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چكيده
گاوهاي گرديد . بررسـي اروميه د ر ۱۳۸۳ سـال در دورگ بومي و گاو راس در ۲۴ خون پارامترهاي شـوك الكتريكي بر اثرات
و به صبح زود در گـروه هر گاوهاي از خون ليتـر ۵ ميلي شـد ند. مقدار تقسـيم گروه چهار به تصاد في طور به مطالعـه تحـت
دو جد وگاه ناحيـه د ر تجربي صورت گاوهـا به سـپس گرديد. ثبت (شـاهد) صفر عنوان زمان به تهيه و وداج آرامـي از وريـد
۷/۵ تا سـاعت ۱/۵ فاصله به و گرفته قرار ولـت) ۳) دامپزشـكي با شـوكر الكتريكي شـوك ۱ ثانيه تحت مد ت به و هربار بـار
هماتوكريت، تفريقي، شـمارش و (WBC)لكوسـيتها خون مانند تعد اد پارامترهاي شـدند (درمان). خونگيري بار) ۵) سـاعت
سبب الكتريكي شوك شـدند. ارزيابي پتاسيم و سـديم منيزيم، فسـفر، كلسـيم، گلوكز، كورتيزول، تام، پروتئين فيبرينوژن،
تا خون كلسـيم و كاهش ٪۲۸۶ و نوتروفيلهاتا ،٪۶۸ لكوسـيتهاتا ،٪۳۰۸ تا خون كورتيـزول ،٪۲۵ خون تا گلوكـز افزايـش
در را (p<۰/۰۱) معنـيداري Repeated) اختالف Measure ANOVA) تکـراري مقاد ير بـا يكطرفه واريانس آناليـز گرديـد . ٪۱۱
تغييرات زمان حد اقـل نيافتند. معنيداري تغيير خـون پارامترهاي سـاير داد . شـوك نشـان از پس و در قبل فوق پارامترهاي
گلوكز براي ساعت ۴/۵ و نوتروفيلهاو براي کلسـيم ساعت براي کورتيزول،۳ شـوك از پس سـاعت ۱/۵ خون در پارامترهاي
نگرد يد. مشـاهده اي رابطه الكتريكي شـوك طي در خون معنيدار پارامترهاي با كورتيزول همچنين بين اسـت. بوده WBC و
عامل يك عنوان كلسـيم به و كاهش WBC گلوكز، كورتيزول، افزايش با كوتاه كه شـوك الكتريكي گرفت نتيجه لـذا ميتـوان
از بهره مند ي فوق تغييرات به توجه ازشوك ميباشـد . با پس سـاعت ۳ و حداقل فوق سـريع تغييرات مينمايد. عمل اسـترس
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Effects of the electrical shock on blood parameters in dairy cows 

By: Ramin AG, Asri-Rezaie S, Clinical Sci., Vet. College, Urmia University.
The effects of electrical shock on blood parameters in 24 native and hybrid dairy cows were investigated in 2004 in 

Urmia, Iran. Cows were randomly classified in 4 groups. A 5 ml blood sample was taken from jugular vein of cows 

in each group slightly in the morning and then was subjected to two times (1 second) by transportable electrical shock 

(3 voltage). Blood samples were then taken 1.5 hours interval up to 7.5 hours. Blood cortisol, glucose, calcium (Ca), 

inorganic phosphorus, magnesium, sodium, potassium, total protein, fibrinogen, leucocytes (WBC) and differential 

count were evaluated. Blood glucose, cortisol, WBC and neutrophils increased up to 25%, 308%, 68% and 286%, 

 در
۱۳۸۵ ۷۳، زمستان شماره آبزيان دام و امور



۶۰ آبزيان و د ام امور در

کار و روش مواد
غير و بومي، ــيري دورگ ش رأس گاو ــداد ۲۴ تع
ميدان دام تناوب از به ــن س سال ۴ باالي و ــتن آبس
باليني تحت معاينات گاوها ــدند. ش خريداري اروميه
ــالمتي آنهابه محل س از اطمينان از پس گرفته، قرار
ــگاه د انش ــکي دامپزش ــكد ه تخصصي دانش درمانگاه
از يونجه تغذيه ــداري نگه طي و در ــل منتق ــه ارومي
ــي ۸ رأس تا چهار بين گروه ۴ در مطالعه ــد ند. اين ش
گروه يك و راسي ۶ ۲ گروه راسي، ۸ گروه يك شامل
ميلي ۵ مقد ار شد . انجام متفاوت روز ۴ در ــي راس ۴
ــاعت س گروه در هر گاوهاي از وريد وداج خون ــر ليت
صفر ــاعت س عنوان و به ــده ش تهيه به آرامي صبح ۸
ــوكر قابل ش ــيله ــپس گاوها بوس س گرديدند. منظور
الكتريكي به تحت شوك (۳ ولت) ــكي د امپزش حمل
قرار جدوگاه ناحيه د ر ــه ثاني ۱ هر با و بار  ــداد دو تع
شوك زمان از ساعت ۱/۵ فاصل به خونگيري گرفتند.
ادامه آن از ــس پ ــاعت س ۷/۵ تا حد اکثر ــي الكتريك
،۴/۵ ،۳ ،۱/۵ صفر، زمانهاي در بار ۶ گاوها يافت. لذا

خونگيري شدند . ۷/۵ ساعت و ۶
ــدا ــيتها، ابت لكوس ــي تفريق ــخيص تش ــت جه
۲ ميلي ليتر مقد ار ــپس س شد. تهيه خوني ــترش گس
ــمارش ش براي و ــد ه ــوط ش مخل EDTA ــا ب ــون خ
،(PCV) ــت هماتوکري  ،(WBC)ــيتها لکوس ــي کل
بقيه و رفته كار ــه ب (TP) تام پروتئين ــوژن و فيبرين
ــيم، کلس کورتيزول، گلوکز، اندازه گيري ــراي ب خون
غلظت شد . استفاده فسفر و ــيم پتاس منيزيم، سديم،
از استفاده با منيزيم و ــفر فس کلسيم، ــرميگلوكز، س
روش آزمون به ــارس ــركت پ ش اختصاصي كيتهاي
RA-) اتوآنااليزر ــتگاه دس توسط ــپکتروفتومتري اس
ــيم پتاس ــديم و س غلظت ــن گرديدند. تعيي (۱۰۰۰
Flame ــتگاه ــط دس توس ــنجي س ــعله ش روش ــه ب

respectively. Serum Ca decreased up to 11%. The mean differences for those parameters between before and after 

shock were all significant (p<0.01) lymphocytes (0.1<p>0.05). Other parameters were not significant. The earliest 

changes observed for cortisol were 1.5 hours, Ca and neutrophils were 3 hours and WBC and glucose were 4.5 hours 

after electrical shock. Pearson correlation results showed no significant correlations between cortisol and significant 

blood parameters. It is concluded that the administration of the short time transportable electrical shock as a stressor 

increases blood cortisol, that responsible to changes in glucose, leucocytes, neutrophils and Ca. Changes in these 

parameters are reasonably fast and ranged from 1.5 to 4.5 hours after shock. Therefore, according to the significant 

changes in blood parameters mentioned above it could be resulted that administration of the short time transportable 

electrical shock as a stressor must be applied only in emergency conditions.
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مقدمه
كه ميشوند گوناگوني استرسهاي خود متحمل اقتصاد ي عمر درطي ــخواركنندگان نش
و گوشت و شير و وزن، كاهش رشد به منجر و گذاشته آنهاتاثير و توليد مثل توليد رفتار، در
و حدت آنها مقادير كه بوده كورتيزل و ACTH استرس ها شيميايي واسطه ميشوند. باروري
گرما، استرس به ميتوان رايج استرسهاي انواع بين در مينمايد. مشخص را استرس ــدت ش
نقل و حمل ،(۱۹) آب از محروميت ، (۱۰) ــيرخوار ش شير از گوساله قطع گرسنگي، ــرما، س

اشاره نمود. گاو در (۷) الكتريكي شوك و سرانجام (۱۶)
حيات در آنها ــتهترين برجس گوساله را ــير گرفتن ش از و و نقل حمل ــترس محققين اس
انتقال و نقل متحمل متفاوت اهداف با د امها حداقل يكبار اكثريت زيرا نمودهاند توصيف دام
مديريت معلول سوء ديگر بروز استرسهاي صورتيكه ميشوند در گرفته شير الجرم از و شده
انگلها، ضد ــيون، خوراندن واكسيناس مانند ــكي دامپزش مگر موارد ــند مي باش قابل كنترل و
و درمان معاينه ــت جه ــکي دامپزش درمانگاه هاي به انتقال و برداري نمونه باليني، ــات معاين
الكتريكي ــوك ش منجمله فيزيكي ابزار از ــتفاده اس با مطيع نمودن دام مقيد و ــد نيازمن ــه ك
يك عنوان به ميتواند و گرفته انجام ــكي دامپزش حمل قابل شوكر دستگاه ــيله بوس كه بوده
کيفيت فيزيولوژيكي(۷)، رفتاري(۵)، الكتريكي در حاالت شوك اثرات نمايد. عمل ــور استرس
استرسهابر متفاوت به علت تاثير ولي شده دامهامطالعه شير(۶، ۱۴) در توليد و گوشت(۱۷)
بررسي ميباشد. و مطالعه ــتلزم مس همچنان الكتريكي ــوك ش الجرم اثرات خون پارامترهاي
معدني ــواد ــيت هاو م لكوس ،(۳) گلوكز مقادير در متفاوت تاثير و ــون خ ــش کورتيزول افزاي
از ناشي ــترس و اس بوده جمله از آن (۸) مدت دراز (۱۶) و مدت ــترسهاي کوتاه اس متعاقب

نباشد. قاعده فوق مستثني از است دامپزشكي نيز ممكن اعمال
درمانگاهها به دام در ارجاء آن از رويه بي و مكرر و استفاد ه دامپزشكي شوكر به دسترسي
تعيين ــوكر، ش از ــتفاده اس در خون پارامترهاي تغييرات فقد ان درمان زمينگيريها، جهت
و استرس ــدت ش حدت و تعيين ــرانجام س خون و پارامترهاي در ــوك ش تاثير حداقل زمان
با مطالعه اين براي ساير استرسها انگيزهاي و با شوك در ارتباط محققين نتايج با آن مقايسه
شوك الكتريكي. متعاقب سالم گاوان خون پارامترهاي تغييرات تعيين (۱ زير ميباشد. اهداف
بروز زمان و تعيين حداقل ــوك ش از ــاعت پس س تا ۷/۵ مطالعه مورد ــه تغييرات مقايس (۲
ــطه واس كورتيزول به عنوان با خون پارامترهاي احتمالي ارتباط مذكور. ۳) تعيين ــرات تغيي
در راستاي الكتريكي شوك از ــي ناش استرس شدت و حدت مقايسه (۴ سرانجام و ــترس اس

دامپزشكي. در اهداف بودن آن مضر يا مفيد

الكتريكي... شوك تأثير ارزيابي
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محلول از ــتفاده اس ــيتهابا لكوس تعداد ــدند. ش اندازهگيري photometer

از استفاده با فيبرينوژن و تام پروتئين ــدند. ش ــمارش ش نئوبار الم و مارکانو
ميكروهماتوكريت روش به هماتوكريت شدند. محاسبه رفراكتومتر ــتگاه دس
به و کورتيزول تجاري کيت از استفاده با سرم کورتيزول گرديد. اند ازهگيري

شد. گيري اندازه ELISA روش
ميانگين، تعيين براي Case Summaries آزمون و SPSS11 افزار نرم از
براي گيري نمونه مختلف هاي ــان زم د ر معيار خطاي ــتاندارد و اس انحراف
يکطرفه واريانس آناليز مطالعه استفاده گرديد . تحت هاي پارامتر از يک هر
اختالف تعيين ــراري (Repeated Measure ANOVA) براي تك مقادير ــا ب
رفت. همچنين كار به گيري زمانهاي مختلف نمونه ــاد ر پارامتره ميانگين
ميانگينها ــه مقايس از خون پارامترهاي تغييرات زمان حد اقل تعيين ــراي ب
معنيدار براي تعيين رابطه (Pearson) ــتگي همبس آزمون از شد. ــتفاده اس
متفاوت که ميانگين پارامترهايي با خون كورتيزول معکوس بين يا مستقيم

گرديد. استفاده داشته معنيداري و

نتايج
قبل در را خون پارامترهاي معيار خطاي و ميانگين ــه مقايس ۱ جد ول
ميدهد . نشان ــوك از ش پس ــاعت ۷/۵ س ۶ و ،۴/۵ ،۳ ،۱/۵ و ــوك ش از
و هماتوكريت ۶، لنفوسيت فسفر در ۷/۵، منيزيم ــديم و حد س پائينترين

در ۱/۵ ائوزينوفيل و فيبرينوژن ــيم، پتاس ،۳ ــيم كلس و ۴/۵، پروتئين تام
Repeated Measure) ميانگينها مقايسه است. بود ه شوك از پس ــاعت س
ــتثناء باس نمونهگيري مختلف ــاعات س اختالف معنيداري را (ANOVA

،(p<۰/۰۱) ــيتها لكوس ،(p<۰/۰۱) ــزول كورتي ،(p<۰/۰۱) ــز گلوك
ــانندادند. نش (p<۰/۰۵) ــيم وكلس (p<۰/۰۱)نوتروفيلها

Repeated) ــي بررس ــت تح ــاي پارامتره ــز آنالي از ــل حاص ــج نتاي
مدت كوتاه ــي الكتريك ــوك ميد هد كه ش ــان نش (Measure ANOVA

خون كورتيزول ٪۳۰۸ ،(۱ ــودار ــرم (نم س گلوكز ٪۲۵ ــش افزاي ــبب س
(۵ نوتروفيلها(نمودار ٪۲۸۶ ،(۳ (نمود ار ــيت ها لكوس ٪۶۸ ،(۲ (نمود ار
مقادير با واريانس آناليز گرديد. (۴ (نمود ار سرم ــيم ۱۱٪ كلس كاهش و
براي الكتريكي ــوك ش بعد از و قبل در را د اري معني تكراري اختالف
ــيتها لكوس ،(F=۳/۵, p<۰/۰۱) كورتيزول ،(F=۳/۶, p<۰/۰۱) گلوكز
خون ــيم كلس و (F=۱۳/۵, p<۰/۰۱)ــا ,F=۶/۸)، نوتروفيله p<۰/۰۱)
در خون پارامترهاي زمان تغييرات داد. حداقل نشان (F=۳/۸, p<۰/۰۱)
ساعت ۳ (نمود ار ۲)، كورتيزول براي الكتريكي شوك پس از ــاعت س ۱/۵
براي ۴/۵ ساعت و (۵ و ۴ (نمود ارهاي خون نوتروفيلهاي ــيم و كلس براي
ــج آناليز ــت. نتاي اس بوده (۳ و ۱ ــيت ها(نمودارهاي لكوس تعداد و ــز گلوك
پارامترهائي با بين كورتيزول را رابطه معنيد اري (Pearson) ــتگي همبس

نداد. نشان داشتند معنيدار تغييرات كه

ساعتقبل از شوكپارامترها ساعت۱/۵ ساعت۳ ساعت۴/۵ ساعت۶ ۷/۵

(mg/dl) ۲/۳±۵۹/۷گلوكز a۶۶/۹±۲/۸ a۶۹/۰±۲/۹ a†۷۱/۸±۳/۶ b∗∗۷۴/۳±۳/۵ b**۷۴/۹±۲/۷ b

(ng/dl) ۴/۱±۲۵/۸كورتيزول a∗۷۲/۲±۱۳/۸ b∗۷۲/۴±۱۳/۵ b†۶۹/۳±۱۰/۷ b∗۷۹/۴±۱۰/۴ b*۷۸/۸±۱۰/۹ b

(ml/) ۸۵۰±۶۸۵۱لكوسيت  a۸۰۹۰±۹۳۸ a۸۳۶۸±۶۵۸ a∗۹۸۶۴±۵۸۳ b∗∗۱۱۰۰۸±۵۴۵ b**۱۲,۳۵±۳۳۴ b

(ml/) ۲۹۸±۱۵۸۷نوتروفيلها a۲۵۵۷±۳۵۶ a†۳۱۸۰±۲۷۶ b∗∗۴۵۱۶±۲۸۴ b∗∗۵۹۲۷±۲۶۲ b**۶۳۹۷±۶۳۹ b

(mg/dl) ۰/۲±۱۱/۵كلسيم a۱۱/۳±۰/۳ a*۱۰/۴±۰/۳ b†۱۰/۶±۰/۲ b۱۰/۸±۰/۳ a*۱۰/۴±۰/۲ b

(٪) ۱/۱±۳۲/۱هماتوكريت a۳۰/۹±۰/۷ a۲۸/۹±۱/۱ a۳۰/۲±۱/۱ a۳۰/۵±۱/۰ a۲۹/۲±۰/۹ a

(mg/dl) ۰/۲±۵/۳فسفر a۵/۳±۰/۲ a۵/۳±۰/۲ a۵/۲±۰/۳ a۵/۱±۰/۲ a۵/۲±۰/۳ a

(mg/dl) ۰/۱±۱/۹منيزيم a۱/۹±۰/۲ a۲/۲±۰/۱ a۱/۹±۰/۱ a۱/۹±۰/۱ a۱/۸±۰/۱ a

(mmol/l) ۲/۱±۱۱۹سديم a۱۱۶±۱/۷ a۱۱۹±۱/۸ a۱۲۳±۳/۵ a۱۱۸±۱/۷ a۱۱۵±۱/۷ a

(mmol/l) ۰/۳±۳/۵پتاسيم a۳/۱±۰/۱ a۳/۳±۰/۲ a۳/۹±۰/۳ a۳/۷±۰/۲ a۳/۳±۰/۲ a

(g/dl)تام ۰/۲±۵/۹پروتئين a۶/۰±۰/۲ a۵/۹±۰/۲ a۵/۹±۰/۲ a۶/۲±۰/۲ a۶/۴±۰/۲ a

(mg/dl)۴۲±۶۷۷فيبرينوژن a۶۴۵±۴۷ a۶۸۹±۴۵ a۷۲۸±۴۱ a۷۳۱±۳۶ a۷۱۸±۴۵ a

(ml/) ۲۴۵±۴۹۴۴لنفوسيت a۴۶۵۸±۳۶۵ a۴۹۰۷±۳۰۶ a۴۶۳۸±۲۹۲ a۵۵۸۶±۳۲۰ a۵۶۷۸±۳۳۹ a

(ml/) ۱۰۸±۴۵۲ائوزينوفيل a۴۲۶±۸۲ a۴۷۲±۱۱۴ a۶۵۰±۱۴۵ a۷۷۹±۱۵۳ a۷۸۹±۱۶۴ a

(n=۲۴) ازشوك الكتريكي پس ساعت ۷/۵ و قبل در پارامترهاي خون گاو معيار خطاي و مقايسه ميانگين :۱ جدول

۰/۱ <p>۰/۰۵ ، = p<۰/۰۵**، = p<۰/۰۱ =* مي باشد.. دار رديف معني هر در متفاوت حروف
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بحث
الکتريک ــوك ش برابر متعاقب ۳ کورتيزول تا ــزان مي افزايش
ــت. محققين د امپزشكي اس ــوكر ش بود ن ــور استرس بيانگر گاو در
گزارش ــيليتر در دس نانوگرم ۳۲/۸ تا ــزول را کورتي طبيعي ــد ح
همخواني ــوك ش از قبل در اين مطالعه نتايج با كه نمودهاند (۱۸)
تًا ،(۱۱) برابر چهار ،(۲) برابر دو ميزان به كورتيزول ــش افزاي د ارد .
مقايسه شده است. گزارش گوناگون استرسهاي برابر(۱۵) در ۱۰
عنوان دامپزشكي به شوكر بود ن حدت كم مطالعه اين فوق با نتايج
تشد يد استرس موجب طول افزايش ميدهد. را نشان استرس عامل
را در استرس تغييرات محققين اكثريت ولي (۴) ــده ش بدن پاسخ
مطالعه اين در مؤثر نميدانند(۱۲). را استرس طول و دانسته سريع
معنيد ار تغييرات ثانيه بود ه و در حد ــياركوتاه و بس استرس طول

رسيد. اوج خود به ۶ ساعت در و اوليه آغاز از ساعات كورتيزول
بين كه بوده ــوك افزايش کورتيزول ش ــميدر هيپرگليس علت
خون بهدنبال ــد. افزايش قند ميباش برقرار ــتقيمي مس آنها رابطه
گزارش نيز ــترسهاي ديگر(۱۰) و اس (۱۷) نقل و حمل ــترس اس
را آن عدم تغيير و يا کاهش(۱۳) در صورتيکه عدهاي ــت اس ــد ه ش
افزايش علت به است ــميممكن هيپرگليس کرد هاند (۱۲). گزارش
افزايش و ــون خ قند ــز، كاهش مصرف گلوکونئوژن ــز، گليگوژنولي

باشد(۱۰). زا مواد انرژي متابوليسم
هماتوكريت، ميزان در را تغييري مد ت کوتاه الكتريكي شوك
گاو پتاسيم خون و سديم منيزيم، ــفر، فيبرينوژن، فس پروتئين،
ديگر(۱۶) ــترسهاي اس د ر تغييراتي صورتيكه ــرد در نک ايجاد
ــوك ش د ر فوق فاكتورهاي ــرات تغيي بنابرين ــت. اس ــد ه ش ذكر
٪۶۸ ــش افزاي ــس برعك ــد. نميباش ــي اختصاص ــي  الكتريك
و اختصاصي ــًال كام ــوك ش از ــاعت پس در۴/۵ س ــيتها لکوس
ــد (۱، مي باش مطالعات همانند ديگر كورتيزول ــش افزاي معلول
در همچنانکه ــت نوتروفيل هاس افزايش به منوط ــيتوز لکوس .(۹
افزايش نوتروفيل ها ــر ديگ ــترس هاي اس مانند نيز مطالعه ــن اي
زيرا کردهاند گزارش ــيتها را لنفوس کاهش اكثرًا منابع يافتند .
کاهش و با بوده ايمني ــتم سيس کنند ه تضعيف عامل کورتيزول
در مي نمايد (۱۰). ــف تضعي ــيتهارا لنفوس تكثير اينتركولين۲
و بوده ۰/۱< p>۰/۰۵ حد در لنفوسيتها تغييرات مطالعه اين
ولي آناليز خود رسيده حد اقل به از استرس پس ــاعت س ۴/۵ در
معنيداري ــالف زماني مقادير تكراري اخت با يكطرفه ــس واريان
تعداد در ــوك ش ــداده لذا ن ــان نش گيري  نمونه ــن زمان بي را
٪۱۱ همچنين الكتريكي ــوك ش نبوده است. مؤثر ــيتها لنفوس
ــترس اس د ر با نتايج(۱۵) كاهش داد كه را خون ــيم غلظت کلس
فوقکليه غده تأثير در با ــترسها د ارد. اس همخواني نقل و حمل
که ــوده نم آزاد ــارا ــاو مينرالوکورتيکوئيده گلوکوکورتيکوئيد ه
عواملي ــوند . هيپوکلسميميش و ــيم کلس ادراري ــع د ف موجب
ــتخوانهانيز از اس فراخواني کاهش آب و ــذب ج ــون کاهش چ
اثرات کاهش در مكمل کلسيم از بنابراين استفاده ــتند. هس مؤثر

.(۱۳) مفيد خواهد بود استرس
تا ۴/۵ كورتيزول در ــاعت س ۱/۵ معنيدار از تغييرات بروز

شوك ساعت پس از ۷/۵ و در قبل گاو گلوكز خون خطاي معيار و نمود ار ۱- ميانگين

شوك ساعت پس از ۷/۵ و در قبل گاو خون كورتيزول خطاي معيار و نمود ار ۲- ميانگين

شوك ساعت پس از ۷/۵ و در قبل گاو خون لكوسيتهاي تعداد خطاي معيار و نمود ار ۳- ميانگين

الكتريكي... شوك تأثير ارزيابي
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عنوان به دامپزشكي ــوكر ش سريع تاثير نوتروفيلها و در گلوكز ــاعت س
مورد آن بايستي از بهره مندي الجرم در كه نشان داده را ــترس اس عامل
پارامترها ــت برگش زمان تعيين به موفق ــه مطالع اين گيرد. ــرار ق توجه
از ــياري بس و نگرديد نمونهبرداري ــت محدودي به علت ــه اولي حالت ــه ب
عادي حالت ــه ب ــوك ش ــاعت س ۷/۵ از د ار حتي پس معني پارامترهاي
از متاثر ــاي پارامتره با ــزول كورتي بين ارتباط ــود عدم وج ــتند. برنگش
اگرچه نبوده معمول غير ــترس ها اس از بسياري همانند الكتريكي ــوك ش
پروتئين ــز، گلوک با کورتيزول ــن ديگر بي ــترسهاي اس از ــدودي مع در
ــانگر نش گزارش گرد يده و متفاوتي ۱۵) ارتباطات خون (۱۰، ــيم کلس و
ولي استرس ها ساير ــابه مش را تغييراتي دامپزشكي شوكر كه ــت اس اين
كوتاه كم، ــدت ح اين علت كه ــاد مينمايد ــدت كمتر ايج ش و حدت با
(۳ ولت) آن ولتاژ ضعيف بودن و ثانيه) الكتريكي (۱ ــوك زمان ش بودن
ــوك ش مدت طول د ارد كه وجود محققين ــط توس مطالعاتي ــد. ميباش
چون گلوكز، كورتيزول، ــي پارامترهائ بر آن و اثرات ثانيه) ۲۰) ــي طوالن

.(۶) است بود ه شديد نوتروفيلها لكوسيتهاو

افزايش سبب ــيري ش گاوهاي در ــوك الكتريكي ش خاتمه در
و ، (p<۰/۰۱) ــيتها، نوتروفيلها لكوس گلوكز، کوتيزول، معني د ار
تا ۴/۵ ۱/۵ معنيدار از تغييرات بروز خون ميگردد. كاهش كلسيم
معنيد اري رابطه همچنين مي باشد. متفاوت شوك از پس ــاعت س
لذا نگرديد. ــاهده مش مطالعه تحت پارامترهاي ــا ب کورتيزول بين
خون، پارامترهاي د ر تغييرات به توجه با که گرفت نتيجه ميتوان
تغييرات نموده، عمل يك عامل استرس عنوان به دامپزشكي شوكر
و حدت سريع تاثير توجه به با و کرده استرس ها ايجاد مشابه د يگر
محدود ــتي بايس از آن بهرهمندي ــوارد ضروري، م در جز آن، ــم ک

گردد.
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