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چکيده
در این مطالعه تأثیرات فصل ،جنس و سن بر روی غلظت سرمی کورتیزول و همبستگی آن با سن دامها در  180شتر تک کوهانهی
سالم (شامل  146شتر نر و  34شتر ماده) بررسی گردید .غلظت سرمی کورتیزول تفاوت معنیداری بین دو جنس نر و ماده نداشت و
نیز همبستگی معنیداری با سن دامها نداشت .بین دو فصل تابستان و زمستان تفاوت نسبتاً معنیداری از نظر غلظت سرمی کورتیزول
مشاهده گردید ( .)p=0/06در شترهای نر همبستگی نسبتاً معنیداری بین سن با غلظت سرمی کورتیزول وجود داشت (.)r=-0/146،p=0/08
همچنین غلظت سرمی کورتیزول تفاوت معنیداری بین گروههای سنی مختلف شتر نداشت .در گروه سنی کمتر از پنج سال ،غلظت
کورتیزول سرم تفاوت معنیداری بین دو فصل تابستان و زمستان داشت ( .)p>0/044مطالعهی حاضر نشان داد که فصل ،جنس و سن
میتواند بر تغییرات کورتیزول سرم در شتر تککوهانه اثر داشته باشد و ممکن است علت نتایج متناقض گزارش شده در مطالعات قبلی
دربارهی کورتیزول سرم در این گونه باشد و باید در مطالعات بعدی در اینگونه مورد توجه قرار گیرد.
کلمات کلیدی :شتر،کورتیزول ،سن ،جنس ،فصل
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In this study the effects of season, sex and age on serum concentration of cortisol, and its correlation with age in 180
clinically healthy dromedary camels (146 males and 34 females) were evaluated. Serum concentration of cortisol had
no significant difference between two sexes, and had also no significant correlation with the age. There was a marginally significant difference between summer and winter seasons in serum cortisol (p=0.06). In male camels, there was
a significant relationship between serum cortisol and the age (r=– 0.146, p=0.08). No significant differences were detected for the serum cortisol between different age groups of camels. In camels up to 5 years of age, the serum cortisol
showed a significant difference between summer and winter seasons(p=0.044). The current study showed that season,
sex and age may affect the changes of serum cortisol in dromedary camels, and can be proposed as the probable cause
of controversial findings regarding serum cortisol in previous studies.
Key words: Camel, Cortisol, Age, Sex, Season

مقدمه
تنش (استرس) یکی از چالشهای مهم در رفاه ،سالمت و تولید
حیوانات است .کورتیزول یکی از مهمترین گلوکوکورتیکوئیدهای مترشحه
از غدهی فوق کلیوی در پستانداران است که نقش کلیدی در همایستایی
(هومئوستازی) ،تنظیم متابولیسم ،فعالیت ایمنی و فعالیتهای جنسی
دارد و بخشی از پاسخ بدن دامها در برابر تنش میباشد (.)۲۴ ،۱۹ ،۹ ،۸
هورمون کورتیزول به عنوان یک شاخص میزان تنش در حیوانات مختلف
از جمله شتر شناخته شده است .عوامل فیزیولوژیک مختلفی مانند
سیکلهای جنسی ( ،)۹محرومیت از غذا ( ،)۸محرومیت از آب (،)۱۴
آبستنی ( ،)۱۷حمل و نقل ( ،)۲۲و از شیرگیری ( )۱میتوانند بر غلظت
سرمی این هورمون تأثیرگذار باشند .همچنین در بیماریهای عفونی از
جمله تریپانوزوموزیس و پیروپالسموزیس نیز غلظت کورتیزول در خون
ممکن است با تغییراتی همراه باشد ( ۱۲و .)۲۳
شتر یککوهانه به علت مقاومت باال در برابر استرس گرمایی جایگاه
ویژهای در میان دامهای اهلی دارد و به سبب تأمین گوشت ،شیر و حمل
انسان و بار اهمیت اقتصادی ویژهای در مناطق گرم و خشک کشور دارد.
اگرچه مطالعات متعددی دربارهی این گونهی با ارزش انجام شده است،
نتایج این مطالعات با هم متفاوت و در مواردی متناقض بوده است.
برخی نویسندگان تأثیر سن ،جنس و فصل بر روی نتایج مطالعات را به
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عنوان علل احتمالی کسب نتایج متفاوت در مطالعات انجام شده بر روی
این گونه پیشنهاد کردهاند (.)۲۲
اگرچه تغییرات فصلی در غلظت سرمی برخی هورمونها از جمله
کورتیزول در برخی گونههای دامهای اهلی مشخص گردیده است ( ۲و
 ،)۵اما تأثیر فصل ،جنس و سن بر روی شاخصهای بیوشیمیایی سرم در
گونههای مختلف دام به صورت کامل شناسایی نشدهاست .اگرچه غلظت
سرمی کورتیزول در شتر یک کوهانه در برخی مطالعات قبلی بررسی
شدهاست ،ولی در بیشتر موارد این تحقیقات محدودیتهایی داشتهاند
از جمله پژوهش بر روی تعداد اندکی حیوان ( ۸و  ،)۱۷و تحقیق فقط
بر روی شترهای بالغ و یا حیواناتی تقریباً همسن ( ۹و  .)۲۳از آنجا که
اطالعات کمی در بارهی تأثیر سن ،جنس و فصل بر کورتیزول وجود دارد
و بر اساس بررسی متون تاکنون مطالعهای در این خصوص در کشور ما
انجام نشده است ،این مطالعه برنامهریزی شده و صورت گرفت.
ش کار
مواد و رو 
این مطالعه در استان یزد و بر روی  180نفر شتر تککوهانه که
توسط دامداران محلی نگهداری میشدند و با جیرههای با کیفیت پایین
(عمدتاً شامل کاه ،جو و خار) تغذیه میشدند انجام شد .نمونهگیری در
دو دورهی تیر تا شهریور (فصل تابستان) و نیز بهمن تا اسفند (فصل
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زمستان) سال  1390انجام گردید و در هر فصل شامل  90نفر شتر از هر
دو جنس و از گروههای سنی مختلف بود که به صورت تصادفی انتخاب
شدهبودند .سن دامها با استفاده از فرموالسیون دندانی تعیین میگردید
( )۱۶و به همراه جنس دام ثبت گردید.
همهی نمونهها در فاصلهی زمانی ساعت  6تا  10صبح گرفته شدند.
پس از معاینه و تأیید سالمت بالینی دامها ،نمونه خون از ورید وداج
دامها در لولههای فاقد ماده ضد انعقاد اخذ گردید .نمونههای خون
در مجاورت یخ به آزمایشگاه منتقل شده و با استفاده از سانتریفوژ با
دور  ۱۰۰۰gبه مدت  15دقیقه سرم نمونهها جدا گردید و تا زمان انجام
اندازهگیری در دمای  -20درجه سانتیگراد نگهداری گردید.
برای اندازهگیری پروتئین تام سرم از روش بیوره و برای ارزیابی
غلظت کورتیزول در نمونههای سرم از روش االیزا و دستگاه خوانشگر
پلیت  Awareness, USAاستفاده گردید.
دامها به سه گروه سنی (زیر  ۲سال ،بین  ۲تا  ۱۰سال و بیشتر از ۱۰
سال) تقسیم شدند .آناليز آماری دادهها توسط نرم افزار  SPSSویرایش
 ۱۸انجام شد .برای مقایسه بين دو جنس و دو فصل از آزمون آماری
 Student t-testاستفاده شد .همینطور از آزمون Analysis of variance
برای مقايسهی بين گروههای سنی مختلف استفاده شد و برای ارزیابی
وجود همبستگی بين غلظت سرمی کورتیزول و سن دامها از آزمون
 Pearson Correlationاستفاده شد .در بررسیهای آماری حد P>0/05
مبنای معنیدار بودن از نظر آماری در نظر گرفته شد.
نتایج
در مجموع از  146شتر نر و  34شتر ماده با محدودهی سنی سه ماه
تا  18سال نمونهگیری انجام شد .متوسط سن ( )Mean±SEMدامهای نر
و ماده به ترتیب  7/26 ± 0/24و  8/32 ± 0/84بود .اختالف معنیداری
از نظر میانگین سن بین دو جنس وجود نداشت .متوسط دمای هوا در
فصل تابستان  30/76درجه سلسیوس و در فصل زمستان  8/63درجه
سلسیوس بود.
نتایج اندازهگیری غلظت سرمی کورتیزول و پروتئین تام درگروههای

سنی و فصول مختلف و در دو جنس نر و ماده شتر یککوهانه در
جدولهای  ۱و  ۲نشان داده شدهاست.
با در نظر گرفتن همهی شترهای نمونهگیری شده ،غلظت سرمی
کوتیزول و پروتئین تام تفاوت معنیداری بین دو جنس نر و ماده نداشتند
و هیچکدام دارای همبستگی معنیداری با سن دامها نبودند .بین دو
فصل تابستان و زمستان تفاوت نسبتاً معنیداری از نظر غلظت سرمی
کوتیزول مشاهده گردید (.)p=0/06
جنسهای نر و ماده به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفتند و
تفاوت مشخصی در نتایج مشاهده نگردید ،اما در شترهای نر همبستگی
نسبتأ معنیداری بین سن با غلظت سرمی کورتیزول وجود داشت
(.)r=-0/146،p=0/08
غلظت سرمی کورتیزول و پروتئین تام تفاوت معنیداری بین
گروههای سنی مختلف شتر نداشتند .در گروه سنی کمتر از پنج سال،
غلظت کورتیزول سرم تفاوت معنیداری بین دو فصل تابستان و زمستان
داشت (.)p= 0/044
بحث
عواملی از جمله تفاوتهای ژنتیکی ،شرایط فیزیولوژیک ،تغذیهای
و محیطی بر پروفایل آسیبشناسی بالینی شترها تأثیرگذار هستند (.)۶
همچنین سن ،جنس و نژاد شتر میتواند بر پارامترهای مختلف خون شتر
مؤثر باشد ( .)۲۸در این پژوهش تأثیر سن ،جنس و فصل بر غلظت سرمی
کورتیزول در شترهای یک کوهانهی یزد بررسی شد.
بر اساس نتایج مطالعهی حاضر تنها یک همبستگی منفی نسبتأ
معنیدار بین سن دامها و کورتیزول سرم در دامهای نر مشاهده گردید و
مشخص گردید که همبستگی بین سن دامها و کورتیزول سرم در شتر یک
کوهانه ممکن است بین دو جنس نر و ماده متفاوت باشد .تاکنون تأثیر
سن شترها بر غلظت سرمی فاکتورهای بیوشیمیایی و آنزیمی متعددی
بررسی شده است .در مورد برخی پارامترها از جمله یونهای پتاسیم
و کلسیم و آنزیمهای آلکالین فسفاتاز و الکتات دهیدروژناز تأثیر سن
معنیدار تشخیص داده شده است ( ۴و  .)۲۶در مورد برخی دیگر مانند

جدول  -1غلظت رسمی کورتیزول و پروتئین تام در شرت تک کوهانه سامل در دو جنس نر و ماده و در گروههای سنی مختلف ()Mean ± SEM
جنس و سن

تعداد دام

کورتیزول (نانومول در لیتر)

پروتئین تام (گرم در دسی لیتر)

نر

146

۱0/6۲±0/6۶

۷/۴۱±۰/۰۵

ماده

34

۱۲/۵۳±1/۹

۷/۲۸±۰/۱۷

گروه سنی کمتر از دو سال

48

۱۰/۲۳±1/۴

۷/۳۰±۰/۱۱

گروه سنی بین دو تا ده سال

109

۱۱/۲۴±۰/۷۲

۷/۴۸±۰/۰۶

گروه سنی باالتر از ده سال

23

۱۰/۹۲±1/9

۷/15±۰/15

همهی دامها

180

۱۰/۹۲±۰/۶۴

۷/۳۹±۰/۰۵
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منیریم ،فسفر ،سدیم ،ویتامین آ ،بتا کاروتن ،هورمونهای تیروییدی
و  ،T4کلسترول و تریگلیسیرید سن تأثیر مشخصی بر غلظت سرمی
نداشته است ( .)۲۶ ،۲۵ ،۱۱در مطالعهای کورتیزول سرم در  52شتر
تک کوهانه در مصر از هر دو جنس اندازهگیری گردید که مقادیر باالتر
کورتیزول در شترهای با سن کمتر از سه سال نسبت به دامهای بالغ
مشاهده شد ( .)۳اگرچه مطالعات زیادی بر روی کورتیزول در شتر انجام
نشده است ولی در نوع گاو پژوهشهای زیادی انجام گرفته که نتایج
گاهاً متضادی دارند .از طرفی در گاو وجود همبستگی منفی غلظت
سرمی کورتیزول و سن دامها گزارش شدهاست که عامل این مشاهده
افزایش تستوسترون با افزایش سن و بلوغ بیان شده است ( .)۵از دالیل
این همبستگی منفی میتواند کسب تجربه در مواجهه با استرسهای
محیطی باشد که سبب کاهش شدت پاسخ دامها نسبت به استرسهای
محیطی میشود .برعکس در مورد تنش مرتبط با اختهسازی گوسالههای
نر ،دامهایی که درسنین کمتر از  ۶ماه مورد جراحی قرار گرفتند میزان
کورتیزول پالسمایی کمتری در مقایسه به دامهای با سن بیشتر از  ۶ماه
داشتند .همچنین گوسالههای جوانتر کاهش وزن کمتری در پاسخ به این
تنش نشان دادند .این مشاهدات میتواند به دلیل کمتر بودن ترومای
وارده و آزار حیوان به سبب کوچکتر بودن اندازهی بیضهها باشد (.)۷
به دلیل پاسخ متفاوت حیوانات به تنشهای گوناگون در سنین مختلف،
کاهش عوامل تنشزا در بررسی کورتیزول از جمله جایگزینی روشهای
غیرتهاجمی از جمله اندازهگیری کورتیزول در بزاق ( )۱۵و مدفوع ()۱۳
به جای خون مطرح شده است.
در مطالعهی حاضر تفاوت معنیداری از نظر غلظت سرمی کورتیزول
بین دامهای نر و ماده مشاهد نگردید .در مطالعهی شترهای نر و ماده در
سودان نیز نتیجهی مشابهی به دست آمده است ( Saeb .)۱۷و همکاران
T3

( )۲۰۰۳نیز در مطالعهای  ۵شتر ماده و  ۵شتر نر را در معرض تنش
حمل و نقل قرار دادند و نتیجهی یکسانی به دست آوردند ( .)۲۲اما
در مطالعهی دیگری در کشور مصر ،غلظت سرمی باالتر کورتیزول در
شترهای تککوهانهی ماده نسبت به شترهای نر مشاهده شد ( .)۳نتایج
متفاوت در مطالعهی کنونی و دیگر بررسیها ممکن است به دلیل در
نظر نگرفتن شرایط فیزیولوژیک خاص از جمله فحلی در شترهای نر
( ،)۲۷آبستنی در شترهای ماده ( ،)۱۷نمونهگیری در فصل جفتگیری
()۹و اختالالت گوارشی ناپیدا مثل اسیدوز و آلکالوز معده و سوء هاضمه
( )۳باشد.
ً
در این مطالعه غلظت کورتیزول سرم تفاوت نسبتا معنیداری بین دو
فصل داشت که در دامهای با سن کمتر از پنج سال تفاوت معنیدار بود
و در فصل زمستان غلظت کورتیزول سرم نسبت به فصل تابستان باالتر
بود .در فصول مختلف سال غلظت سرمی برخی پارامترهای بیوشیمیایی
خون شتر از جمله کلسیم ،فسفر ،پتاسیم و منیزیم ( ،)۲۶هورمونهای
تیروئیدی T3و  ،T4کلسترول ،تریگلیسیرید ( )۲۵و آنزیمهای نشانگر
سالمت کبد و کلیهها ( )۱۸با تغییراتی همراه است .این تأثیرات که
در دامهای دیگر مانند گاو ،گوسفند ،بز و اسب نیز شناخته شده است
میتواند بر اثر واکنش نوری ،تنش گرمایی و فعالیتهای تولیدمثلی
فصلی باشد ( .)۲۱ ،۲۰ ،۱۰ ،۵ ،۲در مطالعهای در کشور مصر به دلیل
تنش گرما و رطوبت هوا مقادیر باالتر کورتیزول سرم در تابستان و پاییز
نسبت به زمستان و بهار در شترهای یککوهانه گزارش شده است (.)۳
ولی شترهای مورد آزمایش در مطالعهی کنونی در دامداریها نگهداری
میشدند و چرای آزاد در بیابان نداشتند که همین امر احتماالً موجب
عدم قرارگیری در معرض تنشهای آب و هوایی شده است .از طرفی
با بررسی اثر وضعیت آب بدن بر غلظت کورتیزول در شتر یککوهانه

جدول  -۲غلظت رسمی کورتیزول و پروتئین تام در شرت یککوهانه سامل به تفکیک دو جنس در فصول تابستان و زمستان ()Mean ± SEM
تعداد دام

فصل و جنس

کورتیزول (نانومول در لیتر)

پروتئین تام (گرم در دسیلیتر)

تابستان
همهی دامها

90

۹/۶۴±۰/۸۷

۷/۳۲±۰/۰۸

نر

71

۹/۱۷±۰/۸۹

۷/۴±۰/۰۸

ماده

19

۱۲/۴۶±2/۹

۶/۷±۰/۲۸

زمستان
همهی دامها

90

۱۲/۰۲±۰/۹۱

۷/۴۶±۰/۰۶

نر

75

۱۱/۸۸±۰/۹۶

۷/۴۲±۰/۰۷

ماده

15

۱۲/۵۸±2/۷

۷/۶۵±۰/۱۶
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180

۱۰/۹۲±۰/۶۴

۷/۳۹±۰/۰۵
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