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  چکیده

هـاي  هـا بـه بیمـاري   قـزل و مسـتعد بـودن آن    ×هاي خالص قزل و دورگ آرخار مرینوسهاي خونی میشمنظور بررسی روند تغییرات متابولیت به
و   قلـو رأس تـک 20(دورگ آبسـتن  رأس میش  34و ) رأس دوقلو 15قلو و رأس تک 36(آبستن  ساله 1-4رأس میش قزل  51متابولیکی اواخر آبستنی، 

و ) گیـري روز قبـل از جفـت  15(ها در طـی فواصـل زمـانی شـروع دوره     گیري از میشعمل خون. مورد مطالعه قرار گرفتند 55±2با وزن ) رأس دوقلو14
هـاي  نتایج حاصله نشان داد که غلظت گلوکز، پروتئین تام، آلبومین و کلسیم خـون مـیش   .آبستنی از ورید وداجی انجام گرفت 140و  120، 90روزهاي 

و اي خـون  نیتـروژن اوره  غلظـت  امـا  کـاهش  داريمعنـی  گیـري بطـور  روز قبل از جفت 15آبستنی نسبت به  140و  120، 90گ در روزهاي قزل و دور
 هـاي مـیش  آبسـتنی  اواخـر  درکـه   تک و دوقلوزا در نژاد خالص و دورگ، نشـان داد  هايمیش بین خونی هايمتابولیت مقایسه. یافت افزایش کلسترول

 میـزان  همچنـین  .داشـتند  يو کلسترول باالتراي خون نیتروژن اوره و ترپایین کلسیم و پروتئین گلوکز، قلو،تک آبستن هايمیش به سبتن دوقلو آبستن
  در و بیشـتر  خـالص  هـاي مـیش  بـه  نسبت دورگ هايمیش در ذاتی بصورت گیريقبل از جفتاي خون نیتروژن اورهو  ینآلبوم ین،پروتئ گلوکز، غلظت
  از  بیشـتر  داريمعنـی  بطور دوقلو آبستن هايمیش در هم و قلوتک آبستن هايمیش در هم ،اي خوننیتروژن اورهبجز  هامتابولیت این نیز ستنیآب زمان
ي خـونی  هاهایی در برخی از متابولیتدر کل هیچ میش آبستن مبتال به مسمومیت آبستنی در هر دو گروه مشاهده نشد، اما تفاوت. خالص بود هايمیش

آرخـار  (  هـاي دو رگ هـا نشـان دادنـد کـه احتمـاالً در اواخـر آبسـتنی مـیش        خالص وجود داشت که این تفاوت هايمیش به نسبت دورگ هايدر میش
 .تر هستندهاي خونی مقاومبه کاهش برخی از متابولیت) قزل ×مرینوس

  
  .قزل ×دورگ آرخار مرینوسمیش ،قزلخالص  میش، مسمومیت آبستنیهاي خونی، متابولیت: هاي کلیديواژه

 
 1مقدمه

فحلی در اکثر نژادهاي ایرانی فصلی بوده و معموالً زایمـان   چرخه
افتد کـه اغلـب مقـارن بـا کیفیـت پـایین       در فصل زمستان اتفاق می

همچنـین همزمـان بـا پیشـرفت آبسـتنی،      . باشـد خوراك مصرفی می
ایش یافتـه و در  نیازهاي غذایی جنین و متعاقـب آن مـیش مـادر افـز    

نتیجه تغییراتی در میزان گلوکز، کلسترول و پروتئین تام سـرم بوجـود   
 ). 16 و 9(آید می

مادري به منظـور تولیـد انـرژي     هايدر طول دوره آبستنی، بافت
تــواند وضـعیت   نمایند که این امر میمورد نـیاز جنـین مشـارکت می
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رچنـد عوامـل مختلفـی    هاي خونی را تحت تأثیر قرار دهد، همتابولیت
تواننـد بـر   نظیر نژاد، سن، نوع تغذیه در دوران آبستنی و فصل نیز مـی 

گـزارش کردنـد   ) 20(رابینسون و همکـاران  ). 28 و24(آن مؤثر باشند 
گیري تغذیه مناسبی داشته باشند و در حد ها قبل از جفتکه اگر میش

گیـري  فتهایی که قبل از جکافی چربی دریافت کنند، نسبت به میش
تغذیه مناسبی نداشته باشند به کمبـود غـذا مقاومـت بیشـتري نشـان      

داري  همچنین مشخص شده است که همبستگی منفی معنی. دهند می
بین افزایش سطح مواد کتونی خون با فعالیـت آنتـی اکسـیدانی بـدن     
وجود دارد که این شرایط باعث افزایش اکسیداسیون بافتی و کـاهش  

سـاز آسـیب    توانـد زمینـه   شود که مـی  ی بدن میظرفیت آنتی اکسیدان
به همین دلیل پیشنهاد شـده  ). 7(هاي آزاد گردد  سلول توسط رادیکال

گیري و یا درمـان مسـمومیت آبسـتنی، بهتـر     است که به منظور پیش
در  اکسـیدانی هاي مینرالـی و آنتـی  است که در زمان آبستنی از مکمل

علیمحمـدي و  هرچنـد  ، )26 و 2(هاي آبستن استفاده شود جیره میش
میزان غلظـت   برثیري أسلنیوم ت نشان دادند که مکمل) 1( علی عربی
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  .کلسیم، فسفر، روي و لیپیدهاي پالسما ندارد
تواند بررسی تغییرات متابولیسمی در مراحل مختلف تولیدمثلی می

گیـري از  هاي متابولیکی غیرطبیعـی و پـیش  به منظور شناسایی حالت
لیکی همچون مسمومیت آبسـتنی و کبـد چـرب مفیـد     اختالالت متابو

هفته آخـر آبستنی کـه   6مسمومیت آبستنی معموالً در ). 5(واقع شود 
هاي رسد و غالباً در میشسوم وزن زمان تولـد می -وزن جنیـن به دو

اعتقاد بر این است که دلیل اصلی این ). 2(افتد قلوزا اتفاق میدو یا سه
ی میش دوقلوزا در تـأمین گلـوکز مـورد نیــاز     عدم توانای ،ناهنـجاري

که در نتیجه ایـن امـر کیفیـت    ) 19(جفتی باشد  -بـراي بخش رحمی
یابـد  ها نیز افزایش مـی ها افت پیدا کرده و میزان تلفات برهپشم میش

)21(  
سایر اختالالت متابولیکی شـامل هایپوکلسـیمی، هـایپومنیزیمی،    

یش فعالیت الکتات دهیـدروژناز و  اي خون و افزاافزایش نیتروژن اوره
وجـود  هاي خـونی بـه  آلکالین فسفاتاز بر اثر اختالل در سایر متابولیت

 در اوره و تـام  پروتئین خون، گلوکز سطوح تعیینبنابراین ). 19(آید می
 بـراي  مفیـدي  اطالعـات  توانـد می هاآبستنی میش از مشخصی دوره

 ).18(ارائه دهد  هاآن کاتابولیسم و آنابولیسم میزان تعیین
هاي خونی عالوه براین اطالعات اندکی در روند تغییرات متابولیت

هـاي  هاي متـابولیکی در اواخـر دوره آبسـتنی در گونـه    و بروز بیماري
بنابراین هدف از انجام پـژوهش  . رگ گوسفندان وجود داردخالص و دو

هـاي خـالص   هاي خونی مـیش متابولیت روند تغییراتحاضر، مقایسه 
قزل در اواخر آبسـتنی و   -آرخار مرینوسهاي دورگ نژاد قزل با میش

سازي گوسفند خـالص ایرانـی بـا مرینـوس، بـر تغییـرات       تأثیر دورگ
 .هاي خونی این دو گروه از گوسفندان در اواخر آبستنی بودمتابولیت

  
 هامواد و روش

در ایسـتگاه   1392پژوهش حاضر در فاصله زمانی مرداد تا اسفند 
رأس میش قزل  51. ـیقاتی خلعت پوشان دانشگاه تبریز انجام شدتحق

ــیش  34آبســتن و ســاله  4-1 ــا وزن  دورگ آبســتن رأس م   55±2ب
 قـرار  دقیـق  و کامـل  بررسـی  و معاینه تحت هامیش سپس و انتخاب
 اطمینـان ا هـ آن مثلیتولید عملکرد صحت و سالمت نظر از تا گرفتند
ـ  توسط هامیـش ذکر است که بـه زمال .شود حاصل -EAZI( ردـسی

BREED CIDR ، ساخت New Zealand Ltd 0208( شـماره  و-
 سیدرگذاري، روز14 از بعد و شدند فحلی سازيهمزمان ))39020411

 بـا  PMSG هورمون واژن، از سیدرها کشیدن بیرون از پس بالفاصله
 واحـد  400 میـزان  بـه  نتروتیا USAساخت  Folligonي اسم تجار

 هامیش ران کشاله در عضالنی صورت به رأس هر ازاي به المللی بین
 صـورت  طبیعـی  بصورت گیريجفت گروه دو هر در سپس. شد تزریق
 چـرا  مرتـع  در آزاد بصـورت  هـا مـیش  آبسـتنی  دوره طـول  در. گرفت

 انجام یبصورت دست هامیش تغذیه یماه آخر آبستن 2 در اما کردند می

ـ  غذایی جیرهاثر نژاد،  دقیق بررسی به منظور. شد ـ  یندر ب  هـاي یشم
 صـورت بـدین  بود، یکسان دوقلو با قلوتک همچنین و دورگ و خالص

 نسـبت  بـا  ذرت یالژو سـ  یونجه علف کیلوگرم 7/1روزانه  هامیشکه 
و  )1جــدول ( نمــوده یافــتدر کنســانترهگــرم  250و  2 بــه 1 یبــاًتقر

  .دسترسی آزاد به آب داشتند
 

  هاي خالص و دورگآبستنی میش ماه آخر 2رژیم غذایی  - 1جدول 
Table 1- Diet of purebred and hybrid ewes during last 2 

months of pregnancy 
 مقدار

Amount  
 ترکیب جیره
Diet Composition 

  سبوس گندم  40
Wheat bran (gr)  

  جو  130
 Barley (gr)  

 ذرت  80
Corn (gr)  

 علف یونجه  600
Alfalfa hay (gr)  

 ژ ذرتسیال  1100
Corn silage (gr)  

 کل مواد مغذي قابل هضم  65.66
TDN (%)1  

 انرژي قابل هضم  2.95
DE (Mcal/kg)2 

 انرژي قابل متابولیسم  2.29
ME (Mcal/kg)3  

 پروتئین خام  10.84
CP (%)4  

  فیبر نامحلول در شوینده خنثی 40.83
NDF (%)5  

 فیبر نامحلول در شوینده اسیدي 26.88
ADF (%)6  

  فسفر 2.9
Phosphorous (%) 

 کلسیم 6.1
Calcium (%) 
1Total digestible nutrients 

2Digestible energy 
3Metablizable energy 
4Crude protein 
5Neutral detergent insoluble fibers 
6 Acid detergent insoluble fibers 

 
مـان  زای اسفند مـاه تا  ديهاي مورد مطالعه در فاصله زمانی میش
رأس  15قلو و رأس بره تک 36رأس میش قزل آبستن،  51از نمودند؛ 

 14قلـو و  رأس تـک  20دورگ آبسـتن نیز رأس میـش  34دوقلو و از 
 توسـط  هـا مـیش  از گیـري خـون  عمــل  .رأس بره دوقلو متولد شدند

 از پــس ســاعت 4 حــدود گردنــی وریــد از و خــألدار هــايونوجکــت
ــوراك ــی خ ــل در و ده ــانی فواص ــروع زم ــل روز 15( دوره ش  از قب
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ــري جفــت ــذیرفت انجــام آبســتنی 140 و120 ،90 روزهــاي و) گی . پ
بـا   خـونی  يهـا سازي سـرم از نمونـه  جدا گیري،خون از بعدبالفاصله 

 12در دقیقـه و بـه مـدت     4000 از دستگاه سانتریفیوژ بـا دور  استفاده
 اخـل هـا تـا زمـان آنـالیز د    بعد از جداسازي، سـرم . دقیقه انجام گرفت
. ندنگهـداري شـد   یـزر فر درگـراد  ـیسانت -20 دمايمیکروتیوب و در 

 يااوره یتروژنن کلسترول،گلوکز،  یم،کلس ،تام پروتئینغلظت  ارزیابی
 شـرکت  هـاي کیـت  از اسـتفاده  بـا  خونی هايدر سرم آلبومینوخون 
 اسپکتروفتومتر دستگاه و) یرانا( درمانکاو و آزمونپارس شیمی، زیست
 در قـبال  اسـتفاده  مـورد  هـاي کیت و آزمایشی مواد تمام. فتگر انجام

  .گرفتند قرار تائید و ارزیابی مورد آزمایشگاه
 SAS افـزار آمـاري  نـرم   Mixedهـا از رویـه  به منظور آنالیز داده

هـاي حـداقل   همچنین بـراي مقایسـه میـانگین   . استفاده شد) 2003(
. سـتفاده شـد  ا )>01/0P(در سـطح   کرامـر  -تـوکی مربعات از آزمون 

 هـاي هاي خونی بـین گونـه  نیز براي مقایسه متابولیت T-testآزمون 
 .تک و دوقلوزا مورد استفاده قرار گرفت

  :مدل آماري به کار گرفته شده به قرار زیر بود
yijk= µ + Timei + Typej + Animalk(j) + eijk                            )1(  

 مقـدار هـر مشـاهده بـراي    بر بـا  برا yijk ،1شماره درمدل آماري 
 iاثـر زمـان   Timei=  میانگین جامعه، =µگیري شده، اندازه فراسنجه

ام در  k حیـوان اثـر   =Animalk(j)، ام jاثر تیـپ زایـش    =Typejام، 
الزم بـه ذکـر    .باشـد اثر باقیمانده یا خطـا مـی   =eijkو ام  jداخل تیپ 
ثـرات ثابـت و اثـر    ا ،مدل آماري، تیپ زایش و زمـان  این است که در

  .حیوان اثر تصادفی مدل هستند
  
  و بحث نتایج

هـاي  ها و عناصر خونی در مـیش نتایج حاصل از غلظت متابولیت
بر ایـن اسـاس   . نشان داده شده است 7الی  2مورد بررسی، در جداول 

، غلظـت گلـوکز   )قزل ×آرخار مرینوس( هاي خالص و دورگدر میش
روز قبـل از  15بستنی در مقایسه با آ 140و  120، 90خون در روزهاي 

). 2جـدول  (تـر بـود   پـایین ) >01/0P(داري گیـري بطـور معنـی   جفت
خالص هاي همچنین در زمان قبل از آبستنی غلظت گلوکز خون میش

 هاي دورگ میزان گلـوکز با دورگ متفاوت بود؛ به نحوي که در میش
کـه بـراي    T-testنتـایج آزمـون   .خالص بودهاي خون باالتر از میش

قلـو و دوقلـو   هاي آبسـتن تـک  هاي خونی بین میشمقایسه متابولیت
ــه   ــتنی،  140و  120، 90در روزهــاي اســتفاده شــد نشــان داد ک آبس

هـاي آبسـتن   آبستن دوقلو نسبت به مـیش هاي خالص و دورگ  میش
  ).>01/0P(تري داشتند قلو، گلوکز پایینتک

  
 1)گرم در دسی لیترمیلی(و دورگ  هاي خالصغلظت گلوکز خون در میش -2جدول 

Table 2- Blood glucose concentration in purebred and hybrid ewes (mg/dl)1  
آبستنی 140روز   

Day 140 of pregnancy 
آبستنی 120روز    

Day 120 of pregnancy 
آبستنی 90روز    

Day 90 of pregnancy 
روز قبل از جفتگیري 15  

15 days prior to breeding 
ها میش  

Ewes 
    

  قزل
Ghezel 

41.23±0.02d 44.03±0.59c 46.69±0.43b 52.68±0.52a 
قلوتک  

Single 

37.64±0.38d 41.49±0.38c 43.35±0.38b 53.23±0.38a دوقلو 
Twin 

* * *    
    

 هیبرید
Hybrid  

43.93±1.16c 46.67±1.16bc 47.18±1.16b 56.01±1.16a 
قلوتک  

Single 

38.12±0.57d 41.03±0.57c 43.58±0.57b 56.05±0.57a 
 دوقلو

Twin 
* * *   

  ). >01/0P(باشند دار میداراي اختالف معنی مشابههاي هر ردیف با حروف غیر میانگین1
 ).>01/0P(باشد قلوزا با دوقلوزا میهاي تکدار در بین میشدر هر ستون بیانگر وجود اختالف معنی* عالمت 

1Means within same row with different superscripts differ (P<0.01) 
* In each column indicating significant difference between ewes with single and twin lambs (P<0.01) 

 

افزایش نیاز به انرژي نگهداري و پـایین بـودن    در اواخر آبستنی با
یم شـدن مایعــات   خوراك مصرفی، به علت بزرگ شدن جنین و حجـ 

جنینی و در نتـیجه کاهـش حجم شکمبه، باالنس منــفی انـرژي بـه    

هاي خونی و آمده و ایـن پدیده باعـث بروز تغییراتی در متابولیت وجود
آگاهی و عدم مـدیریت صـحیح   شود که در صورت ناهورمونی دام می

هـا منجـر   ممکن است به مرگ میش آبستن، جنین و یـا هـردوي آن  
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  .شود
تواند در حـدود یـک سـوم تـا     ین گوسفند در اواخر آبستنی میجن

نیمی از گلوکز روزانه مادر را مصرف کند که این امر در نهایـت باعـث   
 ).14(شـود  کاهش گلوکز سرم خون مادر در طی اواخـر آبسـتنی مـی   

نیز گزارش کردند که کاهش در سطح گلوکز ) 25(تینتوریر و همکاران 
مقـدم و  . باشـد مـی  ي براي متابولیسم جنـین به علت افزایش نیاز انرژ

هـاي شـمالغرب کشـور    اي کـه روي مـیش  در مطالعـه ) 15(پور حسن
در مرحله قبل و پس از زایش انجام دادند گزارش کردنـد کـه   ) تبریز(

غلظت سرمی گلوکز در مرحله قبـل از زایـش کمتـر از زمـان پـس از      
یز نشـان داد کـه   دست آمده از این پژوهش ننتـایج به. باشدزایش می

تر شدن بـه اواخـر آبسـتنی کـاهش     میزان گلوکز خون مادر با نزدیک
رسد که با هاي دورگ به نظر مییابد که این روند کاهشی در میشمی

) 12 و10، 5(چنـدین مطالعـه   همچنـین  . باشـد شیب تندتري همـراه  
هاي دوقلوزا نسـبت  اند که غلظت سرمی گلوکز در میشگزارش کرده

هـاي ایـن پـژوهش    یافتـه باشد که با قلوزا کمتر میهاي تکبه میش
  .همخوانی دارد

هـا  در ارتباط با غلظت کلسترول خون، نتایج حاصل از آنـالیز داده 
 140هاي قزل آبسـتن دوقلـو در روز   غلظت آن در میشکه نشان داد 

 و 120، 90 هاي دورگ آبستن دوقلـو، در روزهـاي  آبستنی و در میش
قلو بـا همـدیگر متفـاوت    هاي آبستن تکبت به میشآبستنی نس 140
آبســتنی در  140و  120، 90روزهــاي در  ).3جــدول ) (>01/0P(بــود 

هـاي  غلظت کلسترول در مـیش گیري، روز قبل از جفت 15مقایسه با 
 .باالتر بود) >01/0P(داري بطور معنی قزل و دورگ

  
 1)گرم در دسی لیترمیلی(هاي خالص و دورگ غلظت کلسترول خون در میش -3جدول 

 1Table 3- Blood cholesterol concentration in purebred and hybrid ewes (mg/dl)  
آبستنی 140روز   

Day 140 of pregnancy 
آبستنی 120روز    

Day 120 of pregnancy 
آبستنی 90روز    

Day 90 of pregnancy 
روز قبل از جفتگیري 15  

15 days prior to breeding 
ها میش  

Ewes 
    

  قزل
Ghezel 

89.17±1.27a 86.17±1.27b 80.01±1.27c 71.23±1.27d 
قلوتک  

Single 

92.57±1.29a 87.44±1.29b 81.38±1.29c 72.91±1.29d 
 دوقلو

Twin 
* 
         

    
 هیبرید

Hybrid  

86.34±1.45a 81.62±1.45b 78.05±1.45b 69.44±1.45c 
قلوتک  

Single 

89.46±1.23a 85.11±1.12b 81.79±1.07b 69.03±1.04c 
 دوقلو

Twin 
* * *   

  ). >01/0P(باشند دار میداراي اختالف معنی مشابههاي هر ردیف با حروف غیر میانگین1
  ).>01/0P(باشد قلوزا با دوقلوزا میهاي تکدار در بین میشدر هر ستون بیانگر وجود اختالف معنی* عالمت 

1Means within same row with different superscripts differ (P<0.01) 
* In each column indicating significant difference between ewes with single and twin lambs (P<0.01)  

 
گزارش کردند کـه غلظـت کلسـترول در    ) 16(نظیفی و همکاران 

یج بدسـت آمـده در   اواخر آبستنی در باالترین میزان قرار دارد که با نتا
البته میزان کلسترول خـون هـم قبـل از    . این پژوهش همخوانی دارد

تـر از  هـاي دورگ پـایین  گیري و هم در اواخر آبستنی در مـیش جفت
هاي خالص قزل بود که این امر ممکن است مربـوط بـه میـزان    میش

هـاي دورگ در مقاومـت بـه    انسولین خون و یا پتانسیل ژنتیکی میش
افـزایش  . بافت چربـی در زمـان کمبـود گلـوکز باشـد      1ونموبیلیزاسی

                                                             
1- Mobilization 

کلسترول در اواخر آبستنی ممکن است بر اثر نقش انسولین باشـد کـه   
در طی آبستنی تأثیر مستقیمی بر متابولیسم بافـت چربـی دارد و ایـن    
حساسیت بافت چربی به انسـولین در اواخـر آبسـتنی بـه طـور کـامالً       

گـزارش  ) 5(بالیکی و همکـاران   ).22و  13(یابد محسوسی کاهش می
ــه غلظــت کلســترول در روزهــاي   ــد ک آبســتنی در  150و  100کردن

داري دارد کـه بـا نتـایج    قلوزا با دوقلـوزا تفـاوت معنـی   هاي تک میش
و  140و  120، 90هـاي دورگ در روزهـاي   پژوهش حاضر روي میش

هـاي  در مـیش . آبستنی همخـوانی دارد  140هاي خالص در روز میش
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هـاي آبسـتن دوقلـو نسبــت بـه      ماه آخر آبستنی، مـیش  2در دورگ 
هـاي  که در میشقلو کلستـرول باالتري داشتـند در حالیآبسـتن تک

، 90روزهـاي  رد .دار بـود آبستنی تفاوت، معنی 140خالص فقط در روز 
غلظـت  گیري، روز قبل از جفت 15آبستنی در مقایسه با   140و  120

) >01/0P(داري بطـور معنـی   زل و دورگهاي قدر میش پروتئین تام
پروتئین تام فقط در نتایج نشان داد که غلظت ). 4جدول (بود تر پایین
آبستن دوقلـو نسـبت بـه     قزل و دورگهاي میشآبستنی در  140روز 

 .داشت) >01/0P(داري قلو تفاوت معنیهاي آبستن تکمیش
  

  1)گرم در دسی لیترمیلی(دورگ  هاي خالص وغلظت پروتئین تام خون در میش -4جدول 
Table 4- Blood total protein concentration in purebred and hybrid ewes (mg/dl)1  

آبستنی 140روز   
Day 140 of pregnancy 

آبستنی 120روز    
Day 120 of pregnancy 

آبستنی 90روز    
Day 90 of pregnancy 

روز قبل از جفتگیري 15  
15 days prior to breeding 

ها میش  
Ewes 

    
  قزل

Ghezel 

5.61±0.16c 5.94±0.19bc 6.28±0.07b 7.14±0.11a 
قلوتک  

Single 

4.67±0.39c 5.81±0.18b 6.16±0.27b 7.19±0.13a 
 دوقلو

Twin 
 *         

    
 هیبرید

Hybrid  

6.23±0.16c 6.58 ±0.16bc 6.84±0.16b 8.16±0.16a 
قلوتک  

Single 

5.31±0.41c 6.03 ±0.41bc 6.48±0.41b 8.10±0.41a 
 دوقلو

Twin 
*     

  ). >٠١/٠P( باشنددار میداراي اختالف معنی مشابههاي هر ردیف با حروف غیر میانگین1
  ).>٠١/٠P( باشدقلوزا با دوقلوزا میهاي تکدار در بین میشدر هر ستون بیانگر وجود اختالف معنی* عالمت 

1Means within same row with different superscripts differ (P<0.01) 
 *In each column indicating significant difference between ewes with single and twin lambs (P<0.01) 

 
ختالالت متابولیکی شامل هایپوکلسیمی، هایپومنیزیمی، افزایش ا

فسـفاتاز بـر    ازت خون و افزایش فعالیت الکتات دهیدروژناز و آلکالین
بنابراین ). 19(آید هاي خونی به وجود میاثر اختالل در سایر متابولیت

تعیین سطوح گلوکز خـون، پـروتئین تـام و اوره در دوره مشخصـی از     
تواند اطالعات مفیدي جهت تعیین میزان هاي آبستن میآبستنی میش

ر در نتـایج پـژوهش حاضـ   ). 18(آنابولیسم و کاتابولیسم آنها ارائه دهد 
هاي غلظت سرمی پروتئین تام در اواخر آبستنی، هم در میشرابطه با 

در ) 5(هاي دورگ با نتـایج بـالیکی و همکـاران    خالص و هم در میش
هاي نژاد آکارامن مطابقت دارد که نشان دادند میزان پروتئین تام میش

) 9(همچنـین الشـریفی و اسـد    . یابـد آبستنی کاهش مـی  150در روز 
. یابـد ند که میزان پروتئین تام در اواخر آبستنی کـاهش مـی  نشان داد

کاهش در غلظت سرمی پروتئین تام در اواخر آبستنی ممکن است بـه  
این علت باشد که جنین تمام احتیاجات پروتئینی خود را از اسـیدهاي  

اي کند و رشد جنین در این مرحله رشـد ماهیچـه  آمینه مادر تأمین می
نشان دادند کـه غلظـت   ) 5(بالیکی و همکاران همچنین ). 3(باشد می

قلوزا بـا  هاي تکآبستنی در میش 150و  100پروتئین تام در روزهاي 

داري دارد کـه بـا نتـایج پـژوهش حاضـر روي      دوقلوزا تفـاوت معنـی  
 140هاي خـالص در روز  و میش 140و  120هاي دورگ در روز  میش

) 6(ل و همکـاران  کـه بنـی اسـماعی   همخوانی دارد؛ این در حالیسـت  
گزارش کردند که غلظت سرمی پروتئین تام در بزهایی بـا مسـمومیت   

  .آبستنی تحت بالینی بیشتر است
بـه  . ها کاهش یافـت میشبا گذشت آبستنی غلظت آلبومین خون 

هاي قـزل آبــستن دوقلـو   میشغلـظت آلبومین خون  این صورت که
ــاي  ــه   140و  120، 90در روزه ــبت ب ــتنی نس ـــل از رو 15آبس ز قب

در حالی که غلظـت  ) >01/0P(داري کمتر بود گیري بطور معنی جفت
آبسـتنی بـا    140و  120، 90در روزهاي  هاآلبومین خون در این میش

غلظـت آلبـومین خـون    . )5جدول ( داري نداشتندهمدیگر تفاوت معنی
روز قبـل از   15آبستنی بـا   140فقط در روز  هاي دورگ آبستن،میش
و  90و در روزهـاي  ) >01/0P(داري داشـت  اوت معنـی گیري تفجفت
همچنـین  . گیري نداشتروز قبل از جفت 15داري با تفاوت معنی 120

هاي آبسـتن دوقلـو و   داري در غلظت آلبومین خون میشتفاوت معنی
 .قلو در نژاد قزل و دورگ مشاهده نشدتک
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 1)در دسی لیتر گرم(هاي خالص و دورگ خون در میش غلظت آلبومین -5جدول 
Table 5- Blood albumin concentration in purebred and hybrid ewes (g/dl)1  

آبستنی 140روز   
Day 140 of pregnancy 

آبستنی 120روز    
Day 120 of pregnancy 

آبستنی 90روز    
Day 90 of pregnancy 

روز قبل از جفتگیري 15  
15 days prior to breeding 

ها میش  
Ewes 

    
  قزل

Ghezel 

2.72±0.04c 2.96±0.04b 3.01±0.04b 3.31±0.04a 
قلوتک  

Single 

2.68±0.09b 2.83±0.09b 3.02±0.09b 3.36±0.09a 
 دوقلو

Twin 

    
 هیبرید

Hybrid  

3.22±0.11b 3.47±0.16ab 3.52±0.13a 3.64±0.10a 
قلوتک  

Single 

3.05±0.16b 3.29±0.16ab 3.41±0.16ab 3.66±0.16a 
 دوقلو

Twin 
  ). >01/0P(باشند دار میداراي اختالف معنی مشابههاي هر ردیف با حروف غیر میانگین1

1Means within same row with different superscripts differ (P<0.01) 
 

نشان داده شده است که افزایش حجـم خـون در اواخـر آبسـتنی     
ه افزایش غلظـت اوره و  باعث افزایش فیلتراسیون گلومرولی و در نتیج

 میـزان نتایج پـژوهش حاضـر کـاهش در    ). 28(شود آلبومین سرم می
دو نژاد خـالص و دورگ نشـان    آلبومین مادر را در اواخر آبستنی در هر

غلظـت آلبـومین   نشان دادند که ) 5(و همکاران  که بالیکیحالیدر. داد
داري معنی تفاوت ها همچنین هیچآن. یابددر اواخر آبستنی کاهش می

قلـو و دوقلـوزا در اواخـر آبسـتنی     هـاي تـک  میشغلظت آلبومین در 

روي مـیش و  ) 27(نتایج تحقیقات یاریم و سیفتسـی   .مشاهده نکردند
روي انسان نشان داد کـه میـزان آلبـومین    ) 11(گوجینک و همکاران 

خون در مبتالیان به مسمومیت آبستنی کمتـر از افـراد سـالم آبسـتن     
هـا و  تواند به دلیل نقص در فعالیـت کلیـه  ین کاهش میباشد که ا می

 .کبد در مبتالیان به مسمومیت آبستنی باشد
 

 
  1)گرم در دسی لیترمیلی(هاي خالص و دورگ در میش اي خوننیتروژن اورهغلظت  -6جدول 

Table 6- Blood urea nitrogen concentration in purebred and hybrid ewes (mg/dl)1 
آبستنی 140روز   

Day 140 of pregnancy 
آبستنی 120روز    

Day 120 of pregnancy 
آبستنی 90روز    

Day 90 of pregnancy 
روز قبل از جفتگیري 15  

15 days prior to breeding 
ها میش  

Ewes 
    

  قزل
Ghezel 

18.56±0.10a 17.16±0.10b 16.20±0.10c 15.58±0.10d 
قلوتک  

Single 

19.54±0.11a 18.31±0.53b 16.76±0.36c 15.95±0.19c 
 دوقلو

Twin 
* *      
    

 هیبرید
Hybrid  

17.54±0.21a 16.89±0.21ab 16.35±0.21b 16.21±0.21c 
قلوتک  

Single 

19.61±0.49a 17.52±0.49b 17.19±0.49b 15.43±0.49c 
 دوقلو

Twin 
*     

  ). >01/0P(باشند دار میف معنیداراي اختال مشابههاي هر ردیف با حروف غیر میانگین1
  ).>01/0P(باشد قلوزا با دوقلوزا میهاي تکدار در بین میشدر هر ستون بیانگر وجود اختالف معنی* عالمت 

1Means within same row with different superscripts differ (P<0.01) 
* In each column indicating significant difference between ewes with single and twin lambs (P<0.01)  
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قلـو در  قزل آبستن تـک هاي اي خون میـشغلظت نیتروژن اوره

گیري روز قبـل از جفت 15آبستنی نسبت به  140و  120، 90روزهاي 
، ایـن در حالیسـت کـه    )>01/0P(داري افزایش نشـان داد  بطور معنی

روز بعد از آبستنی  90هاي قزل آبستن دوقلو تا متابولیت فوق در میش
آبسـتنی در   140و  120طـی روزهـاي   اگرچه . داري ننمودتغییر معنی

در هیبریـدها ایـن   ). 6جـدول  (افزایش مشاهده شد این میش ها هم 
قلـو  هاي آبستن تـک روند کمی متفاوت بود به این ترتیب که در میش

ــاي  ــبت   140و  120، 90از روزه ــتنی نس ــه آبس ـــل از  15ب روز قب
در ضـمن  ). >01/0P(داري افزایش نشـان داد  گیري بطور معنی جفت

نتایج این بررسی نشان داد در نژاد قـزل تفـاوت بـین تـک قلوزاهـا و      
دار به بعـد معنـی   120اي خون از روز دوقلوزاها در میزان نیتروژن اوره

 140سـتنی و  ها، این امر تنها در اواخـر آب که براي هیبریدبود در حالی
 .)>01/0P(روز بعد از آبستنی صادق بود 

 140و 120، 90در روزهـاي  اي خون افزایش غلظت نیتروژن اوره
تواند به دلیل افزایش گیري، میروز قبل از جفت 15آبستنی نسبت به 

و رامـین و  ) 15(مقدم و حسن پور متابولیسم پروتئین باشد که با نتایج 
اي نیتـروژن اوره که بیـان کردنـد میـزان    مطابقت دارد ) 18(همکاران 

همچنین گزارش شده است که . یابدخون در اواخر آبستنی افزایش می
سطح اوره خون از هفته دهم آبستنی رو به افزایش گذاشته و در زمان 

) 17(پیسیون و همکـاران  ). 9(رسد زایمان به بیشترین میزان خود می
خون در اواخر آبستنی نسبت  ايگزارش کردند که میزان نیتروژن اوره

یابـد کـه ایـن امـر     افزایش می) دي استروس(به دوره قبل از آبستنی 
تواند به دلیل افـزایش فعالیـت غـده تیروئیـد در راسـتاي افـزایش       می

باشـد چـرا کـه دوزهـاي     در زمان آبستنی  فعالیت کاتابولیسم پروتئین
هـا  الص پروتئینتواند کاتابولیسم خمی) T4(باالي هورمون تیروکسین 

عالوه بـر ایـن گـزارش    . و افزایش دفع ادراري نیتروژن را موجب شود
شده است که افـزایش در سـطح اوره پالسـما در اواخـر آبسـتنی بـه       

هاي بستگی دارد که کاتابولیسم پروتئین افزایش سطوح کورتیزول نیز
از طرف دیگر بخش علوفـه اي جیـره یعنـی    ). 23(کند بدن را القا می

ژ ذرت و یونجه حاوي مقادیر قابل توجهی پروتئین تجزیـه پـذیر   سیال
باشند که با در نظر گرفتن سهم کم کربوهیدرات سهل می 1در شکمبه

نیتـروژن   -شـود مین مـی أاز منبع غالت ت که عمدتاً –الهضم شکمبه 
توانند بخوبی در تامین پروتئین میکروبـی  حاصل شده از این منابع نمی

ر نتیجه مازاد آمونیاك بـا جـذب از طریـق جریـان     مشارکت نماید و د
تبدیل به اوره باعـث افـزایش نیتـروژن     خون و متابولیسم آن درکبد و

هـاي قـزل   اي خون میشغلظت نیتروژن اوره. گردداوره اي خون می
هـاي دورگ در روز  آبسـتنی و مـیش   140و  120 در روزهـاي خالص 

دار داشت زا تفاوت معنیقلو و دوقلوهاي تکآبستنی در بین میش 140
                                                             
1- Rumen Degradable Protein 

مغایرت دارد کـه تفـاوت   ) 5(و همکاران  بالیکیکه این نتیجه با نتایج 
در اواخـر آبسـتنی    قلـو و دوقلـوزا  هـاي تـک  داري در بین میشمعنی

بیان شده است که این تغییـرات در میـزان نیتـروژن    . مشاهده نکردند
تنی هـاي دورگ و خـالص در اواخـر آبسـ    اي خون در بـین مـیش  اوره
 ).9(تواند به میزان تولید شیر بستگی داشته باشد  می

، غلظت کلسـیم خـون در   7با توجه به اطالعات موجود در جدول 
هاي مختلف آبسـتنی در نژادهـاي قـزل و دورگ نشـان دهنـده      دوره

بستنی نسـبت  آ 140و 120، 90روزهاي در ) >01/0P(دار تفاوت معنی
بـراي   T-testنتایج آزمون نین همچ. گیري بودروز قبل از جفت 15به 

قلـو و دوقلـو   هاي آبسـتن تـک  بین میشغلظت کلسیم خون مقایسه 
در قلو، فقط هاي قزل آبستن دومیشغلظت کلسیم خون نشان داد که 

 داري داشـت قلـوزا تفـاوت معنـی   هـاي تـک  میشآبستنی با  140روز 
)01/0P<(آبستن دوقلـو در روزهـاي  هاي دورگ میشکه در ، درحالی 

دار تفاوت معنیقلو هاي آبستن تکآبستنی نسبت به میش 140و  120
 ).>01/0P(بود 

با پیشرفت آبستنی یک رونـد کاهشـی در میـزان کلسـیم خـون      
تواند یک امر طبیعی ها مشاهده شد که با توجه به رشد جنین میمیش

قلو بـا  هاي دورگ آبستن تکغلظت کلسیم در بین میش. به شمار آید
داري متفاوت بـود،  آبستنی به طور معنی 140و  120روزهاي  دوقلو در
 140هاي خالص قـزل ایـن تفـاوت فقـط در روز     که در میشدر حالی

هـاي  کمتر بودن مقدار کلسیم پالسمایی در گونه. آبستنی مشاهده شد
ها دوقلوزا ممکن است به تقاضاي بیشتر جنین جهت تشکیل استخوان

در ضمن باید به این نکته توجـه داشـت   . در اواخر آبستنی مربوط باشد
که محدودیت دریافت مواد مغذي به خصوص در اواخر آبستنی باعـث  

اي کلسیم و در نهایت کاهش غلظت پالسمایی آن کاهش جذب روده
بیان کردند که تغییـر در  ) 8(به عالوه بالم و همکاران ). 4(خواهد شد 

ریان کلسیم بـه پسـتان   متابولیسم کلسیم در زمان زایمان با افزایش ج
ممکن است منجر به هیپوکلسیمی شود که این اثر در پایـان آبسـتنی   

در مورد علت تناقض در گزارشات ارائه شـده بایسـتی   . یابدافزایش می
توانـد تحـت   به این نکته توجه داشت که غلظت پارامترهاي خونی می

گیرد  تأثیر محدودیت غذایی و آب، پتانسیل ژنتیکی و سن حیوان قرار
)18.(  

 
  گیري کلینتیجه

با توجه به اینکه مسمومیت آبسـتنی یـک بیمـاري مهـم در بـین      
تواند میزان تلفـات جنـین را تـا    باشد و مینشخوارکنندگان کوچک می

توانـد از  لذا کنترل ایـن عارضـه مـی   ) 19(درصد نیز افزایش دهد  80
یـرات  بنـابراین بررسـی تغی  . لحاظ اقتصادي بسیار حائز اهمیـت باشـد  

توانـد بـه عنـوان    هاي خونی در مراحل مختلف آبسـتنی مـی  متابولیت
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گـویی  هاي غیرنرمال متـابولیکی و پـیش  عاملی جهت شناسایی حالت
اختالالت متابولیکی نظیر مسمومیت آبستنی و کبد چرب به کار گرفته 

 .شود

 
  1)گرم در دسی لیترمیلی(هاي خالص و دورگ خون در میشکلسیم غلظت  -7جدول 

Table 7- Blood calcium concentration in purebred and hybrid ewes (mg/dl)1  
آبستنی 140روز   

Day 140 of pregnancy 
آبستنی 120روز    

Day 120 of pregnancy 
آبستنی 90روز    

Day 90 of pregnancy 
روز قبل از جفتگیري 15  

15 days prior to breeding 
ها میش  

Ewes 
    

  قزل
Ghezel 

7.37± 0.06d 7.80±0.06c 8.21±0.06b 8.64±0.06a 
قلوتک  

Single 

6.73±0.09d 7.69±0.09c 7.90±0.09b 8.59±0/09a 
 دوقلو

Twin 
*        
    

 هیبرید
Hybrid  

7.48±0.07d 7.83±0.07c 8.29±0.07b 8.74±0.07a 
قلوتک  

Single 

7.11±0.15d 7.57±0.09c 8.16±0.15b 8.85±0.16a 
 دوقلو

Twin 
* *    

  ). >01/0P(باشند دار میداراي اختالف معنی مشابههاي هر ردیف با حروف غیر میانگین1
  ).>01/0P(باشد قلوزا با دوقلوزا میهاي تکدار در بین میشدر هر ستون بیانگر وجود اختالف معنی* عالمت 

1Means within same row with different superscripts differ (P<0.01) 
 *In each column indicating significant difference between ewes with single and twin lambs (P<0.01) 

 
در کل هیچ میش آبستن مبتال به مسـمومیت آبسـتنی    هرچند که

هاي هایی در برخی از متابولیتدر هر دو گروه مشاهده نشد، اما تفاوت
هاي خالص وجود داشـت، کـه   هاي دورگ نسبت به میشخونی میش
هـاي دو رگ  ها نشان داد احتماال در اواخـر آبسـتنی مـیش   این تفاوت

هـاي خـونی   بـه کـاهش برخـی از متابولیـت    ) قـزل  -آرخار مرینوس(

هـاي خـونی   بنـابراین آگـاهی از تغییـرات متابولیـت    . تر هسـتند  مقاوم
 سـازي دورگ و  همچنـین  هاي آبستن و مقایسـه ایـن تغییـرات    میش
، )مرینـوس اسـترالیایی  (نژادهـاي خـارجی    توسـط  هـاي ایرانـی  میش

تواند در تدوین یک برنامـه جـامع بـراي مقـاوم سـاختن نژادهـاي        می
 .داخلی مفید واقع شود
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Introduction As pregnancy progresses, nutrient requirements of fetus and thereby ewe increases and some 

changes in the levels of blood metabolites including glucose, cholesterol and total protein may occur. During 
gestation, maternal tissues contribute to supplying energy that required for fetus resulting in changes of ewe 
blood metabolites; however other factors such as breed, age, feeding type of ewes during gestation and season 
may influence them. The study of blood metabolic changes in different phases of reproductive cycle can be 
helpful in detecting abnormal situations of ewes and preventing of metabolic disorders such as pregnancy 
toxemia and fatty liver syndrome. There is little information about the effect of different genotypes on blood 
metabolites and the occurrence of metabolic disorders in late pregnancy. Therefore the aim of the present study 
was to determine changes in blood metabolites of purebred Ghezel and ArkharMerino× Ghezel crossbred ewes 
during late pregnancy and effect of crossbreeding of Iranian purebred sheep with Merino sheep on metabolite 
level changes in these two groups of sheep and study of susceptibility to metabolic disease in late pregnancy. 

Materials and Methods In the present study, fifty five pregnant Ghezel ewes (36 singles and 15 twins) and 
34 pregnant crossbred ewes (20 singles and 14 twins) were used. Estrus synchronization of all ewes was done 
using CIDR. CIDR were removed 14 days later and all ewes were injected PMSG intramuscularly and then 
mated with rams. All of the ewes were grazing in the pasture during pregnancy, but in the last two months of 
pregnancy, feeding of ewes was manually. Blood samples were collected by vacuum tubes during four hours 
after feeding from the jugular vein of ewes on 15 days prior to mating period and on days 90, 120 and 140 of the 
pregnancy. Blood samples were centrifuged with 4000 rpm for 12 minutes to extract blood serum and then sera 
were frozen in -20oC until further analysis of metabolites. Measurement of blood metabolites, including total 
protein, calcium, glucose, cholesterol, blood urea nitrogen and albumin was done by spectrophotometer set. SAS 
software (2003) was used for statistical analysis. Mixed procedure of SAS software was used for statistical 
analysis and Tukey- Kramer test was applied for comparison of means. T-test was used for comparison of blood 
metabolites between ewes with single and twin lambs.   

Results and Discussion The results showed that the blood glucose, total protein, albumin and calcium on 
days 90, 120 and 140 of pregnancy were less than 15 days prior to mating but blood urea nitrogen and 
cholesterol levels were increased. These variations could originate from fetus metabolism since fetus 
requirements for tissue growth, muscles and bones increases during pregnancy, which should be supplied from 
maternal body reserves. The comparison of blood metabolites on the both crossbred and purebred pregnant ewes 
showed that in the late pregnancy, twin pregnant ewes had less glucose, total protein and calcium and more 
blood urea nitrogen and cholesterol compared with single pregnant ewes because there is a higher fetus 
requirement for twin fetuses during gestation. Our results also showed that glucose, total protein, albumin and 
blood urea nitrogen  levels of crossbred ewes were higher than purebred Ghezel ewes on 15 days prior to mating 
period. This may be due to different genetic potential of these breeds. During the gestation period, levels of 
mentioned metabolites except for blood urea nitrogen  were higher in both single and twin crossbred pregnant 
ewes than purebred Ghezel ewes significantly. It is seemed that these differences may be related to variation in 
the genetic potential of studying animals. 

Conclusion The results of present study showed that there were no signs of pregnancy toxemia in the two 
experimental groups; however some differences among blood metabolites of purebred and hybrid ewes were 
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found, which may originate from genetic potential of these two groups. These differences revealed that hybrid 
ewes are more resistant against blood metabolite changes during late pregnancy. Study of fluctuations in the 
blood metabolites during several stages of pregnancy can help us to determine abnormal metabolic cases and 
prediction of metabolic disorders such as pregnancy toxemia or ketosis, fatty liver syndrome and disease relating 
to fetus and ewe metabolism.    
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