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چکیده
منیزیم برای فعال کردن تعداد زیادی از سیستمهای آنزیمی با تشکیل کمپلکس عنصری-آنزیمی الزم است  .از ایت رو کمبتود آن در
نشخوارکنندگان از اهمی

ویژهای برخوردار اس  .هدف از مطالعه حاضر بررسی مقادیر سرمی منیزیم و ارتباط آن با مقتادیر کلستیم،

فسفر ،پروتئی تام ،آلبومی  ،گلوکز و بیلیروبی تام در گوسفندان ماده نژاد قزل شهرستان میاندوآب بود .بدی منظور ،در هر فصتل از
 100رأس گوسفند نژاد قزل در منطقه میاندوآب خونگیری بهعمل آمد و میزان منیزیم ،کلسیم ،فسفر ،پروتئی تام ،آلبومی  ،گلتوکز و
بیلیروبی تام سرم اندازهگیری شد .نتایج با استفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس یکطرفته در فصتول مختلت

مقایسته گردیتد.

همچنی رابطه دادهها با میزان منیزیم سرم نیز با آزمون همبستگی پیرسون بررسی شدند .میتزان منیتزیم در پتا یز و زمستتان بتهطتور
معنیداری بیشتر از بهار و تابستان و میزان پروتئی تام و فسفر نیز کمتر از بهار و تابستان بود ( .)p<0/05با افزایش میزان منیزیم ،میزان
کلسیم ،پروتئی تام و فسفر کاهش یاف

که نشاندهنده رابطه غیرمستقیم و معنیداری بود ( .)p<0/05میزان بیلیروبی و آلبتومی نیتز

رابطه مستقیم و معنیداری با میزان منیزیم داش

( ،)p<0/05بهطوریکه با افزایش میزان منیزیم ،پارامترهای مذکور نیز افتزایش نشتان

داد .نتایج مطالعه نشان داد که تغییر در میزان منیزیم سرمی گوسفندان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر پارامترهای بیوشیمیایی سرم دارد .بر
اساس نتایج مطالعه ،استفاده از مکملهای استاندارد حاوی منیزیم در جیره گوسفندان ضروری اس .
کلیدواژهها :منیزیم ،فصلی ،پارامترهای بیوشیمیایی ،گوسفند قزل ،میاندوآب.
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بهوجود میآید که آنزیم اخیرر فقر ،در حضرور منیرزیم

مقدمه
منیزیم بررای فعرال کرردن تعرداد بسریار زیرادی از

قادر به فعالیت است ( Radostits et al., 2006; Riond

سیستمهای آنزیمی با تشکیل کمپلکس عنصری-آنزیمی

 .)et al., 1995از طرف دیگر پراراتورمون در متابولیسرم

( )metal-enzyme-complexضروری است ( Fontenot

کلسیم و فسفر در نشخوارکنندگان نقش بهسزایی داشته،

 .)et al., 1989; Riond et al., 1995منیرزیم داخررل

بهطوریکه در کاهش منیزیم ،کاهش عیار سرمی کلسریم

سلولی آنزیم فسفاتاز ،آنزیمهای کاتالیزان و واکنشهایی

و فسفر ،قابرل انتظرار اسرت (.)Fontenot et al., 1989

را که آدنوزین تریفسفات در آنها مداخلره دارد ،فعرال

مطالعات نشان داده است که هیپرمنیزیمی منجر به برروز

میکند ( ;Fontenot et al., 1989; Kasari et al., 1990

هیپوکلسمی میگردد که این امر میتواند به دلیل کراهش

 .)Riond et al., 1995از آنجائیکه آدنوزین تریفسفات

فعالیرت هورمرون پاراتیروئیرد باشرد ( Massry et al.,

در یررک سلسررله از اعمررال مختلرر

ماننررد انقباضررات

.)1970; Xi et al., 2009

عضالت ،سنتز پروتئین ،چربی ،اسید نوکلئیرک ،سرنتز و

منیررزیم از کاتیونهررای مهررم سررلولی اسررت کرره در

مورد استفاده قراردادن گلوکز ،انتقال گروه متیل و فعرال

عملکرد عصربی و آنزیمری نقرش دارد .منیرزیم سیسرتم

کررردن سررولفات ،اسررتات ،فرمررات و فسفریالسرریون

عصبی را در مقابل هایپوکسری و اثررات نوروتوکسریک

اکسیداتیو نقش مهمی دارد ،میتروان نتیجره گرفرت کره

بیلیروبین محافظت میکند و این اثررات حفرایتی را از

منیزیم داخل سلولی در تمام فعالیرتهرای آنرابولیکی و

طریق بلوک کردن مکانیسم تحریکی گیرنده N-methyl-

کاتابولیکی بزرگ که متابولیتهای اصلی مداخله دارنرد،

 D-Aspartateاعمرال مریکنرد (.)Sarici et al., 2004

شرکت میکند .منیزیم در ثبات ایمنی سلولی و هومورال

محققین بیان نمودهانرد کره بردن جهرت کراهش اثررات

برردن نقررش وی ر های دارد و در کرراهش مقررادیر سرررمی

بیلیروبین در آسیب عصبی به عنوان مکانیسرم دفراعی،

منیزیم ،قدرت ایمنیت بدن کاهشیافته و حیوان مسرتعد

سطح منیزیم خارج سلولی را افزایش میدهرد ( Imani,

به بسیاری از عفونتهای ثانویره ماننرد جفرتمانردگی،

.)2012

پنومرونی ،سرق ،،اسرهال و  ...میگرردد ( Carroll and

با توجه به موارد فوقالذکر و اهمیت وی ه منیزیم در

 .)Forsberg, 2007; Ezeibe et al., 2009کاهش منیزیم

جانداران ،انجام مطالعات اپیدمیولوژی در این خصرو

خون یک مشکل جهانی است که وقوع تکگیر داشرته و

در هررر منطقرره ضررروری اسررت .هرردف از ایرن بررسری

تررا  10درصررد گلرره را میتوانررد مبررتال سررازد ( White,

ارزیابی میانفصلی عیار سررمی منیرزیم و ارتبرا آن برا

 .)2016این بیماری در هر جایی که علوفه ،منبر اصرلی

برخری از پارامترهررای بیوشریمیایی سرررم در گوسررفندان

غذا است ،میتواند مشکلساز باشرد ( .)Leng, 1990بره

منطقه میاندوآب بود.

طور مثال آدنوزین که اهمیت حیاتی در تنظریم بسریاری
از آنزیمها و هورمونها ازجمله پراراتورمون دارد ،خرود
از تأثیر آنزیم آدنیل سیکالز و دیآدنوزین ترریفسرفات
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ماده ن اد قزل به یاهر سالم منطقه میاندوآب در سرنین 2

 -تحلیل آماری دادهها :دادههای حاصرل برا اسرتفاده از

تا  5سال ،توس ،لوله ونوجکت از ورید وداج ،به میرزان

نرمافزار آماری  SPSSویرایش  22مورد ارزیابی آمراری

 5میلیلیتر خونگیری بهعمرل آمرد و سرپس نمونرههای

قرار گرفتند .به منظور ارزیابی تأثیر فصول مختل

روی

خون به داخل لوله آزمایش با حجم حرداقل  8میلیلیترر

هر یک از پارامترهای مرورد آزمرایش از آزمرون آمراری

خون منتقل شدند.

تحلیل واریانس یکطرفه در سرطح احتمرال  95درصرد

نمونهها در جوار یخ به آزمایشگاه منتقرل شردند و

استفاده شد و در صورت معنریدار برودن اخرتالف برین

سپس توس ،دستگاه سانتریفیوژ در دور  2000به مردت

فصول از آزمرون آمراری تعقیبری دانکرن اسرتفاده شرد.

ده دقیقه سانتریفیوژ و نمونه سرمی از آنها تهیه گردیرد.

همچنین جهت بررسی رابطه بین میزان منیرزیم سررم برا

نمونههای سرمی در دمای منفی  20درجه سانتیگراد در

هر یک از پارامترها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده

فری رزر نگررهداری شرردند تررا پررس از جم ر آوری کامررل

به عمل آمد.

نمونهها نسبت به بررسی و آزمایش آنها اقدام شود.
مقادیر سرمی منیزیم ،کلسیم ،فسرفر و پرروتئین ترام بره

یافتهها

روش رنگسنجی و میرزان گلروکز برا اسرتفاده از روش

نتایج بهدست آمرده در جردول  1نشران داده شرده

رنگسررنجی آنزیمرری بررا اسررتفاده از کیتهررای سرراخت

است .میزان کلسیم ،فسفر و پروتئین تام از فصل بهار ترا

شرکت زیست شیمی ارزیابی شدند .میزان آلبومین نیز با

زمستان کاهش داشت .همچنین بیشترین میرزان منیرزیم،

روش  BCG/endpointمورد ارزیابی و اندازهگیری قرار

آلبومین و بیلیروبین در فصل پرائیز در برین گوسرفندان

گرفت .دادههای به دسرت آمرده در هرر یرک از فصرول

ثبت شد .نتایج مطالعه نشان داد که میزان گلوکز سرم در

مورد مطالعه به صرورت جداگانره مرورد ارزیرابی قررار

فصل پائیز به کمترین میزان میرسد ،برا ایرن حرال برین

گرفتند.

فصول مورد مطالعه از نظر میزان گلوکز اختالف آمراری
معنیداری مشاهده نشد.
جدول  -1مقایسه میزان میانگین  ±خطای استاندارد هر یک از پارامترهای مورد آزمایش در چهار فصل مورد مطالعه
فصل

معنیداری

بهار

تابستان

پا یز

زمستان

کلسیم

9/0±05/17d

8/0±62/12c

8/0±00/12b

7/0±43/12a

0/001

منیزیم

2/0±47/006b

2/0±33/006a

2/0±82/006d

2/0±53/006c

0/001

فسفر

5/0±17/114b

5/0±03/122b

4/0±49/112a

4/0±19/112a

0/001

پروتئین تام

7/0±99/31

7/0±67/01

6/0±95/04

6/0±76/04

0/001

3/0±58/024

0/001

0/0±22/0074

0/001

62/1±21/36

0/868

آلبومین
بیلیروبین

a
ab
a

3/0±52/224

0/0±21/0063

گلوکز
 :abcdحروف متفاوت در هر ردی

62/1±20/39

a
a
a

3/0±50/021

0/0±23/0084
61/1±86/51

b
c
b

3/0±68/024

0/0±26/0064
60/1±76/29

b
b
a

نشاندهنده وجود اختالف آماری معنیدار است.
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بحث و نتیجهگیری
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میشهای شیرده و برهها در مناطقی از دنیا که استفاده از

در این مطالعه میزان منیزیم ،آلبومین و بیلریروبرین

کنسانتره در جیره معمول نیسرت ،گرزارش شرده اسرت

سرم در فصل پائیز در بین گوسفندان بهطور معنریداری

( .)Kasari et al., 1990گاوهای ن اد براهمن و آمیختره

بیشتر از سایر فصول مورد مطالعره برود .میرزان کلسریم،

براهمن ،به دلیل باا بودن توان جذب منیزیم نسربت بره

فسفر و پروتئین تام نیز از فصل بهار ترا فصرل زمسرتان

سایر ن ادهای گوشتی ،حساسیت کمی به کمبود منیرزیم

کاهش داشت ،بطوری که میزان کلسیم با فصرول دیگرر

دارند ( .)Radostits et al., 2006میزان چربی بدن نیز با

سال دارای اختالف آماری معنیدار بود و میزان فسرفر و

استعداد دام بره ابرتال بره کمبرود منیرزیم مررتب ،اسرت.

پروتئین نیز در شش ماهه اول سرال برا شرش ماهره دوم

گوسفندان اغرر یرا خیلری چراق بریش از دامهرایی کره

سال اختالف آماری معنیداری داشت.

وضررعیت برردنی متوسرر ،دارنررد ،حسرراس هسررتند

نازاکی و راتان طی مطالعهای در سرال  1990تفراوت

(.)Constable et al., 2016; Radostits et al., 2006

چشمگیری از نظر تأثیرات فصلی بر میزان منیزیم خرون

در مطالعه ما میرزان منیرزیم سررم در تمرامی فصرول

گوسرفندان مشراهده ننمودهانرد ( Nazki and Rattan,

مورد آزمایش در سطح طبیعری خرود قررار داشرته و در

 .)1990این در صورتی است که مشخص شده است که

بهار و تابستان کمترین میزان سرمی منیزیم مشاهده شرد

تغییرات منیزیم خون گوسفند هماننرد گراو تراب فصرل

و بیشترین میزان سرمی منیزیم در فصرل پرائیز گرزارش

است (.)Radostits et al., 2006

گردید.

غالت با محتوای منیزیم پایین ،مثل گنردم زمسرتانی،

مطالعه پ وهشگران نشان داده است که میزان کلسیم،

باعث کاهش میزان منیزیم سرم میشوند ( Constable et

منیزیم ،اوره ،پروتئین تام ،گلوکز ،بیلیروبین به صرورت

 .)al., 2016; Radostits et al., 2006عوامرررل

معنیداری در فصل بهار افزایش مییابد و میرزان فسرفر

مسررتعدکننده برررای کرراهش منیرزیم خررون شررامل سررن،

نیز بهطور معنیداری کاهش مییابرد ( Kovacik et al.,

شیرواری ،ن اد ،کراهش گلروکز خرون و بیمراری کتروز

 .)2017پ وهشگران نشان دادهاند کره میرزان منیرزیم در

میباشرد ( Constable et al., 2016; Radostits et al.,

علوفههای سری الرشد در فصل بهرار پرایین میباشرد و

 .)2006میزان وقوع کاهش منیزیم خون در گوسفندان با

همچنین استرس سرمایی منجر به کاهش میرزان منیرزیم

تولی رد برراا در سررومین تررا پنجم رین دوره ش ریردهی برره

خون در گوسفندان میشود (،)Terashima et al., 1982

بااترین حد میرسد .حساسریت دام در کراهش مقرادیر

هر چند طبق نظر سایر محققین تغییرات میرزان کلسریم،

منیزیم خارج سلولی برا افرزایش سرن بره کراهش تروان

فسفر و منیزیم در محردوده طبیعری قررار داشرته اسرت

بازجذب مقادیر کرافی منیرزیم از اسرتخوان در دامهرای

( .)Kovacik et al., 2017مطالعه دیگری نشران داد کره

مسن بازمیگردد ( .)Kasari et al., 1990کاهش منیرزیم

میزان پروتئین تام ،گلوبولین ،کلسترول ،کراتینین و اسید

خون در گوسرفندان ،گوسرالههای پروارشرده ،گراو نرر،

اوریک سرم تنها در طی فصل تولیردمثلی تغییرر میکنرد

گاوهای غیرشیرده ،گوسالههای شیری ،گاوهای شریری،

( .)Yokus et al., 2006عررالوه بررر آن ،عوامررل خطررر
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مختلفی در ارتبا با جذب منیزیم در شکمبه بیان شرده

علوفه با کیفیت پایین استفاده مریکننرد ،بسریار معمرول

اسرررت .افرررزایش خطرررر برررروز کمبرررود منیرررزیم در

میباشرد ( De Ovejas et al., 2008; Kawas et al.,

نشررخوارکنندگان متعاقررب چرررا در چراگاههررای غنرری از

 .)2010عالوه بر آن کمبود عناصرر معردنی برهویر ه در

پتاسرریم توسرر ،پ وهشررگران نیررز بیرران شررده اسررت

گوسفند و بز به راحتی قابلتشخیص نبوده و عالئرم آن

( .)Schonewille et al., 1999همچنررین پتاسرریم و

به شکل تحتبالینی بوده و میزان باروری ،رشد پشرم و

پروتئینهای با تجزیه سری تأثیر منفی بر جذب منیرزیم

میزان رشد را تحت ترأثیر قررار میدهرد ( Rojo et al.,

دارند که به دلیل افزایش میزان  pHشرکمبه میباشرد .از

 .)2010همچنررین کمبررود مررواد معرردنی موجررب سررق،،

این رو ،میزان باای پتاسیم در جیرره و پروتئینهرای برا

جفتماندگی ،مرگ برهها ،کاهش مصرف غرذا ،ضرع

تجزیه سری در گوسفندان میتواند باعث کاهش جرذب

سیسررتم ایمنرری و افررزایش حساسرریت برره بیمرراریهررای

منیزیم در طی رشد در فصل بهار شود ( Dalley et al.,

باکتریایی و عفونتهای انگلی شرده و در نهایرت رفترار

 .)1997; Leonhard-Marek et al., 1998نترررایج

حیوانات را تحت ترأثیر قررار میدهرد (.)Suttle, 2010

مطالعررات نشرران داده اسررت کرره پتاسرریم دارای اثررر

نتایج پ وهشها نشان داده است که میزان سرمی منیرزیم

آنتاگونیستی با منیزیم بروده و از ایرن رو پیشرنهاد شرده

پس از درمان گوسفندان دچار کمبود بهطور معنریداری

است که میزان پتاسیم علوفهای جیرره نبایسرتی بریش از

افزایش مییابد ( .)Tornquist, 2003همچنین ،بر اساس

 2/5درصد در طری فصرل بهرار باشرد ( ;Brian, 2013

مطالعه پ وهشگران میزان غلظت منیزیم وابسته به جیرره

 .)Phillips et al., 2014نتایج مطالعات نشان داده اسرت

بوده و تعادل اولیه آن وابسته بره جرذب رودهای و دفر

که افزودن بیکربنات پتاسیم در جیرره ،موجرب کراهش

کلیرروی میباشررد .تغذیرره مررواد معرردنی در مرردیریت

جذب منیزیم در گاو و گوسفند میشود ،با این حال اثرر

نشخوارکنندگان کوچک بایستی در اولویت باشرد ،چررا

مزبور با تمامی نمکهای منیرزیم مشراهده نشرده اسرت

که تولید ،تولیدمثل ،ایمنی و میزان زنردهمانی همگری در

( .)Schonewille et al., 1999نتایج مطالعه حاضرر نیرز

اثر کمبود مواد معدنی جیره تحرت ترأثیر قررار خواهنرد

نشان داد که میزان منیزیم سرم در فصول بهار و تابسرتان

گرفرت ( .)Da Silva et al., 2016همچنرین ،مطالعرات

نسبت به فصول پائیز و زمستان کراهش معنریداری دارد

نشان دادهاند که میزان نیاز به مواد معدنی مختل

تحرت

که احتمااً به دلیل میزان پتاسیم علوفره و نروع پرروتئین

تأثیر جنسیت ،ژنوتیپ ،سرن و وضرعیت فیزیولروژیکی

مصرفی در طی فصل بهار میباشد.

حیوانات بوده و این فاکتورها میزان ترکیب بدن را مترأثر

نتایج مطالعه پ وهشگران نشان داده است کره کمبرود

میسازند ( .)Teixeira et al., 2013در حدود  90درصد

عناصر کمیاب میتواند بر تولید و عملکرد گوسفند و بز

از کلسیم و  80درصد از فسفر در استخوانها و دندانها

مروثر باشرد ( Lengarite et al., 2012; Xin et al.,

میباشد و چربی میزان قابلتوجهی از این مرواد معردنی

 .)2011کمبررود عناصررر کمیرراب در نشررخوارکنندگان

را دارا نیست و با افزایش میزان وزن بدن ،میزان غلظرت

کوچک کره بره روش سرنتی پررورش مییابنرد و یرا از

این مواد معدنی کاهش مییابد (.)Suttle, 2010
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امروزه نمکهای آنیونی تغذیهای برای کراهش اخرتالف

ویتامین  Dکاهش مییابد و متعاقرب آن جرذب کلسریم

آنیرررون-کررراتیون جیرررره ( dietary cation-anion

دچار مشکل شده و میزان کلسیم سررم کراهش مییابرد

 )differenceدر اواخر آبستنی بره طرور گسرتردهای بره

(.)Kakar and Einhorn, 2004; Kim et al., 2003

منظور کاهش تب شیر در گاوهای شیری مرورد اسرتفاده

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که با افزایش میزان منیرزیم

قرار میگیرند ( .)Wilkens et al., 2016همچنرین عردم

سرم میزان کلسیم و فسفر در سرم به صورت معنیداری

باانس آنیون-کاتیون جیره منجر به تغییرات معنریداری

کاهش مییابد.

در تعادل کلسیم سرم قبل از زایمان میشود .برر اسراس

همچنین مطالعات نشان داده است که میزان گلروکز

نتایج مطالعات میزان زیستپذیری کلسیم عمردتاً تحرت

در طی کاهش میزان کلسریم افرزایش معنریداری نشران

تأثیر نسبت کلسیم به فسفر در جیره است ( Lopes and

میدهد ( .)Mostaghni et al., 2012مطالعات نشان داده

 .)Perry, 1986نشررخوارکنندگان میتواننررد برره میررزان

است که هر گونه استرس فیزیکری و عصربی منجرر بره

نسبت باای کلسیم بره فسرفر در جیرره مقاومرت نشران

افزایش بارز در ترشح کورتیزول از قشر غده فروق کلیره

دهند ،البته به شرطی که میزان منیزیم در جیره باا نباشد

میگردد که در نهایت موجرب تحریرک گلوکونئروژنز و

(.)Chester-Jones et al., 1990

کرراهش مصرررف گلرروکز توسرر ،سررلولها میشررود

مطالعات نشان داده است که هیپرمنیزیمری منجرر

( .)Schenck and Chew, 2005منی رزیم در سرراختمان

به بروز هیپوکلسمی میگردد که این امر میتواند به دلیل

بسرریاری از آنزیمهررایی کرره در چرخرره اسررید تررری-

کاهش فعالیت هورمون پاراتیروئیرد باشرد ( Massry et

کربوکسرریلیک ( )tricarboxylic acidصرراحب نقررش

 .)al., 1970; Xi et al., 2009نتایج مطالعه پ وهشرگران

هستند ،وجود دارد .در کاهش عیار سرمی منیرزیم وقفره

نشان میدهد همزمان با کاهش غلظرت کلسریم خرون و

در این چرخه اتفاق میافتد و مقادیر سررمی قنرد خرون

فعالشردن مکانیسرمهای مختلر  ،میرزان فسرفر خرون

کرراهش مییابررد ( ;Martens and Schweigel, 2000

کراهش معنریداری پیردا میکنرد ( Mostaghni et al.,

 .)Miller et al., 1980منیرررزیم برررای بسررریاری از

 .)2012هیپوکلسمی تجربی ایجادشده در گاو با اسرتفاده

فعالیتهای آنزیمی مرتب ،با متابولیسم گلوکز نیاز بروده

از  EDTAنیز نشان داده است که متعاقب کاهش کلسیم

و نقش مهمی در ترشرحات آنردوکرینی دارد .از ایرنرو

میزان فسفر سرم نیز کاهش پیدا میکند ( Mellau et al.,

هیپرررومنیزیمی باعرررث ایجررراد اخرررتالل در متابولیسرررم

 .)2001نتایج مطالعه پ وهشگران نشران داده اسرت کره

کربوهیدراتها میشود ،هر چند برخری پ وهشهرا نیرز

افزایش میزان کلسیم در جیره باعث کاهش میزان منیزیم

نشان دادهاند کره کمبرود منیرزیم ترأثیری برر متابولیسرم

پالسما در گوسرفندان میشرود (.)Chicco et al., 1973

گلروکز در گوسرفندان نردارد ( ;Madsen et al., 1975

برخی پ وهشگران گزارش نمودهاند که در نتیجه کمبرود

 .)Takahashi et al., 1983مطالعات نشان داده است که

منیزیم ،فعالیت آنزیم آلفا یک هیدروکسیالز کلیروی کره

میزان گلوکز در گوسفندان برین  35ترا  45میلیگررم در

وابسته به این عنصر است ،مهار شده و متابولیرت فعرال

دسیلیتر میباشرد ( )Nelson and Guss, 1992و میرزان
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آن تحت تأثیر شرای ،فیزیولوژیرک حیروان ( Firat and

بررسی دقیقتر ایرن موضروع نیازمنرد تحقیقرات بیشرتر

 )Özpinar, 1996و بیمرراری ( ;Ford et al., 1990

میباشد.

 )Symonds et al., 1986میتوانرد تغییرر نمایرد .نترایج

از طرف دیگر پروتئینهرای سررم بره ویر ه آلبرومین

پ وهشررگران نشرران داده اسررت کرره شرررای ،آبسررتنی،

نقش اساسی در نقل و انتقال کلسیم و منیزیم در بافتها

شیردهی ،چندقلوزایی و یا تکقلوزایی میتواند بر میزان

داشته ،بنابراین در هایپوپروتئینمی ،احتمال کاهش مقادیر

گلوکز سرم مروثر باشرد (.)Deghnouche et al., 2013

سرمی منیزیم و کلسیم در نشخوارکنندگان ،وجرود دارد

نتایج مطالعه حاضر نیز نشان داد که میزان گلروکز سررم

( Larsson and Ohman, 1985; Nazki and Rattan,

رابطه معنیداری با میزان منیزیم نردارد کره برا برخری از

 .)1990نتایج مطالعه پ وهشگران نشران داده اسرت کره

مطالعات پیشرین در مرورد گوسرفندان دارای همخروانی

رابطه مستقیمی بین میزان منیزیم و آلبومین سررم وجرود

میباشد.

دارد ( ،)Kroll and Elin, 1985هرچند این پ وهشگران

نتایج بررسی پ وهشگران نشان داده است که میزان

گزارش نمودهانرد کره میرزان غلظرت منیرزیم بره میرزان

منیزیم سرم رابطه مستقیمی با میزان پرروتئین ترام سررم

غلظت آلبومین وابسته نمیباشد و در حردود  25درصرد

دارد و  32درصد از منیرزیم سررم بره صرورت بانرد برا

کل منیزیم سرم به صورت باندشده با آلبرومین میباشرد

پررروتئین تررام میباشررد (.)Kroll and Elin, 1985

( .)Kroll and Elin, 1985نتایج مطالعه حاضر نیز نشان

پ وهشگران بیان نمودهانرد کره تغییرر در میرزان غلظرت

داد که میزان منیزیم سرم با میرزان آلبرومین سررم رابطره

پروتئین سرم بر میزان منیزیم سرم مروثر میباشرد ( Fox

مستقیم و معنیداری داشته و برا افرزایش میرزان منیرزیم

 .)et al., 2001; Saris et al., 2000مطالعرررات

سرم میزان آلبومین سرم نیز افزایش مییابد که برا نترایج

پ وهشگران نشان داده است که متعاقب ورزش سرنگین

مطالعه کرول و الین در سال  1985همخوانی دارد.

تغییرات میزان منیزیم با تغییرات میزان پروتئین تام سررم

به دلیل وجود منیرزیم در جردار گلبولهرای قرمرز و

دارای رابطرره معن ریداری میباشررد ( Rahman et al.,

نقرررش آن در اسرررتحکام و پایرررداری دیرررواره سرررلولی

 .)2014تحقیقات نشان دادهاند که میزان منیزیم با میرزان

گلبولهای قرمز ،در کاهش عیار سرمی منیرزیم احتمرال

پروتئین تام سرم رابطه غیرمستقیم و معنیداری داشرته و

افزایش مقادیر بیلیروبین تام سرم وجود دارد ( Russell

با افزایش میزان پروتئین تام سرم میزان منیرزیم در سررم

and Roussel, 2007; Steen, 2001; Thomsen and

کراهش مییابرد (.)Copeland and Sunderman, 1952
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میزان پروتئین تام سررم
رابطه معنیداری با میزان منیزیم سرم داشته و با افرزایش
میزان منیزیم سرم میزان پروتئین تام سرم کاهش مییابد.
نتایج حاصل از بررسری حاضرر برا برخری از مطالعرات
پیشین همخوانی داشته و با برخی متفاوت میباشرد کره

 .)Edelfors, 1976بررسیها نشان داده است که افزایش
غلظت یون منیرزیم منجرر بره افرزایش تردریجی میرزان
بیلیروبین باندشده برا اریتروسریت در انسران و بوفرالو
میشود ،درحالیکه در گوسفند و بز به ترتیرب افرزایش
غلظت یون منیزیم به میزان  2و  2/7میلیمرول MgCI2

موجررب افررزایش قابلتوجرره بیلرریروبین باندشررده برره
اریتروسیتها میشود ( .)Ali et al., 2001مطالعرات در
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کشور ترکیه نشان داده است کره میرزان بیلریروبین ترام

بیلیروبین نیز افزایش مییابرد ( .)Patel et al., 2016در

سرم در گوسرفندان نرر نر اد  Akkaraman kangalبره

بررسرری حاضررر میررزان بیلرریروبین رابطرره مسررتقیم و

طور معنیداری کمتر از گوسرفندان مراده بروده و میرزان

معنیداری با میزان منیزیم سرم داشته و با افزایش منیزیم

منیزیم و فسفر سرم در گوسفندان نر به طور معنریداری

سرم میزان بیلیروبین آن نیز افزایش مییابد که این یافته

بیشتر از گوسفندان ماده میباشد (.)Ercan et al., 2014

با برخی از پ وهشهای پیشین هرمخروانی داشرته و برا

نتایج پ وهشهرا در انسران نشران داده اسرت کره یرون

برخی دیگر همخوانی ندارد.

منیزیم یکری از مهمتررین تنظیمکننردههای آنتاگونیسرتی

نتایج مطالعه حاضرر نشران داد کره میرزان سرطو

کمررپلکس مولکررول بیلیروبین/کانررال یونی/گیرنررده N-

منیزیم سرمی بر بقیه پارامترهای سرمی موثر میباشرد و

 methyl-D-Aspartateمیباشررد ( Johnston et al.,

با توجه به تأثیر فصول مختل

بر میزان منیرزیم سررمی،

 .)1991منیزیم از کاتیونهای مهم سلولی میباشد که در

بایستی نروع تغذیره گوسرفندان در فصرول مختلر

عملکرد عصربی و آنزیمری نقرش دارد .منیرزیم سیسرتم

اساس نیازهای بدنی تنظیم شود تا از عروار

عصبی را در مقابل هایپوکسری و اثررات نوروتوکسریک

کمبود آن در بدن جلوگیری گردد.

برر

ناشری از

بیلیروبین محافظت میکند و این اثررات حفرایتی را از
طریق بلوک کردن مکانیسم تحریکی گیرنده N-methyl-

 D-Aspartateاعمرال مریدارد (.)Sarici et al., 2004

سپاسگزاری
از کلیه افرادی که در انجام ایرن مطالعره همکراری

نتایج مطالعه پ وهشرگران نشران داده اسرت کره میرزان

داشتهاند ،قدردانی میگردد.

بیلیروبین سرم با میزان منیزیم تام سرم رابطه مسرتقیم و

تعارض منافع

معنریداری داشرته اسرت ( .)Imani et al., 2012نترایج
مطالعه پ وهشرگران در بوفالوهرا نشران داده اسرت کره
میزان بیلیروبین تام سرم با میزان منیزیم رابطه مستقیم و

نویسررندگان اعررالم میدارنررد کرره در ایررن مطالعرره
هیچگونه تضاد منافعی ندارند.

معنریداری داشررته و بررا افررزایش میررزان منیررزیم ،میررزان
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Abstract
Magnesium is essential to activate many enzymatic systems by development of metal-enzyme
complexes. Thus, its deficiency is especially important in ruminants. The aim of the current
study was to investigate the serumic levels of magnesium and its relation to levels of calcium,
phosphorus, total protein, albumin, glucose, and total bilirubin in Ghezel ewes of Miandoab city.
For this purpose, seasonal blood samples were collected from 100 Ghezel ewes in Miandoab
region and the levels of magnesium, calcium, phosphorus, total protein, albumin, glucose, and
total bilirubin evaluated. Results of parameters in different seasons were analyzed and compared
by one-way ANOVA. Relation of each parameter with magnesium levels of serum was
evaluated by Pearson correlation coefficient. Magnesium levels was higher in autumn and
winter than summer and spring and total protein and phosphorus was lower than summer and
spring (p<0.05). Increase in magnesium levels resulted in decrease of calcium, total protein, and
phosphorus indicating an indirect and significant relationship (p<0.05). Bilirubin and albumin
levels also had a direct and significant relationship with magnesium levels (p<0.05) whereby
they both increased following magnesium increase. Alterations in magnesium levels of serum in
ewes has direct or indirect effects on biochemical parameters of serum. According to the results
of this study, it is essential to use standard magnesium supplements in ewes' nutrition.
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