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چکیده
ویروس لوکوز گاو یک رتروویروس لنفوتروپیک سرطانزا بوده و از نظر ساختاری مشابه ویروس لنفوتروپیک سلول  Tانسانی استتت .هتتد
مطالعهی حاضر بررسی شاخصهای بیوشیمیایی و هماتولوژی سرم گاوهای مبتال به لوسمی در مراحل مختلف بیماری است .در این مطالعه
تعداد  40نمونه خون از گاوهای آلوده به ویروس لوکوز اخذ گردید ،سپس نمونهها بر اساس تعداد لنفوسیتوز بتته دو گتتروه  PLمثبتتت (20
رأس) و منفی ( 20رأس) تقسیم شدند .نمونه خون از ورید وداج گرفته شد و سرم هر یک از نمونهها جدا گردیده و شاخصهای بیوشیمایی
شامل  ،BUN ،GGT ،ASTکلسیم ،فسفر و کراتینین اندازهگیری شد .بر اساس نتایج بهدست آمده غلظت فسفر سرم در گاوهای مبتتتال بتته
لنفوسیتوز ،بهطور معنیداری از گاوهای غیر مبتتتال بتته لنفوستتیتوز بیشتتتر استتت ،همچنتتین غلظتتت ستترمی کلستتیم و آنتتزیم آستتپارتا -
آمینوترانسفراز ( )ASTدر گاوهای مبتال به لنفوسیتوز پایدار بهطور معنیداری از گاوهای غیر مبتال به لنفوسیتوز کمتر است .در این مطالعه
سایر شاخصهای بیوشیمیای در هر دو گروه اختال معنیداری نداشتند .با توجه به نتایج بهدست آمده میتوان اینطور استنباط کرد کتته
برخی شاخصهای بیوشیمیایی و هماتولوژی در مراحل مختلف لوسمی گاو تغییر میکند ،بهطوریکه در گاوهای مبتال به لنفوسیتوز سطح
سرمی کلسیم و آنزیم  ASTکمتر و سطح فسفر بیشتر از گاوهای غیرمبتال به لنفوسیتوز است.
واژههای کلیدی :بیماری لوسمی گاو ،گاو ،شاخصهای بیوشیمیایی و هماتولوژی سرم.

مقدمه
تأمین نیاز غذایی انسانها و ایجاد امنیت غتذایی یکتی
از اصلیترین و مهمترین اهتدا دامپتروری در کشتورهای
توسعهیافته و در حال توسعه است که پرورش گتاو یکتی از
شاخصهای مهم این فعالیتها محسوب میشتود .صتنعت
شیر بر اساس توانایی پستانداران مبنی بتر تولیتد شتیر بته
مقدار بیش از حد نیاز تغذیته نوزادانشتان بنتا شتده استت.
بخش اعظم شیر تولیدی در جهان از گاو بهدست میآیتد؛
البته در بعضتی کشتورها گوستفند ،بتز و گتاومیش تولیتد
کنندهی عمدهی شیر محسوب میشوند .در طتی رترنهتا
گاو و بعضی از پستانداران را بهدلیل توان آنها در تولید

شیر و مقاومت نسبت به بیماریها انتخاب و اصالح کرده-
اند (.)3
بتتا پیشتترفت و افتتزایش تولیتتدا دامتتی بیمتتاریهتتای
متابولیک و غیتر متابولیتک هتم افتزایش یافتنتد .در حتال
حاضر لوکوز گاو یکی از بیماریهای شایع گتاوداریهاستت
که بهدلیتل کتاهش شتیر ،کتاهش بتازده شته و کتاهش
مقاومت به سایر بیماریها سا نه ضررهای زیادی بته ایتن
صنعت وارد میکند (.)16
ویروس لوکوز گاو یتک انکتوویروس تیت  Cو بترونزا
بوده که در جنس دلتارتروویروسها از خانواده رتروویریتده
ررار دارد .توالی ژنومی این ویروس به صور کامل در گاو
تعریف شده است و لنفوسیتهای  Bاز ستلولهتای هتد
اولیه آن هستند ،هر چند سلولهای  Tنیز میتوانند به این
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ویتتروس آلتتوده شتتوند .ایتتن ویتتروس از طریتتا اختتتالل در
عملکرد لنفوسیتهای  Tدر زمینه ستنتز اینترلتوکین و یتا
پاسخ به اینترلوکین موجب نقصان ایمنی در بدن میشتود
( 7 ،6و .)10
لوکوز بر اساس فراوانی وروع ،سن شیوع ،دستگاهای
درگیر و جرم مسبب طبقهبندی میشود.
لوکوز در گوسالهها بهطور انفرادی بهشکل اختالل
عقدهای لنفاوی بروز پیدا میکند و گاوهای با سنین بین 6
ماه تا  2سال را بهشکل ابتالی تیموسی درگیر کرده و در
گاوهای با سنین بین  1-3سال موجب جراحا جلدی
میشود .متداولترین شکل لوکوز بهصور انزوتیک در
گاوهای بالغ بیش از دو سال سن ظاهر میشود و این
شکل معمو ً چند دستگاه و عضو را درگیر میکند (.)16
بهطور کلی انتقال ویروس لوکوز گاوی از دو طریا
افقی یا عمودی انجام میشود .انتقال عمودی به سه طریا:
انتقال از طریا خوردن آغوز و شیر ،انتقال از طریا عوامل
تولید مثلی (اسپرم ،تخمک و رویان) و انتقال داخل رحمی
صور میگیرد .انتقال افقی لوکوز رایجتر از انتقال عمودی
است و بیشتر آلودگیها از این طریا رخ میدهند که
شامل انتقال لنفوسیتهای آلوده به ویروس لوکوز گاوی در
بین گاوها به هر راه ممکن ،مانند انتقال طبیعی و بهوسیله
تماس دامها با هم و انتقال بیماری از طریا فرآوردههای
بیولوژیک مانند واکسنهای تیلریوز ،بابزیوز و آناپالسموز و
همچنین بهوسیلهی سر سوزن ،دستکش رکتال و وسایل
جراحی و شاخبری است .انتقال غیر متداول بهوسیلهی
خفاش و حشرا خونخوار انجام میشود ( .)4یکی از راه-
های تشخیص بیماریها تغییرا سرمی و بیوشیمیایی
خون است که در هر بیماری ممکن است تغییر کند.
تغییرا مقادیر پالسما یا سرم به هر دلیل که باشد برای
شناخت دریا بیماری استفاده میشود ( ،)1لذا هد از
مطالعهی حاضر بررسی شاخصهای بیوشیمیایی و
هماتولوژی سرم گاوهای مبتال به لوسمی شامل گاوهای
 PLمثبت و منفی است.
مواد و روش کار
این مطالعه بر روی گاوهای شیری نژاد هولشتاین در

18

گاوداری زاگرس وارع در شهرستان شهرکرد انجام گرفت.
برای نمونهگیری ،ابتدا محل مورد نظر را با الکل ضتد
عفونی کرده و سپس نمونههای خون از ورید وداج بته
میزان  10میلیلیتر در لولههای استریل خألدار فارد ماده-
ی ضد انعقاد اخذ شد .نمونههای خون جمعآوری شده ،به
آزمایشگاه منتقل گردید و پس از سانتریفیوژ کردن لولهها
به مد  10دریقه با سرعت  2500دور در دریقه سرم
آنها جدا و در داخل میکروتیوپهای  1/5میلیلیتری
ریخته شد .سرمها تا هنگام آزمایش در دمای -20درجه
سانتیگراد بهصور منجمد نگهداری شدند ،همچنین بر
اساس آزمایش ا یزا و با بهرهگیری از کیت (شرکت
ایدکس) گاوهای سرم مثبت شناسایی شدند ،سپس 100
رأس گاو که سرم مثبت بودند انتخاب شد و نمونه خون
کامل آنها همراه با مادهی ضدانعقاد ) (EDTAبرای
انجام شمارش لکوسیتها و شناسایی لنفوسیتوز پایدار
( )PLماهی یک بار بهمد  3ماه متوالی اخذ گردید.
نمونهها بر اساس لنفوسیتوز پایدار به دو گروه PL
مثبت و منفی تقسیم گردیدند .لنفوسیتوز پایدار به
گاوهایی گفته میشود که تعداد گلبولهای سفید خونشان
بیشتر از  15000گلبول سفید در هر میلیلیتر و
لنفوسیتهای خونشان بیشتر از  10000لنفوسیت در هر
میلیلیتر باشد ،بر همین اساس  20رأس گاو  PLمثبت و
 20رأس گاو  PLمنفی انتخاب شد (.)17
برای ارزیابی وضعیت کبد سطح  ASTو  ،GGTبرای
ارزیابی وضعیت کلیه سطح  BUNو کراتینین خون خون،
همچنین سطح کلسیم و فسفر خون با کیت تجاری
ساخت شرکت پارس آزمون – ایران و دستگاه اتوآنا یزر
مدل ( )Cobas integra 400اندازهگیری شد.
دادههای بهدست آمده در هر دو گروه با بهرهگیری از
نرمافزار  SPSSو با استفاده از آنالیز واریانس یکطرفه در
سطح  P < 0/05مقایسه شد.
نتایج
در جدول  1و نمودارهای 1تا  6ارزیابی بیوشیمیایی سرم
در گاوهای آلوده به لوسمی گاو ( گاوهای مبتال و غیر
مبتال به لنفوسیتوز) آورده شده است.
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همانگونه که در جدول  1مشاهده میشود غلظت سترمی
آنتتزیم  BUN ،GGTو کتتراتینین در گاوهتتای مبتتتال بتته
لنفوسیتوز بیشتر از گاوهای غیر مبتال به لنفوسیتوز استت،
اما این اختال از نظر آماری معنتیدار نیستت (.)P>0/05
همچنین غلظت سرمی  ASTو کلسیم در گاوهای مبتال به

لنفوسیتوز کمتر از گاوهای غیر مبتال به لنفوسیتوز است و
از نظر آماری معنیدار است (.)P<0/05
در همین ارتباط غلظت سرمی فسفر در گاوهای مبتتال بته
لنفوسیتوز بیشتر از گاوهای غیرمبتال به لنفوسیتوز است و
از نظر آماری معنیدار است (.)P<0/05

جدول  -1مقایسه میانگین و انحرا معیار  ،GGT ،ASTکلسیم ،فسفر BUN ،وکراتینین در گاوهای مبتال و غیرمبتال به لنفوسیتوز
شاخصهای بیوشیمیایی

مبتال به لنفوسیتوز

غیر مبتال به لنفوسیتوز

(U/L) AST

*52/3±05/96

*74/2±11/85

(U/L) GGT

13/1±1/84

12/1±48/92

کلسیم)(mg/dL

*8/1±04/01

*0±9/95

فسفر)(mg/dL

*7 /0±13/97

*5/0±72/87

(mg/dL) BUN

15/1±06/43

13/1±94/21

کراتینین)(mg/dL

1/0±97/04

1/0±41/03

عالمت * در هر سطر نشانگر اختال معنیدار است.

بحث
اگرچه لکوز در بعضی نقاط اروپا ریشهکن شده استت،
ولی در بیشتر کشورها بتهخصتو در گتاو شتیری شتیوع
زیادی دارد .بتهدلیتل نبتود واکستن و یتا درمتان مناستب،
عفونتهای ناشی از این ویروس موجب خسارا ارتصتادی
رابل توجه و صر هزینههای هنگفت برای اجرای برنامته-
های کنترل و ریشهکنی میشود.
 Ottو همکاران در ستال  2003ارتبتاط بتین شتیوع
ویروس لوکوز گاوی و میزان تولید را در گلتههای گاوهتای
شیرده در آمریکا بررسی کردنتد و  5/5میلیتون د ر ضترر
ارتصادی کته شتامل کتاهش وزن ،کتاهش شتیر و کتاهش
تولید مثل بود را در گلههای لوکوز مثبتت گتزارش کردنتد
(.)12
آلودگی بته لوکتوز از نظتر درمانگتاهی بیشتتر موارتع
خاموش و غیر رابل تشتخیص استت .استاس کنتترل ایتن
بیماری بر مبنای شناستایی حیوانتا آلتوده بتا روشهتای
سرولوژی و حذ آنهاست (.)7
در مطالعهای که پورجعفر و همکاران در ستال 1388
در منطقه شهرکرد بهعمل آوردند 422 ،رأس گاو از گلته-
های شیری از نظر حضور آنتیبادیهای ضد  BLVبا روش

الیزا و آگارژل ایمونودفیوژن بررسی کردند کته بته ترتیتب
 59رأس ( 14درصد) و 40رأس ( 9/5درصد) مثبت بودنتد
و مشخص شد که بین حساستیت ایتن دو تستت اختتال
معنیدار و آزمون الیتزا حستاستر استت .در ایتن پتژوهش
مشخص شد بین میزان آلودگی در این شهرستان با انتدازه
گله و استفاده از سرسوزن مشترک ارتباط آماری معنتیدار
است .کمترین میزان آلودگی در گاوهای با سن  3-2ستال
و بیشترین میتزان آلتودگی در گاوهتای بتا ستن  6ستال و
بیشتر بود (.)2
برای مطالعه آزمایشگاهی بیماری روشهای متعتددی
وجود دارد ،که از آن میان میتوان به جدا کتردن ویتروس
در کشت بافت طحال بره ،انجتام آزمتون ایمونوفلورستنت،
آزمایش ا یزا و آزمایش ایمیونودیفیوژن در ژل آگار اشتاره
کرد .با توجه به گرانی روش جداستازی ویتروس ،عمتدتاً از
روشهای سرولوژیک برای تشخیص بیماری استفاده متی-
شود؛ در وارع بهعلت مادامالعمر بودن عفونت ،حضور پادتن
دلیلتتی بتتر حضتتور ویتتروس در بتتدن دام استتت .در میتتان
آزمایشهای سرولوژیک ،ا یزا بهعلتت آستانی روش کتار و
نیز انجام همزمان تعداد زیادی از نمونههتا جایگتاه ویتژهای
دارد (.)15
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 Souzaو همکاران در سال  2011با بررستی استترس
اکسیداتیو و آنالیز پروفایل لیپیدها در بیماری لوکوز نشتان
دادند که در مقایسه با گاوهای سالم ،لوکوز موجب افتزایش
سطح تریاسیلگلیسرول میشود .در این مطالعته فعالیتت
آنزیم گلوتاتیونپراکسیداز و سوپراکسید دیستموتاز نستبت
بتته گتتروه شتتاهد کمتتتر بتتوده در صتتورتیکتته ستتطح
هیدروپراکسیداز و مالوندیآلدهید دارای اختتال معنتی-
داری با گروه شاهد نداشته است (.)17
 Sandevو همکتتتتتاران در ستتتتتال  2013برختتتتتی
شاخصهای هماتولوژی و بیوشیمیایی را در گاوهای مبتتال
به لوکوز بررسی کردند .در ایتن مطالعته تستت تشخیصتی
برای شناسایی لوکوز ،تست آگتارژلایمنودیفتوژن بتود .در
این مطالعه گاوها به سه دسته تقستیم شتدند کته شتامل
گاوهای مبتال بته لوکتوز ( PLلنفوستیتوز پایتدار) مثبتت و
منفی و گروه کنترل بود .نتایج بهدست آمده از این مطالعه
نشان داد که برخی شاخصها در گاوهای لوکتوزی و گتروه
کنترل متفاو بود .نتایج به ایتن صتور بتود کته مقتدار
کلستتیم ،نوتروفیتتل و آستتپارتا آمینوترانستتفراز ( )ASTدر
گاوهای لوکوزی کمتر از گاوهای سالم بود ولی سطح فسفر
و آلکالینفسفاتاز ( )ALPبیشتر بود کته بتا مطالعته حاضتر
همخوانی دارد ،بهطتوریکته مقتدار کلستیم و آستپارتا -
آمینوترانسفراز ( )ASTگاوهای مبتال به لنفوستیتوز پایتدار
در این مطالعه بهطور معنیداری کمتر و سطح فسفر بیشتر
از گاوهای غیر مبتال به لنفوسیتوز است (.)11
 Akalinو همکتتتاران در ستتتال  2015روی  27گتتتاو
شیری مطالعهای با هد بررسی وضعیت آنتیاکستیدانی و
برخی شاخصهای بیوشیمیایی در گاوهای لوکتوزی انجتام
دادند .آنها با تست تشخیصی ا یزا ،گاوها را بته دو گتروه
سرم مثبت و گروه کنترل تقسیم کردنتد و نتتایج بته ایتن
صور بود کته آنتزیم آستپارتا آمینوترانستفراز ( )ASTو
سروپالسمین در گاوهای لوکوزی کمتتر از گاوهتای ستالم
بود ،ولی سطح آلکالینفسفاتاز ( )ALPدر گاوهای لوکوزی
نسبت به گاوهای سالم بیشتر بتود .در ایتن مطالعته مقتدار
ویتامین  ،Cکلستیم ،منیتزیم و آنتزیم کتتا دهیتدرژناز
( )LDHاختال معنیداری در هر دو گتروه ندارنتد .نتتایج
این پژوهش در خصتو آنتزیم آستپارتا آمینوترانستفراز
( )ASTبا پژوهش حاضر همخوانی دارد (.)5
20

 Rasheedو همکاران در سال  1996پروفایتل ختونی
افراد مبتال به لوسمی حاد و افراد سالم را در انسان بررستی
کردند و نتایج آنها نشتان داد کته  ,LDHاوره ،کتراتینین،
بیلیروبین و  WBCدر افتراد بیمتار بیشتتر از افتراد ستالم
است ،ولی مقدار هموگلوبین ،هماتوکریت و تعتداد پالکتت
کاهش داشتند .در مطالعه حاضر همانند این پژوهش سطح
اوره وکراتینین در گاوهای مبتال به لنفوسیتوز پایدار بیشتر
بود ،اما مقدار آن معنیدار نبود (.)13
 Selvicو همکتتتتاران در ستتتتال  2016تغییتتتترا
بیوشیمیایی ختون را در گاوهتای مبتتال بته لمپتیاستکین
بررسی کردند و نشان دادنتد کته ستطح  ASTو  BUNدر
گاوهای مبتال افتزایش یافتته و ستطح سترمی کتراتینین و
آنزیم GGTدر گاوهای مبتال و سالم اختالفی ندارند .آنهتا
بر اساس نتایج بهدست آمتده گتزارش دادنتد کته بیمتاری
لمپیاسکین موجب آسیب به کبد و کلیه میشود (.)14
 Spatarو همکتتارن در ستتال  1978میتتزان کلستتیم
گاوهای مبتال به لوکوز را بررسی کردنتد و بته ایتن نتیجته
رسیدند که سطح کلسیم در گاوهای مبتتال کمتتر از گتروه
کنترل است که با مطالعه حاضر همخوانی دارد (.)18
 Mateiو همکاران در سال  2010فاکتورهتای ختونی
) (Albumin, ALP, AST, GGT, CKرا در گاوهتتای
مبتال به  Subclinical Mastitisو گاوهای ستالم را بررستی
کردند و نشان دادند بیماریها فاکتورهای ختونی را تغییتر
متیدهنتد .در ایتن مطالعته میتزان  Albuminو  ALPدر
گاوهای ورم پستانی افزایش و میتزان  GGT, ASTو CK
کاهش داشت (.)8
همانطور که نشان داده شد سطح آنتزیم آستپارتا -
آمینوترانسفراز ( )ASTدر مطالعه حاضر کاهش یافته است
که با نتایج چندین مطالعه دیگر منطبا است .این کتاهش
میتواند بهدلیتل تتأریر بیمتاری بتر روی هپاتوستیتهتا و
کتتاهش تولیتتد و ترشتتح  ASTاز کبتتد ( )19و نیتتز کتتاهش
ویتامین  B6بهعنوان کوآنزیم مورد نیاز برای ساخت آنتزیم
 ASTدر کبد در آسیبهای کبدی باشد ،بتهطتوریکته بتا
تجویز این ویتامین سطح آنزیم  ASTافزایش مییابد (.)5
طبا نتایج مطالعه حاضر و مطالعا ربلی سطح فستفر
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خون در گاوهای مبتال به لنفوستیتوز بتهطتور معنتیداری
افزایش داشته که نشان میدهد هر چه گستردگی تخریتب
و دجنره شدن سلولها بیشتر باشتد غشتای فستفولیپیدی
سلول بیشتر تخریب شده و فستفر بیشتتری در ختون آزاد
.)5( میشود
 به صور، درصد کلسیم پالسما50  تا40 در حدود
 درصد آن به80 ًمتصل به پروتئینها بوده که تقریبا
 تغییر در غلظت پروتئینهای پالسما.آلبومین متصل است
عمدتاً آلبومین منجر به تغییرا موازی در مقدار کلی
- بهدلیل تأریر بیماری روی سلول.کلسیم پالسما میشود
های کبدی و کاهش تولید آلبومین در نتیجه سطح کلسیم
 همچنین میتوان علت کاهش،سرم نیز کاهش مییابد
.)9( آلبومین را هم به بیاشتهایی ربط داد
با توجه به نتایج بهدست آمده میتوان اینطور
استنباط کرد که برخی شاخصهای بیوشیمیایی و
،هماتولوژی در مراحل مختلف لوسمی گاو تغییر میکند
 سطح سرمی،بهطوریکه در مراحل پیشرفتهتر لوسمی
 کمتر و سطح فسفر بیشتر از مراحلAST کلسیم و آنزیم
.اولیه لوسمی میشود
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Summary
Bovine leukemia virus (BLV) is an oncogenic B-lymphocytotropic retrovirus and structurally
related to the human T cell leukemia virus type 1 (HTLV-1). Some haematological changes have been
reported within the different stages of BLV. Altered blood enzyme profile, as well as biochemical
parameters were also reported by different researchers. The aim of the present study was to
biochemical evaluation of cattles serum infected with bovine leukemia virus. The experiment included
40 cows at various ages and body weight. On the basis of haematological results, the cows were
divided into two groups: first group –BLV seropositive with normal lymphocyte; second group – BLV
seropositive with increase lymphocyte. Blood samples were collected from the jugular vein for
biochemical evaluation of serum such as AST, GGT, calcium, phosphor, BUN and creatinine. Results
indicated that the serum phosphor concentration of persistent lymphocytosis (PL) Holstein cows
(7.13±0.97) was significantly higher than that cattle without lymphocytosis (5.72±0.87). Also, the
serum calcium and aspartate aminotransferase (AST) concentration of persistent lymphocytosis (PL)
Holstein cows (8.04±1.01) and (52.05±3.96) was significantly lower than that cattle without
lymphocytosis (9.0±0.95) and (74.11±2.85). There were no statistically significant changes in the other
studied blood biochemical indices. Based on the results of present study, could be concluded that some
biochemical and hematological parameters change in different stages of bovine leukemia, so that in
cows with lymphocytosis, serum levels of calcium and AST are lower and phosphorus levels are
higher than in non-lymphocytic cows.
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