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اهواز يمنطقههاي بومیتیروئید در سگ ياولتراسونوگرافی غده

3پورمرضیه رجبعلی و 2رضا آویزه ،1نژادیبهمن مصل، *1علیرضا غدیري

5/3/93: تاریخ پذیرش15/7/92:  تاریخ دریافت

چکیده
 یاولتراسونوگراف. کندیارائه م دیروئیت يبا وضوح باال از غده ریاست که تصاو یصیتشخ يبردارریاولتراسونوگرافی یک روش تصو

در خصوص  چون.دنماییم فایکوچک و انسان ا واناتیدر ح دیروئیت يغده يمورفولوژ راتییتغ يبرا يانقش برجسته
 دیروئیت یاولتراسونوگراف یعیطب هايافتهیيارائهقیتحق نیهدف از ا گزارشی وجود نداشت،رانیسگ، در ا دیروئیت یسونوگرافااولتر

با (بالغ سالم  یسگ بومقالده 12يرو حاضر قیتحق .بود) سرد(و بهمن ) سرد و گرم نیب(مهر ) گرم(ریت هايماهدر وانیح نیا
یمونواسیوایروش راد هبدر هر سگ  یقبل از انجام اولتراسونوگراف T4و  T3هايهورمون. انجام گرفت) لوگرمیک 5/18یوزن نیانگیم

 نیانگیم. بود يحنجره و در دو طرف نا یوسط از قسمت خلف یدر دو طرف خط فرض دیروئیت يمحل اسکن کردن غده. دش يریگ اندازه
 ياندازه.بودند 35/334و 2/4، 1/6، 2/24بیبه ترت) مکعب متریلیم(و حجم ) متریلیم(طول، عرض، ارتفاع ) ماههر دو لوب در سه (کل 

هاي این تحقیق نشان یافته.نبود داریمعن هاماهنیو حجم ب اهاندازه نیتفاوت ب ، با این وجود،تر بودسرد بزرگ ماهدر  یهر لوب اندک
ي طبیعی اهواز در محدوده يهاي بومی منطقهسگتیروئید در ي غدههاي راست و چپ میانگین طول، عرض، عمق و حجم لوبکه داد 

.ندارندسرد و گرم  هايماهي تیروئید در بین ابعاد غدهبر داري ثیر معنیأت ،دماچنین تغییرات هم.دارندقرار 

تیروئید، سگ، اهواز ياولتراسونوگرافی، غده:کلیديکلمات

مقدمه
بدن  زیرغدد درون نیتراز مهم یکیدیروئیت يغده.

نیروکسیو ت) T3(نیرونیدوتیيتر هاياست که هورمون
)T4 (اولتراسونوگرافی تکنیک انتخابی، . دنماییرا ترشح م

 ینسج راتییتغ ،یحساس و دقیق براي ارزیابی آناتومیک
 ي هاي مرتبط با غده بیماري یو برخ دیروئیت يغده

 .Taeymans et al(در انسان، سگ و گربه است  دیروئیت

و  میپارانش یاولتراسونوگرافی امکان بررس با).2007
گردنی مرتبط  هايتشخیص توده د،یروئیت يغده ياندازه

 Poulsen Nautrup(یا غیر مرتبط با تیروئید وجود دارد 

and Tobias 2000 .(يبردار ریتصو يها روش نیاز ب 
و در  نتریارزان ن،یتر ساده یاولتراسونوگراف ،یصیتشخ

محسوب  دیروئیت يغده یابیرزا يبرا کیتکن نیتردسترس

ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز         دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده*1
ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهوازگروه علوم درمانگاهی، دانشکده استاد2
شهید چمران اهوازي دامپزشکی، دانشگاه ، دانشکدهايکتراي حرفهديآموختهدانش3

غده  نیاز ا یاطالعات چندان یوگرافیراد رایز شود،یم
، )یت یس (ايانهیراينگارچنین با برشهم. کندیفراهم نم

 ریو تصو) يام آر آ(یسیمغناط دیبرداري با تشد ریتصو
123دیو  ومیبه کمک پرتو گاما حاصل از تکنس يبردار

 يغده عملکرديو  یکیآناتوم یابیرز، امکان ا)گاما اسکن(
 یبیو معا ایمزا يوجود دارد که هرکدام دارا دیروئیت

طرف دیگر با توجه  از).Taeymans et al. 2007(هستند 
خوزستان و خصوصاً  يدما در منطقه دیشد شیبه افزا

 هايماهنیب دیروئیت ياز نظر عملکرد غده ،ییاسترس گرما
گرما در شدت. مختلف سرد و گرم تفاوت وجود دارد

 50و مرداد ماه به حدود  ماه ریفصل تابستان به خصوص ت
توجه به و با رسدیباالتر م یو حت گرادیسانت يدرجه

alighadiri@scu.ac.irmail:-E)مسئول ينویسنده(
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غده که در  نیدما بر عملکرد ا يالعادهفوق گذاريریأثت
 ,Tukova et al. 1995(شده است دیبر آن تأک زیمنابع ن

Prakash and Rathore 1991, Nazifi et al. 1999, 
Feldman and Nelson 2004 (گرفته شد که  میتصم

ریت هايماهدر دیروئیت يغده تهیسیابعاد و اکوژن راتییتغ
 يمنطقه در )سرد(و بهمن ) سرد و گرم نیب(مهر ) گرم(

در  یقیاگر چه تحق. قرار گیرد یابیاهواز مورد ارز
دو نژاد  دیروئیدر ت يفصل بر عملکرد غده ریخصوص تأث
وجود  1995در سال  و همکارانTuckovaسگ توسط

در  دیروئیت يغده یاولتراسونوگراف یاحتمال راتییتغ،دارد
قرار نگرفته  یابیدر سگ مورد ارز مختلف سال هايماه

بر اساس جستجو در منابع به نظر که ضمن این. است
 هايسگ دیروئیت يغده يرو ايتاکنون مطالعه رسدینم

.انجام گرفته باشد رانیدر ا یبوم

کارروشومواد
مورد مطالعه واناتیح

به ظاهر سالم یقالده سگ بوم 12يرو قیتحق نیا
یوزن نیانگیو با م) سال 1-3یسن يمحدودهدر (بالغ 

که از  )لوگرمیک 24تا  15یوزن يبا دامنه(لوگرمیک5/18
، صورت ندشده بود هیشهرستان اهواز ته يروستاها

قرار گرفتند تا  ینیبال ينهیها مورد معاسگ. گرفت
تعیین سن در . گردد دییتأ ینیبال دها از دیآن یسالمت
ها فرمول دندانی و میزان سایش دندانها بر اساس سگ

انگل، پرفران به ضد يداروها زیتجو. صورت گرفت
و  يجلد ریبه صورت ز نیورمکتیو آ یصورت خوراک

انجام  گانه و هاريشش هايبا واکسن ونیناسیواکس
و  کسانیيهیاز تغذ ها در مدت نگهداريسگ .گرفت

نه ماه در حدود ها به مدت سگ. مناسب برخوردار بودند
.شدند يدانشکده نگهدار یآموزش مارستانبی

ریت هايخون در ماه هايو اخذ نمونه یاولتراسونوگراف
در ) سرد(و بهمن ماه ) گرم و سرد نیب(، مهر ماه )گرم(

هاي میانگین حداقل دما در ماه.انجام گرفت 1390سال 
و میانگین حداکثر دما  7/8و  8/23، 3/30مهر و بهمن  ر،یت

 3/18و 1/40، 3/46هاي مذکور به ترتیب نیز در ماه
.ندگراد بودسانتی يدرجه

یاولتراسونوگراف
 نیو کتام نیاز آسپروماز یبها با ترکیهر کدام از سگ

 دهیگردن تراش يهیناح يسپس موها. شدند هوشیب
 يبرا. دیگرد زیو تم شستشوپوست با آب و صابون ،شده

با  1یاز دستگاه اولتراسونوگراف ق،یتحق نیا نجاما
به وانیح. استفاده شد یمگاهرتز خط 5/7وسریترانسد

. شد دیمق دهیپشت با گردن کامالً کش يرو دهحالت خوابی
شد و  دهیپوست مال يرو یژل مخصوص اولتراسونوگراف

به صورت اسکن  دیروئیت يغده يجستجو وسریبا ترانسد
آغاز  یو بادبزن یحنجره با حرکت لغزش خلفاز  یعرض
عضالت  نیب دیروئیت يغده افتنیپس از . دیگرد

و سرخرگ  کوسیو استرنوسفال دوسیوئیاسترنوها
با حرکت ) تالیساژ(یاسکن طول کی،يو نا دیکاروت

 هايکدام از لوباز هر یاسکن عرض کیو  یچرخش
کدام از  رابعاد ه. شد هیته دیروئیت يراست و چپ غده

و ) W(، عرض )L(طول : راست و چپ شامل هايلوب
. شد يریگاندازه متریلیبرحسب م) D(عمق  ایضخامت 

و عرض در اسکن  یطول هايطول و عمق در اسکن
) ضخامت(منظور از عمق . شد يرگیاندازه یعرض

 نتریمیغده در ضخ یپشت یبعد شکم يحداکثر اندازه
در  یداخل یبعد جانب يبخش و منظور از عرض اندازه

-هر کدام از لوب) V(حجم . بخش غده بود نتریضیعر

: دست آمدحجم مخروط کامل به يها از رابطه
V=L×W×D×0.524.

دیروئیت هايهورمون
جداگانه از  T4و  T3هايهورمون يرگیبه منظور اندازه

و  T3هايهورمون زانیم . شد يریگهر سگ اقدام به خون

1- Sirphonix, Canada 
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T4 و با  1توسط دستگاه بکمن کولتر ساخت کشور چک
.صورت گرفت) RIA(یمونواسیوایروش راد

محاسبات آماري
انجام16نسخه  SPSSافزار  نرم بامحاسبات آماري 

 یاولتراسونوگراف اطالعات حاصل از يسهیمقا يبرا. گرفت
هايهورمون ریشامل، طول، عرض، ارتفاع و حجم و مقاد

T3  وT4 آنالیز واریانس با تکرار سنجش ياز آزمون آمار
مورد  >05/0Pدار  یدر سطح معن راستفاده شد و مقادی

. قرار گرفت یبررس

نتایج
-بالینی، اولتراسونوگرافی و اندازه يبر اساس معاینه

هاي مورد مطالعه همگی سگ T4و T3هايگیري هورمون
.سالم بودند

ي تیروئید در دو طرف خط فرضی  کردن غدهاسکن  با
ي تیروئید  ي غدهامکان مشاهده  ،وسط از قسمت خلفی

متري سانتی 1در هر دو سمت راست و چپ و از حدود 
محدوده و ابتدا و انتهاي . خلف حنجره وجود داشت

 ناحیها حرکات بادبزنی و در بین عضالت ي تیروئید ب غده
اي که سرخرگ کاروتید مشترك در سمت جانبی به گونه

هاي تیروئید در اسکن يغده و ناي در سمت داخلی غده
عرضی قرار داشت، به خوبی در تمام موارد قابل مشاهده 

. هر دو لوب تیروئید در هر سمت قابل اسکن بود. بود
 يغدد پاراتیروئید و ناحیهي امکان اسکن و مشاهده

پارانشیم تیروئید . وجود نداشت) باریکه(ایستموس 
ي یکنواخت و هیپراکوئیک نسبت به داراي اکوژنیسیته

ي تیروئید به خوبی ي غدهمحدوده. عضالت آن ناحیه بود
گردن  يمشخص بوده و اکوژنیسیته آن از عضالت ناحیه

تیروئید در  يشکل غده). 2و  1تصاویر (مشخص بود 
اسکن طولی یا ساژیتال دوکی شکل و کشیده و در اسکن 

اکوژنیسیته . عرضی بیضی شکل چند گوشه و مثلثی بود
ضمن این. تر بودي تیروئید از عضالت گردن بیشغده

.که عروق تیروئید قابل تشخیص نبود

اسکن  -ي تیروئیدتصویر اولتراسونوگرافی غده: 1تصویر 
 L2عمق و  L1طول گیري اندازه. راستلوب سمت  طولی

.استنشان داده شده

اسکن .ي تیروئیدتصویر اولتراسونوگرافی غده: 2تصویر 
نشان داده  L1گیري عرضاندازه لوب سمت راستعرضی 

.ناي Tسرخگ کاروتید و  C.استشده
2.

انحراف معیار، کمینه و بیشینه  ±میانگین 1در جدول 
 هاماههاي راست و چپ در هر کدام از حجم لوبابعاد و 

انحراف معیار،  ±میانگین  2در جدول و  به طور جداگانه
ي تیروئید حاصل از سه بار ابعاد کلی غدهکمینه و بیشینه 

ها و مجموع هر کدام از لوب ماهگیري در سه اندازه
بر اساس .آورده شده است هاي چپ و راستلوب

هاي عرض، عمق و حجم لوب میانگین طول، ،1جدول 
و مهر تر از تیري تیروئید در بهمن ماه اندکی بزرگغده
داري بین تفاوت معنیگونه هیچبود ولی از نظر آماري ماه

هاي ماهراست و چپ در هاي ابعاد و حجم لوبي اندازه
).<05/0P(وجود نداشت  مختلف

1- Beckman Coulter, Czech Republic
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و بهمن ) سرد و گرم نیب(مهر ) گرم(ریت هايماهدر ي تیروئید بیشینه، کمینه، میانگین و انحراف معیار ابعاد و حجم غده: 1جدول 
قالده سگ سالم 12در )سرد(

لوب چپلوب راست
بهمنمهرتیربهمنمهرتیر

طول
مترمیلی

9/284/280/290/304/293/30بیشینه
1/192/193/191/197/194/19کمینه

8/238/230/244/245/247/24میانگین
0/39/21/31/37/28/2انحراف معیار

عرض
مترمیلی

0/85/72/81/81/84/8بیشینه
0/60/63/61/60/62/6میانگین

7/47/42/51/41/42/4کمینه
0/19/00/14/14/13/1انحراف معیار

عمق
مترمیلی

2/51/54/52/53/51/5بیشینه
4/34/34/33/31/34/3کمینه

2/42/43/42/42/43/4میانگین
6/05/06/06/05/05/0انحراف معیار

حجم
متر میلی

مکعب

6/4956/5065/4996/4960/4865/573بیشینه
6/1927/1841/2058/1859/1703/183کمینه

4/3316/3156/3411/3344/3310/352میانگین
2/1019/598/969/1095/1066/106انحراف معیار

 هايها و مجموع لوبهر کدام از لوب ماه مختلفگیري در سه ي تیروئید حاصل از سه بار اندازهمیانگین ابعاد کلی غده: 2جدول 
قالده سگ سالم 12چپ و راست در 
هاي چپ و راستلوبلوب چپلوب راست

9/235/242/24)مترمیلی(طول
1/61/61/6)مترمیلی(عرض
2/42/42/4)مترمیلی(عمق
5/3292/33935/334)متر مکعبمیلی(حجم

در  T4و  T3هاي هورمون میانگین و انحراف معیار
T4و  T3هاي هورمونغلظت . آورده شده است 3جدول 

ر بهمن ماه با میزان آن در تیر ماه و بین مهر ماه به طور د

داري در حالی که اختالف معنی.تر بودداري بیشمعنی
. وجود نداشتتیر و مهر ماهدر  هاآنبین غلظت 
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 نیب(مهر ) گرم(ریت هايماهدر لیتر بر حسب میکروگرم بر دسیT4لیتر و بر حسب نانومول بر دسیT3هاي مقادیر هورمون: 3جدول 
قالده سگ سالم 12در )سرد(و بهمن ) سرد و گرم

T3T4

بهمنمهرتیربهمنمهرتیر
4/13/16/12/26/20/3بیشینه
7/08/09/09/09/03/1کمینه

9/00/12/15/16/13/2میانگین
2/02/03/05/05/06/0انحراف معیار

بحث
در تحقیق حاضر نشان داده شد که میانگین طول، 

قالده سگ به ظاهر  12عرض، ارتفاع و حجم غده در 
متر میلی35/334متر و میلی 2/4، 1/6، 2/24ترتیب بهسالم 

ي تغییرات نیز همان طور که در باشد و دامنهمیمکعب 
برخی محققین . آمده است، محدود بود 2و  1جداول 

در منابع و مقاالت اولتراسونوگرافی  راي تیروئید ابعاد غده
ي ابعاد غده .اندکردهدامپزشکی به صورت محدود بررسی 

تیروئید در بعضی از نژادهاي سگ مورد بررسی و تحقیق 
است که با توجه به وجود تنوع بسیار زیاد نژاد قرار گرفته

ي تیروئید که از ابعاد غده ،ها و تفاوت بین جثهدر سگ
کند، در هر کدام از نژادها ي بدن تبعیت میاندازه و جثه
در سال  و همکاران Wisner،بر این اساس .متفاوت است

 25ي تیروئید اظهار داشتند که طول محور بلند غده 1991
بدون تعیین عرض یا (متر و طول محور کوتاه میلی 30تا 

قالده سگ سالم با وزن  8متر در میلی 6تا  4بین ) ارتفاع
در  و همکاران Taeymans.باشدکیلوگرمی می 26تا  10

سگ نژاد ي تیروئید طول، عرض و ارتفاع غده 2005سال 
متر گزارش میلی 3/5و  2/6، 5/24ترتیب بیگل را به

متر مکعب میلی 380ي تیروئید نیز حجم کلی غده .کردند
Taeymans(گزارش شد  et al. 2005( .چنین در این هم

ي تیروئید تحقیق نتیجه گرفته شد که ارتفاع و حجم غده
ر حالیترین تغییر را داشته دهاي مکرر کمگیريدر اندازه
تري هاي بیشگیري طول و عرض داراي تفاوتکه اندازه

ابعاد  ،بر این اساس. باشدگیري دارا میدر چند بار اندازه

هاي مورد مطالعه در تحقیق حاضر ي تیروئید در سگغده
 24تا  15(کیلوگرم  5/18که داراي متوسط وزنی 

بودند نزدیک به نژاد بیگل در تحقیق ) کیلوگرم
Taeymans باشندمی2005و همکاران در سال .
Bromel در تحقیقی روي  2006در سال  و همکاران

ي اولتراسونوگرافی در سه ي تیروئید به وسیلهي غدهاندازه
هاي نژاد کوچک، متوسط و بزرگ، مشاهده دسته از سگ

ي تیروئید متأثر از وزن ها و حجم غدهکردند که ابعاد لوب
هاي ي تیروئید در سگي حجم غدهدامنه . باشدمیو جثه 

متر مکعب و میلی 63تا  2/19نژاد بزرگ در نژاد آکیتا 
متر مکعب میلی 1580تا  315رتریور هاي گلدنسگ

تا  3/7گزارش شده است و در نژادهاي کوچک نیز بین
. متر مکعب به دست آمدمیلی 128

ونوگرافی یکی دیگر از معیارهاي قابل توجه در اولتراس
ي تیروئید ي تیروئید، تغییرات اکوژنیسیته و شکل غدهغده
ي باشد که هنگام ارزیابی غده به وسیلهمی

 Zwingenberger and(شودمیاولتراسونوگرافی بررسی 

Wisner 2008( . در این تحقیق مشاهده شد که
تر از عضالت اطراف آن ي غده کمی بیشاکوژنیسیته

ر تصاویر ساژیتال، غده دوکی شکل چنین دهم،باشدمی
تر ، عریضترین بخش غدهیا بیضی کشیده بوده که قدامی

در تصاویر عرضی غده .بودترین بخش غده از خلفی
تا چند گوشه بود، که با گزارش سایر محققین شکل بیضی

هاي سالم ي تیروئید در سگدر خصوص شکل غده
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 Zwingenberger et al. 2008, Wisner et(شتمطابقت دا

al. 1991, Taeymans et al. 2007(.
ي  فراوانی روي فعالیت غدهریثأاسترس گرما و سرما ت

 ياهو در گزارش داشتحیوانات مختلف در  دیروئیت
 میانگین متعدد گفته شده است که در اغلب حیوانات

باالتر از میانگین آن  دسرفصل در T4وT3غلظت سرمی
T3غلظت سرمی میانگیندر گاو،  .باشد میگرما فصل در 

باالتر از میانگین آن در گرما ) بهمن ماه(در سرما T4و
که شرایط بسیار  ه استه شدو نشان داد هبود) مرداد ماه(

گرم محیط در فصل تابستان اثرات عمیقی روي فعالیت 
 .Nazifi et al. 1999, Nouri et al(غده تیروئید دارد

هاي حالتکه  شده استگزارش  چنینهم.)2006
تیروئید ي غدهفیزیولوژیکی مختلف در گوسفند، فعالیت 

سرما و گرما اثرات قابل . دهندرا تحت تأثیر قرار می
در T3وT4میانگین. توجهی بر کارکرد تیروئید دارند

 )مرداد ماه(باالتر از میانگین آن در گرما ) بهمن ماه(سرما 
بر.)Nouri et al. 2010, Rasooli et al. 2004(ه استبود

در و همکاران Okabاساس آزمایشات انجام شده توسط 
 T3اي بر غلظت در گوسفند، فصل اثر برجسته1993سال 

در فصل زمستان T4و  T3داشته است که متوسط T4و 
در . )Okab et al. 1993(ه استتابستان بودباالتر از

در سال Rathoreو  Prakashمطالعه انجام شده توسط 
در بز، در تابستان سقوط مشخصی در هر دو  1991

و مهار فعالیت غده تیروئید  T4و  T3هورمون تیروئیدي 
و در زمستان افزایش هر دو هورمون و افزایش هدیده شد

 Prakash and(شده استفعالیت غده تیروئید مشاهده 

Rathore 1991( .در مطالعه انجام شده توسطEswari و
که  هدر گوسفند، نشان داده شد 2001در سال  همکاران

طور مشخصی باالتر از ه در زمستان ب T3غلظت سرمی 
هاي زمستان، در ماهT3افزایش غلظت  .تابستان است

در حالی  ،بردمتابولیسم اکسیداتیو و تولید گرما را باال می
 حیوان را قادر به تحملکه سقوط آن در طی تابستان، 

Eswari et(نمایددماي محیط می al. 2001( .
 1387دشت بیاض در سال  در تحقیق جاویدي

ي تیروئید در فصل گرم ابعاد غده در قوچمشخص شد که
ه برخالف نتایج حاصل از باشد کتر از فصل سرد میبزرگ
افزایش ترشح هورمون تیروئیدي در  .است حاضر يمقاله

پذیر ي تیروئید توجیهفصل سرد با افزایش ابعاد غده
.)1387بیاض دشتجاویدي(باشد می

که غلظته شدنشان دادي حاضر در مطالعه
هاي تیر و مهر در ماه بهمن با ماه T4و  T3هايهورمون

توان به عبارت دیگر می؛دندارداري اختالف معنی
 هاي تیر و مهردرجه حرارت ماهتفاوت گیري کرد که نتیجه

تیروئیدي يهاروي غلظت هورمون فاحشی رااختالف 
ها از آن جا که یکی از بهترین محرك .کندایجاد نمی

ترشح تیروتروپین از هیپوفیز قدامی، قرار دادن  افزایش
این اثر به طور قطع  ، لذاحیوان در معرض سرما است

اکز هیپوتاالموس براي کنترل دماي بدن ناشی یقین از مر
. )1384شادان و صدیقی (شودمی

هاي این تحقیق نشان داد میانگین طول، عرض، عمق یافته
هاي هاي راست و چپ تیروئید در سگو حجم لوب

هاي نژاد ي طبیعی سگبومی منطقه اهواز در محدوده
در ابعاد  دارياختالف معنی.باشندبیگل با وزن مشابه می

هاي این سرد و گرم در سگهاي ماهي تیروئید در بین غده
تغییراتی در هاي سرد و گرم در ماه.نشدمنطقه مشاهده 

.ي تیروئید مشاهده نشدي غدهاکوژنیسیته

تشکر و قدردانی
در این خصوص از . هاي پژوهانه صورت گرفته استهزینههواز با شهید چمران ا این تحقیق با حمایت مالی دانشگاه

. شودمسئولین محترم متولی امر پژوهش در دانشگاه مذکور قدردانی می
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Abstract
Ultrasonography is an imaging method which provides high resolution images for thyroid 

gland. It has a prominent role in evaluating morphologic changes of thyroid gland in small 
animal and humans. Based on our knowledge, there is no study in the Iran relating to 
ultrasonography of dog thyroid gland in literature. The aim of this study was finding of 
normal ultrasonographic images from thyroid gland in dog in July (warm), October (between 
warm and cold) and February (cold) months. The study was conducted on 12 native, adult 
healthy dogs (mean weight 18.5 kg). T3 and T4 hormones were measured by radioimmuno-
assay before ultrasonography in all dogs. Thyroid was scanned from caudal of larynx and in 
both sides of trachea. The total means (of both lobes in three months) length, width, height 
(mm) and volume (mm3) of both lobes were 24.2, 6.1, 4.2, 334.35, respectively. Dimensions 
of the each lob were slightly larger in February month. Although, the differences between 
dimensions and volume were not significant (p>0.05) during different months. In conclusion, 
the findings of this survey showed that the mean length, width, depth and volume of the left 
and right lobe of thyroid gland were in normal range in native dogs in Ahvaz district. Also, 
the temperature had not a significant influence on the size of thyroid gland between warm and 
cold months.
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