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بررسی تغییرات سرمی هموسیستئین و تروپونین قلبی  Iدر گوسفندان مبتال به تیلریوز در
شهرستان ارومیه
کاوه عظیمزاده ،*1اصغر

حسنپور2

 -1استادیار گروه علوم درمانگاهی ،واحد ارومیه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ارومیه ،ایران.
-2کارشناس علوم آزمایشگاهی ،گروه علوم درمانگاهی ،واحد ارومیه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ارومیه ،ایران.
*نویسنده

مسئول مکاتباتkn_az@yahoo.com :

(دریافت مقاله 96/4/18 :پذیرش نهایی)97/2/9 :

چکیده
از

تیلریوز یکی از بیماریهای مهم تکیاختهای در دامهای اهلی بوده که نقش مهمی در کاهش تولیدد ششدیر و گوشددا دارد هدد

مطالعه حاضر ،ارزیابی تغییرات سرمی هموسیستئین و تروپونین قلبی  Iبهعنوان شاخصهای سرمی آسیب قلبی-عروقی در گوسدفندان
مبتال به تیلریوز بر اساس جنس و نژاد در شهرستان ارومیه می باشد پس از تشخیص تیلریوز بر اساس عالیم بالینی و آزمایشگاهی30 ،
رأس گوسفند بیمار ش 15رأس نژاد قزل و  15رأس نژاد ماکوییا که از نژاد قزل  8رأس نر و  7رأس ماده و در نژاد ماکویی هم همین
تعداد در نظر گرفته شد در ضمن همان تعداد گوسفند سالم شاز نظر جنس و نژادا بهعنوان گروه سالم انتخاب شددند از وریدد وداج
تمام گروهها خونگیری بهعمل آمد و فراسنجههای فوقالذکر در کلیه نمونه ها مورد سنجش و ارزیابی آماری قرار گرفتند نتایج حاکی
از افزایش معنیدار ( )p>0/05در تمام فراسنجهها در گروه بیمار نسبد به گروه سالم بود در رابطده بدا جدنس ،افدزایش معندیدار
( )p>0/05در تمام فراسنجهها در جنس نر نسبد به جنس ماده مشاهده شد و در مورد نژاد نیز اختال

معندیدار ( )p>0/05بدین

گروه بیمار نژاد ماکویی با سالم و نژاد قزل با سالم در فراسنجهها مشاهده گردید در مجموع میتوان اظهار داشد که افدزایش سدط
سرمی هموسیستئین و تروپونین قلبی  Iدر گوسفندان مبتال به تیلریوز مخصوصاً در جنس نر میتواند هشداری بر لزوم توجده هدر چده
بیشتر به مقوله مدیرید پیشگیری و درمان در گوسفندان مبتال به تیلریوز باشد
کلیدواژهها :تیلریوز ،گوسفند ،هموسیستئین ،تروپونین قلبی

I
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میوفیبریلی بوده که در تنتی تعامل بین اکتین و میلوزین

مقدمه
جنس تیلریا ) (Theileriaاز انگلهای داخلسللولی

در عضالت اسکلتی و قلبی شرکت میکنند .از بین آنها

بوده که چرخه زندگی خود را در داخل گلبولهای قرمز

تروپونین  Iو تروپونین  Tبهطلور اختااصلی در عضلله
رشلتههای عضلالنی

و سلولهای لنفوئیدی تکمیل میکند ).(Soulsby, 1982

قل

وجود داشته و متعاق

این انگل باعث بروز بیماری تیلریوز شلده کله یکلی از

قل

بله خلون نشلت کلرده و بله عنلوان شاخالی بلا

بیماریهای مهل در منطقله اسلتوایی و نیمله اسلتوایی

حساسیت و ویژگی بلا در تشلیی

میباشللد .تیلریللوز در گوسللفند بللهعنللوان یکللی از

مطرح میباشد ( O`Brien, 2008; Fartashvand et al.,

بیماریهای ناشی از انگلهای خلونی نقل

مهملی در

آسی

آسلی

میوکلارد

 .)2013گذشته از این آنزی های کراتینکیناز ،آسلپارتات

تولید )شیر و گوشت( در ایران دارد (Hashemi-

آمینوترانسللفراز و کتللات دهیللدرویناز نیللز در ارزیللابی

 .)Fesharaki, 1997; Razmi et al., 2009تیلریللا

وضللعیت کللارکردی عضللله قللل

اسللتفاده میشللوند.

لسللتوکاردی ( )Theileria lestocardiیللا همللان تیلریللا

مطالعات کمی در ارتباط با تغییرات پارامترهای میتلل

کاه

هیرسی ( )Theileria hirciو تیلریا

اوویس ( Theileria

خونی متعاق

بروز تیلریوز در گوسفند انجام شده است

 )ovisگونههای اصلی بروز تیلریوز در گوسفند در ایران

( )Baghishani et al., 2012و در ارتبلاط بلا تغییلرات

بلوده ) (Hashemi-Fesharaki, 1997و گونله تیلریلا

سرمی هموسیستئین و تروپونین قلبی  Iتحقیقات بسلیار

اوویس باعث بروز تیلریوز بلا حلدت کل در گوسلفند

محدودی صورت گرفته است که در این میان میتوان به

میشود ( .)Omer et al., 2002هموسیستئین که بهعنوان

مطالعه نتیفی و همکلاران در سلال  2012اشلاره نملود

همولوگ سیستئین میباشد ،از اسیدهای آمینلهای اسلت

( .)Nazifi et al., 2012در ضللمن بلله دلیللل اهمیللت

که در پروتئینسازی شلرکت نکلرده و بلکله بله عنلوان

و

هموسیستئین و تروپونین قلبی  Iسلرمی در تشلیی

فاکتور خطر قلبی-عروقی مطرح است ( Nehler et al.,

پی آگهی وضعیت سالمتی قلل

 .)1997هموسیسللتئین در چرخلله متیللونین بلله کملل

هیپوکسی و واسکولیت ناشی از تیلریوز احتملا باعلث

ویتامینهای  B9و  B12به متیونین تبدیل شده و کمبلود

آسی های قلبی-عروقلی ملیگردنلد ،بنلابراین بله نتلر

للتلت هموسیسلتئین در

میرسد بررسی تغییرات هموسیستئین و تروپونین قلبلی

خون میشود .هموسیسلتئین در آسلی های سللولهای

 Iدر آگاهی از وضعیت سالمتی قل

در گوسفندان مبتال

آندوتلیال عروق و آسی های قلبی-عروقی شرکت کرده

به تیلریوز مفید باشد.

این ویتامینها باعلث افلزای

و هایپرهموسیستئینمی (افزای

و بلا فلری ایلنکله

هموسیستئین خلون) در

بروز استرس اکسیداتیو ،ک خلونی و واسلکولیت نقل
بهسلزایی دارد ( Ganguly and Alam, 2015; Lai and

مواد و روشها

 .)Kan, 2015; Perna et al., 2003تروپونینهللا کلله

 -حیوانات :در ایلن مطالعله کله در کلینیل

شامل تروپونین  C ،Tو  Iهستند ،از گلروه پروتئینهلای
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تایستان  1394انجام شد ،تعداد  30رأس گوسلفند مبلتال

پیروپالسللمی در داخللل گلبللولهللای قرمللز در زیللر

به تیلریوز کله بلر اسلاس عالیل بلالینی (شلامل تلورم

میکروسکوپ با بزرگنمایی  ×100مشاهده گردید .جهت

( 40-41درجلله

تهیه سرم 10 ،میلیلیتر خون از گروههای سلال و بیملار

ناحیه شنیدهشدن صدای

از ورید وداج اخذ شد و پس از جدا کردن سر سوزن از

داده شلده

منتقلل گردیلده و

عقللدههای لنفللاوی سللطحی ،تلل
سلسیوس) ،بیاشتهایی ،افزای
قل

و تاکیکاردی) و خونشناسی تشلیی

سرنگ ،به آرامی به لولههای آزملای

بودنللد و همللان تعللداد گوسللفند کلله عالیلل بللالینی و

پس از گذشت  15-20دقیقه به طور کامل لیته شدند و

آزمایشگاهی بیماری تیلریوز را نداشلته و از نتلر سلایر

سپس در دستگاه سانتریفیوی با دور  6000بله ملدت 10

آزمایشات و معاینات بالینی طبیعی بودند ،بهعنوان گلروه

دقیقه سانتریفیوی شده و سرم تهیله گردیلد .پارامترهلای

سال در نتر گرفته شدند .گوسفندان از نژادهای قلزل و

هموسیستئین ،تروپونین قلبی  ،Iکراتینکیناز  ،آسلپارتات

ماکویی انتیاب شدند ،بهطلوریکله در گلروه بیملار 15

آمینوترانسلللفراز و کتلللات دهیلللدرویناز در یکلللی از

رأس نژاد قزل و  15رأس نژاد ماکویی قلرار گرفلت .در

آزمایشللگاههای تشللیی

طبللی انللدازهگیللری شللدند.

ضمن سعی گردید که تعداد گوسفندان نر و ملاده در دو

تروپونین قلبی  Iتوسلط کیلت الکتروکملی لومینسلانس

نژاد تقریبا یکسان باشند بهطوریکه ،از نژاد قزل  8رأس

شللرکت ( Cobas, Roche Diagnostics Limited,

نر و  7رأس ماده انتیاب شد و برای نژاد ملاکویی هل ،

 )Switzerlandو بقیلله پارامترهللا توسللط کیللتهللای

همین تعداد نر و ماده در نتر گرفتله شلد .بلرای گلروه

تشییای (شلرکت پلارس آزملون ،تهلران ،ایلران) بله-

سال نیز حیوانات بهطور متنلارر انتیلاب شلدند .سلعی

صورت کالریمتری مورد سنج

قرار گرفتند.

گردید که گوسفندانی که در شرایط پرورشی و تغذیهای

برای اندازه گیری تروپونین قلبی  30 ، Iمیکرولیتر از

تقریبا یکسانی بودند انتیاب شوند و گوسلفندان آبسلتن

نمونه سرم با  30میکرولیتر از آنتیبلادی بیوتینیلله ضلد

تلا چهلار

تروپونین قلبی  Iو همان مقلدار آنتلیبلادی روتنیلومدار

ساله (به تعداد ک ) که اکثرا پرواری و به تعداد ک موللد

واکللن

داده و سللپس در مرحللله بعللدی هم لان مقللدار

بودند ،انتیاب گردیدنلد .فالل نمونلهگیلری از اوایلل

استرپتاویدین افزوده شد که در ادامه ،میکروپارتیکلهای

خرداد تا اوایل مردادماه بود.

تشللکیلشللده بلله سللطک الکتللرود دسللتگاه الکتروکمللی

گزین

نشدند .همه گوسفندان در سنین یل

 -طرح مطالعه :جهت بررسی آلودگی انگلی ،نمونههای

لومینسانس چسبیده و نهایتا تاب

خونی (از هر گوسفند  2میلیلیتر) که از ورید وداج اخذ

گردید که شدت پرتو تابشی با للتت تروپلونین قلبلی I

شده بودند ،به لولههای حاوی ماده ضلد انعقلاد EDTA

ارتباط مستقی داشت.

(اتیلن دی آمین تترا استی

کمیلومینسانس انجام

اسید) منتقل شده و همراه با

در انلللدازهگیلللری للتلللت هموسیسلللتئین از روش

نمونه خون اخذ شده از ورید گوش هر گوسلفندِ گلروه

کللالریمتری اسللتفاده شللد .بللدبن ترتیلل

کلله ابتللدا

بیمللار بللا گیمسللای  10درصللد بلله مللدت  30دقیقلله

هموسیستئین تام اکسیده ،به نوع آزاد احیاء شلد ،سلپس

رنگآمیزی گردیده و وجلود شلیزونت تیلریلا و اجسلام

توسط آنزی هموسیستئین متیلترانسفراز به – Sآدنوزیل
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هموسیستئین تبدیل گردیلد و نهایتلا طلی چنلد مرحلله

به  1با یکدیگر میلوط شدند .به بالنل

آنزیمللی NAD+ ،آزادشللده بللا للتللت هموسیسللتئین در

آب مقطر و  1000میکرولیتر میلوط ت محلولله اضلافه

نمونه متناس

بود.

 40میکرولیتلر

شد و به کوووت نمونله 40 ،میکرولیتلر نمونله و 1000

در اندازهگیری آسپارتات آمینوترانسفراز از محللول

میکرولیتر از میلوط ت

محلولله افلزوده شلد .پلس از

( Trisبلللهعنلللوان محللللول شلللماره  )1و محللللول -2

میلوط کردن نمونه ،مقدار جذب نوری بعد از  5دقیقله

اگزوگلوتارات (بهعنوان محلول شماره  )2اسلتفاده شلد.

قرائت شد (جذب نوری اولیه) ،سپس کرونومتر بله کلار

 100میکرولیتر نمونه به داخل کووت رییتله شلد و بله

انداختلله شللد و دقیقللا پللس از  4 ،3 ،2 ،1و  5دقیقلله،

محض افزودن محلول میلوطشده  1و  ،2جذب نلوری

اختالف جذب نوری از دقیقه قبل بهدسلت آملد .مقلدار

در فواصل زمانی  2 ،1و  3دقیقه و در طلول ملوج 340

اختالفات جذب نوری پس از دقلایق  4 ، 3 ، 2 ، 1و 5

نانومتر بهدست آمد و مقدار اختالف جذب نلوری پلس

با ه جمع گردیده و بر عدد  5تقسلی شلد و میلانگین

از دقایق مذکور با ه جمع گردیده و بر علدد  3تقسلی

بهدستآمده در عدد  8254ضرب شد .مقدار بلهدسلت-

و میانگین بهدست آمده در عدد  1985ضرب شد .مقدار

آمده نشاندهنده میزان فعالیت آنلزی کلراتین کینلاز بلر

بهدستآمده نشاندهنده میزان فعالیت آنلزی آسلپارتات
آمینوترانسفراز بر حس

 IU/Lبود.

 IU/Lبود.

حس

 -تحلیل آماری دادهها :دادههای بهدستآمده بلهصلورت

در اندازهگیلری کتلات دِهیلدرویناز از میللوط

میللانگین  ±انحللراف معیللار ارائلله شللدند .از آزمللون

محلللول شللماره  ( 1پیللرووات) و محلللول شللماره 2

اسلتیودنت تلی-تسلت ( )Student t-testبلرای مقایسله

( )NADHاستفاده شلد .ابتلدا  10میکرولیتلر نمونله بله

پارامترهای مذکور در دو گروه بیمار و سال استفاده شد.

داخل کووت رییته شد ،سپس  1000میکرولیتر میلوط

سطک معنیدار بلودن دادههلا  0/05در نتلر گرفتله شلد

محلول شماره  1و  2به آن افزوده شد و  1دقیقه پلس از

(.)p>0/05

میلوط نمودن ،مقدار جذب نوری در طلول ملوج 340
نانومتر تعیین گردید و دقیقلا پلس از  1و  2و  3دقیقله
اختالف جذب نوری از دقیقه قبل تعیلین شلد و مقلدار
اختالف جذب نوری پس از دقایق مذکور با هل جملع
گردیده و بر عدد  3تقسی و میانگین بلهدسلتآملده در
عدد  16030ضرب شد .مقدار بهدستآمده نشلاندهنلده
میزان فعالیت آنزی

کتات دِهیدرویناز بر حسل

IU/L

بود.
جهت اندازهگیری کراتین کیناز از روش ت محلوله
استفاده شد .ابتدا محلولهای شماره  1و  2بله نسلبت 4
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یافتهها
نتللایح حللاکی از افللزای

معنللی دار در سللطک

( )p>0/05در کلیه فراسنجهها در جلنس نلر نسلبت بله
جنس ماده بود و در مورد نلژاد ،بلین دو گلروه سلال و
بیمار ی

نژاد اختالف معنیدار در سلطک ( )p>0/05در

فراسنجهها مشاهده گردید ،املا بلین دو نلژاد ملاکویی و
قزل اختالف معنیداری مشاهده نشلد (جلداول  1و .)2
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جدول  -1مقایسه تغییرات پارامترهای پالسمایی هموسیستئین ،تروپونین قلبی  ،Iآسپارتات آمینوترانسفراز ،کتات دهیدرویناز و کراتین کیناز در گوسفندان
مبتال به تیلریوز و سال به تفکی

جنسیت (میانگین±انحراف معیار).
فراسنجههای مورد آزمای

الکتات دهیدروژناز

آسپارتات آمینو ترانسفراز

تروپونین قلبی

کراتینکیناز شIU/Lا

شIU/Lا

شIU/Lا

شng/mlا

شmg/dlا

نر ( 8رأس)

127/53±9/12

192/51±13/68

42/13±6/33

0/019 ±0/003

1/83±0/31

ماده ( 7رأس)

117/64±11/47

179/17±10/94

49/61 ±7/02

0/017±0/011

1/64±0/23

نر ( 8رأس)

†578/91±59/91

†609/56±106/55

†97/36±22/98

†0/105±0/026

†6/49±2/43

ماده ( 7رأس)

419/22±48/22

433/62±100/05

79/44±14/76

0/059±0.022

4/74±1/30

گروهها

گروه سال
گروه بیمار

†

†

†

†

I

هموسیستئین

†

عالمت † نشاندهنده وجود تغییرات معنیدار در هر ستون در دو جنس نر و ماده از گروه بیمار در مقایسه با گروه سال میباشد (.)p>0/05

جدول  -2مقایسه تغییرات پارامترهای پالسمایی هموسیستئین ،تروپونین قلبی  ،Iآسپارتات آمینوترانسفراز ،کتات دهیدرویناز و کراتین کیناز در گوسفندان
مبتال به تیلریوز و سال به تفکی

نژاد (میانگین±انحراف معیار).
فراسنجههای مورد آزمای

کراتینکیناز ()IU/L

گروهها
گروه

ماکویی ( 15رأس)

الکتات دهیدروژناز

آسپارتات آمینوترانسفراز

تروپونین قلبی I

هموسیستئین

()IU/L

()IU/L

()ng/ml

()mg/dl

126/17±8/73

182/79±11/628

51/78±5/93

0/016 ±0/005

1/48±0/16

186/44±10/94

43/82 ±5/17

0/018±0/002

1/57±0/28

98/34±22/99

†

0/162±0/029

†

5/63±2/11

101/92±17/27

†

0/073±0/021

†

5/43±2/07

سال

قزل ( 15رأس)

124/69±14/03

گروه

ماکویی ( 15رأس)

†

629/05±71/27

†

514/02±148/34

بیمار

قزل ( 15رأس)

†

674/99±66/38

†

516/54±113/79

†
†

عالمت † نشاندهنده وجود تغییرات معنیدار در هر ستون در دو نژاد قزل و ماکویی از گروه بیمار در مقایسه با گروه سال میباشد (.)p>0/05

بحث و نتیجهگیری
در این مطالعه تغییرات سرمی تعدادی از پارامترهای دخیل در آسی های قلبلی-عروقلی از جملله هموسیسلتئین و
تروپونین قلبی  ،Iآسپارتات آمینوترانسفراز ،کتلات دِهیلدرویناز و کلراتین کینلاز در گوسلفندان مبلتال بله تیلریلوز در
شهرستان اورمیه مورد مطالعه قرار گرفت .در مطالعه حاضر ،در رابطه با هموسیستئین ،اختالف معنیدار بین گروه بیملار
و گروه سال مشاهده شد .در ارتباط با تغییرات  Hcyدر گروه نر و ماده ،افلزای
جنس ماده مشاهده شد .هموسیستئین بهعنوان ریس

هموسیسلتئین در جلنس نلر بلی

فاکتور مستقل قلبی-عروقی شلناخته شلده و نقل

از

آن در آسلی

سلولهای آندوتلیان عروقی به اثبات رسیده است ( .)Nehler et al., 1997مطالعات اندکی در رابطه با تغییلرات سلرمی
هموسیستئین در تیلریوز دامی (گوسفند و گاو) انجام شده است که میتوان به تحقیق نتیفی و همکلاران در سلال 2012
اشاره نمود که افزای

معنیدار هموسیستئین را در گوسفندان مبتال به تیلریوز تجربی بدخی گزارش کردنلد ( Nazifi et

 .)al., 2012ضمنا رضوی و همکاران در سال  2015افزای

هموسیستئین خون (هایپرهموسیستئینمی) در گاوان مبتال به

تیلریوز را گزارش کردند و حتی همبستگی مثبت را بین هموسیستئین و شدت پلارازیتمی در گلاوان مبلتال بله تیلریلوز
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مشاهده نموده و حتی یکی از علل ک خونی ایجادشده در تیلریوز را به افزای
 .)al., 2015در ارتباط با تغییرات هموسیستئین  ،افزای

معنیدار هموسیستئین در گروه بیمار در مقایسه با گلروه سلال

در هر دو نژاد ماکویی و قزل مشاهده شد .احتما بتوان این افزای
نیاز در چرخه متیونین (با خ

هموسیستئین نسلبت دادنلد ( Razavi et

اسید فولی ) در اثر کاه

را به د یل میتلفی اع از کمبود ویتامینهای مورد

اشتها و سوء تغذیه و یا مارف اسید فولی

پاتوین جهت تکثیر و تزاید نسبت داد .گفتنی است که چرایی احتمالی افزای

توسلط عاملل

هموسیستئین در جنس نر نسبت به ملاده

به مطالعات گستردهای نیاز دارد.
در رابطه با آنزی های آسپارتات آمینوترانسفراز ،کتات دِهیدرویناز و کراتین کیناز گفتنی است که افزای
این گروه از آنزی ها را در جنس نر در مقایسه با جنس ماده و در داخل هر کدام از نژادها نیز ایلن افلزای

معنیدار
را در گلروه

بیمار در مقایسه با گروه سال مشاهده کردی  ،اما بین دو نژاد ماکویی و قزل اختالف معنلیداری وجلود نداشلت .نتلایح
مشابه در تیلریوز گاوی توسط شهنواز و همکاران در سال  2011و کول و همکاران در سال  2006گزارش شلده اسلت.
( .)Shahnawaz et al., 2011; Col and Uslu, 2006افزای
عالوه بر آسی

عضالنی ،میتواند ناشلی از آسلی

لیراختااصی آسی

فعالیت آسپارتات آمینوترانسفراز در گروه مبتال به تیلریوز

کبلدی باشلد و ضلمنا آنلزی

کتلات دِهیلدرویناز از آنلزی هلای

عضالنی است .گیلل و همکاران در سلال  1977گلزارش کردنلد کله افلزای

آسپارتات آمینوترانسفراز و کراتین کیناز در گاوان مبتال به تیلریوز میتواند ناشی از آسی
( .)Gill et al., 1997در این مطالعه نیز این احتمال وجود دارد که افزای
از آسی

فعالیلت آنلزی هلای

کبد و عضالت اسکلتی باشلد

آنزی های آمینوترانسفراز و کراتین کیناز ناشی

کبدی و عضالت اسکلتی در گروه بیمار باشد.

از نتر نژاد ،در هر دو نژاد قزل و ماکویی تروپونین قلبی  Iبهطور قابل توجهی در گروه بیمار نسبت به گروه سلال
افزای

داشت .با این تفاوت که افزای

معنیدار تروپونین قلبی  Iدر نژاد ماکویی کمی بی

از نژاد قزل بود .در بررسلی

آسی های میوکارد ،آنالیز تروپونین قلبی  Iخیلی حساستر و دقیقتر از سایر آزمایشات معمول ،ازجمله تعیلین فعالیلت
آنزی های کتلات دِهیلدرویناز و کلراتینکینلاز ملیباشلد ( ;Babuin and Jaffe, 2005; Collinson and Gaze, 2007

 .)Lobetti et al., 2002مطالعات گسترده و متنوعی درباره تغییرات تروپونین قلبی  Iدر بیملاریهلای میتلل
اهلی وجود دارد که میتوان به مواردی از قبیل افزای
 ،)et al., 2014گوسالههای مبتال به ت

تروپونین قلبی  Iدر گوسفندان مبتال به اسیدوز کتی

دامهلای
( Kirbas

برفکی ( )Tunca et al., 2008و گاوان مبتال به تیلریلوز ( Fartashvand et al.,

 )2013اشاره کرد که با مطالعه اخیر ه خوانی دارند .تروپونین قلبی  Iپروتئین ساختاری است که متعاقل

آسلی

وارده

به میوکارد از محل اصلی خود خارج شده و به خون نشت میکند .یکی از فاکتورهلای اصللی در نشلت ایلن مولکلول
هیپوکسی میباشد ( .)Fartashvand et al., 2013در مطالعهای که عتی زاده در سال  2017در رابطه با تغییلرات سلرمی
تروپونین قلبی  Iبر اساس شدت پارازیتمی در تیلریوز گوسفند داشلت ،بلا افلزای
تروپونین قلبی  Iنیز افزای

مییافت ( .)Azimzadeh, 2017ضمنا ایشان افزای

درصلد پلارازیتمی ،مقلادیر سلرمی
شدت کل خلونی را متعاقل

افلزای

درصد پارازیتمی در گوسفندان مبتال به تیلریوز نیز گزارش کردند .از آنجاییکه در تیلریوز ک خونی رخ میدهلد و ایلن
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ک خونی با شدت پارازیتمی ه ارتباط مستقی داشته و ک خونی یکلی از فاکتورهلای بسلیار مهل در بلروز هیپوکسلی
است ،پس به احتمال زیاد ک خونی ناشی از تیلریوز نق

اصلی در افزای

معنیدار تروپلونین قلبلی  Iدارد .یغفلوری و

همکاران در سال  2016در مطالعهای که در رابطه با تاثیر تیلریوز تجربی در سیست قلبیعروقی گوسفند داشلتند ،ارهلار
نمودند که او مقادیر سرمی تروپونین قلبی  Iدر تیلریوز تجربی گوسفند در روزهای  12 ،7و  21بعلد از القلاء تجربلی
بیماری بهطور معنیداری رونلد افزایشلی داشلته و ثانیلا انلدازهگیلری مقلادیر سلرمی تروپلونین قلبلی  Iاز فاکتورهلای
بیوشیمیایی مفید در تشیی

و درک بهترِ شدت ،پیشرفت و تاثیر سوء تیلریوز بر بافت قل

میباشد که با مطالعه اخیلر

ه خوانی دارد ( .)Yaghfoori et al., 2016در رابطه با جنس ،در جنس نر تروپونین قلبی  Iبی
 4/7و  1/9برابری نورآدرنالین و آدرنالین و بهدنبال آن افزای

آنجائیکه افزای

از جنس ملاده بلود .از

تعداد ضربان قلل

در نریلان بالفاصلله

پس از انزال در طی جفتگیری گزارش شده است ( )Terada et al., 2005و مواردی از مرگ ناگهانی ناشی از نارسایی
قلبی نیز در  7رأس نریان ،مدت کوتاهی پس از جفتگیری گزارش شده ( )Hatazoe et al., 2012و در انسان نیز خطر
انفارکتوس قلبی تا  2ساعت پس از فعالیت جنسی  2/5برابر افزای
احتمالی افزای

مییابد ( .)Kimmel, 2000از اینرو یکلی از عللل

معنیدار تروپونین قلبی  Iدر جنس نر نسبت به ماده ،ماادف شدن فال شیوع تیلریوز با فالل تولیلد

مثلی گوسفند است چرا که ،فعالیت جنسی گوسفند نر میتواند از د یل احتمالی تاثیر گذار در افزای

تروپونین قلبلی I

باشد  .از نتر تغییرات این مولکول در دو نژاد ماکویی و قزل شایان ذکر است که میلانگین للتلت تروپلونین قلبلی  Iدر
نژاد ماکویی کمی بی
افزای

از نژاد قزل بود که محتمال چرای نژاد ماکویی در ارتفاعات بلا نسلبت بله نلژاد قلزل نقشلی در

بروز هیپوکسی و متعاقبا افزای

تروپونین قلبی  Iداشته باشد.

در مجموع ،نتایح فوق حاکی از آن است که شاخ

های اصلی آسی

قل

و عروق (هموسیستئین و تروپونین قلبلی )I

همراه با آنزی های آسپارتات آمینوترانسفراز ،کتات دِهیدرویناز و کراتین کینلاز در جلنس نلر در گوسلفندان مبلتال بله
تیلریوز دچار افزای

قابل توجهی میشوند که لزوم توجه هر چه بیشتر به امر مدیریت پیشگیری ،درمان و حتلی تغذیله

را در دامهای مبتال را میطلبد.

سپاسگزاری
نویسندگان از معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه به خاطر تأمین هزینه انجلام ایلن تحقیلق کملال
تشکر و سپاسگزاری را دارند .شایان گفتن است که کلیه اعتبار مالی طرح پژوهشلی حاضلر بله شلماره  31634توسلط
معاونت پژوه

و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه تأمین شده است.

تعارض منافع
نویسندگان اعالم میدارند که هیچگونه تضاد منافعی ندارند.
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Abstract
Theileriosis is an important protozoal disease of domestic animals with a substantial role in
reduction of production (milk and meat). The aim of the present study was to evaluate serum
homocysteine and cardiac troponin I as biomarkers of cardiovascular damage in sheep affected
by theileriosis based on gender and breed in Urmia city. After diagnosis of theileriosis based on
clinical and laboratory symptoms, 30 infected sheep were selected (15 Ghezel breed and 15
Makouei breed) with 8 males and 7 females from each breed. Meanwhile, the same number of
healthy sheep (based on sex and breed) were selected as healthy group. Thereafter, blood
samples were taken from the jugular vein in both groups and the previously mentioned
parameters were measured and evaluated statistically. The results showed a significant increase
(p≤0.05) in all parameters in diseased sheep in comparison to healthy ones. In terms of gender,
significant increase in all parameters were observed in males compared with females and in the
case of breed, there was a significant difference between the Makouei breed with healthy sheep
and Ghezel with healthy ones (p≤ 0.05). Overall, it can be concluded that increase of serum
homocysteine and cardiac troponin I in sheep with theileriosis, especially in males, could be a
warning that careful attention should be paid to the prevention and treatment of sheep with
theileriosis.
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