بررسي ارتباط بين رفتار تغذيه اى با نرخ باروري در اولين تلقيح در گاوهاي هلشتاين
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شيرى چند شكم زاييده نژاد هلشتاين از يك گاودارى صنعتى اطراف شهركرد انتخاب شدند .براي تعيين اينكه آيا تغييرات در رفتار تغذيه اي ميتواند
براي تشخيص حيواناتي كه در ريسك كاهش باروري هستند استفاده شود يا خير ،در اين مطالعه حضور يا عدم حضور گاوها در جايگاه-هاي غذا
خوري بﻼفاصله پس از هر وعده خوراك دهي براي گاوهاى مورد مطالعه ،در دوره انتقال از  ١٠روز قبل تا دو هفته پس از زايمان مشاهده و ثبت
گرديد .در اين مطالعه ،حضور بر سر آخور يا نشخوار يا هر دو مورد ،به يك معني فرض گرديد و گاوهايي كه بر سر آخور نميآمدند يا نشخوار انجام
نميدادند به عنوان گاوهاي ولگرد مشخص شدند .در آناليز آماري سه دوره زماني تعيين گرديد ١٠ :روز قبل از زايمان ) ١٠روز تا  ١روز قبل از
زايمان( ،هفته اول پس از زايمان ) ١روز تا  ٧روز پس از زايمان( و هفته دوم پس از زايمان ) ٨تا  ١٤روز پس از زايمان( .اختﻼف در دفعات حضور
بر سر آخور يا انجام عمل نشخوار ،بين گاوهاي آبستن و غيرآبستن با اولين تلقيح به كمك روش آماري  t.teﬆآناليز گرديد .بحث و نتيجه گيرى:
نتايج نشان دادند كه گاوهايي كه با اولين تلقيح پس از زايمان آبستن نشدند تمايل به رفتارهاي تهاجمي كمتري در محل نزديك آخورهاي غذاخوري
داشتند و از جايگاه هاي غذاخوري بﻼفاصله پس از خوراك دهي يعني زماني كه بيشترين هجوم گاوها به سمت آخور بود و تقريب ًا تمام جايگاه ها
براي دسترسي به غذا اشغال ميشد ،دوري ميكردند .اين تحقيق براي اولين بار در ايران نشان داد كه رفتارهاي تغذيه اي ممكن است نقش مهمي
در باروري گاوها در دوره انتقال داشته باشد.
كلمات كليدى :رفتار تغذيه اى ،آبستنى در اولين تلقيح ،دوره انتقال

بررسى تأثير بيهوشى عمومى با تيوپنتال سديم بر بيان ژن آنزيم ايندول آمين  ٢،٣دى اكسيژناز در لكوسيت ها
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٢

 .١دانشكده دامپزشكى ،دانشگاه آزاد اسﻼمى واحد گرمسار ،گرمسار ،ايران
 .٢دانشكده پزشكى ،دانشگاه علوم پزشكى تهران ،تهران ،ايران
Alirezashahabdvm70@gmail.com
مقدمه :در حال حاضر جراحى يكى از روش هاى درمانى براى برخى از بيمارى ها محسوب مى شود .استرس ناشى از انجام عمل جراحى مى تواند
در سركوب پاسخ ايمنى فرد بيمار نقش داشته باشد .مطالعات اخير نشان داده است متابوليت هاى مسير كينورنين در سركوب پاسخ ايمنى نقش دارند.
آنزيم اصلى كنترل كننده اين مسير ايندول آمين  ٢،٣دى اكسيژناز ) (IDOمى باشد IDO .يك آنزيم داخل سلولى است كه تجزيه تريپتوفان را
در مسير كينورنين كنترل مى كند .در اين مطالعه تأثير بيهوشى عمومى با تيوپنتال سديم كه باربيتورات با شروع اثر سريع و كوتاه اثر مى باشد ،بر
ميزان بيان ژن  IDOدر لكوسيت ها بررسى شد .روش كار :تيوپنتال سديم به صورت داخل صفاقى با دوز  mg/kg50به موش هاى Balb/c
بالغ تزريق شد .موش ها به مدت  ٤ساعت در بيهوشى نگاه داشته شدند .پس از انجام پنج بار بيهوشى به فواصل سه روز ،موش ها جراحى شدند و
لكوسيت ها در حين بيهوشى جداسازى شدند و از آنها  RNAاستخراج شد .از روى RNAهاى استخراج شده  cDNAساخته شد و با تكنيك
 Real time RT-PCRو متود دلتا-دلتا سى تى ميزان بيان ژن  IDOدر مقايسه با ژن ) House keepingبتا-اكتين( ارزيابى شد .بحث و
نتيجه گيرى:نتايج بررسى بيان ژنى نشان داد القاء مكرر بيهوشى عمومى با تيوپنتال سديم با دوز  mg/kg50بر بيان ژن  IDOكه در القاء تحمل
ايمونولوژيكى و سركوب پاسخ هاى ايمنى نقش دارد تأثير معنى دارى ندارد .به نظر مى رسد استرس ناشى از انجام عمل جراحى قبل از شروع عمل
جراحى در سركوب ايمنى بدن بيمار مى تواند نقش داشته باشد و بيهوشى با تيوپنتال سديمو جراحى بر روى بيان IDOدر لكوسيت ها تأثير قابل
توجهى ندارد.
كلمات كليدى:بيهوشى عمومى ،تيوپنتال سديم ،لكوسيت ها ،بيان ژن ،ايندول آمين  ٢،٣دى اكسيژناز

مجله تحقيقات آزمايشگاهى دامپزشكى ،دوره ،١٠شماره  ،١ويژه نامه ٢

مقدمه :پژوهش حاضر با هدف ارزيابى تاثير رفتار تغذيه اى بر ميزان آبستنى در اولين تلقيح انجام پذيرفت .روش كار :به اين منظور ٩٧ ،راس گاو
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