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ارزیابی تغییرات شاخصهای سرمی آسیب قلبی مرسوم در گاوهای مبتال به ورم پستان
حاد
میثم فالح ،*1مجید فرتاشوند ،2حسین کوچک زاده عمران ،1امیر علی

کاوه2

-0عضو انجمن علمی گروه دامپزشکی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران.
 -2استادیار گروه علوم درمانگاهی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران.
* نویسنده مسئول مکاتباتdvm.meysamfallah@yahoo.com :
(دریافت مقاله 19/1/21 :پذیرش نهایی)15/7/5 :

چکیده
این مطالعه روی  03رأس گاو شیری مبتال به ورم پستان حاد و  03رأس گاو شیری سالم به عنوان گروه شاهد از نژااد هلشژتاین در
دامپروری کشت و صنعت مغان انجام شد .پس از انجام معاینات بالینی و تأیید بیماری ،نمونه خون جهت تهیه سرم و انجام آزمایشات
پاراکلینیکی از ورید دمی گاوها اخذ شد .میزان تروپونین  Iقلبی ( )cTnIبا روش کمیلومینسانس و آنزیمهژای قلبژی شژام الکتژات
دهیدروژناز ( ،)LDHکراتین کیناز قلبی-مغزی ( )CK-MBو آسپارتات آمینوترانسفراز ( )ASTبا روش رنگسنجی مورد سنجش قژرار
گرفت .مقایسه آماری میانگین تعداد ضربان قلب و تعداد تنفس در هر دقیقه و همچنین دمژای راسژت رودهای بژین گاوهژای سژالم و
گاوهای مبتال به ورم پستان حاد نشاندهنده اختالف آماری معنیدار (بهترتیب p=3/320 ،p=3/330 :و  )p=3/303بژود .میژزان سژرمی
 cTnIدر گاوهای مبتال به ورم پستان حاد ( )0/300±3/202 ng/mlبژهطژور معنژیداری ( )p=3/333بیشژتر از گاوهژای سژالم

(ng/ml

 )3/300±3/330بود .همچنین سایر شاخصهای سرمی آسیب قلبی در گاوهای مبتال به ورم پستان حاد در مقایسژه بژا گاوهژای سژالم
بیشتر بود ،ولی تنها افزایش  )p=3/340( ASTو  )p=3/333( CK-MBمعنیدار بود و اختالف آماری معنیداری از لحاظ میزان فعالیت
سرمی  LDHبین دو گروه سالم و بیمار مشاهده نشد ( .)p=3/424بین  cTnIبا تعداد ضربان قلب ( ،)p=3/300 ،r=3/020تعداد تژنفس
( )p=3/324 ،r=3/000و دمای راست رودهای ( )p=3/300 ،r=3/242ارتباط معنیدار وجود داشت .همچنین تعداد ضربان قلب با میزان
فعالیت سرمی  )p=3/340 ،r=3/022( CK-MBو  )p=3/302 ،r=3/046( ASTارتبژاط معنژیدار نشژان مژیداد .نتژای ایژن مطالعژه
نشاندهنده بروز درجاتی از آسیب قلبی در گاوهای مبتال به ورم پستان حاد میباشد.
کلید واژهها :ورم پستان حاد بالینی ،گاو شیری ،تروپونین ،آسیب قلبی.
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مقدمه

آسنب هنبکارد و نفارکتبس حاد هنبکارد پذکرفتاه شاده
ب بنراار هاا هماو و

ورم پستان حاد بااینی کیا

قتصاد در گلهها گاو شنر هحساب
کن نبع ورم پستان تغننار

ها شابد .در

قابا تابیم در کنفنا

( ;Sharma, 2004; Parmacek and Solaro, 2004

س

 Varga, 2009و در نیاخب رکییدگان در بنراار هااک
سپتنک (فرتاشوند و هریار ن، 2931 ،

هرچبن هترک

فنزکی و شنرناک شنر ب قبن تغننر رنگ ،ویبد یختاه

تنلرکاابب ( ، Fartashvand et al., 2013پرکیاردکاا

کا چرک ،شبر شدن و  ...تفاق ه فتد که هرر ه با تغننر

کاادکبپاتنک ( ، Jesty et al., 2005تاابرم ضااربه

پستان (سفت  ،تبرم ،گارم و دردنااک شادن و

در باف

عربه گاو هبتال (تب ،فز کش تعاد د

تغننر در وضعن

تیفس ،فز کش ضربان قلب ،کاهش حرکا

شیربه ،با

سپت سار هباتال شاده و بنراار در پاکاان باه شابک
ها نجاهاد

(. Radostits, 2007

( Peek et al.,

 2008ند بهگنر شده س .
هدف ب کن هطایعه بررسا تغننار

ربکااب

شااخصهاا

سره آسنب قلب در گاوها هبتال به ورم پساتان حااد
کجااد کییاده

(هنیروباا  ،وکروساا  ،قااارچ و  ...و هااکسااه آن بااا

وقبع آسنب قلبا در نساان و د م ساتفاده ها شابند،
 ، MBالکتاااا

 ، al., 2008تب برفی

( Tunca et al., 2008; Gunes

باینی بادون در نظار گارفتن نابع عاها

شاخصها سره که به طبر هعربل یم
عبارتید ب آنزکوها قلب

شایربه -نگاار

 ، et al., 2005ندوتبکسار تجربا

شااتماک و  ...هاا باشااد .در برخاا هااب رد د م بااه
ندوتبکسنک ،بهانن گنار و گااه هار

( Mellanby et al., 2007; Gunes et

د مها سایو ببد.

هرچبن کار تنن کنیااب (CK-

مواد و روشها

دهنااادرو ناب ( LDHو آساااپارتا

در کن هطایعه که ب بهستان  2931یغاک

آهنیبتر نساافر ب ( ASTو تروپاابنننهااا قلب ا شاااه

بماار 2939

تروپااابننن  cTnI( Iو تروپااابننن  cTnT( Tهساااتید

به طبل نجاهند 06 ،رأس گاو شانر هلیاتاکن کاه 96

ب

رأس ب آنما هبتال به ورم پستان حاد و  96رأس دکگر به

که

و

( . Collinson and Gaze, 2007تروپابننن  Iیزکا
پروتئنن ها ساختار عضال
ب بااروب نابااا
یلابگنر

قلب و سیلت

س

عضااله قلباا در هرحلااه سااتر ح

ها کیاد ( Coudrey, 1998; Babuin and

 . Jaffe, 2005; Parmacek and Solaro, 2004ناد به-
گنر  cTnIسرم به هیظبر شیاساک آسنب عضاله قلبا
ب یحاظ حساسن
قلب

ریحن

و وکژگ نسب

به آنزکوها عضاله

د رد ( Adams et al., 1993; Sharma et

 . al., 2004هروبه فاز کش هناز ن تروپابننن قلبا باه
عیب ن شاخص بنبشنرناک

59

ساتاند رد یما

تیاخنص

عیب ن گروه شاهد ببدند ،در گاود ر هجترا کیا
صیع

هغان تح

هطایعه قر ر گرفتید .گاوهاک کاه در

هیگام شنردوش هبتال باه ورم پساتان بااینی تیاخنص
د ده ه شدند ،به بنرارستان ریاع د ده شاده و در طا
هعاکیا

باینی  ،طالعا

پستان و ترشحا

آن ،تعد د ضربان قلب ،تعد د تیفس و

دها بدن ،وضعن
هخاطا

و  ...ثب

شنرآبها ،تس

هرباب باه وضاعن

فنزکیا

حرکا

دستگاه گاب رش ،وضاعن

ه شد .سپس باا ساتفاده ب هحلابل

ورم پستان کاینفرنناک ( CMTبار رو
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تراه کارتناههاا د م بنراار گرفتاه و دریاه آن ثبا
ه شد .بعد ب شیاساک د م هباتال و قبا

ب شاروع هار

گبنه قد م درهان  ،ب ورکد ده نربنه خبن خذ هنیاد.
خبنگنر
ساله

 Roche Hitachi, Tokyo, Japanو روش رنگسایج
هبرد ربکاب قر ر گرف .
تحلیل آماری دادهها

ب گاوها گروه شاهد ننز پس ب طرنیاان ب

بااههیظاابر بررس ا ویاابد خااتالف ب یحاااظ هن از ن

و آبهااکش CMT

پار هترها کرا هابرد هطایعاه بانن گاوهاا ساایو و

د مها هتعاقاب هعاکیاه بااینی

نجام شد .پس ب تیرن نربنهبرد ر  ،تراه نربنهها

گاوها هباتال باه ورم پساتان ب آبهابن  T-testو نناز

سره به آبهاکیاگاه تیخنصا تخصصا هیتاا و باا

یم

ساااتفاده ب روش کرااا یبهنیساااانس ( ®LIAISON

آبهبن هربستگ پنرسبن و نرم فز ر  SPSSوکار کش 23

 Troponin I, Italyکه کار ک و عتبار آن قابال در گااو

ستفاده شد .سطح هعی د ر در کن هطایعه  p<6/60در

شنر

(، Fartashvand et al., 2013

ربکاب شده س

بررس ویبد رتبا بنن پار هترهاا هختلاا ب

نظر گرفته شد.

هنز ن تروپبننن  Iقلب سرم هبرد سیجش قار ر گرفا .
هرچیاانن ساااکر آناازکوهااا قلباا هرچاابن الکتااا
(CK-

هااکسه عالکو حنات و باینی گاوها ساایو و بنراار

آهنیبتر نسفر ب ( ASTباا ساتفاده ب

نیاندهیده فز کش هعی د ر تعد د ضاربان قلاب ،تعاد د

ند به گنر هختص خبد (پارس آبهبن ،کرج،

در گاوها هباتال باه ورم

دهندرو ناب ( ، LDHکر تنن کنیاب قلبا  -هغاز
 MBو آسپارتا
کن ها

یافتهها

کاار ن و دسااتگاه تبآناااالکزر ( WS-ROCHE 912,

تیفس و دها ر س

روده

پستان حاد باینی در هااکسه با گروه شاهد ببد .یزکنا
هرببطااااه در یاااادول  2خالصااااه شااااده ساا ا .

جدول  -1نتایج حاصل از ارزیابی عالیم حیاتی گاوهای مبتال ب ور ستتا

و اامم (

mean ± SD

ضربان قلب

تعداد تنفس

دمای بدن

گاوها سایو

00/60 ± 0/0

21/31 ± 9/6

93/09 ± 6/9

گاوها هبتال به ورم پستان حاد

30/01 ± 0/0

11/64 ± 4/2

93/46 ± 6/4

6/662

6/610

6/696

عدد

p

هنز ن ساره  cTnIدر گاوهاا بنراار هباتال باه ورم

گاوها بنرار هبتال به ورم پستان حاد بنیتر ب گاوهاا

پستان حاد باینی و گاوها سایو به ترتنب در هحادوده

سایو بابد ویا

 6/60-1/64 ng/mlو  >6/660-6/69 ng/mlقاااااااار ر

هعی د ر ببد و ختالف آهار هعی د ر

د ش  .هرانگبنه کاه در یادول  1هیااهده ها شابد،

فعاین

شاااخصهااا سااره آساانب قلب ا هاابرد بررس ا در

نید.

تیماا فاز کش  AST ،cTnIو CK-MB

ب یحاظ هناز ن

سره  LDHبنن دو گروه سایو و بنرار هیاهده
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جدول  -2مقادیر ارمی  CK-MB ،AST ،cTnIو  LDHدر گاوهای مبتال ب ور ستتا و اامم (Mean ± SD
cTnI

AST

CK-MB

LDH

گاوها سایو

6/622 ± 6/660

01 ± 0

31 ± 13

2134 ± 10

گاوها هبتال به ورم پستان

2/623 ± 6/190

10 ± 21

243 ± 04

2911 ± 221

6/666

6/641

6/666

6/404

عدد

p

در کن هطایعاه  cTnIباه عیاب ن هماوتارکن شااخص
سره آسنب قلبا باا تعاد د ضاربان قلاب (،r=6/309
 ، p=6/623تعد د تایفس ( p=6/614 ،r=6/012و دهاا
رس

روده

( p=6/693 ،r=6/041رتبااط

معنژیدار

نیان د د .هرچینن تعد د ضربان قلب باا هناز ن فعاینا
ساااااااااره

 p=6/641 ،r=6/111( CK-MBو AST

( p=6/690 ،r=6/043د ر

رتباط معنیدار ببد.

برتر

ند بهگنر تروپبنننها قلب نسب

به سااکر

شاخصها ر کج هبرد ستفاده ،باعث شده که به عیب ن
ستاند رد طالک یما

تیاخنص نفاارکتبس هنبکاارد

هطرح شبند ( . Collinson and Gaze, 2007تروپابننن
 Iشاخص با حساسن
قلب هحسب

و وکژگ باال بر

آسانبهاا

شاده و باه طابر گساترده بادکن هیظابر

سااتفاده هاا شاابد ( Adams, 1993; Ohtsuki and

 . Morimoto, 2008تروپبنننها  0-1روب پس ب آسنب

بحث و نتیجهگیری

قلب در خبن قاب تیخنص هستید که در روب  2-1باه

نتاکج کن هطایعه نیاندهیاده فاز کش شااخصهاا

بنیترکن هاد ر خبد ها رساید ( . Adin, 2005شاب هد

سره آسنب قلب باالخص  cTnIدر گاوها هباتال باه

یدکدتر ب هدلها حنب ن نیان ه دهاد کاه هتعاقاب

ورم پستان حاد باینی ببد .در هطایعه هیابم کاه خنار

16

رو  4گاو هبتال به ورم پستان نجام شد ،هان تفااو
هعی د ر

ب یحااظ هااد ر ساره  cTnIبانن گاوهاا

سایو و بنرار هیاهده نید .ها در  9رأس ب  4رأس گاو

بروب کسایر  ،تروپابننن باه سارع
دقناه ب سلبلها عضالن

قلب آب د ه شابد ( Peek,

 . 2008فز کش هنز ن تروپبننن قلبا تیماا هحادود باه
آسنب وینه هنبکارد (ناش

ب نسد د کا پاارگ کرونار

هبتال به ورم پستان هناز ن ساره  cTnIسارم بنیاتر ب

ننس

( 6/61 ng/mLبهروش  i-STATببد .در هطایعه هذکبر

آساانبهااا قلبا باادون عالها

 cTnIساارم در گاوهااا هبااتال بااه ورم پسااتان حاااد در
هحادوده  6/62–6/20 ng/mLقار ر د شا

و در عار

بلیه در هب رد دکگر ننز فز کش ه کاباد .علا

خاااهبش ،ساارن

قلب ا ناش ا

ها تب نااد کساایر
ب تغنناار

در یرکااان

( Varga et

سربالرکته/کبن ،فز کش بار قلب  ،کیش هنبکارد و نناز

 . al., 2013هر چید با تبیه به حجاو پااکنن نربناه در

ب تبکسننهاا باشاد

هطایعه هذکبر نر تب ن رو نتاکج حاصا

ب آن تاکناد

د ش  ،ینین به غنر ب هطایعه فبق هان هطلاب هیتیار
شده

در خصاب

ویبد ند رد.
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عاب ر

قلبا ورم پساتان حااد

آسنب غنر کسیرنک هنبکارد ناش
(. Bazbas, 2006
وقبع ندوتبکسار کیا

ب علا

حتراای

هاد ر  cTnIسرم ه تب ند باشد .باروب بااینی

فاز کش
یتماا

و

تبیند سنتبکننها (هرچبن  TNFو کیتریبکنن 2-بتاا و
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سند آر شندوننک (هرچابن تروهببکساان

 A2و پروستاساکیلنن هتعاقب آب دسااب

ندوتبکسانن

ه تب ند به و سطه ختالل در آب د شدن کلسنو به و سطه
ساافیگببکن در هر حاا وینااه و کاااهش حساساان
هنبفنالهانها نسب

به کلسنو به و سطه ننترکا

در هر ح بعد  ،سلبلها هنبکارد ر تح

کساند
تاثنر قار ر

د ده و هبیب فاز کش  cTnIسارم شابد ( Constable,

. 1999; Pelander et al., 2008

ندوتلنال در

تبسط نبتروفن ها ،هاکروفا ها و سلبلها

روندها عفبن ننز ثر سار رو سالبلهاا عضاله
قلب د رند (. Mehtaa et al., 2004
آب د شدن آنزکوهاا هنبکاارد در هااادکر نسابتا کاو،
علا رغااو تضااعنا شاادکد هنبکااارد ،حاااک

هیاننسوها دکگر دخن در فز کش هااد ر  cTnIسا
( . Ammann et al., 2001نیاان د ده شاده سا
 TNF-αباعث فز کش نفبذپذکر سلبلهاا

نااش کسایر سر سار هنبکاارد ناشا

ب ویاابد
کاه

نادوتلنال

ب کاااهش

به هاکروهبییبلهاا و هاب د باا وبن هبییابی پااکنن در

یرکاان خابن عااروق کرونار (، Elkins et al., 1973

سطح غیا سلبی هنبکارد شده و بدکن ترتناب هیجار

هتاببینسو غنرطبنعا سالبی هرچابن کسانژنرساان
ناکاف کا هاادکر ناکاف فسفا

پر نر

به نی

 cTnIه شبد (. Mehtaa et al., 2004

 ،کاتیبلآهننها،

به هرحال فز کش شاخصها سره آسنب قلبا در

حضبر هاب د تضاعناکییاده هنبکاارد ،کیتریابکنن 2-و

ب

 Mehtaa et al., 2004( TNF-αبه عیب ن هیاننسوها
حترای آسنب هنبکارد در ط عفبن

خابن

(sepsis

نیان د ده شده س  .سانتبکننهاا و ندوتبکساننهاا
هیتق ب باکتر ها گرم هیف هریان سا

گاوها هبتال به ورم پستان حاد هبکد باروب دریاات
آسنب عضله قلب س
پنشآگم بنرار ر تح

کاه ها تب ناد نتنجاه درهاان و
تاثنر قر ر دهد ،هار چیاد باه

نظر ه رسد کن آسنب هبقت و قاب برگی

باشد.

هیجار باه

تضعنا هنبکارد و تسااع بطیا گاردد .فاز کش هناز ن

سپاسگزاری

 cTnIسرم در گاوها هباتال باه بنراار هاا غنرقلبا

نبکسیدگان بر خبد و یب ه د نید کاه ب هسااعد -

ب تاثنر غنرهستانو کسیر رو قلب س

پژوهی د نیگاه تییر نراکید ،چر

شاکد حاک

ها حببه هعاون

که کن هاایه هاحص نتاکج طرح پژوهی

نجرن علرا

تبن سرپاتنی  ،باعث آب د شدن  cTnIه شبد ( Varga

ه باشد که با ببدیه پژوهی و حراک

هاای د نیاگاه

 . et al., 2013ر دکیاالهاا آب د کسانژن تبیناد شاده

آب د ساله و حد تبرکز به نجام رسنده س .

که به و سطه تغننر

هتاببیناک ،تاکنیاارد و فاز کش
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Abstract
This study was carried out on 30 Holstein dairy cattle with acute clinical mastitis (ACM) and 30
healthy ones. After confirmation of ACM through clinical examination, venous blood samples were
collected and cardiac troponin I (cTnI) was measured using chemiluminescence assay. Cardiac enzymes
activities including CK-MB, AST and LDH were analyzed with special kits and spectrophotometric
method. According to the findings mean heart rate (p=0.001), respiratory rate (p=0.026), and rectal
temperature (p=0.030) were significantly increased in diseased group. cTnI level was 1.018 ± 0.235
ng/ml in cattle with ACM, which was significantly higher than healthy cattle (0.011±0.006 ng/ml;
p=0.000). Other cardiac biomarkers were increased in diseased group, however elevation of serum
activities of AST (p=0.047) and CK-MB (p=0.000) were statically significant. Although serum LDH
activity in diseased group was higher than control group; but this difference was statistically nonsignificant (p=0.454). There were significant positive correlations between cTnI concentration with heart
rate (p=0.018; r=0.853), respiratory rate (p=0.024; r=0.671), and rectal temperature (p=0.038; r=0.542).
Heart rates were significantly correlated with serum activities of CK-MB (p=0.047; r=0.722) and AST
(p=0.035; r=0.649). These results indicate some degree of heart damage caused by acute clinical mastitis
in dairy cattle.
Key words: Acute clinical mastitis, Dairy cattle, cTnI, Cardiac damage.
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