اکسیداتیو در گاوهای شیری جفت مانده و سالم
رمرودی ،ا ، 1.کیوانلو ،م ،2*.جبلی جوان ،ا ،3.نارنجی ثانی ،ر ،2.احمدی همدانی ،م.2.
دریافت1398/02/06 :

پذیرش1399/12/12 :
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مقایسه میزان سرمی ظرفیت آنتی اکسیدانی تام ،ظرفیت اکسیدانی تام و اندیس استرس
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خالصه
ظرفیت آنتی اکسیدانی تام به مجموعه ایی از ترکیبات مربوط می شود که قادر به حفظ سیستم بیولوژیکی در برابر اثرات مضر گونه های فعال
اکسیژن  1و نیتروژن هستند ،در واقع آنتی اکسیدان ها نقش مهمی در مهار گونه های فعال اکسیژن نیتروژن و جلوگیری از تشکیل آنها ایفا
می کند .آبستنی یک دوره افزایش فعالیت متابولیک است .آبستنی ممکن است ،منجر به عدم تعادل بین تولید و خنثی سازی گونه های فعال
اکسیژن شود .در مطالعه حاضرمقایسه تغیرات ظرفیت تام اکسیدانی و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی و نسبت بین این دو ،سه هفته و دو هفته و
یک هفته به زایمان و دز زمان زایمان و یک هفته پس از آن در سی گاو جفت مانده و سی گاو سالم صورت پذیرفت .نتایج بیانگر این مطلب
است که تغییرات ظرفیت اکسیدانی تام در دوره انتقالی در گاوهای جفت مانده و سالم تا زمان زایمان روند افزایشی و تغییرات ظرفیت آنتی
اکسیدانی تام در طول یک هفته در گاوهای جفت مانده و سالم تا زمان زایمان روند کاهشی داشته و پس از زایمان ظرفیت آنتی اکسیدانی
کاهش و ظرفیت آنتی اکسیدانی کاهش و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی افزایش داشته است .اختالف معنی داری بین گروه های سالم و جفت
مانده برای ظرفیت تام اکسیدانی و ظرفیت تام آنتی اکسیدانیو نسبت بین این دو در تمامی هفته ها وجود دارد .با توجه به مطالب فوق مشخص
می شود بین میزان فعالیت ظرفیت تام آنتی اکسیدانی و ظرفیت تام اکسیدانی در هفته های قبل از زایمان و وقوع جفت ماندگی ارتباط معنی
داری برقرار است.
واژه های کلیدی :ظرفیت اکسیدانی تام ،ظرفیت آنتی اکسیدانی تام ،اندیس استرس اکسیداتیو ،جفت ماندگی ،گاو.
 .1فارغ التحصیل دکتری حرفه ای دامپزشکی و دامپروری ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران.
 .2گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی و دامپروری ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
 .3گروه گروه آموزشی بهداشت مواد غذایی دانشکده دامپزشکی و دامپروری ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
*نویسنده مسؤولmkeywanloo@semnan.ac.ir :
)1.Reactive Oxygen Species (ROS

مقدمه
جفتماندگی یکی از ناهنجاریهای تولیدمثلی رایج پس از
زایش در گاو شیری محسوب میشود .زمان طبیعی دفع جفت و
غشاهای جنینی ،نیم تا هشت ساعت وبطور متوسط حدود شش
ساعت بعد از زایمان است .به باقیماندن جفت و غشاهای جنینی
بیش از  24ساعت پس از زایش ،جفتماندگی میگویند (Hur
و همکاران .)2011 ،آبستنی یک دوره افزایش فعالیت متابولیک
است که ممکن است منجر به عدم تعادل بین تولید و خنثی سازی
گونههای فعال اکسیژن شود ،که استرس اکسیداتیو نامیده میشود.
عالوه بر این ،حضور و فعالیت آنزیمهای تولید شده در طی خنثی
سازی  ROSدر جفت گاو نشان داده شده است (Kankofer
و همکاران .)2010 ،سه ماهه آخر بارداری که گاو برای شیردهی
آماده میشود نیاز به متابولیسم خاصی دارد که با تغییرات هورمونی
مشخصی که روی میدهد و گاو آماده زایمان میشود .این دوره
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نیاز به توجه ویژه به تغذیه ،جایگاه و مدیریت گاو شیری دارد اگر
در این موارد با شکست روبهرو شویم ممکن است باعث تغییرات
منفی در مسیرهای متابولیکی شوند ( Goffو  .)1997 ،Horstاز
نقطه نظر بیوشیمیایی ،زایمان زمانی است که بسیاری از مواد فعال
بیولوژیکی در تعامل هستند ،به عنوان مثال ،استروئید ،هورمونهای
غیر استروئید و پروستاگالندینها ( .)1983 ،Grunertمشخصات
هورمونی پیش و پس از زایمان در حال حاضر به خوبی شرح
داده شده است ،اما همراه با تغییرات هورمونی ،عوارض جانبی
این واکنش های متابولیکی ممکن است مرتبط با تولید ROS
باشد .هر گونه عدم تعادل در تولید و خنثی سازی  ROSممکن
است به استرس اکسیداتیو منجر شود .که نه تنها با سرکوب ایمنی
بلکه همچنین با اختالالت پس از زایمان مثل دورهی نگهداری
جفت در ارتباط میباشد .شواهدی وجود دارد مبنی بر این که
خنثی سازی  ROSممکن است یکی از

عدم تعادل بین تولید و
دالیل انتشار نادرست غشای جنینی باشد ( Millerو همکاران،
 .)19933به طور کلی افزایش در ظرفیت کلی آنتی اکسیدانی (�To
 ))TAC( capacity antioxidant talدر بافت جفت تنها
در گاوهای سالم مشاهده شده است .همچنین در این گاوها مقادیر
( )TACدر هنگام تولد و یک هفته پس از زایمان در مقایسه با
گاوهای جفت مانده در بافت های پرده های جنینی اندکی باالتر
میباشد( .)8در تحقیقات پیشین ثابت شده است که غلظت برخی
از اجزای آنتی اکسیدانی از جمله ویتامین  Cدر خون گاوهای جفت
مانده نسبت به گاوهای سالم کمتر میباشد (.)2001 ،Kankofer
غلظت پایین ظرفیت آنتی اکسیدانی تام ( )TACدرخون گاوهای
جفت مانده ممکن است به علت کاهش ظرفیت آنتی اکسیدانی

تام ( )TACدر بافت جفت باشد .ویتامین  ،Aدر گاوهای آبستن
سنگین در گاوهای سالم افزایش مییابد ولی در طی یک هفته قبل
از زایمان یک روند کاهشی را طی میکند .غلظت ویتامین  Aدر
گاوهای جفت مانده ثابت باقی میماند .جالب توجه است که غلظت
ویتامین  Aدر گاوهای سالم پس از کاهش در مقایسه با گاوهای
جفت مانده پایینتر میباشد ( Kankoferو همکاران .)2010 ،در
حیواناتی که پردههای جنینی به موقع آزاد شدهاند ،در پایان هفته
اول پس از زایمان در مقایسه با گاوهای جفت مانده یک افزایش
مشخص در میزان ویتامین Aنشان دادهاند ولی در گاوهای جفت
مانده غلظت ویتامین  Aدر هفته پس از زایمان ثابت باقی میماند.
ویتامین  Aبه عنوان یک ماده آنتیاکسیدانی که باعث کاهش
استرس اکسیداتیو میشود مشخص شده است .و این امر نشان
دهنده این است که گاوهای جفت مانده در یک هفته پس از زایمان
یک استرس اکسیداتیو شدید را تحمل میکنند ( Kankoferو
 .)2007 ،Albertaالگوی پارامترهای اکسیداتیو در پالسما ،بین
گاوهای سالم و گاوهای جفت مانده متفاوت است .زیرا ،پس از
زایمان غلظت محصوالت آسیب دیده بر اثر پراکسیداسیون لیپیدها
در قسمت مادری و جنینی جفت در حیوانات جفت مانده بیشتر از
حیوانات سالم میباشد ( .)2001 ،Kankoferبه طور کلی ،به
نظر می رسد که استرس اکسیداتیو در پردههای جفتی زمانی که
در بدن میمانند رخ میدهد .الگوی متفاوت  TACو ویتامین A
در گاوهای سالم و گاو های جفت مانده ( )RFMممکن است
یک تقاضای باالیی از آنتی اکسیدانها را در گاوهای جفت مانده
برای مقابله با استرس اکسیداتیو در محل جفت نشان دهد .در زمان
زایمان تغییرات هورمونی و عوارض جانبی واکنش های متابولیکی
ممکن است مرتبط با تولید  ROSباشد .هر گونه عدم تعادل در
تولید و خنثی سازی  ROSممکن است به استرس اکسیداتیو منجر
شود ،که نه تنها با سرکوب ایمنی بلکه با اختالالت پس از زایمان
مانند دورهی نگهداری جفت در ارتباط است .شواهدی وجود دارد
مبنی بر این که عدم تعادل بین تولید و خنثیسازی  ،ROSممکن
است یکی از دالیل انتشار نادرست غشای جنینی باشد .به طور کلی
افزایش در ظرفیت کلی آنتی اکسیدانی ( )TACتنها در گاوهایی
که جفت مانده نشدهاند ،مشاهده شده است .همچنین در این گاوها
مقادیر  TACدر هنگام تولد و یک هفته پس از زایمان در مقایسه با
گاوهای جفت مانده اندکی باالتر میباشد .این موارد نشان دهندهی
این مطلب است که در گاوهای جفت مانده در هنگام زایمان شرایط
استرس اکسیداتیو در حیوان وجود دارد ( Kankoferو همکاران،
.)2010

 2000و  Harrisonو همکاران )1984 ،و عفونت (Smith
و همکاران )1984 ،شود .تعادل منفی انرژی که غالبا در اواخر
دوران بارداری و اوایل دوران شیردهی به وجود میآید (Roche
و همکاران ،)2000 ،نقش عمدهای در گسترش استرس اکسیداتیو
دارد .سازگاری متابولیکی جنس ماده برای برآوردن نیازهای گلوکز
و آمینواسید در اواخر بارداری نه تنها بر متابولیسم کربوهیدرات بلکه
بر متابولیسم چربی نیز تأثیر گذار است ( .)1995 ،Bellدر نتیجه
باال بودن تولید رادیکالهای آزاد اکسیژن و پایین بودن شاخص
آنتی اکسیدانی ،پستانداران در اواخر بارداری تمایل به افزایش فرایند
های لیپو پراکسیداتیو دارند .تعدادی از مکانیسمها در پستانداران
از آسیب اکسیداتیو جلوگیری میکنند .به دلیل فعالیت آنزیمهای
مختلف ،این مکانیسمهای تطبیقی تا حدودی در رفع و ترمیم آسیب
اکسیداتیو دخیل هستند ( Weissو همکاران .)1997 ،دورهی انتقال
در گاوهای شیرده فاصلهی خطر برای اختالالت متابولیکی را نشان
میدهد .توانایی افزون یافته تولیدشیر ،وابسته به تغییرات متابولیکی
و پایداری انرژی است .افزایش چشمگیر نیاز به انرژی در اواخر
دورهی بارداری و اوایل دورهی شیردهی گاوها را بسیار مستعد به
رخداد موازنه منفی انرژی ( )NEBمیکند که در دورهی انتقال به
طور رایج اتفاق می افتد ( Millerو همکاران .)1993 ،اندازهگیری
میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی تام در گاوهای جفت مانده میتواند
در پیشگویی احتمال رخداد جفت ماندگی موثر باشد (Kankofer
و همکاران .)2005 ،اصول کلی روشهای اندازهگیری ظرفیت
تام انتی اکسیدانی بدین شرح است که بطور کلی نوعی رادیکال
در این روش تولید میشود و فعالیت آنتی اکسیدانی نمونه برعلیه
رادیکال اندازه گیری میشود .گستردهترین روشهای کالریمتری
4.Total Mixed Ration
5.Ethylenediaminetetraacetic acid

ها ،ظرفیت آنتی اکسیدانی تام یک نمونه اندازه گیری شده است.
هدف از این مطالعه آنست که با بررسی و اندازه گیری تغییرات
ظرفیت آنتی اکسیدانی تام ،ظرفیت اکسیدانی تام و اندیس استرس
اکسیداتیو بتوان از تغییرات این فاکتورها برای پیشگویی جفت
ماندگی در گاوها پس از زایش استفاده نمود.
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تعادل منفی انرژی که غالبا در اواخر دوران بارداری و اوایل دوران
شیردهی به وجود می آید نقش عمدهای در گسترش استرس
اکسیداتیو دارد .سازگاری متابولیکی جنس ماده برای برآوردن
نیازهای گلوکز و آمینواسید در اواخر بارداری نه تنها بر متابولیسم
کربوهیدرات بلکه بر متابولیسم چربی نیز تأثیر گذار است (،Bell
 .)1995در نتیجه باال بودن تولید رادیکالهای آزاد اکسیژن و پایین
بودن شاخص آنتی اکسیدانی ،پستانداران در اواخر بارداری تمایل به
افزایش فرایند های لیپو پراکسیداتیو دارند ،که می تواند منجر به بروز
اختالالتی همچون :اختالل در تولید مثل و عفونت شود .تعادل منفی
انرژی 2که غالبا در اواخر دوران بارداری و اوایل شیردهی به وجود
می آید ،نقش عمدهای در گسترش استرس اکسیداتیو دارد .در دوران
بارداری گاوهای شیری ،استرس اکسیداتیو میتواند منجر به بروز
اختالالتی همچون :اختالل در تولیدمثل ( Allisonو ،Laven

مورد استفاده متد ( ABTS+اتیل بنزوتیازولین سولفات( ) 3شکل
احیاء آن بیرنگ و اکسید شده آن سبز تیره) است (.)2004 ،Erel
از آنجا که بررسی ظرفیت آنتی اکسیدانی تام در موارد التهابی و یا
ایمنی و یا اختالالت خودایمن قابل اتکاست ،در این طرح میزان
ظرفیت آنتی اکسیدانی تام در گاوهای جفت مانده و غیرجفت مانده
قبل و بعد از زایش مورد بررسی و مقایسه قرار میگیرد (Weiss
و همکاران .)1997 ،مولکولهای آنتی اکسیدان ،این واکنش های
مضر را متوقف میکنند و یا مانع از انجام آنها می شوند .غلظت
سرمی (پالسما) آنتی اکسیدان های مختلف در آزمایشگاهها بطور
جداگانه قابل اندازه گیری است ولی اندازه گیری آنتی اکسیدان های
مختلف هم زمان براست و هم نیاز به افراد زیادی دارد و عالوه
بر این بسیار هزینه بر بوده نیازمند تکنیک های پیچیده است .از
این روی ،اندازه گیری مولکولهای آنتی اکسیدانهای مختلف بطور
جداگانه عملی نیست و بعلّت افزایش تاثیرات ضداکسایش در نمونه
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مواد و روش کار
گروه بندی و نمونه گیری
 60گاو شیری هلشتاین از یک گاوداری  300راسی در این طرح
قرار گرفتند .گاوها در طی دوره انتقالی و پس از زایمان مورد پایش
سالمت قرار گرفتند .نحوه نگهداری دامها به صورت باز بوده و
نحوه چیدمان آنها در گروههای مختلف از نظر شکم ،تولید شیر
و وضعیت بدنی ثبت گردید .جیره تمام گاوها از جیرههای کام ً
ال
مخلوط )TMR( 4و سه بار در روز بود .در این مطالعه از هر رأس
گاو پنج نوبت خونگیری به فاصله یک هفته به عمل آمد .نمونه
گیری از هر رأس گاو به صورت هفتگی از سه هفته قبل از زایمان تا
یک هفته بعد از زایمان انجام شد .نمونه ها در دو گروه ذخیره شدند:
 30رأس گاو جفت مانده که زمان خروج جفت آنها باالی  24ساعت
بود و  30رأس گاو سالم که زمان خروج جفت آن ها زیر  12ساعت
طول کشید .بالفاصله بعد از خونگیری نمونهها در لولههایی که
حاوی ماده ضد انعقاد اتیلن دی آمین تترا استیک اسید )EDTA( 5
بود ریخته شد و در محیط سرد قرار گرفت و به آزمایشگاه منقل
)2.Negative Energy Balance (NEB
3.ABTS 2-2'-Azino-bis (3-ethylbenz-thiazoline-6-sulfonic
))Acid (sigma

گردید .برای گرفتن پالسما نمونهها با استفاده از دستگاه سانتریفیوژ
( ،SIGMAساخت آلمان) به مدت  15دقیقه با دور 2500g
سانتریفیوژ شده و پالسما در دمای  -20درجه سانتیگراد منجمد
و نگهداری شد.
اندازه گیری ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و ظرفیت
اکسیدانی تام و اندیس استرس اکسیداتیو
روشهای مختلفی برای اندازه گیری ( TACظرفیت آنتی اکسیدانی
تام) وجود دارد .درهمه این روشها ،بطور کلی ،یک نوع رادیکال در
آزمایش تولید می شود و فعالیت انتی اکسیدانی نمونه علیه رادیکال
تولید شده اندازه گیری می شود  .اغلب روشهای رنگ سنجی ،بر
اساس ماده  3اتیل بنروتازولین  -6سولفونات () هستند که در ان
یک مولکول بی رنگ ABTS ،را احیا میکند و آنرا به صورت و
به رنک سبز آبی در می آورد .حال اگر رنگ شده با هر مادهای
که بتواند آن را اکسید کند ،ترکیب شود دوباره به شکل ABTS
بیرنگ بر میگردد و در مقابل ،ماده واکنش داده شده ،اکسید
میشود .این ویژگی ،اصول پایهی روشهای است که از ABTS
استفاده میکنند .در این پژوهش از روش  2004 ، Erlجهت اندازه
گیری میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و ظرفیت اکسیدانی تام
استفاده گردید (.)2004 ،Erel
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اندازه گیری ظرفیت آنتی اکسیدانی تام
در این روش  ،اثر آنتی اکسیدانی نمونه در برابر واکنش های
رادیکال آزاد قوی که توسط رادیکال هیدروکسیل تولید شده
آغاز می شود  ،اندازه گیری می شود .نتایج به صورت میکرومول
()L/Eq Trolox μmolبیان می شود (..)2004 ،Erel
اندازه گیری ظرفیت اکسیدانی تام
مقادیر ظرفیت اکسیدانی تام سرم با استفاده از روش جدید اندازه
گیری خودکار  ،همانند اندازه گیری ظرفیت آنتی اکسیدانی تام،
که توسط  Erelبیان شد تعیین شد .شدت رنگ ،که از طریق
اسپکتروفتومتری قابل اندازه گیری است ،به مقدار کل مولکول
های اکسیدان موجود در نمونه مربوط می شود .این روش با
پراکسید هیدروژن ( )H2O2کالیبره می شود و نتایج بر حسب
معادل پراکسید هیدروژن بر اساس میکروموالر در هر لیتر(μmol
 )H2O2 Eq/Lبیان می شود (.)2004 ،Erel
محاسبه اندیس استرس اکسیداتیو

اندیس استرس اکسیداتیو به عنوان نسبت سطح ظرفیت اکسیدانی
تام به سطح ظرفیت اکسیدانی تام تعریف شد (.)2004 ،Erel
تحلیل آماری داده ها
بسته به توزیع دادهها ،تستهای من-ویتنی و یا  test-tبرای ارزیابی
آماری دادهها در میان گروههای مختلف استفاده گردید .همچنین
روند تغییرات هر کدام از موارد ،نظیر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و
ظرفیت اکسیدانی تام و همینطور نسبت بین این دو در طی هفته
های مختلف در گروه جفت مانده و سالم با تست های Repeated
 measuresو  Friedmanمورد ارزیابی قرار گرفت .آنالیز داده
ها با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  16صورت پذیرفت( .تمام
تفاوتهای معنی دار بر اساس  p˂0/05مشخص شد).

نتایج
مقایسهی روند تغییرات ظرفیت اکسیدانی تام در گاوهای جفتمانده
وسالم ،اختالف آماری معنی داری بین گاوهای جفت مانده و سالم
در سه هفته و دو هفته و یک هفته مانده به زایش و هنگام زایش
و یک هفته پس از زایش را نشان می داد .مقایسه ظرفیت تام آنتی
اکسیدانی بین گاوهای جفت مانده و سالم نشان داد که اختالف
آماری معنی داری بین گاوهای جفت مانده و سالم در سه هفته و دو
هفته و یک هفته مانده به زایش وهنگام زایش مشاهده میگردد ولی
در یک هفته پس از زایش اختالف معنی داری مشاهده نمیشود.
مقایسه نسبت ظرفیت تام اکسیدانی به ظرفیت تام آنتی اکسیدانی
بین گاوهای جفت مانده و سالم نشان داد اختالف آماری معنی داری
بین گاوهای جفت مانده و سالم در سه هفته و دو هفته و یک هفته
مانده به زایش و هنگام زایش و یک هفته پس از زایش مشاهده
گردید( .شکل )1
در مقایسه هفتگی ظرفیت تام اکسیدانی در بین گاوهای سالم در
سه هفته و دو هفته و یک هفته قبل از زایش و در هنگام زایش ودر
یک هفته پس از زایش اختالف معنی داری وجود داشت .همچنین
در مقایسه اختالف هفتگی ظرفیت تام اکسیدانی در بین گاوهای
جفت مانده در هفته های مختلف (بجز یک هفته پس اززایش با
یک هفته مانده به زایش) اختالف معنی داری وجود داشت .الگوی
مشابهی در مورد ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و همچنین اندیس
استرس اکسیداتیو وجود داشت.

1-Meta Tarsus
2 -Tebia
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2
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1
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0

شکل .1مقایسه نسبت ظرفیت تام اکسیدانی به ظرفیت تام آنتی اکسیدانی بین گاوهای جفت مانده و سالم

بحث
 Lavenو  Petersدر سال  2000نشان دادند که در دورن
بارداری گاو های شیری استرس اکسیداتیو می تواند منجر به بروز
اختالالتی همچون اختالل در تولید مثل و عفونت شود ،تعادل منفی
انرژی ( )NEBکه غالبا در اواخر دوران بارداری و اوایل شیردهی
به وجود می آید نقش عمده ای در گسترش استرس اکسیداتیو دارد،
که فعالیت آنزیم ها و آنتی اکسیدانهای قوی در این دوره کاهش
مییابد و در نتیجه جلوی استرس اکسیداتیو گرفته نمیشود و باعث
ایجاد اختالالتی مثل جفت ماندگی میگردد که با نتایج ما در این
مطالعه همخوانی دارد .همچنین ظرفیت تام آنتی اکسیدانی در زمان
پاسخ فاز حاد التهابی و استرس در حین زایمان یا پیرا زایمان کاهش
می یابد که می تواند یکی از علت های جفت ماندگی در گاو های
شیرده باشد ( Lavenو .)2000 ،Peters
 Turkو همکاران در سال  2008نشان دادند که کاهش فعالیت
عناصر آنزیماتیک سیستم آنتی اکسیدانی میتواند در کاهش کلی
ظرفیت تام آنتی اکسیدانی در گاو های شیرده در سراسر دوره انتقال
سهیم باشد ،انچه که میتواند بحران بیماری و اختالالت باز فرآوری
را در شیردهی پیش رفته کنترل کند ( Turkو همکاران.)2008 ،
در مطالعاتی که در سال  2003توسط  Konkoferو همکاران
صورت گرفت بررسی میزان ظرفیت تام آنتی اکسیدانی در بافتهای
جفت مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد که میزان طرفیت
تام آنتی اکسیدانی در بافتهای جنینی و جفت حیوانات جفت مانده به

میزان قابل توجهی باالتر از حیوانات کنترل می باشد .مطالعات دیگر
نیز موید نتایجی مشابه می باشد (.)2001 ،Kankofer
در مطالعه حاضر مقایسه تغییرات ظرفیت تام اکسیدانی و ظرفیت تام
آنتی اکسیدانی بین گروه گاوهای جفت مانده و سالم بیان گر این
مطلب است که روند تغییرات ظرفیت اکسیدانی تام در دوره انتقالی
در گاوهای جفت ماده و سالم تا زمان زایمان روند افزایشی و روند
تغییرات ظرفیت آنتی اکسیدانی تام در طول یک هفته در گاوهای
جفت مانده و سالم تا زایمان روند کاهشی داشته و پس از زایمان
ظرفیت تام اکسیدانی کاهش و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی افزایش
داشته است و اختالف معناداری بین گروههای سالم و جفت مانده
برای ظرفیت تام اکسیدانی و آنتی اکسیدانی و نسبت بین این دو،
در تمامی هفته ها وجود دارد .نتایج مبین این است که در گاوهای
جفت مانده میزان ظرفیت تام آنتی اکسیدانی در هفتههای قبل از
زایمان و حین زایمان کاهش یافته و برعکس ظرفیت تام اکسیدانی
در هفته های قبل از زایمان و حین زایمان افزایش یافت .با توجه به
مطالب فوق مشخص میشود در گاوهای جفت مانده غلظت مواد
آنتی اکسیدانی در خون کاهش مییابد و توازن بین تولید و خنثی
سازی گونههای فعال اکسیژن ( )ROSبهم میخورد که در نتیجه
بین میزان فعالیت ظرفیت تام آنتی اکسیدانی و ظرفیت تام اکسیدانی
در هفته های قبل از زایمان و وقوع جفت ماندگی ارتباط معنی داری
برقرار است.

رمرودی و همکاران  -مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی ،دوره  ،12شماره 2

2.5

145

با توجه به نتایج بدست آمده می توان مدعی گردید که اندازه گیری
ظرفیت اکسیدانی تام و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و یا استرس

اکسیداتیو (نسبت بین این دو) در طی دوره انتقالی و هفته های پیش
از زایش ،می تواند به پیشگویی جفت ماندگی کمک نماید.

تشکر و تقدیر
با تشکر و تقدیر فراوان از دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان
تعارض منافع
نویسندگان تعهد می دهند که هیچگونه تضاد و تعارضی در مورد انتشار این مقاله وجود ندارد.
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Comparison of total antioxidant capacity, total oxidation capacity and
oxidative stress index in cows with and without retained fetal membranes
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Abstract
Total antioxidant capacity is a combination of compounds that are able to maintain a biological system
against the harmful effects of active oxygen species and nitrogen. Pregnancy is a period of increased
metabolic activity that may lead to an imbalance between production and neutralization of reactive
oxygen species (ROS). Comparison of Total Oxidant Capacity (TOC) and Total Antioxidant Capacity
(TAC) among healthy cows and cows with retained placenta (RP) showed that changes in TOC during
the transitional period in cows with RP and healthy cows until up to parturition were increased and
changes in TAC from one week before parturition to parturition time was a decreasing trend in both
groups. For TOC and TAC, there was a significant difference between healthy cows and cows with RP
in all weeks. Therefore, there is a meaningful relationship between the amount of TAC and TOC in pre�
parturient weeks and the occurrence of remained placenta.
Keywords: Total antioxidant capacity, Total oxidant capacity, Retained placenta, Cow.
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