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 دهیچک

 یردهیشو دوره  یماه قبل از آبستن کیآن با  سهیو مقا یآبستن یط ینژاد لر شیم رأس 15 در یخون یها فراسنجهاز  یبرخ در راتییتغ یطرح با هدف بررس نیا
 و شدند اخذ وداج دیور از یردهیش دوره در شیزا از بعد هفته دو و یآبستنهر سه ماه  انیپا شاهد،عنوان  به یعیطب یگیر خون قبل از جفت یها انجام شد. نمونه

 یها گسترش در ها تیلکوس یقیتفر شمارش و مسایگ یزیآم رنگشد.  یابینمونه ارز هرهای خونی  کامل سلول زشکی، شمارشدامپ کانتر سل دستگاه وسیله به
 دورهبه  نسبت یردهیش دورهها در تیقرمز و درصد هماتوکر یهاتعداد گلبول .شد یابیارز یرفرکتومتر روش به پالسما تام نیپروتئ ریمقاد و شد انجام یخون
 نیهموگلوب زانیم متوسط ریگزارش شد. کاهش مقاد فیط کیها در  در همه دوره یمتوسط گلبول حجم زانیم (.P˂05/0)داشتند  دار معنیکاهش  یآبستن

ها و تیمشاهده شد. تعداد لکوس یریگجفت از شینسبت به پ یها در آبستنتقرمز و تعداد پالک یها در گلبول نیغلظت متوسط هموگلوب قرمز، یها گلبول
 افتندیکاهش  مانیبعد از زا و شیدار افزایصورت معن ها بهلینوفیائوز تعداد یآبستنطی . افتندی کاهش مانیزا از بعد و شیافزا مانیزا یها در حواللینوتروف

(05/0˂P.) افتندی کاهش یرواریش دوره در و شیافزا یها در اواخر آبستنتیها و لنفوستیتعداد مونوس (05/0˂P.) بازه روزهای  پالسما در تامنیپروتئ زانیم
 میتنظ ،یلر یها شیم یخون یها فراسنجه راتیینظارت بر تغ بنابراین با توجه به نتایج حاصل، (.P˂05/0) افتیدار کاهش  معنی صورت بهآبستنی  150-100

 باشد. می یالزام یتوپنیخونی و ترومبوس کم رینظ یخون اختالالتممانعت از  یبرا رانهیشگیو اقدامات پ ییغذا رهیج
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Abstract 
The aim of this study was to investigate the changes in some blood parameters in 15 Lori ewes during pregnancy and compare it with one month 
before pregnancy and lactation. Blood samples were taken from the jagulur vein before normal mating as a control, at the end of every three months of 
pregnancy and two weeks after delivery during lactation, and the complete blood cell count of each sample was evaluated by a veterinary cell counter. 
Giemsa staining and differential white blood cell count were performed on blood smears and total plasma protein values were evaluated by 
refractometry. The number of red blood cells and the percentage of hematocrits during lactation were significantly reduced compared to pregnancy 
(P˂0.05). Mean cellular volume was reported in all periods in one spectrum. The Decrease in the mean hemoglobin levels of red blood cells, mean 
hemoglobin concentrations in red blood cells and platelet count in pregnancy were observed compared to before mating. The number of leukocytes 
and neutrophils increased around parturition and decreased after parturition. During pregnancy, the number of eosinophils increased significantly and 
decreased after parturition (P˂0.05). The number of monocytes and lymphocytes increased in late pregnancy and decreased during lactation (P˂0.05). 
The amount of total protein in the plasma decreased significantly from 100-150 days of pregnancy (P˂0.05). Thus, base on the results of the present 
study monitoring of changes in blood parameters of Lori ewes, dietary adjustment and preventive measures are necessary to prevent blood disorders 
such as anemia and thrombocytopenia. 
 
Keywords: Blood parameters, Lori breed, Loukogram, Pregnancy, Pregnant ewes, Total protein.  
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 مقدمه

 شود می محسوب کیولوژیزیف مهم حاالت جمله از یآبستن

 شیافزا .دهدیم قرار ریتأثبدن را تحت  سمیکه متابول

 یازهاین نیتأم منظور به یآبستن دوره در یکیمتابول یها تیفعال

از  یبرخ ریدر مقاد رییجفت و رحم ممکن است تغ ن،یجن

 در [.17]داشته باشد  یخون را در پ ییایمیوشیب یها فراسنجه

. است یمهم اریبس شاخص خون متعدد یکیمتابول یهاندیفرا

علت  ممکن است به واناتیگونه از ح کیدر  هاندیفرا نیا

 یو فاکتورها یکیولوژیزیف تیوضع ،یسن، رابطه جنس

 [.5]متفاوت باشد  یطیمح

 ینیبشیو پ صیتشخ یبرا یدیمف ابزار هموگرام،

 زانیم مانند ییهاشاخصو شامل  باشدیم یماریب

 کل تعداد خون، نیهموگلوب زانیم ،خون تیهماتوکر

 نیانگیم ،یگلبول متوسط حجم خون، قرمز یهاگلبول

 نیغلظت هموگلوب نیانگیقرمز و م گلبول نیهموگلوب

 یها فراسنجه اصوالً[. 3] باشندیم قرمز یهادر گلبول

 یبرا و ابندییم کاهش یآبستن طول در جیتدربه یخون

 مانندیم یباق نییپا شیزا از پس یکوتاه یهاهفته

 یکیاسترس متابول ینوع  یردهیو ش یآبستن [.12]

 یخون یهافراسنجهدر  تفاوت[. 6] ندیآیمحساب  هب

 نوع متفاوت، یکیولوژیزیف تیوضع علت به است ممکن

 عواملمشخص، فصل و  ییغذا یهابرنامه نبود غذا،

 [.3]شود  جادیا یکیژنت

که  نیبا توجه به ا رودیم شیپ یکه آبستن یزمان

 ابد،ی یم شیافزا نیجن حتاجیما نیتأم یبرا مادر یازهاین

خون مادر  درتام سرم  نیپروتئ یهاغلظت در یراتییتغ

و  تیبودن غلظت هماتوکرباالتر [.6] شودیم جادیا

د توان می آبستن یها شیدر م ریچشم گ صورت به ژنیاکس

به  ازیو ن ژنیاکس یتقاضا برا شیافزا دلیل به احتماالً

 در [.22] باشد یآبستن دوره در سمیمتابولباالتر  سرعت

 و دیجد یعروق بستر یازهاین نیتأم منظور به یآبستن طول

 مادر بدن از خون لیتحو نیح خون دادن دست از جبران

 [.9] ابدی یم شیافزا خون کل حجم ن،یجن به

 شیپ رشد با زمان هم مادر یازهاین شیافزا دنبال به

در  ریش دیتول چنین هم و یآبستن طول در نیجن رونده

 در یخون یها فراسنجهدر  اختالف یردهیدوره ش

 قابل اثر عدم[. 7اتفاق افتاد ] ردهیآبستن و ش یها شیم

 د،یسف یهاگلبول تعداد یرو بر یدمثلیتول مراحل توجه

[. 15] است شده گزارش نیهموگلوب و قرمز یهاگلبول

 رشد، حال در نیجن در ازیموردن آهن دلیل به باردار زنان

 خطر معرض در مادر قرمز گلبول توده شیافزا و جفت

 یها مکمل از استفاده جهینت در هستند آهن فقر به ابتال

 یآبستن دوم مهین در ییغذا میرژ در آهن یحاو ییغذا

 [.19] استآهن  فقر از یریجلوگ یبرا مهم یاستراتژ کی

 یدر برخ راتییتغ یطرح با هدف بررس نیا

 و یآبستن دوره در یلر نژاد یهاشیم یخون یها فراسنجه

انجام  یردهیش دوره و یآبستن از قبل ماه کی با آن سهیمقا

 یها مکمل زیتجو با توان یم راتییتغ نیا شناخت با. دش

. کرد یریجلوگ مانیزا از پس در خونی کم بروز از آهن

 در تام نیپروتئ زانیم افت شاهد که ییآنجا از چنین هم

 ای یا هیتغذ یها مکمل کمک با میهست یآبستن اواخر

 دوره نیا در مادر یمنیا ستمیس تیتقو به توان یم یقیتزر

 و ینیسرزم شیآما بحث درکه  این به توجه با. کرد کمک

 نیسنگ ینژادها از یکی یلر نژاد گوسفندان ،یا منطقه

 یاریبخت و محال چهار و لرستان منطقه در مناسب و وزن

 یتابلو راتییتغ خصوص در یاطالعات گونه چیه و هستند

 است، نبوده اریاخت در نژاد نیا در تام نیپروتئ و یخون

 یعیکه طب یواناتیها در ح یو بررس راتییتغ نیالزم بود ا

که  این شود با هدف یبررس ،ندارند یماریهستند و سابقه ب

 یلر یها میشرا در  یخون یها فراسنجه یعیطب ریمقاد

شده  همشاهد راتییتغ میبتوان جهیدر نت میسالم داشته باش

 . میده تباطارها  آن یماریرا به ب ماریبدر گوسفندان 
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 ها  و روش مواد

بالغ و  ینژاد لر شیم رأس 15 از استفاده با پژوهش نیا

 یکشاورزسال که در محل دانشکده  3-2سالم با سن 

 یزمان بازه در و شدندیم ینگهدار لرستان دانشگاه

. شد انجام 1398 سال ماه نبهم تیلغا 1398 ورماهیشهر

 قیطر از و شده فحل دریس از استفاده با هاشیم

 آبستن هم به کینزد یزمان بازه در یعیطب یریگ جفت

 لحاظ از یکسانی طیشرا طرح نیا در واناتیح تمام. شدند

 از قبل ماه کی در. داشتند هیتغذ نوع و ینگهدار مکان

 ،یردهیش دوره در و یآبستن ثلث هر در زین و یریگ جفت

وداج با  دیدر پنج مرحله نمونه خون از ور جمعاً

ضد  یحاو یهالوله به و اخذ لیتر میلیپنج  یها سرنگ

 شگاهیآزما به خی کنار در هانمونه منتقل شد. EDTAانعقاد 

 لرستان دانشگاه یدامپزشک یتخصص مارستانیب یپاتولوژ

 .شدند منتقل

 ماده یحاو تازه خون از یخون گسترش هیته یبرا

 باخون  گسترش سپس شد استفاده EDTA انعقاد ضد

 منظور بهشد.  یآمیز رنگشده  قیرق یمسایکمک رنگ گ

 که یخون گسترش از هیناح کی ،یقیتفر شمارش

بودند انتخاب شد  گریکدیمنظم در کنار  یخون یها سلول

. شد یبررس 100 یبا عدس یکروسکوپیم دانیو در م

 ینسب تعداد نییتع منظور به هاسلول یقیتفرشمارش 

 کانترسل دستگاه کمک باخون انجام شد.  دیسف یهاگلبول

 (Celltac-aplha, Nihon Kohden, Japan) یدامپزشک

 یابیهر نمونه خون ارز یخون یها شمارش کامل سلول

 Kruss optronic) رفرکتومتر دستگاه از[. 1]شد 

refractometer, Germanyزانیم یگیر اندازه یرا( ب 

 بیضردستگاه  نیا. شد استفاده پالسما تام نیپروتئ

. بعد از دهد ینشان م راپالسما  نمونه هرشکست نور از 

 شد.  برهیدستگاه با آب مقطر کال ،یریگهر بار اندازه

ها: اطالعات حاصل  داده یآمار هیو تجز شیآزما طرح

و پنج  ماریت 15با  یتصادف کامالً طرحدر قالب  شیاز آزما

 نسخه SPSS( 2017) یافزار آمار تکرار با استفاده از نرم

با کمک  مارهایت نیانگیم سهیمقا. شد یآمار هیتجز 25

 یداری( در سطح معنانسیوار زی)آنال یروش درون گروه

 .شد انجام درصد پنج

 

 جینتا

 در قرمز یهاگلبول تعداد دار معنی کاهش دهنده نشان نتایج

 بودند ینسبت به ثلث اول و دوم آبستن یردهیش دوره

(05/0˂P) .تا یآبستن دوم ثلث از تیهماتوکر درصد 

 شاهد که یصورت به ،داشت ینزول ریس یردهیش دوره

 یردهیش دوره در تیهماتوکر درصد در دار معنی کاهش

 (.P˂05/0) میبود ینسبت به ثلث اول و دوم آبستن

 ینزول ریس یدر اواخر آبستن نیهموگلوب زانیطور م نیهم

در  نیهموگلوب زانیدار م که کاهش معنی یطور بهداشت، 

 شد دهید ینسبت به ثلث دوم آبستن یثلث سوم آبستن

(05/0˂P). زانیدر م یدار معنی اختالف MCV  در

 MCHCو  MCH زانیم .نشد دهیموردبررسی د یها دوره

در  که کاهش یدرحال ،کرد دایپ شیافزا مانیپس از زا

از  شینسبت به پ یدر دوره آبستن MCHCو  MCH زانیم

 (.1 )جدول اتفاق افتاد یگیر جفت

 شینسبت به پ یدر ثلث سوم آبستن هاتیلکوس کل تعداد

اما پس از  (،P˂05/0)دار داشت  معنی شیافزا یگیر از جفت

 نیکه ا یصورت کرد به دایکاهش پ هاتیتعداد لکوس مانیزا

 ینسبت به ثلث سوم آبستن یرواریکاهش در دوره ش

 در سگمانته یهالینوتروف تعداد. (P˂05/0)دار بود  معنی

 شاهد یرواریش دوره در و افتندی شیافزا یآبستن دوره اواخر

سگمانته نسبت به  یهالینوتروف تعداد در دار معنی کاهش

 تعداد حاضر مطالعه در. (P˂05/0) میبود یثلث سوم آبستن

 از بعد که درحالی ،افتی شیافزا یآبستن دوره در هالینوفیائوز

اما  ،شد دهیخون د یهالینوفیائوز تعداد در کاهش مانیزا
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ها در ثلث دوم و  تیدار نبود. تعداد مونوس کاهش معنی نیا

دار  صورت معنی به ینسبت به ثلث اول آبستن یسوم آبستن

 تعداد در دار معنی کاهش. (P˂05/0) افتی شیافزا

 ینسبت به ثلث سوم آبستن یرواریدر دوره ش هاتیلنفوس

 (.2جدول ؛ P˂05/0)شد  دهید

تام پالسما در  نیپروتئ ریدار در مقاد معنی کاهش

در  نیشد. ا دهید یثلث سوم نسبت به ثلث دوم آبستن

تام  نیپروتئ ریدار در مقاد معنی شیبود که افزا یحال

نسبت به ثلث سوم اتفاق  یرواریپالسما در دوره ش

 (. 3 افتاد )جدول

 

 انحراف معیار( ±ی )میانگین ردهیشو دوره  یآبستن نیح ،یگیر از جفت شیمورد مطالعه در پ یخون یها شاخص راتیی. تغ1 جدول
 ها شاخص واحد یگیر جفت از شیپ یآبستن اول ثلث یآبستن دوم ثلث یآبستن سوم ثلث یرواریش دوره

6/82±1/10b 
±0/33b 84 9/96±1/92a 9/70±1/85a 8/25±1/17b تریکرولیم بر ونیلیم RBCs 

9/1±1/4b 
±0/06b 0/9 10/7±1/8b 8/0±1/5a /8b0±2/9 تریل یدس بر گرم HGB 

20±3ab 24±2a 28±4c 27±4c 23±2ab درصد HCT 

29/9±1/8a 28/4±1/5a 28/0±1/8a 28/3±2/0a 28/3±2/6a تریفمتول MCV 

a6/0±4/13 ±0/6b9/10 
±0/9b 9/10 8/5±2/2a 11/2±1/1b کوگرمیپ MCH 

44/8±1/5a ±0/9b2/38 
38/8±1/7b 29/8±6/5a ±0/6b7/39 تریل یدس بر گرم MCHC 

336±112c 157±69ab 78±77ab 205±141c 308±181c تریکرولیم بر هزار Platelet 

a-c: داراست یحروف نامشابه در هر ستون معنها با  نیانگیتفاوت م (05/0> P.) 

RBCs :ی قرمز، ها گلبولعداد کل ت:HGB  ،هموگلوبینHCT ،هماتوکریت :MCV : ی قرمز،ها گلبولحجم متوسط MCH : ی ها گلبولمتوسط میزان هموگلوبین

 ها. : پالکتPlateletی قرمز، ها گلبولغلظت متوسط هموگلوبین در  :MCHCقرمز، 

 
 انحراف معیار( ±ی )میانگین ردهیش دوره و یآبستن نیح ،یریگاز جفت شیخون در پ یها تعداد لکوسیت راتیی. تغ2 جدول

 ها شاخص واحد یگیر جفت از شیپ یآبستن اول ثلث یآبستن دوم ثلث یآبستن سوم ثلث یرواریش دوره

12/2±8/7a 19/5±5/6b 15/3±7/6b 15/1±3/6b 11/5±2/4a تریکرولیم بر هزار WBCs 

±135a 94 
±163a 184 ±126a 113 0±0 ±173a 148 لیتر میلی بر تعداد Band neut 

±2462b 4688 a4072±9369 ±4762b 7206 ±3602b 7544 ±5778a 1669 لیتر میلی بر تعداد Seg neut 

±1961b 3961 a3508±7876 ±2798b 6107 ±1755b 5922 ±4500b 2103 لیتر میلی بر تعداد lym 

±769a 832 ±1026a 1261 ±466a 1511 ±856a 1336 ±594a 363 لیتر میلی بر تعداد Eos 

 Bas لیتر میلی بر تعداد 0±0 0±0 0±0 0±0 0±0

±221a 225 ±225a 391 ±291a 359 135a ±79 ±152a 101 لیتر میلی بر تعداد Mon 
a-c: داراست  معنیها با حروف نامشابه در هر ستون  تفاوت میانگین(05/0>P.) 

:WBCs ها،  کل لکوسیت دتعدا:Band neut ی باند، ها فیلنوترو:Seg neut های سگمانته،  نوتروفیلLymها،  : لنفوسیتEosها،  : ائوزینوفیلBasها،  : بازوفیلMonها. : مونوسیت 

 

 انحراف معیار( ±)میانگین ی ردهیش دوره و یآبستن نیح ،یریگجفت از شیپ در پالسما یهانیپروتئ راتیی. تغ3 جدول
 ها شاخص واحد یگیر جفت از شیپ یآبستن اول ثلث یآبستن دوم ثلث یآبستن سوم ثلث یرواریش دوره

b0/6±3/8 c4/0±3/7 a5/0±1/8 c3/0±1/7 c5/0±9/6 تریل یدس بر گرم T Pro 

a-c: داراست  معنیها با حروف نامشابه در هر ستون  تفاوت میانگین(05/0> P.) 

:T Pro  پروتئین تام پالسما 
 

 

 

 

 

 

 



 یردهیش دوره و یآبستن نیح ،یآبستن از قبل در یلر نژاد آبستن یها شیم در لکوگرام راتییتغ یبررس

 

 1401 بهار  1شماره   24دوره 

113

 

 

 

   ثبح

 ریمقاد در دار معنی کاهشبا توجه به نتایج این پژوهش 

 دوم ثلث به نسبت سوم ثلث در پالسما تام نیپروتئ

 دار معنی شیافزا که بود یحال در نیا. اتفاق افتاد یآبستن

 به نسبت یرواریش دوره در پالسما تام نیپروتئ ریمقاد در

 یآبستن کیولوژیزیمهم ف دهیپد. افتاد اتفاق سوم ثلث

و  یمتوال راتییآبستن و تغ وانیح یرا برا یا ژهیو طیشرا

 دنبال به یآبستن مختلفرا در مراحل  یکیولوژیزیمتنوع ف

قرمز  یها تعداد گلبول یدر بز نژاد باالد [.20]دارد 

و  یدر طول سه هفته آخر آبستن یریگ چشم صورت به

کاهش  یبا قبل از آبستن یسهدر مقا یشدوره پس از زا

 یساز یقرا به اثر رق یدر اواخر آبستن یجنتا ینو ا یابد یم

 یها گلبول یدر سطوح پالسما یشافزا یکاز  یخون ناش

کاهش تعداد  یزمطالعه حاضر ن در[. 6]قرمز نسبت دادند 

در  یشم و دوره پس از زاقرمز در ثلث سو یها گلبول

خون در  یساز رقیقمشاهده شد.  یبا قبل از آبستن یسهمقا

داشته باشد،  یزیولوژیکف یتاهم تواند یم یاهل یواناتح

خون را کاهش  یسکوزیتهو یساز رقیق ینکه ا یزمان

 یرگیخون از عروق مو یانجر یتمنجر به تقو دهد یم

گسترش  یشو افزا شود یم یدر اواخر آبستن ویژه بهجفت 

 [.23]دارد  دنبال بهرا  ینبه جن ییو مواد غذا یژناکس

 وجود باردار زنان در هاپالکت زانیم کاهش احتمال

 [.15] شودیم دچار یتوپنیترومبوس به فرد و دارد

 یتوپنیترومبوس یعلت کاهش پالکت در حاملگ نیتر عیشا

و بدون عالمت بوده و  فیکه خف باشد یم یحاملگ

و در  ابدی یبهبود م مانیزا دنبال به یخود خودبه صورت به

مهار  ایجفت  انیمصرف پالکت در جر شیافزا جهینت

 جادیها در مغز استخوان ا تیوسیساخت مگاکار یهورمون

ها  کاهش تعداد پالکت زیمطالعه حاضر ن در[. 16] شود یم

تعداد  مانیاما بعد از زا ،شد دهید یدر دوره آبستن

 خود بازگشتند. یعیها به حالت طب پالکت

در طول چهار  تیهماتوکر زانیم ینژاد باالد بز در

کاهش  شیهمانند دوره پس از زا یهفته آخر آبستن

نسبت  تیهماتوکر زانیم مانیداشته و در روز زا دار معنی

 یریگ تفاوت چشم یشده قبل از آبستن ثبت ریبه مقاد

 دلیل به یدر آبستن تیهماتوکر تر کم رینداشته است و مقاد

 یها با توده سلول سهیحجم پالسما در مقا تر عیسر شیافزا

 شیافزا انسان یدر دوران باردار [.6] شود یم جادیقرمز ا

 دنبال به و دارد وجود مادر خون حجم در درصد 35-40

 جادیا دوره نیا در پالسما حجم درصد 50-45 شیافزا

 نسبت قرمز یهاسلول توده انبساط ازآنجاکه. است شده

 ریمقاد و نیهموگلوب غلظت است، تر کم پالسما انبساط به

 ابدییم کاهش قرمز سلول حجم موازات به تیهماتوکر

 و تیهماتوکر زانیم کاهش زین حاضر مطالعه در[.21]

 .شد گزارش یآبستن دوم مهین در نیهموگلوب زانیم

 یبرا شیزا از پس و مانیزا ،یباردار اواخر در

 ییغذا میدر رژ یخونکم مانند ییهایماریب از یریجلوگ

در دوران  [.11]از مخلوط آهن استفاده شود  دیبا واناتیح

 یسازقیرق پالسما حجم شیافزا دنبال به انسان یباردار

 بهقرمز نسبت  یهاسلول توده و افتدیم اتفاق خون

و  MCH زانیم جهیدر نت شودیم منبسط تر کم پالسما

MCHC یگیر جفتنسبت به قبل از  یدر اواخر آبستن 

 MCH ریدر مطالعه حاضر مقاد [.21] ابدی یکاهش م

 یآبستن دوره به نسبت یرواریش دوره در MCHCو

 و دهیرس انیپا به یآبستن دوره نیا در رایز. افتی شیافزا

 .است بازگشته یعیطب حالت به خون رقت

 از یمختلف انواع ینسب عیتوز یباالد نژاد بز در

 در ریگچشم شیافزا کی دهندهنشان هاتیلکوس

 مطالعه در [.5] است بوده مانیزا روز در هالینوتروف

 یآبستن یانتها در ها لینوتروف شیافزا شاهد زین حاضر

در  .کرد دایپ کاهش تعدادشان مانیزا از بعد اما میبود

 هالیدرصد نوتروف مانیشدن به زا کیبا نزد ردهیش یگاوها



 یخالدار دیمج ،یراک رضایعل خردمند، آرش سرلک، فاطمه
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در موکوس گردن  کیپیت یها ستالیو کر افتی شیافزا

غلطت  یجیتدر شیاتفاق با افزا نیشد. ا دهیرحم د

غلظت پروژسترون در  یجیاستروژن پالسما و کاهش تدر

 [.2بود ] زمان هم مانیدو هفته قبل از شروع زا

 یسازگار توانندیم یباردار دوران در زااسترسعوامل 

قرار دهند. استرس در  ریرا تحت تأث یو رفتار یکیولوژیب

 غدد و یعصب یهاستمیس تیباعث حساس یدوران باردار

 محور و یجنس غدد محور مانند مختلف، زیر درون

 ترشح شیافزاآدرنال،  -زیپوفیه -پوتاالموسیه

ها و موش در استرس از یناش کواسترونیکورت

 در استرس از یناش کواسترونیشدن ترشح کورت یطوالن

 تعداد چنین همشود. استرس قبل از تولد یم بزرگساالن

 یاصل بستر که را پوکامپیه دیکواستروئیکورت یهارندهیگ

 هستند، دیکوئیگلوکوکورت ترشح یمنف بازخورد کنترل

 یهارندهیگ نیکاهش ا ن،یدهد. بنابرایم کاهش

 و دیکوئیگلوکوکورت ترشح شیافزا با دیکواستروئیکورت

 دوره نیا در ینوپنیائوز به منجر و است همراه برعکس،

کاهش  زیدر مطالعه حاضر ن [.8] شودیم زا استرس

 دهید یآبستن دوم ثلث به نسبت سوم ثلث در هالینوفیائوز

 دهید ها لینوفیائوز تعداد در شیافزا دوم ثلث در و شد

 یهاشیم یانگل یهایریدرگ تواندیم آن علت که شد

 عدم و هاانگل ضد از استفاده عدم جهینت در که باشد مادر

 جادیا واناتیح یدارنگه محل در یبهداشت نکات تیرعا

 .استشده

 و هالینوتروف شیعلت افزا نویمر نژاد یهاگوسفند در

 بر استروژن که است یاثر یآبستن دوره در هاتیمونوس

 کی علت به و دارد یدمثلیتول ستمیس مختلف یهابخش

 دو هر باالتر تعداد شودیم باعث حاد یکیولوژیزیف التهاب

کردند که استرس  انیطور ب نیهم باشد یعیطب سلول نوع

 و یعصب یهاستمیس تیباعث حساس مانیدر زمان زا

 در استرس از یناش کواسترونیکورت ترشح شیافزا

و  ها تیاسترس کاهش لنفوس نیا امدیو پ شودیم واناتیح

 شاهد زین حاضر مطالعه در[. 4است ] یلمفوپن جادیا

و  میبود یدر ثلث دوم و سوم آبستن هاتیمونوس شیافزا

 هاتیلنفوس تعداد در یداریمعن کاهش یرواریش دوره در

 .شد دهید یآبستن سوم ثلث به نسبت

 سطوح در کاهش کی کوچک نشخوارکنندگان در

در  یآبستن 150خون در روز  نیگلوبول و تام نیپروتئ

 در کاهش نیاگزارش شد.  یمراحل آبستن ریبا سا سهیمقا

اثر مرتبط باشد که  نیاست با ا ممکن سرم تام نیپروتئ

 از شده رانده یهادینواسیآم از را شیهانیتمام پروتئ نیجن

 یهاچهیدر ماه ویژه به تر بیشو باعث رشد  سازدیم مادر

تام سرم  نی[. در گوسفند سطوح پروتئ13] شودیم نیجن

 افتهیکاهش  یآبستن 100-150 یدر روزها نیو گلوبول

 یبرا نیگلوبول یمحصوالت باال تواندیم آن علت و است

باشد  شیهفته پس از زا 3-4 یها شیکلستروم در م دیتول

 ثلث در تام نیپروتئ زانیم افت حاضر مطالعه مشابه[. 10]

 در. شد مشاهده یآبستن دوم ثلث به نسبت یآبستن سوم

 اواخر در خون یهانیپروتئ کوچک نشخوارکنندگان

 به یردهیش دوره در جیتدر به و ابندییم کاهش یآبستن

مطالعه  در که یدرحال[. 11] گردندیمبر خود مرجع ریمقاد

. فتادیاتفاق ن یرواریتام در دوره ش نیحاضر کاهش پروتئ

 زیهمول باشد یم مؤثر شیآزما جینتا در که یعوامل نیب از

 یغشا یهانیپروتئ زیهمول متعاقب. است عامل نیترعیشا

پالسما اضافه  یهانیپروتئ به قرمز یهاگلبول شده شکسته

 [.19] شوند یم سرم در تیآنال آن غلظت شیافزا سبب و

 در کاهش که داد نشان مطالعه نیا از حاصل جینتا

 مانیزا از بعد و شد دهید یآبستن دوره درها  پالکت تعداد

 یگیر جفت از شیپ در تعدادشان بهها  پالکت تعداد

 یآبستن سوم ثلث در هاتیلکوس کل تعداد .بازگشت

 اما. داشت دار معنی شیافزا یگیر جفت از شیپ به نسبت

 یصورت به کرد دایپ کاهش هاتیلکوس تعداد مانیزا از پس
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 سوم ثلث به نسبت یرواریش دوره در کاهش نیا که

 در سگمانته یهالینوتروف تعداد. بود دار معنی یآبستن

 یرواریش دوره در و افتندی شیافزا یآبستن دوره اواخر

 سگمانته یهالینوتروف تعداد در دار معنی کاهش شاهد

 تعداد حاضر مطالعه در. میبود یآبستن سوم ثلث به نسبت

 از بعد اما افتی شیافزا یآبستن دوره در هالینوفیائوز

 اما شد، دهید خون یهالینوفیائوز تعداد در کاهش مانیزا

 دوم ثلث در ها تیمونوس تعداد. نبود دار معنی کاهش نیا

 صورت به یآبستن اول ثلث به نسبت یآبستن سوم و

 تعداد در دار معنی کاهش. افتی شیافزا دار معنی

 یآبستن سوم ثلث به نسبت یرواریش دوره در هاتیلنفوس

 ریتأث یگفت آبستن توان یجهت م نی. به همشد دهید

 یها شیم یخون یها فراسنجهو  یمنیا ستمیبر س یاریبس

 یعیطب ریمقاد داشتن اریدر اخت نیبنابرا .دارد ینژاد لر

 در است، الزم سالم یلر یها میشدر  یخون یها فراسنجه

شده در گوسفندان  مشاهده راتییتغ میتوان می صورت نیا

آمده در  دست به جینتا .میده تباطارها  آن یماریرا به ب ماریب

در  یخون یها فراسنجه راتییمطالعه حاضر به فهم بهتر تغ

 یکیولوژیزیف تیوضع یبررس منظور به ینژاد لر یها میش

 .کند  یکمک م یدر دوران آبستنها  آن

 رنظارت ببیان کرد که  توان میپیشنهاد  عنوان به

و  ییغذا رهیج میتنظ وانات،یح یمنیا ستمیس تیوضع

 چنین همو  ییغذا میآهن در رژ یها استفاده از مکمل

 یها یماریدر جهت ممانعت از ب رانهیگ شیاقدامات پ

که به سالمت  یتوپنیو ترومبوس خونی کم رینظ یخون

 .باشد یم یالزام رساند، یآن لطمه م یدیو بازده تول وانیح

 گوسفندان بدن یمنیا ستمیس تیتقو یبرا یمعدن مواد

 ستمیس تیتقو یبرا ها انسان همانند ها دام .است مهم

 ینیتامیو و یمعدن مواد به ازین خود اسکلت و بدن یمنیا

 گوگرد، م،یزیمن کلر، م،یسد فسفر، م،یپتاس م،یکلس چون

 یلیخ. دارند ومیسلن و کبالت ،یرو منگنز، مس، آهن، د،ی

 ،خونی کم پشم، زشیر خوردن، خاک چون ها یماریب از

 و شدن نازک یحت و یماندگ جفت ر،یش تب اسهال،

 که است یموارد وجز متولدشده تازه یها بره یشکستگ

 .رسد ینمها  آن بدن به یکاف یمعدن مواد

 به منجر که گوسفند بدن مس کمبود کاهش یبرا

 اضافه دام رهیج به مس سولفات است بهتر شود یم خونی کم

 مقدار به گوسفندان یپرواربند دوره در چنین هم و شود

 مقدار کنسانتره در رایزتغذیه شوند،  کنسانترهبا کمک  مناسب

مقررات  تیرعا ون،یناسیانجام واکس .دارد وجود مس مناسب

و  یضدعفون ،یدامپزشک یا نهیقرنط -یو ضوابط بهداشت

در  یماریمنظور کاهش گسترش ب کنترل ورود و خروج دام به

 یانگل یها یماریاز ب یریشگیپ یبرا ها مؤثر است. دام نیب

 یداروها دیبا یا معده یویمانند کرم روده و کپلک و کرم ر

 یها مبارزه با انگل ی. برامیبخوران انالزم را به گوسفند

 یها )حمام یضدعفون یها گرما حمام امیدر ا یخارج

 وانیبدن ح یرو یضدکنه( و در فصل سرما از گردپاش

 استفاده کرد. توان یم

 

 تشکر و قدردانی

واحد دامپروری دانشگاه لرستان جهت از مسئولین محترم 

همکاری در اجرای پژوهش حاضر و در اختیار قراردادن 

 گردد.های آزمایش، تشکر و قدردانی می میش
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