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چکیده
جابجایی شیردان به چپ ( )left displacement of the abomasum; LDAیکی از مهمترین اختتالالت ناشتی از تولیتد استته جهتت
مقایسه وضعیت برخی شاخص های هماتولوژیکی و بیوشیمیایی سرم ،عناصر کمیاب و استرس اکسیداتیو در گاوهای دچتار  LDAبتا
گاوهای سالم ،نمونه خون از  30رأس گاو مبتتال بته  LDAو  30رأس گتاو غیترمبتال در ابتتدای شتیرواری اخت .شتده پارامترهتای
هماتولوژیکی ،پروتئین تام ،فیبرینوژن ،کلسیم ،منیزیم ،بیلیروبین ،اسید اوریک ،آلبومین ،کلستترو ،،تتریگلیسترید ،اوره ،کتراتینین،
آنتتزیمهتتای ،)Creatine phosphokinase( CPK ،)Alkaline phosphatase( ALP ،)Aspartate aminotransferase( AST

GGT

( ،)Gamma- glutamyl transferaseآهن ،روی ،مس ،سلنیوم ،مالوندیآلدئید و ظرفیت تام آنتیاکسیدانی اندازهگیتری شتدنده گرچته
نتایج بیانگر وجود اختالف معنیدار در مقادیر هماتوکریت ،تعداد گلبو،های قرمز ،میانگین غلظتت هموگلتوبین گلبتولی ،لنفوستیت،
مونوسیت ،فیبرینوژن ،بیلیروبین ،آلبومین ،کلسترو ،،کلسیم ،اسید اوریک و آنزیمهای  ASTو  ALPدر بین دو تیمار بتود (،)p<0/05
ولی در گاوهای دچار  ، LDAرخداد استرس اکسیداتیو و تغییر در سطوح عناصر کمیاب در مقایسه با گروه غیردرگیر معنیدار نبودنده
در گاوهای دچار  ،LDAافزایش معنیدار هماتوکریت را میتوان به دهیدراتاسیون و افزایش تعداد مونوسیتها و کاهش لنفوسیتها را
به شرایط استرسزای بیماری یا وقوع عفونتهای احتمالی در ابتدای شیرواری ربط داده بیاشتهایی ،محرومیت غ.ایی و خروج کلسیم
از شیر در ابتدای شیرواری می توانند در کاهش آلبومین ،کلسترو ،و کلسیم موثر باشنده لیپیدوز کبتدی و گرستنگی ،انستداد مجتاری
صفراوی ممکن است بهترتیب در افزایش فعالیت آنزیم  ASTو بیلیروبین در گاوهای دچار  LDAنقش داشته باشنده بهنظر متیرستد
تشخیص و درمان زود هنگام  LDAمیتواند مانع رخداد تغییرات شدید در وضعیت استرس اکسیداتیو و هومئوستاز بدن گاو شوده
کلیدواژهها :گاوهای شیری ،جابجایی شیردان به چپ ،استرس اکسیداتیو ،عناصر کمیابه
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Abstract
Left displacement of the abomasum (LDA) is one of the most important production disorders. In
order to compare the status of some hematological and serum biochemical indices, trace
elements and oxidative stress of cows with and without LDA, blood samples were taken from 30
dairy cows with LDA and 30 healthy cows in early lactation period. Haematological parameters,
total protein, fibrinogen, Ca, Mg, bilirubin, uric acid, albumin, cholesterol, triglyceride, urea,
creatinine and AST (Aspartate aminotransferase), ALP (Alkaline phosphatase), GGT (Gammaglutamyl transferase), CPK (Creatine phosphokinase) enzymes, Fe, Zn, Cu, Se, MDA and total
antioxidant status were measured. Although the results showed significant differences in PCV,
RBC, MCHC, lymphocyte, monocyte, fibrinogen, bilirubin, albumin, cholesterol, calcium, uric
acid, AST and ALP enzymes between the two groups (p<0.05), but the occurrence of oxidative
stress and changes in the levels of trace elements were not significant between the LDA affected
and healthy cows. In LDA affected cattle, significant increase of PCV might be due to
dehydration while increasing of monocyte and decreasing of lymphocyte counts could also be
due to stressful condition or probable infections in early lactation. Anorexia, food deprivation
and withdrawal of calcium from milk in early lactation may play a role in decreasing of
albumin, cholesterol and calcium. Liver lipidosis and fasting along with biliary duct obstruction
may be effective on increasing AST activity and bilirubin respectively in cows with LDA. It
seems that early diagnosis and treatment of LDA can prevent the occurrence of sever changes in
Conflict of interest: None declared.
Key words: Dairy cows, LDA, Oxidative Stress, Trace elements.
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سرولوپالسپپپمی  ،آلبپپپومی  ،میوگلپپپوبی  ،فپپپریتی و

مقدمه
( left displacement of

ترانسفری ماند از تشکیس رادیکالهپای آزاد مپیشپوند.

 )the abomasums; LDAیک بیماری چند عاملی نسبتاً

گروهی دیگر نظیر ویتامی های  Eو  ،Cبتاکاروت  ،اسپید

متپپداول در گپپاوداریهپپای عپپناتی اسپپت کپپه ارتبپپا

اوریک و بیلیروبی  ،گونههای فاال اکسیژن ( reactive

تنگپپاتنگی بپپا عوامپپس اسپپتر زا ،مپپدیریت ت ذیپپهای و

 )oxygen species; ROSتولیدشده را حذز میکننپد و

اختالالت متابولیکی گاوهپای شپیری داشپته و بپا افپت

تادادی نیز همچون آنزیمهپای سوپراکسپید دیسپموتاز،

تولیپپد شپپیر ،هزینپپههپپای درمپپان و حپپذز زود هنگپپام،

گلوتاتیون ردوکتاز و کاتاالز ،ت ییر در ساختار گونههپای

خسارات اقتصادی زیادی را بر دامداران تحمیس میکنپد

فاپال اکسپیژن را کاتپالیز مپیکننپد ( ;Chapple, 1997

( .)Shaver, 2001; Radostits et al., 2017جابجپایی

 .)Halliwell, 2012عملکرد سیستم آنتیاکسپیدانی بپدن

شیردان به عنوان یک عامس استر زا مپیتوانپد موجپ

بستگی زیادی به وضایت ت ذیه از نظر عناعپر کمیپا

جابجایی شیردان به چپ

تخری

بافت شیردان ،استر

اکسپیداتیو و اخپتالل در

هومئوستاز بدن شود (.)Maden et al., 2012
امپپروزه اسپپتر

اکسپپیداتیو کپپه در آن تاپپادل بپپی

آنتیاکسیدانی بهویژه مس ،آه  ،روی ،سپلنیوم و منگنپز
دارد .طبااً کمبود ای عناعپر در جیپره سپب

ت ییپر در

عملکرد مکپانیزمهپای دفپاعی علیپه رادیکپالهپای آزاد

متابولیتهای فاال اکسیژن و ظرفیت دفاع آنتیاکسیدانی

میشود .اندازهگیری ظرفیت تپام آنتپیاکسپیدانی ( total

بههم میخورد ،یکی از زمینپههپای فاپال تحقیقپاتی در

 )antioxidant capacity; TACسرم یکی از روشهپای

بیماریهای پیرامون زایمپان گاوهپا و انپواع عفونپتهپا

ارزشمند برای ارزیابی وضایت آنتیاکسیدانی بدن بپوده
میپزان ferric reducing ability of ( FRAP

(ورم پستان ،پنومپونی و مشپکالت مفاعپس) محسپو

و تایپی

مپیشپود ( .)Ceil, 2011a; Ceil, 2011bعپدمهای کپه

 )plasma/ antioxidant powerنیز یکی از راهکارهپای

رادیکالهای آزاد به بدن وارد میکننپد بپا میپانجیگپری

متداول بپرای ارزیپابی آن مپیباشپد ( ;Chapple, 1997

لیپیپپدها ،پپپروتئی هپپا و اسپپیدهای نوکلئیپپک عپپورت

.)Cao and prior, 1998

مپپیگیپپرد .در واقپپد رادیکپپالهپپای آزاد مپپیتواننپپد بپپا

هپپدز از انجپپام مطالاپپه حاضپپر ،بررسپپی ت ییپپرات

رشتههپای DNA

ایجادشده در پارامترهای هماتولوژی ،بیوشیمیایی ،برخی

سلول شوند ( .)Patelli et al., 2013امپا

اکسپیداتیو در

پراکسیداسیون لیپید سلولی و شکست
موج

تخری

از عناعر کمیا

و شاخصهای اسپتر

سلولهای بدن موجودات عالی حاوی مقادیر زیپادی از

گاوهای شپیری دچپار جابجپایی شپیردان بپه چپ

آنتیاکسیدانها هستند که در نگهداری سپالمت عمپومی

مقایسه با گاوهای بدون عارضه فوق بود ،تا ضم درک

بسیار حائز اهمیت میباشند .آنتیاکسیدانهپا بپر اسپا

آسپپی هپپای احتمپپالی وارد شپپده در سپپطو سپپلولی و

عملکردشان به سه دسته مهم ،شامس آنتپیاکسپیدانهپای

مولکولی ،بتوان از نتپای آن بپرای تپدارک راهکارهپای

پپیشگیپرانپه ،رفتپهگپر ( )scavenging antioxidantsو

درمانی و پیشگیرانه بهره جست.

آنزیمپپی تقسپپیم مپپیشپپوند .برخپپی از آنهپپا م پپس
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گاماگلوتامیپپپس ترانسپپپفراز ( )GGTتوسپپپط دسپپپتگاه

مواد و روشها
در مطالاپپه حاضپپر از  60رأ

گپپاو شپپیری نپپژاد

اتوآنپپپاالیزر

)(Biotechniqa targa 3000, Italy

هُلشتای موجود در گاوداریهای حومه مشهد شپامس30

اندازهگیری شدند .تمامی فاکتورهای مذکور بهجپز مپس

مبپپتال

از کیپتهپای

رأ

سپپالم بپپه عنپپوان گپپروه شپپاهد و  30رأ

و روی که جهت سنجش آنها به ترتیپ

به  LDAبه عنوان گروه بیمار در پائیز و زمستان (مهر تا

شرکت بیورکس ) (Biorex, Englandو زیسپت شپیمی

اسفند  )1392بهره گرفته شد .پس از انجام مااینه بپالینی

(تهران ،ایران) استفاده شپد ،توسپط کیپتهپای تجپاری

و تشخیص اولیه  ،LDAعمس جراحی بپه منظپور تائیپد

شرکت پار

آزمون (کرج ،ایران) اندازهگیری گردیدند.

تشخیص انجام گرفت .البته قبس از انجام هر عمس ،نمونه

مقادیر سلنیوم سرمها نیز توسپط دسپتگاه جپذ

خون وریدی از ورید وداج گاوهای تحت بررسی اخپذ

( )Varian 240ff, Americaاندازهگیری شپد .همچنپی

اتمپی

و در دو لوله ،یکی حاوی ماده ضداناقاد ( )EDTAبرای

برای تایی

بررسپپی فاکتورهپپای همپپاتولوژی و دیگپپری در لولپپه

 )MDAاز دستورالامس پالسپر و همکپاران ( Placer et

شیشهای فاقد ماده ضد اناقاد جهت جداسازی سرم قرار

 )al., 1966و برای محاسبه ظرفیت تام آنتی اکسیدانی از

داده میشد .به منظور انجام مقایسه عحیو بی دو گروه

آزمایش )ferric reducing ability of plasma( FRAP

شاهد و بیمار ،بهازای هر نمونهی اخذ شده از دام بیمار،

و با بهرهگیری از مپاده  6،4،2تپری پریپدیس -ا  -تریپازی

یک نمونه هم از گاو سالمی که در شرایط مشابه از نظپر

( )2,4,6-Tripyridyl-S-triazine; TPTZاسپتفاده شپد

س  ،شکم زایش ،شرایط مدیریتی و اقلیمی قرار داشت،

( .)Benzie and Strain, 1996الزم بپه ککپر اسپت کپه

گرفته میشد .همچنی در مپورد گاوهپای دچپار ،LDA

نتای

مقدار مالوندیآلدئید ( ;Malondialdehyde

2+

بهدست آمده برای  FRAPبه عپورت ارزش Fe

زمپان نمونپهگیپری ،سپ گپاو،

گپپزارش شپپد (ارزش  Fe2+عبپپارت اسپپت از میپپزان

فاعپپله بپپی زمپپان زایمپپان تپپا تشپپخیص بیمپپاری و

میلیمول از یون فریک کپه بپه فپرم فپرو

احیپا شپده

بیماریهای همزمان ثبت میشد.

است).

اطالعاتی در خصپو

شاخصهای هماتولوژیپک بپا اسپتفاده از دسپتگاه

 -تحلیل آماری دادهها :نتای بهدست آمده بپا اسپتفاده از

خودکپار همپاتولوژی ( Nihon Kohen, MEK 6450,

نسخه  21نرم افپزار  SPSSمپورد تحلیپس آمپاری قپرار

 )Japanو مقپپدار فیبرینپپوژن بپپا اسپپتفاده از دسپپتگاه

گرفت .بدی منظور پس از بررسی دادهها از نظر توزیپد

رفرکتومتر(ساخت چی ) اندازهگیپری شپد .فاکتورهپای

نرمال که بر اسا

منحنی ترسیمشده و همچنی آزمپون

بیوشپپیمیایی خپپون شپپامس :مپپس ،آه پ  ،روی ،کلسپپیم،

کولمپپوگروز-اسپپمیرنوز ()Kolmogorov-Smirnov

منیزیم ،فسفر ،بیلیروبی کپس ،اسپید اوریپک ،آلبپومی ،

انجام شد ،برای واکاوی آماری مت یرهای با توزید نرمال

گلپپوکز ،کلسپپترول ،تپپریگلیسپپیرید ،اوره ،کپپراتینی و

از آزمون تی ( )T-testو برای تجزیپه و تحلیپس آمپاری

آنپزیمهپای آسپپپاراتات آمینوتراسپفراز ( ،)ASTآلکپپالی

مت یرهای با توزیپد ییرنرمپال از آزمپون ناپپارامتری یپو

فسپپپپفاتاز ( ،)ALPکپپپپراتی فسپپپپفوکیناز ( )CPKو

مان-ویتنی ( )Mann-Whitney U testاسپتفاده شپد .در
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ای مطالاه ،سطو مانیداری اختالفات آمپاری 0/05 ،در

نمونهگیری ،درمان کامس علیه متریت و ورم پستان انجام

نظر گرفته شد.

شده بود .بیشپتری مپوارد درگیپری بپا  LDAدر اولپی
شیرواری ثبت شد .تشخیص و آنگاه اعپال جابجپایی
شیردان در  50 ،30و  20درعپد از گپاوهپای مبپتال بپه

یافتهها
از تاداد  30رأ

گاو مبتال به  ،LDAدر مپورد 27

رأ  ،زایمان بهطور طبیای و در مپورد  3رأ

از آنهپا

بهدنبال سختزایی عورت گرفته و همچنی بپه ترتیپ
در یک و دو رأ

از گپاوهپای مپذکور ،قبپس از انجپام

ترتی

در سه هفته اول ،سه هفته دوم و هفتههای ششپم

تا دوازدهم پس از زایش انجام شپد .نتپای فاکتورهپای
خونشناسی ،بیوشیمیایی سرم و شپاخصهپای اسپتر
اکسیداتیو نیز در جداول  1تا  3نشان داده شده است.

جدول  -1مقایسه فاکتورهای هماتولوژیکی در خون گاوهای سالم و دچار جابجایی شیردان به چ
فاکتور مورد آزمایش

نمونه خون گاوهای سالم

(میانگی  ±انحراز مایار).

نمونه خون گاوهای دچار

LDA

p-value

هماتوکریت ()%

28/46 ±0/78

هموگلوبی (گرم /دسیلیتر)

9/15 ±0/21

10/02 ±0/32

تاداد گلبول قرمز (میکرولیتر)×106/

6 ±0/17

*6/65 ±0/20

0/022

میانگی حجم گلبول قرمز (فمتولیتر)

47/09 ±0/76

47/89 ±0/74

0/461

میانگی هموگلوبی گلبولی (پیکوگرم)

15/49 ±0/23

15/17 ±0/20

0/321

میانگی یلظت هموگلوبی گلبولی

32/98 ±0/35

31/64 ±0/26

0/002

*

*

31/87 ±0/97

0/016
0/12

(گرم  /دسیلیتر)
تاداد گلبول سفید (/میکرولیتر)

8316/67 ±394/27

7353/33 ±592/72

0/182

نوتروفیس بالغ (/میکرولیتر)

2830/13 ±138/77

3203/27 ±315/95

0/959

ائوزینوفیس (/میکرولیتر)

148/87 ±40/76

131/20 ±28/39

0/762

لنفوسیت (/میکرولیتر)

4923/70 ±242/53

3483/03 ±286/36

>0/0001

535/73 ±50/20

0/036

3/87 ±0/21

0/336

مونووسیت (/میکرولیتر)
پالکت (میکرولیتر)×105/

394/67 ±42/38
4/18 ±0/25

* :نشاندهنده وجود اختالز آماری مانیدار در سطو  0/05است.
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جدول  -2مقایسه فاکتورهای بیوشیمیایی سرم در خون گاوهای سالم و دچار جابجایی شیردان به چ
نمونه خون گاوهای

فاکتور مورد آزمایش

سالم

(میانگی  ±انحراز مایار).

نمونه خون گاوهای
دچار

p-value

LDA

9/5 ± 0/30

8/87 ± 0/31

0/97

فیبرینوژن (میلیگرم /دسیلیتر)

380 ± 24/63

*570 ± 41/56

0/001

آلبومی (گرم /دسیلیتر)

3/92 ± 0/11

*3/75 ± 0/11

0/042

بیلروبی (میلیگرم /دسیلیتر)

0/27 ± 0/02

*0/88 ± 0/11

>0/0001

کلسترول (میلیگرم /دسیلیتر)

147/9 ± 15/26

*110/37 ± 11/75

0/042

گلوکز (میلیگرم /دسیلیتر)

53/5 ± 12/33

38 ± 6/17

0/277

تریگلیسرید (میلیگرم /دسیلیتر)

18/13 ± 1/63

22/17 ± 4/08

0/728

منیزیم (میلیگرم /دسیلیتر)

2/78 ± 0/34

2/27 ± 0/09

0/122

کلسیم تام (میلیگرم /دسیلیتر)

10/61 ± 0/82

*9/13 ± 0/25

0/004

6/84 ±0/25

6/56 ±0/30

0/484

125/53 ±17/47

*164/17 ±17/14

0/033

آلکالی فسفاتاز (واحد /لیتر)

31/32 ±2/38

*62/20 ±7/06

>0/0001

کراتی فسفوکیناز(واحد /لیتر)

413/57 ±85/78

698/23 ±163/98

0/287

گاماگلوتامیس ترانسفراز(واحد /لیتر)

39/60 ±15/32

62/50 ±22/80

0/149

اوره (میلیگرم /دسیلیتر)

28/10 ±2/58

24/70 ±2/19

0/355

اسید اوریک (میلیگرم /دسیلیتر)

1/62 ±0/09

*1/55 ±0/30

0/017

کراتینی (میلیگرم /دسیلیتر)

1/32 ±0/12

1/32 ±0/08

0/750

پروتئی تام (گرم /دسیلیتر)

فسفر (میلیگرم /دسیلیتر)
آسپارتات آمینوترانسفراز (واحد /لیتر)

* :نشاندهنده وجود اختالز آماری مانیدار در سطو  0/05است.

جدول  -3مقایسه شاخص های استر

اکسیداتیو و عناعر کمیا

فاکتور مورد آزمایش

در گاوهای سالم و دچار جابجایی شیردان به چ

نمونه خون گاوهای سالم

نمونه خون گاوهای دچار

(میانگی  ±انحراز مایار).

LDA

p-value

روی (میکروگرم /دسیلیتر)

130/84 ±10/89

141/86 ±20/02

0/819

مس (میکروگرم /دسیلیتر)

139/43 ±13/47

140/50 ±12/62

0/478

آه (میکروگرم /دسیلیتر)

170/57 ±8/39

175/87 ±8/87

0/438

سلنیوم (میکروگرم /لیتر)

90/24 ±3/73

83/72 ±4/79

0/294

مالوندیآلدئید (نانومول /میلیلیتر)

91/60 ±18/42

75/65 ±16/44

0/252

0/34 ±0/02

0/28 ±0/01

0/053

ظرفیت تام آنتیاکسیدانی (ارزش فرو )

 .)Ghanem, 2007مقایسه گاوهای دچار  LDAو سپالم

بحث و نتیجهگیری
بیماریهای شیردان در گاوهپای شپیری عمپدتاً بپا
اختالالت ت ذیهای ،آشفتگیهپای متپابولیکی و حپاالت
استرسپپی در ارتبپپا

مپپیباشپپند ( Abd El-Raof and

از یپپک گلپپه بپپا یکپپدیگر موجپپ

شپپده کپپه عوامپپس

مخدوشگر مرتبط با ت ذیپه یپا مپدیریت عمپالً حپذز
گردد (.)Radostits et al., 2017
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یافتههای مطالاه حاضر نشان داد که بیشتری موارد ابتال

 4برابر سایر زایشهپا گپزارش نمپوده و آن را بپه عپدم

در درجه نخسپت در فصپس

توجه کافی به ت ذیه تلیسهها ربط دادند ( Winden and

پائیز ( 73/34درعد مپوارد) و در رده دوم در زمسپتان

 .)Kuiper, 2003بررسی حاضر همچنپی نشپان داد کپه

( 26/66درعد موارد) بوده که با توجه بپه وفپور مپوارد

بیشتری موارد تشخیص  LDAدر هفته پپنجم ( 7رأ )

زایمان در گاوهپای شپیری و کپاهش تحپرک آنهپا در

و در مرات

بادی در هفتههای سوم و ششم (هر یک 5

فصول مذکور و همچنی استفاده از جیره ینی از سیلو و

رأ ) ،هفتههای دوم ،چهپارم ،هشپتم و دوازدهپم (هپر

کپاهش پرشپدگی

یک  3رأ ) و کمتری آن در هفته اول ( 1رأ ) باد از

شکمبه ،افزایش تولید اسیدهای چرپ فپرار و بپه دنبپال

زایش میباشد که با دامنه ککرشده در منابد ماتبپر مبنپی

آن کاهش حرکات شیردان و تجمد گاز در آن میشپود،

بر وقوع  90درعد موارد در  6هفته اول پپس از زایپش

نتیجه دور از انتظپار نمپیباشپد ( Radostits et al.,

همخپپوانی دارد ( .)Radostits et al., 2017الزم بپپه

 .)2017در مطالاهای انجام شده در ترکیه در سپال 2006

یادآوری است کپه بااپاً بپه دلیپس یفلپت گپاوداران از

هم مشپخص گردیپده کپه بیشپتری رخپداد جابجپایی

ارجاع دام بیمار به دامپزشک و یا درمانهای خودسپرانه

شیردان به راست (با سب شناسپی و پپاتوژنز مشپابه بپا

ممک است تشخیص بیماری با تأخیر انجام شود که در

 )LDAنیپز در فصپس زمسپتان (در 71درعپد مپوارد) و

ای عورت میبایست زمان تشپخیص را از زمپان آیپاز

کمتپپپری آن نیپپپز در فصپپپس تابسپپپتان بپپپوده اسپپپت

درگیری دام به بیماری تفکیک نمود.

به جابجایی شیردان به چ

کنسانتره در ای فصپول کپه موجپ

ای

( .)Sahinduran and Koray, 2006گرچپپه برخپپی از

در مطالاه حاضپر،افزایش مانپیدار هماتوکریپت و

متون تخصصی بیشتری موارد بپروز بیمپاری جابجپایی

شمار گلبولهای قرمز در گاوهای دچار  LDAنسبت به

شیردان به چ

را در سومی تا ششمی دوره شپیرواری

گروه ییردرگیر مشاهده گردید که با توجپه بپه احتبپا

اعپالم نمپودهانپد ( ،)Radostits et al., 2017ولپی در

مایاات و ترشپحات گوارشپی در شپیردان و بپدنبال آن

مطالاه حاضر مشخص گردید که بیشتری موارد ابتال به

کاهش حجم پالسما و وقوع دهیدراتاسیون ،قابس توجیه

 LDAدر اولپپی دوره شپپیرواری ( 9رأ  30 ،درعپپد

است .از نظر برخی فاکتورهای همپاتولوژیکی همچپون

موارد) و در درجات باپدی در شپیرواریهپای سپوم و

میپپانگی

حجپپم گلبپپول قرمپپز ( mean corpuscular

چهارم (هر یک  7رأ  ،جمااً  46/66درعد) ،پپنجم و

 ،)volume; MCVمیانگی هموگلوبی

گلبپولی ( mean

ششم (هر یک  3رأ  ،جمااً  20درعد) و کمتپری آن

MCH

در شپپیرواری دوم ( 1رأ  3/33 ،درعپپد) مپپیباشپپد.

لکوسیتها ،نوتروفیسها ،ائوزینوفیسها و پالکتها ت ییپر

افپپزون بپپودن رخپپداد  LDAدر گاوهپپای شپپکم اول در

قابس توجهی ثبت نگردید (جدول  .)1هرچند میانگی و

پژوهش حاضر ممک اسپت در رابطپه بپا تفپاوتهپای

دامنه ت ییرات مقادیر میانگی یلظت هموگلوبی گلبولی

مدیریتی در ت ذیه تلیسهها باشد .ویندن و کویپر نیپز در

( ;mean corpuscular hemoglobin concentration

سال  2003ریسک وقوع بیماری را در زایش اول حدود

 )MCHCمربو بپه گاوهپای سپالم و دچپار جابجپایی
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شیردان در محدوده طبیای قپرار دارد (جپدول  ،)1ولپی

گردش خون به دیگر مخازن بدن میشود ،باشد .افزایش

تفسیر کاهش مانپیدار ایپ فپاکتور در گاوهپای دچپار

مانپپیداری مقپپادیر مونوسپپیتهپپا در گاوهپپای دچپپار

 LDAنسبت بپه گاوهپای سپالم دشپوار بپوده و بیشپتر

جابجپپایی شپپیردان را مپپیتپپوان بپپه اسپپتر

ناشپپی از

میتوان آن را به خطای دادهها و دقت پایی اندیسهپای

جابجایی شیردان و عوارض احتمالی مرتبط بپا ترومپا و

گلبولهای قرمپز در نشپخوارکنندگان ربپط داد .پپارامتر

اختناق عروق مربپو

دانسپت ( Stockham and scott,

 MCHنشاندهنده میزان هموگلوبی عرفاً در داخس یک

 .)2008نتای مطالاه حاضر با یافتپههپای عبپدالرئوز و

گلبول قرمز میباشد که طبااً ت ییپرات احتمپالی آن نیپز

قانم در سپال  2007در مپورد افپزایش مانپیدار درعپد

بسیار کوچپک و محپدود خواهپد بپود .بنپابرای  ،عپدم

هماتوکریت و ت ییرات ییرمانپیدار میپزان گلبپولهپای

مشاهده ت ییر مانیدار در ای پارامتر در مقام مقایسه بپا

سفید در گاوهای مبتال به جابجایی شیردان در مقایسه با

 MCHCبدیهی به نظر رسد .در مورد  MCVنیپز بایپد

گپپروه کنتپپرل همخپپوانی دارد ( Abd El-Raof and

گفت که کاهش ای پارامتر عمپدتاً تحپت تپاثیر کمبپود

 ،)Ghanem, 2007ولی بپا گپزارش ارائپه شپده توسپط

آه بوده که در ایپ مطالاپه ت ییپر مانپیداری از نظپر

دزفولی و همکاران در سال  2013که افزایش مانیداری

میزان آه در دو گروه مپورد مطالاپه مشپاهده نشپد .از

تاداد کلی لکوسیتها و نوتروفیسها را در گاوهای مبتال

طرز دیگر ،افزایش مقدار میانگی حجپم گلبپول قرمپز

به جابجایی شیردان نسبت به گروه کنترل اعالم نمودند،

نیز بهدنبال پاسخ جبرانی م ز استخوان رخ مپیدهپد کپه

م ایرت دارد .در مطالاه مذکور افزایش مانپیدار دمپای

در  LDAبهخاطر ظهور عالئم حاد و درمپان یپا حپذز

رکتوم ،تاداد ضربان قل

و تنفس در گاوهای بیمپار در

فوری دام مجالی برای بروز کمخونی و ای پاسپخ بپاقی

مقایسه با گاوهای سالم نیز گزارش شپده کپه مپیتوانپد

نمیماند .لذا ،به نظر مپیرسپد نبپود ت ییپر مانپیدار در

بیانگر عفونتهای همزمان باشپد .همچنپی از پاراسپنتز

 MCVقابس توجیه باشد .عدم مشاهده تفپاوت مانپیدار

شیردان هم برای تشخیص قطای بیماری اسپتفاده شپده

مقادیر مربو به هموگلپوبی در دو گپروه

که ممک است در تفاوت نتپای اخذشپده ،مپوثر باشپد

تحت بررسی (جدول  ،)1با توجه به روند سرید بیماری

( .)Dezfouli et al., 2013در یپپک مطالاپپه ،مشپپاهده

و تشخیص زودهنگام آن (به دلیس بروز نشانههپای حپاد

لکوسپپیتوز و نپپوتروفیلی بپپهویپپژه در گاوهپپای دچپپار

 ،LDAبه ویژه افت شدید اشپتها و تولیپد شپیر) دور از

جابجایی شیردان بپه راسپت ( Right displacement of

انتظار نمیباشد .گرچه میانگی تاداد لنفوسیتها در هر

 )the abomasum/ RDAبپپه پاسپپخ ایمنپپی نسپپبت بپپه

دو گروه در محدوده طبیای قرار داشت (جدول  )1ولی

اندوتوکسمی ،تورم شپیردان ،پریتونیپت و بیمپاریهپای

کپپاهش مانپپیدار در تاپپداد لنفوسپپیتهپپا در گاوهپپای

همزمان چون متریت و ورم پستان ربط داده شده اسپت

ناشپی از

( .)Zadnik, 2003قابس ککر آن کپه در گپروه آزمایشپی

درد (بپپپپه دلیپپپپس اتسپپپپاع شپپپپیردان) و آزادسپپپپازی

مطالاه حاضر سای شد از گاوهایی استفاده شود کپه در

در خصو

دچار  LDAممک است در ارتبا با اسپتر

گلوکوکورتیکوئیدها که منجر به شپیفت لنفوسپیتهپا از
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زمان نمونهگیری عاری از بیماریهای عفپونی و التهپابی

گرچه افزایش فیبرینوژن در گاوهای دچپار  LDAبطپور

در زمان محدوده زایش باشند.

مانیداری بیشتر از گروه کنترل بود ،ولی دامنه ت ییپرات
و میانگی آن در محدوده طبیای قرار داشت و تقریباً در

در مطالاه حاضر ،کاهش مانیدار مقپادیر آلبپومی
سرم در گاوهای دچار  LDAنسبت به گروه شاهد ثبپت

تمپپام نمونپپههپپا نسپپبت پپپروتئی تپپام بپپه فیبرینپپوژن در

شد (جدول  .)2آلبومی یکی از پروتئی هپای فپاز حپاد

محدوده  15و باالتر ثبت شد که بیانگر نقش پررنپ تپر

شدید و حاد بپافتی

دهیدراتاسیون و ت لیظ خونی در افپزایش فیبرینپوژن در

و

گاوهای دچار  LDAنسبت به گاوهای سپالم مپیباشپد

منفی (پروتئی هایی که هنگام آسی

کاهش مییابند) بوده کپه سپنتز آن بپه دنبپال آسپی

بیماریهای کبدی کاهش مییابد .عوامس مختلفپی چپون

(.)Stockham and Scott, 2008

کماشتهایی ،قرارگرفت بپدن در یپک حالپت کاتابولیپک

در پژوهش حاضر ،مشاهده افت مانیدار کلسترول

(کاتپپابولیزم پپپروتئی هپپا و تولیپپد اسپپید آمینپپه جهپپت

و کلسیم تام سرم در گاوهای مبتال به  LDAدر مقایسپه

گلوکونئوژنز) و استر

اکسیداتیو نیز در کاهش آلبومی

بپپا گپپروه کنتپپرل (جپپدول  )2مپپیتوانپپد در ارتبپپا بپپا

در گاوهای دچار جابجایی شیردان میتوانند موثر باشند.

کماشتهایی و بیاشتهایی گاوهای بیمار و احتمپاالً وقپوع

قرارگرفت بدن در تاادل منفی انپرژی در زمپان رخپداد

لیپیدوز کبدی در آنها باشپد (.)Stengarde et al., 2010

( LDAکه مصادز با ابتدای شپیرواری اسپت) موجپ

همچنی تولید شیر (هرچند اندک) نیز میتواند منجر بپه

تشدید مسئله اخیر میشود ،ضم ای که زمینپه را بپرای

تخلیپپه کخپپایر کلسپپیمی بپپدن شپود ( ;Zadnik, 2003

نفوک چربی و آسی

به کبد فراهم میکند .از آنجایی کپه

 .)Stockham and Scott, 2008ای یافتهها در خصو

آلبومی مهمتری آنتیاکسیدان پالسما میباشد ،بنپابرای

افت میزان کلسیم سرم با نتای سایر محققی

کپپاهش آن را در گاوهپپای دچپپار  LDAدر مقایسپپه بپپا

2003; Abd El-Raof and Ghanem, 2007; Dezfouli
 )et al., 2011و در مپورد کپاهش میپزان کلسپترول بپا

گاوهای سالم ،میتوان به وقوع اسپتر

اکسپیداتیو نیپز

ربپط داد ( Stockham and Scott, 2008; Radostits et

 .)al., 2017زادنیپپک در سپپال  2003و نیپپز دزفپپولی و
همکپپاران در سپپال 2011افپپزایش مانپپیدار در مقپپادیر
پروتئی تام سرم در گاوهای دچار جابجپایی شپیردان را
مشپاهده نمودنپد ( Zadnik, 2003; Dezfouli et al.,

 ،)2013ولی از آنجایی که مقادیر آلبومی و فیبرینوژن را
گزارش نکردند ،بپه نظپر مپیرسپد در مطالاپات آنهپا
افزایش فیبرینوژن که نوعی پروتئی فاز حاد است ،نقش
بپپهسپپزایی در افپپزایش پپپروتئی تپپام داشپپته اسپپت
( .)Stockham and Scott, 2008در مطالاپپه حاضپپر
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( Zadnik,

مشپپپاهدات اسپپپتنگارد و همکپپپاران همخپپپوانی دارد
(.)Stengarde et al., 2010
در ای مطالاه هیچگونه تفاوت آمپاری مانپیداری
بی مقادیر مربو به فسفر و منیپزیم در گاوهپای دچپار
 LDAو گاوهپپای سپپالم ثبپپت نشپپد (جپپدول  )2ولپپی
مشاهده افت میانگی فاکتورهای بیوشیمیایی مپذکور در
گاوهپپای دچپپار عارضپپه فپپوق ،احتمپپاالً در رابطپپه بپپا
کماشتهایی یا گرسنگی آنها میباشپد ( Stockham and

 .)Scott, 2008; Radostits et al., 2017نتپپای ای پ
مطالاه در مورد میزان فسفر و منیزیم سرم با یافتپههپای
دزفولی و همکاران در سال  2011که هیچگونپه تفپاوت
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عاپپپالنی دارد .در مپپپورد

قابس توجهی را از نظر مقپادیر فسپفر و منیپزیم سپرم در

 ASTحکایپپپت از آسپپپی

گاوهای دچار  LDAدر مقایسه با گاوهای سالم نیافتنپد،

آنزیم  GGTنیز میتوان بپه دو نکتپه توجپه نمپود :اوالً،

مطابقت دارد (.)Dezfouli et al., 2013

مقپپادیر آن در هپپر دو گپپروه شپپاهد و دچپپار  LDAاز

در مطالاه حاضر ،افزایش بیلیروبپی در گاوهپای

محدوده طبیای ( )1/4-6/17 U/Lفراتر رفته که با توجه

نسپبت بپه گپروه شپاهد

به اختصاعی بودن ای آنزیم در آسی های کبدی شپاید

دچار جابجایی شیردان به چ

(جدول  )2میتواند در رابطپه بپا بپیاشپتهایی و توقپ

بتپپوان آن را بپپه بپپاالنس منفپپی انپپرژی کپپه امپپری

فاالیت شکمبه ،قرار گرفت گاوها در تاادل منفی انرژی

اجتنا ناپذیر در ابتدای شپیرواری اسپت و بپهدنبپال آن

در زمان وقپوع  LDAو احتمپاالً لیپیپدوز کبپدی باشپد.

تجمد چربی در کبد و عدمه به هپاتوسیتها ،ربپط داد.

بنابرای عدمه به هپاتوسیتها ممک اسپت در افپزایش

ثانیاً ،گرچه تفاوت در مقادیر ایپ آنپزیم بپی دو گپروه

و فاالیت آنپزیمهپای  ASTو ALP

بیمار و کنترل مانیدار نبوده ولی افزایش آن در گاوهای

باشپد ( ;Stockham and Scott, 2008

دچار  LDAبیش از گاوهای سپالم بپوده کپه مپیتوانپد

 .)Stengarde et al., 2010در یپپپک مطالاپپپه نیپپپز،

بیانگر نقش مخپر

جابجپایی شپیردان بپر سپلولهپای

هیپربیلیروبینمی ایجاد شده در گاوهای دچار  LDAبپه

کبپدی باشپد ( Zadnik, 2003; Stockham and Scott,

انسداد مجاری عپفراوی ناشپی از ت ییپرات آنپاتومیکی

 .)2008در یک مطالاه ،افزایش مانیدار آنپزیم  ASTدر

پیشرونده در موقایت شیردان و چادرینه ربط داده شده

گاوهای دچار  LDAو افزایش مانیدار آنزیمهای AST

است ( .)Zadnik, 2003همچنی بنا به گپزارش کریمپی

 GGT ،و  CKدر گاوهای دچار  RDAنسبت به گپروه

و همکاران در سال  ،2015مقدار بیلیروبی سرم از سپه

کنتپرل مشپپاهده شپپده اسپپت (.)Maden et al., 2012

هفته قبس از زایش روند افزایشپی یافتپه و در هفتپه اول

محققی

فوق ،افزایش  CKدر  RDAدر مقایسه با LDA

پس از زایش به حداک ر خود میرسپد (بپرخالز سپایر

را به آسی

آنتیاکسیدانها که در هفته اول پس از زایش در مقایسپه

مربو دانستند .در پژوهشی دیگر هم ،از افزایش آنپزیم

مانیدار بیلیروبی
سرم نقش آفری

بیشتر شیردان در  RDAو شپدت عالئپم آن

با قبس از زایش کاهش محسوسپی را نشپان مپیدهنپد).

 ASTبه عنوان شاخصپی بسپیار حسپا

نامبردگان ت ییر در میزان برداشت بیلپیروبپی از خپون

ابتال به  RDAیاد شده است ( Sahinduran and Koray,

توسپپط کبپپد را مهپپمتپپری عامپپس اثرگپپذار بپپر مقپپدار

.)2006

بیلیروبی

سرم در دوره انتقال گزارش کردند ( Karimi

.)et al., 2015

در خصپو

نتای مطالاه حاضر نشان داد که تفاوت مانپیداری
از نظر میزان گلوکز سرم بی دو گروه آزمایشپی وجپود

در تحقیق حاضپر ت ییپرات میپزان آنپزیم  CPKدر

ندارد (جدول  )2که با نتپای اسپتنگارد و همکپاران در

گاوهای دچار  LDAنسبت به گروه کنترل مانیدار نبود

سال  2010مشابه است ،در حپالی کپه بپا نتپای برخپی

(جپپدول  ،)2کپپه خپپود تائیپپد بیشپپتری بپپر آسپپی هپپای

محققی که افزایش مانیدار گلوکز را در گاوهای دچپار

احتمالی کبد است ،زیرا افزایش تپوأم و شپدید  CPKو

جابجپپایی شپپیردان گپپزارش نمودنپپد ،در تاپپاد اسپپت
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وضعیت استرس اکسیداتیو و برخی عناصر کمیاب ،شاخصهای هماتولوژیکی و...

(.)Stengarde et al., 2010; Dezfouli et al., 2011

به راست در مقایسه با میزان طبیاپی نیافتنپد .از آنجپایی

ناشی از حمس دام به درمانگاه و انجپام پاراسپنتز

که ت یپرات پاتولوژیپک ایجادشپده در  LDAبپه دنبپال

همچپون

دهیدراتاسیون و کپاهش حجپم خپون در گپردش و در

کپپورتیزول و آدرنپپالی و در نتیجپپه در افپپزایش گلپپوکز

نهایپپت ازتمپپی پپپیش کلیپپوی (ب پهخصپپو

اگپپر زود

میتواند نقش داشته باشد .بر خالز دیگر گزارشها ،در

تشخیص داده شود) بسپیار انپدک اسپت ،لپذا مشپاهده

مطالاه حاضر دامپزشک به گاوداری مراجاه نموده و لذا

ننمودن ت ییرات مانیدار در ای فاکتورها دور از انتظپار

حمس دام به کلینیک عورت نگرفته اسپت ،بنپابرای بپه

نمیباشد .دزفولی و همکپاران در سپال  ،2011افپزایش

نظر میرسد که ای موضوع میتواند در کاهش اسپتر

مانیدار نیترون اوره خون ( )BUNرا در گاوهای دچپار

دخیپپس باشپپد .اسپپتنگارد و همکپپاران در مطالاپپهای در

 LDAنسبت به گروه کنترل مشاهده نمودند و آن را بپه

سال ،2010مشاهده ت ییرات عمپده در پروفایپس خپونی

هیپوولمی و افت جریان خون کلیپوی مربپو دانسپتند.

گاوهای دچپار جابجپایی شپیردان را بپه بپاالنس منفپی

شاید تشخیص دیر هنگام بیماری و شدت گرفت درعد

سلولهای کبدی و نیز وجود پاسخهپای

نتای محققی فپوق مپوثر بپوده

استر

در آزادسازی هورمونهای وابسته بپه اسپتر

انرژی ،تخری

التهپپابی ،مپپرتبط دانسپپتند (.)Stengarde et al., 2010

دهیدراتاسیون در کس

است (.)Dezfouli et al., 2011

همچنی ساهیندوران و کپورای در سپال  2006افپزایش

در مطالاه حاضر کاهش مانیداری در مقدار اسپید

گلپپوکز را در  100درعپپد مبتالیپپان بپپه  RDAگپپزارش

اوریک سرم در گاوهای دچار  LDAدر مقایسه با گپروه

نمودنپپد ( .)Sahinduran and Koray, 2006احتمپپاالً

کنترل مشاهده شپد (جپدول  ،)2کپه احتمپاالً بپهخپاطر

وجپپپود شپپپرایط استرسپپپی افپپپزونتپپپر در  RDAو

بهکارگیری آن به عنوان یک آنتیاکسیدان ییرآنزیمی (که

درهمپیچیپپدگی شپپیردان ()abomasal volvulus; AV

حدود نیمی از ظرفیت آنتیاکسیدانی پالسما را بپهعهپده

نسبت به  LDAدر تفاوت بی نتای مطالاپه حاضپر بپا

دارد) ،میباشد (.)Karimi et al., 2015

پپپژوهش اخیرالپپذکر در مپپورد ت ییپپرات گلپپوکز مپپوثر

با بررسی برخی از عناعر کمیا

نظیر آه  ،مس و

میباشپد ( Stockham and Scott, 2008; Radostits et

روی که همگی نقش آنتیاکسیدانی در بپدن دام دارنپد،

.)al., 2017

مشخص گردید که تفاوت قابس توجهی بی مقادیر ایپ

در مطالاه حاضر تفاوت آماری مانپیداری از نظپر

عوامس در دو گپروه از گاوهپای تحپتر بررسپی وجپود

یلظپپت اوره و کپپراتینی بپپی گاوهپپای دچپپار  LDAو

ندارد ،در حالی که ظرفیت تام آنتیاکسپیدانی تمایپس بپه

گاوهای سالم مشاهده نشد (جدول  ،)2که ای یافتپه بپا

مانیدار شدن را به عپورت کپاهش قابپس توجپه ایپ

نتپپای مطالاپپه سپپاهیندوران و کپپوری در سپپال 2006

پارامتر در گاوهای دچار  LDAدر مقایسه با گروه کنترل

همخپپوانی دارد (.)Sahinduran and Koray, 2006

نشان داد (جدول  .)3شپاید بتپوان عپدم مشپاهده ت ییپر

محققی یادشده هیچگونه تفپاوت مانپیداری را از نظپر

مانپپیدار در پارامترهپپای اخیرالپپذکر را بپپه حپپاد بپپودن

مقادیر ای دو پارامتر در گاوهای دچار جابجایی شیردان

بیمپپاری و نبپپود فرعپپت کپپافی بپپرای ایجپپاد ت ییپپرات
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بپهویپژه آهپ و

توجهی بی مقادیر ظرفیت آنتیاکسیدانی گاوهای دچپار

اکسیداتیو و متابولیسم عناعپر کمیپا

بالطبد افزایش یا کاهش قابس توجه آنهپا ربپط داد .قابپس

جابجایی شیردان نسبت به گروه شاهد گزارش ننمودنپد

اکسپیداتیو و افپزایش

که بپا نتیجپهگیپری نهپایی ایپ پپژوهش مطابقپت دارد

ککر آن که به دنبال وقوع اسپتر
تولید گونههای فاال اکسیژن ،جذ

رودهای کلسیم نیپز

(.)Furll et al., 2003

کپپم شپپده و میپپزان آن در خپپون کپپاهش مپپییابپپد

در پژوهش حاضپر تفپاوت مانپیداری از نظپر مقپادیر

( Stockham and Scott, 2008; Radostits et al.,

مپالوندیآلدئیپد ( )Malondialdehyde; MDAبپی دو

.)2017; Diaz et al., 2017

گروه بیمار و کنترل مشپاهده نگردیپد ،در حپالی کپه در

گرچه تفاوت مانیداری از نظر میزان سلنیوم سرم در

مطالاه انجپام شپده توسپط مپادن و همکپاران در سپال

بی گاوهای مبتال و ییپرمبتال بپه  LDAمشپاهده نشپد،

 ،2012افپپپپزایش مانپپپپیداری در مقپپپپادیر  MDAو

ولی افت میانگی ای پارامتر در گاوهای دچار جابجایی

هاپتوگلوبولی ( )HPGسرم در گاوهای دچپار  RDAو

شپپیردان مشپپخص گردیپپد (جپپدول  .)3حس پ پپپور و

 LDAنسبت به گاوهای سالم گپزارش شپد .نامبردگپان

همکاران در سال  2011متوسط مقادیر سلنیوم و ویتامی

نتیجهگیری نمودند که در اثپر عپدمات بپافتی ناشپی از

 Eرا در گاوهای دچار  LDAبهطور مانیداری کمتپر از

افزایش فشار داخس لومنی شپیردان در مپوارد جابجپایی

گروه کنترل اعالم کرده و استفاده از مکمسهای مربوطپه

ای اندام ،واکنش فاز حاد ایجاد میشود ،ضم ایپ کپه

را در ت ذیه گاوهای مبتال توعیه نمودند ( Hassanpour

ایسکمی و پرفوزیون مجدد نیز تولید رادیکپالهپای آزاد

 .)et al., 2011شاید تفپاوت در نتپای ایپ مطالاپه بپا

و ترکیباتی همچون  NOو  MDAرا تحریک میکنپد .از

اکسپیداتیو

اکسپیداتیو ،واکپنش

یافتههای محققی یادشده بپه میپزان اسپتر

آنجایی که در  ،RDAموارد استر

موجود در بدن حیوان در زمان نمونهگیری که آن هم بر

فاز حاد ،پاسخهای التهابی و عدمات بافتی شپدید بپوده

میزان سلنیوم بپه عنپوان یپک آنتپیاکسپیدان اثپر منفپی

در حپپالی کپپه در  LDAایپپ مپپوارد در حپپد متوسپپط

میگذارد ،مرتبط باشپد .قابپس ککپر آن کپه مپدت زمپان

میباشد ،بنظر میرسد عدم مشاهده تفاوت قابپس توجپه

گذشته از ابتالی حیوان بپه جابجپایی شپیردان و وجپود

در مقپپادیر  MDAبپپی دو گپپروه آزمایشپپی در مطالاپپه

بیماریهپای همزمپان بپا  LDAنیپز در سپطو اسپتر

حاضر دور از انتظار نباشد (.)Maden et al., 2012

اکسیداتیو ایجادشده مپوثر مپیباشپند ( Stockham and

.)Scott, 2008; Radostits et al., 2017
فپپورل و همکپپاران در پژوهشپپی در سپپال  2003از

در مجمپپوع ،مطالاپپه حاضپپر نشپپان داد کپپه وقپپوع
استر

اکسیداتیو و ت ییرات ایجادشده در مقادیر عناعر

کمیا

در گاوهای دچار  LDAقابس توجه نمیباشد کپه

فاالیپپت آنپپزیم سوپراکسپپید دیسپپموتاز کپپه نقپپش

احتماالً ای موضوع ناشپی از اثپرات پاتولوژیپک نسپبتاً

آنتیاکسیدانی در بدن دارد جهپت بیپان میپزان اسپتر

کمتپپر  LDAدر مقایسپپه بپپا دیگپپر بیمپپاریهپپای مشپپابه
شیردان میباشد .بنابرای به

اکسیداتیو موجود در گاوهپای مبپتال بپه  LDAو RDA

همچون  RDAیا ولوولو

نسبت به گاوهای سالم استفاده نمودند و اخپتالز قابپس

نظر میرسد بپا توجپه بپه بپروز عالئپم اختصاعپی در
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... شاخصهای هماتولوژیکی و،وضعیت استرس اکسیداتیو و برخی عناصر کمیاب

سپاسگزاری

 چنانچه ای بیماری در مراحس اولیه آن تشخیص،LDA

از مااونت محتپرم پژوهشپی دانشپکده دامپزشپکی

 ممکپ اسپت شپاهد ت ییپرات،داده شده و درمان گردد

دانشگاه فردوسی مشهد بهخاطر تأمی اعتبپار مپالی و از

اکسپیداتیو و هومئوسپتاز

آقای دکتر امیرحسی هوشنگی بهخاطر جراحی و تائیپد

شدیدی در وضپایت اسپتر
.بدن گاو نباشیم

تشخیص گاوهای مبتال به جابجایی شیردان سپاسگزاری
.میشود

تعارض منافع
نویسندگان اعالم میدارند کپه هپیچگونپه تاپاد
.منافای ندارند
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