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 چكيده
به منظور ارزيابي عوامل موثر بر 

آنزيمهاي آلكالين فسفاتاز و  فعاليت
زا و  خون گاوهاي شيري تازه سرمآميالز در 

گاو  ٧٩گاو (شامل  ١٩٩از ، پرتوليد
ليد) كه بصورت گاو پرتو ١٢٠زا و  تازه

تصادفي در ده گاوداري انتخاب شده 
و ميزان  بودند نمونه خون گرفته شد

آنزيمهاي آلكالين فسفاتاز و فعاليت 
سرمي  فعاليت گيري شد. اندازه آميالز

آنزيمهاي آلكالين فسفاتاز و آميالز بين 
پرتوليد اختالف  وزا  گاوهاي تازه

). همبستگي p > /٠۵داري نداشت ( معني
و  داري بين آنزيم آلكالين فسفاتاز يمعن

گيري شده وجود داشت  سن دامهاي نمونه
)٠١/٠ P < ،٢۶٧/٠- r = در گروه گاوهاي .(

دار بين  پرتوليد همبستگي نسبتا معني
آنزيم آميالز سرم و توليد شير در دوره 

) و = r ٢۴٩/٠، = P ٠٧/٠شيرواري قبلي (
دامها  BCSبين آلكالين فسفاتاز سرم و 

)٠٨/٠ P = ،١۵٩/٠ r = وجود داشت. با (
يزان فعاليت شناخت عوامل موثر بر م

آلكالين فسفاتاز و هاي آنزيم سرمي
توان بطور  گاوهاي شيري مي خونآميالز در 

اين فعاليت موثرتري از اندازه گيري 
تشخيص بيماريها استفاده براي  هاآنزيم
  نمود.

 
 

آلكالين فسفاتاز، آميالز،  كليد واژه:
  زا و پرتوليد شيري تازهگاو 

 
 

Evaluation of factors affecting serum 
activities of alkaline phosphatase and 
amylase in early and mid lactation dairy 

cows 
 

To evaluate the serum activities of alkaline 
phosphatase (Alp) and amylase in early and 
mid lactation dairy cows, a total of 199 (79 
early lactation and 120 mid lactation) 
randomly selected cows from 10 dairy herds 
were sampled. Serum activities of alkaline 
phosphatase and amylase were measured. No 
significant differences were detected for 
measured factors between the early lactation 
and mid lactation cows. Serum Alp had a 
significant correlation with age (r= 0.267, p< 
0.01). In mid lactation cows, serum Alp had 
marginally significant correlations with body 
condition score (r= 0.159, p= 0.08) and 
previous lactation milk yield (r= 0.249, 
p=0.07). Diagnosis of factors affecting serum 
activities of Alp and amylase in dairy cows 

improve their diagnostic applications.  
 
 

 مقدمه
آنزيم آلکالين فسفاتاز در بافتهاي 
مختلفي حضور دارد و بيشترين ميزان 

وان، کليه، آنزيم در بافتهاي کبد، استخ
. ]٨[مخاط روده و جفت شناسايي شده است 

در دامهاي سالم منشا آلکالين فسفاتاز 
خون عمدتا از بافتهاي کبدي و استخواني 

اگرچه عملکرد اين آنزيم در بدن  باشد. مي
 دامها بصورت کامل شناخته نشده است

اما فعاليت در متابوليسم  ]،٢١[
استخواني، عملکرد سلولهاي کبدي و 

نقشهاي  سازي اندوتوکسينها به عنوان نثيخ
احتمالي اين آنزيم مطرح شده اند 

ميزان فعاليت گيري  و اندازه ]٨،٢١[
آنزيم آلکالين فسفاتاز در خون گاوهاي 
شيري به عنوان روش احتمالي تشخيص 

نظير مشکالت استخواني،  بيماريهايي
آسيبهاي کبدي، تجمع چربي در کبد و 

شده است  پيشنهاده اسيدوز تحت حاد شکمب
. از سوي ديگر طيف گسترده ]١٠،٢٠،٢١،۵[

ي آنزيم آلکالين فسفاتاز در سرم فعاليت
ارزش کاهش سبب سالم سرم گاوهاي شيري 

  .]١٣[ آن در تشخيص بيماريها مي شود
آنزيم آميالز در کبد و پانکراس توليد 
مي شود و معموال از اندازه گيري آن در 

ي تشخيص خون به عنوان روشي برا
. ]٨[ پانکراتيت حاد استفاده مي شود

نوع جيره مصرفي مشخص شده است كه اگرچه 
توليد اين آنزيم در پانکراس  بردامها 

، اما در مورد ]٩،٢١[ تاثير مي گذارد
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 يزان فعاليتعوامل موثر بر مساير 
آميالز در خون گاوهاي شيري سالم  آنزيم

 مطالعات چنداني صورت نگرفته است.
فعاليت اخت عوامل موثر بر با شن
آميالز در و آلکالين فسفاتاز  هايآنزيم

سرم گاوهاي شيري مي توان بطور موثرتري 
تشخيص براي  هاگيري اين آنزيم از اندازه

 بيماريها استفاده نمود.
زا  گاوهاي تازه در يک گله گاو شيري

بيشتر از ساير گروهها در معرض خطر 
و  ]١٧[قرار دارند بيماريها  ابتال به

از سوي ديگر شدت باالنس منفي انرژي، 
نياز به کلسيم و بيماريهاي مرتبط با 
توليد در گاوهاي پرتوليد بيشتر از 

ه مطالع، بنابراين ]٢[ساير گاوهاست 
به منظور ارزيابي عوامل موثر بر حاضر 

آنزيمهاي آلكالين  يزان فعاليتم
سرم گاوهاي شيري در فسفاتاز و آميالز 

 انجام گرديد. زا و پرتوليد تازه
 
 

 مواد و روش کار
در فاصله زماني ابتداي ماه مهر تا 

گيري در ده  اواسط ماه آبان، نمونه
گروه  ١٧گاوداري شيري صنعتي و از 

 ١٠زا و  گروه گاو تازه ٧اي شامل  تغذيه
گروه گاو پرتوليد انجام شد. تغذيه 

 Total mixedدامها در همه گله ها به صورت 
ration  بود و جيره مصرفي دامها بر اساس

 NRC (Nutrient Requirements of Dairyتوصيه هاي 
Cattle) اي  تهيه شده بودند. مواد علوفه

ههاي مورد استفاده در جيره تمام گرو
اي شامل يونجه خشك و سيلوي ذرت  تغذيه

اي اصلي در جيره آنها  بود و مواد دانه
شامل نسبتهاي مختلفي از ذرت و جو بود. 

زا  هاي تازه گيري از گاو براي نمونه
روز پس از زايمان  ٢٠تا  ٣فاصله زماني 

. در هر گاوداري ]١٢[در نظر گرفته شد 
ر زا در اين محدوده و ب هاي تازه گاو

اساس سوابق ثبت شده در گاوداري، فاقد 
در دوره شيرواري سابقه ابتال به بيماري 

انتخاب قبلي و در دوره پس از زايمان 
از بين اين گروه از گاوها يک شدند. 

گاو بصورت تصادفي  ١٢تا  ١٠گروه شامل 
 انتخاب شد.ساده 

هاي پر توليد در  گيري از گاو براي نمونه
اي داراي بيشترين هر گله، بهاربند گاوه

شد. از  ميانگين توليد در گله انتخاب مي
داراي تعداد اين بهاربند گاوهاي 
بر که  روز ١۵٠روزهاي شيرواري کمتر از 

پس از  اساس سوابق ثبت شده در گاوداري
سابقه ابتال به بيماري  آخرين زايمان

شدند. از بين اين  مشخص مي نداشتند

راس  ١٢ه ها نيز به صورت تصادفي ساد گاو
 شدند. گاو انتخاب 

ساعت پس از  ۵تا  ۴در فاصله زماني 
ابتدا مورد معاينه دامها تغذيه صبح، 

گرفتند و در صورت تاييد  باليني قرار مي
نمونه خون در دام از لحاظ باليني سالمت 
هاي فاقد ماده ضد انعقاد از وريد  لوله

هاي خون در  شد. نمونه دمي گرفته مي
زمايشگاه منتقل گرديدند مجاورت يخ به آ

هاي خون به مدت  و در آزمايشگاه نمونه
سانتريفوژ شده  g١٨٠٠پنج دقيقه با دور 

و سرم حاصله پس از جداسازي در دماي 
 شد. درجه سانتيگراد نگهداري  -٢٠

بر اساس سوابق ثبت شده در گاوداري 
اطالعات مربوط به هر يك از گاوهاي 

د روزهاي گيري شده شامل سن، تعدا نمونه
شيرواري، توليد شير روزانه، توليد شير 

حداكثر توليد  ،در دوره شيرواري قبلي
و شير روزانه در دوره شيرواري قبلي 

وضعيت آبستني دام ثبت گرديد. همينطور 
) ارزيابي شده BCSوضعيت بدني هر دام (

 ].١٩[ و ثبت گرديد
ميزان فعاليت آنزيمهاي آلكالين 

هاي  در نمونه ]٢٣[و آميالز  ]۴[فسفاتاز 
سرم بوسيله كيتهاي تجاري (زيست شيمي، 
تهران، ايران) و بوسيله دستگاه 

 ,Ependorf, EPOS analyzer 5060اتوآنااليزر (
Germanyگيري شد. براي كنترل  ) اندازه

هاي سرم كنترل  گيري از نمونه دقت اندازه
(زيست شيمي، تهران، ايران) استفاده 

 گرديد.
ها از نرم  ماري دادهبراي آناليز آ

استفاده گرديد. براي  SPSS12افزار 
زا و پرتوليد  مقايسه بين گروهاي تازه

استفاده  Student’s t-testاز آزمون آماري 
براي مقايسه مقدار آنزيمها بين شد. 

گاوداريهاي مختلف از آزمون آناليز 
وجود همبستگي واريانس استفاده گرديد. 

آلكالين  بين مقادير سرمي آنزيمهاي
هر يک از متغيرهاي فسفاتاز و آميالز با 

سن، تعداد روزهاي شيرواري، توليد شير 
روزانه، توليد شير در دوره شيرواري 

حداكثر توليد شير روزانه در  و قبلي
دوره شيرواري قبلي با استفاده از 

بررسي شد و براي  Pearson Correlationآزمون 
و  BCSوجود همبستگي بين ارزيابي 

آنزيمهاي آلكالين فسفاتاز و آميالز سرم 
استفاده  Spearman’s Correlationاز آزمون 

همينطور براي ارزيابي تاثير گرديد. 
وضعيت آبستني  متغيرهاي گفته شده و نيز

آنزيمهاي آلكالين بر  BCSو دام 
آزمون رگرسيون چند از فسفاتاز و آميالز 

در بررسي  استفاده شد.متغيره خطي 
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دار بودن از  مالک معني P>  ٠۵/٠آماري 
 نظر آماري در نظر گرفته شد.

 
 و بحث نتايج
گاو)  ١٩٩ اي (شامل گروه تغذيه ١٧از 

گاو) و  ٧٩زا ( گروه گاوهاي تازه ٧شامل 
گاو) ١٢٠گروه گاوهاي پرتوليد ( ١٠

گله در زمان  ٣گيري شد. در  نمونه
زا که  گيري تعداد گاوهاي تازه نمونه

گيري  را براي نمونه شرايط مورد نظر
داشته و نيز تغذيه يکسان داشته باشند 

رأس بود و بنابراين از اين  ۶کمتر از 
 گيري انجام نشد.  گروه از گاوها نمونه

مقدار متوسط آنزيمهاي آلكالين فسفاتاز 
و گيري شده  گاوهاي نمونهکل و آميالز در 

و پرتوليد زا  تازهدر هر يک از گروههاي 
يک نشان داده شده است.  در جدول شماره

سرمي آنزيمهاي آلكالين فسفاتاز  فعاليت
گاوهاي و زا  و آميالز بين گاوهاي تازه

 داري نداشت.  پرتوليد اختالف معني
زا  براي گاوهاي تازه BCSمقدار متوسط 

و براي گاوهاي پرتوليد  ٣/٣ ± ٠/٠۵۵
بين  BCSبود. از نظر  ٣/١۵ ± ٠٣٨/٠

د اختالف زا و پرتولي گاوهاي تازه
 .)P =٠٢٨/٠داري وجود داشت ( معني

با در نظر گرفتن تمام گروههاي 
 فعاليتداري بين  اي، همبستگي معني تغذيه

سرمي آنزيم آلكالين فسفاتاز و سن 
 ٠١/٠گيري شده وجود داشت ( دامهاي نمونه

P < ،٢۶٧/٠- r = همبستگي بين ساير .(
فاكتورهاي بررسي شده و مقدار آنزيمهاي 

ين فسفاتاز و آميالز در سرم خون آلكال
 دار نبود گيري شده معني گاوهاي نمونه

)٠۵/٠ P >داري بين  ). همبستگي معني
مقدار آنزيم آلكالين فسفاتاز و آميالز 

). آزمون = r ٢٢٣/٠، > P ٠١/٠وجود داشت (
رگرسيون چند متغيره وجود ارتباط 

دار مثبت بين توليد شير در دوره  معني
و مقدار آنزيم آلكالين  شيرواري قبلي

 فسفاتاز در سرم گاوها را نشان داد
)٠٣۵/٠= P(. 

زا و  با در نظر گرفتن گاوهاي تازه
پرتوليد بصورت جداگانه، در گاوهاي 

زا همبستگي بين مقدار سرمي آنزيم  تازه
آلكالين فسفاتاز و سن دامهاي 

دار بود  گيري شده نسبتا معني نمونه
)٠۵۴/٠ P = ،٢۶/٠- = r.(  در گاوهاي

دار منفي بين  پرتوليد، همبستگي معني
آنزيم آلكالين فسفاتاز سرم و سن 

 گيري شده وجود داشت دامهاي نمونه
)٠٠١/٠ P < ،٢٢٣/٠- r = .( همچنين

دار مثبت بين آنزيم  همبستگي نسبتا معني
آميالز سرم و توليد شير در دوره 

) و = r ٢۴٩/٠، = P ٠٧/٠شيرواري قبلي (
دامها  BCSين فسفاتاز سرم و بين آلكال

)٠٨/٠ P = ،١۵٩/٠ r = وجود داشت. آزمون (
دار  معنينسبتا رگرسيون وجود ارتباط 

بين آنزيم آميالز سرم با تعداد روزهاي 
و توليد شير در ) P =٠۵٢/٠(شيرواري 

) در P =٠٧/٠(دوره شيرواري قبلي را 
 نشان داد.گاوهاي پرتوليد 

گيري  مونهبا بررسي جداگانه گاوهاي ن
شده در هر گاوداري، در دو گاوداري 
آنزيم آميالز سرم و در يک گاوداري 
آنزيم آلکالين فسفاتاز سرم بين گاوهاي 

داري داشت  زا و پرتوليد اختالف معني تازه
)٠۵/٠ P < .( 

زا و پرتوليد مقدار  در هر دو گره تازه
گيري شده از  آنزيمها بين گاوهاي نمونه

دار  داراي اختالف معني گاوداريهاي مختلف
 ).> P ٠۵/٠(بود

در اين مطالعه براي آنکه باال يا پايين 
بودن احتمالي مقدار آنزيمهاي 

گيري شده در يک يا چند گله بر  اندازه
نتايج کلي تاثير نگذارد تعداد گاوهاي 

گيري شده از هر گله تقريبا مساوي  نمونه
 انتخاب شدند.

مطالعه  گيري شده در تمام گاوهاي نمونه
حاضر از نظر مقدار آلکالين فسفاتاز در 

 IU/Lمحدوده طبيعي گزارش شده براي گاو (
. اگرچه طيف ]١١[) قرار داشتند ٠-۴٨٨

نسبتا وسيعي براي مقدار طبيعي آلکالين 
فسفاتاز خون در گاو گزارش شده است، 
مشخص شده است که برخي عوامل از قبيل 

ره ، طول دو]١[نوع جيره مصرفي دامها 
، ]٨[اي  مصرف جيره حاوي مواد دانه

و زايمان  ]١۶[تعادل کلسيم در بدن دام 
تواند بر روي مقدار آنزيم  مي ]١٨[

آلکالين فسفاتاز در خون دامهاي سالم 
دار بين  تاثير بگذارد. وجود اختالف معني

زا و پرتوليد از  گاوهاي تازه
گاوداريهاي مختلف در مطالعه حاضر نشان 

وان در هر گاوداري با توجه داد که مي ت
به عوامل گفته شده طيف باريکتري را 
براي مقدار طبيعي آنزيم آلکالين 
فسفاتاز در خون گاوهاي سالم تعريف کرد 

گيري آنزيم  تا امکان استفاده از اندازه
فوق در تشخيص بيماريها بيشتر گردد. در 
مطالعه حاضر نشان داده شد که سن 

همبستگي منفي گيري شده  دامهاي نمونه
داري با مقدار آنزيم آلکالين  معني

گيري شده  فسفاتاز در دامهاي نمونه
دارد. در مطالعات قبلي نيز همبستگي 
منفي بين سن دامها و مقدار آنزيم 
آلکالين فسفاتاز اثبات گرديده است 

، بنابراين در استفاده از آنزيم ]٨،١۶[
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خصوص در فوق براي تشخيص بيماريها ب
گيري  گاوهاي پرتوليد سن دامهاي نمونه

 شده نيز بايد مورد توجه باشد.
آلكالين اگرچه منشا تغييرات آنزيم 

شيري کامال مشخص  گاوهايخون فسفاتاز در 
، کبد منشا بيش از نيمي  ]٣[نشده است 

از فعاليت آنزيم فوق در سرم مي باشد 
. فعاليت استئوبالستي استخوان، آسيب ]٨[

لهاي کبدي و مصرف مقدار زياد مواد سلو
اي مي تواند سبب تغيير فعاليت  دانه

در سرم گاوهاي شيري  آلكالين فسفاتاز
. در اين مطالعه براي حذف ]٧،٨،١٠[شود 

تغييرات احتمالي ناشي از فاصله بين 
گيري،  زمان تغذيه دامها و زمان نمونه

گيري در فاصله  ها نمونه در همه گله
ن تغذيه دامها انجام يکساني از زما

گرديد. افزايش ناگهاني متابوليسم 
استخواني در ابتداي دوره شيرواري به 
علت افزايش ناگهاني نياز به کلسيم مي 
تواند يک علت احتمالي براي افزايش 

در آلكالين فسفاتاز فعاليت آنزيم 
زا باشد. از سوي ديگر تجمع  گاوهاي تازه

علت چربي در کبد گاوهاي پرتوليد به 
باالنس منفي انرژي در دوره پيک توليد 
شير مي تواند سبب افزايش فعاليت آنزيم 

در گاوهاي پرتوليد آلكالين فسفاتاز 
شود. بر اساس نتايج مطالعه حاضر در 

آلكالين بيشتر گاوداريها آنزيم 
داري بين گاوهاي  اختالف معني فسفاتاز

زا و پرتوليد نداشت. بر اساس  تازه
و همکاران نيز  Kalaitzakis نتايج مطالعه

زا (با تعداد روزهاي  بين گاوهاي تازه
شيرواري کمتر از بيست روز) و گاوهاي 
با تعداد روزهاي شيرواري بيشتر از سي 
روز اختالف قابل توجهي از نظر آنزيم 

 . ]١٠[وجود نداشت  آلكالين فسفاتاز
Kalaitzakis ) وجود يک ٢٠٠٧و همکاران (
و آنزيم  BCSبين  دار يمعنمنفي همبستگي 

را گزارش کردند، اما  آلكالين فسفاتاز
داري  همبستگي معنيبر اساس نتايج ما 

گيري شده و آنزيم  دامهاي نمونه BCSبين 
وجود نداشت و تنها در  آلكالين فسفاتاز

گروه گاوهاي پرتوليد همبستگي نسبتا 
دار بود. بنابراين نبود اختالف  معني
زا و پرتوليد  تازه دار بين گاوهاي معني

علي رغم  آلكالين فسفاتازاز نظر آنزيم 
بين اين دو گروه قابل  BCSوجود اختالف 

 انتظار خواهد بود. 
کبد، روده باريک و پانکراس منشا آنزيم 
آميالز سرم هستند و افزايش آميالز سرم 
به بيش از دو برابر مقدار طبيعي به 
عنوان شاخص ابتال به پانكراتيت حاد 

. مطالعات قبلي نشان ]٨،١۵[شود  قي ميتل

داده است كه نوع جيره مصرفي و ژنوتيپ 
گاوها بر فعاليت آنزيم آميالز سرم موثر 

و ميزان آميالز سرم در  ]٨،١۴[هستند 
باشد  پذيري بااليي مي گاو داراي وراثت

 Spoonerو  Mazumder. بر اساس نتايج ]١۴[
داري بر  ) سن گاوها تاثير معني١٩٧٣(

ميزان فعاليت آنزيم آميالز در سرم آنها 
ندارد، اما نتايج ما وجود ارتباط 

زا را  دار در گروه گاوهاي تازه معني
داري بين  نشان داد. به عالوه رابطه معني

آنزيم آميالز سرم و تعداد روزهاي 
شيرواري دام و توليد شير دام در 
شيرواري قبلي وجود داشت. بر اساس 

ي اندازه گيري آنزيم نتايج مطالعات قبل
آميالز سرم براي تشخيص موارد پانكراتيت 
حاد در گاو شيري قابل استفاده است، 
اما در تشخيص موارد پاتكراتيت مزمن 

. ]١۵[تغييرات آميالز قابل تكيه نيست 
بر اساس نتايج مطالعه حاضر با در نظر 
گرفتن ساير عوامل موثر بر آميالز سرم 

زا، تعداد  ازهاز جمله سن در دامهاي ت
روزهاي شيرواري و ميزان توليد دام 

توان بصورت موثرتري از  احتماال مي
گيري آميالز سرم در تشخيص  اندازه

 بيماريهاي گاو شيري استفاده نمود.
ها بر روي وضعيت آبستني دامعدم تاثير 

آنزيم آلکالين فسفاتاز احتماال به علت 
سن آبستني پايين دامها در اين مطالعه 

ده است. آبستني سبب افزايش مشخص در بو
فعاليت آنزيم آلکالين فسفاتاز سرم 
مادر در سه ماهه آخر دوره آبستني مي 

، در حاليکه تقريبا تمامي ]۶[شود 
گيري شده در اين  دامهاي آبستن نمونه

مطالعه در سه ماهه اول دوره آبستني 
 بودند.

 
 گيري نتيجه

ين ايزوآنزيمهاي مختلفي از آنزيم آلكال
فسفاتاز شناخته شده است كه براي 
بافتهاي مختلف اختصاصي هستند، اما 

گيري ايزوآنزيمهاي آلكالين  اندازه
فسفاتاز براي تشخيص بيماريهاي گاو 

. نتايج ]٢٢[باشد  شيري متداول نمي
مطالعات قبلي نشان داده است كه از 

گيري مقدار تام آنزيم آلكالين  اندازه
توان در تشخيص  ميفسفاتاز و آميالز سرم 

برخي از بيماريهاي گاو شيري استفاده 
كرد. با شناسايي ساير عوامل موثر بر 
مقدار آنزيمهاي فوق در سرم گاوهاي 

توان بصورت موثرتري از  شيري مي
گيري آنها در تشخيص بيماريهاي  اندازه

 گاو شيري استفاده نمود.
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نزيمهاي عاليت آيزان فمجدول شماره يک: 

کل در ) IU/L(آلكالين فسفاتاز و آميالز 
و در هر يک از گيري شده  گاوهاي نمونه

 و پرتوليدزا  تازهگروههاي 
 

گرو
ه 

 گاو

تعد
 اد 

آلكالين 
 فسفاتاز
Mean±SEM 

 آميالز
Mean±SEM 

محدوده 
آلكالين 
فسفاتاز

* 

محدوده 
آنزيم 
 آميالز*

کل 
گاو
 ها

١٩٩ 
٣/٣ 
±۴/٩٣ 

٧/٢ ±٢۵ 
٩/٩٩-
٩/٨۶ 

٨/٢٩-
۶/٢١ 

گاو
هاي 
تاز

 زا ه

٩ ٧٩/۴±  
۶/٨٧ 

۴/۴±  
۶/٢۴ 

۶/٩٧-
٧/٧٧ 

٣/٣٣-
٨/١۵ 

گاو
هاي 
پرت
ولي

 د

٣ ١٢٠/۴ ± 
١/٩٧ 

۴/١ ± 
۵/٢۶ 

۶/١٠۵-
۵/٨٨ 

۴/٢٩-
۵/٢٣ 

درصد براي فعاليت  ۵/٩٧-۵/٢*محدوده 
 شده گيري گاوهاي نمونهآنزيم در 
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