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ارزیابی مقادیر سرمی مس ،روی و برخی از پروتئینهای حامل آنها در گاوهای
مبتال به تیلریوز
مجید فرتاشوند ،*6بهرام عمواوغلی تبریزی ،6علی حسنپور ،6سید رضا سید جعفری ،2شهرام پورحسن،8
یعقوب

حاجیصادقی4

 .6گروه علوم درمانگاهی ،دانشكده دامپزشكی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تبریز ،تبریز ،ایران
 .2اداره کل دامپزشكی استان آذربایجان شرقی ،شهرستان کلیبر
 .8کاردان دامپزشک ،درمانگاه تخصصی دامهای بزرگ ،دانشكده دامپزشكی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تبریز ،تبریز ،ایران
 .4دانشجوی دکترای دامپزشكی ،دانشكده دامپزشكی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تبریز ،تبریز ،ایران
* نویسنده مسئول مكاتباتfartashvand@iaut.ac.ir :
(دریافت مقاله ،31/2/62 :پذیرش نهایی)31/66/21 :

چكیده
در این مطالعه  19رأس گاو مبتال به تیلریوز به عنوان گروه بیمار و  19رأ س گاو سالم به عنوان گروه شاهد مورد معاینه بالینی و آزمایشاات انگالشناسای و
بیوشیمیایی قرار گرفتند .مقادیر سرمی مس ،روی ،آلبومین ،کلسیم ،منیزیم و آهن سرم با استفاده از کیت های بیوشیمیایی مختص خود ،ترانسفرین سرم به روش االیزا
و سرولوپالسمین سرم با روش موسوم به ساندرمن -ناماتو اندازهگیری شد .بر اساس آ زمایشات بیوشیمیایی مقدار روی سرم گاوهای بیمار نسبت به گاوهای سالم
کاهش معنیداری را نشان میداد ( .)p<9/96مس سرم نیز در گاوان مبتال به تیلریوز کاهش یافته بود .همچنین مقدار سرمی ترانسفرین ،آلباومین ،منیازیم ،آهان
( )p<9/96و کلسیم ( )p<9/90در گاوهای مبتال کاهش معنی داری را در قیاس با گاوهای سالم نشان می داد .سرولوپالسمین سرم نیز در دامهای بیمار به طور قابل
توجهی بیشتر از دامهای سالم بود ( .)p<9/90بین میزان روی و سرولوپالسمین سرم در دام های مبتال به تیلریوز و میزان هماتوکریت دام و نیز بین سطح آهن سرم
و شدت پارازیتمی رابطه معنیداری وجود داشت ( .)p<9/90با توجه به اندازهگیری مقادیر پارامترهای سرمی احتماالً کاهش روی سرم در گاوهای مبتال به تیلریوز
می تواند یكی از دالیل احتمالی تضعیف سیستم ایمنی و بروز عفونت های ثانویه باشد .لذا شاید استفاده از عناصر کمیاب باالخص روی در روند درمان دامهای مبتال
به تیلریوز مفید باشد.

مجله علوم تشخیصی دامپزشكی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز ،6831 ،دوره  ،4شماره  ،4پیاپی  ،61صفحات.110-178 :
کلید واژهها :تیلریوز ،روی ،مس ،سرولوپالسمین ،ترانسفرین

مقدمه
سیستم ایمنی بدن در بیماری تیلریوز از اهمیت خاصی

روند بعدها به سایر عقدههای لنفی نیز گسترش یافته و حالت

برخوردار است .اولین بافت هدف در تیلریوز لنفوسیتهای

عمومی پیدا میکند .وقوع نوتروفیلی ناشی از عفونت ثانویه به

مستقر در عقده لنفی نزدیک محل گزش کنه میباشد که مرحله

خصوص درگیری تنفسی و همچنین وقوع لكوپنی در مراحل

شیزونتی انگل ،لنفوسیتها را وادار به تكثیر سلولی میکند .این

پیشرفته بیماری مؤید اهمیت سیستم ایمنی در این بیماری
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میباشد ( .)22روی و مس به عنوان دو عنصر ضروری برای

نمونههای جمعآوری شده ،انجام پذیرد .سپس در آزمایشگاه

نشخوارکنندگان مطرح هستند .روی سرم غالباً به آلبومین

پس از ذوب کردن نمونههای سرمی منجمد ،میزان مس و روی

(-α2 ،)%19ماکروگلوبولین ( )%89و ترانسفرین ( )%69متصل

سرم با استفاده از کیتهای بیوشیمیایی ساخت شرکت

است ( .)28همچنین در شرایط فیزیولوژیک ،روی به اسیدهای

( Giesse Diagnosticsایتالیا) و میزان کلسیم ،منیزیم،

آمینه ،پروتئینها ،اسیدهای نوکلئیک و  ...متصل میشود (.)21

آلبومین ،آهن سرم توسط کیتهای اختصاصی ساخت شرکت

انتقال مس جذب شده در جریان خون ورید باب به وسیله

زیست شیمی و از طریق روشهای بیوشیمیایی ،مقدار

اتصال به آلبومین به میزان زیادی تسهیل میشود .از سویی دیگر

ترانسفرین سرم با استفاده از روش االیزا و سرولوپالسمین سرم

برداشت مس احتماالً به طور اولیه به وسیله گیرندههای

به روش  )23( Sunderman and Nomotoمورد سنجش

سرولوپالسمین در غشای سلول انجام میگیرد ،هرچند آلبومین

قرار گرفتند.

و اسید آمینههایی همچون هیستیدین ،برداشت مس را در

قبل از اخذ نمونه خونی ،نشانههای بالینی مربوط به دستگاههای

شرایط  in vitroتسهیل میکند .به طور طبیعی سرولوپالسمین

مختلف از جمله دستگاه گردش خون مثل قدرت و تعداد

بخش اعظم مس تام پالسما را تشكیل میدهد ( 10درصد در

ضربان قلب ،ریتم قلب ،معاینه ورید وداجی ،دستگاه تنفس و

غیرنشخوارکنندگان و  39درصد در نشخوارکنندگان) .در

نیز سایر عالیم درمانگاهی همچون دمای بدن دام ،وضعیت

مطالعات متعدد نقش عناصر روی و مس بر روی رشد ،عملكرد

عقدههای لنفی و  ...در هنگام مراجعه با معاینه دقیق ثبت

سیستم ایمنی ،تنفس سلولی و فرایندهای اکسیداسیون -احیاء به

شدهاند تا در تفسیر سایر نتایج از آنها بهره گرفته شود.

خوبی نشان داده شده است ( 3و  .)22لذا بر آن شدیم تا

همزمان از  19گاو به ظاهر سالم نیز نمونه خونی اخذ شد تا از

تغییرات سرمی مس ،روی و نیز برخی از پروتئینهای حامل

اطالعات بدست آمده به عنوان شاهد یا کنترل جهت مقایسه یا

آنها را در بیماری تیلریوز بررسی کنیم.

دامهای بیمار استفاده شود .پس از جمعآوری یافتههای بالینی،

مواد و روشها

بیوشیمیایی و انگل شناسی ،ارتباط بین این یافتهها تفسیر

در طی بهار  37الی تابستان  33از تعداد  19رأس گاو مبتال

گردید .جهت مقایسه مقادیر سرمی پارامترهای مختلف بین دو

به تیلریوز ارجاعی به کلینیک دامهای بزرگ دانشكدة

گروه سالم و بیمار از آزمون  Tغیروابسته با استفاده از نرمافزار

دامپزشكی دانشگاه آزاد اسالمی تبریز پس از شناسایی بر اساس

 SPSS 16استفاده شد.

نشانههای درمانگاهی و مشاهده انگل در الم محیطی تهیه شده

یافتهها

از ورید گوش یا بزل عقده لنفی نمونهگیری شد .از گاوان

متعاقب مشاهده میكروسكوپیک گسترشهای خونی حاصل

مزبور با استفاده از سیستم ونوجكت ،نمونه خون کامل و بدون

از ورید گوش دامهای مبتال به تیلریوز تحت مطالعه ،میزان

ماده ضدانعقاد جهت انجام آزمایشات سرمی اخذ گردید .پس از

آلودگی گلبولهای قرمز به فرم پیروپالسمی انگل در جدول 6

تشكیل لخته در نمونه خونی با استفاده از دستگاه سانتریفیوژ،

خالصه شده است.

سرم خون جدا شده و در لولههای اپندروف در دمای -29درجه
سانتیگراد فریز شدند تا بعداً آزمایشات بیوشیمیایی بر روی
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جدول  -6میزان آلودگی گلبولهای قرمز به فرم پیروپالسمی انگل در گاوهای مبتال به تیلریوز
میزان آلودگی

% 0 – 69

% 66 – 29

% 26 – 89

% 86 – 49

تعداد

46

28

29

1

درصد

40/0

20/0

22/8

1 /7

)% 699( 19

مجموع

نتایج حاصل از آزمایشات بیوشیمیایی سرم در گااوان مباتال باه

تیلریااوز باار اساااس میاازان هماتوکریاات و جاادول  0مقاادار

تیلریوز و گاوان شاهد در جاداول  2و  8خالصاه شاده اسات.

پارامترهای بیوشیمیایی سرم در گاوان مبتال به تیلریوز بر اسااس

جدول  4مقدار پارامترهای بیوشیمیایی سرم در گاوان مباتال باه

میزان پارازیتمی را نشان میدهد.

جدول  -2مقدار مس ،روی ،ترانسفرین و سرولوپالسمین سرم در گاوان مبتال به تیلریوز و سالم )(mean±SD
روی ()µg/dl

مس ()µg/dl

سرولوپالسمین ()g/L

ترانسفرین ()g/L

گاوان سالم

01/3 ± 0/06

02/20 ± 66/10

36/37 ± 20/11

222/20 ± 31/43

گاوان تیلریوزی

81/18 ± 8/44

09/46 ± 64/88

699/71 ± 01/09

616/79 ± 13/22

p-Value

9/997

9/168

9/942

9/990

 p>9/90معنیدار میباشد.
جدول  -8مقدار برخی از پارامت رهای بیوشیمیایی سرم در گاوان مبتال به تیلریوز و سالم )(mean±SD
کلسیم

منیزیم ()mg/dl

()mg/dl

آلبومین

آهن ()mg/dl

()mg/dl

گاوان سالم

1/44 ± 6/91

8/06 ± 9/42

4/69 ± 9/22

691/33 ± 83/27

گاوان تیلریوزی

3/10 ± 6/02

2/11 ± 9/04

8/79 ± 9/02

74/08 ± 43/38

p-Value

9/941

9/996

9/990

9/993

 p>9/90معنیدار میباشد.
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جدول  -4مقدار پارامترهای بیوشیمیایی سرم در گاوان مبتال به تیلریوز بر اساس میزان هماتوکریت )(mean±SEM
هماتوکریت

%26 – 20

زیر %26

%21 – 89

%86 – 80

باالی %80

پارامتر
روی ()µg/dl

04/96 ± 7/36

00/42 ± 7/46

03/64 ± 64/21

76/02 ± 26/41

698/88 ± 68/61

مس ()µg/dl

16/09 ± 1/09

41/99 ± 0/46

47/88 ± 8/80

06/77 ± 2/42

01/11 ± 61/28

سرولوپالسمین ()g/L

626/32 ± 24/92

666/90 ± 64/49

669/62 ± 69/41

12/02 ± 69/20

41/33 ± 7/96

ترانسفرین ()g/L

679/99 ± 0/99

639/48 ± 87/31

601/13 ± 68/17

613/34 ± 60/22

688/99 ± 26/78

آلبومین ()mg/dl

2/10 ± 9/90

8/30 ± 9/66

8/78 ± 9/62

8/76 ± 9/62

8/19 ± 9/66

44/04 ± 86/09

01/64 ± 67/04

77/28 ± 1/13

17/72 ± 69/38

32/11 ± 22/87

کلسیم ()mg/dl

7/40 ± 9/00

69/63 ± 9/44

1/70 ± 9/84

69/99 ± 9/83

69/18 ± 9/63

منیزیم ()mg/dl

2/72 ± 9/07

8/91 ± 9/60

2/19 ± 9/68

8/98 ± 9/66

8/23 ± 9/87

آهن ()mg/dl

جدول  -0مقدار پارامترهای بیوشیمیایی سرم در گاوان مبتال به تیلریوز بر اساس میزان پارازیتمی )(mean±SEM
میزان آلودگی

% 66 – 29

% 0 – 69

% 26 – 89

% 86 – 49

پارامتر
روی ()µg/dl

14/47 ± 3/04

12/14 ± 3/23

44/00 ± 69/73

02/99 ± 68/27

مس ()µg/dl

43/83 ± 2/78

07/09 ± 4/12

47/00 ± 4/01

41/99 ± 4/29

سرولوپالسمین ()g/L

33/10 ± 3/30

622/23 ± 67/91

31/67 ± 61/91

30/90 ± 68/89

ترانسفرین ()g/L

613/64 ± 64/38

643/97 ± 61/30

616/19 ± 27/43

682/21 ± 68/90

آلبومین ()mg/dl

8/78 ± 9/93

8/19 ± 9/64

8/04 ± 9/63

8/46 ± 9/28

آهن ()mg/dl

70/64 ± 1/37

14/68 ± 64/28

42/99 ± 69/73

72/07 ± 63/06

کلسیم ()mg/dl

1/76 ± 9/84

69/09 ± 9/80

1/72 ± 9/03

1/80 ± 9/08

منیزیم ()mg/dl

8/66 ± 9/62

8/99 ± 9/62

2/39 ± 9/62

2/34 ± 9/67

بحث و نتیجهگیری

در مطالعات پیشین ،خواجه و همكاران ( )6834میزان روی را

طبق نتایج حاصل از سنجش الكترولیتهای سرم گاوان

در گاوهای مبتال به تیلریوز مورد سنجش و ارزیابی قرار دادند

مبتال به تیلریوز و مقایسه آن با گاوهای سالم (گروه کنترل)

منتها اختالف مشاهده شده بین دو گروه سالم و مبتال معنیدار

کاهش سطح سرمی روی ،مس ،ترانسفرین ،کلسیم ،منیزیم و

نبود ( .)2میزان روی سرم در چند مطالعه خارجی نیز مورد

آهن و نیز افزایش سرولوپالسمین سرم در گاوان مبتال به

بررسی قرار گرفته است که نتایج متفاوتی گزارش شده است.

تیلریوز مشخص گردید.

به طوری که  Kumarو همكاران ( )6111کاهش میزان روی
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را در گوسالههای دورگ مبتال به تیلریا آنوالتا گزارش کردهاند

آنزیم آنتیاکسیدان سوپراکسید دسموتاز  Cu–Znمصرف

( Sangwan .)63و همكاران در مطالعهای ( )2997در

میشوند ( .)21به نظر میرسد کمبود روی ،پاسخ ایمنی با

گوسالههای دچار عفونت تجربی با تیلریا آنوالتا ،کاهش

واسطه سلولی را مختل میکند که به واسطه اختالل در تمایز

معنیدار روی در خون تام ،پالسما و گلبول قرمز را گزارش

لنفوسیتهای  Tمیباشد ( .)0نشان داده شده است که روی

کردند ()21؛ اما  Omerو همكاران ( )2998تفاوتی بین گروه

نقش مهمی را در وقایع بیوشیمیایی مرتبط با برداشت ماکروفاژ

بیمار و شاهد مشاهده نكردند (.)26

و کشتن انگل ایفا میکند .عفونتهای تک یاختهای معموالً

 Husseinو همكاران ( )6117کاهش مختصر ولی غیرمعنیدار

موجب افزایش میزان سیتوکینها و افكتورها همچون

مس سرم گاوهای مبتال به تیلریوز را گزارش کردند (.)60

ماکروفاژها ،سلولهای کشنده طبیعی و نوتروفیلها میشوند

 Kumarو همكاران ( )6111کاهش میزان مس سرم را متعاقب

( .)3در بسیاری از روندهای عفونی ،سطح سرمی روی به

آلودگی با تیلریا آنوالتا در گوسالههای دورگ نشان دادند (.)63

شدت کاهش مییابد و کاهش سطح روی ممكن است

 Omerو همكاران ( )2998نیز کاهش معنیدار میزان مس سرم

ویروالنس (بیماریزایی) میكروبها را افزایش دهد .سلولهای

را در گاوهای مبتال به تیلریوز در مقایسه با دامهای سالم نشان

ایمنی نیازمند تأمین کافی عناصر کمیاب برای حفظ ساختار و

دادند ( Deger .)26و همكاران ( )2990کاهش مس سرم را

عملكرد صحیح متالوپروتئینها هستند .همچنین عناصر کمیاب،

در گاوهای مبتال به تیلریوز در مقایسه با گاوهای سالم گزارش

بر روی سنتز و ترشح سیتوکینها و کموکینهایی که فعال

کردند ( Sangwan .)1و همكارش ( )2997گزارش کردند

سازی سلولهای ایمنی و سایر سلولهای را تنظیم میکنند ،اثر

مقدار مس خون در گوسالههای مبتال به تیلریوز تجربی تغییری

میگذارند (.)3

نداشت و در محدوده طبیعی قرار داشت (.)20

روی یک عنصر ضروری برای پاسخ ایمنی در برابر انگلهاست

کمبود عناصر کمیاب در بیماریهای عفونی یا انگلی اغلب

و نقش مهمی را در برابر انگلهای بیماریزا بازی میکند (.)3

نشان دهنده اثرات متقابل (فعل و انفعاالت) پیچیدهای است

 Kocyigitو همكاران ( )6113کاهش مقدار روی در

( .)8باالخص مس و روی واجد عملكردهای بیوشیمیایی مهم

اسبهای مبتال به لیشمانیوز را گزارش کردهاند (.)67

در ساختار جزء کاتالیز کننده آنزیمها هستند ( .)61نشان داده

 Wellinghausenو همكاران ( )6111نشان دادند که مقدار

شده است که روی و مس داخل سلولی در فعال سازی

روی سرم در بیماران مبتال به انگل اکینوکكوس کاهش مییابد

سلولهای ایمنی سهیم هستند و کمبود آنها موجب افزایش

که احتماالً به خاطر افزایش نیاز به روی ،برای رشد انگل یا

خطر واگیری و تلفات در عفونتهای ویروسی ،میكروبی و

سلولهای خود میزبان است ( Van Weyenbergh .)82و

انگلی میشود ( .)66در مطالعات متعدد نقش عناصر روی و

همكاران ( )2994نیز کاهش میزان روی و مس سرم را در

مس بر رشد ،عملكرد سیستم ایمنی ،تنفس سلولی و فرایندهای

لیشمانیوز نشان دادند و گزارش کردند که احتماالً این عناصر

اکسیداسیون -احیاء به خوبی نشان داده شده است ( .)3عناصر

در پاسخ دفاع ضد انگلی میزبان دخیل هستند ( .)89به نظر

کمیاب همچون روی ،مس و سلنیوم برای دفاع آنتیاکسیدان

میرسد مقدار روی پالسما نسبت به شوک و تب حساس است

بدن که نقش مهمی در پیشگیری از آسیب بافتی ناشی از

و کاهش مقادیر سرمی روی در عفونت با بابزیا و تریپانوزوم

رادیكالهای آزاد دارد ،ضروری هستند .مس و روی برای سنتز

نیز گزارش شده است .کاهش ریزمغذیها ممكن است ناشی از
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افزایش متابولیسم یا مصرف ،کاهش اخذ غذا به دلیل

برداشت آهن در تولید هموگلوبین حیاتی است لذا کمبود مس

بیاشتهایی یا ضعف ،استرس یا هیپوترمی باشد .همچنین بدن

خونسازی را تحت تأثیر قرار داده منجر به کمخونی میشود (1

مقادیر قابل توجهی روی و آهن را در خالل فاز حاد بیماریهای

و  .)67شواهد جدید حكایت از ضرورت دریافت مقادیر کافی

عفونی به سرعت از دست میدهد ( .)4در طی عفونت با تیلریا

مس برای عملكرد طبیعی سیستم ایمنی دارد ( .)3مس پالسما

آنوالتا نیز عناصر کمیاب و ضروری بدن به طور غیرمستقیم از

با پاسخ ایمنی هومورال در بیماریهای مختلف همبستگی مثبت

دست میروند که میتواند به دلیل افزایش متابولیسم یا دفع آنها

دارد .برای مثال مقدار مس در لیشمانیوز افزایش مییابد (.)82

باشد ( .)20کاهش مقدار روی را میتوان با تغییرات هورمونی

مس یكی از اجزای حیاتی سرولوپالسمین است .در طی

( )67یا افزایش مصرف روی به وسیله انگل یا خود میزبان یا

روندهای التهابی میزان سرولوپالسمین افزایش مییابد که

به عنوان نتیجه اثر غیرمستقیم ارتباط انگل -میزبان توجیه نمود

موجب افزایش سطح مس میشود ( .)64همه این یافتهها نشان

( .)3مضافاً نشان داده شده است که در طی بیماری جریان خون

میدهد که افزایش مس سرم احتماال به عنوان پیامد فاز حاد

از بافتهای دفع کننده گرما (مثل پوست) به بافتهای تولید

عفونتهای انگلی رخ میدهد ( .)3ولی در این مطالعه برخالف

کننده گرما (مثل عضالت) انحراف پیدا میکند و باعث افزایش

افزایش سرولوپالسمین سرم در دامهای مبتال به تیلریوز ،مقدار

برونده قلبی میشود .این پدیده به عنوان بخشی از مكانیسم

مس سرم تغییر معنیداری را نشان نمیداد.

دفاع غیراختصاصی موجودات در برابر عفونت میباشد .لذا

نظیفی و همكاران ( )2991در مطالعهای افزایش معنیدار

کاهش میزان عناصر کمیاب در طی بیماری میتواند به دلیل

پروتئینهای فاز حاد شامل هاپتوگلوبین ،آمیلوئید  Aسرم،

انتشار مجدد این فلزات به سیستم رتیكولواندوتلیال باشد (.)63

سرولوپالسمین و فیبرینوژن سرم را در گاوهای مبتال به تیلریوز

همچنین چندین مطالعه نشان دادهاند که روی سرم در

در مقایسه با گاوهای سالم نشان دادند ( .)29چنانچه از نمودار

کمخونیها کاهش مییابد ( 69و  Chhabra .)68و Arora

 2برمیآید با کاهش هماتوکریت دام میزان سرولوپالسمین سرم

( )6118اظهار داشتند که در کمبود روی در بز ،کمخونی

نیز به طور معنیدار افزایش مییابد ( )p>9/90که با یافتههای

ماکروسیتیک هایپوکرومیک دیده میشود ( .)1همچنان که در

سایر محققین مطابقت دارد.

نمودار  6دیده میشود در گاوهای مبتال به تیلریوز تحت مطالعه

سرولوپالسمین یک گلیكوپروتئین است که دربردارنده 10

با کاهش هماتوکریت ،میزان روی سرم نیز روند نزولی داشت

درصد از کل مس موجود در گردش خون میباشد و مس برای

که این اختالف بین گروهها در برخی موارد معنیدار بود .به

ایجاد فرم طبیعی سرولوپالسمین نقش اساسی دارد.

طوری که میزان روی سرم بین گروه اول (با هماتوکریت زیر

سرولوپالسمین بیشتر به وسیله هپاتوسیتهای کبد سنتز میشود

 )%26و گروه دوم (با هماتوکریت  )%26 – 20و نیز بین گروه

ولی در شرایط خاص و در مقادیر کمتر بهوسیله لنفوسیتها و

اول و گروه سوم (با هماتوکریت  )%21 – 89اختالف

ماکروفاژها نیز ساخته میشود .به طور کلی سرولوپالسمین به

معنیداری داشت ( .)p>9/90ظاهراً مقادیر پایین آهن ،روی و

عنوان یک پروتئین مرحله حاد مطرح است که در عفونتهای

مس در بروز کمخونی و استرس اکسیداتیو میتواند صاحب

حاد ،عفونتهای انگلی ،ویروسی و میكروبی افزایش مییابد.

نقش باشد (.)4

این پروتئین در لوسمی ،تومورها و سیروز صفراوی نیز افزایش

مس یک جزء فعال از چندین سیستم آنزیمی است و برای

مییابد ( .)62التهاب یا آسیب بافتی منجر به آزاد شدن

جلوگیری از کمخونی و لكوپنی ضروری است ( .)3مس برای

سیتوکینهای آغازگر آماس همچون اینترلوکین  6و  1و عامل
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نكروز تومور ( )TNFمیشود که اینها باعث تغییر در غلظت

میتوان برشمرد ( .)2همچنین کاهش پروتئین ،آلبومین و منیزیم

خونی پروتئینهایی میشوند که محل اصلی ساخت آنها در

خون را نیز در کاهش سرمی کلسیم سرم صاحب نقش میدانند

کبد است .مقدار این پروتئینها در گاوهای سالم در حد پائین

( 2و .)26

تا غیر قابل تشخیص است و از افزایش آنها برای تشخیص یا

سابق بر این محققانی چون خواجه و همكاران (،)2( )6834

نظارت بر روند بیماری التهابی استفاده میشود ( .)62خونریزی،

 Yadavو  )88( )6131( Sharmaو نیز  Omerو همكاران

ارتشاح لنفوسیتی و نكروز شیردان ،کبد ،کلیه ،روده ،ریه و مغز

( )26( )2998کاهش منیزیم خون را در گاوهای مبتال به

استخوان نشان دهنده یک پاسخ التهابی وسیع در تیلریوز گاوی

تیلریوز گزارش کرده بودند .عالوه بر کاهش اشتها ،دفع کلیوی

است .این جراحات موجب آزاد شدن سیتوکینهایی نظیر

و رودهای منیزیم ( 2و  ،)26عدهای نیز معتقدند منیزیم جهت

 IL-6 ،IL-1و  TNFمیشوند و متعاقب آن پروتئینهای فاز

سنتز یا فعال کردن آنزیم آلكالین فسفاتاز مصرف میشود (.)88

حاد همچون سرولوپالسمین در کبد سنتز میشود (.)61

 Singhو همكاران نیز ( )2996در گوسالههای دورگ مبتال به

بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه میزان سرمی ترانسفرین در

تیلریوز ،کاهش قابل توجه در پروتئین تام ،آلبومین،

گاوهای سالم در مقایسه با گاوهای دچار تیلریوز کاهش

ایمنوگلوبولینها و نسبت آلبومین به گلوبولین را گزارش

معنیدار داشت ( .)p>9/96متاسفانه تاکنون مطالعهای در رابطه

کردهاند ( .)27همچنین یافتههای حاصل از مطالعات  Yadavو

با سطح سرمی ترانسفرین در دامهای مبتال به تیلریوز منتشر

 Hussein ،)88( )6131( Sharmaو همكاران (،)60( )6117

نشده است .کاهش مشاهده شده در میزان ترانسفرین سرم در

 Sandhuو همكاران ( Omer ،)24( )6113و همكاران

گاوهای مبتال به تیلریوز را به عدم توانایی کبد در سنتز آن

( )26( )2998و  Colو  )7( )2997( Usluنیز کاهش پروتئین

نسبت میدهند(.)2

و آلبومین سرم را تصدیق نمود Yurtseven .و Uysal

بر اساس جدول  4که دامهای مبتال بر اساس میزان هماتوکریت

( )2991نشان دادند در گاوان مبتال به تیلریوز حارهای شدید

طبقهبندی شدهاند ،بین گروههای مختلف از لحاظ آلبومین و

( 09 - 79درصد پارازیتمی) میزان پروتئین سرم به طور معنی-

کلسیم سرم اختالف معنیدار وجود داشت( .)p>9/90اصالنی

داری در مقایسه با گروه سالم کاهش یافته بود ( .)84کاهش

و همكاران ( ،)6( )6877خواجه و همكاران ()2( )6834

پروتئین و آلبومین سرم ممكن است ناشی از آسیب کبد باشد

هایپوکلسمی و هایپوفسفاتمی را در موارد تیلریوز گاوی

(.)26

گزارش کردهاند Yadav .و ،)88( )6131( Sharma

خواجه و همكاران ( Hussein ،)2( )6834و همكاران

 Sandhuو همكاران ( Omer ،)24( )6113و همكاران

( Kumar ،)60( )6117و همكاران ( Omer ،)63( )6111و

( )26( )2998و همچنین  Colو  )7( )2997( Usluکاهش

همكاران ( )26( )2998و  Colو  )7( )2997( Usluکاهش

کلسیم خون را در گاوهای مبتال به تیلریوز مشاهده کرده بودند.

معنیدار آهن و  Watanabeو همكاران ( )86( )6113افزایش

کاهش اشتهای حیوان و به طور ثانویه اختالل در شكمبه و

مختصر آن را در گاوهای تیلریوزی ثبت کرده بودند .کاهش

کاهش فعالیت آن و کاسته شدن فعالیت غده پاراتیروئید و در

معنیدار میزان آهن سرم میتواند ناشی از کمخونی باشد که به

نتیجه کاهش ترشح هورمون پاراتورمون و کاهش جذب

موجب آن مصرف بیش از حد آهن جهت خونسازی را به

رودهای و کلیوی را از علل احتمالی کاهش کلسیم خون

دنبال دارد ( .)60همچنین کاهش میزان آهن در گاوهای مبتال به
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روی و مس سرم که در این مطالعه مشاهده شد ممكن است به

تیلریوز را به عدم توانایی کبد در سنتز ترانسفرین نسبت

ًعنوان یكی از دالیل احتمالی تضعیف سیستم ایمنی و متعاقبا

.)2( میدهند

 لذا.بروز عفونتهای ثانویه در گاوان مبتال به تیلریوز باشد

،همانگونه که قبال مشخص شده است در بیماری تیلریوز

شاید استفاده از عناصر کمیاب باالخص روی در روند درمان

سیستم ایمنی بدن دام و وقوع عفونتهای ثانویه نقش تعیین

.دامهای مبتال به تیلریوز مفید باشد

کنندهای در سیر بیماری و روند بهبودی دام دارد و نقش روی و
 کاهش.)22( مس در سیستم ایمنی کامالً توصیف شده است
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