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چکیده
 بررسی تغییرات برخی فراسنجههای بیوشیمیایی خون درمیش نژاد لریبختیاری قبل از جفتگیری و ماههای مختلف آبستنی و تأثیر،هدف ازانجام این پژوهش
 یک ماه قبل ازجفتگیری و. رأس میش نژاد لریبختیاری انتخاب و با قوچهای بارور جفتگیری داده شدند20  بدین منظور.تعداد جنین براین فراسنجهها بود
 بیلیروبین، کراتینین، اوره، منیزیم، فسفر،همچنین در ماههای اول تا پنجم آبستنی نمونه خون از میشها اخذ و فراسنجههای بیوشیمیایی و آنزیمی شامل کلسیم
.)P<0/05(  در زمانهای موردمطالعه ثابت بوده ولی در ماه آخر آبستنی افزایش یافتAST  غلظت کلسیم و فعالیت. اندازهگیری شدندGGT  وALP ،AST ،تام
 غلظت.)P<0/05( ) و غلظت فسفر در دوره آبستنی نسبت به ماه پیش از جفتگیری کاهش یافتP<0/05( غلظت منیزیم در ماه دوم و ماه آخر آبستنی افزایش
) و غلظت بیلیروبین تام در ماه چهارم و غلظت اوره در نیمه دوم آبستنیP<0/05( کراتینین در ماه دوم و سوم آبستنی نسبت به دیگر ماههای آبستنی کاهش
 طی دوره آبستنی بهطور کلی روند افزایشیALP ) و فعالیتP<0/05(  اما در ماه چهارم آبستنی کاهش، تقریباً ثابت بودGGT  فعالیت.)P<0/05( افزایش پیدا کرد
 براساس نتایج این مطالعه.)P<0/05(  میانگین غلظت فراسنجههای موردمطالعه در میشهای تکقلو آبستن تفاوت معنیداری با دوقلو نداشت.)P<0/05( داشت
.تغییرات بیوشیمیایی خون در میشهای نژاد لریبختیاری میتواند برای ارزیابی وضعیت فیزیولوژیکی آنها در دوران آبستنی استفاده شود
. گوسفند لریبختیاری، تغییرات خونی، بیلیروبین، الکترولیت، آنزیم:کلیدواژهها
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Abstract

The aim of this study was to investigate the changes of some blood biochemical parameters in Lori-Bakhtiari ewes during different months
of pregnancy and the influence of fetus numbers on these parameters. For this purpose, 20 ewes of Lori Bakhtiari breed were selected and
mated with fertile rams. One month before mating and in the first to fifth months of pregnancy blood samples were collected from ewes and
biochemical and enzymatic parameters including calcium, phosphorus, magnesium, urea, creatinine, total bilirubin, AST, ALP and GGT
were measured. The concentration of calcium and AST activity were constant at the times of the study, but they increased in the last month
of pregnancy (P<0.05). Magnesium concentration increased in second month of pregnancy (P<0.05) and phosphorus concentration was
decreased during pregnancy compared to the month before mating (P<0.05). Creatinine concentration decreased in the second and third
months of pregnancy compared to other months of pregnancy (P<0.05). Total bilirubin and urea concentrations increased during fourth
month and the second half of pregnancy, respectively (P<0.05). GGT activity was almost stable during study period but decreased in the
fourth month of pregnancy (P<0.05), and ALP enzyme activity showed increasing trend during pregnancy period (P<0.05). The mean
concentration of the studied parameters in singleton ewes was not significantly different from twins (P <0.05). Based on the results of this
study, blood biochemical changes in Lori Bakhtiari ewes can be used to assess their physiological status during pregnancy.
Keywords: Bilirubin, Blood changes, Electrolyte, Enzyme, Lori-Bakhtiari sheep.
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مقدمه

شود .در همین رابطه اختالف میزان فراسنجههای بیوشیمیایی

صنعت گوسفنداری حرفهای است که با وجود پتانسیلهای

خون میشهای دوقلو آبستن در مقایسه با میشهای تکقلو

فراوان خود در ایران ،هنوز نتوانسته جایگاه تولید و اقتصاد

آبستن گزارش شده است ] 22 ،7 ،6و .[19

درخور خود را بیابد .یکی از چالشهای اصلی در بخش

با پیشرفت آبستنی و رشد جنین نیازهای متابولیکی

گلهداری گوسفند و بز ،کمبودن بهرهوری و ظرفیت تولیدمثل

مادر نیز افزایش یافته و تغییرات فراسنجههای بیوشیمیایی

دامها است .تغذیه مناسب در هفتههای نزدیک به فصل

میتواند از نظر بالینی حائز اهمیت باشد و ممکن است

آمیزش و در طول دوره آبستنی برای افزایش بهرهوری در

نیازمند استفاده از مکملهای درمانی بهویژه در گلههای با

حیوانات ماده ضروری است .آبستنی و شیردهی مراحل

روش پرورش سنتی ،که معموالً دچار فقر مواد معدنی در

فیزیولوژیکی هستند که موجب افزایش نیازهای متابولیکی در

جیره هستند ،باشد .با توجه به نتایج متفاوت گزارششده

بدن مادر میشوند .اگرچه سازوکارهایی برای جلوگیری از

توسط پژوهشگران مختلف از نقش آبستنی بر

تغییرات ترکیبات خونی در بدن وجود دارد ،وقوع این قبیل

فراسنجههای خونی در گونههای مختلف و نژادهای متنوع

تغییرات در خون از جمله در مورد میزان فراسنجههای

گوسفند و نیز عدم وجود مطالعهای جامع در زمینه تغییرات

بیوشیمیایی امکان پذیر است ].[6

احتمالی فراسنجههای بیوشیمیایی در ارتباط با آبستنی میش

فراسنجههای بیوشیمیایی سرم خون میتوانند تحت تأثیر

لریبختیاری ،هدف از این ،بررسی برخی از فراسنجههای

عوامل گوناگونی مانند سن ،تغذیه ،ژنتیک ،آبستنی ،فحلی،

بیوشیمیایی (کلسیم ،فسفر ،منیزیم ،GGT ،ALP ،AST ،اوره،

شیردهی ،زایش ،محل نگهداری ،گرسنگی ،عوامل محیطی،

کراتینین و بیلیروبین تام) در طی پنج ماه آبستنی و یک ماه

فصل ،استرس ،حمل و نقل ،زمان نمونهگیری و همچنین

پیش از آبستنی در میشهای آبستن لریبختیاری بود.

بیماریهای مختلف کبدی ،کلیوی و سایر بافتها دچار تغییر

همچنین تأثیر تعداد جنینها در دوران آبستنی بر میانگین

شوند ] 10و  .[21کاهش مواد معدنی پرمصرف از جمله

فراسنجههای خونی در زمانهای موردمطالعه و همینطور

کلسیم ،فسفر و منیزیم در طول آبستنی از جمله عوامل مؤثر

اثر متقابل آنها موردبررسی قرار گرفت.

بر کاهش میزان تولید شیر و کاهش سرعت رشد جنین
است؛ همچنین کاهش مواد معدنی کممصرف میتواند در

مواد و روشها

ایجاد ناهنجاریهای تولیدمثلی مؤثر باشد ][2؛ همچنین در

در این مطالعه ابتدا  ۳5رأس میشه نژاد لریبختیاری متعلق

طول دوره آبستنی بهعلت افزایش متابولیسم بدن مادر احتمال

به شرکت اصالح نژاد گوسفند و بز گهر دورود انتخاب و

فشار بر ارگانهایی مانند کبد و کلیه وجود دارد .بر ایناساس

فراسنجههای موردمطالعه شامل کلسیم ،فسفر ،منیزیم،

شناخت تغییرات بیوشیمیایی بهجهت پیشبینی اختالالت

 ،GGT ،ALP ،ASTاوره ،کراتینین و بیلیروبین تام در

متابولیکی قبل و بعد از زایمان ،تشخیص بیماریهای

آنها اندازهگیری شد .در طی مطالعه تعدادی از میشها

متابولیکی و ارزیابی حالتهای تغذیهای حیوانات دارای

بهدلیل آبستننشدن و برخی از آنها نیز در طول آبستنی

اهمیت است ] .[6شمار جنینها در آبستنی میتواند بر شدت

بهعلت ابتال به بیماری و جراحتهایی که میتواند روی

تنش متابولیک بدن مادر اثر گذاشته و موجب کمبود شماری

فراسنجهها تأثیرگذار باشد و همچنین سقط جنین در طول

از متابولیتها یا آسیب به شماری از ارگانهای بدن مادر

آبستنی ،حذف شدند .بنابراین مطالعه حاضر با استفاده از
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 20رأس میش نژاد لریبختیاری با سن حدود دو تا سه

شدند .از  20رأس میش آبستن ،هفت رأس دوقلو و 1۳

سال در بازه زمانی دیماه  1۳95تا خردادماه سال 1۳96

رأس تکقلو زاییدند .میشهای آبستن پس از زایمان

انجام شد .میانگین وزن میشها  50کیلوگرم (با

براساس تعداد برههای متولدشده به دو گروه تکقلو

انحرافمعیار هشت کیلوگرم) بود که در زمان مطالعه در

آبستن و دوقلو آبستن دستهبندی شدند.

مکانی با ارتفاع  11۴7متر از سطح دریا نگهداری شدند.

میزان امالح کلسیم ،فسفر و منیزیم ،آنزیمهای کبدی

در طی انجام آزمایش ،میشها با جیره ثابت ،بهصورت

شامل  GGT ،ALP ،ASTو نیز بیلیروبین تام ،اوره و

دستی تغذیه شدند .جیره غذایی شامل  200گرم یونجه،

کراتینین نمونههای سرم بهروش رنگسنجی با استفاده از

یک و نیم کیلوگرم سیلوی ذرت ،نیم کیلوگرم کاه و 150

کیتهای بیوشیمیایی تجاری (پارسآزمون ،ایران) و به

گرم کنسانتره (شامل  ۳0درصد ذرت ۴0 ،درصد جو20 ،

کمک دستگاه فتومتر بیوشیمی (

Stat fax 3300,

درصد سبوس ،هفت درصد کنجاله کنجد و سه درصد

 )Awareness, USAبا دو تکرار اندازهگیری شد.

مکمل) بود .در ماه چهارم و پنجم آبستنی مقداری علوفه

دادهها با استفاده از از نرمافزار ( SASنسخه )9/2

و یونجه جوان بهصورت دستی به جیره آنها اضافه شد.

رویه  Mixedبرای داده های تکرارشده در زمان (مدل

معاینات بالینی بهصورت هفتگی روی میشهای

 )1تجزیه و میانگینها با استفاده از آزمون دانکن مقایسه

موردمطالعه در دوره آزمایش شد و از لحاظ سالمت

شدند.

جسمی تأیید شدند .چرخه فحلی میشهای مورداستفاده

(مدل )1

yij =μ+γij +Pj +eij

در این پژوهش بهکمک سیدرگذاری بهمدت  1۴روز و

که در این رابطه ،yij ،رکورد مربوط به حیوان jام در

تزریق هورمون  PMSGبه میزان  ۴00واحد در روز

دوره iام؛  ،μمیانگین کل؛  ،γijاثر تصادفی حیوان معادل

سیدرگذاری همزمانسازی شد و از طریق جفتگیری

با کوواریانس دو رکورد متوالی از یک حیوان؛  ،Pjاثر

طبیعی در بازه زمانی نزدیک به هم آبستن شدند .در روز

ثابت  jامین زمان و  ،eijاثر تصادفی باقیمانده میباشد.

 ۴0بعد از جفتگیری ،به روش سونوگرافی (

EMP,

.Shenzhen Emperor Electronic Technology Co,

نتایج و بحث

 )Chinaآبستنی میشها تأیید شد.

نتایج مربوط به سنجش فراسنجههای مواد معدنی سرمی در

در نیمه ماه پیش از آبستنی و نیز در نیمه ماههای اول،

میشهای آبستن لریبختیاری در جدول ( )1آورده شده

دوم ،سوم ،چهارم و پنجم آبستنی ،نمونه خون ناشتا از

است .غلظت کلسیم بعد از ماه اول آبستنی به تدریج طی ماه

ورید وداج ،اخذ و به لولههای فاقد ضدانعقاد منتقل شد.

دوم تا ماه سوم آبستنی افزایش پیدا کرد که این افزایش

پس از انتقال نمونهها در کمتر از  90دقیقه به آزمایشگاه،

نسبت به ماه اول آبستنی معنیدار بود ()P<0/05؛ سپس تا ماه

لولههای حاوی خون لختهشده با دستگاه سانتریفیوژ

چهارم آبستنی به کمترین میزان رسید که این کاهش نسبت

( )MIKRO185, Hettich, Germanyبهمدت  10دقیقه با

به ماه قبل معنیدار بوده است ( .)P<0/05بعد از آن روند

دور  ۳500در دقیقه سانتریفیوژ شده و سرم نمونهها جدا

تغییرات غلظت کلسیم تا ماه آخر آبستنی به بیشترین میزان

شد .نمونههای سرمی تا زمان سنجش فراسنجههای

رسید که این افزایش با تمام زمانهای موردمطالعه بهجز ماه

بیوشیمیایی در فریزر  -20درجه سانتیگراد نگهداری

سوم آبستنی ،اختالف معنیدار داشت (.)P<0/05
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جدول  .1تغییرات فراسنجههای مواد معدنی موردمطالعهی سرم میشهای لریبختیاری در ماههای مختلف آبستنی و پیش از آبستنی
(میانگین ±خطای استاندارد)
زمان نمونهگیری

کلسیم

فسفر

منیزیم

(میلی گرم بر دسیلیتر)

(میلی گرم بر دسیلیتر)

(میلی گرم بر دسیلیتر)

9/57±0/29cd

6/68±0/24a

1/82±0/18b

9/14±0/27

4/99±0/23

1/42±0/17

ماه پیش از آبستنی
ماه اول آبستنی

d

cd

b

ماه دوم آبستنی

9/92±0/27bc

6/03±0/23b

3/03±0/17a

ماه سوم آبستنی

10/44±0/27

4/87±0/22

1/84±0/17

ab

d

b

ماه چهارم آبستنی

9/07±0/27d

4/44±0/22d

1/56±0/17b

ماه پنجم آبستنی

10/85±0/27

5/52±0/23

2/79±0/17

a

bc

a

 :a-dتفاوت میانگینها با حروف نامشابه در هر ستون معنیدار هستند (.)P<0/05

غلظت فسفر در ماه اول آبستنی نسبت به ماه پیش از

کلسیم در اواخر دوره آبستنی گوسفندان کاهش پیدا کرد

آبستنی کاهش معنیداری داشت ( .)P<0/05در ماه دوم

] ،[22که این کاهش در روز  100آبستنی مطابق با مطالعه

آبستنی ،میزان فسفر ،افزایشی را نشان داد که نسبت به

حاضر بود .در مقابل تعدادی از پژوهشگران افزایش

ماههای قبل معنیدار بود ( .)P<0/05در ادامه به تدریج

غلظت کلسیم خون طی دوران آبستنی را در گوسفندان و

طی ماه دوم تا ماه چهارم آبستنی به کمترین میزان رسید

سایر نشخوارکنندگان گزارش کردهاند ] ۳و  .[21در

که این کاهش در ماه سوم و چهارم نسبت به ماه دوم و

مطالعهای که زونکو آنتونوویچ و همکاران ( )200۴انجام

قبل از آبستنی اختالف معنیداری داشت (.)P<0/05

دادند ،تفاوت معنیداری در ارتباط با میزان کلسیم خون

غلظت فسفر در ماه آخر آبستنی دوباره افزایش یافت،

بین میشهای آبستن و غیرآبستن مشاهده نشد ] .[۴با

بهطوریکه افزایش معنیداری نسبت به ماه چهارم ،پنجم

توجه به نتایج بهدستآمده در مطالعهی حاضر و

و ماه قبل از آبستنی داشت ( .)P<0/05غلظت منیزیم سرم

پژوهشهای انجامگرفته توسط سایر پژوهشگران ،نتایج

در ماههای دوم و پنجم آبستنی نسبت به زمانهای دیگر

مختلف و در بعضی موارد متضاد در ارتباط با تغییرات

افزایش معنیداری نشان داد (.)P<0/05

میزان کلسیم خون طی دوران آبستنی میتواند بهدلیل

پژوهشها و مطالعات مختلفی در ارتباط با تأثیر

تفاوتهای نژادی ،تغذیهای و منطقهای باشد ] .[10این

آبستنی بر فراسنجههای بیوشیمیایی خون صورت گرفته

تغییرات در مطالعه حاضر میتواند به رشد و توسعه

است و پژوهشگران نتایج متفاوتی در این خصوص بیان

فزاینده اسکلت استخوانی جنین در حوالی ماه چهارم

کردهاند .در مطالعات انجامگرفته توسط شماری از

آبستنی نسبت داده شود که با میزان جذب رودهای و

پژوهشگران کاهش غلظت کلسیم در هفتههای پایانی

آزادسازی کلسیم از استخوانهای مادر هماهنگ نیست،

آبستنی و نزدیک به زمان زایمان گوسفند گزارش شده

بنابراین این احتمال وجود دارد که افزایش نیاز کلسیمی

است ] 8و  .[17در یک پژوهش در سال  2006سطح

موجب تحریک ترشح هورمون پاراتورمون از غده
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پاراتیروئید مادر میشود ] .[2که نتیجه آن بعد از کاهش

ماه میتواند ناشی از ترشح هورمون پاراتورمون و آزاد

معنیدار در ماه چهارم آبستنی ،افزایش غلظت کلسیم

شدن منیزیم بههمراه کلسیم از منابع استخوانی باشد.
نتایج مربوط به سنجش فراسنجههای کلیوی در

خون در ماه پنجم آبستنی میباشد.
در پژوهشهای انجامشده توسط برخی از پژوهشگران

میشهای آبستن لریبختیاری در جدول ( )2آورده شده

تفاوت معنیداری در ارتباط با غلظت فسفر خون در

است .غلظت اوره خون با پیشرفت آبستنی بهطورکلی

میشهای آبستن با میشهای غیرآبستن و همینطور تغییر

افزایش یافت و در دو ماه آخر آبستنی نسبت به کل

معنیداری در غلظت سرمی فسفر در طول آبستنی و قبل از

زمانهای موردمطالعه دیگر بهطور معنیداری افزایش

آن مشاهده نشد ] 2۳ ،۴و  .[20در مقابل ،در شماری از

یافت ( .)P<0/05غلظت کراتینین سرم در ماههای دوم و

مطالعات انجامگرفته کاهش غلظت فسفر خون در ماههای

سوم آبستنی کاهش معنیداری را نشان داد و در ادامه با

پایانی آبستنی و در حوالی زمان زایمان مشاهده شد ]17 ،16

پیشرفت آبستنی بهطور معنیداری افزایش پیدا کرد و به

و  .[22شماری از پژوهشگران دیگر نشان دادند که سطح

سطح اولیه خود بازگشت (.)P<0/05

فسفر سرم میش در طول آبستنی و قبل از زایمان بهطور
معنیداری افزایش مییابد ] 16 ،8و  ،[22که با مطالعه حاضر

جدول  .2تغییرات فراسنجههای کلیوی موردمطالعهی سرم

در بعضی زمانها همخوانی داشته است .همانند آنچه در

میشهای لریبختیاری در ماههای مختلف آبستنی و پیش از
آبستنی (میانگین ±خطای استاندارد)

مورد تغییرات کلسیم خون طی دوران آبستنی میشهای
موردمطالعه بیان شد ،تغییرات مشاهدهشده در ارتباط با

زمان نمونهگیری

غلظت فسفر خون در مطالعه حاضر میتواند ناشی از افزایش

ماه پیش از آبستنی

سرعت رشد و استخوانسازی جنین در حوالی ماه چهارم

ماه اول آبستنی
ماه دوم آبستنی

آبستنی و انتقال فسفر به سمت بافت پستانی جهت تراوش

ماه سوم آبستنی

در شیر باشد .همچنین در مقایسه غلظت فسفر بین میشهای

ماه چهارم آبستنی

آبستن با ماه پیش از آبستنی ،با توجه به نتایج بهدستآمده در

ماه پنجم آبستنی

مطالعه حاضر کاهش کلی سطح فسفر در میشهای آبستن

اوره

کراتینین

(میلیگرم بر دسیلیتر)

(میلیگرم بر دسیلیتر)

22/۳0±1/۴9

1/8۴±0/06

20/69±1/55d

cd

20/9۴±1/۴9

d

25/۴1±1/۴7c
۴1/06±1/۴6a

۳5/9۳±1/۴9

b

1/69±0/06a
a

1/۴7±0/06

b

1/51±0/06b
1/8۴±0/06a
1/7۴±0/06

a

 :a-dتفاوت میانگینها با حروف نامشابه در هر ستون معنیدار هستند
(.)P<0/05

نسبت به میشهای غیرآبستن میتواند به افزایش تقاضای
زیاد فسفر توسط جنین برای رشد استخوان مرتبط باشد].[22

اوره محصول نهایی کاتابولیسم پروتئینها در بدن است

در مطالعات مختلفی که توسط پژوهشگران

که بهطور عمده از طریق کلیهها دفع میشود .در مطالعات

انجامشده ،کاهش ] 17و  [22و یا عدم تغییر ] [10میزان

انجامگرفته توسط برخی از پژوهشگران کاهش غلظت اوره

منیزیم خون میش در حوالی زایمان گزارش شده است .در

در میشهای آبستن نسبت به دوره غیرآبستنی گزارش شده

مطالعه حاضر بهنظر میرسد سرعت رشد باالی جنین در

است ] ۴و  [6و در برخی از مطالعات نیز غلظت اوره طی

این بازه زمانی در رخداد این کاهش منیزیمی در میشهای

دوران آبستنی ثابت مانده است ] .[8در مقابل شماری از

آبستن دخیل باشد .افزایش غلظت منیزیم سرمی در ماه

پژوهشگران افزایش غلظت اوره خون طی دوران آبستنی را

پنجم آبستنی و همزمان با افزایش کلسیم سرم در همین

در گوسفندان گزارش کردهاند ] 1۳ ،10 ،۳و .[1۴
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عارف کرد ،آرش خردمند ،علیرضا راکی ،مجید خالداری

جدول  .3تغییرات فراسنجههای کبدی موردمطالعهی سرم میشهای لریبختیاری در ماههای مختلف آبستنی و پیش از آبستنی
(میانگین ±خطای استاندارد)
AST

ALP

GGT

(میلیگرم بر دسیلیتر)

(واحد بر لیتر)

(واحد بر لیتر)

(واحد بر لیتر)

ماه پیش از آبستنی

1/۳7±0/08b

67/۳8±10/19b

1۳5/61±۳1/87d

52/۴5±۳/51a

ماه اول آبستنی

1/۳8±0/08

69/21±9/69

2۳0/28±۳0/9۴

50/50±۳/۳7

زمان نمونهگیری

بیلی روبین تام

b

b

bc

a

ماه دوم آبستنی

1/26±0/08b

82/۳0±9/50b

2۴0/۴۴±۳0/9۴bc

5۴/80±۳/۳1a

ماه سوم آبستنی

1/۴1±0/08

82/81±9/57

192/۴0±۳0/69

۴8/72±۳/۳۳

b

b

cd

a

ماه چهارم آبستنی

1/68±0/08a

87/27±9/۴7b

250/91±۳0/50b

۳5/8۴±۳/۳1b

ماه پنجم آبستنی

1/۴5±0/08

1۴1/11±9/69

۳21/21±۳0/91

50/۳2±۳7۳

b

a

a

a

 :a-dتفاوت میانگینها با حروف نامشابه در هر ستون معنیدار هستند (.)P<0/05

افزایش سطح اوره سرم در طول آبستنی در این مطالعه و

انجامگرفته توسط پژوهشگران ،افزایش غلظت کراتینین

همینطور معنیداربودن اثر متقابل غلظت اوره در ماههای

سرم ] 8و  [1۳در طی دوران آبستنی میش گزارش شده

آخر آبستنی میشهای تکقلو آبستن و دوقلو آبستن

است و برخی پژوهشگران دیگر بیان کردند که سطح

( ،)P<0/05میتواند به متابولیسم باالی پروتئین و نوع تغذیه

کراتینین در گوسفند با وضعیت تولیدمثلی تغییری نمیکند

در این دوران در ارتباط باشد .با توجه به اینکه در نیمه دوم

] .[2۳در پژوهشی که در سال  2009انجام گرفت در دوره

آبستنی جنین بزرگتر و نیاز بیشتری به انرژی دارد ،بنابراین

آبستنی میش سطح کراتینین پایینتر از محدودهی طبیعی

این افزایش در سطح اوره میتواند نشاندهنده افزایش میزان

بود ] .[10کاهش کراتینین در ماههای دوم و سوم آبستنی

کاتابولیسم پروتئینها در نیمه دوم آبستنی باشد که در مراحل

در مطالعه حاضر میتواند بهدلیل رقیقشدن خون در طی

نهایی آبستنی بهدلیل توازن منفی انرژی ،کاتابولیسم پروتئینها

دوران آبستنی باشد .براساس مطالعات انجامگرفته روی

و چربیها از طریق فرایند گلوکونئوژنز جهت تأمین انرژی

انسان و حیوانات ،در طی دوران آبستنی حجم پالسمای

موردنیاز افزایش مییابد ] .[15در این رابطه الشریف و اسد

خون افزایش مییابد .این افزایش حجم پالسما موجب

علت افزایش غلظت اوره در نیمه دوم آبستنی میشهای نژاد

رقیقشدن ترکیبات محلول در آن از جمله کراتینین

بارکی را کاتابولیسم پروتئین و نیاز باالی انرژی توسط

میشود ] .[12افزایش کراتینین در ماههای چهارم و پنجم

میشهای آبستن در نیمه دوم آبستنی بیان کردند که منجر به

آبستنی در این مطالعه را میتوان به افزودهشدن کراتینین

افزایش اوره به میزان باالتری از توانایی کلیه برای پاکسازی

تولیدی توسط جنین و انتقال آن از طریق جفت به خون

آن از سطح پالسما میشود ].[7

مادر مرتبط دانست.

در پژوهشهای بهعملآمده توسط پژوهشگران

نتایج مربوط به سنجش غلظت بیلیروبین تام و

مختلف نتایج متنوعی در مورد تغییرات غلظت کراتینین

فعالیت آنزیمهای کبدی در میشهای آبستن لریبختیاری

سرم در ارتباط با دوران آبستنی گوسفند و سایر

در جدول ( )۳آورده شده است .میزان بیلیروبین تام سرم

نشخوارکنندگان بهدست آمده است .در مطالعات

در ماه چهارم آبستنی افزایش معنیداری نسبت به کل
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زمانهای موردمطالعه نشان داد ( .)P<0/05فعالیت سرمی

فعالیت اغلب آنزیمها در سرم به سن ،نژاد ،جنسیت،

آنزیم  ASTدر ماه پنجم آبستنی به باالترین مقدار خود

آبستنی ،شیردهی ،تغذیه و شرایط نگهداری بستگی دارد ].[9

رسید بهطوری که نسبت به دیگر زمانهای موردبررسی

اثرات آبستنی در سطوح فعالیت  ASTتا حدی بحثبرانگیز

اختالفی معنیدار داشت ( .)P<0/05فعالیت سرمی آنزیم

است بهطوری که نتایج متنوعی از سطوح فعالیت  ASTرا در

کبدی  ALPدر تمام ماههای آبستنی غیر از ماه سوم

طی دوران آبستنی در انواع گونهها و نژادها مشاهده شده

آبستنی نسبت به ماه پیش از آبستنی افزایش معنیداری

است .در مطالعات انجامگرفته توسط شماری از پژوهشگران

داشت ،که این افزایش در ماه آخر آبستنی به باالترین

میزان فعالیت  ASTدر طی آبستنی گوسفند ثابت بوده است

مقدار خود دست یافت بهطوریکه با تمامی زمانهای

] [10و در برخی مطالعات دیگر کاهش ] [1۳و یا افزایش

موردمطالعه اختالف معنیدار داشت ( .)P<0/05میزان

] [8میزان فعالیت  ASTسرمی در طول دوره آبستنی گوسفند

فعالیت آنزیم  GGTدر ماه چهارم آبستنی کاهش

مشاهده شده است .در سال  200۴مطالعهای بر روی

معنیداری نسبت به کل زمانهای موردمطالعه داشت

میشهای نژاد مرینولندزچف داشتند انجام گرفت .فعالیت

(.)P<0/05

 ASTسرم در این مطالعه میتواند ناشی از افزایش نشت

در اکثر پژوهشهای انجامگرفته برای بررسی میزان

آنزیم به جریان خون و یا کاهش پاکسازی آن مربوط باشد.

بیلیروبین سرم در طی دوران آبستنی در گوسفند و دیگر

در ماههای نهایی آبستنی ،کبد مادر فعالیت بسیار باالیی دارد.

حیوانات ،نتایجی که بهدستآمده بهطور کلی با نتایج

با افزایش فعالیت سلولهای کبدی ممکن است نفوذپذیری

مطالعه حاضر شباهت داشت ،اما تفاوت در سطوح

غشایی این سلولها افزایش یافته که نتیجه آن نشت

اندازهگیری در دوره آبستنی وجود دارد .در مطالعهای که

آنزیمهای سیتوپالسمی از جمله  ASTبه جریان خون است.

در سال  2009انجام دادند سطح بیلیروبین سرم میش در

در مطالعهای افزایش فعالیت  ASTدر میانه و انتهای آبستنی

طی دوره آبستنی بهطور معنیداری افزایش یافت ].[10

بزهای نژاد کیلیس ( )Kilisبه افزایش فرایند گلوکونئوژنز

همچنین برخی دیگر از پژوهشگران سطح باالیی از

بهدلیل استرس آبستنی مرتبط دانسته شده که میتواند در

بیلیروبین پالسما در گوسفندان آبستن را ثبت کردهاند ]،۴

موردمطالعه حاضر که در ماه آخر آبستنی افزایش معنیداری

 6و  .[18در سال  2007مطالعهای روی میشهای نژاد

داشته نیز صادق باشد ].[12

آکارامان انجام دادند ،در آن مطالعه سطح بیلیروبین در

براساس نتایج برخی از پژوهشگران دوران آبستنی در

طی دوره آبستنی روند افزایشی را نشان داد که این

گوسفند تأثیری بر روی میزان فعالیت  ALPسرم نداشته

افزایش در دوقلوها در روز  150آبستنی معنیدار بود ].[6

است ] 1و [۴؛ در مقابل در برخی پژوهشهای دیگر

این مطالعات بهطورکلی از این نظر که سطح بیلیروبین در

سطح فعالیت  ALPدر دوران آبستنی افزایش ] [1۳و در

طی آبستنی افزایش مییابد با مطالعه حاضر مطابقت دارد.

برخی پژوهشها کاهش ] [10پیدا کرد .در مطالعه حاضر

در این مطالعه افزایش غلظت بیلیروبین تام در ماه چهارم

فعالیت سرمی  ALPدر دوره آبستنی باالتر از دوره

آبستنی میتواند ناشی از فعالیت باالی کبدی باشد که

غیرآبستنی است .این افزایش میزان فعالیت  ALPدر

بهطور موقت بر عملکرد جذب ،کونژوگهکردن و دفع

دوران آبستنی میتواند به ترشح ایزوآنزیم استخوانی

بیلیروبین اثر منفی گذاشته است.

مربوط به تشکیل اسکلت جنین و ایزوآنزیم مربوط به
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جفت نسبت داده شود .همچنین افزایش فعالیت

میتواند بر این داللت داشته باشد که غلظت ،فعالیت و

استئولیتیک در ماههای نهایی آبستنی میشها در این مطالعه

روند تغییرات این فراسنجههای بیوشیمیایی در طول

تحت تأثیر هورمون پاراتورمون نیز میتواند عامل افزایش

زمانهای موردمطالعه ،ارتباط معنیداری با تعداد جنین

فعالیت سرمی این آنزیم دانسته شود ] 1و .[5

ندارد ،اما اثر زمان در تمام این فراسنجههای بیوشیمایی
معنیدار بود (.)P<0/05

کاهش میزان فعالیت  GGTدر ماههای نهایی آبستنی
در پژوهش حاضر میتواند بهدلیل انتقال این آنزیم به

تنها اثر متقابل فراسنجه اوره در ماههای آخر آبستنی

بافت پستان بهمنظور ترشح آن در شیر باشد .براساس

میشهای تکقلو آبستن و دوقلو آبستن معنیدار بود

منابع موجود ،آغوز سگ ،گاو و گوسفند دارای محتوای

( .)P<0/05اثر متقابل فراسنجه اوره در جدول ( )5آورده

آنزیم  GGTباالیی است ].[1۳

شده است.

در این مطالعه ،میانگین غلظت فراسنجههای

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که آبستنی موجب

بیوشیمیایی مورد بررسی ،در میشهای دوقلو آبستن

تغییراتی در شماری از فراسنجههای بیوشیمیایی خون

نسبت به میشهای تکقلو آبستن تفاوت معنیداری

گوسفندان نژاد لریبختیاری میشود ،همچنین در این

نداشت ( ،P<0/05جدول .)۴

پژوهش مشخص شد روند تغییرات این فراسنجههای
بیوشیمیایی خون با تعداد جنینها در میشهای لریبختیاری

در این پژوهش ،اثر تکقلوزایی و دوقلوزایی بر

آبستن ،ارتباطی ندارد.

فراسنجههای بیوشیمیایی موردمطالعه معنیدار نبود که

جدول  .4فراسنجههای بیوشیمیایی موردمطالعه در میشهای لریبختیاری تکقلو و دوقلو آبستن (میانگین ±خطای استاندارد)
(میلیگرم بر دسیلیتر)

کلسیم

(میلیگرم بر دسیلیتر)

فسفر

(میلیگرم بر دسیلیتر)

منیزیم

(میلیگرم بر دسیلیتر)

اوره

(میلیگرم بر دسیلیتر)

کراتینین

(میلیگرم بر دسیلیتر)

بیلیروبین تام

AST

(واحد بر لیتر)

ALP

دوقلو آبستن

(واحد بر لیتر)

آبستن

GGT

تکقلو

(واحد بر لیتر)

گروه

9/8±0/13a

5/6±0/14a

2/0±0/09a

27/8±1/1a

1/7±0/03a

1/4±0/04a

90/3±5/7a

259/7±26/7a

46/6±2/5a

9/9±0/18a

5/3±0/20a

2/2±0/14a

27/6±1/6a

1/7±0/04a

1/4±0/06a

86/4±8/4a

197/3±40/2a

51±3/7a

 :aتفاوت میانگینها با حروف نامشابه در هر ستون معنیدار هستند (.)P<0/05

جدول  .5اثر متقابل فراسنجه اوره میشهای لریبختیاری در زمانهای موردمطالعه ،تکقلو و دوقلو آبستن (میانگین ±خطای استاندارد)
گروه

یک ماه پیش از آبستنی

ماه اول آبستنی

ماه دوم آبستنی

ماه سوم آبستنی

ماه چهارم آبستنی

ماه پنجم آبستنی

تکقلو آبستن

20/5±1/9bc

21/8±1/7bc

20/2±1/7c

24/1±1/6bc

39/6±1/6a

40/8±1/7a

دوقلو آبستن

20/9±2/4c

22/8±2/4bc

21/7±2/4bc

26/7±2/4b

42/5±2/4a

38/0±2/4a

 :a-cتفاوت میانگینها با حروف نامشابه معنیدار هستند (.)P<0/05
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