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چکید ه 

گاوهای شیری طی دوره ی انتقال به طور معمول تحت تنش های مختلف مربوط به زایامن، شیردهی و تنش های اکسیداتیو قرار می گیرند. 
کنرتل تنش های مختلف طی این دوره و همچنین تنش های مرتبط با درمان و واکسیناسیون می تواند کمک شایانی به بهبود سالمت و تداوم 
شیردهی مناید. هدف این پژوهش، مطالعه ی اثر تغذیه اسکوربیک اسید و سالیسیالت طی دوره ی انتقال بر سالمت و تولید حیوان و همچنین 
تخفیف پاسخ های التهابی ناشی از واکسیناسیون تب برفکی به عنوان یک عامل تنش زا بود. تعداد 44 راس گاو شیری تازه زا به طورتصادفی 
به چهار گروه )n=11( آزمایشی تقسیم و با جیره ی پایه )شاهد(، و یا جیره های مکمل سازی شده با اسکوربیک اسید )30 گرم در روز(، 
سالیسیلیک اسید )10 گرم در روز( و اسکوربیک اسید + سالیسیالت )به ترتیب 30 و 10 گرم در روز( به ازای هر راس دام به مدت30 روز 
تغذیه شدند. نتایج نشان داد تغذیه سالیسیالت موجب افزایش تولید شیر شد )P>0/05(. مکمل سازی اسکوربیک اسید باعث افزایش درصد 
چربی شیر شد )P>0/05(، اما بر تولید شیر اثر نداشت. بیشرتین غلظت گلوکز در رسم گاوهای تغذیه شده با آسکوربیک اسید و کمرتین مقدار 
نیرتوژن اوره ای رسم در گاوهای تغذیه شده با آسکوربیک اسید + سالیسیالت مشاهده شد )P>0/05(. تغذیه ی سالیسیالت، آسکوربات و 
یا ترکیب سالیسیالت و آسکوربات موجب کاهش غلظت هاپتوگلوبین و رسم آمیلوئید A در گاوهای واکسینه شده علیه تب برفکی شد، در 
حالی که TNFα تنها در گاوهای گروه سالیسیالت و سالیسالت + آسکوربات نسبت به گروه شاهد  کاهش یافت )P>0/05(. به طور کلی 
می توان نتیجه گیری کرد که مکمل سازی جیره  با آسکوربیک اسید و سالیسیالت موجب بهبود سالمت، تولید و کاهش واکنش های التهابی ناشی 

از واکسیناسیون در گاوهای تازه زا می شود.
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Dairy cows are exposed to various stresses such as parturition, lactation and oxidative stress during the transition pe-
riod. Controlling these stresses and other stresses such as treatment and vaccination could help to improve the health 
and persistency of milk production. The aim of this study was to investigate the effects of ascorbic acid and salicylate 
on animal health and milk production in transition period as well as alleviating inflammatory responses induced by 
postpartum vaccinations. Forty-four Holsteins fresh cows were randomly assigned to 4 experimental groups (n = 
11) in a randomized complete design and experiment continued for 30 days. Treatments groups were as follows: 1) 
control (with basal diet) 2) basal diet + 30 g/day ascorbic acid, 3) basal diet + 10 g/day salicylic acid and 4) basal diet 
+ 30 g/day ascorbic acid + 10 g/day salicylate. Results showed that feeding of salicylate increased milk production 
(P<0.05). Dietary supplementation of ascorbic acid increased milk fat percentage (P<0.05) but had no effect on milk 
production. The highest concentration of glucose was noted in cows fed by ascorbic acid, and the lowest concentra-
tion of blood urea nitrogen was observed in cows fed by ascorbic acid + salicylate (P <0.05). Dietary inclusion of 
salicylate, ascorbate or the combination of salicylate and ascorbate decreased concentrations of haptoglobin and 
serum amyloid-A in cows vaccinated against FMD, whereas TNFα was decreased just in cows fed by salicylate and 
salicylate + ascorbate as compared to the control group (P <0.05). Generally, it could be concluded that supplemen-
tation of ascorbic acid and salicylate in early lactating cows could improve production and health status and reduce 
inflammatory responses of postpartum vaccinations.
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مقدمه
گاوهای شیری طی دوره انتقال، تغییرات فیزیولوژیک مختلفی را تجربه 
می کنند. به طور معمول، طی دوره ی انتقال که از سه هفته پیش تا سه 
تنش های  تحت  به شدت  حیوان  می گیرد،  بر  در  را  زایش  از  پس  هفته 
مختلف بوده و مستعد ابتال به بیامری های عفونی و متابولیک است )17(. 
دالیل اصلی افزایش خطر ابتال به بیامری های عفونی و متابولیک، مربوط 
نیاز به مواد  افزایش  با  به گوساله زایی، کاهش مرصف خوراک همزمان 
مغذی، تغییر در جیره خوراکی و احتامل آلودگی در غدد پستانی و رحم  
می باشد. تشدید تنش های مختلف طی این دوره که با تضعیف سیستم 
نیز همراه است، تولید و سالمت دام را به شدت دچار مخاطره  ایمنی 

می کند )17(.
در  زایش  پیرامون  تنش های  تخفیف  برای  مختلفی  راهکارهای  کنون  تا 

که  راهربدهایی  جمله  از  گرفته اند.  قرار  آزمون  مورد  شیری  گاوهای 
می توان برای کنرتل تنش های مختلف اتخاذ منود، تغییرات جیره ای مانند 
غیر  چرب  اسیدهای  تغذیه ی  تنش،  کاهنده ی  ویتامین های  از  استفاده 
اشباع بلندزنجیر و یا استفاده از مکمل های دارویی مختلفی است که هر 
یک تا حدودی به بهبود سالمت حیوان کمک می مناید. افزون بر تنش های 
ایجاد  دام ها  بدن  در  را  التهابی  و  اکسیداتیو  پاسخ های  که  فیزیولوژیک 
می کند، واکسیناسیون نیز به خودی خود و بسته به نوع واکسن، پاسخ های 
التهابی را در پی خواهد داشت. واکنش های التهابی متعاقب واکسیناسیون 
زایش  از  دام در دوره ی پس  تنش های  بر  کننده  اثرات تشدید  می تواند 
داشته باشد )4(. در این راستا، یکی از واکسن هایی که به طور طبیعی 
واکنش های التهابی را در پی دارد، واکسن تب برفکی )FMD( می باشد. 
گزارش های مختلفی در خصوص وجود واکنش های پس از واکسیناسیون 
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تب برفکی طی چند سال اخیر وجود دارد که بسته به نوع واکسن، شدت 
عوارض واکسیناسیون در گله های مختلف، متفاوت بوده است )4, 8(.

بیامری تب برفکی یک بیامری ویروسی بسیار مرسی است که در گاوها، 
گوسفندان و خوک ها شیوع دارد. تب برفکی می تواند خسارت اقتصادی 

قابل مالحظه ای به واحدهای دامداری وارد کند و تولید را به شدت دچار 
مثبت   RNA ویروس  یک   )FMDV( برفکی  تب  ویروس  مناید.  مخاطره 
اپیتلیوم مخاط  آلوده، در  FMDV در حیوانات  اولیه  تکثیر  است. غالب 
لنفاوی  غدد  واسطه ی  به  قسمت  این  از  ویروس  و  گرفته  حلق صورت 

جدول 1- ترکیب و مواد مغذی جیره های آزمایشی.

1 ترکیب خوراک بر اساس ماده خشک گزارش شده است.

2پیش مخلوط شامل بی کربنات سدیم )%21/29(، پودر صدف )%15/92(، مکمل ویتامینی )%10/64(، مکمل معدنی )%21/29(، دی کلسیم فسفات )%10/64(، منک )%6/39(، اکسید 

منیزیوم )%3/19(، بنتونیت )10/64%(.

مقدار )درصد(ترکیب جیره1

23/44سیلوی ذرت

15/31یونجه

0/82 کاه گندم

16/83دانه ذرت

8/94دانه جو

7/45کنجاله سویا

6/69تفاله چغندر قند

4/90سویا تف داده شده

3/67کنجاله کلزا

3/15سویا اکسرتود شده

2/66تخم کتان

0/59پودر چربی

5/54پیش مخلوط2

مقدارترکیب شیمیایی

1/65انرژی )کیلوکالری بر کیلوگرم(

18/45پروتئین )درصد(

NDF )28/81)درصد

ADF )16/57)درصد

DM )40/36)درصد

RDP )64/40)درصد

RUP )35/60)درصد

تاثیر اسید اسکوربیک و سالیسیالت بر تولید و ترکیب ...
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جدول 2- میانگین تولید و درصد ترکیبات شیر گاوهای تغذیه شده با اسکوربیک اسید و سالیسیلیک اسید )n=11 گاو در هر گروه(.

1( گاوهای تازه زا به مدت 30 روز با یک جیره ی پایه )گروه شاهد( و یا جیره ی مکمل سازی شده با آسکوربیک اسید )روزانه 30 گرم(، سالیسیالت )روزانه 10 گرم( و یا ترکیب 

آسکوربیک اسید و سالیسیالت )روزانه40 گرم( تعذیه شدند

.)P>0/05( میانگین های با بندواژه های التین متفاوت با هم اختالف معنی دار دارند )a، b

تولید و ترکیب شیر
تیامرهای آزمایشی1

SEM
P Value

تیامر × زمانزمانتیامرسالیسیالت+ آسکوربیک اسیدسالیسیالتآسکوربیک اسیدشاهد

----22/5423/0924/0323/36مرصف خوراک )کیلوگرم(

47/98b50/80ab52/30a48/73b1/200/030/010/08تولید شیر )کیلوگرم(

3/08b3/55a3/09b3/07b0/110/010/030/34 چربی شیر)%( 

2/982/992/982/990/030/670/600/37 پروتئین شیر)%( 

4/464/414/444/470/050/900/140/56 الکتوز شیر)%(

چه  اگر   .)25( می یابد  انتقال  محیطی  قسمت های  به  خونی  سیستم  و 
واکسیناسیون مهم ترین راه پیشگیری از گسرتش این بیامری است، با این 
حال، گزارش های مختلفی در خصوص وجود واکنش های التهابی پس از 
واکسیناسیون علیه تب برفکی وجود دارد. برای منونه، گزارش شده است 
که استفاده مكرر از واكسن زنده FMD حاصل از كشت بر روی سلول 
پوستی  ضایعات  اگزما،  بروز  باعث  است  ممکن    ،)BHK( همسرت  كلیه 
همراه با زخم بر روی پستان و احتامل سقط جنین در حیوانات آبسنت 
شود )25(. این واکنش ها، اغلب مرتبط با آنتی بادی های تولید شده علیه 
را  واکسینه شده، عوارض جانبی  )25(. حیوانات  است   BHK سلول های 
پس از چند دقیقه یا گاهی با تاخیر چند ساعته بعد از واکسیناسیون نشان 
تعریق، عدم  نفس،  تنگی  واكنش های حاد، حیوانات دچار  در  می دهند. 
و  بینی  و  دهان  ترشحات خونی  نفخ،  بی حالی، عالئم شدید  هامهنگی، 

گاهی ترشحات خونی از مقعد و مرگ می شوند )8(.
زمانی که بدن در معرض یک آنتی ژن قرار می گیرد، میانجی های ضدالتهابی 
آن  پی  در  و  شده  کبد  سوخت وساز  در  تغییر  ایجاد  باعث  شده  تولید 
می یابند  افزایش  خون  گردش  در   )APP( حاد  فاز  مختلف  پروتئین های 
)2(. برای منونه، نشان داده شده است که غلظت رسمی هاپتوگلوبین در 
گاوهایی که با اسپری ویروس تب برفکی، آلوده شده اند، افزایش می یابد 
سلول های  تولید  مؤثر،  واکسیناسیون  از  هدف  چه  اگر  بنابراین،   .)14(
تأمین  وظیفه  که  می باشد   T و   B حافظه ای  سلول های  یعنی  خاطره ای، 
ایمنی رسیع و کارآمد در متاس دوم با آنتی ژن های خاص را دارند )3(، اما 
ایمن سازی می تواند عوارض جانبی ایجاد کند. عوارض جانبی و واکنش های 
التهابی می تواند ناشی از خصوصیات ذاتی واکسن باشد یا ناشی از برخی 

خطاهایی که در فرآیند ایمن سازی رخ می دهد )8(.
ویتامین C به عنوان کوفاکتور اکسیژناز ها در سنتز کوالژن، کتکوالمین ها 
نقش  تایروزین  و  کلسرتول  زنوبیوتیک،  سوخت وساز  در  و  کارنیتین  و 
دارد. ویتامین C همچنین یک آنتی اکسیدان محلول در آب است که در 
زدودن رادیکال های آزاد و تبدیل آلفا-توکوفروکسیل به آلفا توکوفرول 
کاهش  و  سالمتی  حفظ  در  آسکوربیک  اسید  اهمیت   .)19( دارد  نقش 
تنش های اکسیداتیو و التهاب های مختلف به خوبی ثابت شده است )22(. 
سالیسیالت یا سالیسیلیک اسید پیش ساز موادی در بدن است که اثرات 
ضد تب، ضد التهاب و ضد درد دارد. سالیسیالت در درمان بیامری هایی 
مانند ورم پستان و به طور عمومی برای کاهش دمای بدن مؤثر است و 
تازه زا کمک  گاوهای  در  تولید شیر  بهبود  و  التهاب  کاهش  به  می تواند 

شایانی مناید )4(. 
تب برفکی یک بیامری ویروسی واگیردار است که بر روی گونه های دامی 
 FMD ویروس  علیه  واکسیناسیون   .)11( می گذارد  تأثیر  گاوها  از جمله 
از  بسیاری  در   FMD از  ناشی  ناهنجاری های  کاهش  باعث  موفقیت  با 
نقاط جهان شده است )16(. بنابراین، واکسیناسیون یک راهربد معمول و 
اغلب اجباری برای کاهش FMD در مناطقی است که این بیامری آندمیک 

می باشد. 
با توجه به وجود تنش های مختلف در پیرامون زایش، هدف این مطالعه 
بررسی اثر تغذیه آسکوربیک اسید و سالیسیالت بر بهبود سالمت، تولید 
انتقال  دوره ی  طی  التهابی  پاسخ های  کاهش  همچنین  و  شیر  ترکیب  و 
بالقوه ی  عامل  یک  عنوان  به  برفکی  تب  علیه  واکسیناسیون  از  پس  و 

التهاب زا بود.
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مواد و روش ها
حیوانات و تیامر های آزمایشی

تعداد 44 راس گاو شیری تازه زا )میانگین وزن بدن 73 ± 626 کیلوگرم 
و میانگین شکم 0/78 ± 3/66( به طور تصادفی به چهار گروه آزمایشی 
)11 گاو در هر گروه( تقسیم و در قالب طرح کاماًل تصادفی با جیره های 
مختلف آزمایشی به مدت 30 روز تغذیه شدند. گاوها بالفاصله پس از 
زایش تحت پایش قرار گرفته و پس از تائید سالمتی به بهاربندهای محل 
جیره ی  تغذیه ی  شامل  آزمایشی  تیامرهای  شدند.  منتقل  آزمایش  انجام 
با  شده  مکمل سازی  پایه ی  جیره ی  تغذیه ی  یا   ،)1 جدول  )شاهد؛  پایه 
اسید  سالیسیلیک  راس(،  هر  ازای  به  گرم   30 )روزانه  اسید  آسکوربیک 
)روزانه 10 گرم سالیسیلیک اسید پوشش دار به ازای هر راس( و یا تغذیه ی 
همزمان آسکوربیک اسید و سالیسیلیک اسید )روزانه 30 گرم اسکوربیک 
اسید  همراه با 10 گرم سالیسیلیک اسید( بود. ترکیبات تیامری به صورت 
مخلوط در جیره به گروه های مختلف تغذیه شدند. طی مدت آزمایش 
دسرتسی حیوانات به آب به صورت آزاد بود و خوراک دهی روزانه دو 

نوبت )ساعت های 07:00 و 19:00( انجام شد.

اندازه گیری تولید و ترکیب شیر
تولید شیر و ترکیبات آن پس از واکسیناسیون گزارش شده است. تولید شیر 
به صورت روزانه و در مجموع سه وعده دوشش با دستگاه متام اتوماتیک 

)وستفالیا، اسرتالیا( ثبت شد. در طول آزمایش، هر هفته، ترکیبات شیر 
شامل چربی خام، پروتئین خام و الکتوز مربوط همه ی گاوهای آزمایشی 

با دستگاه اکومیلک )کومبی فوس، آملان( اندازه گیری شد.

اندازه گیری فراسنجه های بیوشیامیی خون
اوره  گلوکز،  مانند  بیوشیامیی خون  فراسنجه های  اندازه گیری  به منظور 
ترانسفراز،  آمینو  آسپارتات  آلبومین،  تام،  پروتئین  کلسرتول،  خون، 
از  استفاده  با  آزمایش   30 روز  در  فسفاتاز،  آلکالین  ترانسفراز،  آالنین 
دم  سیاهرگ  از  منونه خون  انعقاد،  ماده ی ضد  حاوی  لوله های خالء دار 
کلسرتول،  خون،  اوره  گلوکز،  شد.  گرفته  آزمایش  تحت  گاوهای  همه ی 
پروتئین تام، آلبومین، آنزیم های کبدی با روش رنگ سنجی و کیت های 
آزمایشگاهی رشکت پارس آزمون و با استفاده از دستگاه االیزا )هیتاچی، 

ژاپن( اندازه گیری شد.

اندازه گیری پاسخ های التهابی 
به منظور اندازه گیری پاسخ های التهابی T در روز 16 آزمایش واکسیناسیون 
از  پس  ساعت  چهار  و  بیست  گرفت.  انجام  گله  در  برفکی  تب  علیه 
از  منونه گیری خون  التهابی،  فاکتورهای  اندازه گیری  برای  واکسیناسیون، 
استفاده  با  منونه ها  پالسامی  خون گیری،  از  پس  شد.  انجام  دم  سیاهرگ 
از سانرتیفیوژ یخچال دار به مدت 10 دقیقه با 3000 دور در دقیقه جدا 

جدول 3- تاثیر مکمل سازی جیره ای اسکوربیک اسید و سالیسیلیک اسید بر غلظت متابولیت های خون گاوهای شیری تازه زا )n=11 گاو در هر گروه(. 

1( گاوهای تازه زا به مدت 30 روز با یک جیره ی پایه )گروه شاهد( و یا جیره ی مکمل سازی شده با آسکوربیک اسید )روزانه 30 گرم(، سالیسیالت )روزانه 10 گرم( و یا ترکیب 

آسکوربیک اسید و سالیسیالت )روزانه40 گرم( تعذیه شدند. 

.)P>0/05( میانگین های با بندواژه های التین متفاوت با هم اختالف معنی دار دارند )a، b

متابولیت های خونی
تیامر1

SEMP Value
سالیسیالت+آسکوربیک اسیدسالیسیالتآسکوربیک اسیدشاهد

64/4b72/66a61/80b70/57a1/750/001گلوکز )میلی گرم/دسی لیرت(

33/8a25/83ab30/20ab24/86b2/50/03اوره خون )میلی گرم/دسی لیرت(

156/6155/33105/00134/3320/300/33کلسرتول)میلی گرم/دسی لیرت(

6/086/455/866/180/210/27پروتئین تام)گرم/دسی لیرت(

4/404/434/344/400/130/96آلبومین)گرم/دسی لیرت(

90/4075/2063/1698/0011/310/10آسپارتات آمینو ترانسفراز)واحد/-لیرت(

22/2016/6617/2021/422/190/28آالنین آمینو ترانسفراز)واحد/ لیرت(

87/885/095/6095/2913/960/91آلکالین فسفاتاز)واحد/ لیرت(

تاثیر اسید اسکوربیک و سالیسیالت بر تولید و ترکیب ...
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و سپس در دمای 20- درجه سانتی گراد نگهداری شد. جهت اندازه گیری 
رسم  غلظت  شد.  استفاده   (Tridelta Irland) الیزا  کیت  از  هاپتوگلوبین 
کننده  نکروز  فاکتور  و   (BT, China) االیزا  تجاری  کیت  با   A آمیلوئید 
 (Tridelta, Ireland) تجاری  کیت  از  استفاده  با  نیز   (TNFα) تومور-آلفا 
)بیوتکنیکا،  اتوآناالیزر  دستگاه  با  نیز  پروتئین رسم  غلظت  شد.  سنجش 

ایتالیا( اندازه گیری شد.

آنالیز آماری
داده های آزمایشی در قالب طرح کاماًل تصادفی و با نرم افزار SAS )نسخه 
زمان  طی  که   شیر  ترکیب  و  تولید  مانند  داده هایی  شدند.  آنالیز   )9.1
اندازه گیری شده بود با روش اندازه گیری های تکرار شده در زمان )رابطه 
یک  که  خونی  فراسنجه های  مانند  داده هایی  و   MIXED رویه ی  و   )1

نوبت اندازه گیری شده بود با روش GLM )رابطه 2( آنالیز شدند.
رابطه 1(

 Yijklm=µ + ti + Tj + (t*T)ij+ αMPkl + βPkl + eijklm   
رابطه 2(

   Yijk= µ+ ti + αMPjk + βPjk + eijk      
که در آن ti اثر جیره، Tj عامل زمان و αMPkl تولید شیر دوره قبل 

)عامل کواریت(، βPkl شکم زایش و eijklm اثر خطای آزمایشی بود. 
 

نتایج و بحث
تولید و ترکیب شیر

تاثیر تیامرهای آزمایشی بر میانگین مرصف خوراک، تولید شیر و ترکیبات 
پوشش دار  سالیسیالت  تغذیه ی  است.  شده  داده  نشان   2 جدول  در  آن 
موجب افزایش تولید شیر نسبت به گروه شاهد شد )P>0/05(. همچنین، 

دیگر  به  نسبت  پوشش دار  آسکوربیک  اسید  تیامر  شیر  چربی  درصد 
تیامرها بیشرت بود )P>0/05(، اما مقادیر پروتئین و الکتوز شیر تحت تاثیر 

تیامرهای آزمایشی قرار نگرفت. 
کاهش  باعث  که  دارند  التهاب  از  باالیی  میزان  انتقال  دوران  در  گاوها 
که  داد  نشان  پژوهش  این  یافته های  می شود.  بیامری ها  شیوع  و  تولید 
مشاهدات  با  نتایج  این  می شود.  شیر  تولید  افزایش  موجب  سالیسیالت 
گاوهای  تغذیه  در  سالیسیالت  سدیم  از  استفاده  اینکه  بر  مبنی  پیشین 
شیری در دوره انتقال به مدت هفت روز موجب بهبود استفاده از انرژی 
در   .)9( داشت  گاوهای شیری می شود، همخوانی  شیر  تولید  افزایش  و 
سالیسیالت  استیل  الیزین  تزریق  که  است  شده  داده  نشان  راستا،  این 
یافته های  با  با این حال، موافق  افزایش تولید شیر می شود )9(.  موجب 
این پژوهش، استفاده از اسکوربیک اسید در جیره، بر تولید شیر روزانه 
اثری نداشته است )24(. مطالعات بسیار محدودی در خصوص استفاده 
به  نیاز   .)24( دارد  وجود  شیری  گاوهای  جیره  در  اسید  اسکوربیک  از 
گلوکز در گاوهای شیری به دلیل تولید باالی الکتوز در غدد پستانی زیاد 
است. گلوکز پیش ساز اسید اسکوربیک در بدن حیوان است و در گاوهایی 
اوایل  در  به خصوص  گلوکز  برای  فراوان  تقاضای  دلیل  به  باال  تولید  با 
افزایش  احتامال   .)18( می یابد  کاهش  اسیداسکوربیک  سنتز  شیردهی، 
فراهمی گلوکز و بهبود در سنتز درون تنی چربی ها موجب افزایش چربی 

شیر در تیامر آسکوربات شده است.

متابولیت های بیوشیمیایی خون
جدول  در  تازه زا  شیری  گاوهای  پالسام  متابولیت های  غلظت  میانگین 
با  شده  تغذیه  گاوهای  در  خون  گلوکز  غلظت  است.  شده  گزارش   3
تغذیه   .)P>0/05( بود  بیشرت  شاهد  تیامر  به  نسبت  اسید  آسکوربیک 

جدول 4- تاثیر مکمل سازی جیره ای آسکوربیک اسید و سالیسیالت بر غلظت پروتئین های پالسامیی گاوهای شیری بعد از واکسیناسیون تب برفکی.

1( گاوهای تازه زا به مدت 30 روز با یک جیره ی پایه )گروه شاهد( و یا جیره ی مکمل سازی شده با آسکوربیک اسید )روزانه 30 گرم(، سالیسیالت )روزانه 10 گرم( و یا ترکیب 

آسکوربیک اسید و سالیسیالت )روزانه40 گرم( تعذیه شدند. 

.)P>0/05( میانگین های با بندواژه های التین متفاوت با هم اختالف معنی دار دارند )a، b

SEMP Valueفراسنجه ی التهابی
سالیسیالت+آسکورباتسالیسیالتآسکورباتشاهد

1164a540bc392c626b10/30/001هاپتوگلوبین )میلی گرم/لیرت(

87/79a66/19b52/81b56/79b4/400/001رسم آمیلوئید A)میکروگرم/لیرت( 

9/33a8/32a5/64b4/90b0/730/005فاکتور نکروز دهنده تومور-آلفا )نانوگرم/میلی لیرت(

5/74b5/79ab5/60b6/19a0/120/03پروتئین تام )گرم/لیرت(
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اوره  غلظت  کاهش  موجب  اسید  آسکوربیک  و  سالیسیالت  همزمان 
خون نسبت به گروه شاهد شد )P>0/05(. با این حال، غلظت کلسرتول، 
پروتئین تام، آلبومین و آنزیم های کبدی تحت تاثیر تیامرهای آزمایشی 
قرار نگرفت؛ اما تغذیه ی همزمان سالیسالت و آسکوربیک اسید متایل به 
از  استفاده  که  است  گزارش شده  داشت.  ترانسفراز   آسپارتات  افزایش 
بهبود فعالیت کبد  آنزیم های کبدی و  اسید موجب کاهش  آسکوربیک 
سالیسیالت  و   C ویتامین  نقش  با  مرتبط  احتامالً  اثر  این   .)20( می شود 
بر سالمت و عملکرد بهرت هپاتوسیت های کبدی باشد. در مطالعه حارض 
استفاده از اسیدآسکوربیک بر فاکتورهای کبدی اثری نداشت که با نتایج 
C در گاوهای  این مطالعات همخوانی ندارد. غلظت پالسامیی ویتامین 
ویتامین  بین غلظت  منفی  رابطه  و  یافت  کبدی کاهش  با آسیب  شیری 
فسفاتاز  الکالین  باالی  سطوح  و  چرب  کبد  بیوشیمیایی  مارکرهای  و   C

و آسپارتات آمینوترانسفراز )مارکرهای آسیب کبدی( وجود دارد )21(.

پروتئین های التهابی پس از واکسیناسیون تب برفکی
 A،-تاثیر تیامرهای مختلف آزمایشی بر غلظت هاپتوگلوبین، رسم آمیلوئید
TNF-α و پروتئین تام رسم در جدول 4 گزارش شده است. به طور کلی، 
غلظت  سالیسیالت+آسکوربات  و  سالیسیالت  و  آسکوربات  تغذیه ی 
بیشرتین  اما  داد،  کاهش  شاهد  گروه  به  نسبت  را  رسمی  هاپتوگلوبین 
 .)P>0/05( بود  سالیسیالت  با  شده  تغذیه  گروه   به  مربوط  کاهش 
همچنین، غلظت رسمی آمیلوئید A در گاوهای تغذیه شده با سالیسیالت 
کاهش  شاهد  گروه  به  نسبت  اسید  آسکوربیک  و  سالیسیالت  ترکیب  و 
یافت )P>0/05(. هر چند بیشرتین کاهش در این فراسنجه ی التهابی در 
 TNF-α سالیسیالت مشاهده شد. غلظت رسمی  با  تغذیه شده  گاوهای 
در گاوهای تغدیه شده با سالیسیالت و ترکیب سالیسیالت و آسکوربیک 
 .)P>0/05( اسید به طور معنی داری نسبت به گروه شاهد کاهش یافت
معنی داری  تاثیر   TNF-α رسمی  غلظت  بر  اسید  آسکوربیک  تغذیه ی 
این  در  کاهش  بیشرتین  سالیسیالت  با  آن  همزمان  تغذیه  اما  نداشت، 
فراسنجه را به دنبال داشت. تغذیه ی همزمان سالیسیالت و آسکوربیک 
اسید موجب افزایش پروتئین تام رسم نسبت به گروه شاهد و سالیسیالت 

.)P>0/05( شد
عامل  یک  عنوان  به  برفکی  تب  علیه  واکسیناسیون  از  مطالعه  این  در 
اسرتس  و التهاب زا در گاوهای تازه زا استفاده شد. نشان داده شده است 
در  تغییر  موجب  برفکی  تب  علیه  واکسیناسیون  از  پس  واکنش های  که 
 FMD اکرث واکسن های  التهابی خون می شود )10(.  پروتئین های  مقادیر 
ویروس  غیرفعال  های  رسوتیپ  حاوی  جهان  رستارس  در  شده  استفاده 
FMD و یک ماده کمکی مبتنی بر روغن هستند. این ماده کمکی پاسخ های 
ایمنی ذاتی مرتبط با ارائه آنتی ژن را تحریک می کند، همچنین می تواند 
واکنش های التهابی و فاز حاد یا به طور خاص سنتز ترکیبات سیتوکین های 
پیش التهابی را تحریک کند که به نوبه خود دو پاسخ فاز حاد عمده را 
در بر می گیرد که شامل: 1( سنتز پروستاگالندین ها که منجر به تب و 
که  ژن  تنظیم  و  کبد  متابولیسم  تغییر   )2 و  بدن می شود  دمای  افزایش 
موجب سنتز پروتئین های فاز حاد کبدی مانند هاپتوگلوبین ها می شود، 
را در پی خواهند داشت )6(. هاپتوگلوبین از سیتوکین های پیش التهابی 
شناخته شده است که اثرات مستقیمی بر تولید پروستاگالندین F2 دارد. 

این متابولیت التهابی آثار سوء چندانی بر عملکرد تولیدی و تولید مثلی 
گاو ندارد، اگرچه این پروتئین فاز حاد به طور گسرتده ای برای نظارت بر 

پاسخ های التهابی و فاز حاد در گاوها مورد استفاده قرار می گیرد )12(.
یافته های این پژوهش نشان داد که استفاده از سالیسیالت و آسکوربات 
می تواند سطح هاپتوگلوبین را به طور معنی داری کاهش دهد. سالیسیالت 
 )COX-1( سیکلواکسی ژناز-1  آنزیم  به  نسبت  حساسیت  کاهش  باعث 
شده و به طور خاص بازدارنده COX-2 است. سالیسیالت در سلول های 
جلوگیری  پروستاگالندین  سنتز  از   ،COX فعالیت  از  جلوگیری  با  سامل 
مقابل  در  فعالیت هاپتوگلوبین  که  است  داده شده  نشان   .)12( می کند 
غلظت  کاهش  می تواند موجب  سالیسیالت  و  است  سالیسیالت  فعالیت 
هاپتوگلوبین شود. موافق با یافته های این پژوهش، نشان داده شده است 
که سالیسیالت موجب کاهش میزان هاپتوگلوبین پالسام می شود )4(، که 

نشان از اثرات ضدالتهابی سالیسیالت می باشد.
مانند  داخلی  و  خارجی  چالش های  در  حیوانات  در  حاد  فاز  پاسخ های   
اولین  یا اسرتس و واکسیناسیون به وجود می آید.  التهاب زخم  عفونت، 
اتفاق در پاسخ فاز حاد افزایش پروتئین های التهابی است. پروتئین های 
به  به طور غیراختصاصی   A آمیلوئید  فاز حاد مانند هاپتوگلوبین و رسم 
عنوان اجزای سیستم ایمنی در بازسازی همئوستاز و محدود کردن رشد 
فعالیت  گیرد،  قرار  چالش  تحت  حیوان  ایمنی  اینکه  از  قبل  میکروبی 
نتیجه  در  و  هپاتوسیت ها  توسط  حاد  فاز  پروتئین های   .)16( می کنند 
فعالیت رسپتورهای سایتوکین مانند اینرتلوکین-6 و TNF-α که به طور 
می شوند  تولید  می گیرند،  منشاء  سایت ها  مونو  و  ماکروفاژها  از  خاص 
)16(. در گاو، رسم آمیلوئید و هاپتوگلوبین پروتئین های فاز حاد هستند 
که به رسعت غلظت  آنها در پاسخ به چالش های مختلف افزایش می یابد. 
هاپتوگلوبین یکی از پروتئین های فاز حاد است که در کبد سنتز می شود 
و در بیامری های التهابی حاد افزایش می یابد. غلظت هاپتوگلوبین خون 
یکی از شاخص های ارزیابی التهابات تحت بالینی حیوانات به ظاهر سامل 
نیز محسوب می شود؛ و میزان آن در صورتی که بیشرت از 35 گرم بر لیرت 
باشد، می تواند نشانه وجود بیامری یا یک التهاب باشد )13(. در گزارشی 
زمان  در  شیری  گاوهای  در  هاپتوگلوبین  غلظت رسمی  که  دادند  نشان 
التهاب افزایش می یابد، این امر نشان می دهد که هاپتوگلوبین می تواند 
به عنوان شاخص التهاب در گاوهای شیری مورد استفاده قرار گیرد )13(.

در  التهاب  سطح  تشخیص  برای  حاد  فاز  پروتئین  چندین  معموالً 
آمیلوئید-  رسم  هاپتوگلوبین،  فیربینوژن،  جمله  از  حیوانات  و  انسان 
 C واکنشی  پروتئین های  و  2-ماکروگلوبین  آلفا-  رسولوپالسمین،   A
 )TNF-α و   IL6 ،1-IL( )23(. سیتوکین های خاصی  اندازه گیری می شود 
فاز حاد  پاسخ  را تعدیل می کنند و می توانند  ایمنی  که عملکرد سیستم 
را تحریک کنند، اغلب خود را به عنوان محرک های پروتئین های فاز حاد 
در نظر می گیرند )13(. غلظت رسمی پروتئین های فاز حاد به طور واضح 
افزایش می یابد )1(. در  یا اسرتس در گاوها  بالینی  به عفونت  پاسخ  در 
می تواند  هاپتوگلوبین  غلظت  اندازه گیری  که  شده  بیان  دیگر  مطالعات 
داروهای  اثربخشی  بر  نظارت  برای  مؤثر  بسیار  آگاهی  پیش  ابزار  یک 
ضد میکروبی باشد )13(؛ اما در مطالعه حارض بیشرتین توجه به کاهش 

اسرتس های پس از واکسیناسیون معطوف شد. 
اسید  آسکوربیک  و  هموگلوبین  متابولیسم  که  است  شده  داده  نشان 
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و  هاپتوگلوبین  غلظت  بین  همبستگی  و  هستند  ارتباط  در  یکدیگر  با 
اکسیدانی  آنتی  عملکرد  که  هنگامی   .)5( است  منفی  اسید  آسکوربیک 
را  خود  اکسیدانی  آنتی  عملکرد   C ویتامین  نیست،  کافی  هاپتوگلوبین 
جایگزین هاپتوگلوبین می کند. اسید اسکوربیک یک احیاگر قوی می باشد 
که آسیب اکسیداتیو را مهار می کند )7(، اثرات ضد التهابی این ترکیب با 
کاهش میزان TNF-α و رسم آمیلوئید A نیز به تایید رسیده است. نشان 
داده شده است که رسم آمیلوئید-A و TNF-α با افزودن اسکوربیک اسید 
خوراکی به طور چشمگیری کاهش می یابد )15(. همچنین در  یک مطالعه 
توسط  شده  القا   TNF-α کاهش  موجب  اسید  اسکوربیک  تغذیه  دیگر، 
لیپوپلی ساکاریدها شد )7(. اگر چه در مطالعه حارض تغذیه آسکوربیک 
اسید بر TNF-α تأثیری نداشت، اما توانست رسم آمیلوئید را کاهش دهد. 
التهاب مانند سالیسیالت  گزارش شده است که استفاده از ترکیبات ضد 
سدیم موجب کاهش TNF-α و دیگر سایتوکین های التهابی می شود )9(. 
در مجموع، یافته های تحقیق حارض نشان می دهد که تغذیه سالیسیالت 
و اسکوربیک اسید می تواند تاثیر مثبتی بر مهار پاسخ های التهابی حاصل 
از تنش های مختلف از جمله واکنش های مرتبط با واکسیناسیون علیه تب 

برفکی در گاوهای شیری داشته باشد. 

نتیجه گیری
این مطالعه به بررسی اثر استفاده از تغذیه اسکوربیک اسید و سالیسیالت 
این دوره و  ایجاد شده در  بر کنرتل تنش های مختلف  انتقال،  در دوره 
پرداخت.  برفکی  تب  علیه  واکسیناسیون  از  ناشی  التهابی  پاسخ های 
افزایش  از سالیسیالت موجب  این پژوهش نشان داد استفاده  یافته های 
تولید شیر در دوره انتقال و استفاده از آسکوربیک اسید موجب افزایش 
چربی شیر شد. استفاده از سالیسیالت، آسکوربات و یا ترکیب سالیسیالت 
واکسینه  گاوهای  در  التهابی  فاکتورهای  کاهش  موجب  آسکوربات  و 
شده عیله بیامری تب برفکی شد. این موضوع نشان می دهد که تغذیه ی 
واکنش های  می تواند  التهاب  ضد  ترکیبات  با  شیری  گاوهای  بلندمدت 
آلرژیک و التهابی را کاهش دهد. به نظر می رسد استفاده از آسکوربیک 
تب  علیه  که  گاوهایی  و  تازه زا  شیری  گاوهای  در  سالیسیالت  و  اسید 
برفکی واکسیناسینه می شوند، بتواند به بهبود وضعیت سالمت و کاهش 

پاسخ های التهابی کمک مناید.
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