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بررسی حضور آنتیبادی ضد زونا پلوسیدا در سرم خون گاوهای شیری هلشتاین مبتال به
تکرر فحلی
امیر علی کاوه ،*1حسین

نیکنیاز2

 -1دانشگاه آزاداسالمی ،واحدتبریز ،دانشکده دامپزشکی ،استادیار گروه علوم درمانگاهی ،تبریز ،ایران.
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 -8دانشگاه آزاداسالمی ،واحدتبریز ،دانشکده دامپزشکی ،دانشآموخته دکتری حرفهای دامپزشکی ،تبریز ،ایران.
*نویسنده مسئول مکاتباتdr.kaveh@iaut.ac.ir :
(دریافت مقاله 39/2/27 :پذیرش نهایی)39/9/4:

of

چکیده

این مطالعه بهمنظور بررسی وجود آنتی بادی ضد زونا پلوسیدا در سرم گاوهای هلشتاین مبتال بهه کرهرر لیلهی در ایسهتاا سهوم

ve

پرورش گاو شیری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان صورت گرلت .کیقیق روی 861رأس گاو ماد غیر آبستن بها کاریچههه
ابتال به کررر لیلی ( )Repeat breederانجام گردید .دامهای انتچاب شد از نظر سنی به دو گرو زیر سه شرم زایمانی و بهایی سهه

hi

شرم زایمانی انتچاب گردیدند .از هریک از دامها  81میلیلیتر خون از ورید وداج اخذ شد و سرم آنها جدا گردید .وجود آنتیبهادی-
های ضد  ZPدر سرم دامها کوسط کیتهای کجاری آزمایش ( ELISAبیوسرو دیاگنوستیرا ،زونا پلوسیدا آنتیبهادی

BS-20- ،ELISA

Ar
c

 20آلمان) آزمایش گردید .از کعداد کل  861رأس دام مورد آزمایش  81رأس دارای آنتیبادی ضد زونا پلوسیدا (کیتر مثبت) و کعهداد
 811رأس لاقد آنتی بادی (کیتر منفی) بودند که به کرکیب  4/47درصد دارای کیتر مثبت و 26/66درصد بهدون کیتهر بودنهد .از لیها
کقسیمبندی سنی ،از کعداد کل  861رأس دام کیت مطالعه 812 ،رأس زیر سه شرم زایمان بود و  12رأس بایی سهه شهرم زایمهان
بودند .از کعداد  812رأس دام زیر سه شرم  1رأس دارای آنتیبادی ضد زونا پلوسیدا (کیتر مثبت) و از کعداد  12رأس دام بایی سهه
شرم زایمان 1 ،رأس دارای آنتی بادی ضد زونا پلوسیدا (کیتر مثبت) بودند .نتایج نشان داد با احتمال  %22کفاوت بسیار معنیداری بین
دو گرو زیر شرم  1و بایی شرم  1وجود دارد ( )Z=6/14و این به معنای آن است که الزایش سن کاثیر معنیداری در میهزان هههور
آنتیبادی ضد زونا پلوسیدا در سرم این دسته از دامها دارد.
نشریه آسیبشناسی درمانااهی دامپزشری ،8126 ،دور  ،4شمار  ،7پیاپی  ،61صفیات 116-112

کلیدواژهها :آنتیبادی ،زونا پلوسیدا ،کررر لیلی ،هلشتاین.
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مقدمه

وروتئین اصهلی تشهکیل شهده اسهت که در بسهیاری از

در صنعت دامپروری امروز میزان باروری و زاد و ولد
دامها بسیار حائز اهمیت است چراکه کهاهب بهاروری
هههد در وههرور

امیرعلی کاوه و حسین نیکنیاز

گههاوهههای شههیری و هههد در وههرور

گو ها مورد مطالع ترار میگیر د ZP2 ،ZP1 :و .ZP3
ایمن کردن مادهها با گلیکووروتئینهای  ZPمنجهر به
مهار باروری در بسیاری از مدلهای حیوا ی مهیگهردد.

گوسال های گوشتی باعث زیانههای اتتاهادی اراوا هی

مطالعات روی ایمنیزایی اعال با آ تیبادیهای ضهد ZP

میشود و ب طورکلی میتوان گفت ک میزان بهاروری از

آشکار کرده است ک در بیشتر گو های حیهوا ی ایمهن

ارکان اصلی این صنعت میباشد.

شده ،اباروری موتتی میتوا د در طول اازایب تیترهای

امروزه برای شناخت دالیل اباروری یها کهدبهاروری

آ تیبادی رخ دهد که همیشه بها ارسهایی تخمهدان و
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تایج چشمگیری منتهی گردیهده اسهت .یکهی از دالیهل

میباشد .وتتی آ تیینهای بومی از گو های متفهاوت و

اباروری اختالل در اتاال اسپرمها ب تخمک میباشهد.

اهمسان برای ایمنیزایی استفاده شو د ،حیوا ات ایمهن

الی شفاف دور تخمک وستا داران یا زو ا ولوسیدا ()ZP

الله ایجاد آ تیبادیهای ضد  ZPخودواکنشی میکننهد

در ایهن اتاهال هب مهمهی دارد ( Barber and Lee

و این وضعیت منجر ب اباروری میگهردد ( Briggs et

.)2001

of

مطالعات زیادی صورت گرات است که اللهه ههد به

تیییههرات تخریبههی در اولیکههولهههای تخمههدا ی مههرتب

ve

زو هها ولوسههیدا مههاتریکر خههار سههلولی اسههت ک ه

;al., 1999; Garza et al., 1998; Hinsch et al., 1998
Kolle et al., 1998; Skinner et al., 2004; Topper et
.)al., 2007

گو های وسهتا داران ایهن مهاتریکر شهامل سه گهروه

بسیاری از وستا داران ب صورت زدیکهی شهبی به ههد

گلیکووروتئینی است که احتمهاالت تیییهرات وا ویه ای را

میباشند ( .)%09-09این  ZPها از یک تعداد حیوا هات

جهت کسه خاوصیات ایمو ولهوییکی و بیوشهیمیایی

جدا شده و شناسایی گردید د و شهباهت تابهل تهوجهی

متفاوت ،تحمهل مهیکننهد ) .(Wassarman, 1999زو ها

در گو های حیوا ی در مطالعهات گششهت وجهود دارد.

ولوسیدا در تشخیص و اتاال اسپرم ب اووسیت دخالت

برای مثال ،شباهت بین وروتئینهای  ZPگاوی و خوکی

دارد و ب سبه ب عمده آن در رو د باروری (واکنب

ب  %33میرسید ).(Wassarman, 1999
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بهها اسههپرم ،ال ههای واکههنب آکههروزوم ،کنتههرل جمعیههت

hi

اووسههیت وسههتا داران را احاطهه مههی مایههد .در اللههه

واضح است که  ZPههای اخهش شهده از گو ه ههای

کاهب باروری اصوالت ب تداخل آ تهیبهادی بها ویو هد

اسپرمها) ،به عنهوان یهک آ تهیین بهرای ال های واسه

اسپرم ه تخمک سبت داده میشود ک موجه عدم ل اح

ایمنولوییکی برای بهاروری جهنر مهاده اسهتفاده شهده

میگردد .با ایهن حهال ،برخهی از اخهتالالت تخمهدا ی،

است .زو ا ولوسهیدا دیهوارهای کهروی حهول اووسهیت

کههاهب در وزن تخمههدان و رشههد اولیکههولی و تفههاوت

تشکیل میدهد ک دارای ضخامت یکسان در ههر گو ه

اولیکهولی لیرطبیعههی یههز گهزار

شههدها ههد .همینههین

مههیباشههد (دسههت بنههدی  5  10  mدر وسههتا داران).

مدارکی از آ تیبادیهای ضد ZPولیکلو هال که ممکهن

) )Wassarman, 1999; Barber, 2001این دیهواره از 3

است از فوذ اسپرم ب  ZPمما عت ب عمل بیهاورد ولهی
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اوری روی اتاال اسپرم ب  ZPداشت باشد ،وجهود دارد

تاریخی دامها از ظر بروز سختزایی و جفتما هدگی

( Mahi-Brown, 2008; Hasegawa, 2002; Barber

و سایر عفو تهای رحمی مثل آ دومتریت و متریهت از

.)and Fayrer-Hasken, 2000

تسمت وبت مشخاات مجتمه جمه آوری گردیهد .از
هریک از دامها  19میلیلیتر خون از وریهد ودا گراته

مواد و روشها

شد و ور از ا ت ال مو ها در یخیهال به آزمایشهگاه،

این مطالعه در ایسهتگاه سهوم وهرور

شههرکت کشههت و صههنعت و دامپههروری میههان صههورت

در وا ی ه سهها تریفیوی شههده و سههرم آ ههها جههدا گردیههد.

گرات .تعداد  099رأس گاو ماده لیر آبسهتن هلشهتاین

مو های سرمی ب دست آمهده تها زمهان آزمایشهات در

ب طور تاهادای و بها تاریخیه ابهتال به تکهرر احلهی

دمای  20Cگ داری شد .وجود آ تیبادیههای ضهد
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گهاو شهیری

مو های خو ی ب مدت  19دتی با سهرعت  3999دور

گردید هد .مهال ابهتال به

( )Repeat breederا تخها

 ZPدر سرم دامها توس

کیت تجاری آزمهایب ELISA

آخرین زایمان در ظر گرات شد .ماده گاوههای ا تخها

 BS-20-20آلمان) آزمایب گردید .جهت آ هالیز آمهاری

شده از ظر سهنی از دو رده زیهر سه شهکد زایمها ی و

دادهها از رماازار آماری  SPSSاستفاده شد .ارضهی اول

باالی س شکد زایما ی ا تخا

گردید د .وضعیت تولید

اولتراسهو وگراای و راس هت

رودهای مورد بررسی ترار گرات .دامهای تحت مطالعه

یافتهها

معاینه گشهت و تعهداد 163

از تعداد کل  163رأس دام مهورد آزمهایب  13رأس

شد د .تمامی دامها از ظر

دارای آ تیبادی ضد زو ا ولوسیدا (تیتر مثبهت) و تعهداد

Ar
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رأس از دامهای سالد ا تخا

آماری آزمون سبتها استفاده گردید.

hi

از ظر سایر بیماریها ما ند ورم وستان ،لنگب ،ونومو ی،
اختالالت دستگاه گهوار

ب صورت توصیفی بیان شد و برای ارضی دوم از رو

ve

مثلههی گاوههها توسه رو

of

تکرر احلی تعداد تل یح بیب از س بار در دوره بعهد از

(بیوسرو دیاگنوستیکا ،زو ا ولوسیدا آ تهیبهادی ،ELISA

بیماریهایی مثل تهبراکی ،سهل و بروسهلوز واکسهین

 111رأس ااتد آ تیبادی (تیتر منفی) بود د ک ب ترتیه

شده بود د.

 %4/40دارای تیتر مثبت و %00/06بدون تیتر بود د.

نمودار  -1نمودار دامهاي تيتر مثبت و منفي آنتيبادي ضد زونا پلوسيدا
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نمودار  -2نمودار دامهاي تحت آزمايش از نظر تعداد شكم زايمان

از لحاظ ت سیدبندی سنی ،از تعداد کل  163رأس دام تحت مطالع  190 ،رأس زیر س شکد زایمان بوده و  10رأس باالی س شکد زایمان بود د.

of

ve

از تعداد  190رأس دام زیر س شهکد  1رأس دارای

رأس دام بهههاالی سههه شهههکد زایمهههان 3 ،رأس دارای

آ تیبادی ضد زو ا ولوسیدا (تیتر مثبهت) و از تعهداد 10

آ تیبادی ضد زو ا ولوسیدا (تیتر مثبت) بود د.

hi
Ar
c
نمودار  -3نمودار دامهاي تيتر مثبت و منفي در دامهاي زير سه شكم زايمان

993

دوره  ،7شماره  ،4پیاپی  ،82زمستان 2938

آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی

SI
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بر اساس آ الیز آماری با رو

of

نمودار  -4نمودار دامهاي تيتر مثبت و منفي در دامهاي باالي سه شكم زايمان

آزمون سهبتهها ،بها

(آ تیبادی ضد  )ZPممکن اسهت در وهاتوی ز ابهاروری

شکد و باالی س شکد وجود دارد ( )Z=0/94و این به

).)Krickpatrick, 2002; Liu, 2005; turner, 2002

معنای آن است ک اازایب سن تاویر معنیداری در میزان

مطالعات روی ایمنسازی اعال با آ تیبادههای ضهد ZP

ظهور آ تیبادی ضد زو ا ولوسیدا در سرم ایهن دسهت از

شان داد که در بیشهتر گو ه ههای جها وری ،ارسهایی
تخمدان اللهه بها تیییهرات مخهر

در اولیکهولههای

Ar
c

دامها دارد.

hi

ve

احتمال  %00تفاوت معنیداری بهین دو گهروه زیهر سه

ایهههدیوواتیک در ایهههن حیوا هههات هههب بهههازی کنهههد

تخمدا ی ارتباط دارد ( Briggs et al.,1999; Hinsch et

بحث و نتیجهگیری
با وجود ویشرات در در

ایزیولویی تولیهد مثهل در

 39تا  09درصد از حیوا ات ابارور علت اباروری آ هها
هنوز اشناخت ما ده اسهت .زو ها ولوسهیدا خاوصهیات
ایمنیزایی تدرتمنهدی دارد و آ تهیسهرم را به صهورت
تاویرگشاری جهت مههار بهاروری برمهیا گیزا هد .سهطح
باالی تیترهای آ تیبادی ضد زو ا ولوسیدا الله ب خوبی
با شیوع اباروری مرتب مهیباشهند .مطالعهات متعهددی
ویشههنهاد کههردها ههد که آ تههیبههادی ضههد زو هها ولوسههیدا

al., 1998; Skinner et al., 2004; Kolle et al.,
.)2007

هنگامی ک آ تیینهای بومی  ZPاز گو های متفاوت
برای ایمنسازی مهورد اسهتفاده تهرار گراهت حیو هات
واکسین لالبات ب طور خودبه خهود تولیهد آ تهیبهادی ZP

میکنند و این وضعیت منجهر به ابهاروری مهیشهو د.
روشن است که زو ها ولوسهیدای طیهگ گسهتردهای از
وسههتا داران ( 09تهها  09درصههد) مشههاب هسههتند ک ه در
تعدادی از حیوا هات جداسهازی و طب ه بنهدی شهده و
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همسا ی تابل توجهی در گو های وستا داران تها کنهون
گزار
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خالصسهازی وهروتئینههای زو ها ولوسهیدای خهو

و

شده است .ب عنهوان مثهال ،همسها ی وهروتئین

استفاده از آ ها ب عنوان واکسن در گو های وسهتا داران

ب  %33میرسهد ( Zhu et

وحشی و اهلی مختلگ امکان وشیر باشد .بهدینترتیهه،

 .)al., 1999; Wassarman et al., 1999کاهب باروری

از ظریهه ای کهه آ تههیبههادیهههای ال هها شههده بهه ZP

عمدتات ب اختالل در اتاال اسپرم ب تخمک سهبت داده

اووسیتهای حیوا ات درمان شده میچسبند و بهاروری

میشود تا عدم تخمکگشاری و سیکلهای لیرطبیعی بها

را توس جلوگیری از اتاال و فهوذ اسهپرماتوزوا مههار

این حال برخی از اختالالت تخمدان مثهل کهاهب وزن

میکنند ،حمایت می ماید.

زو ا ولوسیدا در گاو و خو

شهده

برای توضهیح اخهتالالت تخمهدان ،برخهی مطالعهات

است .همینهین مهدارکی وجهود دار هد که آ تهیبهادی

شان دادها د که وجهود آوهیتهو ههای سهلولههای T

ولیکلو ال ضد  ZPممکن است از فهوذ اسهپرم به ZP

اواریتوین در ایمنیزایی میتوا د منجر ب واس التههابی

جلوگیری کند ،اما هیچ تاویری بر اتاهال اسهپرم به ZP

ک با توسع اووسیتها ک با آ تهیبهادی همهراه اسهت،

هدارد( ;Fayrer et al., 2001; Hosken et al., 2000

شود (.)Skinner et al., 2004
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تخمدان و تمایز لیرطبیعی اولیکولی یهز گهزار

of

)Hasegawa et al., 2002; Mahi-Brown et al., 2002
در حههال حاض هر ،وههروتئینهههای  ZPب ه خههاطر ظرایههت

گاوهای شیری هلشتاین مبتال ب تکرر احلی ،در سهنین
مختلگ بر اساس تعداد زایمان صهورت گراهت .سهایر

ve

آ تیی یکی خود ب عنهوان جهایگزینههایی اصهلی بهرای

در مطالع حاضر ا دازهگیری میزان آ تیبادی ضد ZP

ب عالوه آ تیینهای  ZPبرای دستگاه تولید مثلی خاص

میزان آ تیبادیهای مثبت ممکن اسهت متفهاوت باشهد.

میباشند و ب جریان خهون مهیرسهند .بهدین ترتیهه،

در مطالع حاضر ،اخهتالف معنهیداری در وجهود تیتهر

احتمال مشاهده توسع مجموع های ایمنهی و تیییهرات

مثبت و تیتر منفی در بین حیوا ات ماده ابارور از لحاظ

در سایر بااتها وجود دارد .ب هر حال ،مشاهده شهده

سنی ،وجود دارد .بها ایهن حهال ،برخهی از دا شهمندان

Ar
c

hi

تولید واکسنهای ضدباروری در ظر گراته مهیشهو د.

دا شمندان شان داد د بر اساس وضهعیت آبسهتنی یهز،

کرد د ک آ تیبادیهای ضد  ZPممکهن اسهت

است ک واس ایمنی ال ا شده میتوا د متییر باشهد و به

گزار

ساختار ایمیو وی یک استفاده شهده در گو ه ههای ایمهن

در تیترهای مشخاهی در حیوا هات آبسهتن یهز یااهت

بستگی داشت باشد .در اور اینک گلیکووروتئینههای ZP

شو د ( Bradley, 2004; Boyles and Ahmadzadeh,

خاصیت آ تیی ی ضعیفی دار د ،ایمنیزایی حیوا ات بها

.)2005; Harris et al., 2004

استفاده از زو ا ولوسیدای سایر گو ها ا جهام مهیشهود.

در مطالعات دیگر اختالف معنیداری بین گروههایی که

بدین ترتیه ،آ تهی بهادیهها علیه وهروتئینههای زو ها

تایج آ ها بر اساس ژاد ا جام شده ،وجود داشت ( Del

ولوسههههیدای خههههو واکههههنب مت ههههاطعی را بهههها

los reyes and Barros, 2003; Blril and
) .)Wassarman, 2001; Asbuy and leyle, 2003در

گلیکووروتئینهای زو ا ولوسیدای سایر گو ههای شهان
داد ههد .ایههن حالههت باع هث گردیههده ک ه جداسههازی و
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تح یق دیگری گزار

گردید ک بهر اسهاس وضهعیت

آبستنی یز ،میزان آ تیبهادیههای مثبهت ممکهن اسهت

دوره  ،7شماره  ،4پیاپی  ،82زمستان 2938

آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی

متفاوت باشهد (.)Barber and Fayrer-Hosken, 2003

توج و تأمل در مطالع حاضر این است ک با ااهزایب

ایشان در ژادهای مختلفی مثل براون سویر میزان تیتر

سن دامها میزان موارد مثبهت تیتهر آ تهیبهادی به طهور

مثبت آ تیبادی ضد زو ا ولوسیدا را  1/00درصهد و در

معنیداری اازایب مییابد .شاید این امر به ایهن دلیهل

ژاد هلشتاین  3/13درصد و در ژادهای مخهتل 3/93

باشد ک با اازایب سن ،توا ایی و کفایهت تولیهد مثلهی

مود د .در همین مطالع درصد دامهای

کاهب یاات و ب صورت اخهتالالت تولیهد مثلهی بهروز

درصد گزار

ژاد سمینتال دارای تیتر مثبت آ تیبادی صهفر گهزار

می ماید .شاید بتوان گفت که اتفاتهات مختلفهی ظیهر

گردید .تایج حاصل از تح یق حاضر شان میدهد که

کمبودهای تیشی ای ،استرس اشی از تولید ،اخهتالالت

در ژاد هلشتاین موجود در منط شهمال لهر

میزان وجود این آ تیبادی  %4/40است .تهایج حاصهل

وتوع آ ها یز بیشتر میشود ،میتوا ند شی در اازایب
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ایهران،

تخمدا ی و دستگاه تناسلی ک با ااهزایب سهن احتمهال

از مطالع صورت گرات توس

گار دگان شان میدهد

میزان این آ تیبادی در بدن دام داشهت باشهند که البته

 14درصد دامهای لیرآبستن ابارور دارای تیتهر مثبهت

مطالعات تکمیلی بیشهتری اسهت .احتمهاالت ااکتورههای

این آ تیبادی میباشند ک تایج حاصل در ایهن مطالعه

اضاای ،ظیر تیتر یا سایر خاوصیات آ تهیبهادیهها در

of

ک در ژاد بومی و دو رگ منط کردستان ب طور کلهی

تح یق در مهورد تهاویر هرکهدام از ایهن مهوارد یازمنهد

با تح یق مهشکور چنهدان مطهاب تی هدارد .ولهی ،سهایر

اورات سوئی بر باروری باشهند .هب دتی هی که ایهن

ve

مح ین گزار

کرد هد که آ تهیبهادیههای ضهد ZP

این بین یز ب داشت و از این طریق میتوا نهد دارای

یز یاات شو د ( .)Asbuy and Lyle, 2003کت تابهل

مطالعات بیشتر میباشد.
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ممکن است در تیترهای مشخای در حیوا هات آبسهتن

آ تیبادیها در ارتباط با باروری بازی میکنند ،یازمنهد
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This study was conducted to evaluate the presence of anti zona pellucida antibodies in the serum of
repeat breeder Holstein cows in Third station Dairy Cattle Husbandry Agro Industry in Moghan. The
study was conducted on 168 non-pregnant cows with a history of Repeat breeder. Animals were selected
in two age groups ¸ more than three times calving or less. Ten ml of blood were obtained from Animals
from the jugular vein and serum was separated. The presence of anti-ZP antibodies in animal sera were
tested by commercial test kits for ELISA (Bioserve Diagnostic, Zona pellucida antibody ELISA, BS-2020, Germany). From a total of 168 tested animals, 13 animals tested positive (7.74%) and 155 animals
were negative (92.26%). Five of 109 cattle with less than three calving were positive and 8 of 59 animals
with more than three calving were positive. The results showed highly significant differences between
the two groups (Z=2/07) and this means that increasing age has a significant effect on the rate of
appearance of anti zona pellucida antibodies in the serum of these animals.
Key words: Antibodies, Zona pellucida, Repeat Breeder, Holstein.
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