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چکیده
تغییرات پارامترهايخونگاوهايشیري دورگو بومی دراسترسحملونقلبهمنظورتعیین الف: تغییرات هماتولوژیکوبیوشمیاییخون متعاقب
به برگشت تغییرات زمان تعیین ج: و نقل، حمل از پس ساعت تا7/5 پارامترهاي خون تغییرات مقایسه مدت، ب: کوتاه جادهاي و نقل حمل استرس
حالتعاديوسرانجامد:تعیینارتباطاحتمالیوتأثیرمتقابلزماننمونه برداري درپارامترهايخوندرارومیهمطالعهگرد ید.تعد اد18رأسگاوشیري
ابتدا بطور جداگانه گروه و هر تقسیم رأسی دو گروه یک رأسی و گروه چهار به 4 شد ند . گاوها انتخاب در سال1382-83 ساله آبستن و4 غیر سالم،
و10 شوسه کیلومتر 30) کیلومتر به مسافت40 و برگشت رفت ساعت یک مد ت به بار حمل بوسیله وانت شده و خونگیري وریدوداج از میلیلیتر 5
بارد یگرخونگیري شدهوشمارش ساعتپسازآن ومجموعًا5 کیلومترخاکی) حملشدند.سپسبهفاصله5/ 1 ساعتاززمانحرکتتاحداکثر7/5
پتاسیموفسفر تعیین سدیم، منیزیم، کلسیم، گلوکز، کورتیزول، پروتئینتام، فیبرینوژن، هموگلوبین، هماتوکریت، تفریقی وکلیلکوسیتها،
توسط اسپکتروفتومتري روش به آزمون پارس شرکت کیتهاي آزمایشگاهی از با استفاده منیزیم و فسفر کلسیم، گلوکز، سرمی غلظت گردیدند.
دستگاهاتوآنااللیزر(RA-1000)تعیینگردیدند.غلظتسدیموپتاسیمبوسیلهدستگاهشعلهسنجیمحاسبهشد.شمارشکلیلکوسیتهابااستفاده
هموگلوبینوفیبرینوژننیزبااستفادهازدستگاهرفراکتومتر وکیتهموگلوبین هماتوکریت، پروتئینتام، ازمحلولمارکانووالمنئوبارمعینگرد ید.
Caseروشهاي و SPSS افزار 11 نرم از اندازهگیري شـد. ELISAروش و به کورتیزول آزمایشگاهی از کیت با استفاد ه سرم شـدند. کورتیزول محاسـبه
گلوکز افزایش سبب مدت کوتاه جادهاي نقل و حمل گردید . همبستگی (Pearson) استفاده آزمون و Paired t-test یکطرفه، واریانس آنالیز ،Summaries

هماتوکریت در صورتیکه گردید. حرکت 6 ساعت پس از د ر %23 تا لکوسیت ها و ساعت 1/5 کورتیزول تا 340% د ر ساعت، در 7/5 %48/6 تا سرم
بین را د ر (P<0/01) معنید اري اختالف فوق پارامترهاي میانگین مقایسـه یافتند. کاهش حرکت پس از سـاعت در5/ 7 %16 تا هموگلوبین تا17%و
نداند. نشان را معنیداري اختالف (P<0/10>0/05) ائوزینوفیل و فسفر، سدیم استثناء به مطالعه تحت پارامترهاي سایر نشان میدهد. مذکور ساعات
کورتیزول ساعت، کلسیمو سدیم با6 لکوسیتها، هماتوکریت، هموگلوبینوائوزینوفیلبا7/5 ساعت، طوالنیترینتأثیرحمل ونقل بررويگلوکز،
دار معنی پارامترهاي با حرکت از قبل در کورتیزول دار بین معنی Pearson رابطه آنالیز همبستگی است. بوده ساعت با3 لنفوسیتها و ساعت با5/ 4
بنابراینمی تواننتیجه نگرفتند. نقلقرار بهعبارتبهترزمانهاينمونهبرد اريتحتتأثیرکورتیزولواسترسحملو نشاننداد. بعدازحرکترا در
هماتوکریت، هموگلوبینولکوسیتها اثرات منفیکوتاهمدتی گرفتکهاسترسحمل ونقل جادهايکوتاهمدتبا افزایشکورتیزولوتأثیردرگلوکز،

نقل موردتوجه قرار گیرد. و حمل هر نوع از قبل بایستی در میگذارد که بر جاي گاو سالمتی و اقتصادي حیات در را

گاو کلسیم، هماتوکریت، لکوسیت، کورتیزول، گلوکز، نقل، و حمل استرس، کلیدي: کلمات



164 آبزیان و د ام امور
در

زمستان1386 ،77 شماره

آبزیان165 و د ام امور
در

Pajouhesh & Sazandegi No 77 pp: 163-169

Influence of the short-term road transport stress on blood parameters in dairy cows
By: Ramin A.G, Clinical Sci., Asri-Rezaie S,Vet. College, Urmia Univ., Hayateghibi H, Physiological Dept. Vet 
College, Urmia Univ.
Mohammadi D Vet Graduated, Vet. College, Urmia Univ.
Blood hematological and biological changes during the short time road transport stress was investigated in 18 hybrid 
dairy cows in 2004 in northwest of Iran. Cows were grouped in 4 groups of four cows and one group of two cows. 
Each group was transported by car up to 40 Km round trip for an hour. The amount of 5 ml blood was taken from 
Jugular vein from each cow before transport and then repeated blood sampling 1.5 hours interval up to 7.5 hours after 
transportation. Hematological and biochemical parameters were assessed before and after transport. Blood cortisol 
was assessed by ELISA using commercial cortisol kit (GMBH, Germany). Serum glucose, calcium (Ca), inorganic 
phosphorus (IP) and magnesium were evaluated by spectrophotometer using commercial kits (Pars Azmon, IR). 
Serum sodium (Na) and potassium were measured by flame photometer. Total protein and fibrinogen were evaluated 
by refractometer method. Leucocytes and differential count were also carried out as absolute counts. SPSS statistical 
program and case summaries, ANOVA, paired t-test and Pearson correlation were used to analyze the data. Blood 
cortisol, glucose and leucocytes increased up to 340%, 48.6% and 23% within 1.5, 7.5 and 6 hours, respectively, after 
transport. Haematocrit and hemoglobin decreased up to 17% and 16% 7.5 hours, respectively, after transport. The mean 
differences for those parameters between before and after transport were significant (p<0.01). The mean differences 
for other parameters except for IP, Na and eosinophil (p<0.1>0.05) were not significant. The highest changes were 
observed 7.5 hours after transport in glucose, hematocrit and hemoglobin, 6 hours after transport in Ca, leucocytes and 
Na, 4.5 hours after transport in blood cortisol, 3 hours after transport in absolute lymphocyte count. Pearson correlation 
results showed no significant correlations between cortisol before transport and significant blood parameters after 
transport. It is concluded that the short time road transport stress increased blood cortisol, that responsible to changes 
in blood parameters mainly on glucose, hematocrit, hemoglobin and leucocytes. These parameters are known as health 
and economic parameters in ruminants life and should be considered during the transportation.
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مقدمه
و سالمتی در حفظ ــخوار کنندگان نش در ــترس ها اهمیت مطالعه اس
تغییراتی در دامها با استرس میباشد. نمود ظرفیت تولیدي آنها افزایش
مقابل در ــدن ب ــخ پاس میگردد . ــخص فیزیولوژیکی مش ــاي پارامتره در
کورتیزول قدامی و هیپوفیز از ACTH هورمون هاي شدن با آزاد استرسها
تأثیر میگذارد . خون هموستاز سیستم بر که بوده همراه فوق کلیه غده از
،(31) تشنگی ،(18) و گرسنگی بیماري  ،(29) سرما ،(2) گرما استرس
د ر استرسها از رایجترین و نقل (23) حمل (8) و گوساله گرفتن شیر از

محسوب میشوند. گاو
به فروش و اهداف خرید را با در گاو ــل و نق ــترس حمل اس محققین
طوالنی، حضور مسافتهاي در کامیون، چرا ــتی، هواپیما، کش ــیله وس
و معاینه جهت درمانگاههاي د امپزشکی به و انتقال دام ــگاههاي نمایش در
و تاثیر نقل و حمل گوناگون انواع لذا نمود هاند . توصیف اهمیت ــان با درم
،(12) دام ــد رش و وزن کاهش ،(1) بد ن فیزیولوژیکی واکنشهاي آن بر
گوسفند گاو (22)، در (28) ــیر ش تولید و کاهش ــت (27) گوش کیفیت

در ــی میباشد . بررس و مطالعه ــتلزم مس (15) ــاله گوس و (13) (11)، بز
خون گلوکز ــه (25)، یافت افزایش ــون خ کورتیزول فوق ــوارد اکثریت م
متفاوتی تغییرات (7) و مانده تغییر بدون یا و کاهش (21) ،(27) افزایش
حمل اساس بر ــیمیایی بیوش و هماتولوژي پارامترهاي از بعضی تابلوي در
دیگر هاي ــترس اس با توام و یا (17) دراز مدت ،(25) مدت کوتاه نقل و
قند، میزان در موجود اختالفات به توان می است که گردیده گزارش (26)

نمود. اشاره معد نی مواد و پروتئین
ــی از ناش فیزیولوژیکی و تغییرات ونقل حمل ــترس اس جایگاه به نظر
و علی افتاده اتفاق نقل عمدتاً در ساعات اولیه حمل و تغییرات و اینکه آن
به د ام ارجاء هد ف ــزرگ با در دامهاي ب اي نقل جاده حمل و ــوص الخص
حمل از ناشی شد ن تغییرات لحاظ نهایتاً و درمان معاینه و جهت درمانگاه
را تشخیص امر ــت ممکن اس که بیماري عالئم از ــی بخش عنوان به نقل و
با اي و جاده ــل نق و حمل از مندي بهره با مطالعه ــن ای نماید. ــرف منح
تعیین گردید. 1- ــی بررس زیر اهداف با محدود زمانی فاصله در ــین ماش
استرس متعاقب ــالم گاوان س خون ــیمیایی بیوش و هماتولوژیک تغییرات

... تغییرات پارامترهاي ارزیابی



164 آبزیان و د ام امور
در

زمستان1386 ،77 شماره

آبزیان165 و د ام امور
در

7/5 مطالعه تا مورد تغییرات مقایسه اي.2- جاده مدت ونقل کوتاه حمل
اولیه حالت تغییرات به برگشت زمان تعیین -3 نقل. حمل و از پس ساعت
برداري نمونه زمان متقابل تاثیر و احتمالی ارتباط تعیین -4 ــرانجام س و

خون. پارامترهاي بر

کار روش و مواد
نقل و و روش حمل دامها

محد ودهي در ــتن غیر آبس بومی و ــیري دورگ ش گاو رأس 18 تعداد
آن ها ــالمتی س از اطمینان و بالینی معاینات انجام از پس ــال س ــنی 4 س
ــکی دامپزش تخصصی درمانگاه و در محل خریداري ارومیه دام ــدان می از
مورد مطالعه ــد ه ش زمان بندي برنامه و برطبق ارومیه نگهد اري ــگاه دانش
4 به گاوها می شدند. تغذیه یونجه از نگهداري طی در گاوها گرفتند. قرار
فواصل در گروه هر شدند. تقسیم رأسی د و گروه یک و رأسی چهار گروه
و شده خونگیري صبح به آرامی از ورید وداج ساعت 8 در متفاوت زمانی
از یک هر گاوهاي سپس گردید ند. منظور شاهد و صفر ــاعت به عنوان س
به برگشت و رفت ساعت یک مد ت به و شد ه بار حمل وانت سوار گروهها
خاکی) جاد ة 10 کیلومتر و شوسه جاده (30 کیلومتر کیلومتر 40 مسافت
گردانده نازلو لر قره روستاي تا نازلو جاد ة بالو، سلماس، جادة ــیر مس در
از ــا را ــد ند. گاوه ش د اده عودت تخصصی درمانگاه یعنی مبدأ به ــده و ش
از ساعت 1/5 فاصلۀ به و منتقل درمانگاه بهاربند به و کرده پیاده ماشین
5 بار مجموعاً و انتقال نقل و از پس ــاعت 7/5 س حداکثر تا حرکت زمان
جداگانه 5 مرحلۀ در گاو رأس 18 نقل و حمل شدند. بنابراین خونگیري

انجام گرفت.

برد اري نمونه روش
صفر در زمانهاي 6 بار آزمایش تحت گاو رأس از تعد اد 18 مجموع در
و حمل از بعد ــاعت س و 7/5 6  ،4/5  ،3  ،1/5 نقل)، حمل و ــل از (قب
پالستیکی مصرف وسیله سرنگ یکبار به میلی لیتر خون 5 میزان به نقل
بر خونی گسترش لکوسیتها تفریقی تشخیص براي ابتدا شدند. خونگیري
مخلوط EDTAبا شده تهیه خون از لیتر میلی 2 مقدار شد. تهیه الم روي
،(PCV) هماتوکریت ،(WBC) ــیتها کلی لکوس ــمارش ش براي ــده و ش
خون و بقیه بکار رفته (TP) تام پروتئین هموگلوبین (Hb)، فیبرینوژن و
پتاسیم سد یم، منیزیم، ــیم، کلس گلوکز،  گیري کورتیزول،  اندازه براي

شد . استفاد ه فسفر و

پارامترهاي خون گیري روش اندازه
از ــتفاده اس ــفرو منیزیم با فس ــیم، کلس ــز، گلوک ــرمی س ــت غلظ
ــپکتروفتومتري اس روش به آزمون ــارس پ ــرکت ش اختصاصی کیتهاي
سدیم غلظت گردیدند. تعیین (RA-1000) اتوآناالیزر ــتگاه دس ــط توس
Flame photometer ــتگاه د س توسط سنجی ــعله روش ش به ــیم پتاس و
و مارکانو محلول از با استفاده سفید تعداد گلبولهاي شدند. اندازهگیري
دستگاه به وسیله تام پروتئین شدند. شمارش گوتین به روش بار نئو الم
لوله ــیله وس به هماتوکریت ،(MT-200ATC, Germany) ــر رفراکتومت
هموگلوبین ،(Clauss) انعقادي روش به فیبرینوژن ــت، میکروهماتوکری
ــتگاه دس ایران) در ــون، آزم (پارس هموگلوبین ــت از کی ــتفاده اس ــا ب

کورتیزول تجاري کیت از استفاده با سرم کورتیزول و ــپکتروفتومتري اس
شدند. اندازهگیري ELISA روش به (Human, Wiesbaden, Germany)

آماري آنالیز روش
ــن تعیی ــراي ب Case Summaries روش  و SPSS11 ــزار اف ــرم  ن از
نمونه مختلف زمان هاي در معیار انحراف و ــتاندارد اس انحراف میانگین، 
آنالیز گرد ید . ــتفاد ه اس تحت مطالعه هاي از پارامتر یک ــر ه گیري براي
بکار پارامترها میانگین اختالف تعیین براي (ANOVA) یکطرفه واریانس
نقل حمل و ــترس اس متعاقب خونی تغییرات حد اکثر و ــل حداق تا ــت رف
معنی رابطه تعیین براي (Pearson) همبستگی آزمون از گردد. ــخص مش
معنی و متفاوت میانگین که خون پارامترهاي بین معکوس و مستقیم دار
حمل متعاقب پارامترها هماهنگی تا ارتباط و گردید استفاده داشته داري

گرد د. استخراج ونقل

نتایج
ــفر، فس ــیم، کلس ــتاندارد غلظت اس انحراف و 1 میانگین ــدول ج
ــیت، لنفوس ــام،  فیبرینوژن، ت پروتئین ــیم، ــدیم، پتاس ــم، س منیزی
ــان نش حرکت از پس ــاعت س 7/5 قبل و در را ائوزینوفیل و نوتروفیل
پروتئین و پتاسیم منیزیم، ــفر، فس ــیم، کلس حد پائینترین مید هد.
و نوتروفیل ــراي ب ــاعت و 6 س و 6  ،4/5 ،1/5 ،6 در به ترتیب ــام ت
سیر نیز ــدیم است س بوده حرکت از پس ــاعت س 3 1/5 و ــیت لنفوس
استثناء فسفر، سدیم به یکطرفه واریانس آنالیز ــت. اس د اشته صعودي
ــاعات س در بین را معنیداري اختالف (p<0/1>0/05) ــل ائوزینوفی و

نمیدهد. نشان برداري نمونه
گرم میلی 85/6 به حرکت 6/ 57 در قبل از از ــرم س گلوکز میانگین
یافت. ــت افزایش حرک از ــاعت پس س 7/5 (6/ 48٪) در لیتر ــی دس در
ــت. اس بوده از حرکت پس ــاعت در 1/5 س ــرم س حد گلوکز ــن باالتری
معنی داري اختالف ــرداري ب نمونه زمانهاي در گلوکز میانگین ــه مقایس
33/8 از کورتیزول خون غلظت میانگین میدهد. ــان نش را (p<0/001)
1/5 د ر (٪340) ــر لیت ــی دس در 114/9 نانوگرم به حرکت از ــل قب د ر
ساعت تا 5/ 7 نزولی ــیر س ــپس س یافته افزایش حرکت از ــاعت پس س
ــیداري معن اختالف میانگینها ــه مقایس .(1 (نمودار ــد میده ــه ادام را

میدهد. ــان نش مذکور ــاعات س بین را در (p<0/001)
حرکت از ــل قب در ــن هموگلوبی و ــت هماتوکری ــت غلظ ــن میانگی
29/3٪ و به ــاعت س 7/5 از پس که بود ه 11/7 و ٪35 /3 ــب ترتی ــه ب
6 د ر میانگینها حد پائینترین ــت. اس یافته تقلیل (٪16 ،٪17) 9 /8
اختالف یکطرفه واریانس آنالیز است. بوده نقل و حمل از پس ــاعت س
نشان میدهد. برداري نمونه ساعات بین در را (p<0/001) معنیداري
بوده 10744 حرکت از قبل د ر خون سرم ــیتهاي لکوس کلی میانگین
افزایش (٪23) 13147 یعنی ــزان می باالترین به ــاعت 6 س از پس که
در (p<0/001) را ــیداري معن اختالف ــا میانگینه ــه مییابد. مقایس

میدهد. نشان حرکت از پس ساعات
نمونهگیري تا انتهاي ائوزینوفیلها و هماتوکریت، هموگلوبین گلوکز،
پس سدیم و کلسیم ــیتها، لکوس صورتیکه در ــید ند. حالت اولیه نرس به
ساعت 4/5 از پس خون کورتیزول ــیدند. رس اولیه به حالت ــاعت از 6 س
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منیزیم،  فسفر، ــیدند . اولیه رس به حالت ساعت از 3 ــیتها پس لنفوس و
ــد. آنالیز نیافتن ــیداري ــا تغییر معن نوتروفیله و ــوژن ــیم، فیبرین پتاس
پارامترهاي با ــت از حرک قبل د ر ــن کورتیزول بی (Pearson) ــتگی همبس
زمانهاي نداند لذا ــان نش حرکت رابطهاي را پس از ــاعات س در معنی دار
نگرفتند. قرار نقل و حمل استرس و کورتیزول تأثیر تحت برداري نمونه

بحث
میگردند عارض متعددي ــهاي استرس دام نگهداري و پرورش طی در
تأثیر ــل تولید مث ــدو تولی ــد، رش مانند دام ــاد و اقتص ــالمتی س بر ــه ک
هیپوفیز آزادکننده هورمون ــترسها این اس شیمیایی ــطه واس میگذارند.
را استرس شدت و حدت آنها میزان که بود ه کورتیزل و ACTH قدامی،
پارامترهاي و تأثیر در کورتیزول ظهور با میدهند. عوارض استرسها نشان
ــها، استرس انواع بین د ر میگردد. ــخص ــیمیایی مش بیوش و هماتولوژیکی
شیرگیري از استرس با متعادل بود ه و متوسط ــترس اس یک نقل و حمل

میباشد (24). گوساله
نژاد و ــن محیط، س به توجه ــا ب ــالم س در گاو کورتیزول ــت غلظ
مطالعه این نتایج با ــد (30) که میباش لیتر ــی دس در گرم نانو 32/8
افزایش Dobson مینماید. ــت مطابق نکرده نقل و حمل گاوهاي ــراي ب
گاوها نقل در و حمل متعاقب را د سی لیتر در نانوگرم تا 55 کورتیزول
برابر یعنی دو ــا ت این مطالعه کورتیزول در .(6) ــت اس نموده ــزارش گ
میدهد. را نشان استرس شدت رسیده که لیتر ــی د س در نانوگرم 115
ــت. اس نموده نیز گزارش ــش10 برابري کورتیزول را افزای Steinhardt
نقل در و حمل دقیقه را متعاقب30 ــزول کورتی افزایش محققان (23)
4 و ــاعت (19) س 2 ،(20) ــاعت س 45 دقیقه (13)، 1 ،(16) میش
استرس در دو بدن به پاسخ نمودهاند. گزارش (26) را ــاعت در گاو س

فوق غده و ــز هیپوفی هیپوتاالموس، ــه مرحل میگیرد ــورت مرحله ص
و صداست و ــر س مانند محیطی هاي ــترس اس با ارتباط در که کلیوي
ــترس عصبی اس با ارتباط در که و مد وال کلیه ــمپاتیک، فوق س مرحله
ــتم سیس در تاثیر ــترسها با اس لذا .(14) ــت اس نقل و ــد حمل همانن
وزن کاهش ــري و الغ ــبب س فیزیولوژیکی تغییرات و ــتاز خون هموس
علت را مدت طوالنی و نقل حمل و همکاران Knowles.(1) ــوند میش
وجود به معتقد و همکاران Sartorelli (10) ولی میدانند وزن ــش کاه
و حمل .(20) میباشند. ــترس اس از پس زمان کوتاهترین در تغییرات
هیجان سرما، فیزیکی و گرما، تراکم، ــترسهاي با اس دام عموماً نقل
معلول مطالعه این د ر کورتیزول دار معنی افزایش لذا ــد . می باش همراه
جاده شوسه و یا خنک فصول بارانی نقل در و ماشین، حمل تراکم در

خاکی دانست. یا
مطالعه شده در این ــاهد ه مش نقل و متعاقب حمل خون قند افزایش
27) در ،26 ،18 ،5) ــت اس ــده گزارش ش د یگر نیز ــط محققین توس
نمود هاند ذکر را آن تغییر عدم معدودي و (21) کاهش عده اي ــه صورتیک
مستقیم بین رابطه وجود نقل د ر حمل و ــمی هیپرگلیس علت .(20 ،19)
مصرف و کاهش گلوکونئوژنز یا گلیگوژنولیز افزایش خون، و قند کورتیزول
میباشد (18). هیپوگلیسمی زا انرژي مواد متابولیسم یا افزایش خون قند
ثابت خون گلوکز در متناقض نتایج باشد. فوق حاالت ــت عکس اس ممکن
بهتر عبارت مینماید. به تداعی ــترسها اس را در ماده این تغییرات نبودن
را متفاوتی عکس العملهاي د امها انواع در حدت آنها و ــترس ها انواع اس

می دهند. نشان گلوکز به نسبت
با مطالعه ــن ای در هموگلوبین و ــت دار هماتوکری ــی معن ــش کاه
یافتههاي ــا ب ــته ولی داش همخوانی ــکاران و هم Brealey ــاي یافتهه
همکاران Steinhardt(15)،  Nazifi و ،(25) ــکاران Steinhardt و هم

(n=18) نقل و ازحمل پس ساعت 7/5 و قبل در گاو خون پارامترهاي استاند ارد انحراف و میانگین :1 جدول

نمیباشد. دار اختالف معنی (p<0/10>0/05) ائوزینوفیل و سدیم فسفر، استثناء به 3X/ml ،2mmol/l ،1mg/dl

... تغییرات پارامترهاي ارزیابی
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(18) Ramin مغایرت دارد . نمودهاند گزارش آنها را افزایش که (24)
نتایج ــت. ننموده اس گزارش ACTH تزریق ــب متعاق خاصی را ــر تغیی
در استرس ها اختصاصی Hb و PCV تغییرات دهد که ــان می نش فوق
را نقل و متعاقب حمل PCV افزایش ــت. بینی نیس پیش قابل و نبوده
ــت پنداش می خون جریان در قرمز گلبولهاي افزایش علت به ــاالً احتم
د ار هماتوکریت ــی معن و ــی کاهش تدریج ــون. از خ آب جابجائی ــا ت
که ــد باش همراه عوارضی با تواند ــی نقل م و ــل حم در ــن و هموگلو بی
آرام ــا،  مینراله تجویز ــاط ارتب این در ــردد. گ اصالح ــریعاً س ــتی بایس
هموگلوبین و هماتوکریت تغییرات کاهش سبب فنوباربیتالها و بخشها

.(20 ،19) میشوند
و نقل ــال حمل بدنب فیبرینوژن خون ــن و پروتئی ــدم تغییر میزان ع
ــی دارد (7) همخوان ــکاران هم ــايGentry و ه یافته با ــه مطالع ــن ای در
و Steinhardt و (5) ــکاران هم و Arthington ــات گزارش با ــه صورتیک در
را پروتئین ــش و کاه فیبرینوژن ــش افزای ترتیب ــه به ک (25) ــکاران هم
حاد فاز واکنش ایجاد در ونقل ــترس حمل اس دارد. مغایرت کرد هاند ذکر
فیبرینوژن و ــن پروتئی تغییرات ــد(17). لذا میباش گذار تاًثیر ــی پروتئین
طریق تاًثیر از احتماالً ــوده و ــتی اختصاصی ب نبایس نقل و حمل خون در
و وزن کاهش سبب بدن آب در میزان یا تغییر و پروتئینها متابولیسم در

.(18) گرد د می دامها در رشد
(15) همکاران ــطNazifi و توس نقل و ــل حم متعاقب ــیتوز لکوس
گاو ــراي ب ــکاران هم و Blecha و ــالهها گوس ــراي ب  (18) Ramin و
گرما (18) استرس د ر لکوپنی صورتیکه در (4) ــت اس گردید ه گزارش
Ewbank و Kent ــط توس نقل و حمل در ــیتها لکوس در تغییر عد م و

در افزایش به علت استرسها در لکوسیتوز علت ــدهاند (9). ش گزارش
خون گردش ــینی به نش ــیه حاش ذخائر از انها تحرك و ــا نوتروفیله
نوتروفیل تدریجی افزایش نیز مطالعه این د ر همچنانکه (18) ــد می باش
ایمنی ــتم سیس در تأثیر ــا ب ــد. کورتیزول گردی ــاهده مش ــاعت س 6 تا
را بالستنوژنز ــیت لنفوس ــخ پاس تضعیف، مورفونوکلئرها را فعالیت پلی
به ــته ــم بس این مکانیس د هد (3). می افزایش بیماري را به ابتال و کم
این در نتنها ــه بطوریک بوده متفاوت د ام ــوع و ن حدت ــترس، اس نوع
مفید تلقی که ــه افزایش یافت ــدند بلکه نش تضعیف ــیتها مطالعه لکوس
همکاران Hickey و نتایج با ائوزینوپنی و لنفوپنی ــاهدة می گردد. مش
ــاله، گوس براي (18)  Ramin ،(15) ــکاران هم و Nazifi ،گاو د ر (8)
به کورتیزول دارد. ــی همخوان بز ــراي (13) ب ــکاران هم Mcdougall و
از را ــیتها لنفوس تزاید و تکثیر ایمنی ــتم سیس کننده تضعیف عنوان
ائوزینوپنی در ــت عل نماید. می تضعیف 2 ــن اینترلوکی ــق کاهش طری
ائوزینوفیلها مهاجرت ایجاد در کورتیزول توانایی علت به نیز ــترس اس

.(18) می باشد لنفوئیدي اند امهاي به
(25) در ــکاران هم و Steinhardt یافتههاي با ــرم س ــیم کلس کاهش
(23) Steinhardt نتایج با ولی داشته همخوانی گاو در Nockels گوساله و
ــده ذکر ش تغییر آن عدم ــاله که گوس د ر (9) Ewbank و Kent و گاو در
و استخوانها از فراخوانی و جذب کاهش هیپوکلسمی علت دارد. مغایرت
میشود (18) ذکر مینرالوکورتیکوئیدها ــازي آزادس ادراري با دفع افزایش
مفید خواهد استرس اثرات کاهش در سدیم یا کلسیم از استفاده بنابراین
کلسیم مانند جدي عوارض نقل و حمل در خون سدیم افزایش .(21) بود
نمود هاند (23) اشاره خون فسفر و منیزیم تغییرات محققین به ولی ندارد

نقل و از حمل پس ساعت 7/5 قبل و در خون گاو کورتیزول انحراف استاندارد غلظت و 1- میانگین نمود ار
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مطابقت (9) Ewbankو Kentــاي ه ــه یافت با تنها مطالعه ــن ای نتایج ــه ک
مینماید.

حالت ــت به برگش و ــترس اس تأثیر زمان حداکثر تعیین خصوص در
نقل و حمل تأثیر تحت کاهش افزایش و د ر جهت پارامتر 9 تعداد ــه اولی
گلوکز، که بوده ــاعت متغیر س 7/5 تا ــاعت س 1/5 از قرارگرفتند. تغییرات
عادي به حالت ــاعت 5/ 7 س تا ائوزینوفیلها هموگلوبین و ــت، هماتوکری
دفاعی و ایمنی ــاي بر پارامتره و تاثیر آن ــش کورتیزول افزای ــتند. برنگش
صورتیکه در ــوده زودگذر ب و موقت ــیت و لکوس ــیتها لنفوس یعنی بدن
و تولیدي ــالمتی س پارامترهاي از ــه ک ــیم کلس و هماتوکریت ــز، برگلوک
با مسافت مدت کوتاه ونقل حمل متعاقب که ــت اس بوده طوالنی هستند
معنیداري ارتباط ــه مطالع این در گردد. پاتولوژیک منظور ــتی نبایس کم
معدودي در نگردید ولی مشاهد ه ونقل حمل از بعد و قبل پارامترهاي بین
و هموگلوبین کلسیم تام، پروتئین گلوکز،  با کورتیزول ــات بین از گزارش
بودن کوتاه است ممکن ارتباط عدم علت است(25). گردید ه گزارش خون
سن آنها و نوع با توجه به گاوها مقاومت و نقل،  ــافت حمل و مس مد ت

باشد. مسافت یا جاده
ــیري با ش گاوهاي د ر مدت کوتاه اي ــاده نقل ج و حمل ــه خاتم در
(p<0/01) ــون ــیتهاي خ لکوس و گلوکز کورتیزول، دار ــی ــش معن افزای
و ائوزینوفیل (p <0/01) ــن هموگلوبی هماتوکریت، د ار ــی معن ــش کاه و
گلوکز، روي بر و کورتیزول و نقل بیشترین تأثیر حمل ــت. اس بوده همراه
و ــیتها لکوس بر کمترین تأثیر و و ائوزینوفیلها هموگلوبین هماتوکریت،
پارامترهاي با است. هیچ رابطه معنی داري بین کورتیزول بوده الکترولیتها
حمل استرس که گرفت نتیجه توان می لذا نگردید. ــاهده مش تأثیر تحت
ــیتها لکوس هماتوکریت، تأثیر روي گلوکز، نظر از را مدت کوتاه نقل و
میگردند بایستی محسوب اقتصادي و سالمتی پارامترهاي که ــیم و کلس

گرفت. نظر در جدي
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