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 چکیده

های مختلف آبستنی و تأثیر  گیری و ماهجفتبختیاری قبل از  های بیوشیمیایی خون درمیش نژاد لریهدف ازانجام این پژوهش، بررسی تغییرات برخی فراسنجه
گیری و گیری داده شدند. یک ماه قبل ازجفتهای بارور جفتبختیاری انتخاب و با قوچ رأس میش نژاد لری 20 بدین منظور .ها بودتعداد جنین براین فراسنجه

روبین ی بیوشیمیایی و آنزیمی شامل کلسیم، فسفر، منیزیم، اوره، کراتینین، بیلیهاها اخذ و فراسنجههای اول تا پنجم آبستنی نمونه خون از میشچنین در ماه هم
 .(>05/0Pهای موردمطالعه ثابت بوده ولی در ماه آخر آبستنی افزایش یافت ) در زمان ASTغلظت کلسیم و فعالیت  .گیری شدند اندازه GGTو  AST ،ALPتام، 

(. غلظت >05/0Pگیری کاهش یافت )( و غلظت فسفر در دوره آبستنی نسبت به ماه پیش از جفت>05/0Pزایش )غلظت منیزیم در ماه دوم و ماه آخر آبستنی اف
روبین تام در ماه چهارم و غلظت اوره در نیمه دوم آبستنی ( و غلظت بیلی>05/0Pهای آبستنی کاهش ) کراتینین در ماه دوم و سوم آبستنی نسبت به دیگر ماه

طور کلی روند افزایشی  طی دوره آبستنی به ALP( و فعالیت >05/0Pتقریباً ثابت بود، اما در ماه چهارم آبستنی کاهش ) GGT(. فعالیت >05/0Pافزایش پیدا کرد )
مطالعه  (. براساس نتایج این>05/0Pداری با دوقلو نداشت )قلو آبستن تفاوت معنیهای تکهای موردمطالعه در میش(. میانگین غلظت فراسنجه>05/0Pداشت )

 ها در دوران آبستنی استفاده شود. تواند برای ارزیابی وضعیت فیزیولوژیکی آنبختیاری می های نژاد لری تغییرات بیوشیمیایی خون در میش
 

 بختیاری.  لریروبین، تغییرات خونی، گوسفند ، بیلی، الکترولیتآنزیم: ها واژهکلید
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Abstract 
The aim of this study was to investigate the changes of some blood biochemical parameters in Lori-Bakhtiari ewes during different months 
of pregnancy and the influence of fetus numbers on these parameters. For this purpose, 20 ewes of Lori Bakhtiari breed were selected and 
mated with fertile rams. One month before mating and in the first to fifth months of pregnancy blood samples were collected from ewes and 
biochemical and enzymatic parameters including calcium, phosphorus, magnesium, urea, creatinine, total bilirubin, AST, ALP and GGT 
were measured. The concentration of calcium and AST activity were constant at the times of the study, but they increased in the last month 
of pregnancy (P<0.05). Magnesium concentration increased in second month of pregnancy (P<0.05) and phosphorus concentration was 
decreased during pregnancy compared to the month before mating (P<0.05). Creatinine concentration decreased in the second and third 
months of pregnancy compared to other months of pregnancy (P<0.05). Total bilirubin and urea concentrations increased during fourth 
month and the second half of pregnancy, respectively (P<0.05). GGT activity was almost stable during study period but decreased in the 
fourth month of pregnancy (P<0.05), and ALP enzyme activity showed increasing trend during pregnancy period (P<0.05). The mean 
concentration of the studied parameters in singleton ewes was not significantly different from twins (P <0.05). Based on the results of this 
study, blood biochemical changes in Lori Bakhtiari ewes can be used to assess their physiological status during pregnancy. 
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 مقدمه

های ی است که با وجود پتانسیلا حرفهصنعت گوسفنداری 

فراوان خود در ایران، هنوز نتوانسته جایگاه تولید و اقتصاد 

های اصلی در بخش خور خود را بیابد. یکی از چالشدر

مثل وری و ظرفیت تولیدبودن بهره کمداری گوسفند و بز، گله

های نزدیک به فصل ها است. تغذیه مناسب در هفته دام

وری در آمیزش و در طول دوره آبستنی برای افزایش بهره

حیوانات ماده ضروری است. آبستنی و شیردهی مراحل 

فیزیولوژیکی هستند که موجب افزایش نیازهای متابولیکی در 

چه سازوکارهایی برای جلوگیری از شوند. اگر بدن مادر می

تغییرات ترکیبات خونی در بدن وجود دارد، وقوع این قبیل 

های تغییرات در خون از جمله در مورد میزان فراسنجه

 .]6[بیوشیمیایی امکان پذیر است 

 تأثیرتوانند تحت  های بیوشیمیایی سرم خون می فراسنجه

ستنی، فحلی، عوامل گوناگونی مانند سن، تغذیه، ژنتیک، آب

شیردهی، زایش، محل نگهداری، گرسنگی، عوامل محیطی، 

چنین  گیری و هم فصل، استرس، حمل و نقل، زمان نمونه

ها دچار تغییر  های مختلف کبدی، کلیوی و سایر بافتبیماری

از جمله  مواد معدنی پرمصرفکاهش . ]21و  10[شوند 

 مؤثرامل عوجمله در طول آبستنی از  منیزیم و کلسیم، فسفر

رشد جنین  سرعت کاهش و میزان تولید شیر کاهش بر

تواند در  می مصرفمواد معدنی کمچنین کاهش  هم ؛است

چنین در  ؛ هم]2[ مثلی مؤثر باشدتولید هایناهنجاریایجاد 

علت افزایش متابولیسم بدن مادر احتمال  طول دوره آبستنی به

 اساس دارد. بر اینهایی مانند کبد و کلیه وجود فشار بر ارگان

 اختالالتبینی جهت پیشبه بیوشیمیاییشناخت تغییرات 

های متابولیکی قبل و بعد از زایمان، تشخیص بیماری

ای حیوانات دارای تغذیه هایتمتابولیکی و ارزیابی حال

تواند بر شدت ها در آبستنی می. شمار جنین]6[ اهمیت است

موجب کمبود شماری  تنش متابولیک بدن مادر اثر گذاشته و

های بدن مادر ها یا آسیب به شماری از ارگاناز متابولیت

های بیوشیمیایی شود. در همین رابطه اختالف میزان فراسنجه

قلو های تکهای دوقلو آبستن در مقایسه با میشخون میش

 .]19و  22، 7، 6[آبستن گزارش شده است 

 یکیولمتاب یازهاین نیو رشد جن یآبستن شرفتیبا پ

 ییایمیوشیب هایفراسنجه راتییو تغ افتهی شیافزا زیمادر ن

و ممکن است باشد  تیحائز اهم ینیتواند از نظر بالیم

با  یهادر گله ژهیوبهی درمان یهااستفاده از مکمل ازمندین

 در معدنی مواددچار فقر  که معموالً ی،روش پرورش سنت

شده  گزارشبا توجه به نتایج متفاوت  .، باشدهستند رهیج

بر مختلف از نقش آبستنی  گران پژوهشتوسط 

های مختلف و نژادهای متنوع های خونی در گونه فراسنجه

 تغییرات در زمینهای جامع  و نیز عدم وجود مطالعهگوسفند 

 میشدر ارتباط با آبستنی بیوشیمیایی  های فراسنجه احتمالی

های ، بررسی برخی از فراسنجه، هدف از اینبختیاری لری

اوره، ، AST ،ALP ،GGTبیوشیمیایی )کلسیم، فسفر، منیزیم، 

ماه  یک ماه آبستنی و پنج در طی روبین تام(کراتینین و بیلی

 .بود بختیاری های آبستن لری در میش از آبستنی پیش

ها در دوران آبستنی بر میانگین  چنین تأثیر تعداد جنین هم

طور های موردمطالعه و همینهای خونی در زمان فراسنجه

  ها موردبررسی قرار گرفت.اثر متقابل آن

 

 ها مواد و روش

متعلق  بختیاری لرینژاد  شهیس مأر ۳5مطالعه ابتدا  نیدر ا

و انتخاب  به شرکت اصالح نژاد گوسفند و بز گهر دورود

کلسیم، فسفر، منیزیم، شامل  موردمطالعه یهافراسنجه

AST ،ALP ،GGT ،در  روبین تاماوره، کراتینین و بیلی

ها شیاز م یمطالعه تعداد یشد. در ط یریگ اندازه هاآن

 یدر طول آبستن زیها ناز آن ینشدن و برخ آبستن لیدل به

 یتواند رویکه م ییهاو جراحت یماریابتال به ب علت به

در طول  جنین سقط چنین همباشد و  گذارتأثیرها اسنجهفر

 با استفاده از حاضرمطالعه  نیبنابرا .حذف شدند ی،آبستن



 یاریبخت یلر  یها شیم یآبستن مختلف یها ماه در خون ییایمیوشیب های فراسنجه یبرخ راتییتغ یبررس
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با سن حدود دو تا سه  بختیاری لرینژاد  شیم رأس 20

 1۳96تا خردادماه سال  1۳95ماه  یدی سال در بازه زمان

)با  لوگرمیک 50 هامیانگین وزن میش. شدانجام 

که در زمان مطالعه در  بود( لوگرمیک هشت اریمع انحراف

. شدند ینگهدار ایمتر از سطح در 11۴7ارتفاع با  یمکان

 صورت به با جیره ثابت، هاطی انجام آزمایش، میشدر 

 ونجه،یگرم  200شامل  جیره غذایی تغذیه شدند. یدست

 150کاه و  لوگرمیک مین ،ذرت یلویس لوگرمیک میو ن کی

 20درصد جو،  ۴0درصد ذرت،  ۳0م کنسانتره )شامل گر

درصد  سهدرصد کنجاله کنجد و  هفتدرصد سبوس، 

علوفه  یمقدار یآبستنپنجم و چهارم ماه  . درمکمل( بود

 ها اضافه شد.آن رهیبه ج یدست صورت بهجوان  ونجهیو 

 هایمیش یروصورت هفتگی  به بالینی ناتیمعا

و از لحاظ سالمت  شددر دوره آزمایش  موردمطالعه

های مورداستفاده چرخه فحلی میش شدند. دأییت یجسم

روز و  1۴ مدت بهکمک سیدرگذاری  در این پژوهش به

واحد در روز  ۴00به میزان  PMSGتزریق هورمون 

گیری سازی شد و از طریق جفتزمان همسیدرگذاری 

طبیعی در بازه زمانی نزدیک به هم آبستن شدند. در روز 

 ,EMPگیری، به روش سونوگرافی )د از جفتبع ۴0

Shenzhen Emperor Electronic Technology Co,. 

China )شد.تأیید ها آبستنی میش 

های اول،  در نیمه ماه پیش از آبستنی و نیز در نیمه ماه

دوم، سوم، چهارم و پنجم آبستنی، نمونه خون ناشتا از 

اد منتقل شد. های فاقد ضدانعق ورید وداج، اخذ و به لوله

دقیقه به آزمایشگاه،  90ها در کمتر از پس از انتقال نمونه

شده با دستگاه سانتریفیوژ  های حاوی خون لختهلوله

(MIKRO185, Hettich, Germany )دقیقه با  10 مدت به

ها جدا در دقیقه سانتریفیوژ شده و سرم نمونه ۳500دور 

های  های سرمی تا زمان سنجش فراسنجه . نمونهشد

نگهداری  گراد یسانتدرجه  -20بیوشیمیایی در فریزر 

 1۳رأس میش آبستن، هفت رأس دوقلو و  20شدند. از 

های آبستن پس از زایمان  یدند. میشیقلو زاس تکرأ

قلو  های متولدشده به دو گروه تک تعداد بره براساس

 بندی شدند. آبستن و دوقلو آبستن دسته

های کبدی  امالح کلسیم، فسفر و منیزیم، آنزیم میزان

روبین تام، اوره و و نیز بیلی AST ،ALP ،GGTشامل 

سنجی با استفاده از روش رنگ به های سرمنمونهکراتینین 

آزمون، ایران( و به  های بیوشیمیایی تجاری )پارسکیت

 ,Stat fax 3300دستگاه فتومتر بیوشیمی ) کمک

Awareness, USA )گیری شدبا دو تکرار اندازه. 

( 2/9)نسخه   SASافزار ها با استفاده از از نرمداده

برای داده های تکرارشده در زمان  )مدل    Mixedرویه 

ها با استفاده از آزمون دانکن مقایسه  ( تجزیه و میانگین1

 شدند.

y                                  (1)مدل 
ij
=μ+γ

ij
+Pj+eij 

y که در این رابطه،
ij

ام در jرکورد مربوط به حیوان ، 

γ، میانگین کل؛ μام؛ iدوره 
ij

، اثر تصادفی حیوان معادل 

، اثر Pjبا کوواریانس دو رکورد متوالی از یک حیوان؛ 

 .باشد ، اثر تصادفی باقیمانده میeijامین زمان و  jثابت 

 

 و بحث نتایج

های مواد معدنی سرمی در  نتایج مربوط به سنجش فراسنجه

( آورده شده 1بختیاری در جدول ) های آبستن لری میش

 ماه یط جیبه تدر یآبستن اولبعد از ماه  میکلساست. غلظت 

 شیافزا نیکرد که ا دایپ شیافزا یآبستنسوم تا ماه  دوم

ا ماه ت سپس (؛>05/0P) دار بودیمعن یآبستناول نسبت به ماه 

کاهش نسبت  نیکه ا دیرس زانیم نیتربه کم یآبستن چهارم

. بعد از آن روند (>05/0P) دار بوده استیبه ماه قبل معن

 زانیم نیترشیبه ب یتا ماه آخر آبستن میکلس غلظت راتییتغ

 جز ماههای موردمطالعه بهبا تمام زمان شیافزا نیکه ا دیرس

 (.>05/0Pداشت )دار سوم آبستنی، اختالف معنی
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 های مختلف آبستنی و پیش از آبستنی بختیاری در ماه های لری ی سرم میش های مواد معدنی موردمطالعه . تغییرات فراسنجه1 جدول

 (خطای استاندارد ±میانگین)

 گیری زمان نمونه
 کلسیم

 لیتر( )میلی گرم بر دسی

 فسفر

 لیتر( بر دسی)میلی گرم 

 منیزیم

 لیتر( )میلی گرم بر دسی

 cd29/0±57/9 a24/0±68/6 b18/0±82/1 ماه پیش از آبستنی

 d27/0±14/9 cd23/0±99/4 b17/0±42/1 ماه اول آبستنی

 bc27/0±92/9 b23/0±03/6 a17/0±03/3 ماه دوم آبستنی

 ab27/0±44/10 d22/0±87/4 b17/0±84/1 ماه سوم آبستنی

 d27/0±07/9 d22/0±44/4 b17/0±56/1 چهارم آبستنیماه 

 a27/0±85/10 bc23/0±52/5 a17/0±79/2 ماه پنجم آبستنی

a-dداریمعن در هر ستون نامشابهحروف  ها با: تفاوت میانگین ( 05/0هستندP<). 

 

از  پیشنسبت به ماه  یآبستن اولفسفر در ماه غلظت 

 دوم. در ماه (>05/0P) داشت یداریکاهش معن یآبستن

را نشان داد که نسبت به  یشیفسفر، افزا زانی، میآبستن

 جی. در ادامه به تدر(>05/0P) دار بودیقبل معن هایماه

 دیرس زانیم نیتربه کم یبستنآ چهارمتا ماه  دوم ماه یط

و  دومنسبت به ماه  چهارمو  سومکاهش در ماه  نیکه ا

. (>05/0P) داشت یداریاختالف معن یقبل از آبستن

ی دوباره افزایش یافت، فسفر در ماه آخر آبستنغلظت 

 چهارم، پنجمنسبت به ماه  یداریمعن شیافزا کهطوری به

سرم  غلظت منیزیم .(>05/0P) داشت یو ماه قبل از آبستن

های دیگر  دوم و پنجم آبستنی نسبت به زمانهای  در ماه

 .(>05/0Pداری نشان داد ) افزایش معنی

 تأثیرو مطالعات مختلفی در ارتباط با  ها پژوهش

های بیوشیمیایی خون صورت گرفته  آبستنی بر فراسنجه

نتایج متفاوتی در این خصوص بیان  گران پژوهشاست و 

گرفته توسط شماری از  اند. در مطالعات انجامکرده

های پایانی  تهکاهش غلظت کلسیم در هف گران پژوهش

آبستنی و نزدیک به زمان زایمان گوسفند گزارش شده 

سطح  2006در سال  پژوهش. در یک ]17و  8[است 

 کاهش پیدا کرد گوسفندانکلسیم در اواخر دوره آبستنی 

 مطالعهآبستنی مطابق با  100که این کاهش در روز  ،]22[

گران افزایش  حاضر بود. در مقابل تعدادی از پژوهش

کلسیم خون طی دوران آبستنی را در گوسفندان و  غلظت

. در ]21و  ۳[اند سایر نشخوارکنندگان گزارش کرده

( انجام 200۴ای که زونکو آنتونوویچ و همکاران )مطالعه

داری در ارتباط با میزان کلسیم خون دادند، تفاوت معنی

. با ]۴[غیرآبستن مشاهده نشد های آبستن و  بین میش

ی حاضر و آمده در مطالعه دست به توجه به نتایج

گران، نتایج  گرفته توسط سایر پژوهش های انجام پژوهش

مختلف و در بعضی موارد متضاد در ارتباط با تغییرات 

دلیل  تواند به میزان کلسیم خون طی دوران آبستنی می

. این ]10[ای باشد  ای و منطقه های نژادی، تغذیه تفاوت

رشد و توسعه  تواند به میتغییرات در مطالعه حاضر 

فزاینده اسکلت استخوانی جنین در حوالی ماه چهارم 

ای و  آبستنی نسبت داده شود که با میزان جذب روده

 ،های مادر هماهنگ نیست آزادسازی کلسیم از استخوان

بنابراین این احتمال وجود دارد که افزایش نیاز کلسیمی 

ده موجب تحریک ترشح هورمون پاراتورمون از غ
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که نتیجه آن بعد از کاهش  .]2[د شو میپاراتیروئید مادر 

دار در ماه چهارم آبستنی، افزایش غلظت کلسیم معنی

 باشد. خون در ماه پنجم آبستنی می

گران  شده توسط برخی از پژوهش های انجام در پژوهش

داری در ارتباط با غلظت فسفر خون در  تفاوت معنی

طور تغییر  رآبستن و همینهای غی های آبستن با میش میش

داری در غلظت سرمی فسفر در طول آبستنی و قبل از معنی

. در مقابل، در شماری از ]20و  2۳، ۴[آن مشاهده نشد 

های  گرفته کاهش غلظت فسفر خون در ماه مطالعات انجام

 17، 16[پایانی آبستنی و در حوالی زمان زایمان مشاهده شد 

دیگر نشان دادند که سطح  گران . شماری از پژوهش]22و 

طور سرم میش در طول آبستنی و قبل از زایمان به فسفر

حاضر  که با مطالعه ،]22و  16، 8[یابد داری افزایش می معنی

چه در  خوانی داشته است. همانند آنها هم در بعضی زمان

های  مورد تغییرات کلسیم خون طی دوران آبستنی میش

شده در ارتباط با  ت مشاهدهموردمطالعه بیان شد، تغییرا

تواند ناشی از افزایش  حاضر می مطالعهغلظت فسفر خون در 

سازی جنین در حوالی ماه چهارم سرعت رشد و استخوان

آبستنی و انتقال فسفر به سمت بافت پستانی جهت تراوش 

های  چنین در مقایسه غلظت فسفر بین میش در شیر باشد. هم

آمده در  دست به نتایج به با توجهآبستن با ماه پیش از آبستنی، 

های آبستن  مطالعه حاضر کاهش کلی سطح فسفر در میش

تواند به افزایش تقاضای  یرآبستن میهای غ نسبت به میش

 .]22[زیاد فسفر توسط جنین برای رشد استخوان مرتبط باشد

گران  در مطالعات مختلفی که توسط پژوهش

میزان  ]10[و یا عدم تغییر  ]22و  17[کاهش  ،شده انجام

منیزیم خون میش در حوالی زایمان گزارش شده است. در 

رشد باالی جنین در رسد سرعت نظر میمطالعه حاضر به

های  این بازه زمانی در رخداد این کاهش منیزیمی در میش

آبستن دخیل باشد. افزایش غلظت منیزیم سرمی در ماه 

با افزایش کلسیم سرم در همین  زمان همپنجم آبستنی و 

تواند ناشی از ترشح هورمون پاراتورمون و آزاد  ماه می

 تخوانی باشد.همراه کلسیم از منابع اس شدن منیزیم به

های کلیوی در  نتایج مربوط به سنجش فراسنجه

( آورده شده 2بختیاری در جدول ) لریهای آبستن  میش

طورکلی غلظت اوره خون با پیشرفت آبستنی بهاست. 

افزایش یافت و در دو ماه آخر آبستنی نسبت به کل 

داری افزایش معنی طور بهدیگر  موردمطالعههای  زمان

های دوم و  غلظت کراتینین سرم در ماه .(>05/0Pیافت )

داری را نشان داد و در ادامه با  سوم آبستنی کاهش معنی

داری افزایش پیدا کرد و به معنی طور بهپیشرفت آبستنی 

  .(>05/0Pسطح اولیه خود بازگشت )

 
ی سرم  های کلیوی موردمطالعه . تغییرات فراسنجه2 جدول

مختلف آبستنی و پیش از های  بختیاری در ماه های لری میش
 خطای استاندارد( ±آبستنی )میانگین

 گیری زمان نمونه
 اوره

 لیتر( گرم بر دسی )میلی
 کراتینین

 لیتر( گرم بر دسی )میلی
 d55/1±69/20 a06/0±69/1 ماه پیش از آبستنی

 cd۴9/1±۳0/22 a06/0±8۴/1 ماه اول آبستنی
 d۴9/1±9۴/20 b06/0±۴7/1 ماه دوم آبستنی

 c۴7/1±۴1/25 b06/0±51/1 سوم آبستنی ماه
 a۴6/1±06/۴1 a06/0±8۴/1 ماه چهارم آبستنی
 b۴9/1±9۳/۳5 a06/0±7۴/1 ماه پنجم آبستنی

a-dهستند  داریمعن در هر ستون نامشابهحروف  ها با: تفاوت میانگین
(05/0P<). 

 

ها در بدن است اوره محصول نهایی کاتابولیسم پروتئین

شود. در مطالعات  ها دفع میاز طریق کلیه طور عمدهکه به

گران کاهش غلظت اوره  گرفته توسط برخی از پژوهش انجام

های آبستن نسبت به دوره غیرآبستنی گزارش شده  در میش

و در برخی از مطالعات نیز غلظت اوره طی  ]6و  ۴[است 

. در مقابل شماری از ]8[دوران آبستنی ثابت مانده است 

ایش غلظت اوره خون طی دوران آبستنی را گران افز پژوهش

 . ]1۴و  1۳، 10، ۳[اند  در گوسفندان گزارش کرده
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های مختلف آبستنی و پیش از آبستنی  بختیاری در ماه های لری ی سرم میش های کبدی موردمطالعه . تغییرات فراسنجه3 جدول

 (خطای استاندارد ±میانگین)

 گیری زمان نمونه
 بیلی روبین تام

 لیتر( گرم بر دسی میلی)
AST 

 )واحد بر لیتر(
ALP 

 )واحد بر لیتر(
GGT 

 )واحد بر لیتر(

 b08/0±۳7/1 b19/10±۳8/67 d87/۳1±61/1۳5 a51/۳±۴5/52 ماه پیش از آبستنی

 b08/0±۳8/1 b69/9±21/69 bc9۴/۳0±28/2۳0 a۳7/۳±50/50 ماه اول آبستنی

 b08/0±26/1 b50/9±۳0/82 bc9۴/۳0±۴۴/2۴0 a۳1/۳±80/5۴ آبستنیماه دوم 

 b08/0±۴1/1 b57/9±81/82 cd 69/۳0±۴0/192 a۳۳/۳±72/۴8 ماه سوم آبستنی

 a08/0±68/1 b۴7/9±27/87 b50/۳0±91/250 b۳1/۳±8۴/۳5 ماه چهارم آبستنی

 b08/0±۴5/1 a69/9±11/1۴1 a91/۳0±21/۳21 a۳7۳±۳2/50 ماه پنجم آبستنی

a-dداریمعن در هر ستون نامشابهحروف  ها با: تفاوت میانگین ( 05/0هستندP<). 

 

افزایش سطح اوره سرم در طول آبستنی در این مطالعه و 

های  داربودن اثر متقابل غلظت اوره در ماهطور معنیهمین

آبستن قلو آبستن و دوقلو های تکآخر آبستنی میش

(05/0P<می ،)  تواند به متابولیسم باالی پروتئین و نوع تغذیه

که در نیمه دوم  در این دوران در ارتباط باشد. با توجه به این

تر و نیاز بیشتری به انرژی دارد، بنابراین  آبستنی جنین بزرگ

دهنده افزایش میزان تواند نشان این افزایش در سطح اوره می

ها در نیمه دوم آبستنی باشد که در مراحل کاتابولیسم پروتئین

ها  دلیل توازن منفی انرژی، کاتابولیسم پروتئین نهایی آبستنی به

ها از طریق فرایند گلوکونئوژنز جهت تأمین انرژی  و چربی

شریف و اسد  . در این رابطه ال]15[یابد   موردنیاز افزایش می

ای نژاد ه علت افزایش غلظت اوره در نیمه دوم آبستنی میش

بارکی را کاتابولیسم پروتئین و نیاز باالی انرژی توسط 

های آبستن در نیمه دوم آبستنی بیان کردند که منجر به  میش

سازی  افزایش اوره به میزان باالتری از توانایی کلیه برای پاک

 .]7[شود  آن از سطح پالسما می

گران  آمده توسط پژوهش عمل به های پژوهشدر 

متنوعی در مورد تغییرات غلظت کراتینین مختلف نتایج 

سرم در ارتباط با دوران آبستنی گوسفند و سایر 

دست آمده است. در مطالعات  نشخوارکنندگان به

افزایش غلظت کراتینین  گران، پژوهشگرفته توسط  انجام

در طی دوران آبستنی میش گزارش شده  ]1۳و  8[سرم 

که سطح  دیگر بیان کردند گران پژوهشاست و برخی 

کند  کراتینین در گوسفند با وضعیت تولیدمثلی تغییری نمی

انجام گرفت در دوره  2009که در سال  پژوهشی. در ]2۳[

ی طبیعی  تر از محدوده آبستنی میش سطح کراتینین پایین

های دوم و سوم آبستنی  . کاهش کراتینین در ماه]10[بود 

شدن خون در طی  دلیل رقیق تواند به در مطالعه حاضر می

گرفته روی  مطالعات انجام براساسدوران آبستنی باشد. 

انسان و حیوانات، در طی دوران آبستنی حجم پالسمای 

یابد. این افزایش حجم پالسما موجب  خون افزایش می

شدن ترکیبات محلول در آن از جمله کراتینین  رقیق

م های چهارم و پنج . افزایش کراتینین در ماه]12[د شو می

شدن کراتینین  توان به افزوده آبستنی در این مطالعه را می

تولیدی توسط جنین و انتقال آن از طریق جفت به خون 

 مادر مرتبط دانست.

روبین تام و  نتایج مربوط به سنجش غلظت بیلی

 بختیاری لریهای آبستن  های کبدی در میش فعالیت آنزیم

 بین تام سرمرو آورده شده است. میزان بیلی (۳)در جدول 

داری نسبت به کل  در ماه چهارم آبستنی افزایش معنی
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فعالیت سرمی  .(>05/0Pنشان داد ) موردمطالعههای زمان

مقدار خود  نیبه باالتر یآبستن پنجمدر ماه  ASTآنزیم 

 های موردبررسی ی که نسبت به دیگر زمانطور به دیرس

زیم فعالیت سرمی آن .(>05/0P) دار داشتیمعن یاختالف

های آبستنی غیر از ماه سوم در تمام ماه ALP کبدی

داری آبستنی نسبت به ماه پیش از آبستنی افزایش معنی

که این افزایش در ماه آخر آبستنی به باالترین  ،داشت

های که با تمامی زمان یطور بهمقدار خود دست یافت 

 زانیم .(>05/0P) دار داشتاختالف معنی موردمطالعه

چهارم آبستنی کاهش در ماه  GGTزیم آن فعالیت

داشت  موردمطالعههای داری نسبت به کل زمان معنی

(05/0P<). 

گرفته برای بررسی میزان  های انجام در اکثر پژوهش

روبین سرم در طی دوران آبستنی در گوسفند و دیگر  بیلی

کلی با نتایج  طور بهآمده  دست حیوانات، نتایجی که به

تفاوت در سطوح  اما ،داشتمطالعه حاضر شباهت 

ای که هعگیری در دوره آبستنی وجود دارد. در مطال اندازه

روبین سرم میش در  انجام دادند سطح بیلی 2009در سال 

. ]10[داری افزایش یافت  معنی طور بهطی دوره آبستنی 

سطح باالیی از  گران پژوهشبرخی دیگر از  چنین هم

، ۴[اند  ستن را ثبت کردهروبین پالسما در گوسفندان آب بیلی

های نژاد  ای روی میشمطالعه 2007. در سال ]18و  6

روبین در  آکارامان انجام دادند، در آن مطالعه سطح بیلی

طی دوره آبستنی روند افزایشی را نشان داد که این 

. ]6[دار بود  آبستنی معنی 150افزایش در دوقلوها در روز 

روبین در  طورکلی از این نظر که سطح بیلیاین مطالعات به

یابد با مطالعه حاضر مطابقت دارد.  طی آبستنی افزایش می

روبین تام در ماه چهارم  در این مطالعه افزایش غلظت بیلی

تواند ناشی از فعالیت باالی کبدی باشد که  آبستنی می

کردن و دفع  موقت بر عملکرد جذب، کونژوگه طور به

 منفی گذاشته است. روبین اثر بیلی

ها در سرم به سن، نژاد، جنسیت، فعالیت اغلب آنزیم

. ]9[آبستنی، شیردهی، تغذیه و شرایط نگهداری بستگی دارد 

برانگیز  تا حدی بحث ASTاثرات آبستنی در سطوح فعالیت 

را در  ASTطوری که نتایج متنوعی از سطوح فعالیت  است به

و نژادها مشاهده شده  ها طی دوران آبستنی در انواع گونه

گران  گرفته توسط شماری از پژوهش است. در مطالعات انجام

در طی آبستنی گوسفند ثابت بوده است  ASTمیزان فعالیت 

و یا افزایش  ]1۳[و در برخی مطالعات دیگر کاهش  ]10[

سرمی در طول دوره آبستنی گوسفند  ASTمیزان فعالیت  ]8[

ای بر روی طالعهم 200۴مشاهده شده است. در سال 

های نژاد مرینولندزچف داشتند انجام گرفت. فعالیت  میش

AST تواند ناشی از افزایش نشت  سرم در این مطالعه می

سازی آن مربوط باشد.  آنزیم به جریان خون و یا کاهش پاک

های نهایی آبستنی، کبد مادر فعالیت بسیار باالیی دارد.  در ماه

کبدی ممکن است نفوذپذیری های  با افزایش فعالیت سلول

ها افزایش یافته که نتیجه آن نشت  غشایی این سلول

به جریان خون است.  ASTهای سیتوپالسمی از جمله  آنزیم

در میانه و انتهای آبستنی  ASTای افزایش فعالیت در مطالعه

( به افزایش فرایند گلوکونئوژنز Kilisبزهای نژاد کیلیس )

تواند در  بط دانسته شده که میدلیل استرس آبستنی مرت به

داری موردمطالعه حاضر که در ماه آخر آبستنی افزایش معنی

 .]12[داشته نیز صادق باشد 

دوران آبستنی در  گران پژوهشبراساس نتایج برخی از 

سرم نداشته  ALPی بر روی میزان فعالیت تأثیرگوسفند 

های دیگر  ؛ در مقابل در برخی پژوهش]۴و  1[است 

و در  ]1۳[در دوران آبستنی افزایش  ALPعالیت سطح ف

پیدا کرد. در مطالعه حاضر  ]10[ها کاهش برخی پژوهش

در دوره آبستنی باالتر از دوره  ALPفعالیت سرمی 

در  ALPغیرآبستنی است. این افزایش میزان فعالیت 

تواند به ترشح ایزوآنزیم استخوانی  دوران آبستنی می

مربوط به تشکیل اسکلت جنین و ایزوآنزیم مربوط به 
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افزایش فعالیت  چنین هم .جفت نسبت داده شود

ها در این مطالعه  های نهایی آبستنی میش استئولیتیک در ماه

تواند عامل افزایش  هورمون پاراتورمون نیز می تأثیرتحت 

 .]5و  1[سرمی این آنزیم دانسته شود  فعالیت

های نهایی آبستنی  در ماه GGTکاهش میزان فعالیت 

دلیل انتقال این آنزیم به  تواند به در پژوهش حاضر می

 براساسمنظور ترشح آن در شیر باشد.  بافت پستان به

منابع موجود، آغوز سگ، گاو و گوسفند دارای محتوای 

 .]1۳[ باالیی است GGTآنزیم 

های  در این مطالعه، میانگین غلظت فراسنجه

قلو آبستن های دو بیوشیمیایی مورد بررسی، در میش

داری  قلو آبستن تفاوت معنیهای تک نسبت به میش

 (.۴جدول ، >05/0P) نداشت

قلوزایی و دوقلوزایی بر در این پژوهش، اثر تک

دار نبود که معنی موردمطالعههای بیوشیمیایی فراسنجه

تواند بر این داللت داشته باشد که غلظت، فعالیت و می

های بیوشیمیایی در طول روند تغییرات این فراسنجه

داری با تعداد جنین ، ارتباط معنیموردمطالعههای  زمان

های بیوشیمایی اثر زمان در تمام این فراسنجه اما ،ندارد

 (.>05/0Pدار بود )معنی

های آخر آبستنی ماهتنها اثر متقابل فراسنجه اوره در 

دار بود قلو آبستن و دوقلو آبستن معنیهای تکمیش

(05/0P< اثر متقابل فراسنجه اوره در جدول .)(5)  آورده

 .شده است

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که آبستنی موجب 

های بیوشیمیایی خون  تغییراتی در شماری از فراسنجه

چنین در این  د، همشو بختیاری می گوسفندان نژاد لری

های پژوهش مشخص شد روند تغییرات این فراسنجه

بختیاری  های لری ها در میش بیوشیمیایی خون با تعداد جنین

 آبستن، ارتباطی ندارد.

 

 (خطای استاندارد ±میانگین)قلو و دوقلو آبستن بختیاری تک های لری های بیوشیمیایی موردمطالعه در میش . فراسنجه4جدول 
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 قلو تک

 آبستن
13/0±8/9 a 14/0±6/5 a 09/0±0/2 a 1/1±8/27 a 03/0±7/1 a 04/0±4/1 a 7/5±3/90 a 7/26±7/259 a 5/2±6/46 a 

9/9±18/0 آبستن دوقلو a 20/0±3/5 a 14/0±2/2 a 6/1±6/27 a 04/0±7/1 a 06/0±4/1 a 4/8±4/86 a 2/40±3/197 a 7/3±51 a 

 :a داریمعن در هر ستون نامشابهحروف  ها بامیانگینتفاوت ( 05/0هستندP<). 

 

 (استاندارد خطای ±میانگین)قلو و دوقلو آبستن های موردمطالعه، تکبختیاری در زمان های لری . اثر متقابل فراسنجه اوره میش5جدول 

 ماه پنجم آبستنی ماه چهارم آبستنی آبستنیماه سوم  ماه دوم آبستنی ماه اول آبستنی یک ماه پیش از آبستنی گروه

5/20±9/1 آبستن قلو تک bc 7/1±8/21 bc 7/1±2/20 c 6/1±1/24 bc 6/1±6/39 a 7/1±8/40 a 

9/20±4/2 آبستن دوقلو c 4/2±8/22 bc 4/2±7/21 bc 4/2±7/26 b 4/2±5/42 a 4/2±0/38 a 

a-cداریمعن نامشابهحروف  ها با: تفاوت میانگین ( 05/0هستندP<). 
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داری در  های زمانی معنی در این مطالعه تفاوت

های بیوشیمیایی خون طی دوران آبستنی  فراسنجه

مشاهده شد. تغییرات مواد  بختیاری لریهای نژاد  میش

معدنی پرمصرف در طی دوران آبستنی در خون مادر 

یشرفت آبستنی نتیجه افزایش نیاز جنین به این عناصر با پ

است. آبستنی باعث افزایش نیازهای متابولیکی مادر 

د. اگرچه مکانیسم همئوستاتیک برای حفظ ترکیبات شو می

نسبی پایدار  طور بهموجود در خون در سطوح طبیعی 

های بیوشیمیایی  برخی تغییرات فراسنجه اما ،کند عمل می

له ممکن است از نظر بالینی حائز اهمیت و نیازمند مداخ

ها جهت جبران کاستی یا  درمانی و استفاده از مکمل

های موجود برای مدیریت بهتر تغذیه و در نهایت  کاستی

های  وری باشد. افزایش کلی سطوح فراسنجهافزایش بهره

بیوشیمیایی کلیوی )اوره و کراتینین( در دوران آبستنی به 

افزایش بار کلیوی جهت دفع این سموم از بدن اشاره 

های  ها و میزان فعالیت آنزیم افزایش غلظت فراسنجه دارد.

دهنده فعالیت باالی کبدی در دوران آبستنی  کبدی نشان

آمده در این مطالعه به درک بهتر  دست است. نتایج به

برای  بختیاری لریهای نژاد  تغییرات بیوشیمیایی در میش

ها در دوران آبستنی  برآورد وضعیت فیزیولوژیکی آن

 است. کننده کمک
 

 قدردانیو تشکر 

و  از کلیه کارکنان واحد گوسفندداری دانشکده کشاورزی

چنین مدیریت و کارکنان بیمارستان تخصصی  هم

خاطر همکاری در اجرا و به  دامپزشکی دانشگاه لرستان به

نامه بوده، تشکر  انجام رسیدن این پژوهش که حاصل پایان

 گردد.می و قدردانی

 

 تعارض منافع

 .ه تعارض منافع توسط نویسندگان وجود نداردگون هیچ

 منابع مورداستفاده
1. Alonso A, De Teresa R, Garcia M, Gonzalez J 

and Vallejo M (1997) The effects of age and 

reproductive status on serum and blood 

parameters in Merino breed sheep. J Vet Med 

A, 44(1‐10): 223-231. 

2. Al-Sobaiyl K (2010) Effect of breeding season 

and pregnancy status on serum progesterone, 

sodium, potassium, copper and iron of estrous 

synchronized Aradi goat does. Saudi J Biol 

Sci, 17(3): 259-263.  

3. Antunović Z, Senčić Đ, Šperanda M and Liker 

B (2002) Influence of the season and the 

reproductive status of ewes on blood 

parameters. Small Rumin Res, 45(1): 39-44. 

4. Antunović Z, Šperanda M and Steiner Z (2004) 

The influence of age and the reproductive 

status to the blood indicators of the ewes. Arch 

Anim Breed, 47(3): 265-273. 

5. Atiabi N (2010) Veterinary clinical pathology: 

laboratory methods. Tehran University Press, 

Tehran, Iran p: 170-174, 203-204, 234-238. 

(In Persian). 

6. Balıkcı E, Yıldız A and Gürdoğan F (2007) 

Blood metabolite concentrations during 

pregnancy and postpartum in Akkaraman 

ewes. Small Rumin Res, 67(2-3): 247-251. 

7. El-Sherif M and Assad F (2001) Changes in 

some blood constituents of Barki ewes during 

pregnancy and lactation under semi arid 

conditions. Small Ruminant Research. 40(3): 

p. 269-27.  

8. El-Tarabany AA (2012) Physiological Changes 

in Ewes Conceived Single or Twins Fetuses 

Related with Survivability of Lambs. Arab J 

Nucl Sci and Appl, 45(3): 223-235. 

9. Gerber H, Martig J and Straub R (1973) 

Enzymuntersuchungen im Serum von 

Grosstieren im Hinblick auf Diagnose und 

Prognose. Tierärztl. Praxis, 1: 5-18.  

10. Gürgöze SY, Zonturlu AK, Özyurtlu N and 

Icen H (2009) Investigation of some 

biochemical parameters and mineral substance 

during pregnancy and postpartum period in 

Awassi ewes. Kafkas Univ Vet Fak Derg 

15(6): 957-963.  

11. Harvey JW, et al. (2005) Clinical biochemistry 

of pregnant and nursing mares. Veterinary 

clinical pathology. 34(3): p. 248-254.  

12. Iriadam M (2007) Variation in certain 

hematological and biochemical parameters 

during the peri-partum period in Kilis does. 

Small Rumin Res, 73(1): 54-57.  
 
 

 
 

 

 
 

 
 



 یخالدار دیمج ،یراک رضایعل خردمند، آرش کرد، عارف

 

 1400 زمستان  4شماره   23دوره 

524

 

13. Khatun A, Wani G, Bhat J, Choudhury A and 

Khan M (2011) Biochemical indices in sheep 

during different stages of pregnancy. Asian J 

Anim Vet Adv, 6(2): 175-181.  

14. Moghaddam G and Hassanpour A (2008) 

Comparison of blood serum glucose, beta 

hydroxybutyric acid, blood urea nitrogen and 

calcium concentrations in pregnant and lambed 

ewes. J Anim Vet Adv, 7(3): 308-311. 

(In Persian). 

15. Prior RL and Christenson RK (1978) Insulin 

and glucose effects on glucose metabolism in 

pregnant and nonpregnant ewes. Journal of 

Animal Science, 46(1), 201-210. 

16. Rowlands GJ (1980) A review of variations in 

the concentrations of metabolites in the blood 

of beef and dairy cattle associated with 

physiology, nutrition and disease, with 

particular reference to the interpretation of 

metabolic profiles. World Rev Nutr Diet, 35: 

172-235.  

17. Sansom BF, Bunch KJ and Dew SM (1982) 

Changes in Plasma Calcium, Magnesium, 

Phosphorus and Hydroxyproline 

Concentrations in Ewes from Twelve Weeks 

before until three weeks after Lambing. Brit 

Vet J, 138(5): 393-401.  

18. Shetaewi MM and Ross TT (1991) Effects of 

concentrate supplementation and lasalocid on 

serum chemistry and hormone profiles in 

Rambouillet ewes. Small Rumin Res, 4(4): 

365-377.  

19. Sigurdsson H (1988) The effects of flock, 

number of fetuses and age on some 

biochemical blood constituents in ewes in late 

pregnancy under field conditions. 

Transboundary and Emerging Diseases. 35(1‐

10): p. 417-423. 

20. Tanritanir P, Dede S, and Ceylan E (2009) 

Changes in some macro minerals and 

biochemical parameters in female healthy Siirt 

hair goats before and after parturation. Journal 

of Animal and Veterinary Advances. 8(3): p. 

530-533. 

21. Waziri MA, Ribadu AY and Sivachelvan N 

(2010) Changes in the serum proteins, 

hematological and some serum biochemical 

profiles in the gestation period in the Sahel 

goats. Vet Arhiv, 80(2): 215-224.  

22. Yildiz H, Kaygusuzoglu E and Yildiz S (2006) 

Investigation of Relationship Between Serum 

Progesterone, Vitamin A, ß-Carotene and 

Magnesium Levels During Pregnancy and at 

Postpartum Period. J Health Sci, 20: 345-349.  

23. Yokus B, Cakir DU, Kanay Z, Gulten T and 

Uysal E (2006). Effects of Seasonal and 

Physiological Variations on the Serum 

Chemistry, Vitamins and Thyroid Hormone 

Concentrations in Sheep. J Vet Med A, 53(6): 

271-276. 

 


