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 چکیده

-تواند موجب بهبود عملکرد سیستم آنتیمیهای خنک کننده در فصول گرم سال کاربرد سیستم زمینه مطالعاتی:

ال های خنک کننده در فصول گرم سبه منظور بررسی مزایای کاربرد سیستم این آزمایشهدف: اکسیدانی خون شود.  

انجام  های خونی گاوهای شیری در اوایل شیردهیار سلولو آنتی اکسیدانی و همچنین شم ایمنیبر روی وضعیت 

به طور  نپس از زایما رأس گاو شیری نژاد هلشتاین با توجه به میزان تولید و شکم زایش 46تعداد   روش کار:پذیرفت. 

بوده  گاوهایی 2گروه و گاوهای تحت تنش گرمایی شامل  1گروه های آزمایشی قرار گرفتند: از گروه یتصادفی در یک

، (P<001/0) های آزاد اکسیژنلرادیکا تولید نتایج:. شدندخنک می و فن مه پاش روز توسط درساعت  8مدت  که به

د دیسموتاز کسیاُ(، سوپر P<001/0)اکسیدانی گلوتاتیون پراکسیداز های آنتیو فعالیت آنزیم (P<01/0)آلدهید دیمالون

(01/0>P) اکسیدانی و ظرفیت کل آنتی(05/0>P)  یر بیشتر از گروه دوم بود. در حالی که مقاد 1در گاوهای گروه

( در P<001/0اکتور نکروز تومور آلفا )( و فP<01/0) 1-، اینترلوکینG(001/0>P) و  A (01/0>P)های ایمنوگلوبولین

 ،(P<01/0د )های سفیهمچنین فاکتورهای هماتولوژیکی شامل شمار گلبولبود.  1بیشتر از گروه  2گاوهای گروه 

 خون ریتو درصد هماتوک (P<05/0(، هموگلوبین )P<01/0های قرمز )(، گلبولP<05/0ها )، مونوسیت(P<05/0ها )لنفوسیت

(001/0>P) .ه منجر به های خنک کنندسیستم استفاده از گیری نهایی:نتیجه در گاوهای گروه دوم بهتر از گروه اول بود

وایی هزای هلشتاین در شرایط آب و و پروفایل هماتولوژیکی در گاوهای شیری تازهبهبود وضعیت اکسیداتیو، ایمنی 

   گردد.گرم می
 

 لوژیکی، تنش گرمایی، گاو هلشتاینتنش اکسیداتیو، وضعیت ایمنی، پروفایل هماتو کلیدی: واژگان

 
 مقدمه

الخصوص دو دهه اخیر، کره زمین طی قرن گذشته، علی

قرار گرفته است.  ایسابقهدر معرض افزایش گرمای بی

قرار گرفتن  در محیطی با گرمای زیاد، اثرات منفی 

فراوانی بر خصوصیات تولیدی و رفاه گاوهای شیری 

های زیان باری را به صنعت گاو شیری داشته و آسیب

mailto:ghmoghaddam@tabrizu.ac.ir
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آوندانو ریس در کشورهای مختلف وارد ساخته است )

(. گاوهای شیری از طریق تخمیر 2010و همکاران

ی و فرآیندهای متابولیکی، تولید گرما کرده و اشکمبه

       طبیعی جهت نگهداری دمای بدن در محدوده

(ºC5/0± 5/38 با محیط اطراف )دمایی دارند. در  تبادل

 1رطوبتی-شاخص حرارتی و یا ºC 25دمای بیشتر از

(THI بیشتر از )جهت خنک نگهداشتن خود و  ، گاوها72

، مجبور به مصرف هایهردفع گرما از طریق پوست و 

شوند انرژی بوده و دچار تنش گرمایی می

 (.2005تومازوفسکی و همکاران )

تنش گرمایی از طریق تاثیر بر عملکرد فیزیولوژیکی 

ها، سبب کاهش تولید شیر و تولید مثل، افزایش امد

 گردد )کولیررگ دام میهای متابولیکی و نهایتا مبیماری

 (. 2007 ری و همکاران؛ کاالما2006و همکاران 

یکی از مهمترین دالیل اتفاقات فوق، افزایش تولید 

آزاد نشأت گرفته از اکسیژن تحت شرایط های رادیکال

(. با این 2008 باشد )تاناکا و همکارانرمایی میتنش گ

حال نتایج مطالعات بر روی اثرات تنش گرمایی بر 

 نشانگرهای تنش اکسیداتیو موجود در پالسمای خون

باشند. به عنوان مثال هارمون و همکاران متناقض می

اند که تنش گرمایی موجب کاهش ( گزارش کرده1997)

شود؛ این درحالی است که های پالسما میآنتی اکسیدان

( اثرات منفی 1999بر اساس نتایج کاالماری و همکاران )

ی گاوهای های اکسیداتیو پالسماتنش گرمایی بر نشانگر

. همچنین برنابوچی و همکاران است شیری ناچیز

گونه اثری بر ( دریافتند که تنش گرمایی هیچ2002)

نشانگرهای اکسیداتیو پالسمای خون گاوهای شیری 

نداشته اما موجب افزایش این نشانگرها )نظیر 

سموتاز و یتیوباربیتوریک اسید، سوپراکسید د

های قرمز خون شده گلوتاتیون پراکسیداز( در گلبول

 . است

های های آزاد از طریق جابجایی الکترونرادیکال

ها های زیستی موجب تغییر در عملکرد سلولمولکول

                                                           
1Temperature humidity index 

، های پروتئینتجزیهاین تغییرات  یشوند. در نتیجهمی

و پراکسیداسیون لیپیدها رخ داده و  DNAهای آسیب

-الل میمتابولیزم و اعمال فیزیولوژیکی سلول دچار اخت

(. هنگامی که تولید 2001 و همکاران گردند )ترویزان

 ها پیشی بگیرد،های آزاد بر خنثی سازی آنرادیکال

(. تحت شرایط 2006 دهد )سورایتنش اکسیداتیو رخ می

-بیماری پذیرشتنش اکسیداتیو سالمت حیوان مستعد 

 گردد. می نظیر ورم پستان های گوناگون

پستان، های عفونی نظیر ورم یکی از دالیل وقوع بیماری

کاریاک و همکاران ) استکاهش سطح ایمنی بدن 

(. توانایی حفظ سطح ایمنی بدن حیوانات در حالت 2011

فوق کلیه -هیپوفیز-ی محور هیپوتاالموسبهینه بر عهده

بوده که در اثر تنش گرمایی و متعاقبا تنش اکسیداتیو 

(. 1990 و همکاران یوشیمیخورد )این تعادل بر هم می

پیتکین روی حیوانات مختلف نظیر موش ) مطالعات بر

کلی و ( و گاو )1981رنیر و همکاران (، طیور )1965

نه تنها موجب ( نشان داده اند که گرما 1982همکاران 

سرکوب سیستم ایمنی سلولی شده، بلکه تولید 

را نیز تحت )ایمنی ذاتی( ها ها و سایتوکینایمنوگلوبولین

 . دهدتاثیر قرار می

های خنک کننده بر تعددی به نقش سیستممطالعات م

بهبود عملکرد تولیدی و تولید مثلی گاوهای شیری در 

آوندانو ، 2003وست اند )شرایط تنش گرمایی پرداخته

 این (. با1393صفا و همکاران ، 2010ریس و همکاران 

 هایسیستم تاثیر یزمینه در زیادی مطالعات وجود،

 و اکسیدانیآنتی ایلپروف ایمنی، سطوح بر کننده خنک

هدف از این  .ندارد وجود شیری گاوهای هماتولوژیکی

کننده بر های خنک ، بررسی استفاده از سیستممطالعه

ایمنی سلولی و ذاتی و  بهبود وضعیت اکسیداتیو،

گاوهای شیری در شرایط آب و هوایی  خونی سیمای

 باشد.  گرم می
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 مواد و روش ها

دشت کَشَف رود در شمال ی این آزمایش در ناحیه

کیلومتری شهر مشهد، عرض  35شرقی ایران )

درجه و طول جغرافیایی  20/36جغرافیایی شمالی 

 4/35درجه ( با  متوسط درجه حرارت  35/59شرقی 

درصد   05/34ی سانتی گراد  و متوسط رطوبت درجه

ی مزرعهو در های تیر تا شهریور( ی ماه)در محدوده

انجام ت ملک آستان قدس رضوی موقوفا گاو شیری

گاو هلشتاین شکم دوم به  رأس گرفت. چهل و شش

کیلوگرم بر اساس شیر  670±65با متوسط وزن  1باال

تولیدی و شکم زایش به طور تصادفی در یکی از دو 

 گروه آزمایشی زیر قرار گرفتند:

( شامل گاوهایی بودند که در بهاربند رأس 23) 1گروه 

 23) 2گروه و بان( نگهداری شده معمولی )دارای سای

های انفرادی مسقف باکس( گاوهایی بودند که در رأس

ساعت ساعت ) 8شده و به مدت  ( 2)فری استال نگهداری

-هیچ قرار داشتند.و فن ( در معرض مه پاش 18الی  10

داری در وزن بدن و نمره وضعیت گونه تفاوت معنی

های ( در ابتدای آزمایش بین تیمارBCS) 3بدنی

آزمایشی وجود نداشت. گاوهای گروه اول تحت شرایط 

که  (، در حالی1محیطی با دمای  باال قرار داشته )جدول 

ی دمایی ثابت و متعادل در یک محدوده 2گاوهای گروه 

(°C22-20 .قرار گرفته بودند )ه دما و اطالعات مربوط ب

 ثبت کننده و رطوبت سنج های رطوبت از طریق دماسنج

( و 1تعبیه شده در بهار بندها )برای گروه  یداده

و بر  گرفته شده (2اصطبل های انفرادی )برای گروه 

اساس میانگین حداقل و حداکثر دما و رطوبت در طول 

 شاخصروز تصحیح گردیده است. همچنین میزان 

 زیر( نیز بر اساس فرمول THIرطوبتی )–حرارتی 

 :(2012 مالدو و همکاران) محاسبه گردید

 THI( =  8/0×  )درجه حرارت 

 / رطوبت([ + 100× )درجه حرارت(  – 4/14+ ])  4/46

                                                           
1Multiparous 
2 Free stall 
3 Body Condition Score 

های انفرادی  باکسدر زیر سقف کننده خنک سیستم

قرار داشته و شامل یک مه پاش برای هر گاو با قطر 

لیتر آب با  5/4متری که در هر ساعت میلی 22ی دهانه

-میرا بر روی بدن گاوها  C 20-18°درجه حرارت 

وات بود )یک فن به ازای  500 هایی با موتورو فن پاشید

به صورت ای مشابه تمامی گاوها با جیره. گاو( 2

عصر(  18صبح و  8( در دو نوبت )TMR) 4مخلوط

 تغذیه شده و دسترسی آزاد به آب آشامیدنی داشتند. 

لیتر خون به طور هفتگی و بین روزهای میلی 10حدود 

از طریق سیاهرگ زیر دمی و  انپس از زایم 60تا  1

قبل از خوراکدهی صبحگاهی  ،توسط سوزن ونوجکت

های میلی لیتر از این نمونه در لوله پنجاخذ گردید. 

جهت  5EDTAی آزمایش حاوی ماده منعقد کننده

-لیتر نیز در لولهمیلی 5های پالسما و ارزیابی متابولیت

ریخته  EDTA3K و حاوی  6CBCهای مخصوص 

تا زمان رسیدن به آزمایشگاه، درون فالسک یخ  شده و

ی اول بالفاصله پس از های لولهنگهداری شدند. نمونه

دقیقه با سانتریفیوژ  15انتقال به آزمایشگاه به مدت 

جهت جداسازی  C 4°و در دمای  g  ×3000دور 

های پالسما پالسمای خون، سانتریفیوژ گردیدند. نمونه

اکسیدانی های آنتیادیر آنزیمتا زمان انجام آنالیز مق

ها و سایتوکین آلدهید، ایمنوگلوبولیندیمالونپالسما، 

نیز   CBCهای فریز شدند. نمونه -C 20°ها در دمای 

پس از ارسال به آزمایشگاه، توسط دستگاه هماتولوژی 

 ,Symex K 1000, TOA Ltd., Tokyoآناالیزر )

Japan ورد م تعیین شمار سلول های خونی( جهت

های گلوتاتیون قرار گرفتند. میزان فعالیت آنزیم ارزیابی

سموتاز، کاتاالز، یسوپراکسید دپراکسیداز، 

تیوردوکسین ردوکتاز و همچنین ظرفیت کل آنتی 

 RANSELهای تجاری )اکسیدانتی با استفاده از کیت

by Randox Laboratories, UK و دستگاه )

                                                           
4Total Mixed Ration 
5Ethylene diamine tetra acetic acid 
6 Cell blood count 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FEthylenediaminetetraacetic_acid&ei=MzRQVYaXEILyUseygIgM&usg=AFQjCNFpeOGTYpsUVrqBdb_6xsXoqNh15g&bvm=bv.92885102,d.bGg
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 ,UN2CO-WFT2100, Shanghaiاسپکتروفتومتر )

Chinaآلدهید دیمالونگیری گردید. میزان ( اندازه

پالسما )به عنوان محصول پراکسیداسیون لیپیدها( نیز 

اندازه توسط روش واکنش با اسید تیوباربیتوریک 

(. مقادیر 1979گیری شد )اوکاوا و همکاران 

( نیز IgG) G( و IgM) A (IgA ،)Mهای ایمنوگلوبولین

 Bethylای تجاری االیزا )هبا استفاده از کیت

Laboratory, Montgomery, TX, USA و توسط )

 ,STAT FAX 2100دستگاه میکروپالت ریدر )

Awareness Technology, Inc., USA)  مورد

های سنجش قرار گرفتند. همچنین غلظت سایتوکین

( و فاکتور نکروز IL-11) 1پالسما شامل اینتر لوکین 

عنوان نشانگرهای التهابی نیز ( به 2α -TNFتومور آلفا )

 ,Pierce, Rockford) االیزا های تجاریتوسط کیت

IL ،( مورد ارزیابی قرار گرفتند )لو جین و همکاران

پالسما نیز توسط آناالیزر  ROSمقادیر  (.2014

( و بر طبق FLx800, Bio Tek, USAفلورسانس )

( مورد 2004تعریف شده توسط کیم و همکاران ) روش

 ی قرار گرفت. ارزیاب

 MIXED modelهای اینن آزمنایش توسنط روینه هداد

( و در قالب طرح کنامال تصنادفی 2004) SASنرم افزار 

و بر اساس مدل آماری زینر  3با روش اندازه گیری مکرر

 (:    2013 صفا و همکاران) ندشد آنالیز

ijk+ ε ik+ (T × D) k+ D (i)j+A i= µ + T ijkY 
= میانگین µ= متغیرهای وابسته، ijkYکه در این مدل، 

= اثر دوره kDهای آزمایشی، = اثرات گروهiTکل، 

= خطای باقیمانده ijkε= خطای تصادفی و jA(i))هفته(، 

)در  های آزمایشی نیزمیانگین گروه باشد. مقایسه می

از طریق بررسی (P<05/0و P < 01/0سطح معنی داری 

                                                           
1Interleukin-1 
2Tumour necrosisfactor-alpha 
3Repeated measurement 

س آزمون مقایسه میانگین حداقل مربعات که بر اسا

 کرامر تصحیح شده بود، انجام گردید.-توکی

 

 نتایج و بحث

تحت شرایط  1دهد که گاوهای گروه نشان می 1جدول 

اند. بر اساس تقسیم تنش گرمایی مالیمی قرار داشته

(، 2012بندی ارائه شده توسط عطریان و اقدم شهریار )

 78چهار وضعیت خفیف ) درشدت تنش گرمایی 

>THI≥7288) (، مالیم >THI≥79( شدید ،)98 

>THI≥89) ( و بسیار شدیدTHI ≥98تعریف می ) .گردد

 74تا  70بین  THIگاوهای شیری در  4ظرفیت گرمایی

 79تا  74بین  THIتحت تاثیر قرار گرفته و در مقادیر 

گیرند )مادیر و همکاران واحد در وضعیت خطر قرار می

2006.) 

ادند که گاوهای آنالیز نشانگرهای اکسیداتیو نشان د

(. 2در شرایط تنش اکسیداتیو قرار دارند )جدول  1گروه 

های آزاد اکسیژن بر اساس نتایج این جدول، رادیکال

(001/0>P و میزان )دیمالون( 01/0آلدهید>P در )

پالسمای گاوهای گروه دوم بیشتر از گروه اول بود. 

 های آزاد اکسیژن در گاوهای گروهبیشتر بودن رادیکال

دهد که گرما موجب ایجاد تنش اکسیداتیو اول نشان می

ها شده است. همچنین در این گاوها میزان در این دام

های پراکسیداسیون لیپیدها که یکی از اعمال رادیکال

آزاد بوده، بیشتر از گاوهایی است که در معرض سایه 

ی اند. نتایج ما در زمینهو سیستم خنک کننده قرار داشته

یداسیون لیپیدها مطابق با یافته های کاالماری و پراکس

اند افزایش ( می باشد که عنوان کرده2011همکاران )

های آزاد در اثر هوای گرم موجب افزایش تولید رادیکال

 گردد. نرخ پراکسیداسیون لیپیدها می

تنش گرمایی از طریق افزایش نرخ متابولیکی موجب 

ر اوایل شیرواری در های آزاد دافزایش تولید رادیکال

هایی ها یا مولکولهای آزاد اتمگردد. رادیکالگاو می

به طور دائم و طی فرآیندهای فیزیولوژیکی بوده که 

                                                           
4Homoeothermic capacity 
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ها و نظیر متابولیسم هوازی و یا توسط  لوکوسایت

های بدن های التهابی در بافتماکروفاژها طی واکنش

آزاد به های رادیکالشوند. انسان و حیوانات تولید می

شدت ناپایدار و واکنشگر بوده و موجب آسیب به 

، پروتئینها، چربیها DNAمولکولهای زیستی نظیر 

تنش  .(2014دوراکوا . )شوندوکربوهیدراتها می

های آزاد و یا اکسیداتیو در پی افزایش تولید رادیکال

ها در بدن جانوران رخ داده و کاهش تولید آنتی اکسیدان

گردد )تریویزان و وان دچار آسیب میدر پی آن بدن حی

 (.2001همکاران 

های آنتی اکسیدانی گلوتاتیون میزان فعالیت آنزیم

( P<01/0(، سوپر اکسید دیسموتاز )P<001/0پراکسیداز )

( نیز در P<05/0و همچنین ظرفیت کل آنتی اکسیدانی )

داری بیشتر از گاوهای گاوهای گروه اول به طور معنی

های سوپراکسید از آن جایی که آنزیم گروه دوم بود.

-دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز نقش مهمی در پاک

-های آزاد نظیر سوپر اکسید )سازی رادیکال
2O و )

( داشته، بنابراین افزایش فعالیت این HOهیدروکسیل )

های بدلیل تولید بیشتر رادیکال 1آنزیم ها در گروه 

 رنابوچی و همکارانرسد )بآزاد، بدیهی به نظر می

2002.) 

 

 .1شرایط محیطی )درجه حرارت و رطوبت( محیط در طول آزمایش -1جدول 

 (THIرطوبتی )-حرارتی شاخص متوسط رطوبت )%( (C°متوسط حرارت ) هفته

1 8/34 6/33 09/81 

2 5/36 33 89/82 

3 4/33 2/33 42/79 

4 2/37 5/32 57/83 

5 1/36 3/34 72/82 

6 9/35 7/35 79/82 

7 8/33 1/36 44/80 
 در آن قرار داشتند.  1شرایط محیطی که گاوهای گروه  1

 

 پالسماآلدهید دیمالون و سیدانی( آنزیم های آنتی اکLSMمیانگین حداقل مربعات ) -2جدول 

خطای استاندارد  1گروه های آزمایشی منبع تغییرات

(SEM) 

 (Pاحتمال خطا )

 1 2   

 <a63/183 b79/166  11/2 001/0 (U/mLراکسیداز )گلوتاتیون پ

 52/4 33/4 09/0 20/0 (U/mLکاتاالز )

 a27/170 b27/144 37/4 002/0 (U/mLسموتاز )یسوپر اکسید د

 70/30 15/30 29/0 22/0 (U/mLتیوردوکسین ردوکتاز)

 a70/4 b28/4 12/0 02/0 (U/mLظرفیت کل آنتی اکسیدانی)

 <a78/576 b15/560 30/2 001/0 (ROSسیژن )رادیکال های آزاد اک

 a13/2 b84/1 07/0 01/0 ( nmol/mL)آلدهید دیمالون
 می باشند.( P<05/0) ( در هر ردیف بیانگر اختالف معنی دارbو  aحروف غیر مشابه ) 1
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و  (1997با نتایج هارمون و همکاران ) حاصلهیافته های 

ایی موجب ن نمودند تنش گرماکه عنو (1998فری )

و افزایش فعالیت آنتی  اکسیداتیو هایافزایش نشانگر

در اواسط پالسما در گاوهای هلشتاین های اکسیدان

-داشت. اما برخالف یافته همخوانیشود، شیرواری می

( دریافتند که تنش 2002های ما، برنابوچی و همکاران )

های گرمایی مالیم تاثیری بر فعالیت آنتی اکسیدان

نداشته ی انتقال گاوهای شیری واقع در دوره پالسما در

فعالیت آزاد،  هایرادیکالافزایش موجب  در حالیکه

پراکسیداسیون لیپیدها در گلبول های  و یناکسیداآنتی

  .شده استقرمز

 3ها در جدول ها و سایتوکینمقادیر ایمنوگلوبولیننتایج 

. بر اساس این نتایج، میزان آورده شده است

، به P<001/0و  G (01/0>Pو  Aهای ولینایمنوگلوب

  1داری باالتر از گروه به طور معنی 2ترتیب( در گروه 

( بین گروه ها برای P=  6/0داری )بوده اما تفاوت معنی

میزان مشاهده نشد.  Mمقادیر ایمنوگلوبولین 

 1های التهابی پالسما شامل اینترلوکین سایتوکین

(01/0>Pو فاکتور نکروز تومو )( 001/0ر آلفا>P نیز در )

گاوهای گروه دوم بهتر از گاوهای تحت تنش گرمایی 

-ها مولکولایمنوگلوبولین(. 3)گروه اول( بود )جدول 

بوده که در  Bهای هایی پپتیدی مترشحه از لنفوسیت

های ژنها و آنتیشرایط التهاب و جهت مقابله با پاتوژن

ها سایتوکین یابد.ها افزایش میبیگانه، مقادیر آن

هایی ارتباطی بوده که توسط ماکروفاژها ترشح مولکول

های ها به همراه سایر متابولیتشوند. سایتوکینمی

سمی تولید شده توسط ماکروفاژها به عنوان ابزاری 

شوند کشی محسوب میهای میکروبموثر در فعالیت

 (.  2000)عمار و همکاران 

 

 .های پالسماوبولین ها و سایتوکین( ایمنوگلLSMمیانگین حداقل مربعات ) -3جدول 

 (Pاحتمال خطا ) (SEMخطای استاندارد ) گروه های آزمایشی منبع تغییرات

 1 2   

 A(ng/mL) b97/0 a04/1 01/0 002/0ایمنوگلوبولین 

 <G (ng/mL) b09/15 a31/16 18/0 001/0ایمنوگلوبولین 

 M (ng/mL) 53/1 54/1 02/0 6/0ایمنوگلوبولین 

 b23/4 a45/4 04/0 004/0 (ng/mL) 1اینترلوکین 

 <b84/0 a99/0 01/0 001/0 (ng/mL)فاکتور نکروز تومور

 ( می باشند.P<05/0( در هر ردیف بیانگر اختالف معنی دار )bو  aحروف غیر مشابه )     

 

تضعیف بر  تنش اکسیداتیو اثراتمطالعات زیادی به 

ی سیستم ایمنی گاوهای شیری خصوصا در دوره

(. 2006وایلد  و 2005اند )سوردیلو پرداختهانتقال 

ها و ماکروفاژها های ایمنی نظیر لنفوسیتغشای سلول

غیر اشباع بوده که این  سرشار از اسیدهای چرب

ها در برابر خصوصیت موجب حساس بودن این سلول

ی افزایش در نتیجه. گرددمیتنش های اکسیداتیو 

آزاد در شرایط تنش اکسیداتیو )گاوهای  هایرادیکال

های گروه اول(، پراکسیداسیون لیپیدی غشای سلول

یابد. بنابراین توانایی تولید ایمنی نیز افزایش می

ایمنوگلوبولین و سایتوکین در گاوهای تحت تنش 

ها را در برابر دام موضوع اکسیداتیو کاهش یافته و این

سازد تان مستعد میهای عفونی نظیر ورم پسیماریب

(. نتایج حاصله از این طرح با گزارش 2002)سورای 

(  و فرین و همکاران b1996فرانکی و همکاران ) های

نشان دادند تنش گرمایی همخوانی داشته که ( 2012)

شده و  Bهای موجب کاهش تکثیر و تمایز لنفوسیت

ها در حیوانات منوگلوبولیننهایتا تولید آنتی بادی یا ای
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 اینتحت تنش با کاهش همراه بوده است. همچنین  

گرما نه تنها موجب کاهش سطح  محققین دریافتند که 

ها نیز ایمنی سلولی شده، بلکه بر کاهش تولید سایتوکین

 .باشدمیاثر گذار 

مقادیر پروفایل هماتولوژیکی را در بین دو  4جدول 

(، P<01/0های سفید )یر گلبولدهد. مقادگروه نشان می

(، P<01/0های قرمز )(، گلبولP<05/0ها )لنفوسیت

( در P<001/0( و هماتوکریت )P<05/0هموگلوبین )

گاوهایی که در دمای متعادل قرار داشتند )گروه دوم( 

بیشتر از دام های تحت تنش گرمایی است. در حالیکه 

شتر مقادیر مونوسیت در گاوهای تحت تنش گرمایی بی

 (. P<05/0از گاوهای گروه دوم بود )

 

 پروفایل هماتولوژیکی خون (LSMمیانگین حداقل مربعات ) -4جدول 

خطای استاندارد  گروه های آزمایشی منبع تغییرات

(SEM) 

 (Pاحتمال خطا )

 1 2   

 b71/6784 a01/7097 77/71 002/0 ( تعداد/  Lهای سفید )گلبول

 b88/34 a74/35 18/0 03/0 لنفوسیت )%(

 a00/11 b60/10 12/0 04/0 مونوسیت )%(

 12/0 38/0 58/48 66/47 نوتروفیل )%(

 08/0 007/0 81/0 83/0 بازوفیل )%( 

 08/0 08/0 98/3 20/4 ائوزینوفیل )%(

 b22/6 a33/6 02/0 005/0 ×(10 6میلی متر مکعب/ )قرمزهایگلبول

 b64/10 a85/01 05/0 02/0 (mL 100/ gهموگلوبین )

 <b16/29 a57/29 02/0 001/0 هماتوکریت )%(

 47/282 52/288 59/5 4/0 (×L  /310پالکت )
 ( می باشند.P<05/0( در هر ردیف بیانگر اختالف معنی دار )bو  aحروف غیر مشابه )           

 

با نتایج سایرین  این پژوهش های هماتولوژیکی یافته

( 2011کاالماری و همکاران ، 1973)پاپی و همکاران 

اثرات منفی بر دارای THIمطابقت داشت که نشان دادند 

نشان داد ( 1985. کِلی )باشدمیهای سفید مقادیر گلبول

که مقادیر بازوفیل و ائوزینوفیل در اثر گرما افزایش 

باشد. ها با نتایج ما متناقض میاین یافته که یابدمی

مقادیر این دو متغیر  هرچند که یک افزایش نسبی برای

شود، اما تفاوت بین دو در گروه تحت تنش مشاهده می

 باشد.دار نمیگروه معنی

 در آزاد هایرادیکال تولید افزایش موجب گرمایی تنش 

 این مرگ به منجر امر این که شده قرمز هایگلبول

 توجه با(. 2002 همکاران و برنابوچی) گرددمی هاسلول

 درصد و قرمز هایگلبول مقادیر هشکا موضوع، این به

 تنش تحت گاوهای در( هماتوکریت) هاسلول این حجمی

  .است توجیه قابل گرمایی

 و( 2012) همکاران و چاندرا گزارشات با نتایج این

 اعالم که داشت همخوانی( 2013) همکاران و پارمار

 و هماتوکریت سفید، هایگلبول میزان نمودند

 بیشتر سال سرد فصول در ری،شی گاو در هموگلوبین

 ثابت محققین این همچنین. باشدمی سال گرم فصول از

 و هوا حرارت درجه بین منفی یرابطه یک که کردند

 حالیکه در دارد؛ وجود هماتولوژیکی هایپارامتر

 هایپارامتر و هوا حرارت درجه بین همبستگی

  .باشدمی مثبت پالسما اکسیداتیو
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 نشان( 2002) همکاران و کوبکووا مشابه، ایمطالعه در

 فصول در کننده خنک هایسیستم از استفاده که دادند

 نظیر هماتولوژیکی پروفایل بهبود موجب سال گرم

  .شودمی هماتوکریت و قرمز هایگلبول

 

 گیری نتیجه

 خوردن برهم موجب درجه 80 از باالتر THI مقادیر

 اییگرم تنش. شودمی شیری گاوهای هموستاز سیستم

( ROS) اکسیژن آزاد هایرادیکال تولید افزایش موجب

 ایمنی سیستم همچنین. گرددمی اکسیداتیو تنش ایجاد و

 تاثیر تحت گرما اثر در بدن هماتولوژیکی پروفایل و

 که رسدمی نظر به. گرددمی تضعیف و گرفته قرار

 هایسیستم کاربرد نظیر مدیریتی هایشیوه از استفاده

 در گرمایی تنش مخرب اثرات تعدیل وجبم کننده خنک

 وضعیت بهبود ضمن و شده زا تازه شیری گاوهای

 و اکسیداتیو تنش ها،دام هماتولوژیک پروفایل و ایمنی

 متابولیکی و عفونی هایبیماری به ها دام این حساسیت

 .دهدمی کاهش شدت به را
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Abstract 

BACKGROUND: Use of cooling systems can improve blood anti-oxidants of dairy cows during the 

hot weather. OBJECTIVES: This study was conducted to evaluate the advantages of cooling 

systems on immunity, oxidative status and cell blood counts of early lactating dairy cows during hot 

weather. METHODES: Forty six multiparous Holstein dairy cows were blocked according to milk 

yield and parity into two treatments after parturition as follows: group 1, the heat stressed cows and 

group 2, cows were housed in individual roofed boxes and were cooled 8 hours per day with 

sprinkle and fan. RESULTS: The production of oxygen free radicals (P<0.001), malonaldehyde 

(P<0.01) and activity of glutathione peroxidase (P<0.001) and superoxide dismutase (P<0.001) and 

total antioxidant capacity (P<0.05) were higher in group 1 in compared with group 2. But the 

concentrations of immunoglobulin A (P<0.01), immunoglobulin G (P<0.001), interlukin-1 (P<0.01) 

and tumor necrosis factor-alpha (P<0.001) in group 2 were greater than group 1. Furthermore, the 

hematological factors such as white blood cells (P<0.01), lymphocytes (P<0.05), monocytes 

(P<0.05), red blood cells (P<0.01), hemoglobin (p<0.05) and hematocrit percentage (P<0.001) were 

better for cows in group 2. CONCLUSIONS: With regard to these results, using of cooling systems 

can improve oxidative situation, immunity and hematological profiles of lactating dairy cows 

during hot weather. 
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