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مطالعه وضعیت سرمی پروتئین شوک حرارتی  ،72آدنوزین دِآمیناز ،هموسیستئین و
پروفایلهای لیپیدی در لپتوسپیروز گاوی در استان کردستان
کاوه عظیمزاده
استادیار گروه علوم درمانگاهی ،واحد اورمیه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اورمیه ،ایران.
نویسنده مسئول مکاتباتkn_az@yahoo.com :
(دریافت مقاله 93/6/8 :پذیرش نهایی)93/2/22 :

چکیده
هدف از مطالعه حاضر ارزیابی تغییرات تعدادی از پارامترهای سرمی اعم از آدنوزین دآمیناز ( ،)ADAپروتئین شوو

حرارتوی 72
از

( ،)HSP-27هموسیستئین ( )Hcyو پروفایل لیپیدی ( )LDL-C ،HDL-C ،Triglyceride ،VLDLدر لپتوسپیروز گاوی میباشد .پو
تشخیص لپتوسپیروز حاد در گاو ،نمونه خون از ورید وداج  27گاو مبتال به لپتوسپیروز و  27نمونه سالم اخذ شد و پارامترهوای فوو
الذکر همراه با روی ( )Zn2+مورد اندازهگیری قرار گرفتند .نتایج ،افزایش معنویدار ( )p<1/12هموسیسوتئین TG ،HSP-27 ،و

VLDL

همراه با کاهش قابل توجه  LDL-C ،ADA ،HDL-Cو روی ( )Zn2+را در گاوان بیمار در مقایسه با گروه سالم نشان دادند .بر اسوا
نتایج بهدست آمده احتماالً بتوان از پارامترهای ذکر شده در مدیریت بیماری لپتوسپیروز گاوی استفاده نمود.
کلید واژهها :لپتوسپیروز گاوی ،پارامترهای بیوشیمیایی ،استان کردستان.

مقدمه

اهلی دخیل دانسته و تماس مستقیم یا غیرمستقیم انسران

لپتوسپیروز یکی از شایعترری بیمرای هرا مشرتر

و دام با مواد لوده یا دفعشده از حیوانرا

بیمرای ماننرد

انسان و دام میباشد که توسط گونهها مختلف باکتر

ادیای و ترشحا

لپتوسپیرا ) (Leptospira sppایجاد میشود .ای بیمرای

مهم میدانندRadostits et al., 1994; Bharti et al., ( .

پراکنرردگی جهررانی داشررته و نقررآ ن یا دی نابررایوی

.)2003; Erdogan et al., 2008

مردهزایی سقط جنی

یحمی یا دی برروز لپتوسرپیروز بسریای

تولید کم شیر و مرگ دی دامها
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تکثیر و تزاید ایگانیسم دی سلولها اپیتلیال توبرولی
کلیررو یخ داده و باع ر

نایسررایی کلیررو

مرریگررردد

شدهاسر

گزای

بهذکر اسر

( .)Rasoulinejad et al., 2009الزم

کره بری  ADAو برخری از بیمرای هرا

( )Bharti et al., 2003; Yang et al., 2001و ضرمنا

مشرررتر بررری انسررران و دام ایتبررراطی وجرررود داید

پوپتوز نمایان میشود ( Plank

( Rasoulinejad et al., 2009; Karaman et al.,

دیگیر کبد بهصوی
.)and Dean, 2000
الزم بهذکر اسر

.)2009
کره همرولیزی بره عنروان یکری از

پروتئی ها شو حرایتی ( )HSPsبرا اولری برای

سمومی کره از لپتوسرپیرا ترشری مریشرود تراییر قابرل

دی مگس سررکه متعاقر

تراییر مروقتی افرزایآ دیجره

تررروجهی دی اییترولیرررز داخرررل عروقررری و دی نتیجررره

بدن بر باف ها

مختلف کشف شرد ( Arrigo

هموگلوبینوی و واسکولی

داید .مطالعا

مختلفری دی

یابطه با لپتوسپیروز دی گراو و گوسرفند دی ایرران انجرام
و

اپیردمیولو

شده اس

که اکثرا مربرو بره مباحر

سرولو

میباشرد .یامری و همکرایان دی سرال 2931

افزایآ شیوع لپتوسپیروز گاو نسب

به نوع گوسفند

ن یا دی شهرسررتان ایومیرره گررزای

نمودنررد (یامرری و

همکایان  .)2931همچنی

حرای

.)and Laundry, 1994; Tissieres et al., 1974
تعررداد از ایرر پررروتئی هررا دی پررروتئی فولرردین
(چی خویدگی پروتئی ) شرک

کرده دی حالی که سرنتز

تعداد دیگر از ای گروه دی پاسخ به شرایط نرامطلو

از

جمله ایسکمی هیپوکسی ندوتوکسرمی و مواجهره برا
گونهها

فعال اکسیژن نیز یخ میدهرد ( Mymrikov et

میتوان به مطالعه حس پوی

 .)al., 2011پروتئی هرا شرو حرایتری از ن رر وزن

و همکایان دی سال  2916که میزان شیوع ای بیمای یا

مولکولی به دو گروه سنگی و سربک تقسریم شرده کره

کردنرد

وزن مولکولی نوع سبک دی محدوده  21-39کیلودالتون

دی گاودای ها شیر اطراف تبریرز مشرخ
اشایه نمود (حس پوی و همکایان .)2916
دنرروزی د مینرراز ( )ADAدی تخریرر
دِاکسی دنوزی به اینوزی شرک
از نزیمها

بوده که از بی
دنرروزی و

کرده و به عنوان یکی

کلید دی بلوغ و تمایز لنفوسی هرا  Tو

منوسی ها مطرح میباشد ( .)Gopi et al., 2007ضرمنا
فعالی

هموسیستئی
متعاق

بهعنوان یک اسید مینه حراو گروگرد

دِمتیالسیون داخل سلولی متیونی تولیردشرده و

نقآ ن دی سی

سرلولهرا

نردوتلیال دی حیوانرا

ن دی بیمای هایی که با تحریک سیسرتم ایمنری
مرزم و سررطان

یسیدهاس  .هیپرهموسیستئینمی دی القرا اسرترس

مثل سیروز کبد

هپاتی

ایبا

افزایآ مییابد ( Aydin et al., 2010; Atakisi et

اکسیداتیو شرک

کرده و نقآ مهمی دی بروز کمخرونی

 ADAمعمروال دی

داید .عالوهبرای

هیپرهموسیستئینمی غازگر سی ها

 .)al., 2006اگر چه افرزایآ فعالیر
سررل گرزای

شررده اسر

امررا افررزایآ فعالیر

ن دی

بیمای ها دیگر (عفونی و یا غیررعفرونی) ماننرد تر
حصبه سایکوئیدوز و سرطان خون لنفوبالسرتیک حراد

963

زیاد برخویدای اس

(.)Guay et al., 1997

زمایشگاهی و بیمای ها قلبی و عروقی دی انسران بره

همراه اس
کبد

اهمی

نها ( HSP27با نرام جدیرد  )HSPB1از

اکسیداتیو سلولها عروقی با مکانیسمها مختلف اعم
از :اتررواکسیداسرریون و تولیررد برراال  ROSدی پالکرر
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مریباشرد ( ;Nazifi et al., 2012; Mc Cully, 1969

.)Nehler et al., 1997; Tyagi et al., 2005
زیاد دی یابطه برا عروای

مطالعا

کشویها مختلف انجام شده اسر
نشاندهنده وضعی

به همان تعداد گاو سالم (بدون هیچگونه عالئم بالینی یا
پایاکلینیکی) به عنوان گروه شاهد انتخا

لپتوسرپیروز دی

فیزیکی کامل دی تمام حیوانا

شدند .معاینره

انجام شد و سعی گردید

امرا تحقیقراتی کره

که کلیه گاوان موید مطالعره از ن رر شررایط مردیریتی و

بعضری از پایامترهرا بیوشریمیایی

محل زندگی تقریبا مشابه باشند .ضمنا از ن رر بسرتنی

خون دی لپتوسپیروز گاو باشد بره ن صروی

انجرام

سه گاو منفی بودند.

نشدهاس  .بهعنوان مثال میتوان به مطالعره ایدوغران و

باال بریاشرتهایی

عالئم بالینی شامل :دیجه حرای

همکرررایانآ دی سرررال  1001دی ایزیرررابی تعرررداد از

اسهال کمخرونی یرقران (زید

پایامترهرا خرونی دی لپتوسررپیروز گراو اشرایه نمررود

مخاطرررا ) و ادیای قرمرررز تیرررره بودنرررد .زمرررایآ

( .)Erdogan et al., 2008دی ایرران نیررز مطالعرراتی دی

میکروسررکو

مشرراهده

موید لپتوسپیروز دی دامها اهلی ازجمله گراو صروی

اسپیروک ها دی ادیای انجرام شرد .نمونره ادیای (21-10

گرفترره اس ر
سرولو

کرره اکثرررا دی زمینررههررا اپیرردمیولو

و

بودهاند .دی ای میان میتوان به مطالعه یامری

و همکایان دی سال  2931که شیوع باال لپتوسپیروز دی
گاو یا نسب

به گوسفند دی شهرسرتان ایومیره گرزای

نمودند (یامی و همکایان  )2931و یا به مطالعه حسر

دی غشرا ملتحمره و

زمینرره تاییررک نیررز جهرر

میلیلیتر) از هر یک از حیوانا

جمع وی شرد و پرس
20

از سررانتریفیو دی  20000دوی دی دقیقرره برره مررد

دقیقه مایع باالیی ادیای دوی ییختره شرده و بره یسرو
باقیمانده  0/1میلیلیترر برافر فسرفا

( pHبرابرر )7/2

اضررافه گردیررد و یررک قطررره از سوسپانسرریون ادیای دی

پرروی و همکررایان دی سررال  2916کرره شرریوع برراال

میکروسکو

لپتوسپیروز دی فصول پائیز و زمستان یا دی گاودای ها

( .)Quinn et al., 1994اسررپیروک هررا بررهصرروی

شرریر اطررراف تبریررز گررزای

زمینه تاییک تح

بریسری قررای گرفر

کردنررد (حس ر پرروی و

یشررتههررا نخرری شررکل و مررایپیچ دی زمینرره تاییررک

همکایان  )2916اشایه نمود .دی مجمروع ایر مطالعره

مشاهده گردیدند .دی ایر مطالعره سرویه

اولی تحقیقی اسر

کره دی یابطره برا تاییررا

سررمی

پایامترها فوقالذکر دی لپتوسپیروز گراو انجرام شرده
اس .

میکروسکو

لپتوسپیرا موید بح

واقع نشد و فقط مشراهده سراختای

کلی اسپیروک ها مد ن ر قرای گرف  .البته ایر احتمرال
نیز وجود داید که نوع سرویه نیرز تاییررا
خونی یا تح

مواد و روشها

پایامترهرا

تاییر قرای دهد .دی ادامه نمونه خرون (ده

میلیلیتر) از طریق ویید وداج جمع وی شرد و هشر

ای مطالعره دی اسرتان کردسرتان دی طرول سرالهرا

میلیلیتر به لولهها ساده منتقل گردیرد و بالفاصرله بره

 2931-2939انجام شد .دوازده گاو مبتال به لپتوسرپیروز

زمایشگاه ایسال شد .پرس از سرانتریفو دی  3000دوی

پرایاکلینیکی

 01دقیقره دی دمرا اتراق سررم بره

که از طریق معاینرا
لوده تشخی

برالینی و زمایشرا

داده شده بودند به عنوان گرروه بیمرای و

دی دقیقه به مرد
دس

مد و تا زمان انردازهگیرر پایامترهرا برهصروی
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فریزشده ( -11دیجه سلسیوس) نگهدای شدند و برا

تحلیل آماری دادهها :تعیی واییانس و مقایسه میرانگی

زمایآ انگل خونی به دو میلریلیترر خرون کامرل ترازه

 ±انحراف معیای دادهها با زمون تیتس

باقیمانده  10میکرولیتر از محلرول  20 EDTAدیصرد
اضافه گردید و ین

میز با گیمسرا  1دیصرد انجرام

شد .بریسی میکروسکوپی با عدسری دیشرتمنایی ×200

مرای

توسط نرمافزای

 SASانجرام شرد ( SAS v 9.1, SAS Institute

 .)Inc., Cary, NC, USAسطی معنریدای  p≤0/02دی
ن ر گرفته شد.

هیچگونه انگل خونی یا دی گاوان سرالم و بیمرای نشران
نداد و تعداد از گاوان بیمای و سالم کره دی نهرا انگرل
خونی مشاهده گردید از یوند مطالعه حذف شدند.
تعیرری فعالی ر

 ADAبرره کمررک یو

الکتروکمرری

لومینسرانس ( )Roch, Elecsys 2010و غل ر
 27توسط کی

HSP-

تجای ()MyBiosource, Elisa, USA

یافتهها
نتایج همه پایامترها دی جدول  2مده اسر  .افرزایآ
معنررررررریدای ( )p≤0/02هموسیسرررررررتئی

HSP27

تر گلیسرید و  VLDLدی گراوان مبرتال دی مقایسره برا
گاوان سالم مشاهده گردید .دی مقابل کراهآ معنریدای

اندازهگیر شد .بقیه پایامترها توسط (کی ها شررک

( )p≤0/02دی مقادیر  LDL HDL ADAکلسرترول و

پررایس زمررون تهررران ایررران) بررا اسررتفاده از یو

یو یخ داد.

اسپکتروفتومتر و توسرط دسرتگاه اتو نراالیزی (Hitachi-

 )917 Auto analyzer, Japanاندازهگیر شدند.

جدول  -1مقایسه پارامترهای پالسمایی  ، ADA ،Hcy ،HSP27روی و پروفایلهای لیپیدی بین گروه بیمار و سالم

فراسنجههای مورد آزمایش

گروهها
سالم

بیمار

6/21 ± 0/3

†21/31 ± 9/32

13/01 ± 1/10

†01/21 ± 1/02

1/10± 1/10

†01/70± 2/21

لیپوپروتئی با چگالی زیاد ()HDL, mg/dl

22/71 ± 3/15

†5/13 ± 2/20

لیپوپروتئی با چگالی کم ()LDL, mg/dl

71/20± 5/25

†21/00±2/11

لیپوپروتئی با چگالی خیلی کم ()VLDL, mg/dl

00/32 ± 1/11

†31/71 ± 1/52

تر گلیسرید ()TG, mg/dl

22/37 ± 1/11

†011/10 ±00/11

232 ± 5/11

†012/23 ± 2/21

هموسیستئی ()Hcy, mg/dl
دنوزی دِ میناز ()ADA, U/L
پروتئی شو حرایتی)HSP-27, ng/ml( 11-

یو ()Zn2+, µg/dl

دادهها بهصورت میانگین±انحراف معیار نشان داده شده است .عالمت † نشاندهنده وجود اختالف معنیدار در هر ردیف میباشد (.)p≤1/11
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بحث و نتیجهگیری
دی بریسی حاضر فعالیر

کاهآ فعالی
 ADAدی گرروه مبرتال بره

لپتوسپیروز دی مقایسه با گروه سالم برهطروی معنریدای
کاهآ یافته بود .دنوزی از ضد التها ها قو
سلولی اس

داخل

تن ریم کررده و مقررادیر خرود نیررز توسرط  ADAتن رریم
سررلولهررا

گاوان مبتال به لپتوسرپیروز دی مقایسره برا گرروه شراهد
باشد.

که عملکرد سلول دی واکنآها التهابی یا

میشود .از سو دیگرر دنروزی باعر

 ADAناشی از کاهآ مقادیر خونی یو

مهرای سری

دی یابطه با پروتئی ها شرو حرایتری نقرآ ایر
پروتئی ها دی مهای ایرا
مشخ

زیان وی استرس دی سرلولهرا

( HSP-27 .)Aşkar et al., 2007از

شدهاسر

پروتئی ها استرس بوده کره دایا ایرر نتریاکسریدانی

نرردوتلیال عروقرری ناشرری از نوتروفیررلهررا

میباشد ( .)Ergönül and Aşkar, 2009عوامل متعدد

میگردد ( Cronstein et al., 1986; Rodriguez et al.,

از قبیل پوپتوز بیمای ها عروقی هیپرترمری و انرواع

برا

مختلررف سرررطان دی افررزایآ  HSP-27نقررآ داشررته

 .)2012ازای یو کاهآ فعالی

 ADAممکر اسر

شرایط حاکم بر ای بیمای ایتبا داشته باشد (چرا کره

( )Ciocca et al., 1993ولی موید دی یابطه با تاییرا

عروقی

مقادیر سررمی  HSP-27دی لپتوسرپیروز گراو گرزای

لپتوسپیروز از بیمای هایی اس

که باع

سی

میشود) بهطوی که ای احتمال وجود داید که بهدلیرل
نقآ حفراتتی دنروزی دی کراهآ ضرایعا
غل

عروقری

دنوزی سلولی دی گاوان مبتال به لپتوسرپیروز دی

سطی باالیی بماند که ایر یونرد نیرز منجرر بره کراهآ
فعالی

 ADAداخل سلولی و به تبع ن کراهآ مقردای

ن دی سرم میگردد .عالوه بر ای

دی ای مطالعه شراهد

کاهآ معنیدای یو دی سرم گروه بیمای دی مقایسره برا
گروه سالم بودیم .یو خروا

نتریاکسریدانی داشرته

( )Powell, 2000و دی حال حاضر ایتبرا بری یو و
ایمنی سلولی (لنفوسی هرا  )Tمشرخ

شرده اسر

نشده اس  .با ای حال نقآ  HSP-27برهعنروان یرک
بیومایکر دی بیمای هرا مختلرف گرزای

(.)Vidyasagar et al., 2012; Bao and Liu, 2009
از نجایی که سی
ایبا

یسیده اس

فرامو

کاتررالیزوی

 .)Sideraki et al., 1996از نجرایی کره ایتبراطی بری
یو و فعالیر

 ADAوجرود داید .دی نتیجره احتمراال

داده شود .ضمنا نقآ شرایط
و التهرا

نبایسرتی

دی بریسی ما افزایآ معنیدای هموسیستئی دی گروه
لپتوسررپیروز دی مقایسرره بررا گررروه سررالم دیررده شررد.

برردن (مخصوصررا لنفوسرری هررا  )Tدی ایتبررا اس ر

نررزیم داید ( ;Cooper et al., 1997

به ایرر

گردد.

عنوان یکی از عوای

دی دیون ساختای  ADAبوده و نقآ مهمری دی فعالیر

افزایآ  HSP-27ممک اس

استرسزا دی ای افزایآ مثرل تر

بهطوی که کمبود ن با کاهآ عملکرد سیسرتم ایمنری
( .)Hönscheid et al., 2009عالوه بر ای

کبرد ناشری از لپتوسرپیروز بره

محاف تی ن بر کبد نسب

واسکولی

کاتیون یو

شردهاسر

و سی

سرلولهرا

نردوتلیال عروقری بره

شایع لپتوسپیروز مطرح بوده کره

تکثیررر اولیرره لپتوسررپیرا از طریررق نفرروذ برره سررلولهررا
ندوتلیال عروقی یا عل

اصلی ن دانستهاند ( Wang et

 .)al., 2012هموسیستئی دی برروز بیمرای هرا قلبری
عروقی استرس اکسیداتیو و سی
شرررک

سلولها

ندوتلیال

کرررده ( )Jacobsen, 2000و از نجررا کرره دی
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مطالعه وضعیت سرمی پروتئین شوک حرارتی  ،22آدنوزین دِآمیناز ،هموسیستئین و...

هموسیسرتئی دی سرلول-

مطالعا

حیوانی نقآ مخر

هرررا

نررردوتلیال عروقررری مشرررخ

شررردهاسررر

دی یابطه با تاییرا
که عفون

باع

پروفایل لیپید

شده اسر

یاب

تاییراتری دی مقرادیر سررمی چربری و

( )Thambyrajah and Townend, 2000بنابرای یکری

لیپوپروتئی به خصو

از علل احتمالی واسکولی ِ ناشی از لپتوسپیروز یا مری-

مثررال مرریترروان ترراییر سررو عوامررل بیمررای زا از قبیررل

نردوتلیال عروقری برهدلیرل

هلیکوبرراکتر پیلرروی و کالمیرردیا پنومونیرره یا نررام برررد

داد .چیلمرری و

( .)Khovidhunkit et al., 2004دی ای مطالعه پروفایرل

همکرررایان دی سرررال  1003افرررزایآ قابرررل توجررره

لیپید دی گروه بیمای دی مقایسه با افراد سالم دچایتاییر

حاد پالسمودیوم فالسریپایوم

شررد (کرراهآ معنرریدای  HDL-Cو  LDL-Cو افررزایآ

ن یا به عردم براالنس دی چرخره

معنرریدای  TGو  .)VLDLسررریتوکی هرررا (بررهعنررروان

توان به سی

سرلولهرا

افررزایآ هموسیسررتئی خررون نسررب
هموسیستئی یا دی عفون
گزای
فوال

کرده و عل
به عل

مایکرها

کاهآ و دی دسترس نبودن ویترامی

 21و  NADPHناشرری از افررزایآ اسررترس اکسرریداتیو
نسررب

داده و ضررمنا گررزای

فالسیپایوم از فوال

کردنررد کرره پالسررمودیوم

موجود دی خون میزبان برا تقسیم

و تکثیر خود استفاده میکنرد (.)Chillemi et al., 2004
فوال

نقآ اساسی دی چرخره متیرونی -هموسیسرتئی

عوامل ترو نیک میشود .برا

التهابی بره عنروان مثرال IL-6 TNFa :و IL-

 )1Bتا حد زیاد ای پایامترها یا تح

تاییر قرای مری-

دهند ( .)Khovidhunkit et al., 2000از بی
سلولها کبد یا مترایر کررده و باعر

نها IL-6

افرزایآ بیران

گیرنده  LDLشرده و منجرر بره افرزایآ جرذ

ذیا

 LDLو متعاقبررا کرراهآ سررطی  LDL-Cمرریگررردد

داشررته ( )Wagner, 1995و از نجررا کرره متابولیسررم

( .)Gierens et al., 2000قاضری و همکرایان دی سرال

افزایآ قابل

 1022سطی باال  LDL-Cدی مبتالیان به لپتوسرپیروز یا

هموسیستئی و فوال

شده اس

مشخ

بهدلیرل کمبرود فروال

توجه هموسیستئی ممک اس

ناشی از بیمرای باشرد کره منجرر بره عردم متیالسریون
هموسیستئی به متیونی میگردد .عالوه برر ایر
دیگر از مواید که میتواند باع

یکری

افزایآ هموسیستئی

سرمی گردد کاتیون یو ( )Zn2+میباشد .ایر کراتیون

کردند که با مطالعه اخیر همخوانی نداید ( Gazi

گزای

 .)et al., 2011الزم به ذکر اس

که عملکرد طبیعی و یا

غیرطبیعی غده تیروئید نیز بدون شک نقآ بهسرزایی دی
متابولیسم چربیها و لیپوپروتئی دی گونههرا مختلرف
حیوانا

داید .به عنوان مثال کمکرای تیروئیرد ممکر

نقآ کلید دی متابولیسم هموسیستئی داید برهطروی -

اس

که اتصال هموسیستئی به نرزیم بترائی -هموسیسرتئی

داشته باشد ( .)Azimzadeh et al., 2013از ایر یو دی

دی کاهآ  LDLو  HDLدی بابزیوز گوسفند نقآ

متیل ترانسفراز ( )BHMTتوسط یو انجرام مریشرود

مطالعه حاضر کاهآ سطی  LDLممک اسر

( .)Heidarian et al., 2009با ای اوصاف هیپروزینکمی

افزایآ سیتوکی ها و هم به اختالل دی عملکرد تیروئیرد

یخداده دی گروه بیمای نسب

به گرروه شراهد احتمراال

یکی دیگر از عوامل افزایآدهنده هموسیسرتئی سررمی
دی ای مطالعه میباشد.
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نسب

هرم بره

داده شود.

دی عفون ها انگلری خرون غل ر

ترر گلیسررید

( )TGتاییر میکند برهطروی کره سرطوح پرایی

ن دی
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تیلریرروز گرراو و تریپانوزومیررازیس گوسررفند همررراه بررا
افزایآ قابل توجه ن دی بابزیوز گاو گزای

شده اس

یخ داده اس

پس به احتمال زیاد ایر دو عامرل تراییر

بهسزایی دی افزایآ  TGدی گروه بیمای داشتهاند.
دی بریسی حاضر کاهآ معنیدای  HDL-Cدی گرروه

( ;Yamamoto et al., 2000; Turunc et al., 2012

 .)Adamu et al., 2008افزایآ سیتوکی ممکر اسر

مبتال به لپتوسپیروز دی مقایسه با گروه سالم مشاهده شد.

تاییر بهسزایی دی افزایآ  TGداشته باشرد برهطروی کره

 HDLدی انتقررال معکرروس کلسررترول از ماکروفا هررا

 TNF-αو اینترفرون میتوانند با تحریک سنتز اسریدها
دی کبد نقآ مهمی دی افزایآ میزان  TGتولیرد

چر

موجود دی شریانها

ترواسکلروتیک بره کبرد شررک

کرده و نقآ محاف تی ن دی عردم برروز ترواسرکلروز

شده داشته باشند و بره تبرع ن منجرر بره سرنتز براال

یاب

 VLDLگردنرررد ( ;Khovidhunkit et al., 2000

نقآها شناخته شده  HDLایرر محراف تی ن بردنبال

 .)Khovidhunkit et al., 2004از سرو دیگرر وقروع

دی بدن می باشد که می تواند به لیپروپلی-

هررایپرتر گلیسرریریدمی ممکر اسر

شده اس

وجود عفون

( .)Toth, 2005از سو دیگر یکری از

برره هیپرروزینکمی

ساکاییدها باکتر متصل شرده و نهرا یا خنثری کنرد

لیپراز از طریرق

( .)Guo et al., 2013بر ای اساس ای احتمرال وجرود

کرراتیون یو تن رریم مرریشررود و لیپرروپروتئی لیپرراز دی

داید کررره  HDLدی حرررذف و خنثررری کرررردن سرررموم

داده شود برهطروی کره فعالیر

نسب

کلیرانس لیپوپروتئی ها حاو تر گلیسررید شررک

لپتوسپیرایی شرک

میکند .دی نتیجه دی ای مطالعه ای احتمال وجود داید

میزان  HDLگردد.

که متعاق

کمبرود یو

لیپراز کراهآ یافتره و

دی پایان میتوان نتیجهگیر کرد که ای مطالعره یرک

تر گلیسرید گردد ( Kettler et

بریسی اولیه دی ایزیابی تعداد از پایامترها سرمی دی

 .)al., 2000از نجررائیکرره دی لپتوسررپیروز افررزایآ

لپتوسپیروز گاو بوده و احتماال با مطالعه وسیعتر و برا

منجر به افزایآ غل
سیتوکی ها

فعالیر

کرده و دی نتیجره منجرر بره کراهآ

التهرابی یخ مریدهرد ( Vernel-Pauillac

 )and Morien, 2006و هیپوزینکمی نیز دی ای مطالعره

پایامترها گستردهتر بتوان از ای تاییرا

دی مردیری

بیمای لپتوسپیروز گاو بهره جس .

منابع
 یامی

ع .عبداله پوی غ .عزیززاد ف .قهرمانی

 .مسعود

ا .و یامی

س .)2931( .جستجو پادت ها ضد

لپتوسپیرا دی سرم خون گاو و گوسفندان ایومیه .مجله دامپزشکی ایران دویه نهم شمایه  9صفحا .13-61 :
 حس پوی ع .فرتا وند م .عبدالهپوی غ .غالمعلری م .نادعلیران م.ق .و سرتای

س .)2916( .تعیری میرزان

شیوع سرولو یک لودگی به لپتوسپیرا دی گاودای ها شیر اطراف تبریز .مجله پژوهآ وسازندگی دی اموی دام و
بزیان شمایه  13صفحا .61-11 :
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Abstract
The aim of this study was to investigate changes of serum parameters such as adenosine deaminase
(ADA), heat shock protein-27 (HSP-27), homocysteine (Hcy) and lipid profiles (LDL,HDL,VLDL and
Triglyceride) in bovine leptospirosis. After diagnosis of acute leptospirosis in cattle, blood samples were
collected from 12 cases of bovine leptospirosis and 12 healthy samples via jugular vein and all
parameters along with zinc (Zn2+) were measured. The results denoted a significant increase in Hcy,
HSP-27, TG, VLDL, along with a significant decrease in HDL-C, ADA, LDL-C and zinc (Zn2+) in
patients compared to healthy ones (p≤0.01). Based on the results, the listed parameters may be used in
the management of bovine leptospirosis.
Key words: Cattle leptospirosis, Biochemical parameters, Kurdistan province.

371

