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چکیده:
ارزيابی اندازه غده تیروئید با اولتراسونوگرافی يک روش غیر تهاجمی بوده که میتوان به وسیلهی آن افزايش اولیه در حجم
اين غده را در کره اسب های زنده بررسی کرد .در اين تحقیق سعی بر آن شد که يک روش استاندارد برای ارزيابی اندازه غده
تیروئید با استفاده از اولتراسونوگرافی به دست آوريم .برای اين منظور  14کره اسب از نژاد کردی که سن آنها بین 2تا 90روز بود
انتخاب شدند .در هر يک از اين کرهها اندازهی غده تیروئید به روش اولترا سونوگرافی در سه محور استاندارد اندازه گیری
گرديد و حجم غده تیروئید با استفاده از فرمولی که برای اعضای بیضی شکل تعريف شده است محاسبه گرديد).(VSON
تغییرپذيری اندازههای اولتراسونوگرافی وابسته به سمت و محور بوده و در محدودهی  7/35ـ  3/04درصد بود .ارتباط بین وزن
بدن واندازه تیروئید معنیدار بود .بطور کلی اندازه تیروئید کره اسبها را می توان با ارزيابی اولتراسونوگرافیک در سه محور و
مقايسه با مقادير پیش بینی شده بر اساس وزن بدن محاسبه کرد.
واژگان کلیدی :اولتراسونوگرافی ،کره اسب ،تیروئید
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مقدمه:

است( .)15گواتر يک واژه غیر اختصاصی میباشد که

کمبود يد در خاک برخی از مناطق به خصوص

برای توصیف بزرگ شدگی غده تیروئید به کار

مناطقی که دور از سواحل دريا هستند ديده میشود و

میرود( .)3از ديدگاه آسیب شناسی اندازه غده تیروئید

کره اسبهايی که در اين مناطق به دنیا میآيند و از علوفه

بر اساس وزن کردن آن میباشد(.)2

 -هايی که از اين نوع خاکها میرويند تغذيه میکنند

ارتباط زيادی بین وزن و حجم بافتها وجود

دچار اختالالت غده تیروئید که معموالً با ايجاد گواتر

دارد( )6لذا اندازهگیری حجم بافتها به وسیله اولترا -

نیز همراه است میشوند( .)4در سیستمهای پرورشی

سونوگرافی يک روش تثبیت شدهای برای تشخیص

بسته که از جیرهی باالنس شده استفاده میشود اين نوع

تغییرات در اندازه غده تیروئید در انسان و دامهای

کمبودها با افزودن مواد معدنی و ريز مغذیها به جیره

کوچک میباشد( .)9اولتراسونوگرافی از غده تیروئید

غذايی رفع میگردد .در برخی مواقع کمبود سلنیوم نیز

برای ارزيابی اندازه آن يک روش غیر تهاجمی بوده که

میتواند منجر به کمبود يد گردد( .)10کمبود ثانويه يد

میتوان به وسیلهی آن افزايش اولیه در حجم اين غده

در مواردی نظیر باال بودن کلسیم جیره ،آلوده بودن آب

را در کره اسبهای زنده بررسی کرد .اطالعات کمی از

آشامیدنی با انواع باکتریها و تغذيه با گیاهانی که سبب

سونوگرافی غده تیروئید در کره اسبها وجود دارد.

گواتر میشوند(شبدر سفید ،کلزا و )...ديده میشود(.)7

تنها يک مطالعه در مورد توصیف سونوگرام غدد

در موارد مشکوک بودن به کمبود يد ،غلظت خونی يد

تیروئید گاوها وجود دارد(.)1

و يا هورمون تیروکسین) (T4و تری يدوتیرونین)(T3
میتوانند مورد ارزيابی قرار گیرند.

با توجه به استفاده روزافزون از سونوگرافی در
تشخیص بیماریهای تیروئید و دقت قابل قبول اين

با وجود اين غلظتهای سرمی  T3و T4در

روش در تعیین حجم تیروئید برای راديولوژيست،

ارزيابی گواتر کره اسبهای تازه متولد شده نمیتوانند

ضروری است که ابتدا حجم تیروئید نرمال و میزان

قابل اعتماد باشند چرا که آنها در چهار هفته بعد از

متغیرهای فیزيولوژيک (نظیر سن ،جنس و وزن بدن)

تولد از تغییرات افزايشی و يا کاهشی نرمالی برخوردار

را بر حجم اين غده در کره اسبها بخوبی شناخته

هستند .به نظر میرسد نسبت  T3/ T4پارامتر قابل

شود تا بتوان موارد پاتولوژيک را از موارد نرمال افتراق

اعتمادتری باشد( .)14اما در کره اسبهايی که عالئم

داد .عالوه بر عوامل فوق میزان يد دريافتی روزانه ،زمینه -

بالینی را نشان نمیدهند اين نسبت بین کرههايی که

های ژنتیکی ،سطح بدن بر میزان حجم طبیعی تیروئید

کمبود دارند و کرههايی که سالم هستند متفاوت

در اين نوع دامها مؤثر است .تعیین حجم تیروئید توسط

نخواهد بود .عالوه بر اين هزينهی اين نوع آزمايشات

اولتراسونوگرافی ،با توجه به در دسترس بودن و ارزان

باال بوده و ممکن است فرمهای تحت بالینی اين نوع

بودن نسبی آنها ،غیر تهاجمی بودن و اطمینان باالی روش

بیماری تشخیص داده نشود( .)8در دههی اخیر گواتر

تشخیصی فوق و امکان انجام آن در همه گروههای سنی

ناشی از کمبود يد در جیره غذايی و گواتر مادرزادی

بر اسکن ايزوتوپ که نیاز به يد راديواکتیو دارد ارجحیت

در کلینیکهای دامپزشکی به طور مکرر گزارش شده

دارد .تقريباً در  30درصد موارد گواتر از طريق معاينه
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بالینی تشخیص داده نمیشود ولی در بررسی سونو -
گرافیکی گواتر بهتر و آسانتر قابل تشخیص خواهد بود.
همچنین حجم تیروئید به طور قابل توجهی با سن و
خصوصاً با وزن ارتباط دارد (15و .)16ما در اين مطالعه
سعی کردهايم که سونوگرام غدد تیروئید را در کره اسبها
توصیف کرده و ارتباط بین حجم و اندازه سونوگرافیک
آن را با مقادير واقعی آن برآورد کرده و ارتباط بین اندازه
و حجم اين غده را نسبت به وزن بدن بررسی کنیم.
مواد و روش کار

8500 XP (Hitachi Medical - (EUB
) orporation, Tokyo, Japanو يک پراب خطی
با فرکانس  6/5مگاهرتز (EUP-L54M, length: 53
) mmاستفاده شد.
از کرهها در حالت ايستاده سونوگرافی به عمل
میآمد .ابتدا موهای ناحیه گردن حیوان تراشیده شده و
متعاقب مالیدن ژل لغزنده به ناحیهی مورد نظر در
مرحله اول پالن عرضی غده تیروئید گرفته میشد.
بدين ترتیب که پراب را عمود بر وريد وداج قرار داده
و با کمی فشار بر قسمت پشتی ـ خلفی حنجره سعی

در اين مطالعه  14کره اسب از نژاد کردی در منطقه

می شد تا لب غده تیروئید کامالً بر روی نمايشگر ظاهر

ی صومای برادوست ارومیه مورد بررسی قرار گرفتند.

شود .مسیر نفوذ پرتوها شکمی جانبی ـ پشتی جانبی

هر يک از اين کرهها نزد صاحبان خود نگه داشته شده

مايل با يک زاويه حدود  45درجه با محور میانی بود.

و به جیرهی غذايی آنها مکملهای معدنی حاوی يد

در اين حالت ايستموس ) (Isthmusقابل روئیت بود.

اضافه میگرديد .وزن آنها بین  30/5 -117/2کیلوگرم

در اين سطح مقطع عرضی ،محور ( Aعرض) و

(میانگین  ±انحراف استاندارد )58/1±19/6 :و سن آنها

محور ( Bضخامت) لب غده تیروئید اندازهگیری میشدند

بین  2تا  90روز بود 5 .کره ماده و  9کره نر بودند .در

(شکل .)1سپس برای گرفتن سطح مقطع طولی ،پراب

هر يک از اين کرهها اندازهی غده تیروئید به روش

 90درجه چرخانده میشد(موازی با وريد وداج) و

اولتراسونوگرافی در سه محور استاندارد مورد بررسی

حداکثر طول لب غده تیروئید (محور )Cاندازهگیری

قرار گرفت.

میشد (شکل .)2همین روش برای اندازهگیری لب سمت

بررسی اولتراسونوگرافی غده تیروئید:
برای اولتراسونوگرافی از دستگاه سونوگرافی مدل

ديگر غده تیروئید نیز انجام میگرفت .هر بررسی  3بار
تکرار میشد و تصاوير فريز شده ذخیره میگرديدند.

نگاره 1ـ نمايش سونوگرافی از غده تیروئید(لب چپ) در کـره اسـب در يـک سـطح مقطـع عرضـی(A).عـرض(B) ،ضـخامت،
)(Iايسـتموس(S) ،پوسـت(T) ،نـای(TGL) ،غـده تیروئیـد(لب)SMB, M. ،SMT, M. Sternocephalicus pars mastoidea ،
 .Sternocephalicus pars mandibularisمقیاس بین هر تیک  0/5سانتیمتر است.
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نگاره2ـ نمايش سونوگرافی از غده تیروئید(لب راست) از کره اسب در يک سطح مقطع طولی (C).طول محور (S)،پوست،

SMT,

 .SMB, M. Sternocephalicus pars mandibularis ،M. Sternocephalicus pars mastoideaمقیاس بین هر تیک  0/5سانتیمتر
است.

آنالیز تصوير:

باکس و ويسکر و پالتهای  Q-Qبررسی شد .برای

ابعاد غده تیروئید با استفاده از نرم افزار نمايشگر

مقايسه حجم بین لب چپ و راست و همچنین مقادير

تصوير (Image viewer software “Version

سونوگرافی از  Paired t-testو از آزمون ضريب

)” 06–01X 080204بر روی يک کامپیوتر شخصی

همبستگی پیرسون ) (rبرای ارزيابی همبستگی استفاده

مورد اندازه گیری قرار گرفت .محاسبات بر اساس

شد .برای ساير مقايسهها هم از  t-testاستفاده شد.

میانگینی از سه اندازهگیری بودند.

آنالیز رگرسیون برای پیش بینی استفاده شد که در آن

آنالیز آماری دادهها:
نتايج اندازهگیریهای انجام شده به کمک اولتر -
اسونوگرافی در فرمول تعیین حجم عضو بیضی شکل
) pi/6×(A×B×Cکه  pi= 3/14159میباشد قرار

ضريب تعیین ) (R2به منظور بررسی ارتباط استفاده
شد .سطح معنیدار برای همه آزمونها α < 0/05
تنظیم گرديد.
نتایج

داده شد و با اضافه کردن نتايج برای لبهای چپ و

تصوير سونوگرافی غده تیروئید با يک اکوژنیسته

راست (به ترتیب  Al, Bl, Clو  )Ar, Br, Crحجم

يکنواخت که دارای گرانولهای ظريفی میباشد مشخص

تیروئید برای ) (VSONمحاسبه گرديد .محاسبات

میشود و اکوژنیسیته اين غده تا اندازهای بیش از بافتهای

آماری با نرم افزار آماری PASWانجام گرديد .ضريب

عضالنی اطرافش میباشد .اين غده توسط فیبرهای کپسولی

تغییرات  Variation (Vc) Coefficient ofسه

نازک فراوانی احاطه شده است .بافتهای نزديک اين

اندازهگیری تکراری به عنوان يک درجهی تغییرپذيری

غده شامل نای و عضالت

Sternocephalicus

استفاده گرديد .توزيع دادهها با استفاده از پالتهای

 pars mastoideaو Sternocephalicus pars
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 mandibularisمیباشند (نگاره 1و .)2در سطح مقطع
عرضی ،لبهای غده تیروئید بیضی شکل ديده میشوند.

محور 7/35 ،Bدرصد بود.
حجم تیروئید و وزن بدن:
حجم غده تیروئید در کره اسبها به روش اولترا

ابعاد تعیین شده در روش سونوگرافی:
تفاوت معنیداری در محورهای  Aو  Cلبهای

سونوگرافی:

چپ و راست وجود نداشت و اختالف موجود کمتر از

(میانگین  ±انحراف معیار) VSON: 6/5±1/7 ml

 0/2میلیمتر بود .اما تفاوت  0/7میلیمتر در محور B

تفاوت معنیداری( )P<0/01در هر سه بار که حجم

معنیدار بود(جدول .)1

يک غده تیروئید اندازه گیری شد مشاهده گرديد.

تنوع اندازهگیری:

میانگین وزن بدن ( ±انحراف استاندارد) 58/1± 19/6

همانطور که در جدول  1ديده میشود ،تنوع ضريب

بود VSON .و وزن بدن به طور قابل مالحظهای بیشتر

تغییرات) (Vcدر میان سه اندازهگیری تکراری برای

بوده و به ترتیب  7/7 ± 2/1 mlو 64/4 ± 20/5

محورهای  Aو  Cکمتر از  4درصد و باالترين آن برای

کیلوگرم بود.

جدول :1متوسط طول محورها و ضريب همبستگی از سه اندازهگیری تکراری سونوگرافی غده تیروئید کره اسبها و مقايسهی
مقادير به دست آمده به روش سونوگرافی و کولیس.

کره اسب ها
محور

( )Aعرض

) (Bضخامت

) (cطول

لب

تعداد

طول سونوگرافی(انحراف معیار ±میانگین)

ضريب تغییرات[]%

راست

14

22/1±2/5

3/89

چپ

13

22/0±2/7

3/21

راست

14

*9/7±1/5

7/26

چپ

13

*10/4±1/7

7/35

راست

12

30/1±3/0

*3/04

چپ

13

30/0±3/6

*3/97

* مقادير در يک ستون بین لب چپ و راست با اختالف معنی دار (.)P>0/05

†مقادير بین اندازه گیریهای سونوگرافی و کولیس با اختالف معنی دار(.)P>0/05
‡رگرسیون خطی معنی دار(.)P>0/05
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بحث

تغییرات در شکل لبها ،متعاقب کالبدشکافی باشد.

در اين مطالعه سعی بر آن شد که يک روش دقیق

استفاده از فرمول ارائه شده برای اعضای بیضی

برای تخمین حجم تیروئید در کره اسب با تعیین سه

شکل برای ارزيابی VSONو VCPRدر مقايسه با VAQU

محور از هر لب اين غده با استفاده از اولتراسونوگرافی

کاربرد کمتری دارد .اين به خصوص در مقايسهی بین

به دست آوريم.

 VAQUو  VCPRقابل توجه است .اين واقعیت که

سونوگرافی از دام حدود 10ـ 5دقیقه طول میکشد

 VAQUبه  VSONنزديکتر است تا به  ،VCPRاحتماالً

که صرف چنین زمانی قابل قبول میباشد .بر اساس

به علت طوالنی بودن محور Bدر سونوگرافی نسبت

نامگذاری در يک مطالعه در گاوها ،محورهای کوتاه به

به کولیس باشد .با اين حال همبستگی بین متغیر وابسته

عنوان ضخامت و محورهای طويل به عنوان عرض

 VAQUو متغیر مستقل  VSONقوی است.

نامیده شدند(.)1

اگرچه اين مورد میتواند برای اندازهگیری تنها

ضريب تغییرات ،به عنوان تکرارپذيری برای

طول دو محور بسیار آسانتر باشد اما پارامتر مربوطه،

ضخامت (محور )Bبدترين و برای عرض (محور )Aو

حجم است و اينکه با افزابش حجم به طور مساوی آيا

طول (محور )Cکامالً خوب بود .در مقابل آن در ارزيابی

افزا يش نسبی طول را در محورها خواهیم داشت يا نه

سگها طول بیشترين تغییرپذيری را داشت (.)13

مشخص نیست.

احتماالً اين به دلیل سختی در تعیین انتهای خلفی

چون ثابت مورد استفاده در مدل رگرسیون برای

غده تیروئید باشد .مشاهدات مشابهی توسط ساير

 VAQUبا استفاده از سونوگرافی معنی  -دار نبود،

محققین در سگ وجود دارد( .)9عالوه بر اين فشاری

فرمول ساده شدهای برای محاسبه حجم میتواند به

که توسط پراب بر غده تیروئید وارد میشود ممکن

منظور برآورد حجم تیروئید بر اساس اندازه -گیری

است باعث فشرده شدن و تغییر شکل آن گردد بنابراين

سونوگرافی استفاده گردد .يک همبستگی مثبت بین

طول محورها تغییر میکند .بر اين اساس سعی شد تا

وزن غده تیروئید و وزن بدن در گوسالهها با بافت

جايی که ممکن است فشار پراب در ناحیه توپوگرافیک

شناسی نرمال غده تیروئید توصیف شده است (.)12

غده تیروئید کمتر باشد.

نتايج مطالعه حاضر نشان میدهد که يک همبستگی

تفاوت بین طول محورهای تعیین شده به وسیلهی

بین حجم تیروئید و وزن بدن نیز وجود دارد .در

سونوگرافی و يا کولیس برای محورهای  C ، Aکمتر

سگها ،تفاوتی در سونوگرافی تعیین حجم تیروئید بین

از  1میلیمتر و برای محور Bبیش از  3میلیمتر بودند.

سگهای بیمار اتونزيا شده و سالم پیدا نشد( .)9تفاوت

احتماالً اين اختالف زياد در محور Bبه دلیل تفاوت

يافت شده در  VSONبین کرههای اتونزيا شده و سالم

تابش پرتوها در محور Bدر سونوگرافی در مقايسه با

به تفاوت در وزن بدن میگردد .بنابراين در مواردی که

محور تعیین شده توسط کولیس باشد و يا به علت

ارزيابی حجم تیروئید کره اسب ها مد نظر باشـد الزم

92

ارزيابی حجم غده تیروئید کره اسب ها با استفاده از اولتراسونوگرافی ارزيابی حجم غده تیروئید کره اسب ها......

است وزن بدن آنها نیز مشخص گردد.
نتايج يافتههای اين مطالعه نشان میدهد که سونوگرافی
غده تیروئید میتواند در کرهها در حالت ايستاده انجام
گیرد .روشهای شرح داده شده بیانگر يک برآورد دقیق
از حجم غده تیروئید بر اساس اندازهگیری سونوگرافی

و ارتباط آن با وزن بدن در کرههای تا  135کیلوگرم
باشد.
تشکر و قدردانی
با تشکر از حوزه دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد ارومیه.
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