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چکیده
زمینه مطالعاتی :با بررسي تغییر غلظت چربيها و لیپوپروتئینها در شترهای آبستن ميتوان راهکارهایي برای مقابله با
مشکالت باروری و تقویت بازده زاد و ولد در گونه شترهای دوکوهانه ارائه کرد .هدف :در این مطالعه به بررسي تغییر
غلظت چربيها و لیپوپروتئینها در شترهای آبستن و طي مراحل بلوغ و تغییر سن پرداخته شده است .روشکار :از 20
نفر شتر دوکوهانه ،در سه گروه سني متفاوت (بزرگتر از  10سال -بین  4تا  10سال– کوچکتر از  4سال) ،دو جنس نر و
ماده و در دو وضعیت فیزیولوژیک آبستني سنگین و غیرآبستن ،خونگیری انجام شد .غلظت سرمي کلسترول ،تری-
گلیسرید ،چربي تام-HDL ،کلسترول-LDL ،کلسترول و-VLDLکلسترول مورد سنجش قرار گرفت .نتایج :با افزایش
سن ،غلظت تریگلیسرید-HDL ،کلسترول و -VLDLکلسترول کاهش معنيدار و غلظت -LDLکلسترول افزایش معني-
داری نشان داد ( .) P>0/05در بررسي تأثیر جنس بر میزان چربي و لیپوپروتئینها ،جنس نر میزان کلسترول تام باالیي
نسبت به جنس ماده نشان داد که از نظر آماری این تفاوت معنيدار بود ( .)P>0/05غلظت -HDLکلسترول در شترهای
غیرآبستن نسبت به آبستنها افزایش معنيدار داشت ( .)P>0/05با وجود باال بودن میزان کلسترول ،تریگلیسرید و
چربي تام در بین شترهای غیرآبستن ،تفاوت معنيدار مشاهده نشد ( .)P<0/05نتیجهگیری نهایی :احتماالً فعال شدن
هورمونهای جنسي طي بلوغ و تداخل هورموني محور هیپوتاالموس-هیپوفیز -گونادال ( )HPGميتواند دلیل اصلي این
پدیده باشد.
واژگان کلیدی:آبستني ،سن ،لیپوپروتئین ،چربي تام ،شتر دوکوهانه
مقدمه

تواند عاليترین جایگزین محسوب شود؛ زیرا عالوه بر

میزان تولید محصوالت پروتئیني در حال حاضر

تحمل شرایط سخت محیطي نسبت به سایر دامها ،در

پاسخگوی نیاز جمعیت کشور نبوده و ایجاد منبع

شرایط تغذیه دستي با دامهای پرتولید هم وزن (مانند

جایگزین و افزایش بازده دامها از اهمیت ویژهای

گاو) رقابت کرده و افزایش وزن روزانه باالیي نشان

برخوردار است .با توجه به اکوسیستم ایران ،شتر مي-

داده است .از طرفي شترها با توجه به عادات چرایي
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خود باعث حفظ و احیاء مراتع ميگردند (خدایي .)1386

چربيهاست (آنونیموس  .)2006در نتیجه هر تغییر

از این رو هر گونه افزایش در بازدهي و ارتقاء بهره-

مشخصي در سطح پالسمایي چربيها ميتواند منجر

وری ،سبب ساز توسعه پرواربندی و افزایش

به اختالالت مختلفي در حیوانات تحت تأثیر شود (سعید

سودآوری این حیوان خواهد شد .شترهای دوکوهانه

و خان  .)2012سنتز تریگلیسرید در کبد ،بافت چربي و

منطقه اردبیل به عنوان یک منبع ژنتیکي سازگاریافته ،از

دیگر بافتها با حضور آدنوزین تریفسفات و تبدیل

سرمایههای عظیم ملي محسوب ميشوند که متأسفانه

اسیدچرب به آسیل کوآنزیم  ،Aآغاز ميشود ،سپس دو

به علت تغییر سیستم حمل و نقل در کوچ و قاچاق و

مولکول آسیل کوآنزیم Aبا گلیسرول فسفات ترکیب

کشتار بيرویه ،در معرض انقراض نسل قرار گرفته

شده و دی آسیل گلیسرول تریفسفات تشکیل شده که

است (ابرغاني و همکاران  .)1389بر همین اساس

با خروج گروه فسفوریل تریگلیسرید تشکیل ميشود

امروزه بررسي عوامل تأثیرگذار بر تولیدمثل و ازدیاد

(کانیکو  .)1989در این مطالعه به بررسي تغییر غلظت

نسل این حیوان در رأس انجام مطالعات محققین جهان

چربيها و لیپوپروتئینها در شترهای آبستن و طي

ميباشد .از جمله عواملي که بر روی آبستني تأثیر قابل

مراحل بلوغ و تغییر سن پرداخته شده است تا شاید

مالحظهای دارند غلظت چربيهای خون ميباشد که

بتوان با بررسي تغییرات چربيهای خون راهکاری

تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارند (تاینتاریر و

برای بیماریهای متابولیک ،مشکالت باروری و تقویت

همکاران  .)1984آبستني یک پدیده فیزیولوژیکي نرمال

بازده زاد و ولد در شترهای دوکوهانه ارائه کرد.

است .تغییرات مهمي در میزان چربي خون حیوانات
آبستن در مراحل مختلف آبستني و در زمان زایش

مواد و روشها

وجود دارد و نتایج آنها به طور مشخصي از حیوانات

نمونههای خوني  20نفر شتر دوکوهانه در سنین

غیرآبستن متفاوت ميباشد (تاینتاریر و همکاران

مختلف (بزرگتر از  10سال ،بین  10-4سال و کوچکتر

 .)1984غلظت طبیعي چربي و لیپوپروتئینهای سرم در

از  4سال) و دو جنس نر و ماده در وضعیتهای آبستن

گوسفند (نظیفي و همکاران 2002؛ عشرت خواه و

و غیرآبستن از نظر کلسترول ،تریگلیسرید ،چربي تام

همکاران 2010؛ پیسیون و همکاران  ،)2009بز (نظیفي و

و لیپوپروتئینها مورد سنجش قرار گرفتند .نمونههای

همکاران  ،)2002گاو (دانکن و گارتون  ،)1963اسب

خوني از گله شترهای دوکوهانه واقع در ایستگاه

(نظیفي و همکاران 2003؛ واتسون و همکاران ،)1993

پرورش و اصالح نژاد شتر دوکوهانه جهادآباد مشگین-

شتر (نظیفي و همکاران 2000؛ اسدی و همکاران )2009

شهر گرفته شدند .از  10نفر شتر دوکوهانه ماده  5نفر

و انسان (آننا و همکاران  )1995در شرایط فیزیولوژیکي

آبستن و  5نفر غیرآبستن بودند .این گله جیره معمول

مختلف گزارش شده است .تغییرات میزان کلسترول،

خود را به صورت دستي دریافت کرده (جدول  )1و زیر

تریگلیسرید و لیپوپروتئینها در طول آبستني شتر در

نظر دکتر دامپزشک بود و از نظر بالیني و فیزیکي همگي

سه ماه آخر آبستني مطالعه نشده است .چربيها نقش

سالم بودند.

مهمي را در بدن ایفا ميکنند از اینرو آنها به عنوان

پس از مقید کردن شترها توسط ساربانان ،خونگیری از

پیشسازهای برخي از هورمونها به کار ميروند؛ کمک

ورید وداج آنها توسط ونوجکتهای  10میليلیتری

به هضم ،فراهم کردن انرژی ،عمل به عنوان ترکیبات

بدون ماده ضد انعقاد انجام شد و خونهای اخذ شده

ساختاری و عملکردی در غشاها و تشکیل عایق برای

سریعاً به آزمایشگاه ارسال گردید .پس از لخته شدن،

هدایت عصبي و جلوگیری از افت دما از اعمال دیگر

سرم نمونهها با سانتریوفوژ در دور  3000به مدت 15
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دقیقه جدا شد و نمونههای سرم تا زمان اندازهگیری ،در

اختالفدار از آزمون توکي استفاده شد و مقادیر هر

 -20درجه سانتيگراد منجمد شدند .در سرم خوني

پارامتر به صورت میانگین  ±خطای معیار میانگین

شترهای مورد مطالعه ،اندازه گیری کلسترول-HDL ،

( )SEMدر جداول نشان داده شد.

کلسترول و -LDLکلسترول به روش مرجع Abell-

) ،Levey- Brodie- Kendall (A-Kتریگلیسرید به روش

نتایج

آنزیمي (هینچا و همکاران  )1980و چربي تام به روش

نتایج بدست آمده از تغییرات چربي و لیپوپروتئینهای

فرمولي محاسبه شد (ریلندر و همکاران ( )2006فرمول

سرم خون شترهای دوکوهانه در سنین مختلف ،جنس

 .)1برای تخمین -VLDLکلسترول از یک پنجم غلظت

و آبستني در جداول  3 ،2و  4نشان داده شده است .در

تریگلیسرید استفاده شد (فریدوالد و همکاران .)1972

جدول  2تغییرات غلظت کلسترول تام ،تریگلیسرید،

(فرمول )1

چربي تام و لیپوپروتئینها در سه گروه سني مختلف
نشان داده شده است .با افزایش سن غلظت تری-

(تریگلیسرید +کلسترول تام)× = 96+1/3چربي تام

گلیسرید-HDL ،کلسترول و -VLDLکلسترول کاهش

جدول -1درصد مواد متشکله جیره شترهای دوکوهانه
انرژی قابل متابولیسم

1/86

 %پروتئین خام

12/6

 %الیاف خام

31/26

معنيدار و غلظت -LDLکلسترول افزایش معنيداری
نشان داد ( .)P>0/05میزان کلسترول تام و چربي تام
تغییرات معنيداری در بین گروههای سني مختلف نشان

یونجه خشک

31/73

نمک

0/5

ندادند ( .)P<0/05در بررسي تأثیر جنس بر میزان

سبوس گندم

10/62

کلسیم

0/52

چربي و لیپوپروتئینها ،جنس نر میزان پروفایل چربي

کنجاله پنبه دانه

9/77

فسفر

0/29

کاه گندم

47/39

نسبت ca/p

1/74

باالیي را نسبت به جنس ماده نشان داد که تنها

برای آنالیز آماری نتایج بدست آمده ،از آنالیز واریانس
چند متغیره در برنامه کامپیوتری ( SPSSنسخه - 16
سال )2008استفاده گردید .به ترتیبي که تأثیر تمام
عوامل مورد بررسي (سن ،جنس و آبستني) بر روی
غلظت چربيهای خون مورد سنجش قرار گرفت .برای

کلسترول تام دارای تفاوت معنيدار بود ()P>0/05
(جدول .)3با توجه به جدول  4غلظت -HDLکلسترولدر
شترهای غیرآبستن نسبت به گروه آبستن افزایش
معنيدار داشت (.)P>0/05با وجود باال بودن میزان
کلسترول ،تریگلیسرید و چربي تام در بین شترهای
غیرآبستن ،تفاوت معنيدار مشاهده نشد (.)P<0/05

پي بردن به تفاوت معنيدار بین میانگینهای پارامترهای
جدول -2میانگین و خطای استاندارد( )mean±SEMپروفایل چربی بر اساس سنین مختلف شترهای دوکوهانه (n)=20
سن شتر

تعداد

(سال)

(نفر)

پروفایل چربي
**HDL
(میليمول برلیتر)

**LDL
(میليمول برلیتر)

**VLDL
(میليمول برلیتر)

8/00±2/345b

18/75±4/151a

4/85±0/699b

9/88±1/231b

5/65±0/605b

10/63±1/348b

8/05±0/813a

کلسترول تام

**تریگلیسرید

چربي تام

(میليمول برلیتر)

(میليمول برلیتر)

(گرم بر لیتر)

<10

4

31/50±2/901a

24/25±3/497b

73/48±6/008a

10-4

8

29/63±2/939a

28/25±3/028b

76/14±7/477a

14/25±1/997a

>4

8

36/63±3/133a

40/25±4/065a

100/71±8/489a

18/00±0/886a

** معنيداری درسطح %1
در هر ستون ،میانگینهایي که دارای حروف التین نامتشابه هستند دارای اختالف آماری معنيدار ميباشند (.)P>0/05
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جدول -3میانگین و خطای استاندارد()mean±SEMپروفایل چربی بر اساس جنس در شترهای دوکوهانه )n(=20
جنس

پروفایل چربي

تعداد
**کلسترول تام

تریگلیسرید

چربي تام

(میليمول برلیتر)

(میليمول برلیتر)

(گرم بر لیتر)

ماده

10

29/10±2/325b

31/60±4/512 a

79/85±8/593 a

نر

10

36/50±2/531a

a

a

(نفر)

32/90±2/668

HDL
(میليمول برلیتر)

LDL
(میليمول برلیتر)

VLDL
(میليمول برلیتر)

12/20±1/69 a

10/80±1/474 a

6/32±0/902 a

a

a

a

91/02±6/202

16/80±1/631

13/10±2/121

6/58±0/533

** معنيداری درسطح %1
در هر ستون ،میانگینهایي که دارای حروف التین نامتشابه هستند دارای اختالف آماری معنيدار ميباشند (.)P>0/05

جدول -4میانگین و خطای استاندارد ()mean±SEMپروفایل چربی بر اساس جنس در شترهای دوکوهانه )n(=10
آبستني

تعداد
(نفر)

آبستن
غیر

پروفایل چربي
**HDL
(میليمول برلیتر)

LDL
(میليمول برلیتر)

VLDL
(میليمول برلیتر)

15/80±4/305 a

4/76±0/531 a

10/00±1/761 a

6/80±1/479 a

کلسترول تام

تریگلیسرید

چربي تام

(میليمول برلیتر)

(میليمول برلیتر)

(گرم بر لیتر)

5

27/60±3/709 a

23/80±2/653 a

67/80±5/967 a

7/00±0/894b

5

31/60±3/558 a

34/00±7/395 a

86/18±14/178 a

15/00±2/167a

آبستن

** معنيداری درسطح %1
در هر ستون ،میانگینهایي که دارای حروف التین نامتشابه هستند دارای اختالف آماری معنيدار ميباشند (.)P>0/05

بحث

غلظت کلسترول تام ،تریگلیسرید ،چربي تام-HDL ،

آنالیزهای بیوشیمیایي خون ،اطالعات با ارزشي در

کلسترول و -VLDLکلسترول با افزایش سن در

رابطه با سالمتي و بیماری حیوانات فراهم ميکند .در

شترهای یککوهانه افزایش یافته و غلظت -LDL

شترهای با گروههای سني مختلف با افزایش سن،

کلسترول با افزایش سن کاهش ميیابد که با یافتههای

کاهش معنيداری در سطح سرمي تریگلیسرید-HDL ،

ما در شترهای دوکوهانه مطابقت نداشت .در بررسي

کلسترول و -VLDLکلسترول و افزایش معنيداری در

تأثیر جنس بر میزان چربي و لیپوپروتئینها ،جنس نر

سطح سرمي -LDLکلسترول مشاهده شد .میزان

میزان پروفایل چربي باالیي را نسبت به جنس ماده

کلسترول تام و  TLتغییرات معنيداری در بین گروه-

نشان داد که تنها کلسترول دارای تفاوت معنيداری بود

های سني مختلف نشان ندادند .طبق گزارشات نظیفي و

( .)P>0/05مجابي ( )2000نشان داد که جنس تأثیر

همکاران ( )2003در اسبهای ترکمن سن اثر معنيداری

معنيداری در سطح کلسترول پالسمای خون برخي

روی غلظتهای سرمي کلسترول تام ،تریگلیسریدTL ،

نژادهای گوسفندان ایراني دارد که با یافتههای ما در این

و لیپوپروتئینها داشت که این معنيداری در اسبها

مطالعه همخواني داشت .ولي روی هیچ کدام از

بیشتر از سایر حیوانات گزارش شد .بنیس و همکاران

پارامترهای مورد مطالعه در گوسفندان مغاني تأثیر

( )1992غلظت پروفایل چربي را در بزغالهها تقریباً

معنيدار نداشت (عشرت خواه و همکاران .)2010

مشابه با بزهای بالغ گزارش کردند .غلظت کلسترول تام

ارتباط معنيدار جنس در برخي نژادهای خوک گزارش

در گوسالهها با افزایش سن بیشتر شده ولي تری-

شده است (پتکو و همکاران  .)2008در این مطالعه،

گلیسرید تغییرات مشخصي نشان نميدهد (هوجي و

آبستني اثر معنيداری بر روی غلظت -HDL

بلوم .)1997طبق گزارش نظیفي و همکاران (،)2000

کلسترولداشت .با توجه به جدول  ،4در شترهای آبستن
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غلظت چربيها و لیپوپروتئینها به غیر از -LDL

بدن است .بنابراین کلسترول پیش مادهی اساسي

کلسترول کاهش نشان دادند .محل اصلي سنتز

هورمونهای جنسي و تیروئیدی بدن ميباشد و با

کلسترول کبد ميباشد .کلسترول از استیل کوآنزیم A

توجه به اهمیت این هورمونها در برقراری ارتباط میان

ساخته ميشود که در ابتدا استات به استیل کوآنزیم A

ارگانهای تولیدمثلي و مراکز عصبي و تنظیم چرخههای

تبدیل ميشود .سه مولکول استیل کوآنزیم  Aبا هم

جنسي ،ميتوان نتیجه گرفت که کلسترول جزء

ترکیب شده و تولید -3هیدروکسي 3 -متیل گلوتاریل

متابولیتهای مهم و حیاتي بدن است و به طور مستقیم

کوآنزیم  )MHG-COA( Aميکنند که این ماده تحت

در فعالیتهای تولیدمثلي مشارکت دارد .برای درک

تأثیر آنزیم  -3هیدروکسي 3-متیل گلوتاریل کوآنزیم A

اهمیت چربيها به ویژه کلسترول در تولیدمثل همین

ردوکتاز به موالونیک اسید تبدیل شده که این ماده نیز

بس که کلسترول در فولیکولهای تخمداني وجود داشته

طي یک سری واکنشها ،حلقوی شده و تولید کلسترول

و نقش مهمي در باروری این فولیکولها ایفا ميکند (آل-

ميکند (نظیفي و همکاران  .)1382در طي آبستني فعالیت

بومحسن و همکاران  .)1390بيهیره و همکاران ()1993

 ،MHG-COAآسیلکوآ ،آسیلترانسفراز کلسترول و

تفاوت معنيداری در کلسترول سرم بین تلیسههای

سایر آنزیمهای سنتز کلسترول افزایش ميیابند (اسمیت

سیکلي و تلیسههای آمیخته که بلوغ آنها به تأخیر

و همکاران  .)1988بر طبق مطالعه حاضر ،مقادیر

افتاده پیدا کردند .لیروی و همکاران ( )2004گزارش

کلسترول تام در شترهای دوکوهانه آبستن پایینتر از

کردند که گاوهای شیری دارای سطوح متنوع و نسبتا

غیرآبستنها بود که با مطالعهی قبلي ما (امیدی و

زیاد کلسترول در سرم خون ميباشند .سطوح پایین

همکاران  )2014بر روی شترهای یککوهانه آبستن

کلسترول سرم خون باعث ایجاد اثرات منفي در باروری

تفاوت داشت .یافتههای مطالعهی حاضر با تحقیقات

گاو (العزب و همکاران  )1993و گاومیش (قریشي

قبلي انجام شده در گونههای دیگر مانند گاو (نات

 )1998ميشود .تاینتاریر و همکاران ( )1984اثرات

 )2005و گاومیش (پرابهاکار و همکاران  )1999مطابقت

آبستني و شیردهي را بر روی ترکیبات خون  21گاو

دارد .با این حال یافتههای این مطالعه مخالف با یافته-

نژاد فریزین بررسي کردند و به این نتیجه رسیدند که

های سعید و همکاران ( )2009و نظیفي و همکاران

میزان کلسترول در دوران آبستني کاهش و میزان تری-

( )2003به ترتیب در شترهای ماده و بز بود .آنها

گلیسرید بالفاصله بعد از دوره خشکي افزایش ميیابد.

دریافتند که افزایش قابل توجهي در غلظت کلسترول تام

سطح تریگلیسرید سرم خون در شترهای دوکوهانه

سرم با پیشرفت آبستني و شیردهي ایجاد ميشود.

آبستن کاهش نشان داد که با مطالعه قبلي ما بر روی

سطوح کلسترول پایین درشترهای دوکوهانه در اواخر

شترهای یککوهانه (امیدی و همکاران  )2014تفاوت

آبستني ميتواند به افزایش استفاده برای سنتز

داشت .سنتز تریگلیسرید در کبد ،بافت چربي و دیگر

استروئیدها در نزدیکي زایمان نسبت داده شود .بیش از

بافتهابا حضور آدنوزین تریفسفات و تبدیل اسید

 70درصد کلسترول بدن در کبد تولید ميشود؛ مقداری

چرب به آسیل کوآنزیم  Aاستر ،آغاز ميشود .سپس

از کلسترول از طریق غذا و حتي اگر احتیاج باشد

دو مولکول آسیل کوآنزیم Aبا گلیسرول فسفات ترکیب

سلولها هم ميتوانند کلسترول تولید کنند .از اینرو

شده و دی آسیل گلیسرول تریفسفات تشکیل شده که

یکي از مهمترین اعمال کلسترول تولید هورمونهایي

با خروج گروه فسفوریل ،تریگلیسرید ساخته ميشود.

مانند پروژسترون ،استروژن ،تستسترون ،آدرنالین،

تریگلیسریدها ترکیبات شیمیایي هستند که در مواد

تیروکسین و بسیاری از هورمونهای دیگر استروئیدی

غذایي ،بدن و پالسمای خون موجودند و همراه با
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کلسترول لیپیدهای پالسما را تشکیل ميدهند .تری-

آبستني و شیردهي تغییر ميکند .گرومر و کارول

گلیسریدهای پالسما ناشي از چربي مواد غذایي هستند

( )1998نیز میزان باالی غلظت تریگلیسرید سرم خون

و یا از سایر منابع انرژی مانند کربوهیدراتها در بدن

را ناشي از وضعیت فیزیولوژیکي یا جیره حیوان عنوان

ساخته ميشوند .تحقیقات نشان داده که سطح تری-

کردند .در مطالعاتي که توسط کیم و همکاران ( )2001و

گلیسرید سرم خون بزهای آبستن با پیشرفت آبستني و

آبي و همکاران ( )2002صورت گرفت ،اعالم کردند که

زایمان روند کاهشي داشته و در هفتههای پس از

تریگلیسرید ميتواند به عنوان منبع انرژی جایگزین به

زایمان روند صعودی دارد (نظیفي و همکاران .)1382

کار رود .آنها همچنین بیان کردند زماني که سلولها

بافتهای چربي حساسیت زیادی به انسولین دارند،

در محیط خارج از بدن کشت داده شدند ،توانستهاند

بنابراین انسولین بیشترین اثر را در کنترل حرکت چربي

تریگلیسرید را جذب و مصرف کنند بنابراین تخمک و

از بافتهای چربي در فواصل تغذیه با کربوهیدرات زیاد

رویانهایي که در محیط دارای تریگلیسرید رشد کردند

و گرسنگي طوالني مدت دارد .مطالعه اثر انسولین بر

انباشتگي لیپیدی در سلولهای آنها مشاهده شد .تری-

روی متابولیسم بافت چربي در میشهای آبستن نشان

گلیسرید شکل ذخیره چربي در سلولهای بدن است و

داد که در ماههای آخر آبستني میزان لیپوژنز افزایش

در تولیدمثل ميتواند به عنوان منبع انرژی تخمک در

یافته که این در ارتباط با باال بودن غلظت انسولین سرم

طول دورهی بلوغ فولیکولي باشد .در واقع شتر حیواني

و افزایش تعداد گیرندههای انسولیني ميباشد (نظیفي و

است بارکش ،که ميتواند انرژی خود را به مدت

همکاران  .)1382همچنین در این زمان ،میزان محرک-

طوالنيتری نسبت به گونههای دیگر ذخیره کند (آل-

های بتا آدرنرژیک ،که باعث لیپولیز ميشوند ،کم مي-

بومحسن و همکاران  .)1390در شترهای مورد مطالعه،

شود 90 .روز بعد از آبستني در میش میزان انسولین

میزان -HDLکلسترول در دوره آبستني کاهش معني-

کاهش یافته و تعداد گیرندههای آن نیز روند کاهشي

داری نشان داد .همچنین میزان -LDLکلسترول در

نشان ميدهد ،بنابراین میزان لیپوژنز کاهش یافته و

شترهای آبستن نسبت به غیر آبستنها افزایش داشت.

میزان تریگلیسرید سرم خون نیز کاهش ميیابد

یافتههای این مطالعه با نتایج سعید و خان ( )2012در

(نظیفي و همکاران  .)1382حسین و عذب ()1998

شترهای یککوهانه آبستن مطابقت نشان داد .امیدی و

گزارش کردند که در بزهای ماده نژاد  Baladiدرست

همکاران ( )2014گزارش کردند که فعالیت لیپوپروتئین-

پیش از زایمان ،غلظت تریگلیسریدهای سرم افزایش

ها در شترهای یککوهانه آبستن و غیرآبستن معنيدار

ميیابد که موافق با یافتههای امیدی و همکاران ()2014

نميباشد .هنگامي که تریگلیسریدها به پروتئینهای

در شترهای یککوهانه ميباشد ولي با نتایج مطالعه

حامل متصل ميشوند ،لیپوپروتئینها به وجود ميآیند

حاضر بر روی شترهای دوکوهانه مغایرت داشت .آل-

که این مواد در نقل و انتقال کلسترول بدن نقش دارند.

بومحسن و همکاران ( )1390غلظت تریگلیسرید در

تقریباً بیش از  95درصد از کل چربيهای پالسما به

سرم خون شترهای یککوهانه را در فصل تولیدمثلي

شکل لیپوپروتئینها هستند و در کبد ساخته ميشوند،

بیشتر از فصل غیر تولیدمثلي تخمین زدند که با مقادیر

یعني جایي که بیشتر کلسترول ،فسفولیپیدها و تری-

بدست آمده در این مطالعه همخواني دارد .مزاریک و

گلیسریدهای پالسما ساخته ميشوند .به عالوه ،مقدار

همکاران ( )1997بیان داشتند که در گاوهای شیری

کمي -HDLکلسترول هم در جریان جذب اسیدهای چرب

سطح تریگلیسرید و کلسترول در ارتباط با وضع

از رودهها در اپیتلیوم روده ساخته ميشود .وظیفهی

فیزیولوژیکي بدن و جیره غذایي ميباشد و در دوران

اصلي لیپوپروتئینها حمل اجزای لیپیدی خود در خون
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است .لیپوپروتئین لیپاز با اثر بر روی-VLDL

پالسما رخ ميدهد (کانیکو .)1989غلظت  TLدر

کلسترول باعث خروج تریگلیسرید از آن شده و

شترهای سه ماههی آخر آبستني در مقایسه با شترهای

-LDLکلسترول تشکیل ميشود (آننا و همکاران

غیرآبستن تفاوت معنيداری نداشت .این نتایج در توافق

 .)1995میزان -VLDLکلسترول سرم خون در ارتباط

با مطالعات دیگر روی میش آبستن (نظیفي و

مستقیم با میزان تریگلیسرید سرم خون ميباشد

همکاران )2002و شتر آبستن (سعید و خان )2012

(فردوالد و همکاران  .)1972در تحقیقات نظیفي و

است .این نشان ميدهد که مقدار چربي کل تحت تأثیر

همکاران ( )1382بر روی بزهای آبستن میزان -LDL

مراحل آبستني قرار نميگیرد.

کلسترول با پیشرفت آبستني روند افزایشي معنيداری

در این مطالعه به نظر ميرسد که سن و آبستني تأثیرات

نشان داد که با نتایج مطالعه حاضر مطابقت دارد.

بیشتری روی چربيها و لیپوپروتئینها داشته است.

میاموتو و همکاران ( )2006گزارش کردند که غلظت

شترهای سالم تغییرات عمیقي در پروفایل چربي در

-LDLکلسترول به میزان قابل توجهي در گاوهای

طول سه ماههی چهارم آبستني نشان ميدهند .به هر

نزدیک زایمان کاهش ميیابد .در گاوهای جوان و جنین

حال محدودیت این مطالعه ،تعداد کم شترهای آبستن در

آنها مشاهده شده که -LDLکلسترول پالسما کامالً به

سه ماه چهارم آبستني و تعداد کم دفعات نمونهگیری

گیرندههای بافتي -LDLکلسترول وابسته است ،این

بود .بنابراین نیاز است تحقیقات بیشتری روی این

گیرندهها بیشتر در عضالت صاف روده و بافت کبدی

موضوع انجام گیرد تا اثرات پروفایل چربي به وضوح

وجود دارند .مشاهده شده است که تعداد گیرندههای

در شترهای دوکوهانه و یک کوهانه مشخص شود.

-LDLکلسترول وابسته به سطح استروژن ميباشد و
در زماني که سطح استروژن سرم خون باال ميباشد

قدردانی و تشکر

باعث افزایش تعداد گیرندههای بافتي -LDLکلسترول

از همکاری آقای مهندس محسن مصطفایي جهت

شده و سطح -LDLکلسترول پالسما کاهش ميیابد

کارهای خونگیری و همچنین آقای مهندس اباذر قنبری

(نظیفي و همکاران  .)1382این اثر به ویژه در شروع

کارشناس بخش تحقیقات علوم دامي مرکز تحقیقات

آبستني که سطح استروژن باالست دیده ميشود و در

کشاورزی

اردبیل

اواخر دوران آبستني سطح پروژسترون سرم خون

سپاسگزاری ميگردد .این پژوهش تحت حمایت مالي

افزایش بیشتری دارد که باعث سرکوب اثر استروژن

دانشکده دامپزشکي دانشگاه شیراز انجام گردید.

و

منابع

طبیعي

شهرستان

ميشود که به دنبال آن کاهش تعداد گیرندههای بافتي
-LDLکلسترول و افزایش سطح -LDLکلسترول
منابع مورد استفاده
ابرغاني ا ،قره داغي ع.ا ،قنبری ا ،افشاری میرک ح و خاکي م .1389 ،بررسي وضعیت پرورشي شتران دوکوهانه دشت مغان ،نشریه
پژوهش و سازندگي علوم دامي ،شماره  .88ص22-12 .
آل بومحسن ه ،مموئي م ،طباطبایي وکیلي ص و فیاضي ج .1390 ،تعیین ارتباط اندازه فولیکول تخمداني و فصل سال با غلظت برخي
متابولیت ها و مواد معدني سرم و مایع فویکولي در شترهای یک کوهانه ایراني ،پایان نامه کارشناسي ارشد دانشکده علوم دامي
و صنایع غذایي ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعي رامین خوزستان.
خدایي س ع .1386 ،پرورش شتر .انتشارات واقعه با همکاری انتشارات دانش نگار ،چاپ اول .ص.152 .
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Abstract
BACKGROUND: By studying lipid and lipoprotein concentrations changes in the pregnant camels,

methods can be found to reduce fertility problems and enhance reproduction efficiency in the
species Bactrian camels. OBJECTIVES: This experiment was carried out to evaluate the effect of
age, sex and pregnancy on serum lipid and lipoproteins in two humped Camels. METHODS: blood
samples were collected from the jugular veins of 20 healthy camels according to their age (<10, 104 and >4 years), sex and pregnancy. Serum concentrations of total cholesterol (TC), triglyceride
(TG), total lipid (TL), LDL-cholesterol, HDL-cholesterol and VLDL-cholesterol were evaluated.
RESULTS: The concentrations of TG, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol and VLDL-cholesterol in
different age groups was significantly different (P<0.05). Age had a significant effect on the level of
serum TG, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol and VLDL-cholesterol of the camels, as in advanced
ages; these parameters were lower except LDL-cholesterol. The concentration of LDL-cholesterol
in immature camels was lower than adult ones. The concentration of TC was higher in male camels
compared with females and this difference was significant (P<0.05). Tthe concentration of HDLcholesterol was higher in non-pregnant camels as compared with pregnant camels.
CONCLUSIONS: Probably activation of sexual hormones during the puberty and hormonal
interactions in the hypothalamus – pituitary - Gonadal axis (HPG) is the main reason for this
phenomenon.
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