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پذیرش1399/4/3 :

دریافت1398/11/23:

چکیده
یکی از ناهنجاریهای متابولیکی که در اثر اختالل در متابولیسم انرژی در اوایل دورهی شیردهی به وجود میآید ،بیماری کتوز است.
جمعیت مورد مطالعه 45 ،رأس گاو شیری پر تولید نژاد هلشتاین بین  3تا  5شکم زایش از مزارع پرورش گاوهای شیری در توابع استان
اصفهان میباشد .نمونه خون هر گاو  7-21روز بعد از زایمان اخذ و نمونههای سرمی تهیه گردید .اندازهگیری بتاهیدروکسی بوتیرات

( )β- hydroxybutyrate; BHBAتوسط کیت رندوکس ،فعالیت سوپراکسید دسموتاز به روش  )NBT( nitroblue tetrazoliumو

فعالیت کاتاالز سرم به کمک شیوهی پیشنهادی  )1991( Gothانجام شد .پس از انجام تست کلین و تایید سالمت دستگاه تناسلی به روش
اولترا سونوگرافی ،برنامهی همزمانی تخمکگذاری برای همهی گاوها اجرا شد .در  45تا  50روز بعد از زایمان ،اولین تلقیح انجام و در
همین زمان با استفاده از دستگاه سونوگرافی تونیسیته رحم و وضعیت تخمدانها از نظر قطر فولیکولی ارزیابی گردید .همچنین حضور یا
عدم حضور عالیم فحلی هم در تمامی گاوها ثبت شد .در  32روز پس از تلقیح نیز وضعیت آبستنی گاوها توسط دستگاه اولترا سونوگرافی
تشخیص و ثبت گردید .نتایج مطالعهی حاضر نشان داد که غلظت سوپراکسید دسموتاز ( )P= 0/04و کاتاالز ( )P= 0/08در گاوهای شیری
مبتال به کتوز تحت بالینی نسبت به گاوهای سالم کاهش داشته است ،همچنین میزان  BHBAدر گاوهای آبستن با اولین تلقیح به طور
معنیداری کمتر از گاوهای غیر آبستن بود .به طور کلی میتوان چنین نتیجه گرفت که شاخصهای استرس اکسیداتیو میتواند به عنوان
بیومارکرهای امیدوار کنندهای برای پیشگویی کتوز تحت بالینی در گاوهای شیری در دورهی پس از زایمان باشد.
کلمات کلیدی :کتوز ،گاو شیری ،آنتی اکسیدان ،استرس اکسیداتیو

مقدمه
رادیکالها و متابولیتهای فعال اکسیژن در حالت طبیعی

نموده و واکنشپذیری آنها را در شرایط کنترل شده خنثی

و شرایط فیزیولوژیک در بدن تولید میشوند که اولین سطح

نمایند ( .)Birben et al, 2012به کمک آنتیاکسیدانها و

دفاعی بدن در برابر این ترکیبات ،وجود یک شبکهی آنتی-

واکنشهای بیوشیمیایی سیستم آنتیاکسیدانی ،اکسیدانها به

اکسیدانی قوی در بدن میباشد .آنتیاکسیدانها میتوانند
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و سپس به واسطهی یک سری از واکنشها و فرآیندهای

بررسیهای مختلف نشان داده است که افزایش

سلولی خاص تبدیل به فرم غیرفعال (فرم سکون) میشوند.

متابولیتهای فعال اکسیژن در بدن میتواند منجر به بروز

این قدرت دریافت ،مالک اصلی ارزشگذاری یک آنتی-

بیماریهای متابولیکی مختلف ،بیماریهای تولید مثلی،

اکسیدان و تعیین کنندهی قدرت شبکه آنتیاکسیدانی بدن

التهابها ،مسمومیتها و سایر اختالالت بیولوژی گردد و

میباشد ( .)Marnett, 1999; Valko et al, 2006در شرایطی

ارتباط آماری مستقیم و معنیداری بین میزان بروز

که وضعیت سالمت بدن طبیعی میباشد ،یک توازن بسیار

بیماریهای متابولیکی و تولید اکسیدانها یا  ROSدر بدن

مهمی بین میزان تولید متابولیتهای فعال اکسیژن با فعالیت

وجود دارد

( ;Roche et al, 2006; Walsh et al, 2007

سیستم آنتیاکسیدانی بدن وجود دارد .بدن به منظور مقابله

 .)Mellado et al, 2018; Garro et al, 2014یکی از

با رادیکالهای آزاد تولید شده و جلوگیری از بروز

مهمترین ناهنجاریهای متابولیکی که در اثر اختالل در

آسیبهای اکسیداتیو ،مجهز به یک سیستم قوی و پیچیدهی

متابولیسم انرژی در اوایل دورهی شیردهی به ویژه در

آنتیاکسیدانی شامل سیستم دفاع آنزیمی (شامل آنتی-

گاوهای پرتولید ،آبستنیهای دوقلو و یا گرسنگیهای

اکسیدانهای با وزن مولکولی باال نظیر کاتاالز ،گلوتاتیون

شدید به وجود میآید بیماری کتوز میباشد .مبنای بروز

پراکسیداز ،دهیدرو آسکوربیک اسید ردوکتاز ،گلوتاتیون

این عارضه اختالل در روند سوخت و ساز بدن بوده که

ردوکتاز ،سوپراکسید دسموتاز) و سیستم دفاعی غیرآنزیمی

عمدتاً به دلیل کاهش سطح گلوکز خون ،کاهش گلیکوژن

(آنتیاکسیدانهای با وزن مولکولی پایین مانند آلبومین،

کبدی و افزایش تولید اجسام کتونی به وجود میآید .این

سرولوپالسمین و فریتین و نیز میکرو مولکولهایی مانند

بیماری میتواند باعث کاهش تولید شیر ،بیاشتهایی ،کاهش

اسیدآسکوربیک (ویتامین  .)Cآلفاتوکوفرول ،بتاکاروتن،

میزان پروتئین شیر ،کاهش وزن بدن ،افزایش ناباروری و

کاروتنوئید ،گلوتاتیون أحیا شده ،مالتونین ،پلی فنولها،

نیز جابجایی شیردان شود .در این بیماری ،کاهش میزان

اسید اوریک ،بیلیروبین ،تیوردوکسین و سایر ریز

قند خون و تغییرات هورمونی ایجاد شده به خصوص

مغذیهای کمیاب) میباشد ( ;Kinnula and Crapo, 2003

کمبود انسولین موجب بروز اختالالت متابولیسمی نظیر

 .)Castilo et al, 2003; Zelko et al, 2002وجود مقدار

گلیکوژنولیز ،لیپولیز ،بتا اکسیداسیون چربیها ،گلوکونئوژنز

کافی از هر یک از آنتیاکسیدانها به منظور حفظ عملکرد

و کتوژنز شده و در نهایت موجب جابجایی چربیها و

طبیعی بسیاری از فرایندهای فیزیولوژیک و بیوشیمیایی بدن

افزایش تولید اجسام کتونی (مانند اسیداستواستیک ،استون

و جلوگیری از آسیبهای وارده توسط رادیکالهای آزاد به

و  )BHBAدر بدن میگردد ( Duffield, 2006; Epperson,

بافتها و سلولهای بدن ضروری میباشد.

.)2005; Radostits and Blood Henderson, 2000

علیرغم وجود سیستم دفاع آنتیاکسیدانی قوی در بدن

با توجه به این که هنوز مقیاس دقیق و مطمئنی برای

و خنثیسازی رادیکالهای آزاد تولید شده ،در برخی موارد

اندازهگیری میزان رفاه و سطح سالمتی حیوانات تعریف

تعادل بین میزان تولید رادیکالهای واکنشپذیر اکسیژن

نشده است ،استفاده از پارامترهای سیستم دفاع آنتی-

( )Reactive Oxygen Species; ROSو فعالیت سیستم

اکسیدانی میتواند یک رهیافت دقیق برای تعیین وضعیت

آنتیاکسیدانی بدن به هم خورده و باالنس منفی انرژی ایجاد

سالمتی دام و تعیین میزان استرس اکسیداتیو در آنها باشد.

میشود که به دنبال به هم خوردن این تعادل مهم و سازنده،

امروزه توجه پژوهشگران و متولیان بهداشت جامعه

صدمات زیادی ناشی از آسیبهای اکسیداتیو در سلولها

معطوف به شناسایی مکانیسمهای ژنتیکی ،فیزیولوژیکی و

(آپوپتوز یا نکروز سلولی) و بافتهای بدن (آسیب

بیوشیمیایی ایجاد کننده بیماریهای متابولیک گردیده و به

ساختاری بافت) ایجاد میشوند (.)Birben et al, 2012

دنبال شناسایی علل اصلی ایجاد کننده و باالنس منفی
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تأثیر فعالیت سرمی کاتاالز و سوپراکسید دموستاز بر کتوز تحت بالینی . . .

انرژی ،تشخیص منابع داخلی و خارجی  ROSدر بدن،

شهرکرد برای اندازهگیری  ،BHBAکاتاالز و سوپراکسید

تقویت سیستم آنتیاکسیدانی بدن ،تعدیل تاثیرات منفی

دسموتاز منتقل و در آزمایشگاه با استفاده از کیتهای تجاری

استرس اکسیداتیو در مسیرهای سیگنالینگ سلولی و ماکرو

موجود در بازار و به کمک دستگاه اتوآناالیزر اندازهگیری

مولکولهای مهم بدن ( ،DNAپروتئینها و لیپیدها)

شدند.

میباشند .به نظر میرسد که با تقویت سیستم آنتیاکسیدانی

بیماری کتوز تحتبالینی نیز با اندازهگیری سطح

بدن و متعادل نگه داشتن باالنس انرژی به ویژه در دورهی

بتاهیدروکسیبوتیرات در سرم شناسایی و تایید شد .غلظت

خشکی و دورهی ابتدایی پس از زایمان بتوان شیوع

ترکیب مذکور با استفاده از دستگاه اتوآناالیزر

بیماریهای متابولیکی در گاوهای شیری را کاهش داد و از

( )Biotechnica, Biotecnica Instruments, Italyو به کمک

وارد شدن آسیبهای اقتصادی به صنعت دامداری و پیکره-

کیت رندوکس

( Randox, Randox Laboratories Ltd,

ی سیستم دامپزشکی جلوگیری نمود .این مطالعه به بررسی

 )United Kingdomاندازهگیری شد.

BT-3000

مقادیر سرمی آنزیمهای سوپراکسید دیسموتاز و کاتاالز و

فعالیت سوپراکسید دسموتاز با استفاده از کیت بیورکس

ارتباط آنها با میزان شیوع کتوز تحت بالینی و نرخ آبستنی

پارس ( )Pars Biorex, Iranو دستگاه اسپکتروفوتومتر

در اولین تلقیح در گاوهای شیری هلشتاین پرداخته است.

( ،)UNICO 2150-UV Spectrophotometer, Chinaبه

در صورت تعیین مقادیر دقیق این ترکیبات و تأمین عناصر

روش  )NBT( nitroblue tetrazoliumاندازهگیری شد .در

مورد نیاز برای دام میتوان سیستم دفاع آنتیاکسیدانی بدن

این روش رادیکالهای سوپراکسید موجب تبدیل  NBTبه

را تقویت نمود و از استرس اکسیداتیو و متعاقب آن بروز

 NBTH2آبی رنگ میشوند .با افزودن سرم به محیط

بسیاری از بیماریهای متابولیکی و تولید مثلی در گاوهای

آزمایشگاه تولید رنگ آبی به وسیلهی سوپراکسید دسموتاز

شیری پیشگیری نمود.

مهار میشود .با سنجش تغییر رنگ ایجاد شده در طول موج
 56۰نانومتر ،فعالیت آنزیم سوپراکسید دسموتاز بر حسب

مواد و روش کار

درصد مهار تولید  NBTH2گزارش گردید

جمعیت مورد مطالعه

.)1988

جمعیت مورد مطالعه  45رأس گاو شیری هلشتاین  3تا

( Sun et a,

فعالیت آنزیم کاتاالز نمونهها توسط شیوه پیشنهادی Goth

 5شکم زایش و پر تولید با رکورد شیر  38کیلوگرم در روز

( )1991مورد سنجش قرار گرفت .در این شیوه آنزیم کاتاالز

از مزارع پرورش گاوهای شیری توابع استان اصفهان که

در دمای  37درجهی سانتیگراد و  pH= 7/4سوبسترای خود

تغذیهی آنها به روش  TMRبوده ،میباشد.

آب اکسیژنه را تجزیه میکند .باقیماندهی آب اکسیژنه
موجود در محیط با آمونیوممولیبدات واکنش داده و
کمپلکسی زرد رنگ تولید میکند که جذب آن در طول موج

اندازهگیری پارامترهای مختلف در سرم
نمونه خون هر گاو  21-7روز بعد از زایمان اخذ گردید
و در لولههای آزمایش بدون  EDTAو در مجاورت یخ
نگهداری و جهت جداسازی سرم ،سانترفیوژ شدند (با دور
17۰۰به مدت  5دقیقه) .نمونههای سرمی تا زمان اندازهگیری
فاکتورها در دمای  -2۰درجهی سانتیگراد نگهداری شدند.
سرم حاصل در کنار یخ به آزمایشگاه دامپزشکی رویانپژوه

 4۰5نانومتر خوانده میشود .یک واحد فعالیت آنزیم در این
روش میزانی از آنزیم است که بتواند در مدت زمان یک دقیقه
یک میکرومول از آب اکسیژنه را در شرایط گفته شده تجزیه
کند (.)Goth 1991
مدیریت تولید مثلی
پس از انجام تست کلین ( 32روز پس از زایمان) و تایید
سالمت دستگاه تناسلی به روش اولترا سونوگرافی B-mode
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(بارین ،یکتا صنعت ناجی ،اصفهان ،ایران) ،برنامهی همزمانی

محیطی و فیزیولوژیکی مختلف متفاوت بوده و نقطه برش

( Ovulation

 17۰۰-7۰۰میکرومول در لیتر برای کتوز تحت بالینی

 )Synchronizationبرای همهی گاوها اجرا شد .در این

 Rookدر سال  2۰۰۰برش،8۰۰

تخمک گذاری به روش
روش ،روز صفر تزریق

Ovsynch

مطرح شده است.

Gonadotropin Release ( GnRh

 Whitakerو همکاران در سال  1993آستانه ،1۰۰۰

 ،)Hormoneروز  7تزریق ،)Prostaglandin F2α( PGF2α

 Geishauserو همکاران در سال  Padilla ،2۰۰۰و همکاران

روز  9تزریق  GnRHو  12-2۰ساعت بعد ،تلقیح اجباری

در سال  2۰۰5مرز  Duffield ،12۰۰در سال  2۰۰4برش

صورت گرفت .طبق برنامه همزمان سازی ذکر شده ،در 45

 Al-Rawashdeh ،14۰۰در سال  1991و  Radostitsو

تا  5۰روز بعد از زایمان اولین تلقیح انجام شد و در زمان

همکاران در سال  2۰۰7آستانه  17۰۰میکرومول در لیتر را

تلقیح ،تونیسیته رحم از طریق رکتال بررسی شد و همچنین

به عنوان کتوز تحت بالینی ثبت کردهاند.

وضعیت تخمدانها از نظر قطر فولیکولی با دستگاه

در مطالعهی ما شیوع کتوز تحت بالینی با در نظر گرفتن

اولتراسونوگرافی ارزیابی گردید .همچنین حضور یا عدم

حد آستانهی  12۰۰میکرومول بر لیتر برای  ،BHBAفقط

حضور عالیم فحلی هم در تمامی گاوها ثبت شد .در 32

 4/4درصد بود ( 2مورد در  45رأس گاو) که پایینتر از

روز پس از تلقیح نیز وضعیت آبستنی گاوها توسط دستگاه

رنجی است که در منابع منتشر شده است (.)Oetzel, 2004

اولترا سونوگرافی به روش  B-modeتشخیص و ثبت گردید.

شیوعهای باالتر معموال مربوط به گلههای شیری پرتولید یا
با تولید شیر باالتر هستند ،این حیوانات ممکن است توان

آنالیز آماری

ژنتیکی بیشتری برای تولید شیر باال داشته باشند که میتواند

دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل

باالنس منفی انرژی را تشدید کند و منجر به کتوز تحت

قرار گرفتند .به منظور مقایسهی میانگین پارامترها (کاتاالز و

بالینی در اوایل شیرواری شود .تعدادی مطالعات همچنین

سوپراکسید دسموتاز) در دو گروه گاوهایی با مقادیر متفاوت

حد آستانهی پایینتری برای  BHBAخون به منظور تعیین

 BHBAو همچنین مقایسهی میانگین پارامترها (،BHBA

کتوز تحت بالینی در نظر میگیرند و میتوانند شیوع کتوز

کاتاالز و سوپراکسید دسموتاز) در دو گروه گاوهای آبستن

تحت بالینی را باالتر تخمین بزنند

( ;Walsh et al, 2007

و غیر آبستن با اولین تلقیح ،از مدلهای آماری  T-testاستفاده

 .)Goldhawk et al, 2009همچنان که در مطالعهی ما هم

گردید .نرمالیتهی توزیع دادهها توسط آزمون کولموگرو

با در نظر گرفتن حد آستانه  1۰۰۰میکرومول بر لیتر برای

اسمیرنف ارزیابی گردید .برای مقایسهی میانگین دو گروه با

 BHBAشیوع کتوز تحت بالینی  24/4درصد ( 11مورد در

توزیع نرمال از آزمون  independent Sample T-testاستفاده

 45رأس گاو) تعیین گردید که میتواند معقول باشد .بر

در مواردی که توزیع دادهها نرمال نبود از آزمون Mann-

همین اساس در مطالعهی حاضر آستانهی  1۰۰۰برای تفریق

 Whitney U-Testاستفاده شد .مقدار  Pکمتر از ۰/۰5

گاوهای مبتال به کتوز تحت بالینی از گاوهای سالم در نظر

معنیدار محسوب میشود.

گرفته شد.

نتایج

میانگین پارامترهای مورد مطالعه در  45گاو

شد.

شیوع کتوز تحت بالینی
با توجه به گزارش محققین ،تعیین نقطه برش غلظت
سرمی  BHBAبرای کتوز تحت بالینی بسته به شرایط
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میانگین غلظتهای  ،BHBAسوپراکسید دسموتاز و
کاتاالز در  45گاو مورد مطالعه در  Table 1نمایش یافته
است.

تأثیر فعالیت سرمی کاتاالز و سوپراکسید دموستاز بر کتوز تحت بالینی . . .

Table 1. Mean±SD concentration of different
)parameters in the studied cows (n = 45
Parameter
Mean±SD
880±0.33
)BHBA (µmol/L
)SOD (%
36.4±3.8
)Katalase (U/L
12.07±1.1

ارتباط کتون بادیها ( )BHBAبا آنزیمهای کاتاالز و
سوپراکسید دسموتاز

Table 3. Mean±SD concentrations of different
parameters in pregnant and non-pregnant cows
at first insemination
Non
Conceived
PParameter
conceived
)(n=17
Value
)(n=28
BHBA
0.008
780±0.15
940±0.28
)(µmol/L
)SOD (%
0.1
37.5±3.6
35.8±3.8
Katalase
0.5
12.2±1.2
12±1.08
)(U/L

در این مطالعهی گاوها بر اساس مقدار  BHBAبه دو
گروه بیشتر یا مساوی ( 1۰۰۰گروه اول) و کمتر از 1۰۰۰

ارتباط بین آنزیمهای مورد مطالعه و بروز عالئم فحلی

(گروه دوم) تقسیم شدند و میانگین کاتاالز و سوپراکسید

در زمان تلقیح

دسموتاز دراین دو گروه مقایسه گردید .میزان سوپراکسید

گاوها بر اساس نشان دادن عالئم فحلی در زمان تلقیح

دسموتاز در گاوهای بیمار به طور معنیداری کمتر از

به دو گروه ( 1حضور عالئم فحلی) و ( 2عدم حضور عالئم

گاوهای سالم بود ( .)P=۰/۰4کاتاالز نیز در گاوهای بیمار

فحلی) تقسیم و میانگین و انحراف معیار آبستنی در اولین

کمتر از گاوهای سالم بود هر چند این اختالف از نظر آماری

تلقیح در دو گروه مذکور محاسبه و در جدول

معنیدار نگردید (.)Table 2( )P=۰/۰8

ثبت گردید.

Table 2. Mean±SD of different parameters in
cows with different BHBA (μmol/L) values
BHBA
≥1000
<1000
P-Value
)(µmol/L
)(n=11
)(n=34
)SOD (%
34.4±4.3
37.1±3.53
0.04
Katalase
11.5±1.3
12.2±1.08
0.08
)(U/L

ارتباط کتون بادیها و آنزیمهای مورد مطالعه با آبستنی
در اولین تلقیح
گاوهای مورد مطالعه بر اساس آبستنی در اولین تلقیح
به دو گروه آبستن ( )n=17و غیر آبستن ( )n=28تقسیم
شدند ( .)Table 3از بین  45گاو مورد مطالعه 17 ،گاو با
اولین تلقیح آبستن شدند ،میزان آبستنی در اولین تلقیح
 37/7درصد بود .مقدار  BHBAدر گاوهای آبستن به طور
معنیداری کمتر از گاوهای غیر آبستن بود (.(P=۰/۰۰8
سوپراکسید دیسموتاز در گاوهای آبستن باالتر از گاوهای
غیر آبستن بوده ،هر چند این اختالف معنی دار نیست
( .)P =۰/1کاتاالز در هر دو گروه مشابه و اختالف معنی-
داری دیده نشد.

Table 4

Table 4. Mean±SD concentration of studied
parameters based on incidence (group 1) or lack
of estrus symptoms (group 2) at insemination
time
Group 1
Group 2
PParameter
)(n=24
)(n=21
Value
)SOD (%
0.007
37.8±3.06 34.9±4.1
Katalase
0.1
11.8±1.1
12.3±1.1
)(U/L
First Service
Conception
0.9
0.38±0.4
0.38±0.4
Rate
BHBA
0.1
830±0.23 940±0.24
)(µmol/L

میزان سوپراکسید دسموتاز در گروهی که عالئم فحلی
را نشان دادند به طور معنیداری بیشتر از گروه دیگر بود.
در مورد کاتاالز و  BHBAاختالف معنیداری بین دو گروه
مشاهده نشد .همچنین میزان آبستنی با اولین تلقیح در دو
گروه تفاوت معنیداری نداشتند (.)Table 4
ارتباط بین آنزیمهای مورد مطالعه با سایز فولیکول
تخمدان در گاوهای مورد مطالعه
گاوها بر اساس قطر فولیکولهای تخمدانی در زمان
تلقیح به دو گروه بیشتر یا مساوی  1/7سانتیمتر و کمتر از
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 1/7سانتیمتر تقسیم شدند .مقادیر  BHBAو آنزیمهای

این مطالعه اظهار داشتند که باالتر رفتن  BHBAخون به

مورد مطالعه در دو گروه باال اختالف معنیداری را نشان

بیش از  1۰۰۰میکرومول بر لیتر در هفتهی اول پس از

ندادند (.)Table 5

زایمان ،احتمال آبستنی گاو در اولین تلقیح را به طور معنی-
داری کاهش میدهد ( .)Walsh et al, 2007چنین ارتباطی

Table 5. Mean±SD concentration of different
parameters in cows with different follicular size
Follicular
≥1.7 cm
<1.7 cm
Psize
)(n=30
)(n=15
value
)SOD (%
0.07
36.9±3.5
35.5±4.3
Katalase
0.7
12.1±1.2
12.01±0.96
)(U/L
BHBA
0.5
860±0.26
910±0.17
)(µmol/L

در مطالعهی حاضر هم مشاهده گردید.
در این مطالعه ،گاوهای مبتال به کتوز (باال بودن )BHBA
در مقایسه با گاوهای سالم ،از آنزیمهای آنتیاکسیدانی
پایینتری برخوردار بودند .زمانی که گاو در باالنس منفی
انرژی قرار میگیرد (باال بودن  BHBAخون) به دلیل کاهش
اشتها ،منابع روی ،آهن و مس در بدن که عناصری مهم در
ساختار آنزیمهای آنتی اکسیدانی هستند ،کاهش مییابد ،لذا

بحث

آنزیمهای مورد مطالعه ( SODو کاتاالز) نیز کاهش یافته و

مطالعات زیادی تاثیرات منفی افزایش این متابولیت یا

در اثر بهم خوردن تعادل رادیکالهای آزاد و سیستم دفاع

هایپرکتونمی پس از زایمان را بر عملکرد تولید مثلی نشان

آنتیاکسیدانی ،استرس اکسیداتیو رخ میدهد .از طرفی

دادهاند .مشخص شده است که کتوز تحت بالینی در اوایل

کاهش ظرفیت تام آنتیاکسیدانی ( )TACبه طور

شیرواری با تأخیر در اووالسیون و افزایش فاصله بین زایش

اختصاصی ،کاتاالز و  SODممکن است مربوط به تخلیهی

تا آبستنی بعدی ،منجر به نقص کارایی تولید مثلی در  5۰تا

آنتیاکسیدانهای محلول در چربی از طریق شیر باشد که

 1۰۰روز بعدی میشود (.)Reist et al, 2003

در گاوهای پر تولید که بیشتر در معرض باالنس منفی انرژی

 Oikonomouو همکاران در سال  2۰۰8همبستگی منفی

هستند رخ میدهد .همچنین کتون بادیها که در کتوز تحت

بین  BHBAخون و کارایی تولید مثلی گاوهای هلشتاین

بالینی افزایش مییابند نیز میتوانند در افزایش تولید

مشاهده شده و همچنین غلظت  BHBAخون با میزان

رادیکالهای آزاد یا کاهش آنزیمهای آنتیاکسیدانی نقش

آبستنی ،شروع مجدد سیکل تخمدانی در  3۰روزگی

داشته باشند (.)Castillo et al, 2006

شیرواری و آبستنی در فاصله  8۰روزگی از زایمان دارای

نتایج مطالعهی حاضر نشان داد که غلظت سوپراکسید

همبستگی منفی و معنیدار بوده است ( Oikonomou et al,

دیسموتاز و کاتاالز در گاوهای شیری مبتال به کتوز تحت

 .)2008نتایج حاصل از مطالعهی حاضر همسو و موافق با

بالینی نسبت به گاوهای سالم کاهش داشته است ،هر چند

دو مطالعهی فوق میباشد.

این افزایش در مورد کاتاالز معنیدار نبود ( .)p=۰/۰8در تأیید

مطالعهی  Walshو همکاران در سال  2۰۰7یکی از

نتایج مطالعهی حاضر افزایش غلظت سرمی مالون دی آلدهید

مطالعاتی است که ارتباط بین غلظت این متابولیت در خون

در بیماری هایپر کتونمی در انسان ( )Shen et al, 2009و در

با احتمال آبستنی در اولین تلقیح در آن مورد بررسی قرار

گاو ( ،)Sahoo et al, 2009بوفالو ( )Youssef et al, 2010و

گرفته است .در این مطالعه غلظت  BHBAاز سه هفته قبل

میش ( )Al-Qudah, 2011نشان داده شده است.

تا  9هفته پس از زایمان (در هفتههای اول ،دوم ،سوم ،ششم،

در مطالعهی دیگری  Liو همکاران در سال  2۰16تایید

نهم) اندازهگیری شده و نشان دادند که گاوهای غیر آبستن

نمودند که ارتباط مستقیم و معنیداری بین استرس

نسبت به گاوهای آبستن از غلظت  BHBAباالتری در قبل

اکسیداتیو با غلظت  NEFAو  BHBAدر گاوهای شیری

از زایمان تا سه هفته بعد از زایمان برخوردار هستند .در

مبتال به کتوز وجود دارد .نتایج این مطالعه نشان داد که
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تأثیر فعالیت سرمی کاتاالز و سوپراکسید دموستاز بر کتوز تحت بالینی . . .

گاوهای مبتال به کتوز دچار کاهش معنیدار در کاتاالز و

نشخوار کنندگان به نظر میرسد که در تنظیم چندین

افزایش  MDAمیباشند ( .)Li et al, 2016آنها اظهار داشتند

عملکرد فیزیولوژیکی از جمله تولید مثل نقش داشته باشد

که بیومارکرهای استرس اکسیداتیو میتواند به عنوان

(.)Celi, 2011b

بیومارکرهای امیدوار کنندهای برای پیشگیری کتوز تحت
بالینی در گاوهای شیری در دورهی پس از زایمان باشد.

نتایج این مطالعه نشان داده که غلظت سرمی کاتاالز و
 SODهیچ ارتباطی با آبستنی در اولین تلقیح ندارد که این

در مطالعهی  Karimiو همکاران در سال  2۰16مشخص

مسأله مشابه با مشاهدات قبلی است (.)Celi, 2010

شد که مقادیر سرمی ظرفیت تام آنتیاکسیدانی در گاوهای

تغییرات بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در سرم ممکن

مبتال به کتوز تحت بالینی به طور معنیداری نسبت به

است به طور کمی ،اصالحات یا تعدیل اکسیداتیو بافتهای

گاوهای سالم کاهش داشته که در تأیید نتایج مطالعهی

تولید مثلی را منعکس نکند ،مثال سیستم آنتیاکسیدانی

حاضر میباشد (.)Karimi et al, 2016

اصلی که یک رویان را از تولید فزایندهی رادیکالهای آزاد

در دورهی پس از زایمان گاوها وارد مرحلهای از باالنس

حمایت و محافظت میکند ،ممکن است در خود رویان

منفی انرژی میشوند که باعث ایجاد مسیرهای متابولیک در

باشد و یا در محیط لولههای رحمی (.)Castilo et al, 2005

سطح سلول میگردد به طوری که تولید رادیکالهای آزاد

این احتمال وجود دارد که وضعیت آنتیاکسیدانی

را افزایش داده و شرایط استرس اکسیداتیو به وجود میآید

سیستمیک مادر نشان دهندهی وضعیت اکسیداتیو رویان

( .)Celi, 2011b; Pedernera et al, 2010به نظر میرسد

نباشد .با توجه به این که حفظ هموستاز بدن یک مسأله

استرس اکسیداتیو در ایجاد و پیشرفت تعدادی از

کامال پیچیده است جهت روشن سازی نقش وضعیت

رویدادهای تولید مثلی هم در انسان و هم در حیوان مثل

اکسیداتیو بدن بر روی باروری گاوهای شیری تحقیقات

لقاح و مرحلهی اولیهی رشد و توسعهی جنین نقش داشته

بیشتری الزم است.

باشد ( ،)Al-Gubory et al, 2010عالوه بر این احتماال

نتایج مطالعهی حاضر نشان دهندهی نقش استرس

استرس اکسیداتیو مسئول برخی آسیبهای رویانی است که

اکسیداتیو در بروز کتوز تحت بالینی بوده به طوری که

حتی منجر به مرگ رویان میشود ( ;Agarwal et al, 2005

مشاهده شد گاوهای سالم در مقایسه با گاوهای مبتال به

 .)Guerin et al, 2001تولید پیشروندهی  ROSمیتواند

کتوز تحت بالینی از مقادیر باالتری از آنزیمهای آنتی-

غشاهای سلولی جسم زرد را که برای حفظ آبستنی

اکسیدانی برخوردار بودند .همچنین احتمال آبستنی با اولین

ضروری است ،آسیب برساند و بر تولید پروژسترون اثر

تلقیح به طور معنیداری در گاوهای سالم در مقایسه با

بگذارد ( .)Kato et al, 1997این شرایط ممکن است منجر

گاوهای مبتال به کتوز تحت بالینی ،باالتر میباشد که حاکی

به نارسایی در رشد رویان ،جنین ،افزایش روزهای باز و

از کاهش آبستنی در اولین تلقیح در اثر بروز کتوز تحت

افزایش فواصل بین زایمانها شود .اخیراً نقش استرس

بالینی است .از طرفی وضعیت اکسیداتیو (مقادیر آنزیمهای

اکسیداتیو در پیامدهای آبستنی در انسان به میزان زیادی

آنتیاکسیدانی) گاوهای شیری بر باروری پس از زایمان

(Agarwal et al, 2005; Al-

تأثیر نمیگذارد ولی میتوان گفت در بروز عالیم فحلی در

مورد توجه قرار گرفته است

 ،)Gubory et al, 2010اما رابطهی بین استرس اکسیداتیو و

زمان تلقیح تأثیرگذار است.

آبستنی در گاوهای شیری کمتر مورد توجه محققین بوده
است ( .)Celi, 2011aبا این وجود استرس اکسیداتیو در
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تشکر و قدردانی
 به جهت همکاری در انجام آزمایشات، مدیر محترم آزمایشگاه رویان پژوه شهرکرد،نویسندگان از آقای دکتر محمد قاسمی
. تقدیر و تشکر مینمایند،تحقیق حاضر
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Abstract
Today, the most important factor in the occurrence of metabolic and reproductive diseases in
dairy cattle is the disturbance of natural process in the body’s cellular-molecular events that
occurs after increasing of oxidants and the formation of oxidative stress. Ketosis is one of the
most important metabolic abnormalities caused by disruption of energy metabolism early in
lactation. This study was carried out on 45 Holstein dairy cows (between 3 and 5) and highyielding dairy farms of Isfahan province. Blood samples of each cow were taken 21-27 days
after Parturition and serum samples were obtained. BHBA, catalase and superoxide dismutase,
were measured. Ovulation synchronization protocol was performed for all cows after the Clean
Test and confirmation of genital health by B-mode ultrasound. The first Artificial Insemination
was performed at 45-50 days postpartum and at the same time, follicular diameter, ovarian
status, and uterine tonicity were assessed by using rectal ultrasonography. Also, the presence
or absence of estrus was recorded in all cows. At 32 days after artificial insemination, the cows
were pregnancy diagnosed by rectal ultrasound. The results of the present study showed that
the concentration of superoxide dismutase (P=0.04) and catalase (P=0.08) decreased in
subclinical ketosis dairy cows compared to healthy cows, Also, BHBA concentration was lower
significantly in pregnant cows than nonpregnant (P = 0.008). Finally, the results of this study
confirm that oxidative stress biomarkers can be promising biomarkers for the prediction of
subclinical ketosis in postpartum dairy cows.
Keyword: Ketosis, Dairy cow, Antioxidant, Oxidative Stress
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