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ارزیابی شاخصهای سرمی عملکرد کلیوی در اسبهای مبتال به پیروپالسموزیس
پیمان جعفریان ،1علی

حسنپور*2

 -1دانشآموخته دکترای حرفهای دامپزشکی ،دانشکده دامپزشکی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران.
 -2دانشیار گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران.
*نویسنده مسئول مکاتبات:

a_hasanpopur@iaut.ac.ir

(دریافت مقاله 95/11/26 :پذیرش نهایی)97/11/30 :

چکیده
این مطالعه بهمنظور بررسی شاخصهای سرمی عملکرد کلیوی در اسبهای مبتال به پیروپالسموز و مقایسه آن با دامهای سالم انجاام
گرفت 17 .رأس اسب مبتال به پیروپالسموزیس(شامل  14رأس نر و  3رأس ماده) در اسبداری های اطارا

شهرساتان تبریا  ،بار

اساس نشانههای بالینی و یافتههای آزمایشگاهی شناسایی و نمونه خون از ورید وداج دامهای مذکور اخذ و سرم آنها جداسازی شد.
همچنین از  16رأس اسب سالم (شامل  13رأس نر و  3رأس ماده) نی با شرایط سنی ،تغذیهای و مدیریتی یکسان نمونه خون تهیه شد.
ارزیابی عملکرد کلیوی دامهای مورد آزمایش بر اساس سنجش می ان سطح سرمی نیتروژن آمونیاکی ،کراتینین ،پروتئینتاام ،آلباومین،
سدیم و پتاسیم خون مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان داد که میانگین سطح سرمی پروتئین تام و آلبومین در اسابهای مباتال باه
پیروپالسموزیس اف ایش غیرمعنیداری داشت ولی اف ایش میانگین سطح سرمی کراتینین و نیتروژن آمونیاکی خاون ( )BUNدر گاروه
بیمار معنیدار بود (بهترتیب  p=0/000و  .)p=0/001همچنین تفاوت سطح سرمی سدیم و پتاسایم در باین دو گاروه معنایدار نباود.
اختال

بین میانگین پروتئینتام و آلبومین سرمی در گروه بیمار در بین دو جانس نار و مااده معنایدار باود (باهترتیاب  p=0/001و

 .)p=0/012همچنین در گروه شاهد ،سن تاثیری در تغییرات سرمی پارامترهای مورد سنجش نداشت و در گاروه بیماار نیا فقاط باا
اف ایش سن ،میانگین پروتئین تام سرم اف ایش داشت ( .)p=0/033این مطالعه نشان داد که در اسبهای مبتال به بیماری پیروپالساموز
عملکرد کلیه تحت تأثیر قرار میگیرد و در درمان بیماری مذکور باید به اصالح عملکرد کلیه با روشهایی مثل مایعدرمانی اهمیت داد.
کلیدواژهها :شاخص سرمی ،عملکرد کلیوی ،اسب ،پیروپالسموزیس.
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انجام میگیرد ( Bose et al., 1995; Neamat-Allah et

مقدمه
پیروپالسموزیس یک بیماری تکیاختههای قابه

.)al., 2016

انتقال از طریق کنهها میباشد که انتشهار هههانی دارد و

بیماری پیروپالسموزیس ممکن است باعث آسهیب

عام آن در تکسمیها تیلریا اکهویی ()Theileria equi

کلیوی شده و منجهر بهه اخهتالل در عملکهرد آن گهردد

و بابزیا کابالی ( )Babesia caballiمیباشد که انگ های

( .)Neamat-Allah et al., 2016تغییههر در عملکههرد

داخهه سههلولی متبلههق بههه شههاخه آپههی کمپلکسهها

کلیوی از طریق بررسی شاخصهای مربوط به عملکهرد

( )Apicomplexaمیباشهند ( Mehlhorn and Schein,

کلیه در سرم مقدور میباشد ،به طوریکهه ایهن امهر بهر

 .)1998گونههای کنههای سخت از سه ههنس هیالومها،

اسهاس میههزان سههرم سههرمی نیتههروکن آمونیههاکی خههون

ریپیسفالوس و درماسنتور به عنوان ناق تیلریا اکویی و

( ،)BUNکهراتینین ( ،)Crپهروتئهین تهام ( ،)Prآلبههومین،

بابزیا کابالی عم میکنند .سرسوزنهای آلوده و وسهای

سدیم ( )Naو پتاسهیم ( )Kخهون مهورد ارزیهابی قهرار

هراحی نیز میتوانند باعث انتقال تیلریها اکهویی شهوند.

میگیرد ( .)Constable et al., 2017مرالبهه حاضهر بهه

همچنین انتقال داخ رحمی و ایجاد عفونهت در هنهین

منظور بررسهی مارکرههای سهرمی مربهوط بهه عملکهرد

میتوانهد اتفهاب بیافتهد ( .)De waal, 1992نشهانهههای

کلیوی در اسبهای مبتال به بیماری مذکور و مقایسه آن

بیماری مذکور بهصورت تب ،کم خونی ،زردی ،بهزر

با دامهای سالم انجام گرفت.

شدن طحال و کبد و وهود هموگلوبین و بیلیروبین در
ادرار بروز میکند .همچنین ایهن بیمهاری دارای اشهکال
فوبحاد ،حاد ،تحتحاد و مزمن مهیباشهد .بسهیاری از
موارد بالینی پیروپالسموزیس ناشی از تیلریا اکهویی مهی
باشد ولی اغلب عفونتهای ناشی از بابزیا کابالی بهدون
عالئم آشکار میباشد .البتهه اسهبههای مخهزن بیمهاری
ممکن است که پس از قرار گرفتن در شهرای اسهترس،
عالیم بالینی را نشان دهند ( De waal, 1992; Hailat et

 .)al., 1997تبیین ابتال بهه انگه ههای تیلریها یها بابزیها
بهوسههیله روشهههای مسههتقیم یهها غیرمسههتقیم صههورت
میگیرد .روشهای مستقیم شام بررسی میکروسهکوپی
گسههترشهههای خههونی رن ه آمیههزیشههده و آزمایشههات
مولکولی اسهت .روشههای غیرمسهتقیم ههم بههوسهیله
ردیابی وهود آنتیبادیهای اختصاصی علیه انگه ههای
بابزیا و تیلریا و با استفاده از آزمایشههای سهرولوکیکی
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مواد و روشها
ایههن مرالبههه روی  17رأس اسههب مبههتال بههه
پیروپالسهههموزیس ( 14رأس نهههر و  3رأس مهههاده) در
تابستان  1393در تبدادی از اسبداریهای اطراف تبریز
انجام گرفت .اسبهای بیمار بر اساس نشانههای بهالینی
و یافتههههههای آزمایشههگاهی (نمونهههبرداری از وریههدهای
سرحی پوزه و مشاهده انگه ههای خهونی تیلریها و یها
بابزیا) مشخص و تأیید شدند ( 14مورد تیلریا اکهویی و
 3مورد بابزیا کابالی) .در ادامهه ببهد از اخهذ تاریخچهه،
نمونه خون از ورید وداج دامهای مهذکور اخهذ و سهرم
آنها هداسازی شد .همچنهین از  16رأس اسهب سهالم
( 13رأس نههر و  3رأس مههاده) نیههز بهها شههرای سههنی و
تغذیهای و مدیریتی یکسان به عنوان گروه شاهد ،نمونهه
خون تهیه شد .ارزیابی عملکرد کلیوی بر اسهاس میهزان
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سرم سرمی نیتروکن آمونیاکی خهون ( ،)BUNکهراتینین

 9/2±55/94و در گهههههروه شهههههاهد ( 16رأس) g/dl

( ،)Crپروتئین تام ( ،)Prآلبومین ،سدیم ( )Naو پتاسهیم

 9/1±23/33بود که اختالف میانگینها در بین دو گهروه

( )Kخون مهورد ارزیهابی قهرار گرفهت .مقهادیر سهرمی

مبنههیدار نبههود ( .)p=0/402همچنههین میههانگین سههرم

 ،Pr ،Cr ، BUNآلبهههومین بههها اسهههتفاده از کیتههههای

سههرمی آلبههومین در اسههبهای گههروه بیمههار (g/dl

بیوشیمیایی (پارس آزمهون) و مقهادیر سهرمی سهدیم و

 )2/0±70/67بهطور غیرمبنهیداری بیشهتر از اسهبهای

پتاسیم با روش فلیمفتومتر ()Burtis and Bruns, 2008

گههروه شههاهد ( )2/0±66/68 g/dlبههود (.)p=0/160

اندازهگیری شدند.

میانگین سرم سرمی کراتینین هم در اسبهای مبتال بهه

در ایههن مرالبههه از دسههتگاه فلیمفتههومتر Jenway

پیروپالسههموز  1/0±73/59 mg/dlو در گههروه شههاهد

سههاخت کشههور انگلسههتان اسههتفاده شههد .آزمایشههات در

 0/0±98/45 mg/dlبود که اختالف میانگینهها در بهین

آزمایشگاه خصوصی سینا انجام گرفت.

دو گروه مبنهیدار بهود ( .)p=0/000همچنهین میهانگین

 -تحلیل آماری دادهها :دادههای کمهی بههدسهت آمهده

سرم سرمی  BUNدر اسهبهای گهروه بیمهار بههطهور

بهصورت میانگین±انحراف مبیار ارائه شهدند .همچنهین

مبنههیداری بیشههتر از اسههبهای گههروه شههاهد بههود

ههت تحلی آماری دادهها از نرمافزار  SPSS16و بهرای

( )p=0/001کههه مقههادیر آنههها بهههترتیههب 3/81 mg/dl

مقایسه میانگینها در بهین دو گهروه از روش آمهاری T-

 ±56/17و  13/3±19/01 mg/dlثبههت شههد .از طههرف

از

دیگر میانگین سرم سرمی سدیم در اسبهای مبهتال بهه

روش آماری تحلیه واریهانس یهکطرفهه ()ANOVA

پیروپالسههموزیس  133/2±29/66 MEq/Lو در گههروه

استفاده شد .مقادیر p<0/05هم مبنیدار در نظهر گرفتهه

شهههاهد  133/4±98/01 MEq/Lبهههود کهههه اخهههتالف

شد.

میانگینها در بین دو گهروه مبنهیدار نبهود (.)p=0/577

 testو برای مقایسه میانگینها در بین سهنین مختله

میانگین سرم سرمی پتاسیم نیز در اسبهای گروه بیمار

یافتهها
مرابق هدول  ،1میانگین سرم سرمی پروتئین تهام
در اسههبهای مبههتال بههه پیروپالسههموز ( 17رأس) g/dl

( )3/0±76/38 mg/dlب ههطههور غیرمبنههیداری بیشههتر از
اسهههبهای گهههروه شهههاهد ( )3/0±49/44 mg/dlبهههود
(.)p=0/064
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هدول  -1میانگین مقادیر سرمی کراتینین ،پروتئین تام ،آلبومین ،BUN ،سدیم و پتاسیم در اسبهای مبتال به پیروپالسموز و گروه شاهد
پارامتر سرمی

گروه

تعداد

میانگین

بیمار

17

9/55

2/94

سالم

16

9/23

1/33

بیمار

17

2/70

0/67

سالم

16

2/66

0/68

بیمار

17

1/74

0/59

سالم

16

0/98

0/45

نیتروکن آمونیاکی خون

بیمار

17

17/56

3/81

()mg/dl( )BUN

سالم

16

13/19

3/01

بیمار

17

133/29

2/66

سالم

16

133/98

4/01

بیمار

17

3/76

0/38

سالم

16

3/01

0/44

پروتئین تام ()g/dl
آلبومین ()g/dl
کراتینین ()mg/dl

سدیم ()MEq/L
پتاسیم ()MEq/L
*

انحرا

معیار

سطح معنیداری

0/402
0/160
*0/000

*0/001
0/577
0/064

مقادیر  p< 0/05مبنیدار میباشد.

همچنهههین در ههههدول  ،2میهههانگین یافتهههههای

بیمار در بین دو ههنس فقه در مهورد پهروتئین تهام و

شههاخصهای سههرمی مربههوط بههه عملکههرد کلیههوی در

آلبومین مبنیدار بود (بهترتیهب  p=0/001و )p= 0/012

اسبهای دو گروه به تفکیک هنسهای نر و مهاده درج

و در بقیه موارد چه در گروه سالم و چه در گروه بیمهار

شده و مقایسه آماری هم صورت گرفته است ،بهطوری-

اختالف بین دو هنس مبنیدار نبود.

که اختالف بهین میهانگین پارامترههای سهرمی در گهروه
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هدول  -2مقایسه شاخصهای سرمی مربوط به عملکرد کلیوی در اسبهای دو گروه به تفکیک هنس
گروه

پارامتر سرمی

سالم

پروتئین تام ()g/dl

بیمار
سالم
آلبومین ()g/dl
بیمار
سالم

نیتروکن آمونیاکی خون
()mg/dl( )BUN

بیمار
سالم

کراتینین ()mg/dl
بیمار
سالم
سدیم ()MEq/L
بیمار
سالم
پتاسیم ()MEq/L
بیمار
*

میانگین ±انحرا

استاندارد

جنس

تعداد

نر

13

8/1±95/18

ماده

3

10/1±47/42

نر

14

10/1±06/72

ماده

3

8/0±17/28

نر

13

2/0±65/73

ماده

3

2/0±70/46

نر

14

2/0±88/58

ماده

3

1/0±87/35

نر

13

13/3±34/12

ماده

3

12/2±53/93

نر

14

17/3±22/64

ماده

3

19/5±17/01

نر

13

0/0±90/44

ماده

3

1/0±30/43

نر

14

1/0±69/47

ماده

3

1/1±97/10

نر

13

134/4±25/29

ماده

3

132/2±83/76

نر

14

133/2±53/73

ماده

3

132/2±20/46

نر

13

3/0±47/49

ماده

3

3/0±57/15

نر

14

3/0±79/37

ماده

3

3/0±63/49

سطح معنیداری

0/071
*0/001
0/896
*0/012
0/696
0/439
0/400
0/704
0/512
0/463
0/097
0/640

مقادیر  p< 0/05مبنیدار میباشد.

در هدول  3میانگین یافتههای بیوشهیمیایی سهرم

اندازهگیریشده نداشت ولی در گهروه بیمهار تغییهرات

در اسبهای دو گروه بر اساس سهن ثبهت شهده اسهت.

میانگین سرمی فق در پروتئینتام در بین سنین مختل

اختالف بین میانگین پارامترهای سهرمی در گهروه سهالم

مبنیدار بهود ،بههطهوریکهه بها افهزایش سهن میهانگین

در بین سنین مختل

در هیچ پهارامتری مبنهیدار نبهود.

پروتئینتام سرم نیز افزایش داشت (.)p=0/033

یبنههی سههن تههاثیری در تغییههرات سههرمی پارامترهههای
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هدول  -3مقایسه شاخصهای سرمی مربوط به عملکرد کلیوی در اسبهای دو گروه در گروههای سنی مختل
پارامتر سرمی

گروه

سن

تعداد

3-1

5

8/0±78/98

7-4

7

9/1±21/53

باالی  7سال

4

9/1±83/41

3-1

4

7/2±75/59

7-4

11

9/1±99/71

باالی  7سال

2

10/3±70/25

3-1

5

2/0±88/26

7-4

7

2/0±86/76

باالی  7سال

4

2/0±05/60

3-1

4

2/0±90/86

7-4

11

2/0±50/57

باالی  7سال

2

3/0±40/14

3-1

5

11/1±30/12

7-4

7

13/3±97/42

نیتروکن آمونیاکی خون

باالی  7سال

4

14/3±20/38

()mg/dl( )BUN

3-1

4

19/4±56/53

7-4

11

16/3±74/81

باالی  7سال

2

18/0±10/85

3-1

5

1/0±00/42

7-4

7

1/0±16/43

باالی  7سال

4

0/0±63/42

3-1

4

1/0±55/58

7-4

11

1/0±78/65

باالی  7سال

2

1/0±85/35

3-1

5

133/5±40/47

7-4

7

134/3±89/61

باالی  7سال

4

133/3±13/30

3-1

4

133/3±75/58

7-4

11

132/2±89/61

باالی  7سال

2

134/0±60/99

3-1

5

3/0±60/51

7-4

7

3/0±56/30

باالی  7سال

4

3/0±23/56

3-1

4

3/0±55/37

7-4

11

3/0±78/39

باالی  7سال

2

4/0±10/14

سالم
پروتئین تام ()g/dl
بیمار

سالم
آلبومین ()g/dl
بیمار

سالم

بیمار

سالم
کراتینین ()mg/dl
بیمار

سالم
سدیم ()MEq/L
بیمار

سالم
پتاسیم ()MEq/L
بیمار
*

میانگین ±انحرا

مقادیر  p< 0/05مبنیدار میباشد.
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سطح معنیداری

0/839

*0/033

0/242

0/176

0/344

0/253

0/781

0/674

0/237

0/214

0/223

0/415
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بحث و نتیجهگیری
موارد بهالینی بیمهاری پیروپالسهموزیس از ایهران
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کلیههه از فبههالتههرین اعیههای بههدن میباشههد کههه در
بیماریهای مختل

تحت تأثیر قرار میگیهرد و ارزیهابی

( ،)Aslani, 2000; Seifi et al., 2000عراب ( Al-saad,

عملکرد آن بر اساس آزمایشات بیوشهیمیایی ،ارزشهمند

 ،)2009اردن ( ،)Hailat et al., 1997پاکستان ( Rashid

میباشد ( .)Constable et al., 2017با توهه به رخهداد

 )et al., 2009و ترکمنستان ()Zapf and Schein, 1994

بیماری پیروپالسموزیس در همبیت اسبها و تهأثیرات

گزارش شده است .در مرالبهه سهوینچ و همکهاران در

سیستمیکی که ایهن بیمهاری در عملکهرد اعیهای بهدن

سال  2008در ترکیه ،از  481رأس اسب مورد آزمهایش،

اسب میگذارد ،اهمیّت مرالبه حاضر مشخص میگردد.

در گسترش خونی سه رأس از آنها ،انگه خهونی ( دو

ارزیابی عملکرد کلیوی بر اسهاس میهزان سهرم سهرمی

مورد تیلریا اکویی و یک مورد بابزیا کابالی) مشاهده شد

نیتروکن آمونیاکی خون ( ،)BUNکراتینین ( ،)Crپروتئین

( .)Sevinch et al., 2008همچنین یک بررسی در سهال

تهام ( ،)Prآلبهومین ( ،)Albسهدیم ( )Naو پتاسهیم ()K

 2011در اتیوپی با روش مستقیم ،شیوع تیلریها اکهوئی و

خههون مهورد ارزیههابی قههرار میگیههرد .مرههابق هههدول 1

بابزیا کابالی را به ترتیب  2/08و  1/04درصد نشهان داد

یافتههای پژوهش حاضهر ،آلبهومین سهرم در اسهبهای

( .)Tefara et al., 2011در برزیه ههم میهزان ابهتال بهه

گروه بیمهار افهزایش غیرمبنهیداری نشهان داد .در ایهن

تیلریا اکوئی در اسب  3/52درصد گهزارش شهده اسهت

ارتباط گزارش شهده اسهت کهه دههها نهوع پهروتئین در

(.)Baldani et al., 2010

پالسما و سرم خون انسان و حیوانات وهود دارد که در

در مرالبه حاضر میانگین سرم سرمی پروتئین تام،

بسههیاری از بیماریههها در میههزان یههک یهها چنههد نههوع از

آلبههومین ،سههدیم و پتاسههیم در اسههبهای مبههتال بههه

پروتئینهای مذکور تغییراتی پدید میآید و بررسی ایهن

پیروپالسموز تغییهر مبنهیداری نداشهت ،ولهی میهانگین

تغییرات میتواند در تشخیص این بیماریها مفیهد واقه

سرم سرمی کراتینین و  BUNدر گهروه بیمهار افهزایش

گهردد ( .)Constable et al., 2017پروتئینههای سهرم

مبنههیدار داشههت (بهههترتیههب  p=0/000و .)p=0/001

خون شام دو گروه عمده آلبومین و گلوبولینها اسهت.

همچنین اخهتالف بهین میهانگین پروتئینتهام و آلبهومین

آلبومین ،پروتئینی است محلهول در آ

کهه همیشهه بهه

سههرمی در گههروه بیم هار در بههین دو هههنس نههر و مههاده

صورت یک مولکول منفرد و قاب تشهخیص مهیباشهد.

مبنههیدار بههود (بهههترتیههب  p=0/001و  )p=0/012و در

آلبومین منب بزر

ذخیره پروتئینها و حاص اسیدهای

سایر پارامترهای سرمی در ههر دو گهروه بیمهار و سهالم

آمینه است و بیشهترین فبالیهت اسهمزی پالسهما ،یبنهی

هنس تاثیرگذار نبود .در گروه سالم نیز سهن تهاثیری در

حدود  75درصهد آن را بهر عههده دارد ( Constable et

تغییرات سرمی پارامترهای اندازهگیریشده نداشت و در

 .)al., 2017نقش مهم دیگر آلبومین این اسهت کهه ،بهه

گروه بیمار فق با افزایش سهن ،میهانگین پهروتئین تهام

عنوان پروتئین ناق و پیوندی غیراختصاصهی و عمهومی

سرم افزایش نشان داد (.)p=0/033

عم مهیکنهد .در واقه  ،اکرهر ترکیبهات پالسهما ،ناقه
اختصاصی ندارند و حتی آنهایی کهه ماننهد تیروکسهین
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ناقه اختصاصههی دارنههد (ماننههد thyroxine binding

سرم ،کاهش گلوبولینهای سهرم و بههدنبهال آن ضهب

 ،)globulinنیز بهوسیله آلبومین حم میشوند ( Burtis

ایمنی و کاهش آلبومین سرم بیان شده است ( Sweeny,

 .)and Bruns, 2008پیوند آلبومین با ترکیبات ،حاللیهت

 .)2011در تحقیق دیگری در اسبهای مبهتال بهه گهورم

آنها را افهزایش داده و از دفه آنهها از طریهق کلیههها

اختالل عملکرد قلب و کبد و کمخونی ناشی از همهولیز

هلههوگیری میکنههد .پیونههد بهها بیلههیروبههین غیههرالحههاقی

با واسره ایمنی گزارش شهده اسهت (.)Timony, 1993

(بیلیروبین غیرمستقیم) و یا اسیدهای چر  ،مرالههای

در مرالبه انجامگرفته روی اسبههای مبهتال بهه گهورم،

خوبی برای این کهارکرد آلبهومین هسهتند ( Burtis and

مشخص گردیده است که میزان پروتئین تام ،آلبهومین و

 .)Bruns, 2008آلبومین ،به خاطر اندازه کوچکی کهه در

گلوبولین سرم افزایش مییابد که متباقهب درمهان ،ایهن

مقایسههه بهها پروتئینهههای دیگههر دارد و نیههز حساسههیت

تغییرات اصالح گردیده است ولی در گهروه اسهبههای

اسمزی آن نسهبت بهه انتقهال مایبهات ،در بیماریههای

درماننشده ،این تغییرات روز بهه روز وخهیمتهر شهدند

کلیههوی (بههه طههور انتخههابی) و بیماریهههای رودهای و

( .)Fahmy et al., 2010در تحقیقهی در کهره اسهبها

آلودگیهههای انگلههی دسههتگاه گههوارش کههاهش مییابههد

افهههههزایش فبالیهههههت سهههههرمی آنهههههزیمههههههای

( .)Burtis and Bruns, 2008هیپوآلبهومینی حاصه از

آسپارتاتآمینوترانسهههفراز و آالنینآمینوترانسهههفراز بههها

آلودگیهای انگلی دستگاه گوارش با افزایش کاتابولسیم

افزایش سن بیان گردیده و کهاهش آلبهومین بها افهزایش

آلبومین شدیدتر میشود .از آنجایی کهه میهزان آلبهومین

سن مشخص بوده اسهت ( .)Bauer et al., 1989عقیهده

تحت تاثیر شرای تغذیه اسهت ،در بیماریههای انگلهی

بههر ایههن اسههت کههه تغییههرات در پههروتئین سههرم و

دستگاه گوارش سنتز آلبومین نیز دچار اشکال شده و بهه

متابولیتهای وابسته به متابولیسم پروتئین مهیتوانهد در

کاهش آلبومین خهون کمهک میکنهد .کمبهود پهروتئین

بیمههاری پیروپالسههموزیس مشههاهده گههردد و همچنههین

هیره غذایی نیز سبب کاهش آلبومین خون میشود و از

انگ های خونی میتوانند تداخ زیهادی بها پروتئینهها

آنجهایی کهه کبههد تنهها مکهان سههنتز آلبهومین اسههت ،در

داشته باشند(.)Constable et al., 2017

بیماریهای مزمن این عیو کاهش آلبومین خهون اهاهر

همچنین در مرالبه حاضهر مشهخص گردیهد کهه

میشود ( .)Constable et al., 2017اما افزایش آلبهومین

کراتینین سرم در اسبهای بیمار افزایش مییابهد و ایهن

سههرم در بیمههاری پیروپالسههموزیس را میتههوان بههه

افزایش مبنهیدار اسهت (ههدول  .)1بهاال رفهتن میهزان

دهیدراتاسیون ارتباط داد ،زیرا در ایهن بیمهاری بههدلیه

کراتینین سرم نشان دهنده آسیب کلیهها است .یافتهههای

طوالنی بودن دوره بیماری و بیاشهتهایی حاصه از آن،

مرالبههات پیشههین هههم افههزایش کههراتینین سههرم را در

دام دهیدراته میشود .در مرالبهای در اسبهای مبتال به

بیماریههههای پیروپالسهههموزیس ،گهههورم و برخهههی

گورم ،لکوسهیتوز ،نهوتروفیلی و افهزایش آلبهومین سهرم

بیماریهههای التهههابی تاییههد میکنن هد ( Fahmy et al.,

گزارش شده است ( .)Sweeny et al., 1987در تحقیهق

 .)2010در مرالبات دیگری نیز کاهش کراتینین سهرم و

دیگری در اسبهای مبهتال بهه گهورم افهزایش پهروتئین
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یا عدم تغییر قاب توهه آن گزارش شده است ( McCay

کاهش غیرمبنیدار نشان داد .در این ارتبهاط عقیهده بهر

.)et al., 1991; Willcox et al., 1993

این اسهت هنگهامی کهه تبهادل الکترولیهت بهدن بهرهم

تغییرات  BUNسرم نیز در مرالبه حاضر بهین دو

میخورد ،اسب دچار هیپوناترمی میشود .در اختالالتهی

گروه اسبهای بیمار و اسهبهای سهالم مبنهیدار بهود

مانند نارسایی احتقانی قلب و نارسایی کلیه ،بدن اغلهب

(هدول .)1اما در تحقیقی که در سهال  2011در نیجریهه

مای بیشتری را حفظ کرده و به این ترتیب ،سدیم رقیهق

روی  253رأس اسبی که بهطور طبیبی بها بابزیها آلهوده

میشود .تبریق بیش از حد میتواند به کهاهش مایبهات

شده بودند انجهام گرفتهه ،مشهخص شهده کهه تغییهرات

بدن و سدیم منجر گردد .به نظر میرسد کهاهش سهدیم

 BUNو کراتینین سهرم در مقایسهه بها اسهبهای سهالم

سرم در اسبهای مبهتال بهه پیروپالسهموزیس ناشهی از

مبنهیدار نبهوده اسهت ( .)Garba et al., 2011افهزایش

نارسایی کلیوی و قلبی و متباقب اخهتالالت الکترولیتهی

 BUNمیتواند نشهانه بیمهاری کلیهوی باشهد ،چهرا کهه

باشد ( .)Constable et al., 2017هیپرکالمی غیرمبنیدار

تغییرات در میزان  BUNو کراتینین سهرم زمهانی ایجهاد

هم در اسبهای بیمار ممکن است بهدلی نارسایی حهاد

میشود که بافت کلیه آسیب دیده باشد ( Constable et

یهها مههزمن کلیههه متباقههب ایههن بیمههاری و یهها بهههدلی

 .)al., 2017با مرالبه روی اسبهای مبتال بهه گهورم در

لیزگلبولهای قرمز باشد (.)Burtis and Bruns, 2008

اثر باکتری استرپتوکوکوس اکویی مشهخص گردیهد کهه

نتیجه نهایی اینکه در اسبهای مبهتال بهه بیمهاری

تغییههر در عملکههرد کلیههوی بهها افههزایش  BUNو  Crو

پیروپالسموزیس عملکرد کلیه تحت تأثیر قرار میگیهرد

پروتئین تام ایجاد میشود که در اسهبهای درمهانیافتهه

و در درمان بیماری بایهد بهه اصهالح عملکهرد کلیهه بها

این تغییرات اصهالح و در اسهبهای درمهاننیافتهه ایهن

روشهایی مر مای درمانی اهمیت داد .پیشنهاد میشود

تغییههرات بههدتر میشههود ( .)Fahmy et al., 2010در

در تحقیقات آتهی عملکهرد سهایر ارگانهها نیهز در ایهن

تحقیق دیگری شهاخصهای سهرمی آسهیب کلیهوی در

بیمههاری و همچنههین تههاثیر درمههان در اصههالح عملکههرد

اسبهای مبتال به گورم ارزیابی و مشهخص گردیهد کهه

ارگانها مدنظر قرار بگیرد.

میانگین سرم سرمی پروتئین تام ،آلبهومین و فیبرینهوکن
در اسبهای مبتال به گورم بهطهور مبنهیداری بیشهتر از
گروه سالم بود .میانگین سرم سهرمی کهراتینین و BUN

در اسبهای بیمار بیشتر از گروه سهالم بهود ،ولهی ایهن
افزایش در هر دو پارامتر مبنیدار نبود ( Hassanpour et

.)al., 2014
همچنین در مرالبه حاضر مشخص شد که سدیم
و پتاسههیم سههرم در اسههبهای بیمههار تغییههر مبنههیداری
نداشته و میانگین سدیم سهرم ههم در اسهبهای بیمهار

سپاسگ اری
نویسههندگان مقالههه از کههادر محتههرم آزمایشههگاه
خصوصی سینا تقدیر و تشکر مینمایند.

تعارض منافع
نویسندگان اعهالم مهیدارنهد کهه هیچگونهه تیهاد
منافبی ندارند.
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This study aims to examine serumic indices of renal function in horses suffering from
piroplasmosis and to compare them with healthy animals. Based on clinical signs and laboratory
findings, 17 horses (14 males and 3 females) were diagnosed with piroplasmosis in horse
ranches of the suburb of Tabriz city. After taking the history of these animals, blood sample was
taken from the jugular vein and serum was separated. Also, 16 healthy horses (13 males and 3
females) were sampled as a healthy group with the same age, feeding and managerial
conditions. Renal function was evaluated based on serumic level of blood urea nitrogen (BUN),
creatinine (Cr), total protein (Pr), albumin (Alb), sodium (Na) and potassium (K). Mean serumic
level of total protein and albumin had an insignificant increase in horses suffering from
piroplasmosis, but increment of mean serumic level of creatinine and BUN was significant in
the diseased group (p=0.000 and p=0.001, respectively). Serum variations of sodium and
potassium were not significant between the two groups. The difference between mean serum
parameters in diseased group was significant between the two sexes only in respect to total
protein and albumin (p=0.001 and p=0.012, respectively). In healthy group, age did not have
any effect on serum variations of measured parameters, but in the diseased group, mean serum
total protein increased with increase in age (p=0.033). The results of this study indicated that
renal function is affected in horses suffering from piroplasmosis and improvement of renal
function using fluid therapy should be considered in the treatment of this disease.
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