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بررسی هماتولوژی و تعیین غلظت سرمی کلسیم ،فسفر ،منیزیم و گلوکز در
گوسالههای مبتال به تیلریوز
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چکیده
تغییرات هماتولوژیکی و تعیین سطح سرمی کلسیم ،فسفر ،منیزیم و گلوکز در  02راس گوساله مبتال به تیلریوز طبیعی و  51راس

گوساله سالم مورد بررسی قرار گرفت .بعد از مشاهده عالئم بالینی ،گسترش خون محیطی از سیاهرگ مارژینال گوش برای تایید

تیلریوز تهیه گردید .همچنین از همه گوسالهها دو نمونه خون از ورید وداج شامل  2میلی لیتر با ماده ضد انعقاد ( )EDTAبرای

بررسی هماتولوژی و  10میلی لیتر بدون ماده ضد انعقاد برای تعیین غلظت الکترولیتی اخذ گردید .در آزمایشگاه بعد از مشاهده

یهای
شهای معمول ،بررس 
تها و ماکروفاژها بیماری تایید گردید .سپس مطابق رو 
پیروپالسم یا شیزونت انگل در لنفوسی 

هماتولوژی بر روی نمونههای خون با ماده ضد انعقاد انجام گرفت .بعد از جداسازی سرم از نمونههای خون بدون ماده ضد انعقاد،

غلظت کلسیم ،فسفر ،منیزیم و گلوکز با استفاده از روش اسپکتروفتومتری اندازهگیری گردید .مقایسه نتایج گروههای شاهد و بیمار

با نرم افزار  SPSSو آزمون  t-testدر سطح  P>0/ 05انجام گرفت .نتایج این مطالعه نشان داد که میزان هماتوکریت ،هموگلوبین،

گلبولهای قرمز ،پالکتها و پروتئین تام سرم در گوسالههای مبتال به تیلریوز کاهش معناداری در مقایسه با گروه شاهد دارد.

غلظت کلسیم ،منیزیم و گلوکز نیز کاهش یافته اما این کاهش تنها در مورد کلسیم معنادار بود .غلظت فسفر افزایش یافته بود اما این

یدهد که تیلریوز در گوسالهها سبب کاهش معنادار کلسیم سرم خون
افزایش بطور آماری معنادار نبود .نتایج مطالعه حاضر نشان م 

یشود که به عنوان یک یافته جدید باید در زمان درمان عالوه بر درمان اختصاصی بیماری به آن توجه ویژه نمود.
م
کلمات کلیدی :الکترولیت ،هماتولوژی ،تیلریوز ،گوساله
∗ نویسنده مسئول :جواد عباسی

آدرس :دستیار تخصصی بخش بیماریهای داخلی دامهای بزرگ ،گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
تلفن334259 15 91 0:

پست الکترونیکjabbasi@ut.ac.ir :
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مقدمه

یهای منتقله توسط کنه از شایعترین بیماریها
بیمار 

تهای فراوانی را در مناطق گرمسیری
هستند که خسار 
یگذارند (  .) 19یکی از
و نیمهگرمسیری بر جای م 
یها تیلریوز است که توسط
مهمترین این بیمار 

تکیاخته کوچکی از جنس تیلریا ایجاد و توسط

مقیاس مناسب برای اعمال بیوشیمیایی و فیزیولوژیک
یباشند .الکترولیتها در مایعات
نرمال بدن ضروری م 
یشوند و نقش حیاتی در همه مراحل
بدن توزیع م 
یکنند (  .) 14تعداد زیادی از
زندگی حیوان ایفا م 
یها (از جمله تیلریوز) منجر به تغییر مایعات و
بیمار 
یشوند (  25و  .) 34اطالعات اندکی
تعادل الکترولیتها م 

بندپایان خونخوار به ویژه کنههای خانواده ایکسودیده

تهای خون در گوسالههای نژاد
در مورد سطح الکترولی 

که به طور اساسی در تابستان و اوایل پاییز (فصل فعالیت

وجود دارد .مطالعات هماتولوژی و بیوشیمیایی در

ییابد (4و  .) 34تیلریوز یک بیماری فصلی است
انتقال م 

هولشتاین که به طور طبیعی آلوده به تیلریا شدهاند

یشود (  .) 25بیماری در جنوب اروپا،
کنهها) مشاهده م 

عفونت تجربی با تیلریا آنوالتا در گوسالههای دورگ

یشود 50 2ميليون گاو در
میشود و تخمین زده م 

هماتولوژیک و تعیین سطح سرمی کلسیم ،فسفر ،منیزیم

جنوب و مرکز آسیا ،شمال آفریقا و خاورمیانه مشاهده
معرض خطر آلودگی قرار دارند ( .)35تیلریوز یک
بیماری پیشرونده لنفوپروليفراتيو است که در

انجام گرفته است (  .) 29لذا هدف از این مطالعه بررسی
و گلوکز در گوسالههایی که به طور طبیعی مبتال به

تیلریوز شدهاند و مقایسه آن با گوسالههای سالم

گشدگی عقدههای لنفاوی
نشخوارکنندگان با تب ،بزر 

یباشد.
م 

مختلفی از لکوپنی و کم خونی پیشرونده مشخص

مواد و روش کار

مها ،دیسپنه ،درجات
محیطی ،الغری ،آبریزش از چش 
یشود (4و .)62تیلریوز مناطق گرمسیری یکی از
م 
یهای کشنده گاو در ایران است و به
شایعترین بیمار 
یکند و
عنوان یک تهدید جدی در تولید حیوان عمل م 
یشود (.)11
موجب مرگ و میر قابل توجهی در گاو م 
مخونی همولیتیک
ویژگی مشخص تیلریوز گرمسیری ک 
تها در
است ،پاتوژنز بیماری به دلیل حضور مروزوآی 
تها و ماکروفاژها
گلبولهای قرمز ،شیزونت در لنفوسی 
(  ) 24و در انتها لنفوآدنوپاتی مرتبط با تقسیم همزمان
شیزونت و لنفوبالستها و یک کمخونی به دلیل
یدهد (62و  .) 29پاسخ
تها رخ م 
تخریب اریتروسی 

ایمنولوژیک میزبان مقابله مستقیم با همه مراحل تیلریا

شامل اسپروزیت ،ماکروشیزونت و مروزوآیت است و
ایمنی سلولی نقش موثرتری از ایمنی همورال در مقابله
با جرم دارد ( .)2حفظ الکترولیتهای بدن در حجم و

طرح مطالعه

در طی این مطالعه گوسالههای مشکوک به تیلریوز

به دقت تحت معاینات درمانگاهی و آزمایشگاهی قرار
گرفته و اطالعات آنها ثبت گردید .نشانههای بالینی
مورد نظر شامل کم اشتهایی ،تورم عقدههای لنفاوی،
مها و دهان ،رنگ پریدگی
تب باال ،آبریزش از چش 
مخاطات و دیسپنه بود .با توجه به عالئم بالینی و برای
تایید میکروسکوپی تیلریوز از سیاهرگ مارژینال گوش
گوسالهها گسترش خونی تهیه شد .در آزمایشگاه با

گآمیزی گیمسا ،شیزونت تیلریا در لنفوسیتها و
رن 

پیروپالسم در گلبولهای قرمز مشاهده گردید و وجود

بیماری تایید شد.
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حیوانات

این مطالعه بر روی  02راس گوساله که به طور

طبیعی مبتال به تیلریوز شده بودند و عالئم بالینی بیماری
یدادند (گروه بیمار) و  51راس گوساله سالم
را نشان م 
(گروه شاهد) در منطقه کرج انجام گرفت .تمامی
گوسالهها درمحدوده سنی دو تا هفت ماهگی قرار
داشتند و نژاد همگی هولشتاین بود.
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جهت تجزیه وتحلیل آماری در سطح  P>0/ 05استفاده
گردید.
نتایج

یافتههای هماتولوژی

تغییرات در فاکتورهای هماتولوژی در جدول  1بیان

گردیده است .کاهش معناداری در میزان هماتوکریت
(  ،)P=0/2 00هموگلوبین (  ،)P=0/2 00گلبولهای قرمز

جمعآوری نمونهها و بررسی آزمایشگاهی

(  ،)P<0/ 001پالکتها ( )P=0/320و پروتئین تام

از همه گوسالهها دو نمونه خون از ورید وداج و در

( )P=0/ 07 0در گوسالههایی که به طور طبیعی مبتال به

لولههای پلی اتیلن اسیدواش (برای جلوگیری از

تیلریوز شدهاند نسبت به گوسالههای سالم از لحاظ

آلودگی نمونهها) اخذ گردید 2 :میلی لیتر خون با ماده

آماری وجود دارد .همانطور که از جدول  1مشخص

ضد انعقاد ( )EDTAبرای بررسی هماتولوژی و 10

است دیگر فاکتورهای خونی شامل گلبولهای سفید و

میلی لیتر خون بدون ماده ضد انعقاد برای تعیین غلظت

فیبرینوژن نیز در گوسالههای بیمار نسبت به گوسالههای

الکترولیتی .بر روی نمونههای با ماده ضد انعقاد

یباشد.
سالم کاهش یافته است اما این کاهش معنادار نم 

فاکتورهای هماتولوژیک شامل تعداد گلبولهای سفید
و قرمز ،هماتوکریت ،غلظت هموگلوبین،MCH ،
 ،MCHCمیزان پالکتها ،فیبرینوژن و پروتئین تام سرم
بر اساس روشهاي معمول ( )31تعیین گردید.
نمونههای بدون ماده ضد انعقاد ابتدا با دور  000 2gبه
مدت  10دقیقه سانتریفوژ میگردیدند ،سرم جدا
یگراد نگهداری
گردیده و در دمای  -02درجه سانت 
شدند سپس غلظت سرمی کلسیم ،فسفر ،منیزیم و
گلوکز با استفاده از روش اسپکتروفتومتری توسط کیت

)Iran

Tehran,

اندازهگیری گردید.

Diagnostics,

(ZiestChem

آنالیز آماری

مقایسه نتایج گروه شاهد و بیمار با بهرهگیری از

برنامه نرمافزاری  SPSSانجام گرفت و از آزمون t-test

یافتههای بیوشیمیایی

غلظت سرمی کلسیم ،فسفر ،منیزیم و گلوکز در

گوسالههای مبتال به تیلریوز و شاهد در جدول  2بیان
گردیده است .عیار کلسیم سرمی خون گوسالههای
نتر
یداری از گروه شاهد پایی 
مبتال به تیلریوز به طور معن 
یکه میزان منیزیم و گلوکز در
است ( )P=0/710در حال 
گوسالههای بیمار با اینکه از گوسالههای سالم کمتر
یباشد.
یباشد اما این کاهش از نظر آماری معنادار نم 
م 
غلظت فسفر سرم خون در گروه بیمار نسبت به گروه
یدهد اما این افزایش از نظر آماری
شاهد افزایش نشان م 
یباشد.
معنادار نم 
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جدول  :1میانگین و انحراف معیار ( )Mean±SDتغییرات هماتولوژیک گوساله های مبتال به تیلریوز و سالم
هماتوکریت (* )%
81/ 50 ±6/22
34 /07±5/ 48

هموگلوبین

)*(g/dl

6/ 32 ±2/ 05
11/ 38 ±1/5

7/ 84 ±0/ 37

51/ 44 ±1/ 75

32 / 34 ±1/ 29

)*(×106/dl

3/ 19 ±0/ 60

19 / 40 ±3/ 59

34 /09±2/54

0/ 36 ±0/51
0/ 48 ±0/ 08

گلبول قرمز

)MCH (pg

)MCHC (g/dl

فیبرینوژن

پروتئین تام *

5/ 76 ±0/629
7/ 38 ±0/ 396

470 /0± 84 / 85

پال  تک

209 /0± 190 / 92

344 5/0± 99 02/ 33
8850 / 00 ±718/ 33

)*(×103/dl

گلبول سفید

نوتروفیل بالغ
683 1/4± 97 02/ 80
3170 / 50 ± 449 / 44

5240 / 00 ±1 84 / 29

لنفوسیت
4687 /6± 1249 /31

89 /0± 27 / 85

شاهد

گروه

مونوسیت

بیمار

150 /0± 63 /26

فاکتورخونی

*کاهش معنادار ( )p<0/ 05
جدول  :2توزیع میانگین و انحراف معیار ( )Mean±SDغلظت کلسیم ،فسفر ،منیزیم و گلوکز در سرم گوساله های مبتال به تیلریوز و سالم
الکترولیت

کلسیم )* (mg/dl

فسفر )(mg/dl

منیزیوم )(mg/dl

گلوکز )(mg/dl

بیمار

8/ 42 ±0/ 55

7/ 98 ±1/ 86

1/ 76 ±0/ 50

60 / 66 ±2/ 55

شاهد

10 / 43 ±0/ 68

6/ 17 ±0/ 40

1/ 99 ±0/81

63 / 00 ±4/ 85

گروه

*کاهش معنادار ( )p<0/ 05

بحث

حفظ الکترولیتهای بدن در حجم و مقیاس مناسب

برای اعمال بیوشیمیایی و فیزیولوژیک بدن ضروری
یباشند .الکترولیتها در مایعات بدن توزیع میشوند و
م 
یکنند
نقش حیاتی در همه مراحل زندگی حیوان ایفا م 
(  .) 14کلسیم عنصری است که نقش مرکزی را در
یکند که شامل
حفظ هموستاز بدن حیوانات ایفا م 
انقباض عضالنی ،انعقاد خون ،فعالیت آنزیمها ،ترشح
کپذیری عصبی و اتصال سلولی
هورمونها ،تحری 
یباشد ( .)7کنترل یون کلسیم در مایعات خارج
م 
سلولی برای سالمتی انسان و حیوانات حیاتی است.
کلسیم در پاتوژنز بیماریهای متابولیک نقش اساسی را
دارد که به دنبال هیپرکلسمی یا هیپوکلسمی ،تعادل
یخورد (  .) 14در این مطالعه
طبیعی کلسیم به هم م 
کاهش معناداری در میزان کلسیم در گوسالههای بیمار
نسبت به گوسالههای سالم مشاهده شدDhar and .

 Gautamکاهش غیرمعنادار (  ) 10و  Saberو همکاران
(  ) 27یک کاهش معنادار در میزان کلسیم سرم خون در
گاوهای مبتال به تیلریوز را گزارش کردند .در مطالعات
تجربی بر روی گوساله  Sandhuو همکاران کاهش
غیرمعنادار (  ،) 29اما  )51( Kumar and Malikکاهش
معنادار در میزان کلسیم سرم خون را گزارش نمودند.
کاهش کلسیم خون در گاوهای شیری بالغ که دچار
یاشتهایی برای چند روز شدهاند رخ داده است (  ) 25و
ب 
یاشتهایی میشوند
یهای عفونی که منجر به ب 
بیمار 
یشوند (  .) 34به دنبال
منجر به کاهش کلسیم خون م 
یاشتهایی یک محرومیت از انرژی ایجاد میشود که
ب 
ییابد ،به دنبال آن
هموستاز کلسیم سلولی کاهش م 
یبیند و نهایتا توانایی سلولی
یکپارچگی غشاء آسیب م 
ییابد .قطع اشتهای حیوان و کاهش فعالیت
کاهش م 
غده پاراتیروئید در اثر تب و در نتیجه کاهش ترشح
پاراتورمون ،جذب کلیوی و رودهای کلسیم را مختل

بررسی هماتولوژی و تعیین غلظت سرمی...
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یکند .همچنین کاهش فشار خون ناشی از بیماری،
م 

یدهد
واکنشی که میان فسفات و یون کلسیم رخ م 

ایسکمی کلیوی را در پی خواهد داشت که خود

ییابد و منجر به
غلظت کلسیم یونیزه سرم کاهش م 

یتواند جذب کلیوی کلسیم را کاهش دهد ( .) 14
م 

کاهش سنتز  25و -1دی هیدروکسی کولهکلسیفرول

 Dhar and Gautamکاهش سرمی کلسیم را در

توسط کلیهها میشود (  .) 14منیزیم یک عنصر تغذیهای

بیماری تیلریوز ناشی از کاهش اشتها و به طور ثانویه به

ضروری برای حیوانات است .اختالالت متابولیسم

نارسایی شکمبه و توقف فعالیت آن و همین طور به

منیزیم عمدتا در گاو و گوسفند مشاهده میشود (.)81

دلیل کاسته شدن پروتئین سرم خون نسبت دادهاند

در این مطالعه کاهش منیزیم خون مشاهده شد ولي از

(  .) 10اما  Omerو همکاران کاهش کلسیم سرم خون را

لحاظ آماری معنادار نبود Saber .و همکاران در سال

یدانند
به دلیل کاهش آلبومین و کاهش منیزیم خون م 

 2008افزایش غیر معنادار منیزیم را در گاوهایی که به

(  .) 23از طرفی عدهای از محققین معتقدند کمبود

طور طبیعی آلوده به تیلریا شده بودند گزارش کردند

کلسیم در نشخوارکنندگان معمول است مخصوصا در

(  .) 27برخی محققین کاهش منیزیم سرم خون را در

دامهایی که دارای چرای آزاد هستند ( .)6فسفر آنیون

گاوهای تیلریوزی ناشی از اسهال و نارسایی کلیوی

اصلی داخل سلولی است که در تعداد زیادی از

ذکر کردهاند ( .)1منیزیم خون ممکن است در طی

پروسههای متابولیک مثل انقباض عضالنی ،رساندن

لیپولیز مرتبط با استرس ،سرما و یا گرسنگی کاهش یابد

اکسیژن به بافتها ،یکپارچگی استخوانها و متابولیسم

و جذب منیزیم شکمبه ممکن است با کاهش ،pH

انرژی نقش اساسی را ایفا میکند ( .)9مقدار فسفر سرم

افزایش یابد اما توسط جداسازی میکروبی جذب آن

خون اصوال منعکسکننده مصرف فعلی رژیم غذایی

ییابد (  .) 14کاهش منیزیم خون در نتیجه
کاهش م 

است که عدم تعادل آن میتواند به دلیل اختالف در

کمبود تغذیهای منیزیم در گوساله و سوءتغذیه در گاو

ترکیب شیمیایی غذای هضم شده رخ بدهد و بازجذب

گزارش شده است (  .) 32غلظت منیزیم سرم میان

فسفر در هنگام رشد حیوان ،دوره شیرواری و آبستنی

نژادهای گاو هم متفاوت است ،بهطوریکه در نژاد

افزایش مییابد (  .) 14در این مطالعه در گروه بیمار فسفر

هرفورد پایینتر از نژاد آنگوس است (  .) 17غلظت

خون افزایش یافته (البته این افزایش از نظر آماری

گلوکز خون به فاکتورهای وسیعی بستگی دارد و این

مخونی
یباشد) که میتواند به علت ک 
معنادار نم 

غلظت در هر زمان نتیجه یک تعادل میان ورود و حذف

همولیتیک در اثرتخريب گلبولهای قرمز باشد ( .) 27

گلوکز از چرخه است و همه فاکتورهایی که روی

 Saberو همکاران در سال  2008افزایش معنادار فسفر

یگذارند در تنظیم گلوکز
ورود یا خروج گلوکز اثر م 

را در گاوهایی که به طور طبیعی آلوده به تیلریا شده

خون نقش دارند (  .) 14کاهش گلوکز خون در سپتی

بودند گزارش کردهاند (  .) 27اما  Sandhuو همکاران

یها ،مراحل آخر اندوتوکسمی و بسیاری از
سم 

گزارش کردند که در مراحل انتهایی بیماری تیلریوز

یدهد
یهای متابولیک در حیوانات رخ م 
بیمار 

میزان فسفر خون به دلیل نقص در توبولهای کلیه

(  25و  .) 34کاهش غیر معنادار گلوکز در دامهای مبتال به

کاهش مییابد (  .) 29از طرفی فسفر ارتباط نزدیکی با

تیلریوز در مطالعات تجربی قبال گزارش شده است

کلسیم دارد (  ) 25و در هنگام افزایش فسفر خون بدلیل

(  .) 29در مطالعه حاضر نیز کاهش غیرمعنادار گلوکز
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رخ داده است اما  Sahuو همکاران (  ) 28کاهش میزان

معنادار در غلظت گلبولهای قرمز ،هماتوکریت و

گلوکز سرم خون در گروه بیماران را گزارش کردهاند.

هموگلوبین را گزارش نمودند (  .) 29محققین در

محققین اعالم نمودهاند که همزمان با رشد و گسترش

شرونده در
عفونت ناشي از تیلریوز حاد یک کاهش پی 

انگل در هر دو مرحله شیزونت و آلودگی گلبولی

غلظت گلبولهای قرمز ،هماتوکریت و هموگلوبین را

یدهد و این
کاهش میزان گلوکز سرم خون روی م 

گزارش نمودند ( 3و  .) 21همچنین  Singhو همکاران

کاهش احتماال ناشی از مصرف گلوکز سرم خون

در سال

کاهش پیشروندهای در غلظت

توسط انگل است همچنانکه در مورد انگلهای

هماتوکریت و هموگلوبین همراه با رتیکلوسیتوز

تکیاختهای دیگر نیز این امر صادق میباشد (.)8

مشخص در گوسالههای دو رگ (که به طور تجربی

2001

استثنا" گرسنگی و غذا نخوردن منجر به کاهش گلوکز
یشود اما حیوانات
خون در حیوانات با سنین کم نم 

مبتال به تیلریا شده بودند) (  ) 33و  Badieiو همکاران در

سال  201 0نیز یک کاهش شدید و معنادار در میزان

جوانی که بهعلت بیماری ،نقص مادرزادی و یا مدیریت

هماتوکریت را در گاو بیان نمودند ( .)5با این وجود در

غلط ،ذخیره انرژیشان محدود میشود ،گلوکز

مطالعه حاضر در هیچکدام از گوسالههای بیمار

ییابد که همراه با افسردگی و حتی
خونشان کاهش م 

یکه توسط
هموگلوبینوري مشاهده نشد درحال 

یباشد (  .) 34اگرچه تغییرات گلوکز خون در
کما م 

نویسندگان دیگری گزارش شده است (3و .) 29

یدهد اما سطح طبيعي
سطح وسیعی از بیماریها رخ م 

اختالف معناداری در  MCHو  MCHCمیان

گلوکز خون منجر به یک تعادل بسیار دقیقی در سیستم

گوسالههای مبتال به تیلریوز و سالم مشاهده نشد که این

هورمونی میشود زمانیکه یک عدم تعادل هورمونی

نشان میدهد کم خونی در گوسالههای بیمار از نوع

رخ میدهد یک نسبت جدیدی از گلوکز ایجاد

نورموسیتیک -نورموکرومیک است (  .) 21در مطالعه

میشود که این نسبت به طور بالینی نشاندهنده کاهش

حاضر از میزان پالکتها در گوسالههای بیمار از تعداد

و یا افزایش پایدار گلوکز خون بوده و این خود به

آن در گوسالههای سالم به طور معناداری کاسته شده

تاثیرات هورمونی که بر روی متابولیسم کربوهیدراتها

است که این همزمان با کاهش هماتوکریت است.

اثر میگذارند بستگی دارد (  .) 14بررسی تابلوی خونی

یافتههای مشابه توسط  Omerو همکاران در سال 2 00 2

در مطالعه حاضر نشاندهنده کاهش معنادار گلبولهای

و  Altugو همکاران در سال  2008گزارش شده است

قرمز ،هماتوکریت و هموگلوبین در گوسالههای مبتال به

( 3و .)22با افزایش آلودگی گلبولهای قرمز به انگل

تیلریوز در مقایسه با گوسالههای سالم بود .این کاهش

ییابد که به علت اثرات انگل
میزان پالکتها کاهش م 

تها توسط
ممکن است به علت تخریب اریتروسی 

و یا تولیدات آن بر روی مگاکاریوسیتها است .عالوه

ماکروفاژها در عقدههای لنفاوی ،طحال و دیگر

یشود  Thrombocytorrhexisهمراه با
بر این گفته م 

ارگانهای سیستم مونوسیت -ماکروفاژ باشد ( 3و .) 21

دگرانوالسیون به دنبال  Thrombocytolysisمنجر به

 Sandhuو همکاران فاکتورهای بیوشیمیایی و

یشود ( .)3همچنین در این
ترمبوسیتوپنی در تیلریوز م 

هماتولوژیک در عفونت تجربی با تیلریا در گوسالههای
دورگ را بررسی کردند و یک کاهش پیشرونده و

مطالعه یک کاهش معناداری در غلظت پروتئین تام
گوسالههای بیمار مشاهده شد که توسط محققین نیز در

بررسی هماتولوژی و تعیین غلظت سرمی54 ...

گذشته گزارش شده است (  5،27و  .) 29کاهش پروتئین

یونهای سرم خون متعادل گردند و از عوارض بعدی

تام سرم به طور اساسی به دلیل هیپوآلبومینمي و

جلوگیری شود.

هیپوگلوبولینمي و کاهش سنتز آن احتماال به دلیل
آسیب کبدی و مرتبط با مرحله شدیدتر بیماری باشد
( .)5در مواردی که توبولهای کلیوی هم دچار آسیب
شوند سبب دفع پروتئین از طریق ادرار و در نتیجه
کاهش سطح پروتئین خون میشود (  .) 25با این وجود
بیاشتهایی و اسهال که در تعدادی از بیماران در طی
یتواند سبب هیپوپروتئینمي
مطالعه مشاهده شد هم م 
تها در
شود (  .) 32کاهش غیرمعنیدار تعداد لکوسی 
گوسالههای بیمار نسبت به گوسالههای سالم در مطالعه
یکه دیگران لکوسیتوز را در
حاضر مشاهده شد .در حال 
تیلریوز گزارش کردهاند ( 3و  Preston .) 29و همکاران
یک پن لکوپنی شدید (  Singh ،) 24و همکاران یک
لکوپنی (  ) 33و در مطالعات تجربی که  Sandhuو
همکاران انجام دادند بیان نمودند که در مراحل انتهایی
بیماری یک لکوپنی معنادار و شدیدی ایجاد شد ( .) 29
تها به وسیله شیزوگونی
لکوپنی به دلیل تخریب لنفوسی 
در ارگانهای لنفوئیدی و عدم فیلتراسیون این سلولها
به داخل ارگانهای مختلف ایجاد میشود که منجر به
یک کاهش در تعداد گلبولهای سفید در گردش خون
محیطی میشود ( 24 ،3و .) 29
نتیجهگیری

همانطور که از نتایج این مطالعه مشخص است

بیماری تیلریوز بطور طبیعی در گوسالهها سبب کاهش
یشود که به عنوان یک یافته
معنادار کلسیم سرم خون م 
جدید باید در زمان درمان عالوه بر درمان اختصاصی
بیماری به این عدم تعادل الکترولیتها بخصوص
کاهش کلسیم توجه ویژه نمود و از ترکیباتی که حاوی
یونهای فوق باشند در درمان استفاده کرد تا وضعیت
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Abstract
Hematologic changes and serum biochemical analysis of 20 naturally infected and 15
non-infected calves with theileria annulata were carried out. Theileriosis was
confirmed by observing theileria merosoites in red blood cells of peripheral blood
smears of calves. Two blood samples were taken from the jugular vein in disposable
polyethylene tubes one with anticoagulant (EDTA) for hematology and another 10 ml
without anticoagulant substance for biochemical analysis. Compare the results the
patient and control groups performed with Spss software and "t" test in the P<0.05.
The results of this study showed that hematocrit, hemoglobin, red blood cells (RBC)
count, platelets count and serum total protein were significantly reduced in calves
infected with theileria (infected calves) compared with healthy calves (control group).
Calcium, magnesium and glucose concentrations were also decreased in infected
calves, but this was significant only in calcium. Phosphorus concentration had
increased but this was not significant statistically. The results of present study shows
that theileriosis in calves causes significant decrease in serum calcium which as new
finding special attention should be paid when treating animals in addition to the
disease specific treatment.
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