ی اثر جنس و زمان در آزمایش دوم (س��اعات شبانه روز) از
مدل آماری زیر استفاده شد:
 : Yijغلظت هورمون تیروکسین و تری یدوتایرونین
 : mمیانگین صفت در جامعه
 : aiاثر زمان (ساعات شبانه روز)
 : bjاثر جنس
 : abijاثر متقابل جنس و زمان
 : eijاثرخطاي آزمايش

نتایج

اث��ر جنس ن��ر و ماده بر غلظ��ت  T4غیر معنی دار ب��ود .میانگین کلی
غلظت تیروکس��ین در م��اده ه��ا  26/84±0/36 ng/mlو در نرها ng/ml
 26/21±0/36بود .اثر س��ن ب��ر غلظت  T4معنی دار بود .ب��ا افزایش دوران
رشد غلظت هورمون تیروکسین در هر دو جنس افزایش یافت ،به طوری که
بیش��ترین غلظت آن در  80روزگی مشاهده گردید (ستون  ،3جدول  .)1اثر
متقابل جنس در زمان در دوران رش��د بر غلظت پالسمایی تیروکسین و تری
یدوتایرونین معنی دار نبود (ستون  1و  ،2جدول .)1
اثر جنس بر غلظت  T3پالس��ما غیرمعنی دار ،ولی اثر زمان (سن) بر آن
معن��ی دار بود .میانگی��ن کلی غلظت تری یدوتایرونی��ن در ماده ها ng/ml
 2/58±0/36و در نرها  2/57±0/36 ng/mlبود .با افزایش سن ،غلظت تری
یدوتایرونین در هر دو جنس کاهش یافت (س��تون  ،3جدول  .)2اثر متقابل
جنس در زمان بر غلظت هورمون تری یدوتایرونین نیز معنی دار نبود .در هر
دو جنس غلظت هورمون  T3تا  40روزگی روندی کاهشی را طی کرد و پس
از آن تغییرات اندکی را نشان داد .در پرنده نر این روند کاهشی تا  40روزگی
مشابه با پرنده ماده ادامه یافته و از آن به بعد در حیوان نر تری یدوتایرونین
با روندی منظم و با س��رعتی بیش از حیوان ماده افزایش ( )P> 0/05داشت
که این روند تا  80روزگی ادامه یافت (ستون  1و  ،2جدول .)2

جدول  -1میانگین ( ±خطای معیار) غلظت هورمون تیروکسین در دوره رشد در دو جنس نر و ماده بر حسب نانوگرم بر میلی لیتر

نوبت یا سن در زمان خون گیری

ماده

نر

نر  +ماده (اثر سن)

 10روزگی

22/70±1/94 c

14/14±3/09 c

20/68±7/24 c

 20روزگی

21/53±2/10 c

16/80±2/10 c

19/16±7/24 c

 30روزگی

21/53±2/10 c

18/87±3/87 c

20/19±7/24 c

 40روزگی

23/11±1/18 c

23/84±3/38 c

23/48±7/24 c

 50روزگی

21/94±4/19 c

19/34±2/87 c

20/64±7/24 c

 60روزگی

23/49±2/08 c

19/72±2/02 c

21/60±7/24 c

 70روزگی

33/64±1/19 b

31/47±3/95 b

32/05±7/24 b

 80روزگی

41/78±3/45 a

43/53±2/89 a

42/66±7/24 a

 )abcدر هر ستون میانگین هایی که دارای حروف انگلیسی مشترک نیستند ،اختالف معنی داری دارند ()P<0/05
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جدول  -2میانگین ( ±خطای معیار) غلظت هورمون تری یدوتایرونین در دوره رشد در دو جنس نر و ماده بر حسب نانوگرم بر میلی لیتر

نوبت یا سن در زمان خون گیری

ماده

نر

نر  +ماده (اثر سن)

 10روزگی

3/42±0/25 b

3/20±0/19 c

33/31±0/17b

 20روزگی

2/81±0/20 ba

2/69±0/16 b

ba

2/85±0/17

 30روزگی

3/05±0/47 b

2/72±0/19 b

2/88±0/17 ba

 40روزگی

2/37±0/19 a

2/20±0/13 a

2/29±0/17 a

 50روزگی

2/22±0/29 a

2/23±0/19 a

2/23±0/17 a

 60روزگی

2/12±0/25 a

2/41±0/95 a

2/27±0/17 a

 70روزگی

2/25±0/10 a

2/49±0/55 a

2/37±0/17 a

 80روزگی

2/37±0/26 a

2/61±0/15 b

2/49±0/17 a

 )abcدر هر ستون میانگین هایی که دارای حروف انگلیسی مشترک نیستند ،اختالف معنی داری دارند ()P<0/05

اثر جنس پرنده ،زمان و برهمکنش آن ها بر ترشح هورمون تیروکسین و
تری یدو تایرونین در طی  24س��اعت معنی داربود ( .)P> 0/0001تا ساعت
( 18خون گیری پنجم) تفاوت معنی داری در غلظت هورمون تیروکسین در
جنس نر و ماده مشاهده نشد ،ولی از ساعت ( 20خون گیری ششم) تا آخرین
س��اعات آزمایش (خون گیری دوازدهم) که س��اعت  8صبح روز بعد از آغاز
آزمای��ش بود ،تفاوت های معنی داری میان غلظت هورمون تیروکس��ین بین
پرنده های نر و ماده مشاهده شد (شکل  .)1نقطه اوج هورمون تیروکسین در
جنس ماده و نر به ترتیب حدود س��اعت 22/00ش��ب و 2/00بامداد مشاهده
ش��د .میانگین کل تیروکسین در پرندگان نر ( )34/11±2/2 ng/mlکمتر از
پرندگان ماده ( )47/62±2/28 ng/mlبود .س��رعت افزایش غلظت هورمون
چنان که ش��یب منحنی تغییرات نش��ان می دهد ،در حیوان نر س��ریع تر از
حیوان ماده است.
در م��ورد هورم��ون تری یدوتایرونین در تمامی زم��ان ها بین پرنده نر و
ماده تفاوت معنی داری دیده ش��د .نقاط اوج هورمون در جنس ماده ساعت4
بامداد و در جنس نر س��اعت  18بعدازظهر مش��اهده گردی��د .میانگین تری
یدوتایرونی��ن در جن��س ن��ر ( )2/8±0/103 ng/mlبیش��تر از جنس ماده
( )2/20±0/045 ng/mlبود (شکل .)2

بحث

عدم تفاوت معنی دار در غلظت تیروکس��ین پالس��ما می��ان پرندگان نر
و م��اده از  20روزگ��ی الی  80روزگ��ی علل فیزیولوژیک��ی مختلفی دارد که
می توان به عدم تفاوت دو جنس نر و ماده از لحاظ نیاز به هورمون تیروکسین
برای رش��د و تکامل اش��اره كرد( .)1هورمون تیروکس��ین نق��ش موثری در
تنظیم متابولیس��م پروتئین ها ،افزایش آنابولیس��م درون س��لولی و س��اخت
آنزیم های موثر بر سوخت و ساز دارد ( .)17 ،14با افزایش سن میزان ترشح
هورمون های تیروئیدی نس��بت به رشد و افزایش سطح و حجم بدن کاهش

(پژوهشوسازندگی)

م��ی یابد .غلظ��ت هورمون تری یدوتایرونین همبس��تگی مثبت��ی با مصرف
اکس��یژن در جوج��ه ه��ای گوش��تی داش��ت ( .)22 ، 16آزمای��ش بر روی
جوجه هایی که دچار هایپرتیروئیدیس��م بودند نش��ان داد که رش��د و تکامل
بدن در این جوجه ها دچار اختالل شده و استفاده از هورمون های تیروئیدی
س��نتتیک باعث از بین رفتن این اثرات و رش��د و تکامل طبیعی بدن گردید
(.)18
در جوجه ها غلظت پالس��مایی ت��ری یدوتایرونین بعد از جوجه درآوری
افزایش یافته و با رسیدن به بلوغ کاهش می یابد ،در حالی که غلظت پالسمایی
تیروکس��ین در چند هفته اول بعد از جوجه درآوری کاهش و سپس افزایش
می یابد ( .)15 ، 8همبس��تگی مثبتی بین غلظت تری یدوتایرونین و رش��د
پرنده و بین افزایش توده بدن ،س��ن و تیروکسین وجود دارد ( .)18تری یدو
تایرونین به طور مستقیم رشد و بلوغ غضروف در جنین جوجه ها را تحریک
کرده و عمل سوماتومدین بر رشد غضروف را در شرایط آزمایشگاهی افزایش
داد ( .)9هورمون ه��ای تیروئیدی به طور عمده بر آنزیم های میتوکندریایی
نظیر س��یترات سنتتاز ( )CSاثر می کند که این اثرات در اوایل تولد حداکثر
است ( Darras .)7و همکاران ( )6نشان دادند هورمون رشد ،نوع سه آنزیم
تجزیه کننده تری یدوتایرونین در کبد جوجه های گردن لخت 1را مهار کرده
و پایین بودن غلظت تیروکسین ممکن است ناشی از بازخورد منفی تری یدو
تایرونین بر محور هیپوتاالموس-هیپوفیز-تیروئید باشد.
در حیوان ماده انرژی حاصل از فعالیت و مصرف هورمون تری یدوتایرونین
در دوران رش��د سبب توس��عه و تکوین بافت چربی در بدن حیوان می شود.
اما در حیوان نر س��بب توس��عه و تکوین اسکلت و عضالت شده و کمتر برای
تکوین بافت چربی مصرف می گردد ( .)14بر این اس��اس تفاوت سرعت رشد
حیوان نر و ماده و افزایش رش��د بیش��تر در حیوان نر قابل توجیه می باشد و
همین مس��أله موجب می شود تا تری یدوتایرونین در حیوان نر زودتر شروع
به افزایش کرده و به اوج برس��د .زیرا رشد بافت اسکلتی زودتر از بافت چربی
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کامل می شود.
اث��ر جنس حیوان بر ترش��ح هورمون تری یدو تایرونین در طی ش��بانه
روز معن��ی دار بود .از اولین س��اعات خون گیری ت��ا آخرین خونگیری میان
نمونه ها در حیوان نر و ماده تفاوت معنی دار مالحظه شد و این بدان معنی
است که میان حیوانات نر و ماده از نظر متابولیکی در دوران بلوغ تفاوت های
قابل توجهی در طی شبانه روز وجود دارد .زیرا هورمون تری یدو تایرونین در
طیور در تنظیم س��طح متابولیسم بدن مهم ترین اثر را داشته و این هورمون
اس��ت که به عنوان هورمون فعال وارد س��لول ش��ده و آثار هورمونی مربوطه
را ب��ه جای می گ��ذارد ( Klandrof .)14و همکاران ( )12نش��ان دادند با
افزای��ش این هورمون ،آنزیم های درون س��لولی تحری��ک و افزایش می یابد.

آنها همچنین گزارش کردند در طی س��اعت های روش��نایی غلظت هورمون
تیروکسین کاهش می یابد و این کاهش در هر دو جنس رخ می دهد (.)22
اما از حد فیزیولوژیکی آن کمتر نشد و در حد پایه در خون باقی ماند .سرعت
افزایش غلظت هورمون در حیوان نر سریع تر از حیوان ماده است که احتماالً
به دلیل اختالفات فیزیولوژیکی میان دو جنس باشد.
منحنی ها تغییرات ش��بانه روز نش��ان می دهند که نقاط اوج منحنی در
حیوان��ات نر و ماده به ص��ورت همزمان رخ نمی دهد .ام��ا افزایش تری یدو
تایرونین در پالسمای خون با نظر دانشمندان دیگر مطابقت دارد .در حیوانات
نر تغییرات بیش��تر از حیوانات ماده بوده و این موضوع توجیه کننده س��رعت
بیش��تر رشد در حیوان نر اس��ت .در پرندگان بالغ فعالیت غده تیروئید در اثر

شکل  -2میانگین غلظت هورمون تری یدو تایرونین در طی شبانه روز بر حسب نانوگرم بر میلی لیتر در دو جنس نر و ماده
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تحریک با نور ،در ابتدا افزایش می یابد ولی بعد از فعال شدن غدد جنسی و
تراوش هورمون های استروئیدی ،این هورمون ها از بروز اثرات نور در افزایش
فعالیت غده تیروئید جلوگیری می نمایند ( .)22گزارش شده که اکثر غلظت
بیس��ت و چهار س��اعته تری ی��دو تایرونین در جوجه های ن��ژاد ردایلندر در
س��اعت پنج بعدازظهر یعنی  11ساعت پس از شروع نور با برنامه  12ساعت
نور و  12س��اعت تاریکی دیده می شود ( ،)2همچنین حداکثر غلظت بیست
و چهار س��اعته تیروكس��ين بین س��اعت پنج و هفت صبح بدست آمد (.)12
افزایش در تری یدوتایرونین ممکن اس��ت بیش��تر تحت تأثی��ر فرآیندهای
حفاظتی (کاهش تجزیه) باشد تا فرایندهای تبدیلی 2تأثیرات حفاظتی 3ویژه
ب��ر تجزیه ت��ری یدوتایرونین از طریق مونو ایودودیناز نوع  IIIممکن اس��ت
صورت گیرد ( )22( Siopes .)19گزارش کرد در طی روز کوتاه در مقایس��ه
با روز بلند افزایشی اندک در نسبت تری یدوتایرونین نسبت به تیروکسین در
جوجه ها مش��اهده ش��د .با قطع غذا در این آزمایش ،تأثیر تغییرات ناشی از
کس��ب انرژی حذف ش��د تا اثری که ش��بانه روز در بدن دام اعمال می کند
مش��اهده ش��ود .زیرا همانطور که  Singو همکاران ( )21اش��اره نموده اند با
کسب انرژی میزان تبدیل تیروکسین به تری یدو تایرونین در بدن افزایش می
یابد و روند طبیعی تغییرات این هورمون را دستخوش تغییر می کند .الزم به
ذکر است که به دلیل متابولیسم باالتر پرندگان نسبت به پستانداران و سرعت
گردش خون باالتر و سرعت متابولیزه شدن سریعتر این هورمون ها ،نیمه عمر
تیروکسین و تری یدو تایرونین در پرندگان برابر در نظر گرفته می شود .اين
پدیده را در مطالعه  Klandrofو همکاران ( )13نيز مي توان مشاهده کرد.
آن ها گزارش کردند تيروکس��ين در طي دوره تاريکي افزايش و در روشنائي
کاهش مي يابد .نتايج مطالعه حاضر با آزمایش  Klandrofو همکاران ()12
مطابقت داش��ت آنها گزارش کردند هورمون تري يدوتيرونين در ساعت هاي
 3ال��ي  6بعد از ظهر روند افزايش��ي خود را طي م��ي کند که در اين مطالعه
نيز اين مس��أله مش��هود اس��ت .بين زمان هاي چهارم و شش��م خونگيري و
زمان هاي پنجم و شش��م خونگيري نيز تفاوت هاي غلظت تري يدوتيرونين
معني دار ش��ده اند .همچنين گروه تيمار زودتر از گروه ش��اهد به اوج غلظت
هورمون رس��يده و متابوليس��م اين حيوانات حداقل سه ساعت زودتر از گروه
ش��اهد به نقطه پيک رس��يد .نتایج اين تحقيق نشان داد جنس نر و ماده اثر
معنی داری بر غلظت هورمون تیروکس��ین و تری یدوتایرونین در دوران رشد
ندارد .ولی سن اثر معنی داری بر غلظت این دو هورمون داشت به طوری که
با افزایش سن غلظت تیروکس��ین افزایش و غلظت تری یدوتایرونین کاهش
یافت .درمورد اثر الگوی ش��یانه روز هورمون تیروکسین در طول شب افزایش
و در طی روز کاهش می یابد ،در حالیکه تری یدوتایرونین در طی روز افزایش
و طی شب روند کاهشی دارد.
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