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بررسی رخداد مسمومیت آبستنی با تعیین سطوح برخی از عناصر ،متابولیتها و کورتیزول
خون در میشهای نژاد قزل
سکینه حسینی ،1غالمعلی مقدم ،*2سیدعباس رأفت ،2آیتک بخشایش

خیابانی1

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
 -2استاد گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
نوسینده مسئول مکاتبات:

ghmoghaddam@tabrizu.ac.ir

(دریافت مقاله 59/11/22 :پذیرش نهایی)51/11/11 :

چکیده
مسمومیت آبستنی در میش یکی از بیماریهای متابولیکی است که در اثر کمبود گلوکز مادر در پاسخ به افزایش احتیاجاا

تغذیاهای

سریع جنین ایجاد میشود .این مطالعه بهمنظور بررسی سطوح برخی از عناصر و متابولیتها و کورتیزول خون در میشهای آبستن قزل
ایستگاه تحقیقاتی خلعت پوشان انجام گرفت .در این بررسی از  05رأس میش در سه نوبت قبا از آبساتنی ،دوره آبساتنی و قبا از
زایش خونگیری شده و غلظت گلوکز ،کلسیم ،فسفر ،اوره ،پروتئین تام سرم خاون باا اساتفاده از روش اساککتروفتومتری و غلظات
هورمون کورتیزول سرم خون با استفاده از روش االیزا اندازهگیری شد .اثر شکم زایش روی غلظت گلوکز سرم خون تاثثیر معنایدار
داشت ( .)p>5/51غلظت فسفر در همه میشها در یک سطح بوده و اختالف معنیداری در بین میشها از نظر غلظت این عنصر خونی
وجود نداشت .اثر تیپ زایش روی همه موارد اندازهگیریشده غیر معنیدار بود .تاریخ خونگیری روی همه موارد انادازهگیاریشاده
بهجز فسفر تثثیر معنیدار داشت ( .)p>5/51وزن تولد بره سبب افزایش معنیدار غلظت سرمی هورماون کاورتیزول شاد (.)p>5/51
همبستگی بین گلوکز و اوره منفی بود ( .)r=-5/11میان پروتئین تام و اوره سرم همبستگی ( )r=5/٢2وجود داشته و ارتباط معنیداری
داشتند ( .)p>5/51همچنین میان پروتئین تام و فسفر سرم همبستگی ( )r=-5/21وجود داشته و ارتباط معنیداری داشاتند (.)p>5/51
بهطورکلی میتوان نتیجه گرفت که با اندازهگیری و بررسی متابولیتهای خونی و هورمونی در طول آبساتنی دام مایتاوان از وقاو
بیماری مسمومیت آبستنی با استفاده از راهکارهای مدیریتی و جیرههای مناسب پیشگیری

کرد.

کلیدواژهها :کورتیزول ،متابولیتهای خونی ،میش ،نژاد قزل ،مسمومیت آبستنی.
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میشود ،بهاوریکه غلظت گلوکز از حمد ابیعمی کمتمر

مقدمه
مسمممومیت آبسمتنی حممالتی از کتمموز اسممت کممه در

شده و غلظت کتونبادیها و اسیدهمای چمر

افمزایش

میشهای آبستن اتفاق میافتد ( .)Ohadinia, 1995کتوز

مییابند و وقتی غلظت آن ها به حد پاتولوژیم

برسمد،

با درجات مختلف میتواند در تمام گونههمای حیوانمات

میش دچار مسمومیت آبسمتنی خواهمد شمد ( Lee and

بممه علممتهممای متفمماوتی ظمماهر شممود .اممما در حیوانممات

.)McIntosh, 1982

در گاوهمای شمیری ،ممیشهمای

با کاهش فضای شکمی (بهخاار افزایش جثه جنین

انتهای دوره آبستنی ،بزهای انتهمای دوره آبسمتنی و در

و مایعات جنینی) مصرف خوراک مددود شده و ذخایر

مشممکم مشخصممی

بافت چربی بهاور روزافزون بسیج میشوند که البتمه بما

عاممم مدمدودکننمده بمرای

آزاد و کتمونبمادیهما در خمون

مزرعهای ،بهخصمو

بزهممای ابتممدای دوره شممیردهی یم
میباشد .بنابراین ،کتموزی

افزایش اسیدهای چر

حیوانممات نشممخوارکننممده مممیباشممد کممه ارتبمماای بمما از

هممراه اسمت ( Zare Shahneh and Sadeghi Panah,

دستدادن انرژی در زمان آبستنی دارد ( Correa et al.,

 .)2004همچنمین ،میممزان اگزالممواسممتات کمماهشیافتممه و

اختالل متابولیکی اسمت

استیمکوانزیر  Aقمادر بمه ورود بمه سمیکم نگردیمده و

 .)1993مسمومیت آبستنی ی

که در امول اواخمر حماملگی ری ممیدهمد .زممانی کمه

بهناچار مسیر دیگری را که به تشکیم استواسمتات ،بتما-

سطوح انرژی حیوانات پایین است ،بیشتر مستعد ابتال به

هیدروکسی بوتیرات و استن ختر میشود ،ای ممیکنمد

مسمومیت هستند .این بیماری میتواند در گوسفندهمای

(.)Hanifi Durak and Altinger, 2006

یما ضمعیف اتفماق

مسمومیت آبسمتنی زممانی در نشمخوارکنندگان ری

افتد .با اینحال ،مطالعات نشان داده اسمت کمه اسمتعداد

میدهد که تقاضا برای گلوکز (جهت سمنتز ککتموز) بمر

ابتال به مسممومیت آبسمتنی در حیوانمات فربمه مسمن و

میزان دریافت پیشسازهای گلوکونئوژنی  ،پیشی گیمرد.

چندقلو آبستن بیشمتر اسمت ( Leite-Browning et al.,

نیاز در  4هفتمه بعمد از زایممان بمه او ممیرسمد ولمی

 .)2008مسمومیت آبستنی ،همچنمین بمهعنموان بیمماری

دریافت غمذا تما  7-2هفتمه پم

از زایمش بمه حمداکثر

بارداری ،بیماری برههای دوقلو ،کتوز و یا پرهاکالمپسمی

نمیرسد ( .)Dickson and Jolly, 2011بهاور خالصه،

پیر و جوان با وضعیت بمدنی خمو

بیمماری متابولیم

( )preeclampsiaنیز شمناختهشمده اسمت ( Yarim and

مسمومیت حاملگی و یما کتموز یم

 .)Ciftci, 2009اغلب در میشهای تغذیهشده بما علوفمه

است که به تعداد بچه و میزان ذخیره چربی بدن مربمو

نامرغو  ،کاه و غمالت کمر ری ممیدهمد .از آنجما کمه

است (.)Donald, 1948

قسمت اعظر رشد جنین در ایمن دوره انجمام ممیشمود،

تعیین سطوح گلوکز خون ،کتونبمادیهما ،پمروتئین

نیاز به انرژی با دسترسی آسان بهسرعت افزایش مییابد

تممام و اوره در دوره مشخصممی از حمماملگی مممیشهممای

و سرانجام بر اثر کمبود این مواد در جیره ،بیماری ایجاد

آبستن میتوانمد ااالعمات مفیمدی بمرای تعیمین میمزان

ممیشمود ( .)Hashemi, 1995چنانچمه فقمر غممذایی در

آنابولیسمر و کاتابولیسمر آنهما باشمد ( Ramin et al.,

اواخر آبستنی ری دهد ،استفاده از ذخایر چربمی تشمدید

 .)2005میزان اوره پالسما در میشهای آبستن در امول
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چند روز مانده به زایمان افزایش مییابد ،ایمن در حمالی

مواد و روشها

است که در میشهای غیمر آبسمتن ایمن موضموا اتفماق

این مطالعه در ایستگاه خلعت پوشان دانشگاه تبریز

نمیافتد .این افزایش بمه ایمن دلیمم اسمت کمه افمزایش

انجام شد .فصم جفتگیری دامها هرساله از ممرداد مماه

سطوح هورمون کمورتیزول در اثمر اسمتر  ،بمر میمزان

آغاز و تا مهر ماه ادامه مییابد .زایشها از اواخر دی ماه

کاتابولیسر پروتئینها در بدن مؤثر میباشد .این موضوا

آغاز شده و تا اواخمر اسمفند اداممه داشمت .ممیشهمای

ممکن است که در اثر کمبود انرژی اتفماق افتماده باشمد

استفادهشده در این مطالعه در اول دیماه زایمان کردنمد

( .)Ramin et al., 2005قنممد خممون ،اوره و غلظممت

و بالفاصله بعد از زایمان ،برهها وزنکشی شدند .در این

پروتئین تام در مسمومیت آبستنی تدت بمالینی بمهامور
قابمتوجهی باک است (.)Bani Ismail et al., 2008

بررسی از  91رأ

میش نژاد قزل استفاده شد.

نمونه خون به مقدار  9میلیلیتر در سه نوبمت ،قبمم

یکی از شکمهای مسممومیت آبسمتنی فمرم تدمت

از جفتگیری ،دوره آبستنی و اواخر آبستنی بمهوسمیله

بالینی آن میباشد که بهصورت نهفتمه در گلمههما بمروز

لولههای ونوجکت بدون ماده ضمد انعقماد تما سماعت 5

کرده و گاهاً تبدیم به فرم بالینی شده و باعث مرگومیمر

صبح از ورید وداجی میشها اخذ شد .سپ

سرم خون

جنین و ممادر ممیشمود .فمرم تدمتبمالینی مسممومیت

با استفاده از سانتریفیوژ با  0911دور در دقیقه به ممدت

آبستنی ،میش را بمه بیمماریهمای عفمونی ازجملمه ورم

 11دقیقممه جداشممده و در درون میکروتیممو هممای 2

پسممتان ،جفممت مانممدگی و متریممت مسممتعد مممیسممازد

میلیلیتری ریخته و در 21م درجه سانتیگمراد تما زممان

( .)Lecetera et al., 2001درصمورتیکمه ایمن بیمماری

انجام آزمایشها فریمز و نگمهداری شمد .میمزان گلموکز،

کنترل نشمود ،جنمین و ممادر بمهتمدریج از گلمه حمذف

پروتئین تام ،اوره ،فسفر و کلسیر سمرم خمون بمه روش

مممیشمموند کممه در ایممن صممورت عممالوه بممر خسممارات

آنزیمی کالریمتری با استفاده از کیمت (شمرکت پمار

اقتصممادی ،ممکممن اسممت بعممد از مممدتی گلممه از ذخممایر

آزمممون و زیسممتشممیمی) و دسممتگاه اسممپکتروفتومتر

ژنتیکی تهی شود .اثرات اقتصادی این بیماری قابمتوجه

( )Geneus 20اندازهگیری شد .میمزان کمورتیزول سمرم

است و بدون درمان میزان تلفات میتواند به  111درصد

خممون بممه روش اکیممزا و بمما اسممتفاده از کیممت ( Q_1

زودهنگمام ایمن

 DIAPLUSشرکت آمریکایی) بهوسمیله دسمتگاه اکیمزا

دامهای بیمار برسد .بنابراین ،تشمخی

بیماری و درمان سریع میتواند منجر بمه یم

بازگشمت

( )Awarenessاندازهگیری شد.

سریع به حالت عادی شمود .بمرای کنتمرل ایمن عارضمه

 -تحلی آماری دادهها :دادههای به دسمت آممده توسم

روشهای مختلفی ارائهشده است که یکی از آنها تهیمه

نرمافزار آماری  SASمورد تدلیم آماری قمرار گرفتنمد.

متابولیت پروفایم خون دامها میباشد .بنابراین همدف از

بممرای بررسممی عوامممم مممؤثر بممر غلظممت هورمممون و

ایممن مطالعممه ،بررسممی سممطوح برخممی از عناصممر و

متابولیتهای خونی ،ابتدا اثر متغیرهای مربو به حیوان

متابولیتها و کورتیزول خون در میشهای آبسمتن قمزل

مانند شمکر زایمش (در سمه حالمت یم شمکر زایمش،

جهت پیشگیری از کتوزی

در آنها میباشد.

دوشکر زایش و سهشکر زایش و باکتر) ،وزن تولد بره،

327

سکینه حسینی و همکاران

بررسی رخداد مسمومیت آبستنی با تعیین سطوح برخی از عناصر ،متابولیتها و ...

چندقلو بودن (در دو حالت ی قلمو و دوقلمو) و زممان

هورمون کورتیزول و متابولیتهما بما اسمتفاده از دسمتور

خونگیری (در سه حالت قبم از آبستنی ،اواس آبستنی

 proc corrبرنامه  SAS 9.1مداسبه شد.

و قبم از زایش) بر هورمونها و متابولیمتهمای خمونی
(کورتیزول ،گلوکز ،اوره ،کلسیر ،فسفر و پمروتئین تمام)

یافتهها

جهممت تممیثیر آنهمما بممر بیممماری مسمممومیت آبسممتنی
موردمطالعه قرار گرفتند .در این مرحله یم

بمر اسما

تدلیمم بما

خونگیری روی تمامی عناصر ،متابولیتهما و هورممون

دخالت کلیه عوامم مؤثر انجام گرفت .مقایسات میانگین

کورتیزول سرم معنیدار بمود ( .)p>1/11همچنمین ،اثمر

بین سطوح اثرات ثابت به دلیم نامتعادل بودن دادههما در

شکر زایش تنها روی گلوکز سمرم خمون معنمیدار بمود

مممدل ،از آزمممون تمموکی کرامممر در سممطح معنممیداری 1

( .)p>1/11اثممر تیمم

درصد انجام شد .بعمد از جممعآوری و تدلیمم دادههما،
برای هورمون و متابولیمتهمای خمونی از یم
تجزیه واریان

جمدول  ،1بممهغیمراز فسمفر اثمر مرحلممه

زایممش روی تمممامی عناصممر،

متابولیتها و هورمون کورتیزول غیر معنی دار بمود .اثمر

جمدول

وزن تولد بره تنها روی کورتیزول سمرم خمون معنمیدار

استفاده شد .همچنمین همبسمتگی میمان

بود (.)p>1/11

جدول  -1تحلی عوام مؤثر بر غلظت هورمون ،عناصر و متابولیتهای خونی
پارامترها

عوام مؤثر

گلوکز

اوره

کلسیر

فسفر

پروتئین تام

کورتیزول

شکر زایش

**

ns

ns

ns

ns

ns

زایش

ns

ns

ns

ns

ns

ns

مرحله خونگیری

**

**

**

ns

**

**

وزن تولد بره

ns

ns

ns

ns

ns

**

تی

* :معنیداری اختالفات در سطح احتمال  9درصد.
** :معنیداری اختالفات در سطح احتمال  1درصد.

براسا

non-significant :ns

جدول  ،2مقدار گلوکز خون در میشها در

هر سه دوره خونگیری متفماوت بموده و میمزان گلموکز
سرم خون در میش در اواس آبستنی بیشتر بوده و قبمم

بر غلظت پروتئین تام خون غیر معنیدار بوده ،ولمی
در مورد اثر زمان خونگیری معنیدار بود (.)p>1/11

از آبستنی کمترین بود .همچنین میشهمای شمکر اول و

همچنین ،میزان غلظت پمروتئین تمام در زممانهمای

دوم و سوم باهر اختالف معنیدار داشتند ( .)p>1/11در

مختلف خمونگیمری در دوره سموم بما دوره اول و دوم

فرزند با میشهایی که

متفاوت بوده و در دوره سوم میزان پمروتئین تمام خمون

دارای دو فرزند بودند ،کمی اختالف وجود داشمت کمه

کاهشیافته بود .ازلداظ پروتئین تام خون ،شمکر اول و

زایش

دوم و سوم بماهر اخمتالف داشمتند ولمی ایمن اخمتالف

میزان گلوکز میشهای دارای ی

این اختالف معنیدار نبود .اثر شکر زایش و تی
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معنیدار نبود .غلظت پروتئین تام سرم خون ممیشهمای

گیری بر میزان کلسیر معنیدار بود .همچنین ممیشهمای

دارای فرزند بیشتر در مقایسه بما ممیشهمای دارای یم

شکر اول در مقایسه بما ممیشهمای شمکر دوم و سموم

فرزند اختالف خیلی کمی داشت اما ایمن اخمتالف غیمر

کلسیر خون کمتری داشمتند .اثمر شمکر زایمش و زممان

معنیدار بود (جدول .)2

خونگیری بر روی فسفر خون غیر معنیدار بود (جدول
. )2

اثر شکر زایش بمر اوره خمون غیمر معنمیدار بمود.
مقدار اوره در هر سه زمان خونگیمری متفماوت بموده و

شکر زایش بر کمورتیزول خمون تمیثیر معنمیداری

در زمان آخرین مرحلمه خمونگیمری کمتمرین مقمدار را

نداشت ولی مرحله خونگیری بر میزان کورتیزول خمون

داشت .همچنین مقدار اوره در میشهمای شمکر اول بما

تیثیر معنیدار داشت ( .)p>1/11تی

دوم و سوم اختالف داشتند که بیشترین افزایش مربمو

هورمون کورتیزول تمیثیر معنمیداری نداشمت .در میمان

به گروه سوم بود ،بااینحال این اختالف معنیدار نبمود.

میشهای با شکر زایش متفاوت ،اختالف معنیداری در

غلظت اوره خون در دو گروه میش کمی تفاوت داشمت

میزان کورتیزول سرم خون وجود نداشت .در زمانهمای

فرزند کممی بیشمتر

مختلف خونگیری ،میزان غلظمت کمورتیزول خمون بما

که مقدار آن در میشهای دارای ی

زایمش بمر میمزان

یکمدیگر اخمتالف معنمیداری ( )p>1/11داشمته و ایممن

بود بااینحال این اختالف معنیدار نبود (جدول .)2

میزان در دوره دوم خونگیری بیشتر بود (جدول .)2

شکر زایش بر میزان کلسیر خون تمیثیرگمذار بموده
ولی این تیثیر معنیدار نبود درحالیکه اثمر زممان خمون-
جدول  -2مقایسه میانگین حداق مربعا

عوام مؤثر بر روی عناصر و متابولیتهای خون در  05رأس میش قزل

مرحله خونگیری
صفات اندارهگیریشده

شکر زایش

قبم از تلقیح

میانه آبستنی

اواخر آبستنی

()51/11/15

()51/12/21

()51/11/11

91

91

91

تعداد میش
گلوکز ()mg/dl

45/51

c

a

19/95

b

اول

دوم

21

95/91

c

91/40

تی

1
b

19/17

a

سوم

ی قلو

24

2

92/91

a

97/25

زایش
دوقلو
42
a

95/49

اوره ()mg/dl

22/05a

29/21b

15/11c

20/11a

24/42a

24/17a

24/21a

20/17a

کلسیر ()mg/dl

2/21b

7/22b

5/21a

7/11b

5/22a

2/25ab

2/15a

2/10a

فسفر ()mg/dl

4/12a

4/70a

4/55a

4/15a

4/50a

4/72a

4/72a

4/75a

پروتئین تام ()g/dl

a

a

2/15

b

1/21

a

7/51

a

7/92

a

7/70

a

7/79

a

7/12

کورتیزول ()ng/dl

ab

a

2/52

b

1/05

a

2/17

a

2/41

a

1/91

a

2/92

a

1/17

2/19
1/11

 :a,b,cحروف کتین غیرمشابه در هر ستون بیانگر وجود اختالف معنیدار در سطح احتمال ی

بر اسا

درصد میباشد.

جدول  ،0همبستگی موجود بین گلوکز و اوره

با هورممون کمورتیزول نیمز  r= -1/142بمود .یعنمی بما

ابق انتظار منفی بود ،اما معنیدار نبود .همبستگی گلوکز

دام و همچنممین

افممزایش میممزان گلمموکز میممزان اسممتر

با کلسیر مثبت ( )r=1/07بود .ضریب همبستگی گلموکز
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کورتیزول خون کاهش مییافت.

منفممی انممرژی پممایین آمممده و در نتیجممه میممزان

جدول  -3میزان همبستگی بین متابولیتهای خونی و هورمون کورتیزول
پارامترها

گلوکز

کلسیر

فسفر

اوره

پروتئین تام

کورتیزول

گلوکز

1/111

-

-

-

-

-

کلسیر

1/107

1/111

-

-

-

-

فسفر

1/149

-1/142

1/111

-

-

-

اوره

-1/11

-1/12

-1/14

1/111

-

-

پروتئین تام

-1/10

-1/17

**-1/21

**1/42

1/111

-

کورتیزول

-1/142

-1/20

1/12

1/117

1/21

1/111

* :معنیداری اختالفات در سطح احتمال  9درصد :** .معنیداری اختالفات در سطح احتمال  1درصد.

.)Wilson et al., 1983; Bergman et al., 1966

بحث و نتیجهگیری
در این مطالعه نقش و اثر زمان خونگیری بر میمزان

معنیدار بودن تیثیر تاریخ خونگیمری بمر میمزان گلموکز

عناصر و متابولیتهای خونی مثم گلوکز ،کلسیر ،فسفر،

خون با نتایج زارا شدنه و صادقی پنماه در سمال ،2114

اوره ،پروتئین تام و هورمون کورتیزول بررسی شد که با

رضاپور و همکاران در سال  ،2111رامین و همکاران در

افممزایش اوره و همچنممین کمماهش کلسممیر ،گلمموکز و

سال  ،2112فیرات و اوزپینار در سال  ،2112م نیمم و

کورتیزول خون هممراه بمود .همچنمین در ایمن بررسمی

همکمماران در سممال  1557و بممم و آنممیر در سممال 1559

پروتئین تام و فسفر سرم تغییر چندانی نداشتند .معنیدار

مطابقت داشت ( Zare Shahneh and Sadeghi Panah,

بودن اثر شکر زایش بر میزان گلوکز سرم خون با نتمایج
مطالعه رامین و همکاران در سال  2119و یافتههای بنمی

;2004; Rezapour et al., 2011; Ramin et al., 2008
;Firat and Ozpinar, 2002; McNeill et al., 1997
 .)Bell and Anim, 1995اثر وزن تولمد بمره بمر میمزان

اسممماعیم و همکمماران در سممال  2112مطابقممت داشممته

گلوکز خون غیر معنیدار بود که با نتمایج زارا شمدنه و

( )Ramin et al., 2005; Bani ismail et al., 2008ولی

صادقی پناه در سال  ،2114پترسون و همکاران در سمال

با نتایج کاباکجی و همکاران در سال  2110و یافتههمای

 1550و ویلسممون و همکمماران در سممال  1520مطابقممت

فرجیان حاجیخاجلو و همکاران در سمال  2111مغمایر

داشمت ( ;Zare Shahneh and Sadeghi Panah, 2004

بود (Kabakci et al., 2003; Farajyan Hajikhajehlou

.)Petterson et al., 1993; Wilson et al., 1983

زایش

معنیدار نبودن اختالف میزان گلوکز خون در میشهمای

بر مقدار گلوکز خون با نتایج زارا شدنه و صادقی پنماه

دارای ی

فرزند با میشهای دارای دو فرزند ،بما نتمایج

در سممال  ،2114پترسممون و همکمماران در سممال ،1550

زارا شدنه و صادقی پناه در سال  2114مطابقت داشمت

ویلسون و همکاران در سال  1520و برگمن و همکاران

(.)Zare Shahneh and Sadeghi Panah, 2004

 .)et al., 2010همچنین غیرمعنیدار بودن اثر تی

در سمال  1511مطابقمت داشمت ( Zare Shahneh and
;Sadeghi Panah, 2004; Petterson et al., 1993
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در بررسی حاضر ،غیرمعنیدار بودن اثر شکر زایش

پروتئین اثرات مخربی بر غلظتهای هورمون کورتیزول

بر مقدار اوره خون با نتایج فرجیمان حماجیخاجمهلمو و

دارد .در ی

مطالعمه نشمان دادهشمده اسمت کمه میمزان

همکاران در سال  2111و کاباکجی و همکاران در سمال

غلظت اوره خون در میشهای آبستن بیشتر از میشهای

 2110مطابقت داشته (Farajyan Hajikhajehlou et al.,

غیر آبستن و در حال شیردهی میباشد .همچنمین ،یکمی

 )2010; Kabakci et al., 2003ولمممی بممما نتمممایج

از عالئر سوءتغذیه در اواخر آبستنی افزایش اوره خمون

بنیاسماعیم و همکاران در سال  2112مغایر بود ( Bani

است ( .)McNeill et al., 1997ی

بررسمی نشمان داده

 .)Ismail et al., 2008غیرمعنمیدار بمودن تمیثیر تیم

است که از روز  121آبستنی تا زایمان غلظت اوره خون

زایش بر میزان اوره خون با نتایج فرجیان حاجیخاجهلو

میشهایی که جنین سنگینتری داشتند ،بیشتر بود ( Bell

و همکاران در سال  2111و رامین و همکماران در سمال

 .)et al., 1989نتایج بهدستآممده در خصمو

مقمدار

 2119مطابقت داشته (Farajyan Hajikhajehlou et al.,

اوره خون در بررسی حاضر ،در هر سه زمان خونگیری

 )2010; Ramin et al., 2005ولی با نتایج زارا شدنه و

با نتمایج رضماپور و همکماران در سمال  2111مطابقمت

صادقی پناه در سال  2114و م نیم و همکاران در سال

داشممت ( .)Rezapour et al., 2011معنممیدار نبممودن

 1557مغایر بود (Zare Shahneh and Sadeghi Panah,

تفاوت مقدار اوره خون در میشهای شمکر اول ،دوم و

 .)2004; McNeill et al., 1997معنمیدار بمودن تمیثیر

سمموم بمما نتممایج کابمماکجی و همکمماران در سممال 2110

زمان خونگیری بر میزان اوره خون با نتمایج رضماپور و

هرخوانی داشته ( )Kabakci et al., 2003ولی با نتمایج

همکاران در سمال  2111و راممین و همکماران در سمال

بنممی اسممماعیم و همکمماران در سممال  2112هممرخمموانی

 2112مطابقت داشته ( Rezapour et al., 2011; Ramin

نداشمت ( .)Bani Ismail et al., 208نتمایج مربمو بمه

 )et al., 2008ولی با نتمایج فیمرات و اوزپینمار در سمال

غلظت اوره خمون در دو گمروه ممیش دارای یم

و دو

 ،2112م نیم و همکاران در سال  1557و زارا شمدنه

فرزند با نتایج بم و آنیر در سال  1559مطابقمت داشمته

و صمادقی پنماه در سمال  2114مغمایر بمود ( Firat and

( )Bell and Anim, 1995ولی با نتمایج زارا شمدنه و

Ozpinar, 2002; McNeill et al., 1997; Zare
.)Shahneh and Sadeghi Panah, 2004

صممادقی پنمماه در سممال  2114مطابقممت نداشممت ( Zare

اوره ی

منبع مدلول برای تولید آمونیاک است کمه

در تغذیممه نشممخوارکنندگان اسممتفاده مممیشممود ،ولممی در
صورت تغذیه میشها با غذاهای حاوی پمروتئین بماک و
یا پایین بودن کربوهیدرات جیره ممکن است مقدار اوره
خون میش افزایش یابد ،که این افزایش عالوه بر ایجماد
استر

در دام و افزایش هورمون کورتیزول خون سبب

سق جنین میگردد .البته کزم بهذکر است کمه افمزایش
غلظت اوره خون ناشی از تغذیه با جیرههای سرشمار از

.)Shahneh and Sadeghi Panah, 2004
معنیدار نبودن تیثیر شکر زایش بمر میمزان کلسمیر
خون با نتایج فرجیان حاجیخاجهلو و همکاران در سال
 2111و فیممرات و اوزپینممار در سممال  2112هممرخمموانی
داشت ( Farajyan Hajikhajehlou et al., 2010; Firat

 )and Ozpinar, 2002ولممی بمما نتممایج جاگاتیسممان و
همکاران در سال  ،2110هفنماوی و همکماران در سمال
 2111و یگانهپرست و همکماران در سمال  2119مغمایر
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بمود ( Jagatheesan et al., 2003; Hefnawy et al.,

همکاران در سال  2112و یگانمهپرسمت و همکماران در

 .)2011; Yeghanehparast et al., 2005معنیدار بمودن

سممال  2119هممرخمموانی نداشممت ( Ramprabhu and

اثر زمان خونگیمری بمر میمزان کلسمیر خمون بما نتمایج

;Dhanapalan, 1999; Jagatheesan et al., 2003
Mostaghni et al., 2012; Yeghanehparast et al.,
 .)2005غیرمعنیدار بودن تیثیر زمان خونگیری بر میزان

همکاران در سال  2119و رامپرابهو و دهاناپاکن در سال

فسفر خون با نتمایج یگانمهپرسمت و همکماران در سمال

 2110مطابقممت داشممت ( ;Mostaghni et al., 2012

 2119و رامپرابهو و دهاناپماکن در سمال  2110مطابقمت

مسممتقنی و همکمماران در سممال  ،2112یگانممهپرسممت و

Yeghanehparast et al., 2005; Ramprabhu and
 .)Dhanapalan, 2003همچنین میشهای شمکر اول در

مقایسه با ممیشهمای شمکر دوم و سموم کلسمیر خمون
کمتری داشتند و این در شرایطی است که اگمر نیماز بمه
کلسیر افزایش یابد (اواخر آبسمتنی و اوایمم شمیردهی)،
مقدار جذ

و قابلیت جذ

دلیم قابلیت جذ

آن زیاد میشود .به هممین

کلسیر در گوسفندان جوان ،به دلیمم

نیاز بیشتر ،افزونتر از گوسفندان مسن است و درنتیجمه
باید میزان کلسیر خون میشهمای جموان در مقایسمه بما
میشهای مسن بیشمتر باشمد .کماهش معنمیدار کلسمیر
میشهای موردمطالعه میتواند ناشمی از نیماز شمدید بمه
یون کلسیر در مماههمای آخمر آبسمتنی و کمبمود میمزان
دریافت این عنصمر بمه علمت مدمدودیت و مدرومیمت
غذایی میشها باشد .هفناوی و همکاران در سمال 2111
نیز در تدقیق خمود کماهش مقمادیر کلسمیر سمرم را در
ممموارد مسمممومیت آبسممتنی تجربممی نشممان داده اسممت
(.)Hefnawy et al., 2011
غیرمعنیدار بودن اثر شکر زایمش بمر میمزان فسمفر
خون با نتایج هفناوی و همکماران در سمال  ،2111بنمی
اسماعیم و همکاران در سال  2112و دیا

و همکماران

در سمال  2114همرخموانی داشمت ( Hefnawy et al.,

)2011; Bani ismail et al., 2008; Dias et al., 2004
ولممی بمما نتممایج رامپرابهممو و دهاناپمماکن در سممال ،1555
جاگاتیسممان و همکمماران در سممال  ،2110مسممتقنی و
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داشت ( Yeghanehparast et al., 2005; Ramprabhu

 .)and Dhanapalan, 2003حیوانات جموان نسمبت بمه
مسنترها نیاز بمه فسمفر بیشمتری دارنمد ،زیمرا در حمال
ساختن استخوانهای بدن خمویش ممیباشمند .بنمابراین،
میزان فسفر موردنیاز برای دامهای جوان مقدار  5گرم به
ازای هر کیلوگرم افزایش وزن زنده میباشد ،درحالیکمه
برای دامهای مسنتر مقمدار  1گمرم فسمفر بمه ازای همر
کیلوگرم افزایش وزن زنده موردنیاز است.
غیرمعنیدار بودن اثر شکر زایش بر غلظت پروتئین
تام خون بما نتمایج فیمرات و اوزپینمار در سمال  2112و
فرجیممان حمماجیخاجممهلممو و همکمماران در سممال 2111
همخمموانی داشممته (

;Firat and Ozpinar, 2002

 )Farajyan Hajikhajehlou et al., 2010ولممی بمما
یافتممههممای مجممابی و همکمماران در سممال  2111و بنممی
اسممماعیم و همکمماران در سممال  2112مغممایرت داشممت
(.)Mojabi et al., 2000; Bani Ismail et al., 2008
مطالعات نشان داده است که بما افمزایش سمن ،افمزایش
عمومی پروتئین تام خون مشاهده ممیشمود و در سمنین
پیری مجدداً پروتئین خون کاهش مییابد .معنیدار بودن
اثر زمان خونگیری بر مقدار پروتئین تام خون بما نتمایج
زارا شدنه و صمادقی پنماه در سمال  ،2114مم نیمم و
همکمماران در سممال  1557و بممم و آنممیر در سممال 1559
مغایرت داشت ( Zare Shahneh and Sadeghi Panah,
2004; McNeill et al., 1997; Bell and Anim,
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زایمش بمر مقمدار

مممیدهممد و گلوکوکورتیکوئیممدها سممبب کمماهش جزئممی

 .)1995غیر معنیدار بمودن اثمر تیم

پروتئین تام خون با نتایج زارا شدنه و صادقی پنماه در

پروتئین تام میشموند .اسمتر

(تغییمرات دمما و تمب)،

سممال  2114مغممایرت داشممته ( Zare Shahneh and

افزایش فعالیت غدد فوق کلیموی و همچنمین بازسمازی

 )Sadeghi Panah, 2004اما با نتایج راممین و همکماران

پروتئین سبب کاهش میزان پروتئین تام سمرم در اواخمر

در سال  ،2119م نیم و همکاران در سال  1557و بمم

آبستنی میشود.

و آنیر در سال  1559مطابقمت داشمت ( Ramin et al.,

غیممرمعنممیدار بممودن اثممر شممکر زایممش بممر میممزان

2005; McNeill et al., 1997; Bell and Anim,
.)1995

کورتیزول خون با نتمایج بنمی اسمماعیم و همکماران در

غیرمعنی دار بودن تفاوت غلظت پروتئین تمام سمرم
و دو فرزند بما نتمایج

خون در دو گروه میش دارای ی

م نیم و همکاران در سال  1557و راممین و همکماران
در سال  2119هرخوانی داشت ( ;Ramin et al., 2005

 .)McNeill et al., 1997میشهایی که تعداد جنینهمای
بیشتر و سنگینتر دارند ،میتوانند گلوکز موردنیاز خمود
را تیمین کنند که بخشی از آن با هزینه کردن اسیدهمای
آمینه بهدست میآید .در بررسیهای انجمامشمده عواممم
گوناگون مؤثر در ساخت و یا دفمع پمروتئینهمای سمرم
خمممون در شمممرای فیزیولوژیم م

و آسمممیبشمممناختی

موردبررسی قرارگرفتهاند که مهرترین آنهما عبارتنمد از:
تیثیر سن ،تیثیر جنین و هورمونها ،آبستنی و شمیرواری،
و از دست رفمتن مایعمات بمدن .بما

تیثیر تغذیه ،استر

افزایش سن در همه حیوانات افزایش عممومی پمروتئین
تام ،کماهش آلبمومین و افمزایش گلوبمولینهمای سمرمی
مشاهده میشود و در سنین پیری ،پروتئین خون مجمدداً
کاهش مییابد .تیثیر هورمونها بمر پمروتئینهمای سمرم
میتواند آنابولی

یا کاتابولی

باشد که معموکً بسته بمه

نمموا هورمممون و دوره زنممدگی متفمماوت مممیباشممد.
هورمونهای تستوسمترون و اسمتروژن معمموکً در هممه
گونهها اثمر آنابولیم
آنابولی

دارنمد .هورممون رشمد نیمز تمیثیر

دارد .تیروکسین پمروتئین تمام سمرم را کماهش

سال  2112مغایرت داشت ()Bani Ismail et al., 2008
ولی با نتایج فرجیان حاجیخاجهلو و همکاران در سمال
 2111هرخوانی داشمت ( Farajyan Hajikhajehlou et

 .)al., 2010معنیدار بودن مرحله خونگیری بمر میمزان
کورتیزول خون با نتایج رامین و همکاران در سال 2112
و فیرات و اوزپینمار در سمال  2112همخموانی نداشمت
(.)Ramin et al., 2008; Firat and Ozpinar, 2002
افزایش سطوح هورمون کورتیزول با افزایش حساسمیت
میشهای آبستن در هفتههای آخر آبستنی ،باعث افزایش
اوره و اسیدهای چر
اثر استر

فعال در سرم خون ممیشمود .در

میزان کمورتیزول خمون افمزایش ممییابمد و

باعث نارسایی کبد و درنتیجمه کماهش مصمرف گلموکز
میشود .درصورتیکمه کمورتیزول کماهش یابمد ،باعمث
کمماهش جممذ

کلسممیر از روده مممیشممود و زمممانی کممه

کورتیزول باک باشد و یما کمورتیزول مصمنوعی مصمرف
شود میتواند باعمث پموکی اسمتخوان شمود .کمورتیزول
سبب کاتابولیسر پروتئینها شده و از این اریمق باعمث
افزایش گلموکز خمون ممیشمود .پم

بمدن در شمرای

استر های اوکنی ،انرژی را اوری تنظیر میکنمد کمه
گلوکز در اختیار مغز قرار گیرد .درصورتیکه انمرژی در
بمدن بمهصممورت فیزیولوژیم

توزیمعشممده باشمد ،کممار

کورتیزول به شکم گلیکوژنز خواهمد بمود کمه آن را در
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بررسی رخداد مسمومیت آبستنی با تعیین سطوح برخی از عناصر ،متابولیتها و ...

بافتهای کبد ،عضمالت اسمکلتی و عضمالت قلبمی بمه

هیپرپروتئینمی ،به دلیم کاهش مقدار کلسیر پیونمدی بمه

انجام میرساند .معنیدار نبودن اثر شکر زایش بر میمزان

پروتئینها ،میزان کلسیر سرم خون کر میشود .بنابراین،

کورتیزول خون با نتمایج بنمی اسمماعیم و همکماران در

نتیجممه مممیگیممریر کممه میممزان پممروتئین و کلسممیر خممون

سمال  2112همرخموانی داشمت ( Bani Ismail et al.,

همبستگی مثبتی باهر دارند که با یافتههمای مما مغمایرت

 )2008ولی با نتایج فرجیان حاجیخاجهلمو و همکماران

داشت .در بررسی ما همبستگی موجود میان پروتئین تام

در سمممال  2111همممرخممموانی نداشمممت ( Farajyan

و کلسیر ،منفی ( )1/17و کامالً معنیدار بود که با نتمایج

 .)Hajikhajehlou et al., 2010معنممیدار بمودن تممیثیر

فرجیممان حمماجیخاجممهلممو و همکمماران در سممال 2115

مرحله خونگیری بر غلظمت کمورتیزول خمون و بیشمتر

هممرخمموانی دارد ( Farajyan Hajikhajehlou et al.,

بودن میزان کورتیزول در دوره دوم خونگیری بما نتمایج

.)2009

رامین و همکاران در سال  2112و فیرات و اوزپینمار در

هماناور که بیان شمد ،افمزایش یما کماهش برخمی

سال  2112هرخموانی نداشمت ( ;Ramin et al., 2008

متابولیتها و عناصر خونی دلیم بر بیمماری مسممومیت

.)Firat and Ozpinar, 2002

آبستنی است .در اواخر آبستنی با افزایش نیاز نگمهداری

با تدلیم جدول همبستگی نتیجهگیری میشمود کمه

و تولیدمثم و پائین بمودن خموراک مصمرفی ،بمه علمت

با افزایش میزان گلوکز ،غلظت اوره کاهش خواهد یافت

بزرگ شمدن جنمین و حجمیر شمدن مایعمات جنینمی و

( ،)r=-1/11زیممرا بمما افممزایش گلمموکز دیگممر نیممازی بممه

درنتیجه کاهش حجر شکمبه ،بماکن

منفمی انمرژی بمه

دآمیناسیون و کاتابولیسمر پمروتئین و اسمیدآمینه نیسمت.

وجممود آمممده و ایممن پدیممده باعممث بممروز تغییراتممی در

این یافته با نتمایج راممین و همکماران در سمال  2119و

متابولیتهای خونی و هورمونی دام میشود که منجر بمه

فرجیممان حمماجیخاجممهلممو و همکمماران در سممال 2115

مسمممومیت آبسممتنی تدممت بممالینی مممیشممود .بعضممی از

همرخموانی داشمت ( Ramin et al., 2005; Farajyan

اختالفات موجود در بمین نتمایج بمهدسمتآممده از ایمن

 .)Hajikhajehlou et al., 2009نتایج بهدستآمده نشان

مطالعه در مقایسه با نتایج مدققین دیگر ،احتماکً به دلیم

میدهند که همبستگی منفی میان سطوح گلوکز بما اوره،

اخممتالف درجممه حممرارت مدیطممی و حالممت تغذیممهای

پروتئین تام و کوتیزول خون وجمود داشمته و همچنمین

مممیشهممای آبسممتن در مدممی هممای پرورشممی متفمماوت

همبستگی مثبت میان گلموکز بما کلسمیر و فسمفر سمرم

میباشد.

مشاهده میشمود .غلظمت کلسمیر پالسمما تدمت تمیثیر

ارزیابی متابولیتها و هورمونهای خمونی ،ابمزاری

پروتئین تام پالسما است .افمزایش مقمدار پمروتئین تمام

بیماری مسمومیت آبستنی در میش

پالسما تدمت تمیثیر غلظمت همر یم

مهر جهت تشخی

از پمروتئینهمای

بوده و تیثیر کمبود مواد مغذی در اواخر ماههای آبسمتنی

پالسما میباشد .افمزایش مقمدار پمروتئینهمای پالسمما،

و دوره شیرواری مهر تلقی شده و میتوان بما ممدیریت

مقدار کلسیر پیوندی به پروتئینها را افزایش میدهمد و

صدیح و استفاده از جیرههای متعادل در  1/9ماه اواخمر

درنتیجمممه کلسمممیر پالسمممما زیممماد ممممیشمممود و در

آبستنی از پیشرفت و عوارض آن جلوگیری کرد.
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Abstract
Pregnancy toxemia of ewes is a metabolic disease caused by glucose deficiency in mothers in
response to rapid increases in fetal requirements. The objective of this study was evaluation of
some blood elements and metabolites and cortisol levels in pregnant Ghezel ewes at
Khalatposhan research station. In this study, blood samples were taken from 50 pregnant ewes at
three times, before mating, during pregnancy and before lambing. Thereafter, glucose, calcium,
phosphorus, urea and total protein levels were measured using the spectrophotometric method
and blood cortisol concentration using the Elisa method. The effect of parity on serum glucose
concentration was significant (p<0.01). Phosphorus concentration in all ewes was at the same
level and no significant difference was observed regarding phosphorous levels between ewes.
Lambing type had no effect on the measured parameters. Blood sampling time had significant
effect (p<0.01) on all the measured parameters except phosphorus. Serum cortisol levels were
significantly (p<0.01) increased by body weight of lambs at birth. There was a negative
correlation between glucose and urea (r=-0.16). The correlation between total protein and urea
(r=0.42) and total protein and phosphorous (r=-0.21) was statistically significant (p<0.01). In
general it can be concluded that pregnancy toxemia could be prevented by measurement and
analysis of blood metabolites during pregnancy and the use of suitable diets and management
strategies.
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