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چکیده
ها لذا همواره با توجه به سنتی بودن پرورش گوسفند و بز و وابسته بودن اقتصاد خانوارهاي روستایی به تولید گوشت و پشم آن

حاضر به منظور بررسی شیوع باالنس منفی  يمطالعه. اي استمین نیازهاي تغذیهأها در خصوص پرورش دام تترین چالشیکی از مهم
104(نمونه خون از گوسفندان آبستن  148اقدام به اخذ به این منظور .  انجام شدانرژي و برخی اختالالت متابولیکی در حوالی زایش 

، کلسیم، گلوکز، اوره، BHBمقادیر سرمی . امتیاز بدنی نیز ثبت شد يها و نمرهشد و سن دامنژاد عربی ) راس44(و غیر آبستن ) راس
داري بین نتایج نشان داد اختالف آماري معنی.اهی سنجیده شدگهاي معمول آزمایشبه روش تام اکسیدانیظرفیت آنتیپروتئین تام و

، BHB، ان تک قلوزا و دوقلوزا از نظر سنو بین گوسفند ، اوره، گلوکز، کلسیمBHBگوسفندان آبستن و غیرآبستن از نظر عیار سرمی
داري سرمی همبستگی آماري معنی BHBبین سن و امتیاز بدنی با غلظت . وجود داشتاکسیدانی تام ، گلوکز، اوره و ظرفیت آنتیکلسیم

يدارهمبستگی منفی معنیو گلوکز  BHBو بین دار همبستگی مثبت معنیو اوره  BHBبین غلظت هاي آبستن در داموجود نداشت اما 
شکل تحت بالینی گالیسمی، هیپواز به ترتیب درصد از گوسفندان آبستن  11/97و 35/16،15/46همچنین مشخص شد که. دیده شد

. برند و اختالالت متابولیکی حوالی زایمان در گوسفندان نژاد عربی شدیدتر از حد تصور استرنج میکلسمی هیپوو  توکسمی آبستنی
اي و مدیریتی به ویژه در ماه دهد توجه به مسائل تغذیهاستان خوزستان را گوسفند تشکیل میلذا نظر به این که جمعیت غالب دامی 

.کندان را بیش از پیش پدیدار میهاي ابتدایی زایمانتهایی آبستنی و هفته

گالیسمی، خوزستانهیپوکلسمی، هیپوگوسفند عربی، توکسمی آبستنی، : کلمات کلیدي

مقدمه
هاي غذایی ضروري در اندازهجانداران به موادتمامی.

بدن و انجام استاندارد جهت حمایت و بهبود عملکرد 
یک از موادهردریافت اگر . هاي روزانه نیازمندندفعالیت

خاص با کاهش  يغذایی ضروري براي بدن در یک دوره
شدن اي و مستعد مواجه شود سبب بروز کمبودهاي تغذیه

غذایی  يبسته به نوع ماده وشوددام نسبت به بیماري می
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بالینی و بیماري م یشود عالن روبرو میآکه بدن با نقصان 
اما کمبود برخی از مواد .رخداده متفاوت خواهد بود

غذایی عالوه بر بروز یک بیماري خاص ممکن است بر 
اثر گذاشته و منجر به وقوع  موادسایر  تعادلمتابولیسم و 

توان به می که از این بین اي شودپیچیده متابولیکیاختالل 
ب و کبد چرتوکسمی آبستنی گوسفند، سندرم بیماري

E-mail: amir.zakian7@gmail.com)ي مسئولنویسنده(
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یپرلیپمیا در تک سمیان توکسمی آبستنی گاو و سندرم ه
 ,Aiello 1998, Howard and Smith 1999(اشاره کرد

Schlumbohem and Harmeyer 2004, Van Saun 
2000(.
اختالل متابولیکی اولیه دو یپرکتونمیهیپوگالیسمی و ه

ایش دنبال افزه بکهبستنی هستند آدر بیماري توکسمی 
-بستنی رخ میآانتهاییهاي تقاضاي دام به انرژي در هفته

هاي اي موجود در گلهاساس شرایط تغذیهاما بر ،دهد
در میزان رخداد ار باالیی یمختلف گوسفند تنوع بس

 Constable et al. 2016, Sahoo et(بیماري وجود دارد

al. 2009(.ثر در رخداد ؤترین عامل اتیولوژیکی ممهم
خر آيهفته 6تا  4بیماري کاهش سطح دریافت غذا در 

زمانی مقارن با افزایش سرعت  ياین دوره .بستنی استآ
گیر در نیاز افزایش چشم در نتیجهرشد و تکامل جنین و 

هاي دو یا سه قلو در میش ویژه بهکه باشد میبه انرژي 
,Henze et al. 1998(وضوح مشهود استه بستن بآ

Lotfollahzadeh et al. 2016(.
ترین شدیدترین و رایجیکی از نیز هیپوکلسمی 

هاي متابولیکی در گوسفند است که با عالیم بیماري
تشنج و ،پذیري عصبی و عضالنی مثل تتانیکتحری

,Aiello 1998(اختالالت حرکتی همراه است Blumer et 

al. 1939, Woldemeskel et al. 2000(.حال حاضردر 
هاي خاصی در اصطالح هیپوکلسمی را براي بیماري

کلسیم غذا با کمبود لزوماًبرند که کار میه گوسفند ب
تواند ناشی از اختالل در همراه نیست و بیماري می

 Howard and Smith(باشدمتابولیسم طبیعی کلسیم

هاي ابتدایی هفتهیا در و انتهاي آبستنیدر و  )1999
 در هر گوسفنديافتد ولی ممکن استاتفاق می شیرواري

. )Constable et al. 2016(رخ دهد و در هر سنی
هاي اهلی در ایران به ترین دامگوسفند یکی از مهم

-رود که امرار معاش و اقتصاد بسیاري از خانوادهشمار می

این اساس لذا بر.وابسته است آنوجود هاي روستایی به 
در  گونه دامیجمعیت فراوان و نژادهاي متفاوتی از این 

هاي اقلیمی مختلف کشورمان در حال پرورش و موقعیت

هر یک از نژادهاي گوسفند بومی ایران  .استتکثیر 
هاي خاصی هاي فنوتیپی، ژنوتیپی و مزیتداراي مشخصه

گوسفند از این بین . سازدها را متمایز میباشد که آنمی
غربی و  يعربی از نژادهاي گوشتی بوده که بومی حاشیه

بر اساس آخرین . وزستان استخ يجنوبی منطقه
 1389سرشماري سازمان جهاد کشاورزي در سال 

جمعیت ثابت گوسفندان استان خوزستان برابر با 
 1876634س است که از این بین تقریباًأر 3412062

 ،شوندرا گوسفندان نژاد عربی شامل می) درصد 55(س أر
در نتیجه مطالعه بر پارامترهاي بیوشیمیایی سرم این نژاد و 

. اي برخوردار استهاي آن از اهمیت ویژهارزیابی بیماري
ان نژاد عربی حاضر بررسی گوسفند يهدف از مطالعه

در مناطق مختلف استان خوزستانهايبرخی گله
از نظر شیوع توکسمی آبستنی تحت بالینی و جغرافیایی 
و نیز ارزیابی وجود ارتباط احتمالی بین  هیپوکلسمی

.بود هاي آزمایشبرخی عناصر مورد مطالعه در گروه

مواد و روش کار 
بررسی و پایش برايحاضر يدر طی مطالعه

از نظر استان خوزستانهاي گلهگوسفندان نژاد عربی در 
هاي از گله تعدادي توکسمی آبستنی و هیپوکلسمی

نقاطس در أر 600تا  200با جمعیت دامی گوسفند 
 يکلیه. گیري شدجغرافیایی مختلف استان انتخاب و نمونه

هاي مورد مطالعه در سطح مرتع بوده و چراي آزاد گله
به عنوان  خوراکیداشتند اما در کنار آن دامدار از مواد 

این موارد ثبت شد تا در  کرد کهاستفاده میجیره مکمل 
-دامخون از  ينمونه.مورد توجه قرار گیردتفسیر نتایج 

و غیر )انتهایی يهفته 6تا  4(سنگین آبستن يهاي ماده
و پس از تعیین به صورت تصادفی سالم هر گله آبستن 

اساس امتیاز بر(امتیاز بدنی  يو نمره) فرمول دندانی(سن 
هاي خون از نمونه.اخذ گردید) Russel 1991،5تا  0

 ،پارس خاور(لیتري میلی 10سرنگ  و توسطورید وداج 
ضدانعقاد استریل يآزمایش فاقد ماده يو لوله) قزوین
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)BD, Vacutainer, UK (آوري گردید و پس از جمع
هاي خون در نمونهلخته ایجاد گذشت زمان الزم جهت 

 ندشدسانتریفیوژ کنار یخ به آزمایشگاه منتقل و بالفاصله 
هاي با میکروتیوب دروندرسرم پس از جداسازي و 

-سانتی يدرجه-20در دماي و  ریخته لیترمیلی 2حجم

در این .شدندگراد تا زمان انجام آزمایشات نگهداري 
هاي آبستن به از میشخون ينمونه 104مطالعه مجموعاً

 44همچنین وآبستنی پایانی يهفته 6ا ت4درظاهر سالم 
عنوان گروه ه ببه ظاهر سالم بستن آهاي غیرنمونه از دام

مسئله مهم در انتخاب .شد اخذ طور تصادفیه شاهد ب
هاي شکم اول تا گروه شاهد این مورد است که از دام

شکم چهارم نمونه گرفته شد چون همین گستردگی در 
.هاي آبستن وجود داشتگیري از دامحین خون

اوره، هاي سرم از نظر غلظت گلوکز، هر یک از نمونه
هاي تجاري موجود توسط کیت کلسیم، پروتئین تام

بتا هیدروکسی بوتیریک اسید ،)ایران زمون،آ پارس(
)Ranbut Kit; RandoxBHB, Laboratories 

Ltd.,Crumlin,UK( و به روش طیف سنجی نوري
 Ferricبه روش )TAC(اکسیدانی تام ظرفیت آنتی

reducing antioxidant power (FRAP) آزمایش و مورد
.سنجی قرار گرفتندعیار

 Excellافزار فوق توسط نرم ينتایج حاصل از مطالعه
 Oneها توسط آزمون توزیع دادهدر ابتدا .شدبندي دسته

Sample Kolmogorov-Smirnovو سپس با  بررسی شد
استفاده از آزمون ها با دادهبودن توزیع توجه به نرمال 

فاکتورهاي مورد میانگین عیار سرمیt-studentآماري 
نیز و هاي آبستن و غیرآبستن مطالعه در دو گروه میش
با یکدیگر مورد مقایسه و آنالیز دوقلو یا تک قلو آبستن 

به منظور مقایسه فاکتورهاي بیوشیمیایی در .قرار گرفتند
-Oneمناطق مختلف جغرافیایی از آزمون آماري way 

ANOVAهمچنین جهت بررسی وجود .بهره برده شد
خی از عناصر مورد مطالعه در بین براحتمالی ارتباط 

همبستگی هاي آزمایش از آزمون آماريگروه
)Correlation Coefficient (Pearson استفاده گردید.

آماري افزارهاي آماري اشاره شده توسط نرمآزمونتمامی 
SPSS 16انجام شد وP< 0.05 داري به عنوان سطح معنی
.تلقی شد

نتایج
مناطق جغرافیایی ،ههاي مورد مطالعگلهمشخصات 

اخذ شده از هر گله  يتعداد نمونهدر آن،هاي مستقرگله
به  1گله در جدول  هر هاي حاضر درکل دامو تعداد

پراکندگی مناطق  1در تصویر .تفصیل آورده شده است
گیري هاي گوسفندي که جهت نمونهجغرافیایی گله

میانگین و خطاي . انتخاب شدند قابل مالحظه است
براي فاکتورهاي )Mean ± SEM(استاندارد میانگین 

به تفکیک در گوسفندان آبستن مختلف مورد مطالعه 
این بر. ارائه شده است2در جدول مناطق جغرافیایی

هاي ترین شدت باالنس منفی انرژي در گلهاساس کم
که به ترتیب متعلق به مناطق جغرافیایی  8و  3،4شماره 

حالی شرق و مرکز استان بود دیده شد در ،جنوب غربی
-گلهگوسفندان آبستن کلسمی در هیپوترین شدت که بیش

،غربق جغرافیاییمتعلق به مناط 2و  6،8شماره هاي
نتایج مشخص کرد .دیده شدشرق و جنوب شرق

کنند به استان تعلیف میگوسفندانی که در نواحی شرقی 
و اوره  BHBسطح سرمی ) >05/0P(داري طرز معنی

حالی که گوسفندانی که در نواحی تري دارند درپایین
ترین کردند از پایینمرکزي استان خوزستان تعلیف می

در ).6جدول (برخوردار بودند ) >05/0P(غلظت کلسیم 
مورد مطالعه در بین  هايفراسنجهخصوص ارزیابی 

در تحقیق حاضر نتایج گوسفندان آبستن و غیرآبستن 
غلظت  ،)<05/0P(نشان داد به استثناي سن 3جدول 

اکسیدانی و ظرفیت آنتی )<05/0P(سرمی پروتئین تام 
)05/0P> ( داراي اختالف آماري  هاي سرمیفراسنجهسایر

از س أر 14این بررسیدر .بودند) P≥05/0(داري معنی
زایی دو قلو ياري سابقهبردهاي آبستن مورد نمونهمیش
وق در این هاي فو با پیگیري به عمل آمده از گله داشته
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س أر90زایی داشتند و تعداد شکم آبستنی نیز دو قلو
و در آبستنی حاضر نیز آبستن  یی داشتهتک قلوزايسابقه

در گوسفندان دوقلوزا و تک . )4جدول (تک قلو بودند
نشان داد به غیر از غلظت سرمی پروتئین نتایج نیز قلوزا 

-در سایر موارد داراي اختالف آماري معنی) <05/0P(تام 

 يهاي حاصل از مطالعهداده. هستند) P≥05/0(داري 
 )متابولیسم انرژي(سرمی BHBحاضر براساس غلظت 

مورد بررسی قرار  5گوسفندان آبستن نیز در جدول 
هاي آبستن با گر این نکته بود که دامگرفت و نتایج بیان

تر هستند بلکه از باالتر نه تنها مسن BHBسطح سرمی 
تري برخوردار هستند و غلظت گلوکز و کلسیم پایین

ها شدیدتر در این داماکسیدانی تام نتیآکاهش ظرفیت 
ضرایب همبستگی بین فاکتورهاي  بررسی. است

تک  ،غیرآبستن ،بیوشیمیایی سرم در گوسفندان آبستن
نتایج . قابل مشاهده است 6قلوزا و دوقلوزا در جدول 
اکسیدانی و ظرفیت آنتی BHBحاکی از این است که بین 

داري وجود با گلوکز همبستگی منفی معنی BHBتام و 
-معنی ثبتارتباط م داراي نیزسرمی BHBاوره و . دارد

همچنین هیچ . استآبستن و غیرآبستن  هايداري در دام
 هايراسنجهداري بین پروتئین تام و سایر فهمبستگی معنی

همچنین نتایج . حاضر دیده نشد يبیوشیمیایی در مطالعه
-اختالف آماري معنینه تنها حاضر نشان داد  يمطالعه

به باالنس منفی انرژي  هاي مبتالداري بین امتیاز بدنی دام
بلکه هیچ فاقد باالنس منفی انرژي وجود نداردهاي و دام

سرمی و  BHBداري بین غلظت ارتباط و همبستگی معنی
.)5جدول(تیاز بدنی گوسفندان برقرار نیستام

 ،)بر حسب سال(میانگین سن  ،ي اخذ شدهتعداد نمونه ،جمعیتاساس بر مطالعههاي گوسفند مورد گلهمشخصات : 1جدول
، محل و موقعیت جغرافیایی و نوع خوراك دستی مصرف شده)Mean ± SEM(وضعیت امتیاز بدنی

جمعیت گلهگله
تعداد نمونه اخذ شده

)سال(سن 
وضعیت 
امتیاز بدنی

محل نگهداري
گله

موقعیت 
جغرافیایی گله

خوراك 
دستی غیرآبستنآبستن

کاه گندمجنوبشادگان11501461/0±4/205/0±00/3
کاه گندمجنوب شرقیبهبهان220012513/0±7/206/0±15/3
نان خشکجنوب غربیجاده خرمشهر310015612/0±2/205/0±05/3
دانه جوشرقرامهرمز42501251/0±5/203/0±84/2
دانه گندمشمالدزفول517013611/0±2/305/0±68/2
کاه گندمغربشوش614015609/0±3/306/0±83/2
تفاله نیشکرمرکزيجاده تصفیه نیشکر713011509/0±9/206/0±92/2
نان خشکمرکزيحمیدیه825012501/0±8/204/0±00/3
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هاي گوسفند هاي آبستن به تفکیک موقعیت جغرافیایی گلهمیشهاي مورد مطالعه در میانگین سن و عیار سرمی فراسنجه :2جدول 
)Mean ± SEM(

موقعیت 
گله مورد 

مطالعه
سنتعداد

)سال(
BHB

)mmol/l(
گلوکز

)mg/dl(
کلسیم

)mg/dl(
اوره

)mg/dl(
پروتئین تام

)g/dl(

ظرفیت آنتی 
اکسیدانی تام

)mmol/l(
13a1/1±9/2a02/0±93/086/0±43/58a18/0±21/9a81/0±52/6300/1±5/705/0±38/0شمال
26a3/1±7/2a05/0±97/079/0±34/54a19/0±14/9a8/1±00/598/0±6/7007/0±36/0جنوب
30a1/1±8/2a05/0±99/095/0±18/57a13/0±3/9a35/1±39/5917/0±71/707/0±37/0غرب
12b9/0±3/2b35/0±78/072/0±00/61a15/0±44/9b37/1±31/5568/0±99/705/0±38/0شرق
23a1/1±9/2a2/0±93/064/0±28/57b14/0±08/9a22/4±62/6593/0±86/7007/0±4/0مرکز

a-b : 05/0(درصد از یکدیگر دارند  5طح داري در سهاي داراي حروف متفاوت اختالف معنیمیانگین ستوندر هرP<.(

)Mean ± SEM(هاي آبستن و غیر آبستن هاي مورد مطالعه در میشمقایسه میانگین سن و عیار سرمی فراسنجه :3جدول

وضعیت 
سنتعدادآبستنی

)سال(
BHB

)mmol/l(
گلوکز

)mg/dl(
کلسیم

)mg/dl(
اوره

)mg/dl(
پروتئین تام

)g/dl(

ظرفیت آنتی 
اکسیدانی تام

)mmol/l(
38/0±72/700/0±00/6110/0±21/928/1±26/5715/0±934/079/0±76/203/0±10411/0آبستن

38/0±64/701/0±51/4014/0±88/908/1±38/6023/0±419/080/0±68/203/0±4415/2غیر آبستن
P-VALUENS001/0≤01/001/0001/0≤NSNS

NS: not significant

)Mean ± SEM(هاي آبستن تک قلوزا و دو قلوزا هاي مورد مطالعه در میشمقایسه میانگین سن و عیار سرمی فراسنجه: 4جدول

وضعیت 
سنتعدادآبستنی

)سال(
BHB

)mmol/l(
گلوکز

)mg/dl(
کلسیم

)mg/dl(
اوره

)mg/dl(
پروتئین تام

)g/dl(

ظرفیت آنتی 
اکسیدانی تام

)mmol/l(
39/0±73/700/0±0/5912/0±6/936/1±5/5813/0±863/082/0±6/204/0±9012/0تک قلوزا
31/0±65/701/0±13/742/0±71/623/1±9/482/0±43/143/1±7/31/0±1413/0دو قلوزا

P-VALUE001/0≤001/0≤001/0≤001/0≤001/0≤NS001/0≤
NS: not significant

و شدت باالنس منفی انرژي  BHBامتیاز بدنی و عیار سرمی گوسفندان آبستن بر اساس غلظت سرمی  ،میانگین سن: 5جدول 
)Mean ± SEM( .}86/0<BHB  6/1–87/0نشان دهنده سالمت و باالنس مثبت انرژي؛BHB=  نشان دهنده باالنس منفی انرژي و

}.توکسمی آبستنی است دهنده فرم بالینینشان BHB<6/1فرم تحت بالینی توکسمی آبستنی؛ 
نقطه برش 
متابولیکی

)mmol/l(
سنتعداد

)سال(
BHB

)mmol/l(
گلوکز

)mg/dl(
کلسیم

)mg/dl(
اوره

)mg/dl(
پروتئین تام

)g/dl(

ظرفیت آنتی 
اکسیدانی تام

)mmol/l(
86/0<BHB47a13/1±02/209/0±95/2a91/0±5/62a17/0±99/9a89/1±54/5118/0±65/7 ab01/0±42/0 a

6/1-87/0BHB48b12/0±39/306/0±86/2b9/0±32/54b22/0±64/8b77/0±41/6814/0±84/7 bab007/0±36/0
6/1>BHB9b32/0±37/319/0±31/3c16/0±16/44c64/0±08/8c57/2±17/7232/0±47/7 a01/0±27/0 b

a-c : 05/0(درصد از یکدیگر دارند  5داري در سطح هاي داراي حروف متفاوت اختالف معنیمیانگین ستوندر هرP<.(
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هاي بیوشیمیایی سرم در گوسفندان آبستن، غیر آبستن، تک قلوزا و دوقلوزاضریب همبستگی بین فراسنجه:6جدول
اورهپروتئین تامکلسیمگلوکزاکسیدانی تامظرفیت آنتیهاي بیوشیمیاییفراسنجه

BHB

NS9/0-5/0-8/0-6/0غیرآبستن
NS77/0-53/0-8/0-5/0آبستن

NS78/0-38/0-75/0-47/0تک قلوزا
NSNSNS-84/0-94/0دوقلوزا

اکسیدانی تامظرفیت آنتی
-48/036/0NS43/0غیرآبستن

-44/0NSNS38/0آبستن
31/0NSNSNSتک قلوزا

84/0NSNSNSدوقلوزا

گلوکز
-39/0NS7/0غیرآبستن

-44/0NS65/0آبستن
-NSNS6/0تک قلوزا

38/0NSNSدوقلوزا

کلسیم
-NS5/0غیرآبستن

-NS47/0آبستن
-NS32/0تک قلوزا

NSNSدوقلوزا

پروتئین تام
NSغیرآبستن

NSآبستن

NSتک قلوزا

31/0دوقلوزا
NS: not significant
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ي حاضر که در مطالعه(*) هاي گوسفند ي استان خوزستان و پراکندگی مناطق جغرافیایی اسکان گلهنقشه: 1تصویر 
.گیري انتخاب و بررسی شدندبراي نمونه

 بحث
برش  يپذیرفته دو محدودهاساس مطالعات صورت  بر    

مختلف جهت مشخص کردن وضعیت باالنس متابولیکی 
گوسفندان از نظر ابتال به فرم تحت بالینی توکسمی آبستنی 

.Bani Ismail et al(مول در لیتر میلی 6/1-86/0شامل 

2008, Lotfollahzadeh et al. 2016, Ramin et al. 2005 (
.Cal-Pereyra et al(مول در لیتر میلی 29/3-23/1و 

حاضر در استان  ينتایج مطالعه . وجود دارد )2015
برش اول  ياساس محدوده خوزستان نشان داد چنانچه بر
 104از  48(درصد  15/46گوسفندان را ارزیابی کنیم 

 21(درصد  19/20برش دوم  ياساس محدوده و بر) سأر
گوسفندان مورد مطالعه مبتال به فرم تحت ) سأر 104از 

سایر مطالعات صورت  . بالینی توکسمی آبستنی بودند
نشان داده که شدت ابتال به شکل تحت  در ایران پذیرفته
در شهرستان تبریز برش اول  ياساس محدوده بربالینی 

 استدرصد  28و در استان سمنان  درصد 9/14
)Moghaddam and Hassanpour 2008, Lotfollahzadeh 

et al. 2016.(   دربررسی انفرادي گوسفندان همچنین 
ترین غلظت مشخص کرد باالترین و پایینحاضر  يمطالعه

و ) ساله 3تک قلو آبستن ( 3/2به ترتیب  BHBسرمی 
در خصوص   .بود) ساله 2شیروار (مول در لیتر میلی 13/0

نیز نتایج مطالعه نشان  BHBارتباط سن و غلظت سرمی 
بین  BHBغلظت سرمی  بادرصد گوسفندان  42/85داد 
سال هستند اما  3باالي داراي سن مول میلی 86/0-6/1

  .دیده نشد BHBداري بین سن و همبستگی آماري معنی
و  Lotfollahzadeh يحالی است که در مطالعه این در

-باالترین و پاییندر استان سمنان  2016در سال همکاران 

مول میلی 11/0و  9/1ه ترتیب برابر با ب BHBترین غلظت 
ي باال BHBدرصد گوسفندان با غلظت  60و  استدر لیتر 

در این   .سال و یا باالتر بود 3مول سنشان میلی 86/0
در سال و همکاران  Taghipour ينتایج مطالعهخصوص 

بر روي وضعیت متابولیکی وابسته به انرژي  2010
در  BHBغلظت سرمی گوسفندان نژاد بلوچی نشان داد 
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ابتداي آبستنی پایین است اما در زمان زایمان به اوج خود 
، نتایج یابدرسیده و پس از زایش به تدریج کاهش می

حاضر در خوزستان نیز نشان داد غلظت سرمی  يمطالعه
BHB آبستن سنگین باالتر از گوسفندان غیر ر گوسفندان د

. آبستن است
گوسفندان آبستن و غلظت کلسیم سرمی اختالف بین 

و  گوسفندان تک قلو آبستن و دوقلو آبستن ،غیرآبستن
همچنین گوسفندان مبتال به فرم تحت بالینی توکسمی 

از نظر  حاضر يدر مطالعه باالنس منفی انرژيآبستنی و
دهد در طی مطالعات نشان می .دار بودمعنی آماري کامالً

انتهایی آبستنی و ماه ابتدایی زایمان مقادیر  يهفته 4-6
بسیار زیادي از منابع کلسیم بدن دام مادر صرف ساخت 

و تقریباً شودسیستم اسکلتی جنین و تولید آغوز و شیر می
گوسفندان در انتهاي آبستنی  افت کلسیمدرصد  60-50

Jensen and Swift(دهد رخ می يمحدوده). 1982
گوسفندان برابر با سرم غلظت طبیعی کلسیم تام در 

 .Constable et al(لیتر است گرم در دسیمیلی 5/11-13

به ویژه (در گوسفندان آبستن  مقدارچه این اگر ،)2016
نتایج . تر خواهد بودتا حدودي پایین) دوقلو آبستن

درصد گوسفندان دوقلو  100حاضر نشان داد  يمطالعه
 8/81ان تک قلو آبستن و ددرصد گوسفن 4/94،آبستن

. پوکلسمی بودندیر هدرصد از گوسفندان غیرآبستن دچا
-هاي انفرادي ثابت کرد باالترین و پایینهمچنین بررسی

ترین غلظت سرمی کلسیم ثبت شده در این مطالعه برابر با 
لیتر دسیگرم در میلی32/5و ) ساله 1غیرآبستن (45/12

در این خصوص نتایج . است) ساله 4دوقلو آبستن (
2016و همکاران در سال  Lotfollahzadehيمطالعه

نشان داد غلظت کلسیم سرمی گوسفندان دچار دریافت 
تر از گوسفندانی داري پایینانرژي ناکافی به صورت معنی

کنند، است که مقادیر کافی از انرژي را دریافت می
درصد گوسفندان آبستن نژاد افشاري  75همچنین بیش از 

کلسمی تحت بالینی هیپواستان سمنان در این مطالعه دچار 
به دست آمده در استان خوزستان از این نظر نتایج .بودند

میزان سرمی کلسیم در دهدنشان میکه یسایر مطالعاتبا 

توکسمی مبتال به فرم تحت بالینی و هاي آبستن میش
 رسد اما درلیتر میگرم در دسیمیلی 8به زیر آبستنی

گرم در میلی 9گوسفندان آبستن سالم این مقدار باالتر از 
 Lotfollahzadeh et al. 2016, Van Saun(لیتر است دسی

تفسیر علت احتمالی این پدیده را .در توافق بود )2009
توان مربوط به رخداد لیپولیز دانست که منجر به تجمع می

چربی در کبد و اختالل در هیدروکسیالسیون و ساخت 
اي آن کاهش جذب روده يشود که نتیجهمی Dویتامین 

هاي دچار باالنس منفی انرژي استکلسیم در دام
)Thebault 2005, Yameogo et al. همچنین  ). 2008

 2010و همکاران در سال  Mohebbi-Faniي نتایج مطالعه
بر روي گاوهاي شیروار و خشک نیز نشان داد میزان ابتال 
به اختالالت ناشی از کمبود مواد معدنی به صورت تحت 

تمانی مواد  هاي کشور شایع است و تقریباًبالینی در گله
گیري به خصوص کلسیم در سطوحی معدنی مورد اندازه

.ارائه شده در منابع بودندتر از استانداردهاي پایین
به دنبال باالنس منفی حاضر نشان داد  ينتایج مطالعه

.یابدکاهش میسرم اي سطح گلوکز انرژي و فقر تغذیه
یک تست متابولیکی شناخته گیري گلوکز خون که اندازه

 ،جهت تشخیص مواردي مثل توکسمی آبستنیشده است 
. تواند کاربرد داشته باشدخیري و کمبود انرژي میأرشد ت

 80-50طبیعی گلوکز خون گوسفندان سالم  يمحدوده
 35/16حاضر  يلیتر است اما در مطالعهگرم در دسیمیلی

گوسفندان آبستن داراي گلوکز ) سأر 104از  17(درصد 
دهد نتایج مطالعات نشان می. تر از این مقدار بودندپایین

باعث سرکوب آندوژن هاي خون افزایش سطح کتون بادي
به (هاي آبستن تولید گلوکز در باالنس منفی انرژي و دام

 Schlumbohm and Harmeyer(شودمی) ویژه دوقلوزا

در راستاي 5و  3،4و از این نظر نتایج جداول  )2004
 Moghaddam and(نتایج سایر مطالعات این چنینی بود 

Hassanpour 2008, Lotfollahzadeh et al. 2016.(
باالنس منفی حاضر اثبات کرد  يمطالعههمچنین 

توکسمی آبستنی باعث افزایش سطح شکل بالینی انرژي و 
دالیل احتمالی که براي این تغییرات  .شودسرم میياوره
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ه بیان شده است را ناشی از آسیب وارد شده به کلیه و ب
 Marteniuk(دانندگر نارسایی این دستگاه مینشانعنوان 

and Herdt 1988, Ramin et al. 2005 and 2008, Vihan 
and Rai 1987 .(که فرم بالینی این اما با توجه به این

حاضر از نظر معاینات بالینی دیده  يبیماري در مطالعه
که این افزایش در سطح سرمی اوره نشد لذا احتمال این

ترین دالیل ناچیز است و محتملباشد بسیار پاتولوژیک
و  Raminينتایج مطالعه توجیه این پدیده مشابه با

دلیل افزایش سطح  تواند بهمی2005در سالهمکاران 
-هورمون کورتیزول به دنبال استرس و کاتابولیسم پروتئین

به طوري که میزان اوره خون گوسفندان در  باشدها 
37ي تا درصد و در اوایل شیروار 67انتهاي آبستنی تا 

همچنین غلظت اوره در . کنددرصد افزایش را تجربه می
تري دارند و یا دوقلو آبستن هایی که جنین درشتمیش

به  4هستند بسیار باالتر است که این نکته در نتایج جدول 
يوضوح قابل مشاهده است و در راستاي نتایج مطالعه

Lotfollahzadeh  است 2016در سال و همکاران.
کلی مراتع استان خوزستان از نوع مراتع به طور 

قشالقی نامرغوب هستند اما در نواحی شرقی و شمالی 
سردسیر و  مناطقواري با همجياستان به واسطه

اي دائمی و نباتی داراي کوهستانی از نظر گیاهان علوفه
هاي بوم شناسی ترین موقعیتهاي شاخصی از مهمنمونه

شبدر وحشی گیاهانی نظیر  .گیاهی کشور است
)Trifolium resupinatum(،  خاکشیر)Descurainia

sophia(،  خارشتر)Alhagi maurum(،  یوالف)Avena 

sativa(،  کاسنی وحشی)Cichriumintybus(، يبابونه 
Tanacetum(گاوي  parthenium ( و کنگر وحشی

)Gundelia tuornefortii ( از جمله این گیاهان هستند که
 ،کربوهیدرات تري ازبیشمقادیر  مینأممکن است به ت

اسید لینولئیک و (اسیدهاي چرب ،هاي قابل هضمپروتئین
-اکسیدانو آنتی) Cو  A،Eویتامین (ها ویتامین ،)لینولنیک

و به نظر کمک کرده باشند )سلنیوم و پالمتیک اسید(ها
منفی ترین دالیل پایین بودن باالنس رسد یکی از مهممی

هاي مناطق شمالی و انرژي و استرس اکسیداتیو در دام

و استفاده  شرقی استان تعلیف در مراتع غنی از این گیاهان
جو در کنار يدانهگندم و یا  ياز ترکیباتی از قبیل دانه

ترین علت تغییرات اکسیداتیو اما مهم.باشد چراي آزاد
متعاقب ظرفیت اکسیداتیو بدن و  و کاهش آبستنیسرمی، 

استهاي آزاد مخرب الفعالیت رادیکافزایش  آن
)Ashokkumar et al. 2013(. همچنین در کنار آن باالنس

ي بدن بر هامنفی انرژي و اکسیداسیون لیپید و پروتئین
 .Bernabucci et al(افزاید شدت استرس اکسیداتیو می

به دست آمده در در این خصوص نتایج که  ،)2005
يمطالعهگوسفندان نژاد عربی استان خوزستان با نتایج 

Lotfollahzadeh گوسفندان در 2016در سال و همکاران
و Zakianيو نتایج مطالعهاستان سمنان  درنژاد افشاري 

در گوسفندان نژاد شال استان  2015در سال همکاران
، لذا این قزوین از نظر استرس اکسیداتیو در توافق است

ها اهمیت توجه به کیفیت و کمیت مواد غذایی در ماه یافته
. کندانتهایی آبستنی را تایید می

کلسمی یک پدیده هیپوحاضر ثابت کرد  ينتایج مطالعه
ر قابل انتظار در گوسفندان استان خوزستان است که در کنا

به گالیسمیهیپوو راورمیهیپآن اختالالتی همچون 
چه نیاز به مطالعات تکمیلی ، اگرشودمیوضوح مشاهده 

نرمال عناصر  يجهت تعیین ارقام مرجع و دامنه
. برجاستبیوشیمیایی سرم در نژاد عربی کماکان پا

همچنین به دلیل فقیر بودن بخش زیادي از مراتع استان 
باالنس منفی انرژي  ،خوزستان و پرورش سنتی گوسفندان

هاي دوقلو به ویژه در دامهاي انتهایی آبستنی در هفته
که  دهدم با افزایش استرس اکسیداتیو رخ میأتوآبستن 

هاي استان هاي اقتصادي در گلهتواند منجر به زیانمی
 لذا جهت به حداقل رساندن اختالالت متابولیکی در. شود

توسط بایست هاي گوسفند استان خوزستان میسطح گله
ذیربط اقدام به آموزش دامداران جهت توجه هاي ارگان

زایی در فصل بره اي خصوصاًبه مسائل مدیریتی و تغذیه
. نمود
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تشکر و قدردانی
دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه آزاد  يدست اندرکاران آزمایشگاه کلینیکال پاتولوژي دانشکده ياز کلیه

. داریمسالمی واحد گرمسار که در انجام این مطالعه ما را همراهی کردند مراتب تشکر و قدردانی را اعالم میا
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Abstract
According to the tradition of raising sheep and goats and economic dependence of rural 

households to produce meat and wool, therefore, one of the most important challenges in this 
livestock is establishing energy balance and nutritional needs. In the present study to 
determine the prevalence of negative energy balance and to investigate some metabolic 
disorders around lambing conducted. For this purpose 148 blood samples from pregnant (104) 
and non-pregnant (44) ewes collected and the age and the BCS also recorded. Serum 
concentrations of BHB, calcium, glucose, urea, total protein and total antioxidant capacity 
(TAC) was measured by routine laboratory methods. The results showed significant 
differences between pregnant and non-pregnant sheep from point of BHB, calcium, glucose, 
urea concentrations and also between singleton and twin pregnant sheep from point of age, 
BHB, calcium, glucose, urea and TAC concentrations. Interaction of correlation between age 
and BCS with serum BHB concentration evaluated, there was no statistically significant 
correlation but statistically significant positive correlation between the concentration of BHB 
and urea and a significant negative correlation between BHB and glucose was observed. It 
was also found that 16.35, 46.15 and 97.11 percent of pregnant ewes in the current study 
suffering from hypoglycemia, hypocalcemia and subclinical pregnancy toxemia 
(hyperketonaemia), respectively. Accordingly, peri-partum metabolic disorders in Arabic 
sheep was worse than imagined. It can be concluded, the overwhelming population of 
Khuzestan province's livestock are sheep; as a result, attention to the nutritional and 
management issues, especially in a terminal month of pregnancy and the first few weeks of 
lambing emerge more than ever. 

Key words: Arabian Sheep, Pregnancy toxaemia, Hypocalcaemia, Hypoglycaemia, 
Khouzestan
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