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 چکیده

در د بر متابولیسم بدن نتوانکه می هستند از مراحل فزیولوژیکی مهمی و زایمان آبستنی زمینه مطالعاتی:

یدی و های تیرویهورمون غلظت تغییرات بررسی آزمایش حاضر به منظور هدف:د. نتاثیرگذار باش نشخوارکنندگان

. انجام شدهای نژاد عربی پس از زایمان در میش های مختلف آبستنی وآبستنی، ماه پیش ازسرم خون  هایفراسنجه

 5تا  3با سن  زایمان کردهچند شکم عربی سالم راس میش  20گیری طبیعی در سازی فحلی و جفتهمزمان روش کار:

های آبستنی ، ماهقبل از آبستنیدر مراحل خونگیری آمد.  عمل به بودند، یکسان ایپرورشی و تغذیه شرایط تحت که سال

 با هاداده. شدندسرم خون تعیین  هایفراسنجهو  تیروییدیهای هورمون مقدارو  روز پس از زایمان به عمل آمد 45و 

پایین  حاکی از هایافته نتایج:. آنالیز شدند  Mixedرویه با تصادفی کاملدر قالب طرح و  SASافزار  نرم از استفاده

هورمون  مقدار. (P<05/0)بود آبستنی، در مقایسه با پس از زایش  پیش ازوره در د سرم خون 3Tغلظت هورمون بودن 

4T  ین مقدارترپایین ،در ماه آخر آبستنی ( 05/0بود>P نسبت .)4T/3T در زمان های ذکر شده  دار آماریاختالف معنی

از  پسآبستنی و های متوالی ماهآبستنی، در مقایسه با  پیش ازدر دوره  سرم خون غلظت گلوکز .(P>05/0)نشان نداد 

ین کل در ماه غلظت پروت. (P<05/0)بود  ینگلیسرید در ماه آخر آبستنی باالترغلظت تری .(P<05/0) بود ینبیشتر شزای

آلبومین  مقدار .(P<05/0) داری نشان دادمعنیکاهش آبستنی  پیش ازآبستنی و  هایدیگر ماه، نسبت به آخر آبستنی

تنی نسبت بولین در ماه چهارم آبسوغلظت گل .(P>05/0)های زمانی مورد مطالعه قرار نگرفت تحت تاثیر بازهسرم خون 

نتایج حاصل از این مطالعه  گیری نهایی:نتیجه. (P<05/0)به بیشترین مقدار رسید آبستنی و پس از زایش  پیش ازبه 

های عربی در مراحل پیش از آبستنی، میشم خون های سرهای تیروئیدی و برخی فراسنجهنشان داد که میزان هورمون

 د. دارای تغییراتی بودن زایمانآبستنی و پس از  مختلفهای ماه

 

  ، میش عربیخونیهای فراسنجهیدی، های تیرویهورمون آبستنی،: کلیدی واژگان
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  مقدمه

بینی مشکالت پیش به جهت متابولیکی شناخت تغییرات

های متابولیکی قبل و بعد از زایمان، تشخیص بیماری

دارای ای حیوانات متابولیکی و ارزیابی حاالت تغذیه

. گلوکز منبع (2007 بالیکی و همکاران) اهمیت است

-میبرای عملکرد تولیدی و تولید مثلی مهمی انرژی 

میلی گرم بر  45تا  35. غلظت گلوکز در میش بین باشد

شرایط بیماری و  درگزارش شده است و  دسی لیتر

. بنابراین آگاهی قابل تغییر استفیزیولوژیکی تغییرات 

تواند شاخصی مفید در می هافراسنجهاز مقادیر طبیعی 

های آبستن یا میشتعیین وضعیت فیزیولوژیکی در 

های ر دام. د(2005رامین و همکاران آبستن باشد )نا

هورمونی تغییراتی در غلظت  آبستن به علت نوسانات

خون رخ می دهد  برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم

 داشتن با سرم هایینپروت (.1382)نظیفی و همکاران 

 ، هامتابولیت نقل و حمل از جمله مهمی و متعدد وظایف

 دفاعی هایفعالیت در سمی، مشارکت مواد و داروها

 و تامپونی داشتن نقش اسمزی خون، فشار حفظ بدن،

 انجام در مهمی نقش و فیبرینولیز، انعقادیی هافعالیت

 همچنانکه .دارند بر عهده بدن طبیعی هایفعالیت

 هایپروتین افزایش یا کاهشباعث  هابیماری از بسیاری

 مختلف فیزیولوژیك حاالتدر اثر  ،شوندنمی سرم خون

 نوسان گردند و تغییر خوش دست است ممکن نیز

یدی یهای تیروهورمون(. 1392 )صفایی و همکاران

، تنظیم ینسوخت و ساز انرژی و پروت همئوستاز،

شامل تنظیم مثلی های تولیدحرارتی، رشد و فراسنجه

های تخمدانی و الگوی تولیدمثل فصلی ترشح هورمون

مهمی در طول دوره آبستنی و را حفظ نموده و نقش 

حسنیکزا و  ؛2001 خالد ) کنندشیردهی بازی می

تحت  ی تیروئیدیهاهورمونغلظت  ).2002همکاران 

بسیاری از عوامل از جمله: فصل، تغذیه، سن،  تاثیر

 های درون ریز تخمدانی وهورمونجنس، اقلیم، نژاد، 

مثال آبستنی، به عنوان  دیگر عوامل فیزیولوژیکی

 داردها قرار بیماری نیز و شیردهی، تولید مثل

 تیروکسین،  غلظت کاهش (.2010 همکاران)اشرتخواه و 

 وشده  ماده و نر در جنسی رفتارهای کاهش موجب

 تری .را در پی داشت باشد باروری کاهشممکن است 

  4Tاز  کمتر مراتب به که است هورمونی یدوتیرونین،

 این .است بیشتر 4Tاز  آن فعالیت اما شودمی تولید

 سرم هایینپروت با و شده رها خون در هاهورمون

 ضمیری) یابندپیوند می گلوبولین و آلبومین مانند خون

 مقدار تغییراتبررسی  هدف از مطالعه حاضر، (.1377

 های خونی شاملفراسنجهتیروئیدی و  هایهورمون

گلوبولین  و کل، آلبومین ینگلیسرید، پروتگلوکز، تری

های آبستنی، ماه پیش ازدر طی دوره سرم خون 

نژاد های در میش روز پس از زایمان 45آبستنی و 

  عربی بود.

 

 هامواد و روش

مطالعه حاضر در ایستگاه دامپروری دانشگاه 

در فاصله کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان 

انجام گرفت. برای این  1392تا مهر  1391اسفند زمانی 

-سازی فحلی با سیدر مهبلی و جفتهمزمانمنظور، 

راس  20در  های بارور و سالم گلهقوچبا  گیری طبیعی

شرایط  درو  هسال 5تا  3عربی چند شکم زاییده  میش

در  خونگیری .انجام شد ای یکسانپرورشی و تغذیه

در  هامیش از سیاهرگ وداج های ثابت صبحزمان

های ماه ،قبل از سیدر گذاری )قبل از آبستنی( مراحل

 45و در نهایت  اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم آبستنی

 گرفتهخون های نمونه انجام شد. روز پس از زایمان

ماده ضد انعقاد  بدونشده به آرامی درون لوله آزمایش 

ها پس از انتقال به آزمایشگاه به شد. نمونهریخته می

 اتاقدر دمای دور در دقیقه  3000 بادقیقه  10مدت 

های بدست آمده تا زمان انجام سانتریفیوژ شده و سرم

 درجه سانتیگراد نگهداری شدند. -20آزمایش در دمای 

جهت  راس میش 10های سرم خون مربوط به نمونه 

و  (4Tو  3T)یدی های تیرویهورمون مقدارارزیابی 

ین کل، تری گلیسرید، پروت های خون شاملفراسنجه
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غلظت  آلبومین و گلوبولین به آزمایشگاه ارسال شدند.

بوسیله دستگاه یدی با روش االیزا و های تیرویهورمون

با ساخت کشور آمریکا و  Stat fax مدل االیزا ریدر

های و فراسنجه های آزمایشگاهی شرکت اتوبیوکیت

و با دستگاه  کالریمتری-به روش آنزیمی سرم

ساخت کشور ژاپن و  902اتوآناالیزر بیوشیمی هیتاچی 

یو اندازه گیری گردید. دقت اتوب بیونیك شرکتهای کیت

های مورد استفاده در ارزیابی و حساسیت کیت

نتایج بدست آمده از  ها مورد تایید قرار گرفت.فراسنجه

با استفاده در قالب طرح کامل تصادفی  پژوهش حاضر

مورد آنالیز قرار  SAS 8 نرم افزار Mixedرویه از 

ها و مقایسه غلظت هورمون همچنین. ندگرفت

با های مختلف در زمان ی سرم خونهافراسنجه

  .شدانجام استفاده از آزمون توکی 
Yij=µ+Ti+eij 

مقدار عددی هر مشاهده در آزمایش،  ijYدر این مدل 

µ  ،میانگین مشاهداتiT های مختلف نمونهاثر زمان-

 اثر خطای آزمایشی بود.  ijeگیری و 

 

 و بحثنتایج 

نسبت  ،3T، 4Tتغییرات میانگین غلظت هورمون های 

4T/3T  تری گلوکز های سرم شاملفراسنجهو ،

سرم خون  ین کل، آلبومین و گلوبولینگلیسرید، پروت

های متوالی آبستنی، ماهقبل از در دوره  های عربیمیش

ه ارای 2و  1ول ادر جدروز پس از زایمان  45آبستنی و 

 است. شده

 

های عربی در دوره پیش از آبستنی، آبستنی و تغییرات میانگین غلظت هورمون های تیروییدی سرم خون میش  -1جدول 

 پس از زایمان

p-value SEM 
 روز پس 45

 از زایش 

 پنجمماه 

 آبستنی

 چهارمماه 

 آبستنی

ماه سوم    

 آبستنی

 دومماه 

 آبستنی

 اولماه 

 آبستنی

پیش از 

 آبستنی

 هورمون

04/0 

03/0 

66/0 

16/0 

72/0 

01/0 

abcd55/1 

abcde55/6 

25/0 

def29/1 

f93/4 

27/0 

ef22/1 

cdef99/5 

21/0 

fbcde37/1 

bcde33/6 

23/0 

abcd55/1 

abcde78/6 

25/0 

efbcd37/1 

ef88/5 

25/0 

f21/1 
def92/5 

22/0 

3T*  

4T*  

4/T3T 

 (.P<05/0حروف نامتشابه در هر ردیف بیانگر اختالف معنی دار آماری است ) اعداد با  

            لیترنانوگرم بر میلی  * 
 

آبستنی، آبستنی و پس از  های عربی در دوره پیش ازهای سرم خون میشتغییرات میانگین غلظت برخی فراسنجه  -2جدول 

 زایمان

p-value SEM 
روز پس  45

 زایش از

 پنجمماه 

 آبستنی

 چهارمماه 

 آبستنی

ماه سوم 

 آبستنی

 دومماه 

 آبستنی

 اولماه 

 آبستنی

از  پیش

 آبستنی

 هافراسنجه

02/0 

00/0 

00/0 

75/0 

03/0 

28/3 

44/4 

17/0 

30/0 

35/0 

b50/53 
b70/7 
ef84/6 

45/4 
f39/2 

b60/54 

a80/42 

f64/6 

10/4 
ef54/2 

c30/44 

b20/12 
a75/7 

22/4 
a53/3 

b90/50 

b20/13 

cde15/7 

35/4 
bcdef80/2 

bc30/50 

b90/11 
bcd33/7 

0 6/4 
def73/2 

      b60/54   

b  40/11  
ab56/7 

25/4 
 abcd31/3 

a70/65 

b50/8 
de08/7 

3/4 
cdef78/2 

 *گلوکز

 *گلیسرید تری

 **پروتین کل

 **آلبومین

 **گلوبولین 

 (.P<05/0حروف نامتشابه در هر ردیف بیانگر اختالف معنی دار آماری است ) اعداد با 

 لیتر** گرم بر دسیلیتر   میلی گرم بر دسی *
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 مقدارداد که نشان نتایج حاصل از این مطالعه 

حاالت مختلف یدی سرم خون در یهای تیروهورمون

آبستنی،  پیش ازهای عربی شامل میشفیزیولوژیکی 

 های متوالی آبستنی و پس از زایمان در تغییرماه

سرم   3Tباشد. به طوریکه میانگین غلظت هورمون می

نانوگرم بر میلی  21/1از آبستنی ) پیشخون در مرحله 

 55/1داری کمتر از ماه دوم آبستنی )به طور معنی( لیتر

 55/1) روز پس از زایش 45و  (نانوگرم بر میلی لیتر

این  مقدار. (P<05/0)بود  (نانوگرم بر میلی لیتر

داری بیشتر از دوم آبستنی بطور معنی ماه هورمون در

 مقداراختالف  .(P<05/0) ماه چهارم آبستنی بود

 .دار نبودمعنی ی دیگر آبستنیهاماه بین 3Tهورمون 

در  (2010) و همکاران کولودل هایبا یافته نتایج این

 و همکاران نووسلمیش همخوانی داشته و با یافته های 

در میش مغایرت  (2001و همکاران ) اسواریو  (2009)

  دارد.

های مطالعه در ارتباط با هورمون تیروکسین، یافته

سرم   4Tمیانگین غلظت هورمون نشان داد که  حاضر

 (میکروگرم بر دسی لیتر 93/4) آبستنی 5خون در ماه 

آبستنی )به  3و  2داری کمتر از ماه های به طور معنی

 45و نیز  (میکروگرم بر دسی لیتر 33/6و  78/6ترتیب 

 بود (میکروگرم بر دسی لیتر 55/6)روز پس از زایمان 

(05/0>P).  کاهش غلظت هورمون تیروکسین در اواخر

عبدالهی و  هاینتایج پژوهشبا  موافق دوره آبستنی

و  یلدیز ( و2012) و همکاران خالد، (2013)همکاران 

در دوره  4T/3Tنسبت  .بود در میش (2005) همکاران

پس از زایمان  روز 45آبستنی، آبستنی و  پیش ازهای 

 نشان نداد. آماری داری اختالف معنی

کاهش هورمون تیروکسین در ثلث دوم و انتهای  

مشاهده نیز  پیش رویآبستنی همچنانکه در مطالعه 

توسط جفت افزایش جذب ید از  به دلیلشد، می تواند 

 باشد جفت دیونیزه کنندگی قدرت باال رفتن و نیز جنین 

 مقدارکاهش بنابراین،  (.2010 کولودل و همکاران)

تسریع  دلیل ممکن است بهبا تداوم آبستنی  4T هورمون

 جفت دیدیناز توسط آنزیم 4T هورمون دیونیزه شدن

 مسئول حفظ 2نوع  دیدیناز آنزیم (.2012 الوان) باشد

 و 3T ،3 نوعدیدیناز و  ،داخلی است 3T مناسب غلظت

4T فعالیت .کندتبدیل می فعالهای غیرمتابولیت به را 

 غلظت ممکن استبا هم،  3 و 2نوع  های دیدینازآنزیم

د کاهش ده آبستنی در طول ی رایدیتیرو هایهورمون

 .(2000 )کلی

در طی ثلث اول آبستنی، غده تیروئید جنین عملکردی 

یدی از به ید و ساخت هورمون های تیروینداشته و نی

همچنان که جنین رشد بیشتری می  د. با این حالندار

یدی کرده های تیرویکند، خود شروع به تولید هورمون

و نیازمند مقادیر زیاد ید مادری برای ساخت هورمون 

نیاز به ید عمدتاً در  (.2010 همکارانکولودل و ) است

 مقدارهمزمان با دوره ی باالترین که ثلث آخر آبستنی 

ده تیروئید در جنین غیابد. ، افزایش میرشد جنینی است

فعال ی ششم و هشتم زندگی بین هفته هاگوسفند، 

انتهای دوره در  (.2010 کولودل و همکاران) شودمی

 ید جنینیتیرو -هیپوفیز -هیپوتاالموس محور، آبستنی

 کند وکار می مادر از محور به طور مستقل گوسفند در

3T 4 وT شود انتقال داده می مادر به جنین کمی از

  (.2010 کولودل و همکاران)

غلظت گلوکز سرم خون در طی در مطالعه حاضر، 

 پیش ازهای مختلف آبستنی نسبت به بازه زمانی ماه

گرم بر دسی لیتر( کمتر بود میلی 7/65آبستنی )

(05/0>P) های گلوکز سرم در طی ماه مقدار. کمترین

گرم بر میلی 3/44در ماه چهارم ) مختلف آبستنی نیز

. میانگین غلظت گلوکز (P<05/0) مشاهده شد (دسی لیتر

آبستنی در مقایسه با دوره  پیش ازسرم خون در دوره 

گرم بر لیمی 5/53روز بعد از زایمان ) 45آبستنی و 

که  (P<05/0) باالتر بودداری به طور معنی (دسی لیتر

، (2013)و همکاران  دگنوکبا نتایج بدست آمده توسط 

، مقدم (2011) و همکاران آنتونویك، (2012) تارابنی-ال

در  (2007) رامین و همکاران و (2008) حسن پورو 

میش مطابقت و همخوانی دارد. این محققین گزارش 
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های آبستن نسبت به غیر آبستن که در میش کردند

گلوکز گردش خون باشد. غلظت گلوکز خون کمتر می

مادر، منبع اصلی انرژی جنین در طول دوره آبستنی در 

سطوح پایین (. 2012 ای است )طباطباییحیوانات مزرعه

همراه با پیشرفت آبستنی، با رشد و  مادر گلوکز خون

یان خون مادر به جنین نمو جنین و حرکت گلوکز از جر

همچنین،  .(2001 جاکوب و وادوداریامرتبط است )

تواند بوسیله کاهش گلوکز خون در طی آبستنی می

افزایش تراوایی گلوکز مادری و مصرف آن توسط 

 ;1995 شالو و همکاران) جنین توضیح داده شود

(. تفاوت غلظت گلوکز بین دوره 1987 تونتیس و زالن

ی مصرف از زایمان، نشان دهندهقبل زایمان و پس 

 ترتیبگلوکز توسط جنین و تولید شیر است. بدین 

و بعد از  پیشهای در دورهی مدیریت گلوکز نتیجه

هایپوگلیسمیا یا مسمومیت آبستنی و  زایمان، کاهش

 (. 2007 است )رامین و همکاران کاهش قند خون

یسررید سررم گلبیشترین غلظت تری ،های عربیدر میش

گرم بر میلی 8/42) مربوط به ماه آخر آبستنی بود خون

های دیگر داری بیشتر از ماهکه به طور معنی (دسی لیتر

و  ( گرم بر دسی لیترمیلی 5/8آبستنی ) پیش ازآبستنی، 

برود ( گرم بر دسی لیترمیلی 7/7) روز پس از زایمان 45

(05/0>P.) گلیسررید، تفراوت مقایسه میانگین غلظت تری

هرای آبستنی، ماه پیش ازداری را بین دوره معنی آماری

روز پرس از  45اول، دوم، سوم و چهارم آبستنی و نیرز 

هرای زایمان نشان نداد. تغییرات ایرن فراسرنجه در میش

 بالیکی و همکارانتوسط های گزارش شده عربی با یافته

( 2002)نظیفری و همکراران  ( در میش آکارامان و2007)

گلیسررریدها تریهررای ایرانرری همخرروانی دارد. در مرربش

ذخایر چربی حیوانات در پالسما هستند و بدن عمردتا از 

کنرد. در نیمره دوم آنها بره عنروان سروخت اسرتفاده می

بسریار زیراد  مقدارآبستنی، زمانی که نیازهای انرژی به 

هرای پالسرمایی اسرتفاده یابد، مرادر از چربیافزایش می

در  چربی خرونافزایش غلظت  (.2012 کند )طباطباییمی

انسولین تاثیر اواخر دوره آبستنی، ممکن است ناشی از 

باشد که نقش مستقیمی در سوخت و ساز بافرت چربری 

 ;1997 شلومبوم و همکرارانکند )در طی آبستنی ایفا می

همچنرین کراهش پاسره دهری  .(1994 جینودی و حرافظ

آبسررتنی هررای هرردف برره انسررولین در طررول اواخررر بافت

کلسترول، ترری گلیسررید برای افزایش غلظت  را هامیش

 شررلومبوم و همکرراران) سررازدین مسررتعد میو لیپرروپروت

از  سرم قبرل گلیسریدتری سطح افزایشهمچنین (. 1997

 تولیررد برریش از حررد ممکررن اسررت برره دلیررل زایمرران

کریستن باشد ) VLDL -کلسترول غنی از گلیسریدتری

 (.2003 و همکاران

ین کل سرم در ن داد که غلظت پروتنتایج این تحقیق نشا

نسبت به  گرم بر دسی لیتر( 64/6ماه آخر آبستنی )

گرم  08/7آبستنی ) پیش ازهای دیگر آبستنی و نیز ماه

که با  ،(P<05/0)کمترین مقدار را داشت  بر دسی لیتر(

و باتوانی و  (2010) یافته های تقی پور و همکاران

و با نتایج گزارش  مشابه بوددر میش  (2006)همکاران 

مخالف است.  (2012توسط طباطبایی ) شده در بز

اهش غلظت پروتئین کل در اواخر آبستنی ممکن است ک

های خود ینین حقیقت باشد که جنین همه پروتحاکی از ا

سازد و های دریافت شده از مادر میرا از اسید آمینه

ته و به باالترین رشد جنین به طور نمایی افزایش یاف

های جنین در طی اواخر سطح، خصوصا در ماهیچه

همچنین این . (1994 جینودی و حافظرسد )آبستنی می

ممکن است به علت کاهش سطوح  یننوسان غلظت پروت

تواند به گلوبولین در طی اواخر آبستنی باشد که می

 4-3ها برای ایجاد کلستروم در تولید باالی گلوبولین

ها نسبت داده شود از زایمان در میش هفته قبل

ین خون در روتسطوح پ(. 1980 داوسون و سگال)

ای جنین به که نیازهای تغذیه اواخر دوره آبستنی

یابد )باتوانی و رسد، به سرعت کاهش میحداکثر می

 (. 2006 همکاران

میانگین غلظت های مطالعه حاضر نشان داد که یافته

آبستنی،  پیش ازآلبومین سرم خون در بین مراحل 

 تفاوتروز پس از زایمان  45های مختلف آبستنی و ماه
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غلظت  دارنبود تفاوت معنی آماری معنی داری نداشت.

از جمله  پژوهشگرانتوسط سایر آلبومین سرم خون 

و  اوروزکو و در میش (2010) تقی پور و همکاران

 گزارش شده است.در مادیان  (2007)همکاران 

  و در گاو (2007اران )سیفی و همکدرحالیکه، نتایج 

با  متفاوتدر مادیان  (2005و همکاران )میلینکویك تور 

میلینکویك  در مطالعه .یافته های پژوهش حاضر است

در ثلث خون غلظت آلبومین  (،2005و همکاران ) تور

یل آن را دل جزئی نشان داد.افزایش مادیان آخر آبستنی 

دها و در نتیجه افزایش ترشح زیاد گلوکوکورتیکویی

 آمینه انتقال اسیدهای و کبدی خارج هایپروتئین حرکت

 بدن نیاز پروتئین مورد سنتز برای کبدی هایسلول به

  دانستند.

گلوبولین سرم خون  مقداربیشترین ، حاضردر مطالعه 

( لیتر گرم بر دسی 53/3)مربوط به ماه چهارم آبستنی 

 پیش ازداری بیشتر از مرحله بود که به طور معنی

روز  45های دوم، سوم و پنجم آبستنی و آبستنی، ماه

 . همچنین غلظت گلوبولین(P<05/0)پس از زایمان بود 

به طور  گرم بر دسی لیتر( 54/2در ماه آخر آبستنی )

داری کمتر از ماه چهارم و اول آبستنی بود معنی

(05/0>P) انجام گرفته در  هایپژوهشروند با . این

-ال ؛2007 بالیکی و همکاران ؛2012 تارابنی-المیش )

 پژوهشگراناین  .همخوانی دارد (2001 شریف و اسد

 کاهش در غلظت گلوبولین خون را در اواخر آبستنی

بیان  (2001)  شریف و اسد -ال نمودند. ثبت هامیش

کاهش مقادیر پروتئین خون در انتهای کردند که 

ن به جای گلوبولی مقدارتواند به کاهش آبستنی، می

نسبت داده شود که سبب  آلبومین مقدارتغییر در 

در گاوهای  شود.افزایش نسبت آلبومین به گلوبولین می

افزایش آبستنی  ین ماههشتم تاگلوبولین  غلظتآبستن 

در غده  ایمونوگلوبولین تجمع به دلیل سپسو  یافته

 بالفاصله قبلآن  مقدار. کندمی شروع به کاهش پستانی

در  دوبارهو  پیدا کردهکاهش  به طور ناگهانی از زایمان

 .یابدافزایش می از زایمان اول پس هایههفت طول

حدود  آبستن مادیان سرم هایگلوبولین غلظتهمچنین 

و  نموده شروع به افزایش کره زایی قبل از سه هفته

مقدار ترین پایین به و یافتهکاهش  سپس به طور ناگهانی

و به دنبال آن ، رسدمی کره زایی سه هفته پس از طی

 زورک و همکاران) دهدرخ می افزایش ناگهانی یك

2000). 

های بندی نمود که وضعیتتوان جمعدر مجموع می

بر غلظت  های عربیمیش مختلف فیزیولوژیکی

تاثیر گذار  های خونیفراسنجهیدی و تیرویهای هورمون

هر چند اثر عواملی همچون سن، جنس، نژاد،  .است

 توان نادیده گرفت. تغذیه، فصل و غیره را نیز نمی
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Abstract 

BACKGROUND: Pregnancy and parturition are the important physiological conditions that could 

affect the body metabolism in ruminants. OBJECTIVES: The present experiment was carried out to 

investigate the variations of thyroid hormones and metabolite levels during pre-conception, 

pregnancy months and post parturition in Arabic ewes. METHODS: Estrus synchronization and 
natural mating were done in 20 healthy Arabic ewes with the ages of 3 to 5 years and they were 

reared under the same breeding and feeding conditions. Blood samples were taken before gestation, 
consecutive months of pregnancy and 45 days after delivery and blood sera levels of thyroid 

hormones and metabolites were determined. Data were analyzed using the SAS software in a 

completely randomized design by Proc Mixed. RESULTS: The blood sera concentration of T3 
before the pregnancy was lower than that in post parturition (P<0.05). The amount of T4 in the last 

month of pregnancy was the lowest (P<0.05). T3/T4 ratio in various periods was not significantly 

different (P>0.05). Blood sera glucose in pre pregnancy was higher than its amount in gestation 

months and post parturition (P<0.05). Triglyceride concentration in the last month of pregnancy was 

the highest (P<0.05). Total protein concentration in the last month of pregnancy showed a 

significant decrease in comparison with other months of the pregnancy and before pregnancy 

(P<0.05). Albumin concentration of the blood sera was not affected by the time intervals of the 

study (P>0.05). Sera globulin concentration in the fourth month of pregnancy reached the highest 

value when compared to pre pregnancy and post parturition (P<0.05). CONCLUSIONS: The results 

of this study showed that the levels of thyroid hormones and some blood serum parameters of 

Arabic ewe in pre-conception, months of pregnancy and post parturition periods were different.  
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