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چکیده
 همچنین ارتباط بین پرکاری تیروئید.هدف از این پژوهش بررسی تأثیر پرکاری درازمدت غدۀ تیروئید بر وزن بدن و تولید تخممرغ بود
 هفتگی به شیوۀ47  در سن500  قطعه مرغ مادر گوشتی سویۀ کاب70  در این آزمایش.و برخی فراسنجههای تولیدمثلی بررسی شد
 تیروکسین به مدت صد روز متوالی به شیوۀ دهانی به گروه پرکار.تصادفی به دو گروه تیمار (پنج تکرار شامل هفت پرنده) تقسیم شدند
 تأثیر پرکاری تیروئید بر. وزن بدن و تولید تخممرغ به شیوۀ هفتگی محاسبه شدند،) میلیگرم به ازای هر پرنده در روز0/3( تجویز شد
 هورمونهای تیروئیدی تأثیر کاهشی قابل، نتایج نشان دادند. تحت تأثیر قرار نگرفتT3 معنیدار بود؛ اما غلظتT4 غلظت پالسمایی
 اما اثر برهمکنش تیمار و زمان (هفته) بر تولید، هورمونهای تیروئیدی بر تولید تخممرغ تأثیر نداشتند.توجهی بر وزن بدن داشتند
 تجویز تیروکسین به مرغهای مادر. وزن تخمدان و اویداکت بین مرغهای گروه شاهد و پرکار تفاوت نداشتند.تخممرغ معنیدار بود
.شدF1 سبب کاهش قطر فولیکولهای
. هورمونهای تیروئیدی، مرغ مادر، فولیکول تخمدانی، تولیدمثل:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
The aim of this experiment was to study the effects of long-term induced hyperthyroidism on the body weight and
egg production. In addition the relationships between hyperthyroidism and some reproductive parameters were
studied. A total of seventy 47-week-old Cobb 500 breeder hens were randomly allotted to two treatment groups (5
replicates of 7 hens each). Thyroxine was orally administered to the hyperthyroid group (0.3 mg/bird/day) for 100
consecutive days during which the body weight and egg production were recorded on a weekly basis. Effect of
hyperthyroidism on plasma T4 levels was significant; but, the T3 level was not affected. Results indicated a significant
decreasing effect of thyroid hormones on body weight. Thyroid hormones had no effect on egg production; however,
the treatment × time (wk) interaction effect was significant on egg production. Ovarian and oviductal weight were not
different between the control and hyperthyroid hens. Administration of thyroxine to breeder hens decreased the
diameter of F1 follicles.
Keywords: Breeder hen, ovarian follicle, reproduction, thyroid hormone.
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صائمی و همکاران :تأثیر پرکاری درازمدت تیروئید بر وزن بدن ،تولید تخممرغ و ...

مقدمه
هورمونهای تیروئیدی برای رشد پرندگان مورد نیاز و
الزم هستند ( )McNabb, 2007و سبب تحریک
تراوش هورمون رشد میشوند ( Roussean et al.,
 .)2002برداشتن غدة تیروئید سبب کاهش رشد در
جوجهها شد ( .)Moore et al., 1984کمکاری تیروئید
سبب افزایش وزن بدن خروسهای بالغ بومی ایران
شد ،هرچند پرکاری تیروئید بر وزن بدن تأثیر نداشت
( .)Akhlaghi et al., 2009سطح بهینۀ هورمونهای
تیروئیدی برای حفظ عملکرد تخمدان و تولید تخممرغ
ضروری است ) .(Lien & Siopes, 1991دُزهای باالی
 ٥( T4میلیگرم در هر کیلوگرم خوراك) ،بر کنش
تولیدمثلی در خروسهای گوشتی با سن  9٦هفته،
تأثیر مهاری داشت ( .)Jacquet et al., 1993دادهها
درزمینۀ پرکاری تیروئید در مقایسه با کمکاری تیروئید
در مرغهای مادر گوشتی کم است .از سویی پرکاری
تیروئید در مرغهای مادر گوشتی با کاهش بروز آسیت
در جوجههای آنها همراه بود ( Akhlaghi et al.,
 .)2012اکنون این پرسش مطرح میشود که دورههای
درازمدت پرکاری تیروئید با رویکرد کاهش آسیت چه
تأثیری بر فرآیند تولیدمثل خود مادران گوشتی دارد.
بنابراین ،آزمایش کنونی به بررسی تأثیر پرکاری
درازمدت غدة تیروئید بر برخی فراسنجههای
تولیدمثلی با تأکید بر تولید تخممرغ و وزن بدن در
مرغهای مادر گوشتی پرداخت.

مدت از سیاهرگ براکیال مرغها نمونهگیری خون
انجام شد .رویهمرفته شش بار خونگیری انجام شد.
نخستین خونگیری پیش از اعمال تیمار و خونگیری
پایانی دوازده روز پس از پایان اعمال تیمار انجام شد.
خونها در لولههای درپوشدار دارای مادة ضد لخته
 EDTAریخته شدند و پالسمای خون آنها با
سانتریفیوژ جدا شد و در دمای  -20درجۀ سلسیوس
یخزده شدند تا اندازهگیری هورمونهای  T4و  T3با
روش االیزا انجام شد ( .)Sauer et al., 1982کمینۀ
قابلسنجش ،ضریب تغییر درونسنجشی ( Intraassay
 )CVو ضریب تغییر بین سنجشی )(Interassay CV
به ترتیب برای کیت  0/2 ،T3نانوگرم در میلیلیتر،
 12/٦درصد و  13/2درصد؛ برای کیت 0/4 ،T4
مایکروگرم در دسیلیتر 7/٦ ،و  2/2درصد بود .شمار
تخممرغهای گذاشتهشده در هر روز ثبت و میزان
تولید هفتگی هر واحد آزمایشی برآورد شد .پس از
پایان دورة آزمایش (هفته  )٦4از هر تکرار دو قطعه
مرغ (رویهمرفته  20مرغ) به شیوة تصادفی برای
کشتار گزینش شدند .در این روز ،وزن تخمدان و
اویداکت و همچنین قطر فولیکولهای زنجیرهای
تخمدانی نیز با کولیس اندازهگیری و ثبت شدند.
پرندگان در شرایط آزمایشی یکسان نگهداری شدند و
هر روز با جیره بر پایۀ ذرت تغذیه شدند (جدول )1
(.)NRC, 1994
واکاوی دادهها

مواد و روشها
این آزمایش روی  70قطعه مرغ مادر گوشتی سویۀ
کاب  ٥00در سن  47هفتگی به مدت صد روز انجام
شد .مرغها به شکل تصادفی به یکی از دو تیمار کنترل
و پرکار تیروئید تقسیم شدند و به هر تیمار پنج تکرار
هفت پرندهای اختصاص داده شد .در گروه مرغهای
پرکار تیروئید ،هورمون تیروکسین خالص (0/3
میلیگرم به ازای هر پرنده در روز) با نام لووتیروکسین
سدیم از راه دهان به مرغها تجویز شد .همزمان به
گروه شاهد به همان حجم ،آب مقطر تجویز شد.
وزنکشی هفتگی در همۀ مرغها انجام شد و در این

این آزمایش در قالب طرح کامل تصادفی انجام شد.
آزمون همگنی واریانس دادهها و آزمون عادیسازی
(نرمالیتی) دادهها انجام شد .سپس دادههایی که
ماهیت تکرارشونده داشتند با  PROC MIXEDو دیگر
دادهها با  PROC GLMواکاوی شدند (.)SAS, 2003
میانگینها با رویۀ حداقل مربعات و در سطح آماری
٥درصد مقایسه شدند .به علت تأثیرپذیری برخی از
دادهها از تغییر یافتن وزن بدن و غلظت هورمونهای
تیروئیدی پیش از آغاز آزمایش ،وزن بدن و غلظت
هورمونهای تیروئیدی بهعنوان متغیر همراه در مدل
آماری گنجانده شدند.
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جدول  .1اجزا و ترکیب شیمیایی جیرههای غذایی مرغهای
مادر گوشتی سویۀ کاب ٥00
Table 1. Ingredients and the chemical composition of
diets fed to Cobb 500 breeder hens
Value
36.60
25.00
13.40
15.76
7.06
0.10
0.10
0.18
0.16
0.095
1.48
0.025
0.04
2700
14.00
2.99
0.36

)Ingredient (%
Corn grain
Wheat grain
Barley grain
)Soybean meal (44%
Oyster shell
* Vitamin premix
* Mineral premix
Sodium chloride
Sodium bicarbonate
DL-Methionine
Dicalcium phosphate
L-Thr
L-Lys
Composition
)ME (kcal/kg
)CP (%
)Ca (%
)P (%

* در هر کیلوگرم جیره  :ویتامین  14000 ،Aواحد بینالمللی ،ویتامین
 3000 ، D3واحد بینالمللی ،نیاسین ٥0 ،میلیگرم ،ویتامین 3٥ ،E
میلیگرم ،کلسیم فسفات 20 ،میلیگرم ،ویتامین  4 K3میلیگرم،
ریبوفالوین 7 ،میلیگرم ،پیریدوکسین ٥/7 ،میلیگرم ،ویتامین 2٥ ،B12
میکروگرم و بیوتین ٥0 ،میکروگرم.
* در هر کیلوگرم جیره :سولفات آهن 8٥ ،میلیگرم ،سولفات منگنز90 ،
میلیگرم ،اکسید روی ٦7/3 ،میلیگرم ،سولفات مس 11/1 ،میلیگرم ،و
سلنیوم  0/19میلیگرم.
* Supplied per kg diet: vitamin A, 14,000 IU; vitamin D3, 3000 IU; niacin, 50
;mg; vitamin E, 35 mg; calcium pantothenate, 20 mg; vitamin K3, 4 mg
riboflavin, 7 mg; pyridoxine, 5.7 mg; vitamin B12, 25 µg, and biotin, 50 µg.
* Supplied per kg diet: Fe (FeSO4·H2O), 85 mg; Mn (MnSO4·H2O), 90 mg; Zn
(ZnO), 67.3 mg; Cu (CuSO4·5H2O), 11.1 mg, and Se (Na2SeO3), 0.19 mg.

نتایج
در هیچیک از گروههای آزمایشی ،مصرف  T4اثر
معنیداری بر غلظت  T3خون نداشت ،اما در گروه
پرکار تیروئید میزان  T4پالسمای خون بهطور
معنیداری در پی مصرف  T4افزایش یافت (.)P <0/0٥
همچنین ،تأثیر تیمار بر نسبت  T3به  T4معنیدار بود
(جدول  .)2تأثیر اصلی زمان بر غلظت  T3 ،T4و نسبت
 T3به  T4معنیدار نبود (شکل .)1
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وزن بدن

وزن بدن مرغهای دچار پرکاری تیروئید ( ± 38/٥7g
 )42٥7/4در مقایسه با گروه شاهد (± 38/٥7g
 )43٦9/1کمتر بود (( )P=0/04جدول )2؛ اما اثر
برهمکنش تیمار و زمان بر وزن بدن و همچنین تأثیر
زمان بر وزن بدن معنیدار نبود.
تولید هفتگی تخممرغ

در این پژوهش پرکاری درازمدت تیروئید بر تولید
تخممرغ تأثیری نداشت (جدول  ،)2اما تأثیر زمان و
برهمکنش تیمار و زمان بر تولید تخممرغ معنیدار
بود .تولید تخممرغ تا پیش از هفتۀ  ٥٥در گروه تیمار
بیشتر و از آن پس تولید تخممرغ در گروه شاهد
افزایش یافت (شکل .)2
وزن اندامهای تولیدمثلی و فراسنجههای تخمدانی

در بین گروههای آزمایشی ،تفاوت معنیداری در وزن
اویداکت ،تخمدان و قطر فولیکولهای زنجیرهای (،F3 ،F2
 F5 ،F4و  )F6و فولیکولهای کوچک سفید ( )SWFدیده
نشد .در این آزمایش تأثیر پرکاری تیروئید بر قطر
فولیکولهای زنجیرهای  F1معنیدار بود چنانچه قطر
فولیکولهای زنجیرهای  F1در گروه شاهد (2٦/1±0/٥2
میلیمتر) بیشتر از گروه تیمار ( 24/2 ± 0/٥2میلیمتر)
بود (جدول .)3
وزن بدن و غلظت هورمونهای تیروئیدی پیش از
آغاز آزمایش که در مدل آماری بهعنوان متغیر همراه،
درنظر گرفته شده بودند بر دادههای باال تأثیر
معنیداری نداشتند.

شکل  .1اثر زمان بر غلظت  )ng/mL( T3 ،T4و نسبت  T3: T4در مرغهای مادر گوشتی سویۀ کاب ٥00
Figure 1. Effect of time on T4, T3 (ng/mL) concentration and T3: T4 ratio in Cobb 500 broiler breeder hens
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 غلظت هورمونهای تیروئیدی و تولید تخممرغهای مادر گوشتی سویۀ، تأثیر پرکاری درازمدت غدة تیروئید بر وزن بدن.2 جدول
) خطای استاندارد±  (میانگین حداقل مربعات٥00 کاب
Table 2. The effect of long term hyperthyroidism on body weight, plasma levels of thyroid hormones, and egg
production in Cobb 500 broiler breeder hens (LS means ± SE)
Trait
Body weight (g)
T3 (ng/mL)
T4 (ng/mL)
T3: T4
Egg production (%)

Control
4369.16 ± 38.57 a
1.59 ± 0.26
10.24 ± 0.93 b
0.152 ± 0.007 a
46.01 ± 1.09

Hyperthyroid
4257.42 ± 38.57 b
1.64 ± 0.24
27.08 ± 0.89 a
0.059 ± 0.007 b
45.84 ± 1.09

P-value
0.040
NS
< 0. 001
0.002
NS

.)P <0/0٥(  تفاوت آماری معنیدار دارند، میانگینهای دارای بندواژههای متفاوت، در هر ردیف:b ،a
a, b: Within rows, values with different superscripts differ significantly (P ≤ 0.05).

٥00 ) در مرغهای مادر گوشتی سویۀ کاب%(  تأثیر بر همکنش تیمار و زمان بر تولید تخممرغ.2 شکل
.هفتههایی که با عالمت (*) نشان داده شدهاند تفاوت معنیدار دارند
. آغاز تجویز تیروکسین در هفتۀ پنجاهم:فلش
Figure 2. Effect of thyroxine and time (wk) interaction on egg production (%) in Cobb 500 broiler breeder hens
Within each week asterisks (*) designate significant differences.
Arrow: Beginning of thyroxine administration at week 50.

 تخمدان و فراسنجههای تخمدانی مرغهای مادر گوشتی سویۀ کاب، تأثیر پرکاری درازمدت غدة تیروئید بر وزن اویداکت.3 جدول
) خطای استاندارد±  (میانگین حداقل مربعات٥00
Table 3. The effect of long term hyperthyroidism on oviduct, ovary weight (g) and the ovary parameters in Cobb 500
broiler breeder hens (LS means ± SE)
Trait
Oviduct weight (g)
Ovary weight (g)
F1 follicle diameter (mm)
F2 follicle diameter (mm)
F3 follicle diameter (mm)
F4 follicle diameter (mm)
F5 follicle diameter (mm)
F6 follicle diameter (mm)
SWF diameter (mm)

Control
96.3 ± 6.98
64.9 ± 3.80
26.1 ± 0.52 a
23.0 ± 0.68
18.5 ± 0.98
15.4 ± 1.30
8.2 ± 0.75
1.6 ± 0.43
0.68 ± 0.06

Hyperthyroid
93.2 ± 9.01
56.1 ± 4.25
24.2 ± 0.52 b
21.3 ± 0.68
17.1 ± 0.98
14.0 ± 1.30
8.1 ± 0.75
1.2 ± 0.37
0.67 ± 0.06

P-value
NS
NS
0.03
NS
NS
NS
NS
NS
NS

.)P <0/0٥(  تفاوت آماری معنیدار دارند، میانگینهای دارای بندواژههای متفاوت، در هر ردیف:b ،a
a, b: Within rows, values with different superscripts differ significantly (P ≤ 0.05).

بهتندی و تا حدودی بهطور کامل به شکل نافعال
( تبدیل میشودrT3) هورمونهای تیروئیدی
.)Decuypere et al., 1987(
وزن بدن
.نیازند

هورمونهای تیروئیدی برای رشد پرندگان مورد

بحث
غلظت هورمونهای تیروئیدی

 در مرغهای مادر سببT4  تجویز،در این پژوهش
 پالسمای خون شد؛ هرچندT4 افزایش معنیدار غلظت
 که این امر را، خون نداشتT3 تأثیری بر غلظت
 با منشأ بیرونیT4 میتوان به این مورد نسبت داد که
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مقادیر باالتر و پایینتر از دامنۀ فیزیولوژیک
هورمونهای تیروئیدی سبب کاهش رشد میشود
( .)McNabb & King, 1993تجویز  T3یا  T4سبب
تحریک رشد میشود .این اثرگذاری تحریکی که در
جوجههای در حال رشد دیده میشود میتواند با
افزایش غلظت عامل رشد انسولین مانند )IGF-I( 1-و
یا با تأثیر مستقیم  T3بر بافتهای در حال رشد
میانجیگری شود ( .)Scanes et al., 1983تأثیر
هورمونهای تیروئیدی بر سوختوساز پروتئین و لیپید
ماهیتی دوگانه دارد ،بهطوریکه در غلظتهای کم
ویژگی زیستسازی (آنابولیک) و در غلظتهای زیاد
ویژگی زیستسوزی (کاتابولیک) دارند ( Decuypere
 )et al., 2005و سبب مهار رشد در بسیاری از بافتها
میشوند .ازآنجاکه هورمونهای تیروئیدی بر نرخ
سوختوساز بدن تأثیر میگذارند و با توجه به اینکه
هورمونهای تیروئیدی سوختوساز همۀ یاختههای
بدن را افزایش میدهند ،میزان زیاد هورمونهای
تیروئیدی میتواند میزان سوختوساز پایه را به باالتر
از حد طبیعی برساند و افزایش زیاد هورمونهای
تیروئیدی سبب کاهش وزن بدن شود .با خوراندن
بافت تیروئیدی به مدت یک ماه به مرغهای تخمگذار
کاهش وزن بدن در مرغها مشاهده شد ( Asmundson
 .)& Pinsky, 1935بیشتر این گزارشها در همانندی
با نتایج این بررسی هستند که نشان داد در گروه
مرغهای مادر دچار پرکاری تیروئید وزن بدن کاهش
یافت.
تولید هفتگی تخممرغ

هورمونهای تیروئیدی برای تکامل طبیعی سامانۀ
تولیدمثلی ( )Decuypere & Verheyen, 1986و
فعالیت آن در پرندگان ماده ضروریاند .در
بوقلمونهایی که تیروئید آنها برداشته شده بود
تخمدان و اویداکت دچار پسروی شدند ( Bilezikian
 ،)et al., 1980اما تجویز  T4به بوقلمونهای
تیروئیدبرداریشده سبب از سرگیری تولید تخم شد؛
بنابراین سطح بهینه از هورمونهای تیروئیدی برای
تولید تخم ضروری هستند و دُزهای باالتر یا کمتر
مناسب نیستند .گزارشهای فراوانی در راستای تأثیر
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تجویز  T4به مرغهای تخمگذار و کاهش تولید تخم
موجود است ( .)Asmundson & Pinsky, 1935تجویز
 T4سبب پسروی بیضه و کاهش تراوش  GnRHدر
سهرههای نر شد که این امر نشاندهندة این است که
 T4اثرگذاریهایی همانند طول روزهای بلند ایجاد
میکند ( .)Boulakoud & Goldsmith, 1991کاهش
تولید تخممرغ در مرغهایی که  T4مصرف کردند را
میتوان به اثرگذاریهای ضدگونادی غلظتهای باالی
هورمونهای تیروئیدی نسبت داد ( & Decuypere
 .)Verheyen, 1986در این پژوهش تأثیر پرکاری
تیروئید بر تولید تخم در مرغهای مادر معنیدار نبود،
اما ازآنجاکه تأثیر زمان و برهمکنش تیمار و زمان بر
تولید تخممرغ معنیدار بود و با توجه به اینکه تجویز
تیروکسین از هفتۀ  ٥0اعمال شد ،کاهش تولید
تخممرغ در گروه تیمار ،پس از هفتۀ  ٥٥قابلانتظار
بود ،اما افزایش تولید تخممرغ در گروه تیمار پیش از
هفتۀ  ٥٥را شاید بتوان چنین توجیه کرد که زمان
بیشتری از آغاز اعمال تیمار باید سپری میشد تا
اثرگذاریهای پرکاری تیروئید خود را نشان دهد .تا
پیش از هفتۀ  ٥٥تولید تخممرغ گروه شاهد پایین بود
و پس از آن بدون تجویز هیچ تیماری افزایش یافته
است که علت دقیق آن روشن نیست .شاید این
اثرگذاری مربوط به تغییر محل زندگی پرنده باشد .زیرا
پرندگان از جمعیتی چند هزارتایی آن هم در بستر در
کنار پرندههای نر گله مولد را تشکیل میدادند.
درحالیکه در آزمایش در فضایی به نسبت بهتر و
جداسازیشده (ایزوله) با شماری اندك بدون حضور نر
و در قفسهایی انفرادی با فضایی مناسب قرار داده
شدند .اگر این علتی وارد بوده باشد آنگاه افزایش تولید
تخم در گروه شاهد را میتوان به کاهش اثرگذاری
منفی تنش احتمالی بر تولید تخم نسبت داد که البته
طی چند هفته بعد دوباره بهواسطۀ سازگاری با محیط
جدید از بین رفت .اما اینکه چرا در گروه تیمار این
مورد دیده نشد را میتوان به اثرگذاری تجویز هورمون
نسبت داد .در سه هفتۀ نخست پس از اعمال تیمار،
افزایش نسبی تولید تخممرغ مشاهده میشود
درحالیکه پس از تأثیر تیمار در هفتۀ  ٥٥تولید
تخممرغ افزایش داشته است ،شاید این نتیجه را بتوان
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چنین توجیه کرد که پاسخهای هومیواستاتیک
نیرومندی که درزمینۀ محور تیروئیدی فعال هستند
علت این پاسخ دو مرحلهای (فازی) باشند .در این
صورت سهم مهمی از این قضیه را میتوان به بیان
متفاوت ایزوفرمهای آنزیم دی آیودیناز نسبت داد.
وزن اویداکت ،تخمدان و فراسنجههای تخمدانی

هورمونهای تیروئیدی بر رشد بهینۀ تخمدان و
فولیکولهای تخمدانی و تولید تخم در پرندگان تأثیر
دارند .چنانچه گیرندههای هستهای و گیرندههای
اینتگرین غشای پالسمایی هورمونهای تیروئیدی در
یاختههای گرانولوزا و تیکای فولیکولهای تخمدانی
بیان میشوند که نشاندهندة اثرگذاریهای ژنگانی
(ژنومیک) و غیرژنگانی هورمونهای تیروئیدی در
تخمدان مرغ است ( .)Sechman, 2013تخمدان
مرغهای تخمگذار زنجیرهای از فولیکولهای با زردة
پررنگ دارند که از  F1تا  F6مشخص شدهاند.
بزرگترین فولیکول تخمدانی ( ،)F1نزدیکترین
فولیکول به تخمکریزی است که در فاصلۀ  24ساعت
تخمکریزی میکند .اندازة قطر فولیکول ،اندازة
تخممرغ را تحت تأثیر قرار میدهد ).(Gilbert, 1971
ازآنجاکه در این پژوهش پرکاری درازمدت غدة تیروئید
با کمتر شدن قطر فولیکول  F1همراه بود ،کمتر شدن
قطر فولیکول  F1و در پی آن کاهش اندازة تخممرغ
ممکن است سبب جوجهدرآوری پایین در مرغهای

گروه پرکار شود .در این پژوهش به علت
محدودیتهای آزمایش ،اثر پرکاری درازمدت غدة
تیروئید بر جوجهدرآوری بررسی نشد ،همچنین تأثیر
پرکاری تیروئید بر درصد باروری و اندازة تخممرغ
معنیدار نبود .هورمونهای تیروئیدی در فرایند
استروییدسازی در فولیکولهای تخمدانی نقش دارند.
بررسیهای درونتنی نشان داد ،تزریق  T3سبب
کاهش  LHو استرادیول در خون مرغ شد و پرکاری
تیروئید سبب کاهش وزن تخمدان و آترزیای
فولیکولهای پیش از تخمکریزی و قطع تخمگذاری
شد ( .)Sechman, 2013در این پژوهش ،بین گروههای
آزمایشی ،تفاوت معنیداری در وزن اویداکت و
تخمدان دیده نشد اما پرکاری تیروئید سبب کاهش
قطر فولیکولهای زنجیرهای  F1شد.
نتیجهگیری کلی

یافتههای این پژوهش نشان داد ،تجویز  T4سبب
افزایش معنیداری در غلظت T4پالسمای خون
مرغهای گروه پرکار تیروئید شد؛ اما مصرف  T4اثر
معنیداری بر غلظت  T3خون نداشت .پرکاری تیروئید
سبب کاهش وزن بدن پرندگان شد؛ اما بر تولید
تخممرغ تأثیری نداشت .در بین گروههای آزمایشی،
تفاوت معنیداری در وزن اویداکت و تخمدان دیده
نشد ،اما قطر فولیکولهای زنجیرهای F1در گروه تیمار
کمتر از گروه شاهد بود.
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