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0دانشجوی دکتری گروه علوم دامي دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
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چکیده
هدف از اجرای این آزمایش بررسی غلظت سرمی پروتئین تام ،اوره ،گلوکز ،کلسترول ،کراتینین ،کلسیم ،فسفر و منیزیم
در میشهای دورگ در طی اواخر آبستنی میباشد .متابولیتهای خونی  09راس میش سالم دورگ بلوچی×مغانی و
قزل×بلوچی که دارای یک یا دو بره بودند مشخص شد .میزان متابولیتهای خونی به وسیله روش اسپکتروفتومتری و با
استفاده از کیتهای تجاری (پارس آزمون ،ایران) تعیین شد .مقایسات بین دو گروه میشهای تک و دوقلوزا مشخص
ساخت که غلظت سرمی کلسیم ،گلوکز ،کراتینین و اوره در میشهای تک قلوزا پایین تر بود ،در حالی که غلظت سرمی
کلسترول ،فسفر و منیزیم در میشهای دوقلوزا باالتر است .مقایسه میانگین متابولیتهای خونی در میشهای تک و
دوقلوزا وجود اختالف معنیدار ( )F =6/64 ،P<9/990را فقط در میزان پروتئین تام را نشان داد .نتایج آنالیز همبستگی
اسپیرمن ( )Spearmanدر میان متابولیتهای خونی وجود همبستگی مثبت و معنیداری ( )P<9/990را بین غلظت سرمی
کلسیم با کراتینین ( ،)rs =9/3بین غلظت سرمی گلوکز با منیزیم ( ،)rs =9/0و بین غلظت سرمی اوره با فسفر را نشان داد
( .)rs =9/3همچنین ،وجود همبستگی منفی و معنیداری ( )P<9/990را بین غلظت سرمی پروتئین تام با کلسترول و فسفر
( ،)rs =˗9/82غلظت سرمی اوره با کلسیم ( )rs =˗ 9/6و کراتینین ( ،)rs =˗ 9/00و غلظت سرمی گلوکز با فسفر
( )rs =˗ 9/64و اوره ( )rs =˗ 9/33را نمایان میسازد .در کل می توان نتیجهگیری کرد که وجود همبستگیهای معنیدار
بین متابولیتهای خونی در میشهای آبستن میتواند از جهت تشخیص حالتهای متابولیکی غیرطبیعی و مسمومیت
آبستنی مفید واقع شود.
واژگان کلیدی :متابولیتهای خونی،مسمومیت آبستنی ،میش دورگ

مقدمه

دامپزشکان جهت ارزیابی ساطو تغ یاه ای ،ساالمت و

میشهاا باه منظاور تولیاد بارههاایی باا زیسات پا یری

وضعیت متابولیکی نشاخوارکنندگان و جهات تشاخیص

مطلوب بایستی در کل دوره ی آبساتنی و پاا از آن از

مساامومیت آبسااتنی کاااربرد دارد (الفتاای و همکاااران

شاارایط جساامانی مطلااوبی برخااوردار باشااند .بررساای

 .)8903با پی بردن به ایان بیمااری هاای متاابولیکی در

متابولیتهای خونی به طاور کاامال گساترده ای توساط

مراحل مختلف آبستنی و شایرواری مای تاوان اقادامات

342

نشریه پژوهشهاي علوم دامی /جلد  42شماره  /3سال3333

الفتی و مقدم

الزم جهت بهبود شارایط تغ یاه ای دام صاورت پا یرد

مواد و روش ها

(الفتی و همکاران .)8906 ،به عنوان مثال گلوکز ،اجساام

در ایاااان مطالعااااه از  09راس ماااایش سااااالم دورگ

ستونی و اوره نمادی از وضعیت انرژی ،سوخت و ساز

(بلوچی×مغانی،قزل×بلوچی) ،چند شکم زا ( 60راس تک

در دام بااوده و کااورتیزول شاااخص اسااترس در هنگااام

قلوزا و  60راس دوقلوزا) ،با سنین  3تاا  0سااله و وزن

تولیااد و تولیاادمثل دام اهمیاات تشخییاای پیاادا ماایکنااد

 09-60کیلوگرم استفاده شد .دامها به روش باز ،روزها

(مارتینوویااک و همکاااران  .)0022بااه منظااور تشااخیص

در مراتع و شبها در ایستگاه تحقیقااتی خلعات پوشاان

مسمومیت آبستنی در گوسفند به شاخصهایی همچاون

تبریاز نگهاداری مایشادند .ماایشهاا در طای مااه آخاار

-3بتاهیدروکسی باوتیرات ،افازایش فعالیات آنازیمهاای

آبستنی (دی ماه) از علوفه مراتع تغ یاه نماوده و غا ای

آسااپارتات-آمینوترانساافراز و -γگلوتامیاال ترانساافراز

مکملی دریافت نمی کردند .مراتع حاوی علوفههای غالت

توجه می شود (هالفورد و سانسون  ،0023ون سااوون

و حبوبات بوده است .میشها از نظر بالینی سالم و فاقد

 .)8999باید باه ایان نکتاه توجاه داشات کاه مسامومیت

عالئم خاصی بودند .میشها در  8گاروه تاک و دوقلاوزا

آبستنی غالبا در میشهای که بیش از یک جنین دارند در

گنجانیده شدند 39 :روز پا از جفات گیاری مایشهاای

اواخر آبستنی اتفاق می افتد و به ندرت در میشهای تک

همزمان سازی شده ،تک یا دوقلو بودن آبستنی توساط

قلاوزا اتفااق خواهاد افتااد (اساکلومبوهم و هاارمی یااار

روش اولتراسونوگرافی مشخص شد (کارن و همکااران

 .)8992و اعتقاااد باار ایاان اساات کااه ایاان ناهنجاااری

 .)8990کل شرایط آزمایش برای هار دو گاروه یکساان

متابولیکی بر اثر عدم تواناایی مایش دوقلاوزا در تاامین

میباشد.

گلوکز مورد نیاز برای بخاش رحمای-جفتای مای باشاد

 0میلی لیتر خون توسط لولههای خاال دار بادون مااده

(رووک  .)8999سایر بای نظمایهاای متاابولیکی شاامل

ضد انعقاد از ورید وداجی  09راس مایش در مااه آخار

هایپوکلساایمی ،هااایپومنیزیمی ،افاازایش ازت خاااون و

آبستنی گرفته شد .سپا ،نمونههای خون باا دور 3999

افزایش فعالیت الکتات دهیدروژناز و آلکالین فسفاتاز بر

در دقیقه به مدت 00دقیقه سانتریفیوژ شده و سرم آنهاا

اثر اخاتالل در ساایر متابولیات هاای خاونی باه وجاود

جدا گردیده و تا زماان آناالیز در دماای  – 89نگهاداری

خواهد آمد (رووک  ،8999آندروس  .)0003کاه دانساتن

شد .تمام مواد آزمایشی و کیتهای مورد اساتفاده قابال

محدوده نرمال پارمترهای خون می تواناد در تشاخیص

در آزمایشگاه مورد ارزیابی و تائید قرار گرفتاه اناد .باا

و درمان به موقع اختالالت متاابولیکی مایش در مراحال

استفاده از کیت های تجاری (پارس آزمون ،ایران) و باه

مختلف تولیدمثلی مفیاد واقاع شاود (راماین و همکااران

روش اسااپکتروفتومتری غلظاات دقیا متابولیاات خااونی

.)8990

(پروتئین تام ،کلسیم ،گلوکز ،کلسترول ،فسفر ،کاراتینین،

بنابراین ،با توجه به مطالب فوق ،مطالعاه حاضار جهات

اوره و منیزیم) اندازه گیری شد.

تعیین فراسنجههای خونی پارتئین تاام ،کلسایم ،گلاوکز،

در ابتدا تست نرمالیته برای ح ف دادههای پارت انجاام

کلسترول ،فسفر ،کراتینین ،اوره و منیزیم در مایشهاای

گرفات .داده هاا بعاد از جماع آوری بوسایله نارم افازار

دورگ در اواخر آبستنی انجام گرفت .در ضامن ،مایش-

 )8993( SASو رویه آماری  GLMآنالیز شده و بارای

های تک قلوزا و دو قلوزا از حیث فراسانجههاای خاونی

مقایسه میانگینهاا از آزماون حاداقل میاانگین مربعاات

فوق با هم مقایسه شدند.

( )LSMاستفاده شاد .از آزماون  T-testبارای مقایساه
متابولیتهای خونی بین گونههای تک و دوقلوزا استفاده
شد و در نهایت برای ارزیابی همبستگی بین متابولیتهای
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خونی از تست همبستگی اسپیرمن ( )Spearmanاستفاده

غلظت گلوکز کمتار از  89میلای گارم در دسای لیتار باه

شد.

عنوان هیپوگلیسمی در مااه آخار آبساتنی تنهاا دو راس
ماایش دوقلااوزا مشاااهده گردیااد .نتااایج آنااالیز آماااری

نتایج

همبستگی ( )Spearmanبین متابولیتهای خونی مایش-

میانگین و خطای استاندارد و همچنین محدودهی غلظات

های دورگ در ماه آخر آبستنی در جدول  3نشاان داده

متابولیااتهااای خااونی ماایشهااای دورگ در ماااه آخاار

شده است که بایستی به همبستگی مثبات و معنای داری

آبسااتنی در جاادول  0نشااان داده شااده اس ات .مقایسااه

( )P<9/990که بین غلظات سارمی کلسایم باا کاراتینین

میااانگین غلظاات متابولیااتهااای خااونی ( )ANOVAدر

( ،)rs = 9/3غلظت سرمی گلوکز باا منیازیم ( )rs = 9/0و

میشهای تک و دوقلوزا اختالف معنی داری را باه جاز

غلظت سارمی اوره باا فسافر ( )rs = 9/3اشااره کارد .و

در مااورد پااروتئین تااام ( ،)F = 6/64 ،P<9/90کااه در

همچنین همبستگی منفی و معنای داری ( )P<9/990کاه

میشهای دوقلوزا کمتر بود نشان نمای دهاد (جادول .)8

بین غلظت سارمی پاروتئین تاام باا کلساترول و فسافر

در مورد سایر متابولیتهای خونی یعنی غلظات کلسایم،

( ،)rs =˗ 9/82غلظت سرمی اوره با کلسیم ( )rs =˗ 9/6و

گلوکز ،کلسترول ،فسافر ،کاراتینین ،اوره و منیازیم باین

کاراتینین (،)rs =˗ 9/00غلظات سارمی گلاوکز باا فسافر

میشهای تک و دوقلاوزا اخاتالف معنای داری مشااهده

( )rs =˗ 9/64و اوره ( )rs =˗ 9/33وجود دارد.

نشد (جدول  .)8در بررسی انفرادی میشها و بر اسااس
جدول  -1آمار توصیفی متابولیت های خونی میش ها در طی ماه آخر آبستنی (تعداد نمونه =)09
پارامترهای خونی

میانگین ( ±انحراف معیار)

محدوده (حداقل-حداکثر)

پروتئین تام)(gr/dL

3/84 ± 0/92

4/94-0

اوره)(mg/dL

06/80 ± 9/40

88/36-09/0

گلوکز )(mg/dL

30/92 ± 3/36

33/0-38/32

کلسترول )(mg/dL

69/4 ± 00/0

38/6-86/0

کراتینین)(mg/dL

3/66 ± 8/26

83/0-0/06

کلسیم)(mg/dL

3/88 ± 9/00

0/0-0/00

فسفر)(mg/dL

4/3 ± 0/2

3/0-3/30

منیزیم)(mg/dL

9/00 ± 9/00

0/38-9/82

جدول  -2مقایسه متابولیت های خونی میش های تک و دو قلوزا در طی ماه آخر آبستنی (تعداد نمونه =)09
میش

پروتئین

اوره)(mg/dL

گلوکز)(mg/dL

کلسترول)(mg/dL

کراتینین)(mg/dL

کلسیم)(mg/dL

فسفر)(mg/dL

منیزیم)(mg/dL

تام)(gr/dL
تک

./77

a 3.66±

08/03 ± ./11

60/3 ± 6/22

40 ± 7/11

0/88 ± ./25

2/22 ± 1/12

3/84 ± 1/1

6/2 ± 2/2

b4.04

09/08 ± ./21

33/3 ± 2/21

40/0 ± 7/70

./00 ± ./11

2/03 ± 1/1

3/23 ± 1/1

0/96 ± 1/0

قلوزا
دوقلوزا

± ./26

حروف التین غیر مشابه در هر ستون بیانگر وجود اختالف معنی دار در سطح  0درصد میباشد.
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جدول  -1همبستگی بین متابولیت های خونی میش ها در طی ماه آخر آبستنی (تعداد نمونه =)09
پارامترهای خونی
پروتئین تام
اوره

پروتئین تام

اوره

گلوکز

کلسترول

کراتینین

کلسیم

فسفر

منیزیم

-9/986

*0/88

***-0/82

-9/903

9/908

***-0/82

-9/0

***-0/73

9/93

***-0/55

***-9/6

***9/3

-9/00

9/00

9/993

-9/00

***-9/64

***9/0

9/93

*9/83

*9/88

9/90

***9/3

-9/96

9/94

-9/98

*9/80

گلوکز
کلسترول
کراتینین
کلسیم

-9/96

فسفر
*= سطح  9.90درصد =** ،سطح  9.90درصد =*** ،سطح  9.990درصد

بحث

واچی ( )0000در میش های آبستن نژاد آواسای غلظات

بررسااای تغییااارات متابولیسااامی در مراحااال مختلاااف

ساارمی باااالتری را گاازارش کاارد .مقاادم و حساان پااور

تولیدمثل می تواند جهت شناسایی حالت های غیرنرماال

( )8992نیااز در مطالعااه ای کااه باار روی ماایشهااای

متاااابولیکی ،و پیشاااگویی اخاااتالالت متاااابولیکی مثااال

شمالغرب کشاور (تبریاز) در مرحلاه ای قبال و پاا از

مساامومیت آبسااتنی و کبااد چاارب مفیااد واقااع شااود

زایش انجام دادند گزارش کردند که غلظت سرمی گلوکز

(بروزوس و همکاران  .)8900نیازهای تغ یهای میش در

در مرحله قبل از زایش کمتر از زمان پا از زایش مای-

اواخر آبستنی به علت رشد سریع جنین افزایش می یابد.

باشد .رامین و همکاران ( )0323در بررسی که بار روی

اگر مایش در ایان دوره ی زماانی نیافی از احتیاجاات

گلههای بز آبستن و شیروار ارومیه انجام دادند مشاهده

غ ایی خود را دریافت نکند ،متابولیسم مناابع چربای در

کردنااد کااه از میااان  00راس بااز آبسااتن و  06راس بااز

سااطح وساایع شاارو خواه اد شااد (فیاارات و اوزپینااار

شیروار ،تنها  3راس بز هیپوگلیسمی را بروز مای دهاد،

 .)0004چندین مطالعه (فیرات و اوزپینار  ،0004هماده و

که با یافتههای این تحقی که تنهاا دو راس مایش دورگ

همکاااران  ،0004وساات ،0004بااروزوس و همکاااران

دوقلوزا میازان گلاوکز پالسامای خونشاان کمتار از 89

 )8900گزارش کارده اناد کاه غلظات سارمی گلاوکز در

میلاای گاارم در دساای لیتاار بااود و بااه عنااوان ماایش

میشهای دوقلوزا نسبت به مایشهاای تاک قلاوزا کمتار

هیپوگلیساامی شناسااایی شاادند مطابقاات دارد.عارضااه

میباشد ،که با یافتههای این تحقی در مورد مایشهاای

هیپوگلیسمی مادری و نشانههای این بیماری بیشاتر در

دورگ آبستن مطابقت دارد .غلظت کمتر گلوکز در میش-

میشهای دوقلوزا مشاهده میشود کاه علات اصالی آن

های دو قلوزا درمقایسه با گونه هاای تاک قلاوزا ممکان

میرف بیشتر انرژی توسط جنین ها در اواخر آبساتنی

است به علت تقاضای باال باه گلاوکز در اواخار آبساتنی

میباشد (اسکلومبوهم و هارمی یار  .)8992انسفالوپاتی

باشد .در مطالعه ای که توسط فیرات و اوزپینار ()0004

بر اثر کاهش گلوکز ارسالی از خون باه مغاز مایباشاد

انجام گرفت غلظت سرمی گلاوکز در گوسافندان آبساتن

(آندریوس  .)0003که بر اثار ایان عارضاه مایش دچاار

نسبت باه غیرآبساتن پاایین تار باود .در مقابال ،آل دی

کوری ،تلوتلو راه رفتن ،عدم همانگی و انقباض عضاالت
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و نهایت دچار اغما خواهد شد (سارگیسون .)8993

اثر حساس تر شدن به افازایش غلظات کلساترول ،تاری

در این مقالاه در ماورد غلظات سارمی پاروتئین تاام در

گلیساارید و لیپااوپروتئین ماای باشااد (اسااکلومبوهم و

گونههای دوقلوزا در مقایساه باا مایشهاای تاک قلاوزا

همکاااران  .)0003نظیفاای و همکاااران ( )8998گاازارش

اخااتالف معناای دار مشاااهده شااد ( ،)P<9/90کااه در

کردند که غلظت کلسترول در اواخر آبستنی در باالترین

میشهای دوقلوزا غلظت سرمی پروتئین تام کمتار باود.

میزان خواهد بود.

یافتههای این تحقی در مورد غلظت سرمی پروتیئن تاام

در مااورد اخااتالف غلظاات ساارمی اوره بااین ماایشهااای

با نتایج بروزوس و همکاران ( )8900در میشهای ناژاد

دورگ تک و دوقلوزا اختالف معنی داری مشاهده نشاد،

آکارامن مطابقت دارد .کاهش در غلظت سرمی پاروتئین

که این نتایج با یافتههای بروزوس و همکاران ( )8900و

تام در اواخر آبستنی ممکن اسات باه ایان اصال نسابت

فیاارات و اوزپینااار ( )0004مطابقاات دارد .میاازان اوره

داده شود که جنین تمام احتیاجات پروتئینای خاود را از

پالسمایی در میشهای آبستن در طول چناد روز ماناده

آمینواسیدهای مادر تامین می کند ،و رشد جنین در ایان

به زایش افزایش مای یاباد ،ایان در حاالی اسات کاه در

مرحله رشاد ماهیچاه ای مای باشاد (جیناودی و حاافظ

میشهای غیر آبستن این موضو اتفااق نمای افتاد .ایان

 .)0006از طاارف دیگاار کاااهش غلظاات پااروتئین تااام در

افزایش به این دلیل است کاه افازایش ساطو هورماون

اواخر آبستنی ممکن است بر اثر کااهش غلظات سارمی

کااورتیزول در اثاار اسااترس ،باار میاازان کاتابولیساام

گلوبولین باشد ،که بیشتر غلظت گلوبولین در  6-3هفتاه

پروتئینها در بدن موثر می باشاد .ایان موضاو ممکان

مانده به زایش برای تولید کلستروم میارف مای شاود

است که در اثر کمبود انرژی اتفاق افتاده باشد (رامین و

(داوسااون و ساایگال  .)0029رامااین و همکاااران ()8990

همکاااران  .)8990رودریگیااز و همکاااران ( )0004بیااان

نشان دادند که میزان پروتئین تاام پالسامایی در مایش-

کردند که فیلتراسایون گلاومرولی باعاث کااهش غلظات

هایی که جنین های درشت تری داشتند کمتارین میازان،

سرمی اوره در طی اواخر آبستنی و شیرواری میشود.

و در ماایشهااایی کااه جنااینهااای ساابک تااری داشااتند

در نشااااخوارکنندگان ،آمینواساااایدهایی کااااه دچااااار

بیشترین میزان بوده است ولی از نظر آماری معنای دار

کاتابولیسم ناقص می شوند جهت سانتر پاروتئین شایر

نبوده است .بنای اساماعیل و همکااران ( )8992گازارش

میرف می شوند ،و سپا متعاقباا تولیاد اوره در بادن

کردنااد کااه غلظاات ساارمی پااروتئین تااام در بزهااایی بااا

دچااار افاات ماای شااود و غلظاات پالساامایی اوره کاااهش

مسمومیت آبستنی تحت بالینی بیشتر است.

خواهد یافت (بروزوس و همکاران  .)8900هارمی یاار و

باار اساااس یافتااههااای هماااده و همکاااران ( )0004و

اسکلومبوهم ( )8994نتایج یافتههاای خاود را ایان طاور

بروزوس و همکاران ( )8900غلظت سرمی کلسترول در

بیان کردناد کاه پایش از زایماان میازان اوره پالسامای

گونههای دوقلوزا باالتر گزارش شده است ،که باا نتاایج

میشهایی که جنینهای درشات تاری داشاتند بیشاترین

این تحقی کامال همسو می باشد .افازایش کلساترول در

میزان و در میشهایی که جنینهای سابک تاری داشاتند

اواخر آبستنی ممکن است بر اثر نقش انسولین باشد ،که

کمترین میزان بوده است .میزان اوره پالسامایی مایش-

در طی آبستنی تاثیر مستقیم بر متابولیسم بافات چربای

هایی که برههای درشت تر داشتند بعد از زایمان کااهش

دارد و این حساسیت بافت چربی به انساولین در اواخار

یافت که احتماال به خاطر برداشته شدن فشار متابولیاک

آبستنی به طور کامال مشهود کاهش می یاباد (جیناودی

حاصل از رشد جنین در زمان پا از زایمان می باشاد.

و حافظ  ،0006اسکلومبوهم و همکااران  .)0003کااهش

در این تحقی همبستگی بین غلظت سرمی گلوکز با اوره

حساسیت بافت چربی به انسولین در اواخر آبساتنی بار

منفی ( )rs =˗9/33بود ولای ارتبااب بسایار معنای داری
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( )P<9/990داشتند که نشان میدهد باا افازایش میازان

میش در ماه آخر آبستنی نتایج معدودی گزارش شده

گلوکز خاون غلظات اوره سارم خاون در ساطح بسایار

است .هالفورد و سانسون ( )0023دریافتند که غلظت

معنی داری کاهش می یابد ،که باا یافتاههاای فرجیاان و

سرمی منیزیم و پتاسیم در طی مسمومیت آبستنی

همکاااران ( )0322و رامااین و همکاااران ( )8990مطابقاات

کاهش خواهد یافت .و همچنین ،بنی اسماعیل و همکاران

دارد ،امااا بااا یافتااه هااای فیاارات و اوزپینااار ( )0004کااه

( )8992گزارش کردند که در میشهای که دچار

همبستگی مثبت و معنی داری بین غلظات گلاوکز و اوره

مسمومیت آبستنی تحت کلینیکی قرار دارند همبستگی

گزارش کردند مطابقت ندارد.

مثبت و باالیی بین غلظت بتاهیدروکسی بوتیرات با

در مطالعااه ای کااه باار روی ماایشهااای دورگ نااژاد

فسفر وجود دارد ( .)rs =9/300 ،P<9/90در بزهای شی

آرخارمرینوس×قازل و آرخاارمرینوس×مغاانی انجاام

می ،بلدی و دورگ دامنه تغییرات کراتینین در ما آخر

گرفت محدوده غلظت کلسیم سرمی تعیین شاده در مااه

آبستنی بین  9.0-60میلی گرم در دسی لیتر گرارش

آخاار آبسااتنی براباار  2/2 ±9/0میلاای گاارم در دساای

شده است (بنی اسماعیل و همکاران .)8992 ،حال آنکه

لیتربرآورد شد (فرجیان و همکاران  ،)0322که با یافتاه-

در این مطالعه دامنه تغییرات کراتینین در میشهای دو

های این تحقی در مورد غلظت کلسیم پالسامایی تعیاین

رگ در ماه آخر آبستنی بین  83/0-0/06میلی گرم در

شده همسو می باشد ( .)3/88±9/00بین غلظات سارمی

دسی لیتر گزارش شده است .در مورد نتایج متفاوت

کلساایم بااا گلااوکز همبسااتگی معناای داری وجااود ناادارد

گزارش شده بایستی به این نکته توجه داشت که غلظت

( ،)rs =˗ 9/00که این یافته با نتاایج مقادم و حسان پاور

متابولیتهای خونی میتواند تحت تاثیر محدودیت

( )8992که همبستگی منفی غیر معنی دار در مایشهاای

غ ایی و آب ،ژنتیک ،فیل و سن حیوان قرار گیرد

آبستن گزارش کردند مطابقت داشات ( .)rs =˗ 9/94بنای

(رامین و همکاران  .)8990با توجه به یافتههای این

اسماعیل و همکاران ( )8992غلظت پالسمایی کلسایم در

تحقی میتوان نتیجه گیری کرد که وجود همبستگیهای

میشهایی که دچاار مسامومیت آبساتنی تحات کلینیکای

معنی دار بین متابولیتهای خونی در میشهای آبستن

بودند حدود  2/0میلی گرم در دسی لیتر گزارش کردناد.

میتواند از جهت تشخیص حالتهای متابولیکی

بر اساس یافته های مقادم و حسان پاور ( )8992غلظات

غیرطبیعی و مسمومیت آبستنی مفید واقع شود.

کلسیم خون میشها پیش از زایمان به طور کامال معنای
داری از دوره پا از زایش باالتر مای باشاد (،)P<9/90

سپاسگذاری

که علت این امر تخلیاه مناابع کلسایمی خاون در مرحلاه

نویسندگان بدین وسیله از خانوم دکتر میتارا بختیااری،

شیردهی می باشاد .از طارف دیگار کمتار باودن مقادار

دکتر علیرضا عبدالمحمدی ،دکتر هادی حجاریان و دکتر

کلسیم پالسمایی در گونه های دوقلوزا ممکان اسات باه

نیراله مرادی کر به لحاظ مساعدت ها و راهنماییهاای

تقاضای بیشتر جناین جهات تشاکیل اساکلت در اواخار

فراوان در انجاام ایان تحقیا  ،کماال تشاکر و قادردانی

آبستنی باشد .در ضمن باید به این نکته توجه داشت کاه

میگردد.

محدودیت غ ایی به خیوص در اواخار آبساتنی باعاث
کااااهش جا ا ب روده ای کلسااایم و در نهایااات غلظااات
پالسمایی آن خواهد شد (اذب و آبدل مکسود .)0000
در مورد بررسی فسفر ،منیزیم و کراتینین سرم خون
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Abstract
The aim of this study was to investigate the serum total protein, calcium, glucose, cholesterol,
phosphorus, creatinine, urea and magnesium concentrations in the crossbreed ewes during late
pregnancy. All blood metabolites were determined in 90 healthy Baluchi×Moghani and
Ghezel×Baluchi ewes with single or twin lambs. Blood metabolites were assessed by
spectrophotometer methods by using commercial kits (Pars Azmon, Iran). While serum calcium,
glucose, creatinine and urea levels were lower, serum cholesterol, phosphorus and magnesium
levels were higher in twin-bearing sheep, compared to single-bearing sheep on late of pregnancy.
Mean comparison blood parameters among twin and single bearing ewes showed significant
differences (F=4.46, P<0.05) just for total protein concentrations. Spearman correlation tests of the
results among metabolic profiles showed a positive and significant (P<0/001) correlations between
calcium and creatinine concentrations (rs=0.3), between glucose and magnesium concentrations
(rs=0.5), and between urea and phosphorus concentrations (rs=0.3). Also, there was negative and
significant (P<0/001) correlations between total protein with cholesterol and phosphorus levels (rs=0.28), urea with calcium (rs=- 0.4) and creatinine levels (rs=- 0.55), and glucose with phosphorus
(rs=- 0.46) and urea levels (rs=- 0.37). It is concluded that the presence of significant correlations
among blood parameters in pregnant ewes could be useful to diagnosis abnormal metabolic sates
and pregnancy toxemia.
Keywords: Blood metabolites, Crossbred ewes, Pregnancy toxemia

