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چكیده:
در گاوها انتقال خون برای درمان کم خونی های شدید ناشی از زخم شیردان ،حوادث زایمانی ،تیلریوز ،بابزیوز ،لپتوسپیروز
حاد و  ...از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .هدف از این مطالعه بررسی امکان انتقال خون بین گونه ای از گوسفند به گاو
بود .بدین منظور  5راس گوسفند با حدود سنی 2تا  3سال و  5راس گوساله نر با حدود سنی  1سال انتخاب شدند .از گوسفندان
خون به حجم  280سی سی جمع آوری شد .خون جمع آوری شده از طریق ورید وداج و با استفاده از ست مخصوص به
گوساله ها انتقال داده شد .گوساله ها از نظر نشانه های بالینی تحت نظر قرار گرفتند .همچنین بالفاصله پیش از انتقال خون و در
ساعت های  12و  24پس از انتقال خون نمونه خون از ورید وداج گوساله ها اخذ شد .شمارش کامل و تفریقی گلبول های
سفید خون و اندازه گیری پارامتر های بیوشیمیایی سرم از جمله پروتئین تام ،بیلی روبین تام ،الکتات دهیدروژناز ،گلوبولین و
آلبومین انجام پدیرفت .نتایج حاصله با استفاده از آزمون های آنالیز واریانس و دانکن بررسی شد .در مطالعه حاضر که انتقال
خون برای نخستین بار از گوسفند به گاو صورت گرفت ،مشخص شد که این روش در اولین انتقال هیچ گونه واکنش
هماتولوژیک و بیوشیمیایی را به همراه ندارد ،که علت آن احتماال تنوع وسیع گروه های خونی و نیز فقدان آنتی بادی های قوی
در بیشتر گاوها می باشد.
كلمات كلیدی :انتقال خون بین گونه ای ،گاو ،گوسفند
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مقدمه:

های گروه خونی نامیده می شوند و در سطح گلبول

در گاوها حدود  8درصد از وزن بدن را خون

های قرمز هر حیوان ،پادگن های گروه خونی متفاوتی

تشکیل میدهد .در کم خونی های شدید مانند آنچه

وجود دارد .در هر سیستم گروه خونی تعداد متغیری

بدنبال سزارین ،سخت زایی ،پرولپس رحم ،آسیب

آلل های جایگزین یا فنوگروپ )(Pheno group

عروق نافی در گوساله ها ،زخم شیردان و تروماها رخ

وجود دارد که باعث پیچیدگی بیشتر گروه خونی می

میدهد ،تنها راه نجات حیوان انتقال خون می باشد،

گردد ،مثالً در گاو سیستم گروه خونی  Lبه وسیله 12

در کم خونیهای نه چندان شدید انتقال خون می

آلل کنترل می شود و سیستم گروه خونی  Bبه وسیله

تواند سبب تسریع در بهبودی دام شود .حجم فشرده

میلیون ها آلل مشخص می گردد .عالوه بر پادگن های

گلبولی حیوان گیرنده راهنمای خوبی برای انتقال خون

گروه خونی که در سطح یاخته قرار دارند ،در سرم

به شمار میرود .در صورتی که در زمان خونریزی

حیوانات نیز پادتن هایی بر ضد گروه های خونی

حجم فشرده گلبولی کمتر از  15درصد و پروتئین تام

وجود دارند (.)5

کمتر از  3/5گرم در دسی لیتر برسد نیاز به انتقال

گلبولهای قرمز را می توان از حیوانی به حیوان

خون می باشد ( 9 ،7 ،4و  .)10حجم فشرده گلبولی

دیگر از همان نوع انتقال داد .اگر گلبول قرمز دهنده

در گاوها  24تا  43درصد می باشد و در صورتی که

حاوی پادگنهای موجود در گلبول قرمز گیرنده باشد،

گاوی  30تا  40درصد از این حجم را در مدت کوتاهی

هیچگونه واکنش ایمنی انجام نخواهد شد .اما اگرحیوان

از دست دهد دچار شوک هموراژیک می گردد .انتقال

گیرنده به طور طبیعی دارای پادتن بر ضد پادگن

هر لیتر خون میتواند سبب افزایش حجم فشرده

گلبول قرمز دهنده باشد ،گلبولهای قرمز تزریق شده

گلبولی به میزان  0/75درصد شود .انتقال خون کامل

بالفاصله مورد تهاجم قرار گرفته و ایجاد نارسائی می

منجر به افزایش ظرفیت انتقال اکسیژن و نیز فشار

کنند .برخورد پادگن باپادتن ضد خود موجب همولیز

خون و خونرسانی به بافت ها می گردد ( 10 ،4 ،2و

میشود .در گاوها یازده سیستم گروه خونی که با حروف

 .)11در این ارتباط باید در نظر داشت که نیمه عمر

Z, T, S, M, L, J, F, C, B, Aو  Rنمایش داده

گلبول های قرمز انتقالی کوتاه بوده و در یک دوره

میشوند ،وجود دارد .از بین آنها دو سیستم  Bو J

کوتاه (  2تا  3روزه) بخش وسیعی از آنها لیز شده و

واجد اهمیت بیشتری هستند .سیستم گروه خونی B

از بین می روند .در صورت انتقال مکرر خون این

در گاوها از کلیه سیستم های شناخته شده پیچیده تر

گلبول ها در عرض چند ساعت از بین خواهند رفت

است .به طوری که در این سیستم  60پادگن مختلف

( 6و .)9تمام پستانداران دارای پادگن های ویژه ای در

برآورد شده است با وجود این پیچیدگی تقریباً غیر

سطح گلبول های قرمز خود می باشند که ممکن است

ممکن است که خون یک گاو دهنده کامالً مشابه خون

در انتقال خون دخالت کنند و در مواقع خاصی

گاو گیرنده باشد ( .)5به واسطه وجود گاوان  jمثبت و

موجب بیماری همولیتیک نوزادان شوند (.)5پادگن

jمنفی انتقال خون از گروه اول به گروه دوم ممکن

هایی که در سطح گلبولهای قرمز قرار دارند پادگن

است موجب واکنش شدید گردد حتی اگر پیش از
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این گاوان گیرنده نسبت به پادگن دهنده حساس نشده

 5راس گوساله نر با سن حدود  1سال انتخاب شدند.

باشند (.)5

از گوسفندان انتخاب شده از ورید وداج و با استفاده

در انتقال خون داخل گونهای در گاو حیوان دهنده

از سرسوزن گیج  12خونگیری به عمل آمد .از کیسه

خون باید سالم ،آرام ،با جثه بزرگ ،و نیز شرایط بدنی

های مخصوص انتقال خون که حاوی ماده ضد انعقاد

مناسب باشد ،همچنین این حیوانات نباید از حیوانات

دکستروز اسید سیترات بودند ،استفاده شد .کیسه های

با آبستنی سنگین و یا شیرده انتخاب شوند .از این

خون در یخچال  4درجه سانتی گراد قرار گرفتند.

گاوان می توان  5تا  8لیتر خون تهیه کرده و در عرض

پیش از انتقال خون ،کیسه ها در دمای اتاق گرم

 30تا  45دقیقه به حیوان گیرنده انتقال داد .در تنوع

شده و  280میلی لیتر خون از گوسفندان به گوساله ها

وسیع گروه های خونی و فقدان آنتی بادی قوی در

با استفاده از ست انتقال خون که دارای فیلتر (به

بیشتر گاوها ،واکنش های ناخواسته بندرت رخ می

منظور جلوگیری از انتقال لخته خونی) بودند انتقال

دهند اما تماسهای مکرر با گروههای خونی میتواند

داده شد .انتقال خون از طریق ورید وداج و با سرعت

منجر به پاسخ های شدید و خطرناکی شود که این

 10میلی لیتر بر کیلوگرم در ساعت انجام گرفت.

پاسخها با نشانههای تب ،لرزش عضالنی ،اضطراب،

در حین انتقال خون و ساعت های پس از انتقال

کهیر ،تورم بینی ،فلجی موضعی ،تشنج ،انعقاد خون،

خون حیوانات گیرنده بصورت مداوم برای هر گونه

سختی تنفس ،سرفه ،اسهال ،نفخ و هموگلوبینوری

واکنش نامطلوب مورد ارزیابی قرار گرفتند و دمای

تظاهر مییابد ( 10 ،2و .)11در صورت مشاهده واکنش

بدن ،تعداد و الگوی تنفسی ،تعداد ضربان قلب ،تغییرات

های ناخواسته میتوان از آدرنالین و کورتیکواستروئیدها

رفتاری و نشانههایی همچون سیخ شدن موها ،اورتیکاریا،

استفاده نمود ( 4و .)10

لرزش عضالنی یا کولپس مورد توجه قرار گرفت.

در گوسفندان هفت نوع گروه خونی که با حروف

نمونه خونی از ورید وداج گوساله ها پیش از انتقال

R, M, D, C, B, Aو  Xنمایش داده می شوند،

خون 12 ،و  24ساعت پس از انتقال خون در دو لوله

مشخص شده است .گروه خونی  Bگوسفندان مانند

آزمایش یکی حاوی ماده ضد انعقاد  EDTAو یکی

 Bدر گاو پیچیده و دارای  52آلل می باشد ()5

بدون ماده ضد انعقاد بود ،اخذ شد.

بعلت دسترسی محدود به گاوهای دهنده خون در
برخی مناطق و شرایط  ،همچنین دسترسی آسانتر به
گوسفند در بسیاری از موارد و نیز بعلت شیوع بیماری
های عفونی و انگلی مسبب آنمی در بسیاری از مناطق
ایران ،هدف از مطالعه اخیر بررسی امکان انتقال خون
از گوسفندان به گاوها می باشد.
روش كار:
 5راس گوسفند نر با محدوده سنی  2تا  3سال و

در نمونههای خونی حاوی انعقاد آزمایشات زیر انجام
گرفت:
 -1شمارش گلبولهای سفید خون و تعداد گلبول
های قرمز
 -2اندازه گیـری هموگلـوبین با استفاده از روش
سیان مت هموگلوبین
 -3تعیین میـزان هماتوکـریت با استفاده از روش
میکروهماتوکریت
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 -4شمارش تفـریقی گلبولهای سفید با استفاده از
رنگ آمیزی گیمسا ( 5و .)8

 -5میزان گلوبولین با کسر پروتئین تام از آلبومین
حاصل شد.

نمونه های فاقد ماده ضد انعقاد به مدت  8دقیقه و

روش آماری :نتایج حاصله با استفاده از روش

با دور  3000سانتریفیوژ شده و پس از جداسازی سرم

آماری آنالیز واریانس و تست دانکن به منظور بررسی

آزمایشات زیر انجام گرفت:

وجود یا عدم وجود اختالف معنی دار بررسی شدند.

 -1اندازه گیری غلطت پروتئین تام با استفاده از
روش بیوره

نتایج:

 -2اندازهگیری آلبومین به روش بروموکروزول
گرین

هیچگونه نشانه بالینی بدنبال انتقال خون در گوساله
ها مشاهده نشد .تغییرات بیوشیمیایی و هماتولوژیک

 -3اندازهگیری بیلی روبین با استفاده از روش
اسپکتروفتومتری (کیت پارس آزمون)

معنی داری پس از انتقال خون در مقایسه با پیش از آن
ردیابی نشد ( .)p>0.05نتایج در جداول  1و  2آورده

 -4اندازهگیری فعالیت الکتات دهیدروژناز ()LDH

شده است

به روش رنگ سنجی سیگما ( Sigma colorimetric
)method
جدول :1مقادیر پارامترهای هماتولوژیک پیش و پس از انقال خون از گوسفندان به گوساله ها
Eos
)(%

Mon
)(%

Lym
)(%

Neu
)(%

WBC
×103/ µl

RBC
×106/µl

5.2
±
0.47
5.4
0.55

3.6±

65.9

25.9

6.69

5.21

0.21
3.5
0.34

0.84
61.4
0.71

0.89
26.1
0.66

0.17
6.59
0.18

0.07
5.31
0.08

0.15
9.21
0.11

5.5
0.47

3.3
0.04

63.5
0.61

27.3
0.73

6.29
0.15

5.38
0.06

9.17
0.16

پارامتر

هموگلوبین

هماتوکریتt

)(g/dl
9.1

27.8

Mean

o.79
27.6
0.61

SEM
Mean
SEM

26.9
0.59

Mean
SEM

پیش از انتقال خون
 12ساعت پس از انتقال
خون
 24ساعت پس از انتقال
خون

جدول :2مقادیر پارامترهای بیو شیمیایی پیش و پس از انقال خون از گوسفندان به گوساله ها
Bilirubin
)(mg/dl
0.49
0.03
0.48
0.02
0.51
0.02
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)LDH(U/L

)Glu (g/dl

)Alb (g/dl

886
17.83
879
14.78
879.8
11.56

3.3
0.11
3.41
0.10
3.51
0.10

3.5
0.06
3.44
0.04
3.34
0.06

Total protein
)(g/dl
6.8
0.05
6.7
0.09
7.08
0.05

پارامتر
Mean
SEM
Mean
SEM
Mean
SEM

پیش از انتقال خون
 12ساعت پس از انتقال خون
 24ساعت پس از انتقال خون
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بحث:

می باشد او نشان داد که سه بار انتقال خون در سه

انتقال خون در دام های اهلی در موارد خونریزی

روز متوالی هیچگونه واکنشی در گوسفند ایجاد نمی

حاد و شدید بدنبال حادثه ،جراحی ،زایمان ،بدنبال

کند و گوسفندان به راحتی آن را تحمل می کنند (.)1

زخم های مزمن و یا حاد شیردان ،انگل های خونخوار

در مطالعه حاضر برای اولین بار انتقال خون بین گونه

دستگاه گوارشی ،آنمی کمبود آهن یا حتی بدنبال نقص

ای از گوسفند به گاو بررسی شد .نتایج این تحقیق

در انتقال ایمنی غیر فعال ،بدنبال بیماریهای همولیتیک

نشان داد که انتقال خون بین گونهای از گوسفند به گاو

ماننـد لپتـوسپیروز ،تیلـریوز ،بابـزیـوز ،آناپالسـموز،

هیچگونه واکنش بالینی و هماتولوژیک یا بیوشیمیایی

همـوگلـوبینوری پـس از زایـش ( Postparturient

بدنبال ندارد .که احتماال بعلت تنوع وسیع گروه های

 )Hemoglobinuriaو  ...توصیه می شود انتقال خون

خونی و نیز فقدان آنتی بادی های قوی در بیشتر

همچنین در هیپوپروتئینمی شدید نیز مفید خواهد بود

گاوها باشد( 10 ،5و .)11

( 10 ،7 ،5 ،4 ،2و  .)12انتقال خون کامل سبب افزایش
ظرفیت حمل اکسیژن می شود (.)5

در گاوها یازده سیستم گروه خونی و در گوسفندان
هفت نوع گروه خونی که با حروف R, M, D, C,

انتقال خون در حیوانات را میتوان در داخل یک

B, Aو  Xنمایش داده می شوند ،وجود دارد .گروه

گونه انجام داد .انتقال خون برای اولین بار از یک

خونی  Bگوسفندان مانند  Bدر گاو پیچیده و دارای

دهنده به یک گیرنده از همانگونه بطور کلی در بیشتر

 52آلل می باشد ( 5و.)9

حیوانات اهلی حتی بدون انجام آزمون کراس مچ
بدون خطر می باشد ( 5 ،4و .)10

تحقیقات بسیار اندکی در ارتباط با واکنش های
بالینی و بیوشیمیایی بدنبال انتقال خون بین گونهای انجام

در صورتی که در خالل  24ساعت پس از انتقال

گرفته است .در این ارتباط میتوان به تحقیقات انجام

اول صورت گیرد نیز خطری در پی نخواهد داشت.

گرفته توسط  Clarkو  Kiesselدر سال  1963اشاره

پس از  24ساعت تیترهای معنی داری از پادتن ها

کرد ( .)3آنها نشان دادند که انتقال خون از گاو به

تولید شده و منجر به واکنش های خطرناک می گردند

گوسفند هیچگونه واکنش خطرناکی بدنبال دارد و به

(.)5

راحتی می توان در یک مرحله  200میلی لیتر خون از

در صورت تکرار انتقال خون پس از یک دوره 24

گاو به گوسفند انتقال داد .آنها گلبول های خون گاوان

ساعته احتمال این واکنش ها بخصوص در حیوانات

را با رادیوکروم ( )Cr51نشان دار کرده و به حیوانات

آبستن و یا در گاوهای با حجم باالی تولید بیشتر

گیرنده انتقال دادند .در تمام موارد در طول یک هفته

است ( .)5در چنین شرایطی آنتی بادی های تولید

گلبول های قرمز نشان دار شده بطور کامل از خون

شده قادر به حذف گلبولهای قرمز میباشند (.)5

گیرنده ناپدید شدند .در بیشترین حالت ها ،ناپدید

مشهدی اسماعیل نشان داد که انتقال خون از

شدن جزئی گلبولهای قرمز نشان دار از خون گیرنده

گوسفند در حجم های متفاوت و مکرر یا هیچگونه

در  24ساعت اول صورت گرفت اما بیشتر گلبول های

واکنشی نداشته و یا واکنش های حاصله بسیار اندک

قرمز در خالل  2تا  3روز پس از انتقال خون از گردش
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خون گیرنده ناپدید شدند .در تعداد بسیار کمی نیز

مشهدی اسماعیل نیز در زمینه انتقال خون بین

گلبول های قرمز نشان دار شده پس از روز سوم باقی

گونهای بیان کرد که در عمل و در انتقال خون از گاو

ماندند زمانی که اسب ،بعنوان دهنده خون بود تمام

به گوسفند واکنش های بسیار خطرناکی دیده می شود

گلبولهای قرمز خون در خالل اولین یا دومین ساعت
پس از انتقال ناپدید شدند (.)3
تنها دو واکنش خطرناک در انتقال خون بین گونه
ای انجام شده توسط این محققین گزارش شد که هر
دو این واکنش ها در گوسفندانی مشاهده شد که خون
اسب دریافت کرده بودند (.)3
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که ممکن است منجر به مرگ حیوان شود .در این
پژوهش انتقال خون از گاو به گوسفند به میزان بسیار
کم با شوک و واکنش های بسیار خطرناک و نهایتا
ذبح حیوان همراه گردید (.)1

1395  بهار و تابستان، شماره یکم، دوره هفتم،مجله پژوهشهای بالینی دامپزشکی
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