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ارزیابی شاخصهای سرمی آسیب قلبی در گوسفندان مبتال به اسیدوز الکتیک حاد
مجید فرتاشوند ،*1یعقوب

حاجیصادقی2

 -0استادیار گروه علوم درمانگاهی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران.
 -2دانشآموخته دکترای دامپزشکی ،گروه علوم درمانگاهی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران.
*نویسنده مسئول مکاتباتfartashvand@iaut.ac.ir :
(دریافت مقاله 39/3/01 :پذیرش نهایی)31/9/01 :

چکیده
اسیدوز الکتیک شکمبه یک بیماری متابولیکی است که بهدنبال پرخوری با مواد کربوهیدراته با قابلیت تخمیر باال اتفاق مییافتید .در
این مطالعه به بررسی ارتباط میزان الکتات سرم و اسیدیته ( )pHشکمبه با میزان شاخصهای سرمی آسیب قلبی مرسیوم در  022رأس
گوسفند مبتال به اسیدوز الکتیک شکمبه و مقایسه آن با گوسفندان سالم ( 02راس با شیرای مایابه) پرداختیه شید .بیدین منویور از
گوسفندان دارای عالمت بالینی ،مایع شکمبه اخذ شد و اسیدیته آن با استفاده از  pHمتر کاغذی تعیین و  pHشکمبه زیر  0/0به عنوان
بیمار تلقی شد .سپس نمونه خون وریدی اخذ و آزمایاات اختصاصی سرمی انجام گرفت .بر اساس نتایج حاصله متوس  pHشیکمبه
در گوسفندان بیمار  0/02±2/0و در گوسفندان سالم  6/33±2/3بود .همچنین میزان الکتات سرم در گوسفندان دچار اسییدوز الکتییک
حاد نسبت به دامهای سالم افزایش معنیدار را ناان میداد ( .)p=2/222میزان سرمی ( cTnIتروپونین  Iقلبی) در گوسفندان بیمار مبتال
به اسیدوز الکتیک شکمبه ( )2/626±2/23 ng/mlبیاتر از گوسفندان سالم ( )2/220±2/22 ng/mlبود که این اختالف از لحاظ آمیاری
معنیدار بود ( .)p=2/222سایر شاخص های سرمی آسیب قلبی در گوسفندان بیمار در مقایسه با گوسفندان سالم بیاتر بیود ولیی تن یا
افزایش ( ASTآسپارتات آمینوترانسفراز) و ( CK-MBکراتین کیناز قلبی -مغزی) معنیدار بیود (بیهترتییب  p=2/220و  )p=2/227و
اختالف آماری معنیداری از لحاظ میزان فعالیت سیرمی ( LDHالکتیات دهییدرواناز) بیین دو گیروه سیالم و مبیتال مایاهده ناید
( .)p=2/263بین  pHمایع شکمبه و میزان تروپونین  Iقلبی سرم ارتباطی معنیدار بهشکل همبستگی معکوس وجود داشیت (p=2/226؛
)r=-2/202؛ بهطوری که بیاترین میزان  cTnIسرم ( 0/02 ng/mlتا  )3/26در سه رأس گوسفند که  pHمایع شکمبه زیر  6/0داشیتند،
ثبت شد .هر سه این گوسفندان علیرغم انجام اقدامات درمانی ،تلف شدند .افزایش فعالیت آنزیمهای قلبیی و مییزان  cTnIسیرم در
گوسفندان مبتال به اسیدوز الکتیک و غیرمبتال به بیماری قلبی شاید حاکی از تاثیر غیرمستقیم اسیدوز روی قلب است کیه بیه واسیطه
تغییرات متابولیک ،تاکیکاردی و افزایش تون سمپاتیکی ایجاد میشود .نتیجه ن ایی اینکه همبستگیهای معنیدار مایاهده شیده مییان
میزان الکتات سرم با شاخصهای سرمی آسیب قلبی میتواند به دلیل نقش این بیماری متابولیک در بروز تغییرات در عملکیرد علیله
قلبی باشد.
کلید وااهها اسیدوز الکتیک حاد ،آسیب قلبی ،تروپونین  Iقلبی ،کراتین کیناز.
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هاتریررتیوک) ببقوهبنودی مویشورهد ( Collinson and

مقدمه
بیماری اسیدوز الکتیک که با اسامی پرخورری بوا
کربرهیدرات ،پرخرری با مورا اهوهای ،اهباشوتیی اوا

2007

 .)Gaze,تروپووووورهی  )cTnI( Iبزیوووووی از

پروتئی های ساختاری عضالت قلبی و اسکلتی است که
عضووله قلبووی ر مرالووه اسووتراات

شکمبه ،تررم اا شکمبه ،اسیدوز شوکمبه-D ،الکتیوک

از بووروز اهقبووا

اسیدوزیس ،سرء هضو هاشوی از اسوید و سورء هضو

بلورنیری مویکنود ( Coudrey, 1998; Babuin and

ترکسیک هیز خراهده میشور  ،یوک بیمواری متوابر یکی

.)Jaffe, 2005; Parmacek and Solaro, 2004

است که به هبال پرخرری با مرا کربرهیدراته با قابلیوت

اهدازهنیری  cTnIسرم به منارر شناسایی آسیپ عضوله

تخمیور بواال اتقوای مویافتود ( .)Nocek, 1997اسویدوز

قلبی از حاظ اساسیت و ویژنی هسبت به آهوزی هوای

شکمبه به یکسری از شرایط که منعکسکننوده کواه

عضوله قلبوی اربحیوت ار ( ;Adams et al., 1993

 pHشوکمبه ر هشووخرارکنندنا موویباشوود ،اشوواره ار

 .)Sharma et al., 2004امروزه افزای

( .)Lean et al., 2007با تر ید مقا یر زیا ی از اسیدهای

قلبی به عنورا شواخص بیرشویمیایی اسوتاهدار بیوت

چرب فرار ( )VFAو اسیدالکتیک pH ،شکمبه به سوح

تشخیص آسویپ میرکوار و اهقوارکترا اوا میرکوار

غیرفیزیر رژیک کاه

یافته و ه زما تضعیف ظرفیوت

بافری شکمبه و کارآیی تخمیر و عملکر فلورر شوکمبه

میزا تروپورهی

پذیرفته شده است ( Sharma et al., 2004; Parmacek

.)and Solaro, 2004; Varga et al., 2009

موییابود ( .)Lean et al., 2000ایو سوندرم بوا

از آهجایی که آشقتییهای اسید -باز و اخوتالالت

بوویاشووتیایی ،ترکسوومی ،افسوور نی ،هیدراتاسوویر و

ا کترو یتی و به هبال آ ها بروز آسویپ سوتیاه قلبوی-

اسیدوز متابر یک غیرقابو ببورا کوه اغلوپ پیامود آ

عروقی ،بزء الینقک بیماری اسیدوز الکتیوک محسورب

زمی نیری ،کما ،شرک و مرگ اسوت ،تاواهر موییابود

میشرهد ،هدف از اهجام ای محا عوه ،بررسوی تغییورات

(ها علیا  .)1831 ،تررم قوارچی یوا باکتریوایی شوکمبه،

شاخصهای سرمی آسیپ قلبوی مرسورم ر نرسوقندا

هیپرکراترز شکمبه ،آبسه های کبودی ،سوندرم سویاهرگ

مبتال به اسیدوز الکتیک اا بر .

کاه

میا تیی خلقی و ترومبرآمبر ی ریری ،زخ شویر ا و
واز هه ،پر یراهسقا رماالسوی و المینوایتیس از عورار
می شک تحت اوا و موزم ایو بیمواری محسورب
میشرهد (.)Radostits et al., 2007
شاخصهوای آسویپ قلبوی ر سوه سوته ا ولی

مواد و روشها
ای محا عه روی  022رأا نرسقند هژا قوزل بوا
عالی با ینی بیماری پرخرری با کربرهیودرات (اسویدوز
الکتیوک شوکمبه) و  02رأا نرسووقند سوا

ر اسووتا

شام شاخصهای ایسکمی (کور ی  ،اسویدهای چورب

آذربایجا شرقی و غربی اهجام نرفت .بیت تأیید قحعی

آزا غیرا حاقی و آ برمی تغییر یافته هاشی از ایسوکمی)،

بیماری ه زما با اهجام معاینات با ینی ،اخوذ تاریخچوه،

شاخصهای هکروز (تروپرهی ها ،آهزی هوای سواختاری)

مایع شکمبه از تیییاه فرقاهی چپ اخذ و اسویدیته موایع

و شوواخصهووای هقووص عملکوور ی قلووپ (پپتیوودهای

مأخرذه بالفا له با استقا ه از هورار pHمتور ( Merck®,
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 )Germanyتعیی نر ید .مورار ارای  pHمسواوی یوا

آزموور  tمسووتق و هیووز بیووت وبوور ارتبووا بووی

کمتر از  0/0به عنرا بیمار مبتال به اسیدوز الکتیک اا

پارامترهای مختلف از آزمر همبستیی پیرسور و هورم

ر هار نرفته شدهد .سپس قب از هرنرهه اقدام رماهی،
از ورید و اج نرسقندا بوا اسوتقا ه از ر وه وهربکوت

افزار  SPSSویرای

 11استقا ه شد .سوح معنوی اری

ر ای محا عه  p>2/20ر هار نرفته شد.

اوواوی فعووالکننووده ختووه خوورهییری شوود و پووس از
بداسازی سرم و اهتقال آ به میکروتیربهوای رب ار
منجمد شدهد .ر هیایت پس از تکمیو همرهوهبور اری،
تمووامی همرهووههووای سوورمی بووه آزمایشوویاه تشخی ووی
تخ

ی منتق و با استقا ه از روش کمی رمینسواهس و

شوویره مرسوورم بوورای بیمووارا اهسوواهی ( ®LIAISON

 )Troponin I, DiaSorin, Italyمیزا تروپرهی  Iقلبوی

یافتهها
مترسوووط  pHشوووکمبه ر نرسوووقندا بیموووار
 0/03±2/0و ر نرسوووقندا سوووا  6/18±2/8بووور .
همچنی میزا الکتات سرم ر نرسقندا

چار اسویدوز

الکتیک اا و سا بوه ترتیوپ  10/0±1/6و 81/0±4/3
میلینرم بر سی یتر برآور شود کوه اواکی از افوزای

قرار نرفت .همچنی سایر آهزی های

معنی ار الکتات ر بیموارا بور ( .)p=2/222بزئیوات

قلبووی شووام کووراتی کینوواز قلبووی -مغووزی (،)CK-MB

مربوور بووه مقایسووه هتووایز اا وو از شوواخصهووای

آسپارتات آمینرتراهسقراز ( )ASTو الکتات هیودروژهاز

بیرشیمیایی مرسرم آسویپ قلبوی ر بودول  1خال وه

( )LDHبا استقا ه از کیتهای اهدازه نیری مختص خر

شده است .میزا سرمی  cTnIر نرسقندا بیمار مبوتال

(پارا آزمر  ،کرج ،ایرا ) و ستیاه اترآهواالیزر (WS-

به اسویدوز الکتیوک و نرسوقندا سوا بوه ترتیوپ ر

 )ROCHE 912, Roche Hitachi, Tokyo, Japanو

محووووودو ه  2/81-8/26 ng/mlو 2/220-2/20 ng/ml

روش رهگ سنجی مرر ارزیابی قرار نرفت .برای تعیی

قرار اشت .بی  pHمایع شوکمبه و میوزا تروپورهی

میزا الکتات سرم هیز از کیتهای اخت ا ی ( Randox

قلبی سرم ارتبا معنی اری بهشک همبستیی معکورا

 )Laboratories Ltd., Crumlin, UKاستقا ه نر ید.

وبوور اشووت (p=2/224؛ )r=2/302؛ بووهبوورریکووه

سرم مرر سنج

I

تحلیل آماری دادهها ا ههای کمّی بوه وررت

بیشتری میزا  cTnIسرم ( 0/01 ،0/03 ng/mlو )8/26

میوواهیی ±اهحووراف معیووار ( )mean±SDارائووه شوودهد.

ر سووه رأا نرسووقند کووه  pHمووایع شووکمبه زیوور 4/0

بوهمناوورر بررسووی وبوور اخووتالف معنوی ار ر میووزا

اشتند ،ثبت شد .هر سه ای نرسقندا علیرغو اهجوام

پارامترهای کمی مختلف بی

و نروه سوا و بیموار از

اقدامات رماهی ،ر عر

جدول  -1مقادیر سرمی  CK-MB ،AST ،cTnIو  LDHدر گوسفندان مبتال به اسیدوز و سالم

 4–6ساعت تلف شدهد.
()Mean ± SD

cTnI

AST

CK-MB

LDH

نرسقندا سا

2/220±2/22

181±16

03±12

1016± 30

نرسقندا بیمار

2/634±2/28

800±80

111±10

1880±60

2/222

2/220

2/221

2/268

عد p
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محا عات تجربی هیز همی

بحث و نتیجهگیری
استقا ه بی

از اد مرا غذایی قابو تخمیور و یوا

هکته را تایید میکند (Jafari-

.)Dehkordi et al., 2011; Patra et al., 1993

عدم تناسپ بی ما ه خشبی و کربرهیدرات بیره سوبپ

تغییوورات قلبووی ر بیموواری اسوویدوز الکتیووک بووه

تغییر بمعیت میکروفلورر شوکمبه نرسوقند بوه سومت

ضوربا قلوپ (پورربعقر و همکوارا ،

افزای

ررت افوزای

باکتریهای تر یدکننده اسید الکتیک میشر کوه

1838؛ Jafari-Dehkordi et al., 2011; Cao et al.,

پیودا مویکنود ( Ortolani,

معنی ار فرا و  PPو تغییور بزیوی ر

به تبع آ  pHشکمبه کاه

.)1995; Radostits et al., 2007; Wendy, 1992
 Basakباساک و همکارا

ر سال  1118کواه

معنوی

ار  pHشووکمبه را ر اسوویدوز تجربووی ر بووز ترسووط
م رف اهههای خر شده برهز هشا
 .)al., 1993هرر و همکارا

 ،)1987کاه

قحعات  PRو  STو همچنی افزای

ارتقاع مربیوای P

و  Tر ا کتروکووار یرنراف نرسووقند ثبووت شووده اسووت
(.)Jafari-Dehkordi et al., 2011

ا هاهد (Basak et

بر اساا محا عات پیشی ثابوت شوده اسوت کوه

معنوی

مقدار سرمی تروپرهی های قلبی همچر  cTnIو cTnT

ر سال  1111کاه

ار  pHشکمبه را ر بز از بریوق تلقوی بور بوه رو

و هیووز فعا یووت سوورمی  LDH ،CK-MB ،CKو AST

شکمبه نزارش همر هاهد ( .)Nour et al., 1999همچنی

مییابود ( Lott and Stang,

کاه

متعاقپ آسیپ قلبی افزای

 pHشکمبه ر اسیدوز تجربی نرسوقند هاشوی از

 .)1980; Peek et al., 2008; Tunca et al., 2009ر

ا ه شوده

شاخصهای سرمی آسویپ قلبوی

تلقی ساکارز از بریق فیسترل شکمبه هشوا

است (پرربعقر و همکارا  .)1838 ،ر خ رص تعیی

ای محا عه هیز افزای

باالخص تروپرهی  Iقلبی ر نرسقندا مبتال به اسیدوز

 pHشکمبه از بریق هرارهای کاغذی باید تأکیود اشوت

الکتیک مشاهده شد .بخشوی از ایو افوزای

که ای عم بالفا له بعد از بوزل موایع شوکمبه اهجوام

آشقتییهای ا کترو یتی اسوت کوه ر اسویدوز الکتیوک

وررت ر مقابو هورا pH

ا ه شده اسوت (پورربعقر و

نیر چرا که ،ر غیور ایو
افزای

مییابد و مربپ بروز هتایز کاذب و غیرواقعوی

روی می هد و قبالً هشا

همکارا  .)1838 ،از سریی اسویدوز باعو

بوه یو

متواثر شود

ارزیوابی pH

نره  AVو  SAو تغییرات ا کتروکار یرنراف میشور .

مایعات شکمبه را ابوزار قیقوی بورای ارزیوابی ابوتال بوه

بدی

تعدا ضوربا قلوپ هموراه بوا

اسیدوز همی اهند (.)Radostits et al., 2007

تغییر ر پارامترهای ا کتروکار یرنرافی همچر کواه

مینر  .به همی

متعاقپ افزای

ی برخوی از محققوی

تر ید اسید الکتیوک ر شوکمبه و

بذب آ به نر ش خر  ،کواه

 pHخور هیوز روی

می هد .معتقدهد ر مراا آخر ای بیمواری  pHخور

ررت که افزای

 ،PR intrvalتغییر قحعه  STو  ،PRافزای

ارتقاع امراج

 Pو  Tر نرسقندا مبتال بوه اسویدوز الکتیوک تجربوی
ثبووت شووده اسووت (.)Jafari-Dehkordi et al., 2011

از  1/40به کمتر از  1میرسد و میزا بیکربنات پالسوما

همچنی هشا

کمتر از  1 mEq/Lمویشور (.)Radostits et al., 2007

پتاهسی استراات هاشی از پایی آمد قحعه  TQر بی

از ای محا عه ،یافتههوای اا و از

ایسوکمی مویشور ( ;Orchard and Cingolani, 1994

هماهند هتایز اا
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 .)Aberra et al., 2001بوا تربوه بوه ارتبوا اسویدوز

عرار

متابر یک با بروز یسریتمیهای قلبوی ( Anderson et

ای اختالل عملکر ی میرکوار بوا ایسوکمی سراسوری،

 )al., 1968و ایست قلبی ( ،)Neaverson, 1966ااتماالً

کاتکرلآمی هوا و

ر اسیدوز الکتیک نرسقند هیز مکاهیس مشابیی خیو
است.

شناخته شده شرک سپتیک محسرب مویشور .

عام تضعیفکننده میرکار و افزای

واسحههای آماسی قابو تربیوه اسوت .بوا ایو وبور ،
پاترژهز قیوق تضوعیف میرکوار ر شورک سوپتیک بوه

ای ااتمال وبور ار کوه عرامو
همچر کاه

ییوری هیوز

خربی معلرم هشده است (.)Mehtaa et al., 2004

فشار خر بورالهی مودت ،شورک و یوا

هتیجه هیایی اینکه همبستییهای معنی ار مشاهده شوده

اسووتقا ه از عرام و اینرتروپی وک ر آزا شوود  cTnIاز

میا میزا الکتات سرم با شواخصهوای سورمی آسویپ

میرکار هق

اشته باشند .آزا شد آهزی های میرکوار

ر مقا یر هسبتاً ک  ،علیرغ تضوعیف شودید میرکوار ،
ااکی از وبر مکاهیس هوای ییور خیو

ر افوزای

قلبی میتراهد به ی هقو

ایو بیمواری متابر یوک ر

بروز تغییرات هامحلرب ر عملکر عضوله قلبوی باشود.
افزای

میزا  cTnIسرم ر نرسقندا مبتال به اسویدوز

مقدار  cTnIاست .عام هکروز ترمرر آ قوا ( )TNF-αو

الکتیک و غیرمبتال به بیماری قلبی شاید اواکی از تواثیر

اینتر رکی  1-به عنرا تضعیفکننوده میرکوار شوناخته

غیرمسووتقی اسوویدوز روی قلووپ اسووت کووه بووه واسووحه

ا ه شووده اسووت کووه  TNF-αمربووپ

تر سمپاتیکی،

شوودهاهوود .هشووا

هقرذپذیری یوراره آهودوتلیال بوه مر کورلهوای

افزای

بزرگ و ذرات محلرل با وز مر کر ی پایی مویشور .
ای ااتمال وبر ار هقرذپذیری سلرلهوای میرکوار
هیز چار اختالل شده ،ذا منجر بوه هشوت و آزا شود

باع

آزا شد  cTnIمیشر .

سپاسگزاری
هریسووندنا بوور خوور وابووپ مووی اهنوود کووه از
مساعدتهای ارزه معاوهت پژوهشوی اهشویاه تشوکر

 cTnIمیشر (.)Ammann et al., 2001
یکی ییر از علو ااتموا ی افوزای

تغییرات متابر یک ،تاکیکار ی و افزای

 cTnIسورم

همایند ،چرا که ای مقا ه ماا

هتایز بور تحقیقواتی

ممک است بوروز سوپتیسومی و شورک اهدوترکسویک

میباشد که با بر به پژوهشی و امایت موا ی اهشویاه

باشد .اختالل ر عملکر سیستر ی بحو چوپ یکوی از

آزا اسالمی وااد تبریز به اهجام رسیده است.
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