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چکیده
در این پژوهش تاثیرمحدودیت مصرف پروتئین دردو ماهه آخر آبستنی میش و وزن تولد ،سرعت رشد و غلظت خونی
هورمون رشد شبه انسولین ،1-هورمون انسولین ،اوره و گلوکز بره های شیرخوار بررسی شد .بدین منظور تعداد 84
راس میش آبستن از توده بومی لری بختیاری در دو گروه  48راسی از روز  101آبستنی تا روز زایمان با دو جیره
ایزوانرژیک که به ترتیب حاوی  14/1درصد (کنترل) و  4/6درصد (محدودیت) پروئتین بود تغذیه شدند .بعد از زایمان
تغذیه همه میش ها با جیره یکسان و بدون محدودیت انجام گرفت .وزن تولد بر ه ها و صفات مرفولوژیکی (دور سر،
طول بدن ،ارتفاع از جدوگاه) در روز تولد و همچنین افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی تا یک سن یک ماهگی
اندازه گیری شد .درروز تولد و در سنین چهار ،ده و پانزده روزگی نمونه های خونی از سیاهرگ وداج بره ها گرفته شد
و پالسمای خون جدا و برای هورمون رشد شبه -انسولین ، 1-هورمون انسولین ،اوره و گلوکز آنالیز شد .محدودیت
مصرف پروتین سبب کاهش معنی داری در وزن تولد بره ها شد ( )P>0/01ولی تاثیری روی صفات مرفولوژیکی بره ها
نداشت .پایین ترین غلظت گلوکز خون در روز تولد مشاهده شد ( )P>0/01و با افزایش سن افزایش یافت .غلظت انسولین
در دو گروه کنترل و محدودیت غذایی به ترتیب  0/79و 1/4میکرگرم بردسی لیتر بود وتفاوت معنی داری نداشت
( .)P<0/01غلظت هورمون رشد شبه-انسولین 1-درگروه محدودیت و کنترل به ترتیب  408در مقابل 412نانوگرم
درمیلی لیتر بود .غلظت اوره در گروه کنترل و محدودیت به ترتیب  81و  82میلی گرم بردسی لیتر بود .در روز پانزدهم
بعد از تولد غلظت اوره در گروه محدودیت کمتر از گروه کنترل بود ( 47در مقابل  81میلی گرم بردسی لیتر) .به طور
کلی نتیجه گیری شد که محدودیت مصرف پروتیین در اواخر آبستنی سبب کاهش وزن تولد و کاهش غلظت اوره خون
بره های شیرخوار شد.
واژه های کلیدی :محدودیت پروتئین ،هومورن رشد شبه-انسولین ،1-هورمون های آنابولیکی ،اوره
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مقدمه

در دوران آبستنی است و یا اینکه فرایند فیزیولوژیکی

هورمون های آنابولیکی (هورمون رشد شبه-انسولین-

تولد سبب این تغییرات می شود .زیرا که در زمان تولد،

 1و هورمون انسولین) ازهورمون های مهم و تاثیرگذار

تغییرات متابولیکی در بدن رخ می دهد تا زنده مانی فرد

در تنظیم ارتباط بین تغذیه مادر و رشد جنین هستند

تازه متولد شده افزایش یابد .برای مثال چرخه

(فودن و همکاران  .)4006غلظت این هورمون ها در

گلوکونئوژنز که در زمان جنینی بسیار محدود است

خون ارتباط زیادی با سطح تغذیه دارد و معموال

یکباره بعد از تولد فعال می شود (جیرارد .)1770

گرسنگی سبب کاهش غلظت گلوکز و هورمون های

احتماال این تغییرات برای افزایش سطح گلوکز خون

آنابولیک در خون میگردد .به عنوان مثال محدودیت

وتحریک موجود تازه متولد شده به سمت پیدا کردن

مصرف خوراک در میش آبستن سبب ایجاد

خوراک باشد.

هاییوگالیسمی (کاهش غلظت گلوکز) و کاهش سطح

پروتئین یک ماده مغذی مهمی است که دریافت میزان

میگردد (کیانی و

مکفی آن در جیره میش های آبستن تضمین کننده رشد

همکاران  .)4011از طرف دیگر محدودیت غذایی مادر

جنین است ،لذا این فرض وجود دارد که یک جیره با

سبب کاهش موادمغذی مورد نیاز جنین می گردد که

پروتئین کم در انتهای دوره آبستنی ممکن است روی

این محدودیت سبب تغییرات زیادی در ترشحات

توان دامهای آبستن در استفاده از مواد مغذی موجود

اندوکراین جنین میگردد (فودن و همکاران  .)4006به

در جیره مصرفی تاثیرگذار باشد .بیشترآزمایشات

عنوان مثال سطح گلوکز در خون جنین میش هایی که به

صورت گرفته در زمینه برنامه ریزی متابولیکی ،به

صورت محدود تغذیه شدند کاهش یافت وبه تبع آن

محدود کردن مصرف کل خوراک توجه کرده اند .این

غلظت هورمون انسولین و هورمون رشد شبه-

در حالی است که تاثیر محدودیت مصرف هر ماده

این

مغذی متفاوت از دیگری است .محدودیت مصرف

تغییرات ممکن است کل متابولیسم جنین درقبل و بعد از

پروتئین نسبت به تاثیرات محدودیت انرژی و یا سایر

تولد را دستخوش تغییرات بلند مدت قرار دهد که

مواد مغذی بسیار متفاوت است .لذا هدف این تحقیق

اصطالحا آن را برنامه ریزی متابولیکی می نامند.

بررسی اثرات محدودیت مصرف پروتئین در دوره آخر

برنامه ریزی متابولیکی بحثی جدید در تحقیقات زیستی

آبستنی میش ها بر وزن تولد و غلظت هورمون رشد

است که به سرعت در حال رشد است (کیانی و نیلسن

شبه-انسولین ،1-انسولین ،اوره و گلوکز در خون بره-

 .)4011به طور خالصه برنامه ریزی متابولیکی به

های شیرخوار بود.

هورمون رشد شبه -انسولین1-

انسولین 1-نیز کاهش یافت (گیکوئل .)4006

انتقال شرایط محیطی (از جمله شرایط غذایی) به جنین
از طریق مادر و همچنین ایجاد تغییرات فیزیولوژیکی در

مواد وروشها

بدن جنین بر اساس شرایط القا شده توسط مادر گفته

این تحقیق در بخش تحقیقات گوسفند و بز ایستگاه

می شود .شواهد زیادی حاکی از آن است که تغییرات

تحقیقات صفی آباد دزفول انجام شد .از یک گله گوسفند

هورمونی ایجاد شده در دوران جنینی تحت تاثیر تغذیه،

لری بختیاری تعداد  100راس میش آبستن در فصل

نه تنها دارای اثرات کوتاه مدت ( از قبیل کاهش رشد

پاییز انتخاب گردید .آبستنی میش ها به وسیله دستگاه

جنین) هستند بلکه ممکن است تاثیر درازمدت روی

اولتراسوند سه ماه پس از جفتگیری تایید شد و نهایتا

متابولیسم و عملکرد فرد متولد شده داشته باشد .البته

تعداد  84راس میش آبستن که در دامنه اختالف آبستنی

هنوز مشخص نیست که این تغییرات مربوط به تغذیه

دو هفته بودند انتخاب شدند .از روز ابتدای آبستنی تا

تاثیر محدودیت مصرف پروتئین در دوره آخر آبستنی بر وزن تولد ،سرعت رشد و غلظت خونی هورمون رشد شبه-انسولین ،انسولین ،اوره و گلوکز در ...
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سه ماهگی ،تغذیه میش ها بر اساس احتیاجات نگه داری

داده شده است .بعد از زایمان تمامی میش ها با جیره

طبق جداول احتیاجات (ان-آر-سی  )1741صورت

یکسان و به صورت آزاد تغذیه شدند.

گرفت .میش های آبستن از روز  101آبستنی تا زایمان

در روز تولدددد بدددره هدددا وزن کشدددی شددددند وصدددفات

در دو گروه  48راسی و درباکس های مخصوص

مرفولوژیکی شامل ارتفاع جدوگاه ،دورسر و طول بددن

دوراسی با دو جیره ایزوانرژیک که دارای دو سطح

بره ها اندازه گیری شد .نمونده هدای خدون از سدیاهرگ

14/1درصد (کنترل) و  4/6درصد (محدودیت) پروتئین

وداج در روز تولد ،چهار ،ده و پانزده بعد از تولد گرفتده

بود تغذیه شدند . .جیره ها طوری تنظیم شدند که میزان

شد .پس از جداسازی پالسما نمونده هدا در -40درجده

پروتئین دریافتی در گروه کنترل برابر با  100درصد

سانتیگراد تازمان آنالیز هورمونی نگهداری شدند .غلظت

احتیاجات و در گروه محدودیت برابر با  60درصد نیاز

هورمون های انسولین (کیت هورمدونی شدرکت Roche

پروتینی میش های آبستن براساس جداول احتیاجات

کشددور آلمددان ) وهورمددون رشددد شددبه-انسددولین1-

(ان-آر-سی  )1741باشد .جیره روزانه گروه کنترل

(کیددت  IGF1 LIAISONتحددت لیسددانس شددرکت

شامل  11 ،12و  24و  0درصد و جیره گروه محدودیت

 DiaSorinکشددددددددور آمریکددددددددا) بدددددددده روش

پروتئین شامل  24 ،10 ،11و  2درصد یونجه ،کاه گندم،

 Chemoluminanceاندازه گیدری شدد .اوره و گلدوکز

جو و مالس بود .مواد خوراکی و آنالیز جیره های گروه

(کیت های شرکت پارس آزمون کشور ایران) با استفاده

کنترل و محدودیت مصرف پروتئین در جدول  1نشان

از روش رنگ سنجی -فتومتری تعیین گردید.

جدول-1مواد خوراکی و آنالیز جیره های گروه کنترل و محدودیت مصرف پروتئین

کنترل محدودیت
اجزای جیره ()%
کاه گندم

11

10

یونجه

12

11

جو

24

24

مالس

-

2

آنالیز شیمیایی جیره
ماده خشک(درصد)

71

74

انرژی قابل هضم (مگاکالری بر کیلوگرم)

2/6

2/1

پروتئین قابل هضم (درصد)

14/1

4/6

داده های مربوط به پارامترهای خونی به روش داده

 SAS 9.1آنالیز شد .میانگین تیمارها توسط آزمون

های تکرار شده با استفاده از رویه ( )Proc Mixedو با

دانکن در سطح معنی داری  1درصد مقایسه شد.

استفاده از نرم افزار  SAS, V.9.1آنالیز آماری شد
(لیتل و همکاران  .)1774وزن تولد ،ارتفاع جدوگاه،

نتایج

دورسر ،طول بدن  ،افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل

وزن تولد و صفات مرفولوژیکی

غذایی بر ه ها با استفاده از رویه  GLMنرم افزار
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وزن تولد (کیلوگرم) ،اندازه دورسدر ،ارتفداع جددوگاه و

چهار ،ده و پانزده پایین تر بود .غلظت گلدوکز در گدروه

طول بدن (سدانتی متدر) بدره هدا در دو گدروه کنتدرل و

محدودیت وکنترل به ترتیب  10و 24میلی گرم در دسدی

محدودیت در جدول 4-نشان داده شده اسدت .وزن بدره

لیتر بود و نشان دهنده هپیوگالیسمی در تمامی بدره هدا

هایی متولد شده از میش هایی که بامحددودیت پدروتئین

بود .در روز چهدارم پدس از تولدد ،غلظدت گلدوکز در دو

تغذیه شده بودند سبکتراز بره های گدروه کنتدرل بودندد

گروه کنترل ومحدودیت غذائی افزایش یافت ولی غلظدت

( .)P>0/01بره هدای ندر سدنگین تدر از بدره هدای مداده

گلوکزدرگروه کنتدرل کمتدر از گدروه محددودیت غدذایی

بودند ( .)P>0/01از لحدا صدفات مرفولدوژیکی ،هدیچ

بددود .میددانگین غلظددت گلددوکز در دو گددروه کنتددرل و

تفاوت معنی داری بین بره های دو گروه تغذیه ای یافدت

محدددودیت غددذایی بترتیددب  60/8و  61/4میلددی گددرم

نشددد ( .)P<0/01نتددایج نشددان داد کدده بددین صددفات

دردسی لیتر بود .به طور کلدی در گدروه کنتدرل ،غلظدت

مرفولوژیکی زمان تولدد وجنسدیت ارتبداط معندی داری

گلوکز به حدد نرمدال رسدید و لدی در گدروه محددودیت

وجود نداشت .بره های گروه محدودیت علی رغدم اینکده

نوساناتی مشاهده شد به طوریکه بعد از یک افدزایش در

در هنگام تولد وزن سبک تری داشدتند امدا در سدن یدک

روز چهارم ،در روز دهم پدس ازتولدد کداهش یافدت .در

مدداهگی دارای وزن مشددابه ای بددا گددروه کنتددرل بودنددد.

گددروه محدددودیت غددذایی مجددددا غلظددت گلددوکز در روز

میزان افزایش وزن روزانده و ضدریب تبددیل غدذایی در

پانزدهم افزایش یافت.

بره های گروه محدودیت با گروه کنترل از لحا آماری

غلظت هورمون انسولین در بدره هدای شدیرخوارمتولد

تفاوت معنی دار نداشت (.)P<0/01

شده ازمیش هایی که بدون محددودیت (کنتدرل) و یدا بدا

گلوکز و هورمون انسولین

محدودیت پروتئین (محدودیت) در دو مداه آخرآبسدتنی

غلظت گلوکزدرخون بره های شیرخوار از روز تولدد تدا

تغذیه شده اختالف معنی داری نداشت ( .)P<0/01غلظت

 11روزگی در نمودار 1-نشان داده شده اسدت .در روز

انسددولین در دو گددروه کنتددرل و محدددودیت غددذایی بدده

تولد غلظت گلوکز در هدر دو گدروه نسدبت بده روزهدای

ترتیب 0/79و 1/4میکرگرم بردسی لیتر بود.

جدول-2میانگین وزن تولد ،صقات مرفولوژیکی ،وزن یک ماهگی ،ا فزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی بره هاای متولاد
شده ازمیش های تغذیه شده بدون محدودیت (کنترل) و یا با محدودیت پروتئین (محدودیت) در دو ماه آخر آبستنی
جیره

سطح معنی داری

جنسیت

کنترل( )n=17محدودیت( )n=17ماده( ) n=41نر() n=12

1

 RMSEجیره

جنسیت

وزن تولد(کیلوگرم)

8/44

8/81

8/82

8/46

0/84

**

**

اندازه دور سر (سانتی متر)

41/28

48/66

48/44

41/12

1/04

Ns

ns

طول بدن (سانتی متر)

44/74

49/76

44/84

44/14

1/11

Ns

ns

ارتقاع جدوگاه (سانتی متر)

80/48

27/96

27/84

81/14

4/76

Ns

ns

وزن یک ماهگی(کیلوگرم)

7/44

7/14

7/41

7/60

1/90

Ns

ns

افزایش وزن روزانه (گرم)

160

147

160

144

12

Ns

ns

ضریب تبدیل غذایی

2/41

4/14

4/72

4/11

1/92

Ns

ns

1میانگین خطای استاندارد.P<0/01=ns. P>0/01=*.P>0/01=** .
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شکل  -1غلظت گلوکز خون بره های شیرخوار متولد شده از میش های تغذیه شده بدون محدودیت(کنترل) و یا باا محادودیت
پروتئین (محدودیت) در دو ماه آخر آبستنی

شکل -2غلظت هورمون انسولین خون بره های شیرخوار متولد شده از میش های تغذیه شده بدون محدودیت (کنترل) و یا باا
محدودیت پروتئین (محدودیت) در دو ماه آخر آبستنی

هورمون رشد شبه-انسولین1-

(کنترل) و یا بدا محددودیت پدروتئین (محددودیت) در دو

غلظت هورمدون رشدد شدبه -انسدولین 1-در بدره هدای

ماه آخر آبستنی تغذیه شده اند در نمدودار 2نشدان داده

شیرخوار متولد شده از میش هایی که بددون محددودیت

شددده اسددت .غلظددت هورمددون رشددد شددبه انسددولین1-
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درگروه محددودیت غدذایی وکنتدرل بترتیدب  408و 412

انددد در نمددودار 8نشددان داده شددده اسددت .غلظددت اوره

نانوگرم درمیلی لیتر اندازه گیری شدد .غلظدت هورمدون

درگروه کنترل ومحدود به ترتیب  81و  82میلی گرم بدر

رشد شبه انسولین 1-در روز تولد و روزهدای چهدارم،

دسی لیتربود .در روز پانزدهم بعد از تولدد غلظدت اوره

دهددم و پددانزدهم پددس از تولددد بترتی دب  401/4و 408/2

در گروه محدودیت ( 47±2/9میلی گرم بردسی لیتر) بده

 412/7 ، 174/8،نددانوگرم در میلددی لیتددر بددود کدده از

طورمعنی داری کمتر از گروه کنترل ( 81±2/1میلی گرم

نظرآماری اختالف معنی داری نداشتند(.)P<0/01

بردسی لیتر) بود ( .)P<0/01بر خالف گدروه کنتدرل ،در

اوره خون

گروه محدودیت غلظت اوره بعدد از روز چهدارم سدیری

غلظت اوره در خون بره های شدیرخوار متولدد شدده از

نزولی به خود گرفت تا جاییکه به کمترین مقدار خود در

میش هایی که بدون محدودیت(کنترل) و یا با محددودیت

روز  11رسید ( 47±2/9میلی گرم بردسی لیتر).

پروتئین (محدودیت) در دو ماه آخر آبستنی تغذیه شدده

شکل -3غلظت هورمون رشد شبه -انسولین1-درخون باره هاای شایرخوار متولاد شاده از مایش هاای تغذیاه شاده بادون
محدودیت(کنترل) و یا با محدودیت پروتئین (محدودیت) در دو ماه آخر آبستنی
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شکل-4غلظت اوره در خون بره های شیرخوار متولد شده از میش های تغذیه شده بدون محدودیت(کنترل) و یا باا محادودیت
پروتئین (محدودیت) در دو ماه آخر آبستنی

بحث

توان با هیپوگلیسمی ،کاهش سطح انسولین ،هورمون

در این بررسی،محدودیت مصرف پروتئین در اواخر

رشد شبه-انسولین 1-و همچنین افزایش هورمون

آبستنی میش ها سبب کاهش وزن تولد بر ه ها شد که

تیروکسین مرتبط دانست (فودن  1771و فودن .)4006

نشان دهنده کاهش رشد جنین در اثر محدودیت مصرف

بیشترین رشد جنین در دوره آخرآبستنی رخ می دهد و

پروتئین است .از آنجائیکه حداکثر رشد جنین (بره) در

توسط هورمون های بسیاری از جمله هورمون رشد

دو ماه آخر آبستنی میش رخ می دهد (رابینسون و

شبه انسولین 1-و هورمون انسولین کنترل می شود که

همکاران  ،)1740به نظر می رسد که این افزایش

این هورمون ها متاثر از شرایط محیطی هستند (فودن

دسترسی به موادمغذی در میش بی ارتباط با تضمین

 1771و فودن  .)4006در آزمایش حاضر غلظت گلوکز

رشد جنین نباشد (رابینسون و همکاران  .)1777بره

و انسولین در خون بره های شیرخوار تحت تاثیر

های متولد شده با محدویت پروتئین از وزن تولد

محدودیت مصرف پروتئین آخر آبستنی قرارنگرفت ،در

پایینتری برخوردار بودند .در آزمایشات مشابه،

آزمایش دیگر که میش ها همزمان از لحا

انرژی و

محدودیت توام انرژی وپروتئین در شش هفته اخر

پروتئین محدودیت داشتند ،غلظت گلوکز در روز تولد

آبستنی تاثیر معنی داری بر وزن تولد بره ها نداشت

در بره های متولد شده با محدودیت توام انرژی و

(تیگسون  4001و کیانی  .)4009لذا مقایسه نتایج

پروتئین باالتر از گروه کنترل بود (کیانی و همکاران

پژوهش حاضر با سایرین نشان می دهد که وزن تولد

 .)4007به طور کلی محدودیت غذائی تاثیر منفی روی

بیشتر متاثر از محدودیت مصرف پروتئین می باشد.

غلظت پالسمایی گلوکز و انسولین در برهها بعد از تولد

درموش صحرائی نیز محدود کردن مصرف پروتئین در

ایجاد کرد (گاردنر و همکاران .)4001

دوره آبستنی موجب کاهش وزن مادر و نوزادان شد

از آنجاییکه مشخص شده است که محدودیت غذایی

(یانیک و دشموخ  .)4004علت کاهش وزن تولد را می

سبب کاهش وزن تولد می شود و از آنجاییکه وزن تولد
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با غلظت هورمون رشد شبه-انسولین1-یک ارتباط مثبت

محدودیت تغذیه روی هورمون رشد شبه -انسولین1-

و معنی داری دارد (ستین و همکاران 4001وستین و

نیاز به تحقیقات بیشتری دارد.

همکاران  ،)4001به نظر می رسد هورمون رشد شبه-

آزمایش حاضر نشان داد که محدودیت مصرف

انسولین 1-یکی از هورمون هایی باشد که تغذیه جنینی

پروتئین بیشترین تاثیر را روی غلظت اوره خون بره

تاثیرات بلند مدت در آن ایجاد می کند .کیانی و همکاران

های شیرخوار دارد .بره های متولد شده از میش های

( )4011گزارش کردند که محدودیت همزمان مصرف

که با محدودیت پروتئین تغذیه شدند دارای غلظت اوره

انرژی و پروتیین سبب کاهش غلظت هورمون رشد

پایینتری نسبت به گروه کنترل بودند .غلظت اوره در

شبه–انسولین 1-در میشهای آبستن شد .جالب تر اینکه

خون ارتباط زیادی با متابولیسم پروتئین دارد و ممکن

سطح پایین غلظت هورمون رشد شبه-انسولین ،1-علی

است نشان دهنده راندمان بهتر بدن در استفاده از

رغم اینکه میش ها در دوره شیردهی دسترس آزاد به

پروتئین باشد .در آزمایش حاضر بره های متولد شده

خوراک داشتند حتی در زمان شیردهی هم ادامه یافت.

در گروه محدودیت با اینکه در روز تولد سبکتر از گروه

عالوه بر این محدودیت توامان انرژی و پروتئین در

کنترل بودند ولی در دو هفتگی از وزن یکسانی

اواخر آبستنی سبب تاثیر بلند مدت و کاهش غلظت

برخوردار بودند .یکی از دالیل رشد باالتر بره های

پالسمایی هورمون رشد شبه -انسولین 1-در بره های

گروه محدویت پروتئین ممکن است راندمان باالتر آنها

شیرخوار شده است (کیانی و همکاران  .)4007در مقابل

در استفاده از پروتئین مصرفی باشد .درصورت صحت

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که هورمون رشد شبه-

این فرضیه میتوان اذعان کرد که محدودیت مصرف

انسولین 1-در بره های شیرخوار تحت تاثیر محدودیت

پروتیین دوران جنینی می تواند سبب افزایش توان بره

مصرف پروتئیین در دوره آخر آبستنی قرار نگرفت .این

ها بعد از تولد برای استفاده از پروتئین خوراک گردد.

مشاهدات نشان می دهد که علی رغم اینکه هورمون

به عبارت دیگر بره ها را می توان برای راندمان باالتر

رشد شبه انسولین 1-در اثر کاهش دسترسی جنین به

مصرف پروتئین برنامه ریزی متابولیکی نمود .هر چند

موادمغذی کاهش می یابد این کاهش سطع هورمون به

برای نتیجه گیری کاملتر ،تحقیقات بیشتری پیشنهاد می

بعد از تولد منتقل نمی شود .بنابراین به نظر میرسد

شود.

محدودیت پروتئین در میش های آبستن علی رغم اینکه
سبب کاهش رشد جنین (وزن تولد پائین بر ه ها) می

تشکر و قدردانی

شود ،تاثیری بر هورمون رشد شبه انسولین ندارد

از معاونت پژوهشی دانشگاه لرستان و مرکز تحقیقات

هرچند نتیجه گیری کلی در مورد اثرات درازمدت

منابع طبیعی و امور دام استان خوزستان برای حمایت
مالی در اجرای این پژوهش قدرانی و تشکر می گردد.
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Abstract
In this study the effects of late gestational protein restriction (LGPR) on birth weight, growth rate
and plasma concentrations of insulin-like growth factor-1 (IGF-I), insulin, urea and glucose in
subsequent sucking lambs was investigated. Forty eight singe-bearing ewes from indigenous LoriBakhtiary sheep were fed iso-energetic diets either with 12.5% (Control; n=24) or 8.6% (Restricted;
n=24) crude protein from day 105 until parturition. Ewes were fed ad-libitum after parturition.
Lambs birth weight, morphological characteristics (head size, body length and height), and growth
rate and feed conversion rate until age of one-month were recorded. Blood samples were taken at
birth, 4, 10 and 15 days of age and were analyzed for IGF-I, insulin and urea and glucose. LGPR
decreased lambs birth weight (p<0.05) but had no significant on morphological characteristics
(p>0.05). Glucose plasma concentrations were the lowest on birth day (p<0.05) and increased with
age. Insulin values did not significantly differ between control and restricted lambs (0.97vs.
1.20µg/dl). IGF-I values were not affected by LGPR with 204 and 213 ng/ml for restricted and
control lambs respectively. Urea concentrations were 45 and 43 mg/dl for control and restricted
lambs respectively. Urea values at age 15 were significantly lower in restricted (29mg/dl) in
comparison to control lambs (41mg/dl). In conclusion LGPR born lambs showed lower birth weight
and lower plasma urea concentration which might be a sign of better protein metabolism in
subsequent suckling lambs.
Keywords: Protein restriction, Anabolic hormone, IGF-1, Urea, Sheep

