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"مقاله پژوهشی"

بررسی وضعیت اکسیداتیو در گاوهای شیری مبتال به کتوز تحتبالینی و آندومتریت بالینی
فرهاد بالری مهیاری ،1مریم کریمی دهکردی ،*2محمدرضا

ناظم2

 -1دانشآموخته دکترای حرفهای دامپزشکی ،دانشکده دامپزشکی ،واحد شهرکرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهرکرد ،ایران.
 -2استادیار گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،واحد شهرکرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهرکرد ،ایران.
*نویسنده مسئول

مکاتباتma_karimivet58@yahoo.com :

(دریافت مقاله 98/2/14 :پذیرش نهایی)98/10/17 :

چکیده
امروزه ،مهمترین عامل بروز بیماریهای متابولیکی و تولیدمثلی در گاوهای شیری را اختالل در روند طبیعی وقایع سلولی -مولکووولی
بدن که بهدنبال افزایش بیش از حد اکسیدانها و شکلگیری استرس اکسیداتیو رخ میدهد ،میدانند .هدف از انجووا مطالعووه حاضوور،
بررسی احتمال وجود ارتباط آماری معنیدار بین سطوح سرمی مالوندیآلدئید ( )malondialdehyde; MDAو ظرفیت آنتیاکسوویدانی
تا ( ،)total antioxidant capacity; TACبه عنوان شاخصهای استرس اکسیداتیو ،با میزان ابتال به کتوووز تحتبووالینی و آنوودومتریت
بالینی در گاوهای شیری بود .بدین منظور ،تعداد  101رأس گاو شیری هلشتاین در  4گروه سالم ،مبتال به کتوز تحتبووالینی ،مبووتال بووه
آندومتریت بالینی و مبتال به هر دو بیماری کتوز تحتبالینی و آندومتریت بالینی توزیع شدند .مقادیر سرمی  MDAو  TACدر گاوهای
هرچهار گروه در یک بازه زمانی یک ماهه پس از زایمان اندازهگیری شدند .کمترین غلظت سرمی  TACو بیشترین سطح سرمی

MDA

در گاوهای گروه مبتال به هر دو بیماری مشاهده شد ،این در حالی بود که گروه کنترل (گاوهای سالم) دارای بیشترین مقووادیر سوورمی
 TACو کمترین سطح سرمی  MDAبودند ( .)p≤0/05همچنین تفاوت آماری معنیداری در مقادیر سرمی  TACو  MDAبین گروههای
مبتال به آندومتریت بالینی و کتوز تحتبالینی مشاهده نشد ( .)p>0/05نتایج مطالعه حاضر وجود یووک ارتبوواط آموواری معنوویدار بووین
غلظتهای سرمی  MDAو  TACبا میزان بروز آندومتریت بالینی و شیوع همزمان کتوز و آندومتریت را در گاوهای شوویری نشووان داد
(.)p≤0/05
کلیدواژهها :وضعیت اکسیداتیو ،گاو شیری ،آندومتریت بالینی ،کتوز تحتبالینی.
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مقدمه

فرهاد بالریمهیاری و همکاران

بنابراین ،تحقوقات وسوعی بهمنظور شناسایی دقور علر

بررروز ناهنررراریهررای متررابولوکی و بو اریهررای

ایرادکننده باینس منفی انرژی ،تشخوص منابع داخلی و

عفونی در دوره پس از زایش یکی از مهمترین چالشها

خارجی  ROSدر بردن ،تقویرت سوسرتم آنتیاکسرودانی

در سوستم پرورش گاوهای شوری پرتولود است .امرروزه

برردن ،تعرردی تررامورات منفرری اسررترس اکسرروداتوو بررر

علیرغم بهبود رژیمهای تغذیهای و برنامههای مردیریتی

مسورهای پوامرسان سلولی و ماکرومولکولهای مهم بدن

گله ،ه چنان نرخ بالونی شروو بسرواری از بو اریهرای

صورت گرفتهاسرت ( Herdt , 2000; Di Trana et al.,

متابولوکی و عفونی در گاوهرای شروری برای مری باشرد

 .)2006; Lykkesfeldt and Svendsen, 2007بررسیها

( .)Walsh et al., 2007بسواری از محققون ،اخرتالل در

نشان دادهاست که رادیکالهای واکنشپر ذیر اکسرو ن برا

روند طبوعی وقایع سلولی -مولکولی بردن کره بر هدنبرال

ایراد تامورات مخرب برر روی ماکرومولکولهرای بردن

افزایش بوش از حد رادیکالهر ای واکنشپرذیر اکسرو ن

برررهوی ه  ،DNAپروتئونهرررا و لوپوررردها باعرررر برررروز

( )reactive oxygen species; ROSو شررک گوری

آسوبهای غورقاب بازگشت سلولی و تخریرب بافتهرا

استرس اکسوداتوو رخ میدهند را مهمترین عام بروز و

میگردند .این رادیکالها میتوانند از طری وارد ن رودن

پوشرفت این بو اریها میدانند ( .)Celi, 2010در چنرد

آسوب به بازهای آلی  ،DNAگسستگی در یک یا هر دو

دهه اخور ،تحقوقرات زیرادی بر همنظرور افرزایش انررژی

رشته  DNAو یا تغوور در پرورین و پوری وردین ،باعرر

جورههای دوره خشکی ،کاهش تحرک چربیها در بدن،

بروز تغوورات ساختاری و ع لکردی در مولکرول DNA

حفظ غلظت کلسوم خون ،افرزایش سرازگاری ج عورت

شده و با ایراد جابراییها ،جهش و حذفهای ژنری و

موکروبی شک به ،تقویت سوسرتم ای نری رحرم و غورره

یا شک دهی واکنشهرای متقابر برا پروتئونهرا ،باعرر

انرام شدهاست .اگرچره ایرن راهکارهرا از نظرر عل ری

آپوپتروز سرلولهررا گردنرد ( ;Marietta et al., 2002

منطقی بر هنظرر مریرسرند ،امرا در کراهش مورزان برروز

 .)Caldecott, 2003از طرف دیگرROS ،ها میتوانند برا

بو اریهای حول و حوش زمان زای ران کرارایی یزم را

اکسوداسوون پروتئونها باعر تکهتکه شدن زنرورههرای

ندارند (.)Walsh et al., 2007; Celi and Gabai, 2015

پپتودی ،تغوور شارژ الکتریکری پروتئونهرا ،کسوداسروون

امروزه استرات یهای درمانی معطوف به شناسایی دقور

اسودهای آمونه خاص و افزایش حساسوت بره پروتئرولوز

مکانوسررمهای ژنتوکرری ،فوزیولرروژیکی و بووشررو وایی

در امر تخریب پروتئازهای خراص شروند .اکسوداسروون

ایرادکننده بو اریهای متابولوکی و عفونی شدهاسرت و

گروههای سولفودری و وجود سوسر تئون و متورونون در

ارتباط مثبت و معنیداری بون مورزان برروز بو اریهرای

پروتئونها موجب برروز تغووررات سرازماندهی شرده در

متابولوکی-تولودمثلی با موزان تولود  ROSو شک گورری

پروتئونها ،باز شردن زنرورههرای پروتئونری و تخریرب

استرس اکسوداتوو در گاوهرای شروری نشران داده شرده

آنهرا میشرود ( Keck, 1996; Kelly and Mudway,

اسرت ( ;Di Trana et al., 2006; Birben et al., 2012

 .)2003عالوهبراینROS ،هرا میتواننرد بره لوپوردها کره

.)Celi and Gabai, 2015; Bernabucci et al., 2017

یکی از مهمتررین اجرزای سراختاری در غشرای سرلول
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هستند نوز آسوب برسانند .اسودهای چررب غوراسرتریفوه

بروز متریت ،ورمپستان ،پنومونی ،انتریت ،آندومتریت و

در امر اکسودانها بره راحتری اکسروده شرده و منررر بره

سرپتیسر ی در خروک و گراو میشرود ( ;Celi, 2010

شرررک گوری واکنشهرررای زنروررررهای اکسوداسررروون

.)Baithalu et al., 2017

(پراکسوداسوون لوپودی) و از بون رفتن یکپارچگی سلول

افزایش موزان  ROSدر اسب بهوی ه در اسربهرای

میگردنررد ( .)Poulsen, 2005مکانوسررمهررای دفرراعی

مسررابقه نوررز موجررب بررروز بسررواری از بو اریهررای

متعددی برای خنثی سازی رادیکالهای آزاد تولود شرده

سوست وک از ج له انسداد برگشتپذیر مراری تنفسری،

و جلوگوری از بروز آسوبهای اکسوداتوو در بدن وجود

خونریزی تنفسی ایراد شده بهواسطه ت رینات ورزشری

دارد کرره شررام سوسررتم دفررا آنتیاکسررودانی آنزی رری

شرردید ،لررنگش و انسررداد روده میگررردد (Yaralioglu-

(کاتایز ،گلوتاتوون پراکسروداز ،سوپراکسرود دیسر وتاز،

 .)Gurgoze, 2005اسررترس اکسرروداتوو در انسرران هررم

 Mn-SOD ،Cu-Zn-SODو غوررررررره) و سوسررررررتم

موجرررب برررروز بو اریهرررای متعرررددی از ج لررره

آنتیاکسررودانی غورآنزی رری (گلوترراتوون ،بولرریروبررون،

آرترواسکلروز ،واکنشهای التهابی ،بسواری از سرطانها

کاروتنوئود ،اسود اوریک و ویتامونهای  Eو  Cو غورره)

و تسریع روند پوری میشود .ه چنون بهنظر میرسد که

میباشند ( Herdt, 2000; Lykkesfeldt and Svendsen,

ارتباط معنیدار و مثبتی بون افزایش استرس اکسوداتوو با

 .)2007علیرغم وجود این سوستمهای دفاعی در بدن و

ت ررامی بو اریهررای التهررابی (آرتریررت ،واسررکولوت،

خنثیسازی رادیکالهای آزاد تولودشده ،در برخی موارد

گلومرولونفریت ،لوپوس اریت اتوز ،سندرم بو اریهرای

تعادل بون موزان تولود رادیکالهای واکنشپذیر اکسرو ن

تنفسی بالغون) ،بو اریهای خرونی (بو اریهر ای قلبر ی،

و فعالوت سوستم آنتیاکسرودانی بردن بر ههرم خرورده و

سکته مغزی ،خونریزیهای رودهای) ،اختالیت عصربی

باینس منفی انرژی ایراد میشود .بهدنبال بهرم خروردن

(بو رراری آلزای ررر ،بو رراری پارکونسررون ،دیسررتروفی

این تعرادل مهرم و سرازنده ،صردمات زیرادی ناشری از

عضالنی) ،ه وکروماتوز ،سندرم ک بود ای نری ،آمفورزم،

آسوبهای اکسوداتوو در سرلولهرا (آپوپتروز یرا نکرروز

زخم معده ،فشار خون بای و پرهاکالمپسری وجرود دارد

سلولی) و بافتهای بدن (آسوب ساختاری بافت) ایرراد

(.)Lykkesfeldt and Svendsen, 2007

میشرود ( Herdt, 2000; Birben et al., 2012; Celi

.)and Gabai, 2015
مشخص شده که استرس اکسروداتوو در شررو یرا

با توجه به مطالب ذکر شده بهنظر میرسرد کره برا
شناسایی دقو تامورات رادیکالهای واکنشپذیر اکسرو ن
بر روی ماکرومولکولهای بردن ،بررسری مکانوسرمهای

پوشرفت بو اریهای متعددی از ج لره پنومرونی ،انروا

ایرادکننده استرس اکسوداتوو و تالش در جهت متعرادل

سرطانها ،سپتیس ی ،انسداد مراری تنفسی ،اخرتالیت

نگهداشتن باینس انرژی بهوی ه در دوره خشکی و دوره

متابولوکی و بو اریهای خودای ن در دامها نقش مه ری

ابترردایی پررس از زای رران ،بترروان شرروو بو اریهررای

را ایفا میکند ( .)Amira, 2010تحقوقات صورت گرفته

متابولوکی و عفونی را در گاوهای شوری کاهش داد .لرذا

نشان میدهد که شک گوری استرس اکسروداتوو موجرب

هررردف از انررررام مطالعررره حاضرررر بررسررری غلظرررت
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مالوندیآلدئود ( )malondialdehyde; MDAو ظرفوت

فرهاد بالریمهیاری و همکاران

ک ررررک کوتهررررای ،Randox( Randox

Randox

آنتیاکسودانی تام ()total antioxidant capacity; TAC

 )United Kingdom ،Laboratories Ltdانردازهگوری

در سرم گاوهای شروری مبرتال بره کتروز تحتبرالونی و

شررد .یزم برره ذکررر اسررت کرره گاوهررایی کرره غلظررت

آندومتریت بالونی بود .ه چنون در این مطالعره ،احت رال

بتاهودروکسررریبررروتورات در آنهرررا بررروش از 1200

وجود ارتباط آماری معنریدار برون سرطوس سررمی ایرن

موکرومولبرلوتر بود ،بهعنروان گاوهرای مبرتال بره کتروز

متابولوتها با موزان بروز بو اریهای مذکور در گاوهای

تحتبالونی در نظر گرفتهشدند (.)Andersson, 1988

شوری هلشتاین بررسی شد چرا کره در صرورت وجرود

 -نمونهگیری :خونگوری از ت امی گاوهای شوری هرر 4

این ارتباط ،احت ا ًی با تغوورر غلظرت ایرن متابولوتهرا و

گروه مورد مطالعه ،در بازه زمانی یک ماه پس از زای ران

کاهش استرس اکسوداتوو ناشی از آنها ،بتروان شروو و

انرام شد .برای این منظور ،از هر گاو موزان  10مولیلوتر

صرردمات پرراتولوژیکی ناشرری از کترروز تحتبررالونی و

خون از سواهرگ وداجی اخذ گردیرد .ن ونرههای خرون

آندومتریت بالونی را در گاوهای شوری کاهش داد.

بالفاصله با سررعت  2000دور در دقوقره بره مردت 15
دقوقه سانتریفووژ شده (اروم ترهوز ،اروم ترهورز گسرتر،

مواد و روشها
 جمعیت مورد مطالعه و توزیع گروهها :ایرن مطالعره دریک بازه زمانی  6ماهر ه ،از بهرار ترا پرایوز  97روی 101
راس گاو شوری ن اد هلشتاین در یک گاوداری صرنعتی
استان اصفهان انرام شد .گاوهای شوری مورد مطالعه در
 4گروه شام گاوهای سالم ،مبتال به آندومتریت بر الونی،
مبتال به کتوز تحتبالونی و مبتال به هر دو بو اری کتروز
تحتبالونی و آندومتریت بالونی قرار گرفتند.
بو ررراری آنررردومتریت برررالونی توسرررا دسرررتگاه
سونوگرافی ،BCF technology ،Mini-scan( B-mode
بریتانوا) بر اساس وجود یا عدم وجود مایعات اکوژنورک
یررا هایپواکوژنوررک و افررزایش قطررر انرردومتریوم رحررم
تشررخوص دادهشررد .بو رراری کترروز تحتبررالونی نوررز بررا
انرردازهگوری سررط بتاهودروکسرریبرروتورات در سرررم
شناسایی و تایود شد .غلظت ترکوب مذکور با استفاده از
دسررررررررررررررتگاه اتوآنرررررررررررررراییزر BT-3000

( )Italy ،Biotecnica Instruments،Biotechnicaو بره
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ایران) و سرم آنها در کنار یخ به آزمایشگاه دامپزشرکی
رویانپ وه شهرکرد ارسال گردید .سرمهای دریافتشرده
تا زمان انرام آزمایشات مربوطره در دمرای  -20درجره
سلسووس نگرهداری شردند .در صرورت ه رولوز شردن
ن ونههای سرم ،ن ونهگوری از سواهرگ وداجری مررددأ
تکرار میگردید.
 -انوودازهگیری مالوندیآلدئیوود ( )MDAو ظرفیووت تووا

آنتیاکسیدانی سوور ( :)TACغلظرت سررمی  MDAبرا
اسررتفاده از روش موهررارا و یوشررو ا انرردازهگوری شررد
( .)Mihara and Uchiyma, 1978ه چنررون ،سررط
سرررمی  TACنوررز برره ک ررک روش بنررزی و ه کرراران
اندازهگوری شد (.)Benzie et al., 1996
در این مطالعه از روش thiobarbituric ( TBARS

 )acid reactive substancesیا ترکوبات واکنشدهنده با
تووباربوتوریک اسرود بررای انر دازهگوری غلظرت سررمی
 MDAاستفاده شد .اساس واکنش اتصال یرک مولکرول
مالوندیالدئوررد بررا دو مولکررول تووباربوتوریررک اسررود و
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تشکو ک پلکس مالوندیالدئورد-تووباربوتوریرک اسرود

یافتهها

قرمز رنگ میباشد .جذب نوری ک پلکس تشرکو شرده

 -فراوانی شیوع آندومتریت بالینی و کتوز تحتبووالینی در

در طررول مررو  532انرردازهگوررری شررد .سررپس غلظررت

جمعیت مورد مطالعه :موزان ابتال به آندومتریت برالونی و

تووباربوتوریررک اسررود در مقایسرره بررا منحنرری اسررتاندارد

کترروز تحتبررالونی در ج عوررت گاوهررای شرروری مررورد

مالوندیالدئود محاسبه شد.

بررسی به ترتوب  9/9و  27/72درصد برود .ه چنرون از

ظرفوت تام آنتی اکسودانی سررم نورز برا اسرتفاده از

تعداد کلی  101رأس گاو شوری مورد مطالعره 34 ،رأس

روش )ferric reducing-antioxidant power( FRAP

گررراو ( 33/66درصرررد) بر ر هصرررورت ه زمررران دارای

اندازهگوری شد .در این روش توانرایی سررم در احورای

بو اریهای آندومتریت بالونی و کتوز تحتبالونی بودند.

یرونهرای فریرک ( )Fe3+در حضرور آنتریاکسرودانهرا

 -سطح سرمی مالوندیآلدئید ( )MDAدر گاوهای شیری:

اندازهگوری میشود .با احوای یونهای فریرک ( )Fe3+و

مقادیر سرمی  MDAدر گاوهای شوری مورد مطالعره در

تبدی آن به یونهای فررو ( )Fe2+در  pHاسرودی و در

ن ودار  1نشانداده شدهاست .مطاب نتایج بهدست آمده،

حضور تری پریدی اس تریرازین ( ،)TPTZک رپلکس

ک ترررین موررزان  MDAدر گاوهررای سررالم (2/02±0/1

Fe-TPTZتشکو میشود که رنگ آن آبی است .سپس

موکرومررول بررر لوتررر) و بوشررترین موررزان آن مربرروط برره

حداکثر جذب نروری ک رپلکس  Fe+2+TPTZدر طرول

گاوهای مبتال به کتوز تحتبرالونی -آنردومتریت برالونی

مو  593نانومتر با اسرتفاده از دسرتگاه اسرپکتروفتومتر

( 3/0±3/21موکرومول بر لوتر) بود .ه چنرون مشرخص

قرائت شد.

گردید که ابتالی گاوهای شوری بره آنردومتریت برالونی

 -تحلیل آماری دادههووا :دادههرا برا اسرتفاده از نرمافرزار

باعر افزایش معنیدار سرط سررمی  MDAنسربت بره

آماری  SPSSویرایش  19مرورد ترزیره و تحلور قررار

مورزان آن در گاوهرای گررروه سرالم شررد ( .)p≤0/05در

گرفتنررد .بررهمنظور مقایسرره موررانگون پارامترهررای مررورد

گاوهای مبتال بره کتروز تحتبرالونی نورز مقردار سررمی

مطالعه در گاوهای مورد آزمایش در هر گروه با گاوهای

 MDAتا حدودی افزایش یافته و به  2/25موکرومول بر

سالم ،از روش آماری  t-testاسرتفاده گردیرد .ه چنرون

لوتر رسود ،هرچند این تفاوت از نظرر آمراری برا گرروه

سط اط ونان  95درصد از نظر آماری معنریدار در نظرر

سالم معنیدار نبود ( .)p>0/05از طررف دیگرر تفراوت

گرفته شد (.)p≤0/05

آماری معنیداری در سط سرمی  MDAبرون گاوهرای
مبتال به کتوز تحتبالونی و دامهای مبتال به آنردومتریت
بالونی مشاهده نشد (بهترتوب  2/25±0/11موکرومول برر
لوتر در مقاب  2/72±0/11موکرومول بر لوتر).
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ن ودار  -1غلظت سرمی مالوندیآلدئود در سرم گاوهای شوری مورد مطالعه (موکرومول بر لوتر).
 :abcdدر گروههایی که دارای حروف مشابه نوستند ،اختالف آماری معنیدار وجود دارد (.)p≤0/05

 -مقادیر سوورمی ظرفیووت آنتیاکسوویدانی تووا ( )TACدر

(بهترتوب  0±27/6/25موکرومول بر لوترر و 0±06/6/55

گاوهای شیری مووورد مطالعووه :مقرادیر سررمی  TACدر

موکرومررول بررر لوتررر .)p>0/05 ،امررا تفرراوت آمرراری

گاوهررای سررالم ،مبررتال برره آنرردومتریت بررالونی و کترروز

معنیداری در سط سرمی  TACدر گاوهای مبرتال بره

تحتبالونی در ن رودار  2نشرانداده شردهاسرت .مطراب

کتوز تحتبالونی و گاوهای مبتال بره آنردومتریت برالونی

نتایج بر هدسرت آمرده ،ک تررین سرط سررمی  TACدر

مشاهده نشد ( .)p>0/05از طررف دیگرر سرط سررمی

گاوهای شوری مبتال به کتروز تحتبرالونی -آنردومتریت

 TACدر گاوهایی که ه زمان مبتال به کتوز تحتبرالونی

بالونی ( 0±06/6/55موکرومول بر لوتر) و بوشترین موزان

و آندومتریت بالونی بودند ،برهطور معنریداری ک ترر از

آن در گاوهای سالم ( 0±18/9/79موکرومرول برر لوترر)

سط آن در سرم گاوهای مبتال به کتوز تحتبالونی برود

مشاهدهشد .ه چنون مشخص گردید که مقرادیر سررمی

( 0±06/6/55در مقاب  0±54/8/99موکرومول برر لوترر،

 TACدر گاوهررای مبررتال برره آنرردومتریت بررالونی و نوررز

.)p≤0/05

گاوهررایی کرره ه زمرران مبررتال برره کترروز تحتبررالونی و
آندومتریت بالونی بودند ،بهطور معنیداری کاهش یافرت
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ن ودار  -2غلظتهای ظرفوت آنتیاکسودانی تام در سرم گاوهای شوری مورد مطالعه (موکرومول بر لوتر).
 :abcdدر گروههایی که دارای حروف مشابه نوستند ،اختالف آماری معنیدار وجود دارد (.)p≤0/05

ه کاران نوز در سال  2012گرزارش ن ودنرد کره سرط

بحث و نتیجهگیری
در مطالعه حاضرر ،ارتبراط معنریداری برون مورزان

سرمی  MDAدر گاوهای شروری مبرتال بره آنردومتریت

شوو آنردومتریت برالونی درگاوهرای شروری و مقرادیر

بالونی و تحتبالونی بهطور معنریداری افرزایش مییابرد.

سرمی  MDAنشران دادهشرد ( ،)p=0/04برهطروریکره

در این مطالعه ،غلظت  MDAدر سرم گاوهای مبرتال بره

غلظت آن در گاوهای شوری مبتال به آندومتریت برالونی
کاهش یافت (ن ودار  .)1بوشترین سرط

سررمی MDA

هم در گاوهای مبتال به کتروز تحتبرالونی-آنردومتریت
بالونی مشاهده شد ( .)p=0/02ه چنون ،تفراوت آمراری

آندومتریت بالونی ( 36/45±12/44موکرومول بر لوترر) و
تحتبالونی ( 29/76±12/36موکرومول بر لوتر) بر هطرور
معنیدار بوشرتر از سرط سررمی آن در گاوهرای سرالم
( 17/03±4/83موکرومول بر لوتر) گرزارش شردهاسرت.

معنیداری در غلظت سرمی  MDAدر گاوهای مبتال بره

این محققون نشان دادند که درمان موف گاوهای شروری

کتوز تحتبالونی و دامهای مبتال بره آنردومتریت برالونی

مبتال به آندومتریت بره مردت  7روز مریتوانرد غلظرت

مشاهده نشد .در تأیود نتایج مطالعره حاضرر ،کری ری و

سرررمی  MDAرا بر هطررور معنرریدار کرراهش داده و برره

ه کاران در سال  2015نشان دادند کره افرزایش سرط

محدوده نرمال خود نزدیک کند ،این در حرالی برود کره

 MDAدر گاوهای شوری مبرتال بره آنردومتریت برالونی

عدم پاسخ گاوهای مبتال به پروسره درمران آنردومتریت

بوانگر سط بایی تولود اکسرودانها در لکوسروتهرا در

تغوور آماری معنیداری را در سط سرمی  MDAایرراد

طی روند التهاب میباشد .اکسودانها منررر بره افرزایش

نکررد ( .)Heidarpour et al., 2012در مطالعره مشرابه

سط

 MDAدر سرم شده و پاسخ سوستم ای نی بدن را

صورتگرفته توسر ا مح رد در سرال  2008نورز سرط

با وارد کردن آسوب به سلولهای ای نی محدود میکننر د

بایی موزان  MDAدر سرم شترهای مبتال به آندومتریت

( .)Karimi et al., 2015عرالوه برر ایرن ،حوردرپور و

بالونی نسبت به شترهای سالم نشان دادهشدهاسرت .ایرن
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محق با بررسی وضرعوت اسرترس اکسروداتوو و مورزان

در گاوهای مبتال به متریت ،موزان  MDAدر روزهرای 7

آنتیاکسرررودانها در شرررترهای دوکوهانررره مبرررتال بررره

و  21قب از زای ان و نوز در زمان زای ان بطور معنریدار

آندومتریت برالونی گرزارش ن رود کره افرزایش غلظرت

بوشتر از گاوهای سالم گزارش شردهاسرت .در گاوهرای

رادیکالهای آزاد اکسو ن ،شک گوری استرس اکسوداتوو

مبتال به آندومتریت بالونی نوز غلظرت سررمی  MDAدر

و افزایش موزان  MDAو سایر متابولوتهای حاصرله از

روزهای  7و  21قب از زای ان و نورز روزهرای  7و 35

پرکسوداسرر وون لوپورردی موجررب مسررتعد شرردن دام برره

پس از زای ان بهطور معنریدار بوشرتر از گاوهرای سرالم

بو اریهای تولودمثلی نظور آندومتریت میشود .در ایرن

بررود .در ایررن مطالعرره ،ارتبرراط معنرریداری بررون سررطوس

بررسی ،غلظت  MDAدر سرم شترهای دوکوهانه سرالم

سرمی  MDAو اکسود نوتریک با موزان بوران آنزیمهرای

و مبتال به آنردومتریت برالونی بره ترتورب 30/44±2/89

آنتیاکسودانی در بافت آندومتر مشراهده شرد .ه چنرون

موکرومررول برلوتررر و  36/24±2/44موکرومررول برلوتررر

این محققون نشان دادند که غلظت سررمی پر ایون ،TAC

گزارش شد ( .)Mohamed, 2008حنفی و ه کاران نوز

سط برایی  MDAو اکسرود نوتریرک در دوره قبر از

در سال  2008نترایج مطالعره حاضرر مبنری برر افرزایش

زای ان میتوانند موزان بوان ژنهای آنتیاکسرودانی رحرم

معنیدار سط سرمی  MDAدر گاوهای شوری مبتال بره

را تحت تامور قررار داده و مالکهرای ارزشر ندی بررای

آنرردومتریت بررالونی (ن ررودار  )1را تایوررد ن ودنررد .ایررن

تشخوص احت ال ابتالی دام به عفونتهای رح یباشرند

محققرون برا بررسری ترامور آنردومتریت برالونی برر روی

( .)Baithalu et al., 2016از طررف دیگرر ،بررسریهرا

فعالوتهای تخ دانی و استرس اکسوداتوو در بوفالوهرای

نشان دادهاسرت کره غلظرت سررمی  MDAبرا افرزایش

مصری نشان دادند که غلظت  MDAدر سرم بوفالوهای

شرردت و وخامررت آنرردومتریت افررزایش مییابررد .ایررن

مبتال به آنردومتریت برالونی بر هطرور معنریدار بوشرتر از

افزایش احت ال بهعلت تولود بوش از حرد رادیکالهرای

غلظت آن در بوفالوهرای سرالم اسرت ( Hanafi et al.,

هودروکسو ( )OHاست که موجب آسوب مولکولهای

 .)2008عالوه بر این ،بایترالو و ه کراران نورز در سرال

 DNAو غشای سوتوپالس ی سلول در طی روند شرک

 2016وجود ارتباط معنیدار بون سط سررمی  MDAو

گوری عفونت میشرود ( Yaralioglu-Gurgoze et al.,

بروز عفونتهای رح ی در گاوهای نر اد زبرو را تایورد

 .)2005نتایج مطالعه حاضر نشان داد که غلظرت MDA

ن ودنررد .ایررن محققررون برره بررسرری فراوانرری رونوشررت

در گاوهای شوری مبتال به کتوز بالونی نورز ترا حردودی

بر رداری آنزیمهررای آنتیاکسررودانی انرردومتریوم و موررزان

افزایش یافته و به  2/25موکرومرول برر لوترر مریرسرد،

آنزیمهای موجود در خون در گاوهای مبتال بره عفونرت

هرچند این تغوور از نظر آماری با مقدار ایرن ترکورب در

رح ی پرداختند و غلظرت  MDAرا در خرون محوطری

گاوهای گروه کنترل تفاوت آماری معنریداری نداشرت.

گاوهای سالم و مبتال به متریرت و انردمتریت برالونی در

در تایوررد نتررایج مطالعررره حاضررر ،افررزایش غلظرررت

روزهای  7و  21روز قب از زای ان ،در زمران زای ران و

سرمی  MDAدر بو اری هوپرکتون ی در انسان ( Jain et

نوز  21 ،7و  35روز پس از زای ان اندازهگوری ن ودنرد.

 ،)al., 2006; Shen et al., 2009گراو ( Sahoo et al.,
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 ،)2009بوفرالو ( )Youssef et al., 2010و مروش (Al-

ترانسفراز ،اسودهای چرب آزاد غوراستریفوه و  MDAدر

 )Qudah, 2011نشان داده شدهاست .کری ی و ه کاران

گاوهای شوری مبتال به کتوز نسربت بره گاوهرای سرالم

در سال  2015با بررسی عناصر ک واب ،مور زان اسرترس

بوشتر است .این محققون تایود ن ودند کره بوومارکرهرای

اکسوداتوو و شوو کتوز در دوره انتقالی گاوهای شروری

اسررترس اکسرروداتوو و بر هویر ه موررزان  MDAمیتواننررد

نشرران دادنررد کرره بررایترین غلظررت سرررمی  MDAو

بهعنوان بوومارکرهای امودوارکننده برای پوشگویی کتروز

بتاهودروکسرر یبرروتورات در هفترره اول پررس از زای رران

در گاوهررای شرروری در دوره پررس از زای رران باشررند.

مشاهده میشود .این محققون بوران ن ودنرد کره ارتبراط

ه چنررون در ایررن مطالعرره ،درمرران کترروز بر ا اسررتفاده از

معکوس و معنیداری بون غلظرت سررمی روی پرس از

آنتیاکسودانها توانست غلظت متابولوتهرای اکسروداتوو

زای ان برا سرط سررمی  MDAوجرود دارد .ه چنرون،

را در سرررم تعرردی کنررد ( EL-Bahr and EL-Deeb,

غلظت سرمی  MDAپس از زای ان نوز ارتبراط مثبرت و

.)2017

معنیداری با موزان بتاهودروکسیبروتورات داشرت .ایرن

از طرف دیگرر در مطالعره حاضرر ،مقردار سررمی

محققون بوان ن ودند که افزایش غلظرت  MDAدر یرک

 TACدر گاوهررای مبررتال برره آنرردومتریت بررالونی و نوررز

هفترره پررس از زای رران مرریتوانررد خطررر ابررتال برره کترروز

گاوهای مبتال به کتروز تحتبرالونی-آنردومتریت برالونی

تحتبالونی را افزایش دهرد ( .)Karimi et al., 2015در

بهطور معنیداری نسبت به مقردار آن در سررم گاوهرای

مطالعه دیگر ،لی و ه کاران در سال  2015تایود ن ودند

گروه کنترل (سالم) کاهش یافرت ( .)p=0/001ک تررین

که ارتبراط معنریدار و مسرتقو ی برون سرطوس اسرترس

سط سرمی  TACدر گروه مبتال بره کتروز تحتبرالونی

اکسوداتوو با غلظت اسودهای چرب غوراسرتریفهMDA ،

آندومتریت بالونی و بوشترین مورزان آن هرم مربروط بره

و موزان بتاهودروکسیبوتورات در گاوهای شروری مبرتال

گاوهای سالم برود .تفراوت آمراری معنریداری نورز در

به کتوز وجرود دارد .نترایج ایرن مطالعره نشران داد کره

موزان  TACبون گاوهای مبرتال بره کتروز تحتبرالونی و

گاوهای مبتال به کتوز دچار کاهش معنریدار آسرپارتات

گروه مبتال به آندومتریت بالونی مشاهده نشرد .در تایورد

آمونوترانسفراز ،کاتایز ،ظرفوت رادیکرال هودروکسرو و

نتایج مطالعه حاضر ،مح د در سال  2008نشران داد کره

ویتررامونهررای  Cو  Eمیباشررند و غلظررتهررای سرررمی

غلظت سرمی  TACدر سرم شترهای دوکوهانه مبتال بره

پراکسررود هورردروژن و  MDAنوررز در آنهررا بوشررتر از

آندومتریت بالونی به طور معنیدار ک تر از شترهای سالم

گاوهای سالم اسرت .ایرن محققرون ،ارتبراط معنریدار و

است .در این تحقور  ،غلظرت  TACدر سررم شرترهای

مستقو ی را برون مورزان اسرودهای چررب غورضرروری

مبررتال برره آنرردومتریت بررالونی و سررالم برره ترتوررب

پالسرررر ا و آینررررون آمونوترانسررررفراز ،آسررررپارتات

 0/156±0/004مولیمررررول در لوتررررر و 0/201±0/006

آمونوترانسفراز LDH ،و  MDAگزارش ن ودنرد ( Li et

مولیمررول در لوتررر گررزارش شرردهاسررت ( Mohamed,

 .)al., 2015الباهر و الدیب نورز در سرال  2017نشران

 .)2008در تحقوقی مشابه ،حنفی و ه کاران نوز در سال

دادند که سط آسپارتات آمونوترانسفراز ،گاما گلوتامور

 2008گررزارش ن ودنررد کرره غلظررت  TACدر سرررم
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بوفالوهرررای مصرررری مبرررتال بررره آنررردومتریت برررالونی

نظور اندومتریوز را افرزایش دهرد ( Heidarpour et al.,

( 0/45±0/05مولیمول در لوتر) بهطور معنیدار ک ترر از

 .)2012ازطرف دیگر در مطالعه حاضر سرط  TACدر

غلظررت آن در سرررم بوفالوهررای سررالم (1/43±0/08

سرم گاوهای شوری مبتال به کتوز نوز تا حدودی ک تر از

مولیمول در لوتر) بود .ه چنون در ایرن مطالعره ،شروو

موزان آن در سررم گاوهرای گرروه کنتررل (سرالم) برود

اندومتریت برالونی در بوفالوهرای مرورد مطالعره 16/73

(ن ودار  ،)2هرچند این تفاوت از نظرر آمراری معنریدار

درصد و در دامهای مبتال بره نارسرایی تخ ردان 70/59

نبود .در تایود ایرن یافتره ،اموردی و ه کراران در سرال

درصررد گررزارش شرردهاسررت .انرردازهگوررری مارکرهررای

 2017نشان دادند که افزایش غلظرت سررمی  MDAدر

اکسودانی و آنتیاکسودانی موجرود در خرون بوفالوهرای

حول و حوش زمان زای ان ه زمان و به موازات کاهش

مبتال به عفونتهای رح ری هرم نشراندهنرده افرزایش

سط سرمی  TACپوش خواهد رفت .بهعبرارت دیگرر،

معنیدار موزان  ،MDAکراهش غلظرت آنرزیم کاترایز و

افررزایش فراینرردهای متابولوسرر ی و سرررعت تولورر د

اسود آسکوربوک ،کاهش گلوتاتوون و نوز کراهش TAC

اکسودانها در حرول و حروش زمران زای ران در گاوهرا

بود .این محققون تایود ن ودند کره برا افرزایش شردت و

بسوار سرریعتر از ظرفورت سوسرتم آنتیاکسرودانی بردن

وخامت آنردومتریت ،سرط سررمی  TACدر دام هرای

میباشد .ه چنرون ایرن محققرون گرزارش ن ودنرد کره

مبتال کاهش مییابد ( .)Hanafi et al., 2008عرالوه برر

افزایش تولود شور در دوره ابتدایی پس از زای ان باعرر

این ،نتایج مطالعه حاضر مبنی بر کاهش معنریدار سرط

افزایش شدت و وخامت کتروز ،تشردید براینس منفری

( TACن ودار  )2توسا حوردرپور و ه کراران نورز در

انرررژی و شررک گوررری سررایر بو اریهررای متابولوررک

سال  2012تأیود شدهاست .این محققون نشان دادند کره

میگردد .در این مطالعه ،ک ترین غلظت سرمی  TACدر

سط سررمی  TACدر گاوهرای مبرتال بره آنردومتریت

دوره ابتدایی پس از زای ان و بهوی ه در گاوهای پرتولود

بالونی و تحتبالونی بهطور معنیدار کراهش مییابرد .در

گزارش شدهاست .این در حالی بود که بوشترین غلظرت

این مطالعه ،غلظت سررمی  TACدر گاوهرای مبرتال بره

سرمی  TACمربوط بره گاوهرا در دوران خشرکی برود

آندومتریت بالونی و تحتبالونی بره ترتورب 3/55±1/14

( .)Omidi et al., 2017در سرررایر مطالعرررات نورررز

مولیمول بر لوتر و  3/67±1/22مولیمول بر لوتر گزارش

اندازهگوری پارامترهای بووشو وایی خرون بر هوی ه سرط

شدهاست که از نظر آماری ک ترر از غلظرت آن در سررم

سرمی  TACبهعنوان نشانگر دقور و ارزشر ندی بررای

گاوهای گروه کنتررل ( 4/65±0/97مولیمرول برر لوترر)

تعوون موزان احت ال بروز بو اریهای مترابولوکی بر هوی ه

بود .ه چنون درمان دامهای مبتال به آندومتریت به مدت

کتوز در دامهرا تعورون شردهاسرت ( Mandebvu et al.,

 7روز توانست مقادیر سرمی  TACرا افزایش داده و بره

;2003; Zdunczyk et al., 2006; Macrae et al., 2006
;Castillo et al., 2006; Albera and Kankofer, 2010
.)Celi, 2010; Bernabucci et al., 2017

که کاهش سط سرمی  TACو عناصر ک وراب (مرس و

یافتههای مطالعه حاضر تغوورات وضعوت اکسوداتوو

روی) میتواند حساسوت دام به بو اریهرای تولوردمثلی

گاوهای شوری پس از زای ران را در ارتبراط برا بو راری

 4/64مولیمول بر لوتر برساند .این محققون نشران دادنرد
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کترروز و آنرردومتریت نشرران داد و مشررخص گردیررد کرره

آنتیاکسودانهای مختلف بهعنوان درمران ک کری بررای

مقررادیر سرررمی پررائون  TACو مقررادیر بررایی MDA

تسکون استرس اکسوداتوو ناشی از این بو اریها ارزیابی

میتواند سبب افزایش ابرتال بره عفونرتهرای رح ری و

گردد.

کتوز پس از زای ان در گاوهرای شروری گرردد .باتوجره
بهاین که ه کاری بون آنتیاکسودانهرا سربب محافظرت
برردن در مقابر ح ررالت رادیکررالهررای فعررال اکسررو ن
تولورردی در رونرررد التهررراب ناشررری از آنررردومتریت و
بو اریهای متابولوکی میگردد ،لذا به نظر میرسد که با
تقویررت سوسررتم دفررا آنترریاکسررودانی گاوهررا در دوره
خشکی و پس از زای ان ،میتوان از استرس اکسوداتوو و
متعاقب آن از بروز بسواری از بو اریهرای مترابولوکی و

سپاسگزاری
نویسندگان از آقای دکتر مح د قاس ی مدیر محترم
آزمایشگاه رویان پ وه شهرکرد ،بره جهرت ه کراری در
انرام آزمایشات تحقو حاضر ،تقدیر و تشکر مین ایند.
مقاله مربوط بره نترایج پایراننامره آقرای فرهراد برالری
دانشآموخته دکترای حرفهای دامپزشکی مریباشرد (کرد
پایاننامه.)13310501971011 :

تولود مثلی در گاوهای شوری پوشگوری ن رود .ه چنرون
درمان با آنتیاکسودانها میتواند در درمان این بو اریها
در گاو در دوره پس از زای ان مفود باشد .البتره در ایرن
رابطررره مطالعرررات بوشرررتری یزم اسرررت ترررا امرررر
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نویسندگان اعالم مریدارنرد کره هرو گونره تضراد
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