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چکیده
امروزه شمارش سلولهای سوماتیك و کشت باکتریایی شیر ،به عنوان استانداردهای طالیی در تشخیص ورم پستان تحت بالینی گااو
در نظر گرفته میشوند ،اما دقت تشخیصی این آزمایشها پایین است .برای شناسایی مبتالیان ،نیاز به بیوماارکرهاای جدیادی باا درصاد
صحت بالینی باالیی است .فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی در التهاب پساتان تیییار ماییابناد؛ بناابراین در ایان پاووهش ،تعیاین ارزش
تشخیصی گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز شیر ،در تشخیص ورم پستان تحت بالینی گاوهای شیری به عنوان هاد ماالعاه
مد نظر قرار گرفتند .تعداد  04رأس گاو شیری نواد هلشتاین که از لحاظ بالینی سالم بودند ،به طور تصاادفی از گااوداری صانعتی اطارا
یاسوج انتخاب شدند .از این تعداد 33 ،رأس گاو ،بر اساس باالتر بودن تعداد سلولهای سوماتیك شیر از  654×645 cells/mlو مثبت شدن
تست ورم پستان کالیفرنیایی حداقل یك کارتیه آنها ،در گروه گاوهای مبتال به ورم پستان تحت بالینی قرار گرفتناد .فعالیات آنازیمهاای
گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز شیر با کیتهای تجااری شارکت رناداک انگلساتان تعیاین گردیدناد .حساسایت ،ویوگای
تشخیصی و نقاه برش هرتست با منحنی راک محاسبه شاد .براسااس نتاایب باه دسات آماده میاانگین فعالیات گلوتااتیون پراکسایداز و
سوپراکسید دیسموتاز گاوهای مبتال به ورم پستان تحتبالینی به طورمعنیداری نسبت به گاوهای سالم به ترتیا بااالتر و پاایینتار باود
( )P>4/43 ،P>4/4446و گلوتاتیون پراکسیداز شیر ،دقیقتارین تسات باا حساسایت تشخیصای و ویوگای  644درصاد در نقااه بارش
 57IU/mlبود )  .) P>4/446نتایب پووهش حاضر نشان داد که تعیین شاخصهای استرس اکسیداتیو از جمله تعیاین فعالیات گلوتااتیون
پراکسیداز در شیر ،می تواند به عنوان یك بیومارکر قابل اعتماد در تشخیص ورم پستان تحت بالینی در گاو باشد.
واژههای کلیدی :گلوتاتیون پراکسیداز ،سوپراکسید دیسموتاز ،بیومارکر ،ورم پستان تحت بالینی ،گاو.

مقدمه
ورم پستان یکی از مهمترین بیمااریهاا در گااوهاای
شیری است که با توجه به کاهش تولید شیر و در معار
خار قرار دادن سالمت و بهداشت عمومی با مصار شایر
آلااوده ،دارای پیاماادهااای اقتصااادی فراواناای اساات (.)63
عفونتهای تورم پستان تحت بالینی با کاهش ترشح شایر
و تیییرات در ترکیبات شیر ،تشخیص داده میشوند .چناد
ساعت پ از عفونت غدد پستانی باا میکروارگانسایمهاای
بیماریزا ،در پاسخ به فرایندهای التهابی تعداد سلولهاای
سوماتیك در شیر افزایش مییابد .ماکروفاژها ،نقش مهمی
در نظارت غدد پستانی آلوده ایفا مای کنناد .هنگاامی کاه
باکتریها به غدد پستانی حمله مایکنناد و در ایان بافات
کلونیزه میشوند ،ماکروفاژها باا شاروف فرایناد التهاابی باا

جذب پلی مورفونوکلوئر در شیر باه منظاور از باین باردن
باکتریها پاسخ میدهند .بیشتر از  04درصد از سلولهای
سوماتیك در غدد پستانی را نوتروفیلها تشکیل میدهناد
( 5و  )22که فعایات ضاد باکتریاایی آنهاا باا گوناههاای
واکنشی اکسیون مرتبط است (.)55
استرس اکسیداتیو با افزایش تولید رادیکالهای آزاد و
کاهش دفاف آنتیاکسیدانی که در نتیجه عدم تعاادل باین
مکانیسمهای اکسایدان و آنتایاکسایدان اسات ،شاناخته
میشود ( 0و  .)50ورم پساتان باالینی و تحات باالینی در
گاوها با استرس اکسایداتیو و نیتروزاتیاو در شایر مارتبط
است ( 7و  .)51فعالیت آنتیاکسیدانهای شیر نیاز مناو
بااه حرااور آناازیمهااای آنتاایاکساایدان از قبیاال کاتاااالز،
گلوتاااتیون پراکساایداز ( ،)GPxالکتوپراکساایداز ،گاازانتین
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اکسیداز و سوپراکسید دیساموتاز ( ،)SODپلای پپتیادها،
پروتئینها ،ویتامین و پرو ویتامینهایی از قبیال ویتاامین
 ،Aکارتینوئیااد ،ویتااامین  Eو ویتااامین  Cاساات ( 28 ،0و
 .)51افزایش فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان در شیر نشان
دهنده افزایش نسبت سلولهای پلی مرفونوکلاوئر در غادد
پستانی اسات  .ایان فرایناد نشاان دهناده ایان اسات کاه
ساالولهااای  PMNسااب تیییاارات در وضااعیت آنتاای
اکساایداتیو و بااه دنبااال آن صاادمات اکساایداتیو در غاادد
پساااتانی مااایشاااوند ( .)67گلوتااااتیون پراکسااایداز در
سیتوپالسم سلولهای حیوانی گسترش یافتاه و بخشای از
عملکرد آن در سیستم آنتیاکسایدانی آنزیمای ،محافظات
سلولها علیه تأثیرات صدمات حاصل از پراکسایدها اسات.
شیر دارای ساوح کمی از این آنزیم است ،ولی بیش از 04
درصد آن به صورت خارج سلولی وجود دارد .عملکرد ایان
آنزیم در شیر هنوز به طاور کامال شاناخته نشاده اسات،
لیکن مشخص شده که  54درصد از این آنازیم باه عنصار
سلنیوم متصل است .همچنین مشاخص شاده کاه میازان
آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز شیر بار حسا گوناه و جیاره
غااذایی متفاااوت اساات ( 60و  .)06در خصااو آناازیم
سوپراکسید دیسموتاز نیز مشخص شده است که میزان آن
در شایر بسایار کاام و در حادود  634بااار کمتار از خااون
میباشد .این آنزیم در شیر گاو ،دارای ساختمانی مشابه باا
سوپراکسااید دیسااموتاز اریتروساایتی گاااوی اساات (.)60
حرور این آنزیم در حفظ پایداری آنتی اکسیدان در شایر
مهم است .پاووهشهاا نشاان داده اناد کاه اضاافه کاردن
سوپراکسید دیسموتاز خاارجی ساب کااهش فراینادهای
پراکسیداسیون لیپیدی و فراهم آوردن پایداری بیشاتر در
شیر میشاود ( Holbrook .)60و  Hicksدر ساال ،6087
میزان  SODرا در شیر گااو انادازهگیاری کردناد و نشاان
دادند که این آنزیم از نظر ویوگایهاای الکتروفورتیاك باا
 SODاریتروسیتی همان گاوها یکساان اسات ،ولای های
شواهدی مبنای بار مشاتق شادن  SODاز بااکتریهاا یاا
ساالولهااای سااوماتیك شاایر وجااود ناادارد ( .)20برخاای
ماالعات افزایش فعالیت  GPxرا در شیر گاوهای مبتال باه
ورم پستان در مقایسه با گاوهاای ساالم گازارش و ارتباا
معنی دار آن را با سلول های سوماتیك در شیر بیان کردند
( 25 ،3و  .)27در ماالعهای افزایش و کااهش معنایداری
به ترتی در میزان  GPxو  SODدر شیر بزهای مباتال باه
51

ورم پستان مشاهده و همبستگی آنهاا را باا تیییار تعاداد
سلولهای ساوماتیك در شایر بررسای کردناد و مشااهده
کردند که سن ،تعداد زایش و تعداد نوزادان با ایان الگاوی
تیییراتی مرتبط نیست (.)62
بهکارگیری فنون کارآمدی که بیمااری را در مراحال
ابتدایی آن تشخیص دهد ،اهمیت خاصی دارد ( 8و  )52و
اگرچه برای تشخیص ورم پستان تحت بالینی آزمایشهای
مختلفی در شیر از جمله شمارش سالولهاای ساوماتیك،
آزماااایش ورم پساااتان کالیفرنیاااایی ،آزماااایشهاااای
باکتریشناسی ،اندازهگیری هدایت الکتریکی ،اندازهگیاری
الکتوز و پالسمین ،اندازهگیری پاروتئینهاای فااز حااد و
سنجش فعالیت آنزیمهای شیر پیشانهاد شادهاسات (،67
 53و  ،)58لیکن غالباً شمارش سلولهای ساوماتیك شایر
بااارای تشاااخیص اساااتفاده مااایشاااود ( 8و  .)66در
آزمایشاااگاههاااای مرجااا شااایر ،از روش الکترونیاااك
فلوئوراپتیکااال یااا روش شمارشااگر فوزوماتیااك در ساااح
وساایعی باارای شاامارش ساالولهااای سااوماتیك اسااتفاده
میشود که هزینهبر بوده و تجهیزات پیشرفته آن ،همه جا
در دسترس نیست ( .)54شمارش سلولهای سوماتیك باه
عنوان استانداردی طالیی در تشاخیص ورم پساتان تحات
بالینی بیان شده است ،اما امروزه مشخص شده که ویوگای
این آزمایش در تشخیص کارتیههای مبتال باه ورم پساتان
تحت بالینی پایین است؛ زیرا مقادیر باالی آن لزوماً بیاانگر
ورم پسااتان نیساات .)6( .از سااویی تعااداد ساالولهااای
سوماتیك عالوه بار التهااب پساتان تحات تاأثیر بسایاری
عوامل دیگر نظیر مدیریت ،تعداد دورههای شایرواری گااو،
مرحله شیرواری ،میزان تولید شیر ،فصل ،سن و ناواد گااو
نیز قرار دارد ( 6و  .)66از سوی دیگر ،برای ایان کاه ایان
آزمااایش بااه عنااوان یااك تساات غربااالگر در تشااخیص
کارتیههای آلوده در گلاه گاوهاای شایری اساتفاده شاود،
حساسیت کافی نیز ندارد؛ زیرا در مراحل ابتادایی التهااب
پستان ممکان اسات هناوز تعاداد سالولهاای ساوماتیك
افزایش نیافته باشد Pyörälä .در سال  2445بیان کرد کاه
امروزه روشهای رایب تشخیصی نظیر شمارش سلولهاای
سوماتیك و آزمونهای میکروبی در تشاخیص ورم پساتان
به خصو فرم تحت بالینی ،کارایی کافی ندارناد ( .)52از
سویی دیگر آزمایشهای باکتریولوژیك به عنوان یك تست
معمول در تشخیص ورم پستان تحت بالینی ،به دلیال پار
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هزینااه و وقاات گیار بااودن مناسا نیسااتند؛ بنااابراین در
تشخیص ورم پستان تحات باالینی نیااز باه بیومارکرهاای
جدید اسات .در حاال حاضار در فاارم تسات ورم پساتان
کالیفرنیایی به طور غیر مستقیم به منظاور تشاخیص ورم
پستان تحت بالینی در گاوهای شیری استفاده میشود ،اما
ارزش تشخیصی پایینی برای پایش کارتیههای درگیار ورم
پساااتان تحااات باااالینی دارد ( 52و  .)02تساااتهاااای
غیرمستقیم ورم پساتان در انتخااب و تشاخیص گاوهاای
مبتال به عفونتهای داخل پستانی مناس تر هستند.
ورم پستان بر ترکی شیر تأثیرگذار است ،به طاوری
که التهاب غده پستان موجا باروز تیییارات متناوعی در
ترکیبات شیر میشود؛ این امر به دلیل تاأثیرات موضاعی،
نشت برخی ترکیبات از خون به داخل شیر و خروج برخی
از ترکیبات طبیعی شیر از فراای (لاومن) آلوئاولی و ورود
آنها به فرای اطرا عروقی است .شدت این تیییرات باه
عامال عفاونی و پاساخ التهاابی بساتگی دارد ( .)52اخیاراً
تالشهای زیادی به منظور پیدا کردن روشهای جاایگزین
مناس برای شامارش سالولهاای ساوماتیك (اساتاندارد
طالیی تشخیص ورم پستان تحت بالینی) صورت پذیرفتاه
اساات ،از ایاان رو اناادازهگیااری فعالیاات آناازیمهااای
آنتاایاکساایدانی موجااود در شاایر ،در بررساای و ماادیریت
سالمت حیوان توجه فراوانای داشاتهاسات .شااخص هاای
بررساای اسااترس اکساایداتیو ،کاندیاداهای مناساابی باارای
تشخیص و پایش ورم پستان هساتند ( 28 ،66 ،7 ،1 ،3و
 .)02بررسی میزان فعالیات آنتای اکسایدانهاای آنزیمای
 GSH-PXو  SODموجود در شیر در بیمااری ورم پساتان
تحت بالینی ،جنبه عملای پیادا نکارده؛ بناابراین بررسای
آزمایشگاهی شااخصهاای اساترس اکسایداتیو و فعالیات
برخی آنتای اکسایدانهاای آنزیمای مای تواناد در هرگوناه
سیاست درماانی باه منظاور برطار کاردن بیمااری ورم
پستان تحت بالینی و درمان موفقیتآمیاز آن مفیاد باشاد
( 58 ،25و )05؛ بنابراین این پاووهش باه منظاور بررسای
ارزش تشخیصی (نقاه برش ،حساسیت ،ویوگای و میازان
صحت بالینی) اندازهگیری فعالیات آنازیمهاای گلوتااتیون
پراکسیداز ( )GSH-PXو سوپراکسید دیسموتاز ( )SODدر
نمونااههااای شاایر گاوهااای سااالم و مبااتال بااه ورم پسااتان
تحتبالینی در گاوهای ایران ،انجام شد.

مواد و روش کار
این ماالعه از نوف مشاهدهای بود و در یك بازه زمانی
 5ماهه ،در پاییز سال  6044روی  04رأس گاوهای شیری
نواد هلشتاین  5تا  3شکم زایش باا میاانگین سان ± 3/1
 78/15ماه در گاوداری صنعتی شرکت گسترش کشاورزی
دامپروری فردوس پارس (سهامی خا ) و واحاد تجااری
نهایی گروه ،بنیااد مستراعفان انقاالب اساالمی یاساوج -
استان کهگیلویه و بویر احمد) به طور تصادفی انجاام شاد.
میانگین تولید شیر  53/00±61/6کیلوگرم بارای هار گااو
در روز بود .تیذیه در این گاوداری باه روش ( TMR Total
 )mixed rationو سه بار در روز انجام میشد .این گاوها از
سیلوی ذرت ،کنسانتره و کاه و یونجه تیذیه میشدند.
گاوهااای مااورد ماالعااه ،در دوره شاایرواری و پیااك
تولید شیر ( 74تا  644روز پ از زایمان) به سر میبردند
و سه مرتبه در روز ( 0صبح 62 ،ظهر و  7ش ) با ماشاین
شیردوشی ،دوشیده می شدند .قبل از نمونهگیری ،معاینات
بالینی کامل روی هار گااو از لحااظ ضاربان قلا  ،درجاه
حرارت بدن ،تعداد تنف  ،سالمت ظاهری پساتان و شایر
به عمل آمد .گاوهایی در این پاووهش انتخااب شادند کاه
فاقد هر گونه عالیم بالینی دال بر بیماری عفاونی و انگلای
بودند و در مالمساه پساتان های گوناه اختاللای را نشاان
ندادند .به عالوه گاوهاایی کاه در اواخار آبساتنی و اوایال
دوران شیرواری بودند ،حذ شادند .اطالعاات مرباو باه
سن ،وزن ،تعداد زایش ،وضعیت تیذیه و میزان تولید شایر
گاوهای نمونهگیری شده ثبت شد .ابتدا باه منظاور نموناه
گیری قبل از دوشش ظهر ،کارتیههای هر گاو باا آب ولارم
به طور کامل شست و شاو داده شاد و خشاك گردیاد .از
هرگاو پ از ضدعفونی کردن سر پستانكها باا الکال 74
درصد و دور ریختن سه دوشش اولیه 0 ،نمونه شیر (از هر
کارتیه یك نمونه) گرفته شد و تحت آزماایش ورم پساتان
کالیفرنیایی ( )CMTقرار گرفت .آزماایش CMTدر مزرعاه
با معر های آمااده تجااری ()Shirazma Co., Noor, Iran
انجام شد .گاوهایی که  CMTدر هر  0کارتیه آنها منفای
بود ،در گروه گاوهای احتماال ساالم و گاوهاایی کاه CMT
یکی از کارتیهها مثبت بود ،در گروه گاوهایی کاه احتمااال
مبتال به ورم پستان تحت بالینی هستند ،قرار گرفتناد .در
گاوهایی که  CMTشیر هر چهار کارتیه آنها منفی بود،
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شیر هر  0کارتیه و در گاوهای مبتال به ورم پساتان تحات
بالینی ،شایر کارتیاه مباتال ،تحات شارایط اساتریل اخاذ
گردید؛ بنابراین از  53گاو سالم و  33گاو مباتال باه تاورم
پستان تحتبالینی نمونههای شیر ( 64میلیلیتار) قبال از
دوشش ظهر به طریق استریل در لولههاای فاالکون جما
آوری شد .این نمونهها تا زمان رسایدن باه آزمایشاگاه در
مجاورت کیسه یخ در ظر یونولیتی سار بساته نگاهداری
میشدند و حداکثر ظار مادت یاك سااعت باه منظاور
شمارش سلولهای سوماتیك به آزمایشگاه منتقال شادند.
شمارش سلولهای سوماتیك موجود در شیر هر دو گاروه،
با دستگاه شمارشگر الکترونیکی ( Fossomatic 90, FOSS
 )Electric Hillerod, Denmarkانجاام شاد .اسااس ایان
دستگاه رنگ کردن  DNAیاختههای پیکاری باه وسایله
رنگ اتیدیوم بروماید است.
در نهایت گاوهایی که میازان سالولهاای ساوماتیك
شیر هر  0کارتیه آنهاا کمتار از  654444سالول در هار
میلیلیتر شیر بود ،به عنوان نمونههای سالم (گروه شااهد)
و گاوهایی که میزان سلولهای سوماتیك شایر در حاداقل
یك کارتیه آنها بیش از  654444سلول در هر میلیلیتار
شیر بود ،به عنوان گاوهای مباتال باه تاورم پساتان تحات
بالینی در نظر گرفته شدند.
 Shirazi-Beheshtihaو همکااااران در ساااال ،2466
نقاه برش 654× 6444سلول در هار میلای لیتار شایر را
برای سلولهای سوماتیك به منظور تفکیك گاوهای ساالم
از گاوهای مبتال به ورم پستان تحت بالینی پیشنهاد کردند
که در پووهش حاضر نیز نقاه برش مذکور در نظر گرفتاه
شد (.)53
در گاوهای سالم ،شیر هر  0کارتیه با یکدیگر مخلو
( )Composite milkو به عنوان یك نمونه در نظار گرفتاه
شد .به منظور برداشات سالولهاا و عادم تاداخل و تااثیر
احتمالی مواد داخال سالولی در نتاایب ،نموناههاای شایر
گاوهای سالم و بیمار بر اساس روش  Yangو همکاران در
سال  ،2466به مدت  24دقیقه در  64444دور و دمای 0
درجه سانتیگراد سانتریفیوژ گردیاد و الیاه چربای رویای
شیر دور ریختهشد و شیر بدون چربای ()Skimmed milk
برای اندازهگیری میزان فعالیات ویاوه آنازیم سوپراکساید
دیسااموتاز و فعالیاات ویااوه آناازیم گلوتاااتیون پراکساایداز
استفاده شد (.)02
58

فعالیت ویوه آنزیم سوپراکسید دیساموتاز ( )SODدر
شیر به روش اسپکتروفوتومتری ،طبق دساتورالعمل کیات
تجاااری رانسااود ساااخت شاارکت رنااداک انگلسااتان
( RANSOD Kit; Cat. No. 125; Randox Lablatories,
 )Crumlin, Ukو بر اساس روش مك کورد و فریدووی در
سااال  Andrei ،6010و همکاااران در سااالهااای  2461و
 ،2464بر حس  U/mlاندازهگیری گردیاد ( 0و  .)1نقاش
 SODخنثی کردن رادیکالهای سمی سوپراکساید تولیاد
شده طی واکنشهای انرژی زای اکسیداتیو و تبدیل آنهاا
به هیدروژن پراکسید و اکسایون مولکاولی اسات .در ایان
روش از زانتااین و زانتااین اکساایداز ( )XODباارای تولیااد
رادیکااالهااای سااوپر اکسااید اسااتفاده ماایشااود .ایاان
رادیکالهای تولید شده با ماادهای موساوم باه آی.ان.تای،
( -0 -2یدوفنیل -0-5 -نیتروفنول -3-فنیال تترازولیاوم
کلرایاد)2- (4- iodophenyl)- 3- (4- nitrophenol) – 5-
) (INT))phenyltetrazolium chlorideکااه در کیاات
موجود است ،واکنش میدهد و مااده قرماز رنگای باه ناام
فرمااازان تولیااد ماایکنااد ،سااپ میاازان فعالیاات آناازیم
سوپراکسید دیسموتاز از طریق انادازهگیاری درصاد مهاار
انجام واکنش ،تعیین میگردد.
فعالیت ویوه آنزیم گلوتااتیون پراکسایداز ()GSH-Px
در شااایر ،باااه روش اساااپکتروفوتومتری و بااار اسااااس
دستورالعمل کیت تجاری رانسل ساخت شارکت رناداک
انگلساتان ( ;RANSEL Kit; Cat. No. RS 504, RS 505
 )Randox Lablatories, crumlin, Ukو بار اسااس روش
 Andreiو همکاران در سالهاای  2461و  ،2466پاگلیاا و
والنتین ،برحس ( )U/mLاندازه گیری شد ( 0و  .)3آنزیم
گلوتاتیون پراکسایداز ( ،)GSH-Pxواکانش اکسیداسایون
گلوتاااتیون ( )GSHبااه وساایله کیااومن هیدروپراکسااید
( )Cumene Hydroperoxideرا کاتالیز می کند .در حرور
آنزیم گلوتاتیون ردوکتااز ( ،NADPH ،)GR-azگلوتااتیون
اکسیده شده ( )GSSGبه فرم احیا شده ( )GSHو همزمان

 NADPHبااه  NADPتباادیل ماای شااود .بااه منظااور
سنجش فعالیت  ،GSH-Pxکااهش جاذب در طاول ماوج
 504نانومتر اندازهگیری شد.
بعد از جم آوری اطالعات ،نتایب با نارم افازار SPSS
تحت ویندوز ویرایش  24و انجام آزمون  t-studentبارای
مقایسه میانگین های میزان فعالیت آنزیمهای سوپراکساید

دوره  - 61شماره 6
بهار و تابستان 6046

در حداقل یکی از کارتیههاا ،باهعناوان دام مباتال باه ورم
پسااتان تحاات بااالینی ( 16/6درصااد) و  53رأس گاااو ب اا
سلولهای سوماتیك شیر هر  0کارتیه پاایینتار از 6444
× ،654به عنوان دام سالم ( 58/0درصاد) در نظار گرفتاه
شدند.
تفاوت و مقایسه بین میانگین±انحرا معیار ،حداقل،
حداکثر و دامنه دو گروه مبتال به ورم پستان تحتبالینی و
گاوهای سالم برای شاخصهای ماالعاه شاده در شایر در
جدول  6نشاان داده شاده اسات .میاانگینهاای شامارش
سلولهای سوماتیك شیر در دو گروه گاوهای بیمار و سالم
باااا یکااادیگر اخاااتال آمااااری معنااایداری داشاااتند
()P>4/4446؛ همچنااین اخااتال آماااری معناایداری در
میزان فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز شیر ()P>4/43
و فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز شیر در بین گاوهاای
سالم و مبتالیان به ورم پستان تحت باالینی مشااهده شاد
( .)P>4/4446میانگین میزان فعالیت آنازیم سوپراکساید
دیسموتاز و میازان فعالیات آنازیم گلوتااتیون پراکسایداز
موجود در شیر گاوهای مبتال به ورم پستان تحتبالینی به
طور بسیار معنیداری نسبت به گاوهاای ساالم بااالتر باود
( )P>4/43و (( )P>4/4446جدول.)6

دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز و سلولهای سوماتیك در
شیر هر دو گروه مورد ماالعه ،از آنالیز همبستگی پیرسون
و آنالیز رگراسیون خای ،برای تعیین نرمال بودن دادهها از
آزمااون کولمااوگرو  -اساامیرنو یااك نمونااهای ( One
 ،)sample Kolmogorov Smirnov testاستفاده شد .نقاه
برش مالوب برای فعالیت آنزیمهای گلوتاتیون پراکسایداز
و سوپراکسید دیسموتاز در شایر باه نحاوی کاه بااالترین
حساسیت و ویوگی را پیشنهاد دهند ،با منحنای راک و باا
در نظر گرفتن شمارش سالولهاای ساوماتیك باه عناوان
استاندارد طالیای ،انجاام پاذیرفت .منحنای راک ،مقاادیر
مثبت حقیقی (حساسیت) و منفی حقیقی (ویوگی) را در
تمام نقا برش ممکن ،نشان داد .ساح زیار منحنای باه
منظور ارزیاابی کاارایی تسات ،اساتفاده شاد .سااح زیار
منحنی بین  4/7-4/3بیانگر صحت باالینی پاایین ،سااح
زیر منحنی بین  4/0-4/7بیانگر صحت باالینی متوساط و
ساح زیر منحنی باالتر از  4/0نشان دهنده صحت باالینی
باال برای هر تست تشخیصی بود (.)24
نتایب
از  04رأس گاو انتخاب شده در ایان پاووهش ،تعاداد
 33رأس گاو با سلولهای سوماتیك بااالتر از 654×6444

جدول  -6میانگین±انحرا معیار ،حداقل -حداکثر و دامنه سلولهای سوماتیك ،آنزیم سوپراکسید دیسموتاز و آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز
شیر در گاوهای شیری هلشتاین سالم ( )n=53و مبتال به ورم پستان تحت بالینی(.)n=33

میانگین ±انحرا
معیار

حداقل-
حداکثر

دامنه

666/76±0/80

87-654

05

/82±660/71
202
5/05±6/75

652-142

074

6-7

1

سوپراکسید دیسموتاز شیر)(U/ml

مبتال
سالم

6/22±4/55
27/86±3/610

4-2
67-53

2
68

گلوتاتیون پراکسیداز شیر)(U/ml

مبتال

83/07±02/32

50-613

621

فراسنجههای بیوشیمیایی

ابتال به ورم پستان
تحت بالینی

تعاااااداد سااااالولهاااااای ساااااوماتیك در
شیرCells×103/ml
تعاااااداد سااااالولهاااااای ساااااوماتیك در
شیرCells×103/ml
آنزیم سوپراکسید دیسموتاز شیر)(U/ml
آنزیم
آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز شیر)(U/ml
آنزیم

سالم
مبتال
سالم

*

P-value

4/4446
>

>4/43
4/4446
>

*آزمون  t-studentبین گاوهای سالم و مبتال به ورم پستان تحت بالینی
ضرای همبستگی پیرساون ،باین ساه متییار آنازیم
سوپراکسید دیسموتاز و آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز موجود

در شیر و شمارش سلولهای سوماتیك شایر در جادول 2
درج شاادهاساات .بااین متییاارهااای شاامارش ساالولهااای
50
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سااوماتیك و فعالیاات آناازیم گلوتاااتیون پراکساایداز شاایر
هاامبسااتگی معناایدار ( )P>4/446و قااوی وجااود دارد
( .)r=4/03در خصو ارتبا متییر شامارش سالولهاای

سوماتیك و آنزیم سوپراکسید دیسموتاز ،هامبساتگی باین
متییرها معنیدار ( )P>4/446و از ناوف متوساط و منفای
است (()r=-4/33جدول شماره .)2

جدول  -2ضرای همبستگی پیرسون بین آنزیمهای آنتی اکسیدان سوپراکسید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز شیر و تعداد سلولهای
سوماتیك شیر (.)n=04

فراسنجههای بیوشیمیایی
سلولهای سوماتیك در شیر
گلوتاتیون پراکسیداز
سوپراکسید دیسموتاز

سوپراکسید
دیسموتاز

گلوتاتیون
پراکسیداز

سلولهای
سوماتیك در شیر

*-4/33
*-4/14
6

*4/03
6
*-4/14

6
*4/03
*-4/33

* همبستگی معنیدار بین میزان شاخصهای مورد سنجش
حساسیت و ویوگی ،صحت بالینی (ساح زیر منحنی)
و نقاه برش آنزیمهای سوپراکسید دیسموتاز و گلوتااتیون
پراکسیداز شیر در تشخیص ورم پساتان تحات باالینی در
جدول  5درج شدهاست .نتایب نشان داد ساح زیر منحنی،
برای ارزیابی ارزش تشخیص برای هار دو متییار شامارش
سلولهای سوماتیك و  GSH-pxبرابر یك اسات و مقادار
آن به ترتی برای متییرهای شمارش سلولهای سوماتیك
و  ،GSH-pxبه عنوان بهتریان نقاا باا بیشاترین میازان
حساساایت و کمتاارین میاازان مثباات کاااذب ،بااه منظااور

P>4/446

تشخیص نوف ورم پستان  656×645و  57باود .باا در نظار
گرفتن متییر شامارش سالولهاای ساوماتیك باه عناوان
استاندارد طالیی ،متییر  GSH-pxشیر با توجه به ایانکاه
در دو گروه مبتال و ساالم تفااوت معنایدار ،داشاتند و در
آنااالیز منحناای راک نیااز ساااح زیاار منحناای باارای آن 6
محاسبه شد؛ بنابراین این تست صحت بالینی باالیی داشته
و مانند متییر شمارش سلولهاای ساوماتیك دارای ارزش
تشخیصی است (جدول .)5

جدول  -5نقاات برش پیشنهادی ،حساسیت ،ویوگی و صحت بالینی(ساح زیر منحنی) آنزیمهای سوپراکسید دیسموتاز و گلوتاتیون
پراکسیداز شیر در تشخیص ورم پستان تحت بالینی گاو بر پایه نتایب شمارش سلولهای سوماتیك.

فراسنجههای بیوشیمیایی

SCC
)(cells/mL

GSH-px
)(U/ml

SOD
)(U/ml

نقاه برش
حساسیت (با محدوده اطمینان )%03

656×645
644 %

57
644 %

-

644 %
6

644 %
6

644 %
4/43

ویوگی (با محدوده اطمینان )%03
صحت بالینی یا ساح زیر منحنی (با محدوده اطمینان )%03

نقاه برش سلولهای سوماتیك  656× 6444 cells/mLدر نظر گرفته شد.
بحث
در چند سال اخیار ،چنادین شناسااگر یاا بیومارکرهاا
برای تشخیص ورم پستان مورد ماالعه قرار گرفتاهاناد .در
میان آنها ،اندازه گیری  ،pHساوح آنزیمی ،پاروتئینهاا،
پپتیدها ،ترکیباات و اجازای شایر و شامارش سالولهاای
سااوماتیك و همچنااین آزمااایشهااا مولکااولی ،ژنااومی و
04

آنالیزهای پروتئومیك کاه باه تنهاایی یاا هماراه همادیگر
میتوانند استفاده شوند ،برجسته شدهاند.)64( .
به هر حال بیشتر این روشها هنوز در سااح وسایعی
استفاده نشدهاست و امکان دساترسای باه آنهاا مشاکل
است و عالوه بار آن نیااز باه نیاروی متخصاص و هزیناه
باالیی هم دارند ( 50و .)57
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به هر حال ترکیا روشهاای تشخیصای دارای دقات
بیشتری برای تشخیص ورم پساتان هساتند و اساتفاده از
روشهای اقتصادی قابل دساترس و قابال اجارا در اوایال
بیماری ،دقت تشخیصی ساری تار و بیشاتری بارای ایان
بیماری دارند ( 65و .)68
در این پووهش بین تعداد سلولهاای ساوماتیك شایر
گاوهای سالم و مبتال به ورم پستان تحاتباالینی باا نقااه
برش  656444 cells/mlاختال آمااری معنایدار وجاود
داشت (.)P>4/446
میانگین میزان فعالیات آنازیم گلوتااتیون پراکسایداز
شیر به عنوان آنتایاکسایدان آنزیمای در نتیجاه اساترس
اکسیداتیو در گاروه مبتالیاان ،دارای افازایش معنایداری
( )83/07±02/32 IU/mlنسبت به گاوهای ساالم (IU/ml
 )610/86±3/27بااود ( .)P>4/446ایاان افاازایش نشااان
دهنده افزایش تولید گونههای فعال اکسیون در ساح زیاد
است؛ این امر با گزارشهای سایر پووهشاگران هامخاوانی
نداشات ( ،)02 ،61در حاالی کاه  Andreiو همکااران در
سال  ،2466طی پووهشی در گاوهای مبتال به ورم پساتان
تحت بالینی نشان دادند که میزان فعالیت آنزیم گلوتاتیون
پراکسیداز شیر گاوهای بیمار نسبت به گاوهای سالم دارای
افزایش معنیدار بوده است کاه باا یافتاههاای ماا در ایان
پووهش و پووهش  Lindmark-Månsson,در سال ،2444
ماابقت دارد ( 3و  Yang .)27و همکاران در ساال ،2466
کاهش معنی داری را در میزان آنازیم  GPxشایر  55رأس
گاوهای مبتال به ورم پستان تحت باالینی مناقاه نانیناگ
چین مشاهده کردند ،که با پاووهش ماا هامخاوانی نادارد
( .)02در پااووهش آنهااا میااانگین فعالیاات  GPxدر شاایر
گاوهای سالم ،دارای افزایش معنی داری نسبت به گاوهاای
مبتال به ورم پستان تحت باالینی باود ،بناابراین شایرهای
نرمال و سالم باا میازان گلوتااتیون پراکسایداز بیشاتر باه
عنوان منب محصوالت و فراوردههای شیر نسبت باه شایر
گاوهای مبتال به ورم پستان تحتبالینی با میزان پایینی از
آنزیم  GPxممکن است بهتر باشد؛ زیارا آنازیم گلوتااتیون
پراکساایداز دارای عملکاارد دفاااعی ساالولی علیااه تجماا
رادیکالهای پراکسید هیدروژن است (.)02
 Kizilو همکاااران در سااال  ،2447کاااهش اساساای
میزان فعالیات  GSH-PXخاون در بزهاای مباتال باه ورم
پستان ناشی از مایکوپالسما آگاالکتیه را به دلیال افازایش

پراکسیداسیون لیپیدی گزارش کردند ( .)23انادازهگیاری
میزان آنزیم آنتیاکسیدان گلوتاتیون پراکسیداز شیر ،روش
و شاااخص مناس ا تشخیصاای باارای تعیااین و تشااخیص
گاوهاای مباتال باه ورم پسااتان تحات باالینی در گاوهااای
شیری است ( 28 ،66و .)02
در پووهش  Andreiو همکاران در سال  ،2466میزان
فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز شیر با میزان سلولهای
سوماتیك در شیر دارای همبستگی مثبت و معنیداری بود
که ممکن است ،دلیلی بر توانایی آنزیم به منظور تشخیص
بیماری ورم پستان تحت باالینی باشاد ( 3و  .)28در ایان
ماالعه هم بستگی مثبت و معنیداری بین میازان فعالیات
آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز شایر و سالولهاای ساوماتیك
شیر مخزن ،باهویاوه سالولهاای نوتروفیال باود .افازایش
همزمان فعالیت این آنزیم با افزایش حراور رادیکاالهاای
پراکسااید هیاادروژن در شاایر همااراه اساات ( 3و  )25و بااا
پووهش ذکر شده در این زمینه هامخاوانی و تااابق دارد.
گلوتاتیون پراکسیداز یکای از آنازیمهاای آنتایاکسایدانی
کلیدی در شیر است که کاهش پراکسیدهای مختلف را باا
کمك گلوتاتیون و دیگر سوبستراهای احیا کنناده باههاراه
دارد و در حفاظت علیه صادمات اکسایداتیو ایفاای نقاش
میکند (.)3
میانگین میزان آنزیم سوپراکساید دیساموتاز شایر در
گاوهای مبتال به تورم پستان تحتبالینی کمتر از گاوهاای
سالم است ،این کاهش در حدی بوده کاه باعاث اخاتال
آماری معنیداری بین این دو گاروه شاد ( .)p>4/43ایان
کاهش میتواند به دلیل افازایش تولیاد رادیکاالهاای آزاد
فعال اکسیون در طی واکنشهای التهابی پستان و افازایش
تقاضااای آنتاایاکساایدانی باادن در طااول پراکسیداساایون
لیپیدی باشد .این یافته با پووهشهای برخای پووهشاگران
هاامخااوانی دارد ( 20 ،61و  .)27نتااایب ایاان پااووهش بااا
پااووهش  Yangو همکاااران در سااال  2466در گاوهااا و
 Andreiو همکاران در سال  ،2464در گاوهاای مباتال باه
ورم پستان تحت بالینی -که بیان می کنند ،میزان فعالیت
آنزیم  SODشیر گاوهاای ساالم و مباتال باه ورم پساتان
تحت بالینی ،اخاتال آمااری معنایداری وجاود نادارد-
هماهنگی نادارد ( 0و .)02در بررسای  Andreiو همکااران
در سااال ،2464افاازایش ساالولهااای سااوماتیك ،سااب
تیییرات افزایشای میازان فعالیات آنازیم آنتای اکسایدانی
06
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 SODمیشود (.)0
 Yangو همکاران در سال  2466با ماالعه بر روی 55
نمونه شیر گاوهای مبتال به ورم پستان تحات باالینی از 2
هفته تا ده هفته پ از زایماان ،دریافتناد کاه های گوناه
اختال معنیداری بین الگوی توزی میازان فعالیاتهاای
آنزیم  SODشیر گاوهای سالم و بیمار وجاود نادارد (.)02
در پاااووهش  Eslamو همکااااران در ساااال  2463روی
رتهای مباتال باه ورم پساتان تجربای ناشای از اشریشایا
کولی ،میزان فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در شایر،
خون و بافت پستان به طور چشمگیری کاهش یافت (.)61
در بررساای  Ghasemian –Karyakو همکاااران در سااال
 ،2466نقاه برش سلولهای ساوماتیك حادود 244444
سلول در هر میلیلیتر شیر در گاوهای مبتال به ورم پستان
تحاات بااالینی و سااالم در نظاار گرفتااه شااد و اخااتال
معنیداری در میازان آنازیم  GPxو  SODخاون مشااهده
نگردیااد ( .)26در پااووهش حاضاار یااك ارتبااا معناایدار
متوسااط و منفاای ( P>4/446و  )r=-4/33بااین آناازیم
سوپراکسید دیسموتاز و سلولهای سوماتیك در شیر باود.
همبستگی ضعیفی بین میزان فعالیات آنازیم سوپراکساید
دیسموتاز و میازان کال سالولهاای ساوماتیك و تفریقای
مخزن شیر وجود داسات ،بناابراین میازان فعالیات آنازیم
سوپراکسید دیسموتاز تحت تاثیر میزان کلای سالولهاای
سوماتیك و شمارش تفریقی سلولهای ساوماتیك مخازن
شایر نمایباشااد ( .)25در بررسای  Andreiو همکاااران در
سال  ،2464افزایش فعالیت آنزیم سوپراکساید دیساموتاز
در شاایر گاوهااای مبااتال بااه ورم پسااتان تحاات بااالینی بااا
تیییرات این آنزیم در خون دارای همبستگی است .افزایش
میزان سلولهای سوماتیك در شیر ،دارای هامبساتگی باا
میزان  MDAو فرایندهای پراکسیداسیون لیپیدی در شیر
و خااون دامهااای بیمااار اساات ،بنااابراین افاازایش فعالیاات
آنزیمهای آنتی اکسیدان در خاون و شایر دامهاای بیماار
تحت تاثیر افزایش فرایندهای استرس اکسیداتیو و افزایش
 MDAدر شیر و خاون اسات ( .)0تیییارات فعالیاتهاای
آناازیمهااای آنتاایاکساایدانی در خااون و سااایر مایعااات
بیولاوژیکی از جملاه شاایر ،در نتیجاه صادمات ساااختاری
سلول است ( .)0ساح آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در شایر
گونههای مختلف اعم از انسان ،بز ،گاو باه ترتیا کااهش
مییابد و تحت تاأثیر جیاره غاذایی قارار مایگیارد (.)60
02

می اانگین فعالی ات آناازیم گلوتاااتیون پراکساایداز ش ایر در
گاوهای مبتال باه ورم پساتان تحاتباالینی در مقایساه باا
گاوهااای سااالم باه طااور معنایداری افاازایش نشااان داد و
نتیجهگیری شد که شاخصهای آنزیمای در ایان ماالعاه،
میتوانند به عنوان شاخص تشخیصای بهتار و قابال قباول
ورم پسااتان تحااتبااالینی در مراحاال تشااخیص اولیااه و
غربالگری گلههای بزرگ استفاده شوند (.)00
طی ارزیابی پروفایال آنتایاکسایدانی از ساوی  Mirو
همکاران در سال  ،2467میاانگین فعالیات آنازیم  SODو
 GPxدر گاوهاای شاایری مبااتال بااه ورم پسااتان بااالینی و
تحتبالینی در مقایسه با گاوهای سالم ،کاهش معنایداری
نشان داد و تجویز مکملهاای آنتایاکسایدانی باه هماراه
آنتیبیوتیكهای مناس در طول ورم پستان امری ضروری
است ( ،)56پووهشهای مختلف نیز سوپراکسید دیسموتاز
را در شیر گاو بررسی و پیشنهاد کردهاناد کاه ایان آنازیم
نقش مهمی را در پایداری شرایط اکسیداتیو در شایر ایفاا
میکند ( 68 ،5و  .)53این تفاوت و تنوف در گازارشهاای
مختلف میتواند باه دلیال تفااوتهاای بیولوژیاك گاوهاا،
تفاوت در شادت (پاتوژنیسایته) و ناوف عامال مساب ورم
پستان تحت بالینی ،تفاوت در روشهای اندازهگیاری و در
نظر گرفتن نقا بارش مختلاف بارای تعاداد سالولهاای
سوماتیك (استاندارد طالیای تشاخیص ورم پساتان تحات
بالینی) ،در پووهشهای مختلاف باشاد .یکای از مشاکالت
پیش رو در حرفه ی دامپزشکی تشخیص به موق و ساری
بیماریها پیش از بروز عالیم بالینی است ،به همین دلیال
بهرهگیری از بیومارکرهای مختلف باا حساسایت و ویوگای
باال در تشخیص دامهای سالم از بیمار بسیار حاائز اهمیات
است .در این خصاو اساتفاده از شااخصهاای اساترس
اکسیداتیو اعم از آنتی اکسیدانهای آنزیمی و غیر آنزیمای
و بررسی تیییرهای میزان آنها تحت تاثیر پاساخ سیساتم
آنتیاکسیدانی بدن -ناشی از بیماریهای مختلف -از جمله
ورم پستان تحتبالینی ،اهمیت بهسزایی دارد.
منحنی راک ،بیانگر ترکی کلای حساسایت و ویوگای
برای تستهای تشخیصی هستند و مزیت بزرگای در ارائاه
جام ترین توصیف صحت تست هاای کاابردی دارد (60و
.)52
براساس یافته های پووهش حاضار ،متادلوژی منحنای
راک ،در زمان استفاده از شاخصهای اکسیداتیو استرس به
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عنوان معیار تشخیصی ورم پستان تحت بالینی ،هرگاز باه
کار نرفته است .عملکرد مالوبی از تستهای تشخیصی در
ماالعه  Amiriو همکاران در سال ،2424مشاهده نشد ()2
که ممکن است باه روش منحنای راک بار اسااس صاحت
نتایب باکتریولوژیکی مرتبط باشد؛ به خصو در ماالعاات
در مزرعه هی توجیهی بارای باه کاارگیری نتاایب کشات
باکتریایی که شاخص مامئنی برای التهاب داخل پساتانی
است ،وجود ندارد.
اساتفاده از  Real-time PCRباا حساسایت و ویوگای
 644درصد میتواند به عنوان یاك اساتاندارد طالیای ،در
ارزیابی ساایر تساتهاای تشخیصای بارای تشاخیص ورم
پستان بهکار رود (.)21
نتایب نشان میدهد کاه انادازهگیاری کاالری متریاك
آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز شیر با حساسایت ()Se=%644
و ویوگاای ( )Sp=%644و صااحت بااالینی باااال بااه عنااوان
شاخص تشخیص ورم پستان تحتباالینی مایتواناد ماورد
توجه قرار گیرد.
آناازیم گلوتاااتیون پراکساایداز شاایر ارزش تشخیصاای
باالتری نسبت به  SODدر مقایسه با  SCCباال داشات .باه
طور قاط استفاده از تست آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز شیر
برای تشخیص ورم پساتان تحاتباالینی ،یاك روش ارزان
قیمت با معر و محلولهای قابل دسترس اسات؛ هرچناد
ماالعااات بیشااتری در راسااتای ارزیااابی میاازان آناازیم
گلوتاتیون پراکسیداز شایر و ساایر شااخصهاای اساترس
اکسیداتیو راج به عملکرد و تعداد نوتروفیال هاا حاوالی
زایمان و قبل از زایمان نیاز است .بررسای میازان فعالیات
این آنزیم در شیر ،مایتواناد مانناد شامارش سالولهاای
سوماتیك به عنوان شاخص زود هنگاام هشادار دهناده در
تشخیص ورم پستان تحتباالینی باه شامار آیاد .بررسای
شمارش سلولهای سوماتیك در شیر ،زمانبار اسات و باه
تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی نیااز دارد .بناابراین فناون
سااادهتاار باارای تشااخیص ورم پسااتان در گاااو پیشاانهاد
میگردد .معموالً تالش شده که این روشها تا حاد امکاان
ساااده گردنااد تااا قابلیاات انجااام از سااوی دامااداران را در
گلههای شیری داشته باشند (.)20
پووهش حاضر نشان داد که ورم پستان تحات باالینی
در گاو میتواناد ساب ایجااد تیییارات قابال تاوجهی در
ساوح آنتی اکسیدانهای آنزیمی شایر گاردد کاه ممکان

است برای تشخیص عفونت در گاو مفید باشد؛ الباته بارای
اثبات این موضوف نیاز به انجام پووهشهای بیشاتری روی
توانایی شاخص های استرس اکسیداتیو شایر در تشاخیص
ورم پستان تحتبالینی است.
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Summary
Currently, somatic cell count (SCCs) and bacterial culture are considered as the golden standard
of detecting bovine subclinical mastitis. However, the above- mentioned tests have a low diagnostic
accuracy. For identification of infected animals, new biomarkers with high diagnostic accuracy are
needed. The activities of antioxidant enzymes change during mastitis. The objective of this study was
to determine the diagnostic value of the milk GSH-PX and SOD for the diagnosis of subclinical
mastitis in dairy cows. A total of 90 clinically healthy cows were randomly selected from dairy farms
in Kohgiloye and Boyr Ahmad province, Yasouj. Of these, 55 cows were considered to be affected by
subclinical mastitis based on a SCC higher than 130×103 cells/mL of milk and positive CMT results of
milk samples obtained from at least one of the quarters. Milk GSH-PX and SOD activites were
measured using commercial kits (Randox Laboratories). Diagnostic sensitivity and specificity and cutoff points for each test were determined via receiver-operating characteristics curve (ROC) analysis.
Significant increase and decrease in the mean activites of GSH-PX (P<0.0001) and SOD (P<0.05)
were found in the milk samples collected from cows with subclinical mastitis respectively. Milk GSHPX was the most accurate test with 100% sensitivity and 100% specificity at cutoff point of > 37
IUl/ml. The results of present study showed that the measurement of oxidative stress indexes such as
GSH-PX activity in milk sample can be as reliable biomarker for detection of bovine subclinical
mastitis.
Keywords: Glutathion peroxidase (GSH-px), Superoxide dismutase (SOD), Biomarker, Subclinical
mastitis, Bovine.
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