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چکیده

سندروم عدم تحمل به گرما در 07رأس گاو هلشتاين دو ماه پس از بهبودي از عوارض تب برف يك در يك گاوداري در اطراف

اصفهان مشاهده گرديد .عالئم قابل رؤيت در گاوها شامل نفسنفس زدن ( )Pantingهيرسوتيسم (پرموئي) ،سيالن بزاق و كاهش

توليد شير بود .در اين مطالعه از  10رأس گاو با سابقه تب برف يك و عالئم كلين يكي عدم تحمل به گرما 10 ،رأس گاو با سابقه تب
برف يك بدون عالئم كلين يكي عدم تحمل به گرما و  10رأس گاو كه به هنگام شيوع بيماري در گاوداري مبتال به آن نشده بودند
خونگيري بعمل آمد .يك رأس ازگاوان مبتال به عدم تحمل به گرما با عالئم شديدكلين يكي ذبح گرديد و نمونهها يي از غده

تيروئيد فوق كليوي و لوزالمعده آن جهت بررسي تغ يي رات احتمالي پاتولوژيك برداشت گرديد .تغ يي رات هماتولوژيك در اين
مطالعه شامل افزايش گلوكز ،فسفر خون و كاهش نوتروفيلها و هورمون  T3در مبتاليان به عدم تحمل به گرما در مقايسه با دوگروه

ديگر بود .تغ يي رات پاتولوژيك شامل متاپالزي كاذب سلولهاي مفروش كننده تيروئيد ،نكروز سلولي با هستههاي پ كي نوتیك در

غدد فوق كليوي و نكروز سلولهاي پانكراس بود .به نظر ميرسيد تحقيق كنوني اولين مطالعه از نوع خود باشد كه تغ يي رات

هماتولوژيك و پاتولوژيك در گاوان مبتال به سندروم عدم تحمل به گرما حاصله از تب برف يك را در ايران مورد توجه قرار مي-

دهد.

کلمات کلیدی :تب برفکی ،تحمل به گرما ،تغییرات خونی ،تغییرات پاتولوژیک
*نویسنده مسئول :محمد نوری

آدرس :گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران .تلفن94663 13 16 90 :
پست الکترونیکm.nouri@scu.ac.ir :
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مقدمه

توسط ويروس تب برف يك باشد .ويروس تب برف يك به

بيماري تب برف يك ميتواند به صورتها خم ي ت فل

هيپوفيز راه مييابد و به آن آسيب وارد م ييي نما  دي ( (  10و

سبب خسارتهاي اقتصادي گردد .در برخی از كشورها

.)1 1

برخي ديگر ضمن اجراي قرنطينه مبتاليا م نامرد ن ييييييي -

هماتولوژي وسيعًاًا مورد تحقيق ق يلو تسا هتفرگ رار     

درمان قرار ميگيرنددد ممک سا ن تت تتت ک  سپ يدنچ ه از   

آندوكرينی در مبتاليان به سندروم عدم تحمل به گرما

پس از ظهور بيماري تما دعم هلگ م ووو ووووم م ييي گ در د رد و 
ش  دنو (( (  .) 13در منا نايالتبم هك كيتوئزنآ قط ت تح           
بهب تالالتخا يدو ي رب ناويح رد  وز        نما ار نآ هك دي

عوا زم ضر م يكفرب بت ن

 دنيوگ (((((((((( ( .)2نيا زا يكي     

بيماري تب برف يك از نظر اپ و يژولويتا ،يژولويمدي

مطالعه در ارتبا ددغ كيژولوتاپ تارييغت اب ط
  

عوارض كه گاه َاَا رد ش  بت زا ناگتفاياف ب رهاظ يكفر     

كمتر مورد توج رق ه ار  هتفرگ  ا فده .تس طم زا ا هعل       

كنوني بررسي تغ يي رات هماتولوژ رد كيژولوتاپ و كي   

مبتاليان به عدم تحمل به گرما بت سوريو زا هلصاح 

م يييي ش ع موردنس دو د لمحت م              ب رگ ه مممممم م (Heat

برف يك ميباشد.

لهله زن پرمو ( )Hairy pantersميباشد .اين سندروم را

روش كار

 )intolerance syndrome=HTSو يا سندروم حيوانات

محققین از سالها قبل حتي بيش از اجراي واكسيناسيون
و قوانين كنترلي ميش  دنتخان ((  .) 17گزارشا م ت تتعددي

در ارتباط با اين ش طاقن زا يكفرب بت يراميب زا لك      

مختلف جهان مثل پاكستان (  16و  ) 20و قارهه آفريقا ((،4
 7و  ) 12وجود دارد.

در اين فرم مزمن از بيماري که در گاوها ای ش هتفایاف

از اشکال حاد تب برفکی مشاهده می شود ع لمحت مد   

به افزايش حرارت محيط برجسته ترین عالمتی است که

مشاهده میشود .مبتالياني كه در مرتع قرار دارند كمتر از
گاوهاي سالم به چرا مشغول بوده و بيشتر وق ار دوخ ت   

در سايه به اس م تحارت ييييي پردازن و دنلب اهنآ ياهوم .د   

ض يخ م گشته در اثنا زين لدتعم یاوه رد يتح زور ي     

دچار افزايش حركات تنفسي م ييي ش  دنو ((  .) 12گاوهاي

مبتال دچار كاهش توليد شير ،وزن و با م يرور ييييي ش دنو
( 10 ،7و  .) 12عق  رب هدي ا ني ا بت سوريو هك تس

       

    

برف يك ميتواند به سيستم آندوكرينی آسيب وارد نمايد

و به نظر ميرسد عدم تحمل به گرما ضراوع زا يكي     

آسيب وارده به غدد آن ترارح هدننك ميظنت نيركود     

مع ده      

   

اين مطالعه در يك گاوداري شیری  8هزار راس اب ی   

سه هزار راس گاو دوشا رطا رد  ا  ناتسرهش ف ا اهفص نننن ننننن

كه در سال  90 31بيماري تب برف  خر اجنآ رد يك داده   
نموده بود ،صورت پذيرفت .بیماری با ظهور تاول ها یئ

در محوطه دهان ،پستان و بین سم ها تظاهر نمود .در اين
گاوداري دو ماه پ  شوماخ زا س ش عفر و يراميب ند     

کلیه عالئم مخاطی حدود  07رأس از گاوهای شفا ايافته

از ضايعات بیمار عدم تحمل به افزايش ح طيحم ترار   

پيدا نمودند .اين گاوها با شروع گرماي محيط بر تع داد

حركات تنفسشان افزوده ميشد و در كناري ايستاده با

دهاني باز شروع به نفسنفس زدن مينمودند (شكل .)1
توليد شير در آنها بطور چشمگيري دچا  شهاك ر ش هد    

بود(جدول ) 1و داراي موها يي بلند و ژوليده بودند .اين

مطالعه بر روي سه گروه  10تا يي از گاوها يرادواگ ی   
صورت پذيرفت.

گروه كنترل :گاوها يي كه به هنگام شيوع بيما زا ير

خود مقاومت نشان داده و به بيماري مب ندوب هدشن الت د    .
گروه بيماران ش گ زا تسد نيا ،هتفاي اف ا دروم یاهو
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مطالعه دچار ضايعات مخاطي و پوستي تب برف يك شده

تحمل به گرما كمتر و گلوكز و فسفر خ روطب اهنآ نو    

هيچگونه عالمتي دال بر وج آ رد يراميب دو نن نننها هديد    

تغ يي رات هيستوپاتولوژيك در تيروئيد حيوان مبتال به

بودند ولي ب  ماگنه ه م ماك هعلاط ًالًال افش  ياف دندوب هت و      

نمی شد.

گروه سوم بيما فش نار ا  هتفاي  از عياض ا و يتسوپ ت    

مخاطي ت و يكفرب ب

هب التبم مدع لمحت هب تبسن     

   

گرماي محيط .اين دسته از گاوها ودح  د     1/5تا  2ماه

چشمگيري بيشتر از گروه كنترل بود.

عدم تحمل در گرما لكش رد      3مش .تسا هدش صخ    

متاپالزي سلولها وكيلوف ي لل لللها و يديئوريت ي
ما نيب يديئولك هد  دوهشم اهنآ ا لكش .تس

مكارت    

              4و 5

نشا نهدن دد ده تغ ريي ا ولس رد كيتوركن ت لللل للللها هيحان ي     

پس از رفع عالئم مخاطي و پوستي تب برف يك نسبت به

مدو يال غده فوق كل م يوي ييييي باش لكش .د     6تغ تاريي

حركات تنفسشان افزوده ميشد .از هر  3گروه گاوهای

گرما نشان ميدهد.

گرماي مح  شنكاو دوخ زا طي نشان د  ا دادعت رب و هد       

م گنوخ هعلاطم درو يييييييي ري بعم زا سأر كي و دمآ ل    

  

دژنراتيو در پانكراس را در مبتاليا هب لمحت مدع هب ن

مبتاليان كه دچار عدم تحمل به گرما شده بود و از خود
عالمت مشخص تنفس  ی رررا حت رتسا عقوم رد ی ا و تح

استقرار در سایه نشان م ييي داد (ش لك

 )1ذب و ديدرگ ح

نمونهها يي از غدد فوق كليوي ،پا نآ ديئوريت و ساركن   
براي تغ يي رات احتمالي هيستوپاتولوژيك برداشت ش و د

ريه نیز از نظر تغ يي رات احتما دروم كيپوكسوركام يل    

بازرسي قرار گرفت (شكل  .)2نمونهها ييي خووون از نظر

 ،PCVميزان هموگلوبين ،نعدادگلبولهاي قرمز و سفيد،

شکل  .1عالمت بالینی عدم تحمل بگرما همراه افزایش سیالن بزاق

شمارش تفريقي ،گلوكز ،پروتئين تام ،آلبومين ،كلسيم،
فسفر ،منيزيم و آنزيمهاي  ،ALT ،ASTهورمونننهاي

 NEFA ،T4 ،T3و  BHBAمورد بررس رق ي ار .دنتفرگ     

نمون ههه هها پ يتفاب ي سسسسسسسسس س از رن گگگ گآم هب يزي شور       

هماتوكسيلن -ائوزين بررسي شدند.
نتايج

تغ يي رات هماتولوژي و هورموني در ج مش لود ا هر    1

آورده ش ادعت تسا دوهشم هك هنوگنامه .تسا هد د      

       

نوتروفيلهاي مبتاليان به عدم تحم  ل ننس يامرگ هب تب    
محيط بط  يريگمشچ رو

(( (((  )P<0/ 05كمت زا ر دو گ هور

ديگر م ييي باش زيم .د ان     T3خ واگ رد نو ا مدع راچد ن     

شکل.2ریه گاو مبتال به عدم تحمل بگرما
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شکل .3غده تیرویید :تراکم ماده کلوییدی و(پیکان)متاپالزی کاذب سلولهای مفروش
کننده فولیکولهای تیروییدی مشاهده می شود(H&E.40X).

شکل.4ناحیه مدوالی غده فوق کلیه(آدرنال)  :نوک پیکان:هسته پیکنوتیک سلولهای

شکل .5-ناحیه مدوالی غده فوق کلیه(آدرنال)  :نوک پیکان:هسته پیکنوتیک سلولهای
نکروزشده غدد مذکور را نشان می دهد(H&E.10X) .

شکل .6غده پانکراس : :نوک پیکان:هسته پیکنوتیک سلولهای نکروزشده جزایر
النگرهانس را نشان می دهد((H&E.40X.

نکروزشده غدد مذکور را نشان می دهد(H&E.40X).

Table 1. Different hematologic and serum biochemical parameters of three different groups
P values in model
)Control (n=10
0.5959
0.7630
0.1535
0.8181
0.026
0.4548
0.6163
0.3763
0.6495
0.8251

29.8±0.97
10.5±0.42
5.3±0.07
8.6±0.21
23.8±5.76
63.6±8.15
3±0.71
2±0.58
1±.
1.0±0.23

0.0188
0.5965
0.0295
0.5495
0.1608
0.5493
0.7227
0.8360
0.3183
0.0007
0.2829
0.3350
<0.0001

4 4±0.35
8.1±0.25
6.8±0.54
2.5±0.13
8.3±0.41
3.7±0.12
50.6±6.73
20.8±2.45
5.2±0.39
2.3±0.14
0.62±0.15
0.53±0.47
40.5±1.09

)Recovered (n=10

Groups
)Involved (n=10

Hematologic Values
)PCV (%
27.8±1.33
28±1.58
)HB (g/dL
10.1±0.3
10.1±0.3
)RBC (×106/μL
5.7±0.12
5.6±0.14
)WBC (×01³ /μL
8.8±0.90
8.2±0.55
a
)NUT (%
11.3±1.98
22±3.62
)LYM (%
78.4±4.48
61.8±6.5
)MON (%
2.25±0.45
3±0.89
)EOS (%
4.6±1.7
2±0.55
)BAS (%
1.5±0.29
1±0.11
)BAND (%
1.1±0.92
1.2±0.52
Biochemical Values
Total Glucose (mg/dL) 71±0.56 a
5 1±0.32 a
)Total Protein (g/dL
8.3±0.57
8.98±0.43
)Phosphorus (mg/dL
8.1±0.23a
6.1±0.36
)Mg (mg/dL
2.3±0.1
2.4±0.8
)Ca (mg/dL
8.5±0.27
9.3±0.31
)Alb (g/dL
3.99±0.14
3.9±0.19
)AST (U/L
55.6±3.59
56.2±5.11
)ALT (U/L
22.1±1.34
22.2±1.20
)T4 (μg/dL
4.5±0.36
5.3±0.56
)T3 (nmol/L
1.7±0.1a
2.4±0.17
)NEFA (mmol/L
0.7±0.11
0.92±0.1
)BHBA (mmol/L
0.4±0.04
0.5±0.04
)Milk Yield (kg
24.8±0.86a
33.9±1.53a
)a Significant differences from control group (P < 0.05
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ب حث

سديم ،كلر ،منيزيم ،روي ،آهن ،آلب و لورتسلك ،نيمو

عدم تحمل به گرما يكي از عوارض نادر تب برف يك

بوده راپ رد هك هه هههاي ازم سپ هتفه دنچ دراو دوبهب زا      

حيوان از عال م رهاظت نآ يكينيلك مئ يييي ياب هعلاطم رد .د   

كنوني كه به نظر اولين گزارش آن در ايران باشد ظهور
عدم تحمل به گرما در عدهاي از مبتاليان به تب برف يك

ح ود د    دو ما  سپ ه ا  يدوبهب ز ا يكينيلك مئالع ز

نآ        

مشاده ه يدرگ  د تفاي  .هههههه ههاب نیا ي رررر ررس د ناشن ی اد هک

  

    

كورتيزول را نيز مورد توجه قرار گرفت و مشا دش هده   
 هك ه  رد يريگمشچ روطب يگم گ هب ساسح ناوا   

    

      

افزايش حرارت مح رد .تفای شهاك طي قوف هعلاطم     

مشاهده گرديد آنزيمهاي  AST ،ALTو گلوكز خ نو
بطور چشمگيري افزايش يافتند.

باال بودن آنزيمها  لامتحا نوخ رد قوف ي ا بتر اط      

عدم تحمل به گرما با ضايعات كب چيهام ،يد هه هههاي و يا

مبتاليان به عدم تحمل به گرما حتي در درجه حرارت نه

سااگرا ري نننن نهاا را مط  حر م ييييي كند . ..در تحق ونك قي ني     

و با افزايش حرارت محيط اين افزايش ت سفن هب سفن    

هيچ ورگ زا كي هههه هها حت ي ت شم هعلاطم  ا شن هده ددد د دددددد ددد.

چندان گرم محیط نیز دچار افزايش حركات تنفس بوده

تفا نيب يريگمشچ تو يزنآ مممممممم مهاي     ASTو  ALTدر

نف هد اب ندز س ا ب ن ازززززززز ز ( )Pantingمنته م ي ييييي ش رد .د   

همچنين پروتئين تام،آلبومين ،كلسيم و منيزيم خ رد نو

تعدادی از گاوهاي مبتال موها بلند شده و پوست خشن

همه گروهها مشابه ب رفسف نازيم رضاح هعلاطم رد .دو      

به نظ م ر ييييي رس د ريش ديلوت .دي ر هاك اهنآ يگمه شششششش شششششش
ش

خ هب لمحت مدع هب نايالتبم رد نو رگ ما روطب    

بهبود يافته و بدون عوارض عدم تحم اشن امرگ هب ل ن     

ساير مطالعات همخواني دارد (  .) 19ا زفا ني ا سف شي فر    

گاوهای مبتال به عدم تحمل به گرمای بهبود يافته از تب

دهيدراتاس  هلصاح نوي ا نآ ز  رد و نننننن نتيج شهاك ه       

رابطه با علت پديد آمدن اين سندروم پ زا يياهر زا س   

است كه پاتوفيزيولوژي تغ يي رات پارامترها رد ينوخ ي   

چشمگيری را در مقايسه با گاوهاي مبتال به ت يكفرب ب   
ميداد .يافتههاي مطالعه كنوني شبيه به عالئ يكينيلك م   

             

چشمگيري باالتر از دو گروه ديگر بود اب رما نيا هك    
خ  نكمم نو اتس بببببب بببه واس و قازب ناليس شيازفا هط       

برف يك در تانزانيا ،اتيوپي و مص دوب ر    ( 12 ،7و  .)22در

خونرساني كليوي باشد (  .) 14بط  رب روصت يلكرو ا ني     

عالئم تب برف يك نظرات متفاوتي وجود دارد .نشان داده

ارتباط با تب برف يك را بخوبي نمیتوان توجیه نمود (.)3

عدم تحمل نسبت به گرما در مقايسه با حيوانا لرتنك ت   

به گرما حاصله از بيماري تب برف يك مورد مطالع رق ه ار   

شده اس راپ رد يتارييغت ت ا هب نايالتبم ينوخ ياهرتم       

تغ يي رات گلبولهای سفید در مبتاليان به ع لمحت مد   

ايجاد ميشود .موليك (  ) 1949نشان داد مبتاليان به ا ني

گرفت دادعت شيازفا و تسا ه

یش  دنو (( .) 20
اسيدوزيس ،هيپوكلسمي و هيپرفسفاتميم 

كنوني عالوه بر مشاهده لمفوسيتوز كاهش چشمگير در

س د موردن چچچ چ چچچچ ار آنم كيتكال ،يمنيئتورپوپيه ،ي         

يسوكل تتتتتتتتتت تتها ارمه هب  ه       

لمفوسيتوز نشان داده ش  تسا هد

(( (((  12و  .) 19در مطالعه

اين تغ يي رات در مطالعهاي كه اخيرًاًا در مصر در مبتاليان

تعداد نوتروفيلها حت مدع هب نایالتبم ي م مرگ هب ل ا

برف يك صورت پذيرفت مورد تأ يي د قرار گرفت ( .) 12

ويروس تب برف يك در بافتهاي مختلف ايجاد مينمايد

به عدم تحمل به گرما سههه ما هب زا سپ ه ب زا يدو

بت    

در مطالعه مصري ها عالوه بر تغ يي راتي كه موليك در

(  ) 1949به آن اشاره نموده ب ريظن رگيد ياهرتماراپ دو     

مشاهده گرديد .در رابط هك يكيژولوتاپ تارييغت اب ه

     
   

مطالعات چنداني صورت نپذيرفته اس هطبار نيا رد .ت    

مینت (  ) 1949ميوكارد ،كبد ،طحال ،كليه ،غده هيپوفيز،
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تيروئيد و غدد فوق كليوي را در مبتاليان به عدم تحمل

تحمل به گرمای حاصله از تب برفکی را ب یزالپرپیه ه   

فقط تغ يي راتي را در تيروئيد مشاهده نمود و عالئ مدع م   

نتایج مطالعه کنونی همانند مطالعات قبلی نتوانست دلیل

نسبت به گرما مورد بررسي ق اد رار ددد (  .) 18محق قوف ق   

و هیپرتیروئیدیسم این غده مربوط می دانستند می باشد..

تحمل به گرما بواسطه شباهت آن با ار مسيديئوريترپيه    

قانع کننده ای برای ظهور عدم تحم یدنچ امرگ هب ل     

دانست ولي از آنجا يي كه هورمونهاي تيروئ نيا رد دي   

ديگري كه در سندروم عدم تحمل ب  امرگ ه بب ب ببببه واس هط

به ضايعات تيروئيدي ايجاد شده توسط ويروس مرب طو

پس ازابتال بههه ت دیامن ادیپ یکفرب ب  ..... ....تغ يتفاب تاريي   

تحقيق مورد سنجش قرار نگرفته بودند خود بعنوان يك

ويروس تب برف يك ايجاد ميش ولس يفورتآ دو لللللللهاي

قرار ده ونك هعلاطم رد .د ن مروه ي و نننن نننننها يديئوريت ي   

است در مبتاليان به عدم تحمل به گرما كورتيزول خون

عامل مخدوشگر ميتواند مطالع حت ار قوف ه ت ريثأت      

همزمان با تغ يي رات هيستولوژيك اين غده در يك رأس
از گاوهای مبتال به ع  تبسن لمحت مد به دروم امرگ      

مطالعه قرار گرفت و مشاهده گرديد هورمون  T4در هر

غدد فوق كليوي ميباشد (  .) 10همچنين نشان داده شده

كاهش چشمگيري م ييي نما  دي ( (  .) 12كا لوزيتروك شه   
خون ميتواند به صورت اول  قافتا هيوناث و هي ا رد .دتف

موا  هيلوا در غغغغ غ غغ دد ف هب خساپ رد يويلك قو   

  

     ACTH

 3گروه داراي ميزاني مشابه بوده ولي  T3در مبتاليان بههه

مترشحه از هيپوفيز كورتيزول ترش من ح ييييي نما لكش .دي   

از  2گروه ديگر بود .با توجه ب زيم ه ا يعيبط ن      T3وT4

صورت ميپذيرد .در مطالعه كنوني بطور وسيعي بافت-

 T3در گاوهاي شفايافته از عالئم تب برف يك و مب هب الت   

نكروز سلولي گردیدند .در شكل ثانو هي تول دي

عدم تحمل به گرما بطور چش  يريگم ((  )P<0/ 05كمتر

در گاو مشاهده ميگردد اگرچه در مطالعه كنوني ميزان
سندروم عدم تحمل نسبت به گرما بط زا يريگمشچ رو   

اوليه عمدتًاًا پس از آتروفي و تخریب بافتهاي اين غده
هاي ا  هژيوب هدغ ني در راچد الودم هيحان

و زونكيپ      

ACTH

توسط هيپ م لاكشا راچد زيفو ييييييييي ش ئاجنآ زا .دو ييييي هك

دو گروه ديگ ب يلو تسا رتمك ر از هدودحم رد مه        

ويروس تب برف يك ميتواند هيپوفيز را درگير نمايد (11

رؤ د ديئوريت هدغ رد تي ررر رررر مطالع ونك ه ن هب ي تروص       

خون هم ميتواند به صورت اول ثداح هيوناث مه و هي    

طبيع د رارق ي ار  د (((( ( .)22تغ ريي ا لباق كيژولوتسيه ت       

متاپالزي سلولهاي فول كي والر و ت يديئولك هدام مكار    
در بين آنها بود .تغ رد تيؤر لباق تاريي

ديئوريت هدغ      

يك رأس از مبتاليان به ع  تبسن لمحت مد به و امرگ    
كاهش ترشح هورمون توس جو رگناشن نآ ط و كي د    

هیپووتيروئيدسيم ميباشد كه با افزايش حركا سفنت ت   

در ا گ ني ا وخمه اهو ا ين رچ درادن ا رد هك        

                 

هيپوتيروئيدیسم از تعداد حركات تنفسي كاسته ميشود

( .)1نتیجه مطالعه کنونی مخالف بررسیهای مینت ( ) 17

و مقصود و همکاران (  ) 16که با  هعلاطم  ه کیژولوتسی    

تیروئید ولی بدون اندازه گیری هورموننن ها مدع نآ ی   

و  .) 24به نظر ميرسد در اين بيماري كاهش كورتيزول

شود .در مطالعه كنوني گل هب نايالتبم نوخ زكو مدع     
تحمل نسبت به گرما نسبت به دو گ شيازفا رگيد هور    
چش ريگم ی  ار  ا د ناشن دوخ ز ا طم .د ا نيققحم تاعل

        

مختل د ناشن ف ا  هد ا تس دع هك هههه ه ههههه هاي از گاوهاافش ی     
يافته از تب برف يك دچا و يمسیلگرپيه ر

يروا زكولگ    

ميباشند (  12و  ) 21و شكلی از ديابت را نشان م ييي دهن .د

اصو ًالًال ديابت ميتواند بواسطه كمبود تول هب نيلوسنا دي    

علت كاهش و يا ب ولس يراكد لللللها هدعملازول ياتب ي    
باشد (ديابت تيپ  )1و يا ولس تمواقم هطساوب  لل لللللللهاي
بدن به انسولين (دياب پيت ت   

 )2بوج يآ دو دد ددد ( 8و .) 15

برخی تغییرات خونی ،بیوشیمیائی و پاتولوژیک911 ...

     

نشان داده شده اس تروص هب يكفرب بت سوريو ت

تجربي و طبيعي ميتوان اب د     2مكانيس  تبايد م ت پي    

1

ايجاد نمايد .اول اينكه ويروس ميتواند مستقيمًاًا س ول للل-
هاي بتاي لوازالمعدي را تخريب نما  دي (( 5و  .) 15دلیل

دوم ايجا  تبايد د ب يكفرب بت زا دع وا شنك

        

ايمونولوژيك ميزبان ب ك هدوب سوريو ه ه خساپ كي

        

    

مها تياهن    ًاًا
هاي بتا ميشود ( 6و  .)9هردوي اين مكانيسم م
سبب كاهش سنتز انسولين و هیپرگلیسمی ميش رد .دنو

اين رابطه ناهد نشان داد ميزان انسولين خون در مبتاليان
و ک لوزیترو

وقند خون افزایش یافت (  .) 21این محق یمسیلگرپیه ق   
را مربوط به هیپوانس زفاو یمنیلو ا وزیتروک شی للل لللل خ نو

مربوط دانست در صورتیکه محققین دیگر نشا دنداد ن   
در تب برفکی اتروفی غدد فوق کلیوی (  ) 10و کا شه
کورتیزول خون حادث میشود ( .) 12

در مطالعه كنوني اگر چه ميزان انسولين خون اندازه-

گيري نشد ولي تغ يي رات پاتولوژ دعملازول كي هه ههه و غدد

فوق کلیوی نكروز وس ولس رد ار يعي لللللها ددغ نیا ي    
نشااد ن د ش هك اي دددددد د دليل ب رب یاال ب نق ندو ددد د دددددد د خ رد نو   

مبتاليان به عدم تحمل نسبت ب اب هسیاقم رد امرگ ه ود

گروه دیگر باشد.الزم بذکر استتت ک  هب نایالتبم ه ا نی     

  

شکل مزمن از تب برفکی (عدم تحمل به گرما رظن زا )   

باروری و تولیدییی در وض  هتشادن رارق بسانم یتیع وووو ووووو

علیغر مم م درمانن ن هالتخم ی ففففف  ،همگ تیاهن رد اهنآ ی       

حذف می گردنددد (.)3تولی د ریش د رر ررر مبتالیا  ن بب بببه ط رو

چش ریگم ی م شهاک  یییییی ییاب دد د (  10و  .) 12تولی ردریش د     

گاوان مبتال به عدم تحمل به گرما در مطالع ضاح ه رر ررر در

مقایسه با دو گروه دیگر کاهشی چشمگیر داشت.

به نظر ميرسد گزارش حاضر اولين مطالعهههاي باشد

كه عدم تحمل نسبت به گرما پس از ابتال به تب برف يك

در اين مطالعه مشاهده گرديد نشاندهنده تمايل ويروس
به بافتهاي آن م ينيركود ييييي باش رييغت .د ا ينومروه ت    

حاصله از این رهیابی ویروس به غدد دياش نیرکودنآ     

بتواند برخي از عالئم مزمن تب برف يك را توجيه نمايد.

اتوايمون را در آن برميانگيزد و باعث تخر ولس بي للللل-

به تب برف شهاك يريگمشچ روطب يك     

در گاو در ايران را مطرح مينمايد .تغ هك يتفاب تاريي    
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Abstract: The clinical signs of heat intolerance syndrome were observed in 70 Holstein cows
in a private farm in Isfahan two months after recovery from foot and mouth disease
consequences. The condition was characterized clinically by intolerance to increased
environmental temperatures. The other signs were panting, hirsutism, profuse salivation and
significantly reduced milk production. Blood samples were collected from 10 diseased cows
with FMD record, 10 apparently healthy cows with FMD record and 10 healthy cows without
FMD record. One cow with the sign of severe panting was slaughtered and the samples from
her thyroid, adrenal glands and pancreas were taken for the possible pathologic changes.
There were significant increase in blood glucose and phosphorus with a decrease in T3
concentration and neutrophils count in cows with heat intolerance. Pathological changes
were necrosis in the thyroid, adrenal glands and pancreas cells. This seems to be the first
report in Iran to describe the clinical, pathological and haematobiochemical changes in heat
intolerance syndrome in cattle following foot and mouth disease
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