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  هاي خونی با فراسنجه هاهاي جسم زرد و جنین و ارتباط آنموقعیتبررسی 
  هاي آبستن و غیرآبستن لري بختیاريمیش

  

   1، محمدرضا بحرینی بهزادي1، مهرداد معمار1زادجواد حبیبی*
  2حقق دولت آباديو مصطفی م

  دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه یاسوج2استادیار و 1
 16/12/96 ؛ تاریخ پذیرش:6/9/96 تاریخ دریافت:

 

  1چکیده
 بیـانهـاي بسـیار مهـم بـراي شـاخصگلوکز، کلسترول و نیتروژن اوره سـرم از هاي مختلف از جمله متابولیت سابقه و هدف:

عالیـت هـاي مختلـف فدر زمان ي سرمهاه است که غلظت متابولیت. نشان داده شدهستند و انرژي در گوسفندوضعیت پروتئین 
تـاثیر بررسـی نـابراین هـدف از انجـام ایـن مطالعـه بکند. یک یا دو جنین تغییر می آبستن باهاي تولیدمثلی و همچنین در میش

  هاي لري بختیاري بود.ف سرم در میشهاي مختلهاي مختلف تولیدمثلی بر غلظت متابولیتوضعیت
 

 ي آزمـایشانجام شد. در ابتداهاي آبستن و غیر آبستن در میش ل تولیدمثل و غیر تولیدمثلواین تحقیق طی فص ها:مواد و روش
ها قبل هاي خون از همه میشانتخاب شدند. سپس نمونهسال  4الی  3با سن  هاي نژاد لري بختیاري با مراجعه به کشتارگاه، میش

 بخش اول این پژوهشلسترول و نیتروژن اوره سرم به آزمایشگاه منتقل شدند. گیري گلوکز، کو براي اندازه آوريکشتار جمع از
صورت زیر تقسیم بهسه گروه تیماري  بهآوري و جمعغیرآبستن عدد دستگاه تولیدمثلی  48در فصل غیر تولیدمثلی انجام شد و 

بخش  .)دو طرفه(جسم زرد دو  داراي :3گروه  و )طرفهیک(جسم زرد دو داراي  2 :گروه ؛جسم زرد یک داراي :1 گروه شدند.
صورت زیـر تقسـیم  بهگروه تیماري  9آوري و در دستگاه تولیدمثلی جمع 144 انجام شد. تولیدمثلیطی فصل دوم این پژوهش 

داراي دو جسم : 3گروه ؛ و غیرآبستن) طرفهیک(سم زرد داراي دو ج: 2گروه  ؛داراي یک جسم زرد و غیرآبستن :1گروه  شدند.
: 6گـروه : داراي یک جسـم زرد بـا دو جنـین؛ 5 گروه: داراي یک جسم زرد با یک جنین؛ 4گروه و غیرآبستن؛  )دو طرفه(زرد 

دو جسم زرد  داراي :8 گروه(دوطرفه) با یک جنین؛ داراي دو جسم زرد : 7گروه  ؛طرفه) با یک جنینداراي دو جسم زرد (یک
  .داراي دو جسم زرد (دو طرفه) با دو جنین: 9گروه  جنین وطرفه) با دو (یک

  

 یک جسـم زرد بـاهاي داراي در میشغلظت گلوکز سرم باالترین  ،از بین تیمارهاي آزمایشی نشان داد که این پژوهش ها:یافته
. )P>05/0( مشـاهده شـددو جنـین  ) بـادو طرفه( ردداراي دو جسم زهاي در میشترین غلظت گلوکز سرم پائینیک جنین و 

هاي نسبت به میشداشتند  جنین که تنها یک(یک طرفه و دوطرفه)  زرد دو جسم دارايهاي در میش غلظت گلوکز سرم همچنین
در  هـامـیش نتایج نشان داد که غلظت کلسترول سـرم .)P>05/0(داري بیشتر بود طور معنیدو جنین به باداراي یک جسم زرد 

. )P>05/0(داري بیشتر بود طور معنیی بهیمنفرد و دوتاوضعیت جسم زرد فصل تولیدمثل نسبت به فصل غیرتولیدمثل در هر دو 
ی یدوتـا جسم زردهاي داراي دو جنین نسبت به میش وهاي داراي یک جسم زرد در میشغلظت کلسترول سرم  ،عالوه بر این

                                                
  J_habibi58@yahoo.com: مسئولنویسنده *
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فصـل تولیـدمثل  طـیهاي غیر آبسـتن در میشنیز . غلظت نیتروژن اوره سرم نداشتداري دو جنین اختالف معنی با(دو طرفه) 
هـاي موقعیـتهـاي بـا بـین مـیشغلظت این متابولیـت  ،عالوهبه. بود فصل غیر تولیدمثلبیشتر از  )P>05/0(داري طور معنی به

  .نداشتداري معنی دو جنین اختالف و داراي یک جسم زردهاي و همچنین میش )طرفه و دوطرفهیکجسم زرد (مختلف 
  

در بود بیشتر  یت به فصل تولیدمثلنسب ینشان داد که غلظت گلوکز سرم طی فصل غیر تولیدمثلکلی طورنتایج به گیري:نتیجه
هاي با دو جنین نسبت به یک جنین کمتر بود. غلظت آبستن همچنین در میشهاي غیرآبستن نسبت به میشهاي که در میشحالی

دو جنین نسبت به یک  دارايهاي در میش و هاي غیر آبستنهاي آبستن نسبت به میشدر میشنیز سترول و نیتروژن اوره سرم کل
  بیشتر بود.جنین 

  

  .، میش لري بختیاريیآبستن، گلوکز، کلسترول، نیتروژن اوره هاي کلیدي:واژه
       

  مقدمه
ــک  ــفند ی ــتنی در گوس ــمومیت آبس ــاري مس بیم

بسیار مهم در کاهش میزان درآمد اقتصـادي  متابولیکی
باشـد دهندگان گوسفند در سراسـر دنیـا مـیپرورش 

هاي مختلف از جملـه گلـوکز، غلظت متابولیت ).29(
با تشخیص مسـمومیت  سرمکلسترول و نیتروژن اوره 

ایــن غلظــت . )20( داردآبســتنی در گوســفند ارتبــاط 
سـن،  نـژاد، نظیـر عامـلوسیله چنـدین هها بمتابولیت

گیرنـد اي و فصل تحت تاثیر قرار میمحدودیت تغذیه
طـی  کیوسـیهاي نـژاد میشدر پژوهش نتایج  ).31(

بودنـد  ايکه در شرایط نامناسب تغذیـهفصل زمستان 
خاطر کاهش مصرف مـواد بهدر این نژاد  کهنشان داد 

غذایی با کیفیت مناسب در فصل زمسـتان نسـبت بـه 
داري طـی طور معنیبه ، غلظت گلوکز خونفصل پائیز

نسبت به فصل غیـر تولیـدمثلی بیشـتر  تولیدمثلفصل 
ــود ( ــوکز ). 10ب ــکگل ــراي  ی ــرژي ب ــم ان ــع مه منب
هاي مختلف تولیدي و تولیـدمثلی در گوسـفند  فعالیت
منبـع  عنـوانکه این متابولیت بهاز آنجایی). 24است (

نین گوسفند مورد استفاده قرار وسیله جاصلی انرژي به
جنین و نیاز به انـرژي در تدریجی رشد  رد لذا باگی می

آبستنی، تقاضا بـراي ایـن متابولیـت مختلف  هايگامه
 و 12کند (ش و غلظت آن در سرم کاهش پیدا میافزای
14 .(  

در ارتبـاط بـا تغییـرات نتـایج مطالعـات مختلـف 
متفاوت  سرمغلظت گلوکز، کلسترول و نیتروژن اوره 

) 1999لو و همکـاران (طـوري کـه کاسـتی باشد بـهمی
ــهگــ ــوکز ســرم ب ــد کــه غلظــت گل طــور زارش کردن

ت تحـدام،  کفیزیولوژیـ وضـعیتجاي بهداري  معنی
بـا ). در تضـاد 8گیرد (اي قرار میتاثیر مدیریت تغذیه

) نشان دادند که 2013مکاران (دقنوچی و ه ،این یافته
هـاي آبسـتن و چنـدقلوزا داراي غلظـت گلـوکز میش

بنـابراین  ؛بودنـد هاي غیرآبستنمیشنسبت به  کمتري
دنبـال آن هکه آبستنی و ب داد ها نشانآننتایج پژوهش 
غلظت گلوکز را تحت تـاثیر طور منفی تعداد جنین به

نتـایج مطالعـه رئـوفی و همکـاران ). 9دهـد (قرار می
در  مختلـفهاي ایسه متابولیتزمان مقدر نیز ) 2015(

حامل یـک یـا دو نژاد لري بختیاري آبستن هاي میش
غلظـت  طی دوره قبل از زایمـان نشـان داد کـه جنین

جنـین نسـبت بـه یـک  هاي حامل دوگلوکز در میش
بــر عکــس غلظــت کلســترول در  ،بــود کمتــرجنــین 

طـور نین بـههاي حامل دو جنین نسبت به یک ج میش
در 1 غلظت نیتروژن اوره خونداري بیشتر بود اما معنی

مطالعـه . )25( نداشـت داريمعنـی تفـاوتهـا بین آن
هاي داري بین میشدیگري نشان داد که اختالف معنی

ز سرم وجود کغلظت گلو از لحاظغیر آبستن و آبستن 
                                                

1- BUN=Blood Urea Nitrogen 
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 ت کلسترول نتایج ضد ودر ارتباط با غلظ). 12ندارد (
ش شد در یک مطالعه گزارطوري که باشد بهمی نقیض

دو جنـین  دارايهـاي  غلظت کلسترول سرم در مـیش
 ،کهدر حالی .)4( ه یک جنین باالتر بوده استنسبت ب

 غلظت کلسترول سرم ه شدمطالعه دیگري نشان داددر 
 کمتردو جنین نسبت به یک جنین  دارايهاي در میش
نشان داد که اخـتالف پژوهش دیگر نتایج  ).20است (

خون (اوره و  يهاغلظت متابولیت از لحاظداري معنی
ر فصـل زمسـتان و هـاي آبسـتن دکلسترول) در میش

در  وجـود نداشـتدر فصـل بهـار هاي خشـک میش
اخـتالف در بین این دو گـروه که غلظت گلوکز حالی
  . )2( داشتداري معنی

هـاي هـا در گامـهغلظـت متابولیـت کـهاز آنجایی
یـافتن بنـابراین باشـد مختلف تولیـدمثلی متغییـر مـی

مختلـف  هـايگامهدر ها متابولیتاین مقدارهاي بهینه 
طی فصـل تولیـدمثل و غیـر تولیـدمثل، در مثلی تولید
مفیدي  تواند شاخص میهاي آبستن و غیر آبستن میش

 فیزیولـوژیکیشـرایط سـالمت و در تعیین وضـعیت 
در میش باشـد.  خصوص مسمومیت آبستنیبه مختلف

ي گزارشــی دربــاره جــایی کــه تــاکنونبنــابراین از آن
ي مختلـف هانها در زماتغییرات این متابولیتبررسی 

هاي آبسـتن و غیـر آبسـتن فعالیت تولیدمثلی در میش
مثل در نـژاد لـري مثل و غیـر تولیـدطی فصـل تولیـد

ظـور منبه پژوهشلذا این بختیاري مشاهده نشده است 
  انجام شد.  تغییرات این بررسی 

  
  هامواد و روش

در  1395این تحقیق از اردیبهشت تا آذرماه سـال 
و آزمایشگاه گـروه علـوم دامـی، اسوج کشتارگاه دام ی

ــاورزي  ــکده کش ــوج دانش ــگاه یاس ــل دانش ــی فص ط
فصل  در ابتدا طیانجام شد. تولیدمثل و غیر تولیدمثل 

) بـا ل تابسـتانانتهاي فصل بهار و اوایمثلی (غیر تولید
هاي نژاد لري بختیـاري کـه میشمراجعه به کشتارگاه، 

 )هسـال 3-4 ن(سـنی بودنـداز نظر سن تقریبـا مشـابه 
هـاي ایـن میش همهخون از هاي نمونه. ندانتخاب شد

دسـتگاه د و سـپس شـ آوريجمع در روز کشتار نژاد
قبـل از گذاري که هر میش بر اساس شماره مثلیتولید

صورت مجزا قرار داده ظرف به در یکانجام شده بود 
(تخمدان از بازرسی دقیق دستگاه تولیدمثلی پس  شد.

 جسـم زرد روي تخمـدانکـه بر اساس ایـنو رحم) 
اسـاس و همچنـین بـر  بود دوتاییصورت منفرد یا  هب

وضـعیت تولیـدمثلی ، وضعیت آبستنی و غیر آبسـتنی
در این تحقیق اگر چـه در ابتـدا از . شد تعیینها میش

هـاي نمونـه ،هم سن نژاد لري بختیاري هايهمه میش
و مشـاهده ولی بعد از کشـتار  گردیدآوري خون جمع

ــه ــاينمون ــته از  ه ــا آن دس ــدمثلی، تنه ــتگاه تولی دس
داراي جسـم زرد هـاي مربوط به مـیشکه  ییها نمونه

و  )1(شـکل  انتخاب شدندبودند، وضعیت تقریبا هم 
بقیه  و شدند ها نگهداريهاي خون مربوط به آننمونه
 آزمـایش بـرايدر نهایـت  .نددور ریخته شـد هانمونه
آوري جمـعن غیر آبستعدد دستگاه تولیدمثلی  48اول 

دستگاه تولیـدمثلی در هـر  16سه گروه تیماري ( بهو 
اول هاي تیماري در آزمایش گروه .تقسیم شدندگروه) 

 -2 .جسـم زردیک  دارايگروه  -1 زیر بود: به شرح
هـر دو ( طرفهصورت یکبهجسم زرد دو  دارايگروه 

دو  دارايگــروه  -3 .)جســم زرد روي یــک تخمــدان
هـر جسـم زرد روي ( طرفـهصـورت دو جسم زرد به
  .)یک تخمدان

یز انجام شـد. پایفصل  دراین تحقیق آزمایش دوم 
 جعـه بـه کشـتارگاه دام یاسـوج،امر در این آزمایش با

سال  4الی  3هاي نژاد لري بختیاري با دامنه سنی میش
ــل از ورود آنق ــاب ــالن  ه ــه س ــاب و ب ــتار انتخ کش

یـدمثلی دستگاه تول ،پس از کشتار گذاري شدند. شماره
پـس از  شـدند. قرار دادهمجزا هاي در ظرفهر میش 

بازرسی دقیق دستگاه تولیدمثلی (تخمدان و رحم) بـر 
صورت منفرد هب جسم زرد روي تخمدان کهاساس این



1396) 4(، شماره )5(کنندگان  نشریه پژوهش در نشخوار  

90  

اساس وضعیت آبستنی و همچنین بر  بود دوتاییو یا 
 شـد تعیـینها وضعیت تولیدمثلی میش، و غیر آبستنی

دستگاه تولیـدمثلی در  144یش آزمااین در  .)1(شکل 
یدمثلی در هـر گـروه) دستگاه تول 16(گروه تیماري  9

  بندي شدند:قرار گرفتند که به شرح زیر تقسیم
گـروه  -2 .غیرآبستن و داراي یک جسم زردگروه  -1

هر دو جسم ( طرفهصورت یکجسم زرد بهدو داراي 
داراي گـروه  -3 .و غیرآبستن )زرد روي یک تخمدان

هر جسـم زرد روي (صورت دو طرفه م زرد بهجسدو 
جسم یک داراي گروه  -4 .و غیرآبستن )یک تخمدان

جسم زرد با دو یک داراي گروه  -5 .زرد با یک جنین
هر دو روي یـک جسم زرد دو داراي گروه  -6 .جنین

دو داراي گـروه  -7 .طرفه) با یک جنین(یکتخمدان 
) بـا (دوطرفـههر کدام روي یک تخمـدان جسم زرد 
هـر دو روي  جسم زرددو داراي گروه  -8 .یک جنین

داراي گـروه  -9 .طرفه) با دو جنین(یک یک تخمدان
(دو طرفـه) هر کدام روي یک تخمـدان جسم زرد دو 

  .با دو جنین
 ،از کشتار پسساعت  2حدود  ،در هر دو آزمایش

دار بـدون هاي خالءبا استفاده از لوله هاي خون ونهنم
در  آوري شد وجمعاز سیاهرگ وداج اد ماده ضد انعق

شـدند.  لهاي حاوي یخ بـه آزمایشـگاه منتقـفالسک
 15مـدت بـه 2500به کمـک سـانتریفوژ (دور  سپس

 -20ن مجزا و در دمـاي هاي خودقیقه) سرم از نمونه
دار بـا حجـم نـیم درب هـايلولهدر  گراددرجه سانتی

ول و گلـوکز، کلسـترگیـري تا هنگـام انـدازه لیترمیلی
 گلـوکز، غلظـت. نگهـداري شـدند سرماوره  نیتروژن

هـاي با استفاده از کیت و نیتروژن اوره سرم کلسترول
ــاري  ــک تج ــرکت بیونی ــتگاهش ــتفاده از دس ــا اس  و ب
سـاخت ایالـت متحـده  912مـدل هیتـاچی اتوآناالیز 

 ها در قالب طرح کـامالًداده .گیري شدنداندازه آمریکا
یــانس و توســط وارتصــادفی بــه کمــک تجزیــه 

نیـز  هـاآنالیز شدند و میانگین 9.1 نسخه SASافزار نرم

اي دانکـن بـا آزمـون چنـد دامنـه درصـد 5در سطح 
  مقایسه شدند. 

  

  
  نتایج و بحث

سرم  هايمتابولیتنتایج مربوط به تغییرات غلظت 
هـاي غیـر ی میشو غیر تولیدمثل یتولیدمثل فصول در

ی یدوتا د یامنفر ردبا جسم ز آبستن نژاد لري بختیاري
نشـان نتـایج ایـن نشان داده شده اسـت.  1در جدول 

هاي داراي جسـم میشغلظت گلوکز سرم دهد که می
داري در فصـل ی اخـتالف معنـییدوتـا یـامنفرد زرد 

در  وجـود، با این .نداشت یو غیر تولیدمثل یتولیدمثل
هـاي داراي غلظـت گلـوکز سـرم مـیش ،هر دو فصل

داري طـور معنـیی بـهیت به دوتامنفرد نسب جسم زرد
مربوط به تغییرات غلظـت . نتایج )P>05/0بیشتر بود (

هـاي آبسـتن طـی فصـل در مـیشهاي سرم متابولیت
تـرین بیشترین و کم که )1(جدول تولیدمثل نشان داد 

جسم هاي داراي در میشترتیب غلظت گلوکز سرم به
جسـم هاي حـاوي یک جنین و در میش بامنفرد  زرد
مشـاهده  دو جنـین بـاصورت دو طرفه ی بهیدوتا دزر

 دارايهاي  نشان داد که در میش. نتایج )P>05/0( شد
یـک جنـین  بـاطرفـه و دوطرفـه) (یک زرد دو جسم

دو جنـین  بـا زرد هاي داراي یک جسمنسبت به میش
این در حـالی . )P>05/0(داري بیشتر بود طور معنیبه

ي داراي یـک هـادر میشاست که غلظت گلوکز سرم 
دو هـاي داراي دو جنین نسبت بـه مـیش و زرد جسم

 تفـاوتطرفه و دو طرفه) و دو جنـین (یک جسم زرد
از طرف دیگر غلظت این فراسنجه . نداشتداري معنی

دو هاي داراي دو جسم زرد دو طرفه بـا در سرم میش
هـاي داراي دو داري بیشتر از مـیشطور معنیبه جنین

طور به). P>05/0(دو جنین بود  طرفه باجسم زرد یک
نظـر از  نشـان داد کـه صـرفاین پـژوهش کلی نتایج 

غلظـت تعداد و موقعیـت جسـم زرد روي تخمـدان، 
هاي داراي یک جنین نسـبت بـه در میشگلوکز سرم 
  .)P>05/0(داري بیشتر بود طور معنیدو جنین به
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طرفه (فصل غیر ریزي دوتایی یکتخمک= A. 2و  1 هايي مورد استفاده در آزمایشهاي لري بختیارمیشهاي تولیدمثلی دستگاه :1شکل 
ریزي دوتایی تخمک= Dطرفه (فصل تولیدمثل)؛ ریزي دوتایی یک= تخمک C)؛ دمثلیتول ریفصل غریزي منفرد (= تخمکBتولیدمثل)؛ 

  = جسم زرد (ها)CL(s) طرفه) با دو جنین.(یکتایی ریزي دوتخمک= Fبا دو جنین؛ ریزي منفرد تخمک= E(دو طرفه) با دو جنین؛ 
Figure 1. Reproductive tracts of Lori-Bakhtiari ewes used in experiments 1 and 2. A= unilateral 
double ovulations (out-breeding season); B= single ovulation (out-breeding season); C= unilateral 
double ovulations (breeding season); D= bilateral double ovulations with two fetuses; E= single 
ovulation with two fetuses; F= unilateral double ovulations with two fetuses. 

  
 ترینیاري یکی از بزرگ جثهگوسفند نژاد لري بخت

 نژادهـاي موجــود در ایــران اسـت کــه هــدف اصــلی
لید گوشت و تا حـدودي پشـم و شـیر پرورش آن تو

که بیماري متـابولیکی مسـمومیت جاییباشد. از آنمی
هاي هاي چندقلوزا و یا در میشآبستنی بیشتر در میش

) لذا 28و  20شود (تر مشاهده میداراي جنین سنگین

به دلیل سنگین بـودن ایـن نـژاد احتمـال وقـوع ایـن 
شد. از طرف دیگر تواند باال بابیماري متابولیکی نیز می

گزارش شده است که گلوکز منبع مهـم انـرژي بـراي 
دست باشد. بنابراین بهتخمدان و جنین در گوسفند می

آمدن اطالعـات پایـه در ارتبـاط بـا تغییـرات غلظـت 
هاي مختلف مرتبط بـا مسـومیت آبسـتنی در متابولیت
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ــف وضــعیت ــاي مختل ــداد و ه ــاظ تع ــتنی از لح آبس
توانـد کمـک بسـیار  مـی نموقعیت جسم زرد و جنـی

زیادي به مطمئن بودن از یک برنامه تولیدمثلی موفـق، 
همچنین جلوگیري از وقوع این بیمـاري متـابولیکی و 

  کاهش میزان سقط جنین در این نژاد بنماید.
میانگین غلظت گلوکز سرم در نژادهـاي مختلـف 

لیتـر گـرم در دسـیمیلـی 80الـی  50گوسفند حدود 
دسـت آمـده در ایـن نتایج به) 18گزارش شده است (

، اگــر چــه وده ذکــر شــده بــوددر محــدنیــز مطالعــه 
) از ایـن 17) و یا باالتر (26و  8تر (هاي پائین غلظت

 محدوده نیز در سایر مطالعـات گـزارش شـده اسـت.
ي عوامل موثر بر غلظت گلـوکز دالیل متفاوتی درباره

طور مثال در یک سرم در آبستنی گزارش شده است به
گزارش شده است که غلظت گلوکز سرم بیشتر طالعه م

ــاثیر ــه شــرایط مــدیریت تغذیــه تحــت ت اي نســبت ب
نتایج در ارتباط با تاثیر . )8( گیردقرار میک فیزیولوژی

آبستنی بر غلظت گلوکز سـرم در مطالعـات مختلـف 
که بعضی از محققین گزارش طوريباشد به متفاوت می
هاي آبستن نسبت سطح گلوکز سرم در میشکردند که 

 تر استداري پائینطور معنیهاي غیر آبستن بهبه میش
که بعضی دیگر از محققین عکس در حالی )17و  13(

دسـت نتـایج بـه). 1چنین موردي را گزارش کردنـد (
پیشـین  هـايیافتـهآمده در این مطالعه در موافقت بـا 

هـاي آبسـتن نشان داد که غلظت گلوکز سرم در میش
 ).17و  7هاي غیر آبستن کمتر اسـت (میشنسبت به 

هش حاضـر در پـژوهش همسو با نتایج پـژونین چهم
متناسـب بـا تعـداد غلظت گلوکز سـرم ) نیز 4( دیگر

تـرین مهمجنین تغییر کرد، چنین اظهار شده است که 
-و بافت وسیله جنین گوسفندمتابولیت استفاده شده به

نرژي مـورد و اباشد  میگلوکز هاي درگیر در آبستنی، 
ها در مدت آبستنی متناسب با رشد و تعـداد نیاز میش

لـذا ایـن دالیـل . )15و  12( یابـدجنین افـزایش مـی
را بـین  غلظت گلوکز سـرم دارتواند اختالف معنی می

هاي هاي آبستن و غیر آبستن و همچنین در میشمیش
شده گزارش  .را توضیح دهدآبستن با یک یا دو جنین 

ر داري دطـور معنـیانسولین بـهبه  که حساسیت است
کند کـه منجـر بـه گوسفند طی آبستنی کاهش پیدا می

-وسیله بافـتگلوکز و مصرف آن بهمتابولیسم کاهش 

ر تعداد و عالوه ب. )27شود (میهاي ماهیچه و چربی 
توانـد یـک عامـل نیز میاي رشد جنین، شرایط تغذیه

) 10و  8موثر بر روند تغییرات غلظت گلـوکز باشـد (
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که غلظت گلـوکز سـرم 

لی (فصل بهار) نسـبت بـه فصـل در فصل غیر تولیدمث
گزارش شده است  مثلی (فصل پائیز) بیشتر است.تولید
منفـی  تعـادلتوانـد بـر متابولیکی نمی هايواکنشکه 

و زمسـتان غلبـه پیـدا کنـد، در انرژي طی فصل پائیز 
طور مناسبی وضـعیت انـرژي بهدر فصل بهار که حالی

عوامـل . )10( دهـدمـی تحت تـاثیر قـرار را گوسفند
اي و آبسـتنی نظیـر تغذیـه شـرایطغیـر از دیگري بـه

کبـد کـه  درها و متابولیسم گلوکز وضعیت بدنی میش
توانـد در مـی ،شامل تبدیل پروپیونات به گلوکز است

بـا ). 13نقش داشته باشـد ( خون کاهش میزان گلوکز
گلوکز افـزایش جنین میزان تقاضا براي ایش تعداد افز

از گلـوکز  کـاهش تولیـداز طرف دیگر و کند پیدا می
اي طی در کبد با توجه به محرومیت تغذیه پروپیونات

توانـد مزیـد علـت کـاهش غلظـت فصل زمستان مـی
  ).10گلوکز خون باشد (

دست آمده در این مطالعه بـا نتـایج سـایر نتایج به
هـاي رتباط با غلظت گلوکز سرم در میشمحققین در ا

). 25و  4یـک یـا دو جنـین مطابقـت دارد ( آبستن با
کردنــد کــه در مراحــل  گــزارش تعـدادي از محققــین

 دارايهاي غلظت گلوکز سرم در میشمختلف آبستنی 
داري بیشـتر طور معنینین نسبت به دو جنین بهیک ج
ودن بـتـر پـائینکردنـد کـه  دها چنین پیشنهاآن .است

دلیل تواند بههاي با دو جنین میغلظت گلوکز در میش
دلیـل  بـهعبارتی تقاضاي بیشتر براي این متابولیت و به
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دو جنـین  دارايهـاي نیاز متابولیکی بیشـتر در مـیش
بنابراین گلـوکز ). 30و  16باشد (نسبت به یک جنین 

هـاي آبسـتن چنـد قلـو، میـان قابل دسترس در مـیش
هـا میـزان وزیـع شـده لـذا جنـینهاي مختلف تجنین

گلوکز کمتري را دریافت خواهند نمود. این وضـعیت 
تواند هاي قابل دسترس میدر ارتباط با میزان متابولیت

طور منفی تحت تاثیر قرار دهـد میزان رشد جنین را به
تواند منجر به کاهش وزن بدن در زمان تولـد و که می

نتـایج ). 20(هـا شـود افزایش میزان مرگ و میر جنین
طور کلی در ارتباط با تغییر غلظت گلوکز نشـان داد به

هاي آبسـتن نسـبت بـه در میش خون که میزان گلوکز
دو  دارايهـاي هاي غیر آبستن همچنین در میشمیش

جنین نسبت به یک جنین کمتر بوده است ایـن نشـان 
 تعـادلدهد که آبسـتنی و همچنـین تعـداد جنـین، می

  ). 9دهد (نفی تحت تاثیر قرار میطور مانرژي را به
نتایج مربوط به تغییرات غلظت کلسترول سرم در 

داده  نشان 1در جدول  هاي آبستن و غیر آبستن میش
کـه غلظـت  دهـدمـینتـایج نشـان ایـن شده اسـت. 

کلسترول سرم در فصل تولیدمثل (فصل پائیز) نسـبت 
به فصـل غیرتولیـدمثل (انتهـاي فصـل بهـار و اوائـل 

ی یمنفرد و دوتا جسم زردن) در هر دو موقعیت تابستا
. از طرف دیگر )P>05/0(داري بیشتر بود طور معنیبه

هر دو فصـل تولیـدمثلی و غیـر  نتایج نشان داد که در
هـاي داراي ول سرم در میشرتولیدمثلی، غلظت کلست

بیشـتر از  )P>05/0(داري طـور معنـیبه دو جسم زرد
غلظت کلسـترول د. هاي داراي یک جسم زرد بومیش

طرفه  داراي دو جسم زرد یک هاي آبستنسرم در میش
طـور نسـبت بـه سـایر مـوارد آبسـتنی بـهبا دو جنین 

طـور جالـب . نتایج به)P>05/0(داري بیشتر بود  معنی
ــه ــان داد ک ــوجهی نش ــرم ت ــترول س در  غلظــت کلس

دو جنین نسـبت بـه  باهاي داراي یک جسم زرد  میش
طرفه و دوطرفـه) زرد (یکهاي حاوي دو جسم میش

ا . ب)P>05/0(داري بیشتر بود طور معنییک جنین به با

هـاي داراي در میش ، غلظت کلسترول سرموجوداین 
دو  هـاي داراي میش هماننددو جنین  و زرد یک جسم
 لی نتـایجطور کبهدو طرفه با دو جنین بود. جسم زرد 

در غلظـت کلسـترول سـرم نشان داد که پژوهش این 
ل تولیـدمثل نسـبت بـه فصـل غیرتولیـدمثل و در فص

هاي آبستن نسبت بـه غیـر آبسـتن، همچنـین در میش
طـور دو جنین نسبت به یک جنین بـه دارايهاي میش
  . )P>05/0(داري بیشتر بود معنی

 هاي مختلفکلسترول تاثیر بسیار مهمی بر فعالیت
تخمـدان  کفیزیولوژیـهاي فعالیتتولیدمثلی از جمله 

 مهـم بـراي سـاخت سـازپـیشیـک عنـوان  بهو دارد 
نتایج در ). 3باشد (هاي استروئیدي مطرح میهورمون

ارتباط با تغییرات غلظت کلسترول سرم در مطالعـات 
در یـک کـه طـوريباشد، بـهمینقیص  ضد ومختلف 

در غلظت کلسـترول سـرم ي داراختالف معنی مطالعه
 ).20( مشاهده نشـدهاي آبستن و غیر آبستن میش بین

) گزارش کردند 2002نظیفی و همکاران (که در حالی
داري بر غلظت کلسترول سرم در که آبستنی تاثیر معنی

در چند پـژوهش . )22( هاي دنبه دار ایرانی داردمیش
هـاي بودن غلظت کلسترول سرم در میشدیگر باالتر 

 1( شـدهاي غیر آبستن گزارش آبستن نسبت به میش
ــد کــه غلظــت مطالعــات مخ). 16و  تلــف نشــان دادن

دو جنین نسبت بـه  دارايهاي کلسترول سرم در میش
و  4بـاالتر بـوده اسـت ( داري طور معنـیبه یک جنین

سـطوح که  دیگري نشان داد در حالی که مطالعه ).25
جنـین و چهـار دو  دارايهاي کلسترول سرم در میش

داري طور معنییک جنین به دارايهاي نسبت به میش
شـده اسـت کـه کـاهش  بیانچنین  ).20تر بود (پائین

حساسیت بافت هدف به انسولین طی آبستنی زمینه را 
هـاي آبسـتن براي افزایش غلظت کلسـترول در مـیش

هـا طـی اي مـیشنیازهاي تغذیه). 27سازد (فراهم می
کنـد خـاطر رشـد جنـین افـزایش پیـدا مـیآبستنی به

مـواد مغـذي ها طی آبستنی نتواننـد بنابراین اگر میش



1396) 4(، شماره )5(کنندگان  نشریه پژوهش در نشخوار  

94  

مورد نیاز خود را براي تامین انـرژي دریافـت نماینـد 
منابع چربی موجود در بـدن بـه میـزان بسـیار زیـادي 
تجزیه خواهند شد که سبب افزایش غلظت کلسـترول 

رسـد  به نظر می). 12هاي آبستن خواهد شد (در میش
غلظـت کلسـترول به همین دالیل در پژوهش حاضـر 

هـاي غیـر سـبت بـه مـیشهاي آبستن نسرم در میش
هاي دوقلو نسـبت بـه یـک آبستن و همچنین در میش

هاي پیشین افزایش یافته است که با نتایج پژوهشقلو 
  ) نیز مطابقت دارد.25و  16، 4، 1(

    
  

ـ در میشگرم در دسی لیتر) (میلیهاي گلوکز، کلسترول و نیتروژن اوره سرم غلظتانحراف معیار)  ±( میانگین :1جدول  و  اي آبسـتن ه
  .و غیر تولیدمثل ل تولیدمثلوبا یک یا دو جسم زرد طی فص غیر آبستن

Table 1. The mean (± S.D.) concentrations of glucose, cholesterol and urea nitrogen of serum 
(mg/dl) in pregnant and non pregnant ewes with single and double corpora lutea during breeding 
and out-breeding seasons. 

  نیتروژن اوره
Urea nitrogen 

  کلسترول
Cholesterol 

  گلوکز
Glucose 

  تعداد جنین
Fetus 

(n) 

  جسم زرد موقعیت
CL position 

(s) 

 جسم زرد
  (تعداد)
CL (n) 

 

12.26±0.75 g  56.20±2.36 i 76.10±2.60 a  - طرفهیک  
Unilateral 

1 
  فصل  غیر تولیدمثل
Out-Breeding 

season 
13.89±0.47 de  59.81±2.37 gh  70.69±2.42 bc - طرفهیک  

Unilateral 
2 

13.70±0.29 e  58.62±1.69 h 71.64±2.06 b - دوطرفه 
Bilateral 

2 

12.90±0.41 f  60.40±0.99 fg 75.62±2.67 a  - طرفهیک  
Unilateral 

1 

 فصل تولیدمثل
Breeding season 

14.22±0.35 d 62.58±1.91 e  69.40±1.60 c  - طرفهیک  
Unilateral 

2 

14.68±0.43 c  61.72±2.42 ef  70.18±1.62 c  - دوطرفه 
Bilateral 

2 

15.18±0.61 b  68.89±2.03 d 66.80±1.75 d 1 
  طرفهیک

Unilateral 
1 

17.06±0.40 a  74.25±1.69 b 62.76±1.84 f  2 
  طرفهیک

Unilateral 
1 

14.22± 0.71 d  70.40±1.89 c 64.92±1.68 e  1 
  طرفهیک

Unilateral 
2 

14.72±0.49 c  71.41±2.03 c 65.41±1.89 e 1 
 دوطرفه

Bilateral 
2 

17.40± 0.43 a 75.62±1.25 a 60.22±1.23 g 2 
  طرفهیک

Unilateral 
2 

17.12± 0.41 a  74.11± 2.61b  62.78±1.89 f  2 
 دوطرفه

Bilateral 
2 

هایی که یک جسم زرد روي یک تخمدان مشاهده شد. هر دو جسم زرد روي تخمدان راست یا چپ مشاهده شد؛ دو طرفه = میش هایی کهطرفه = میشیک
  باشد.درصد می 5دار در سطح ختالف معنیهاي مشابه نشان دهنده استون) در a, b, c, d, e, f, g, h, iتفاوت حروف (

Unilateral = ewes exhibited both ovulations on the right ovary or left ovary); Bilateral = ewes exhibited ovulations on 
the right and left ovaries). Different letters (a, b, c, d, e, f, g, h and i) in the same column indicate significant 
differences (P < 0.05). 

  
اوره سرم  نتایج مربوط به تغییرات غلظت نیتروژن

هاي طی فصل غیر تولیدمثل و فصل تولیدمثل در میش
نشـان داد کـه غلظـت ایـن  1غیر آبسـتن در جـدول 

فراسـنجه در فصــل تولیـدمثل نســبت بـه فصــل غیــر 
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. )P>05/0(داري بیشـتر بـود طـور معنـیتولیدمثل بـه
دهد که غلظت نیتـروژن اوره نشان می 1نتایج جدول 
ن بـا تعـداد مختلـف هاي داراي دو جنیسرم در میش

هاي داراي جسم زرد (منفرد و دوتایی) نسبت به میش
. بـا )P>05/0(داري بیشتر بود طور معنییک جنین به

این وجود، نتایج نشان داد که غلظت این فراسـنجه در 
طرفـه و دو هاي داراي دو جسـم زرد (یـکسرم میش

هاي داراي جسم زرد منفـرد طرفه) و دو جنین با میش
طـور داري نداشت. نتایج بـهنین اختالف معنیو دو ج

جالب توجهی نشان داد که غلظت نیتروژن اوره سـرم 
هاي حاوي یک جسم زرد با دو جنین نسـبت در میش
هاي داراي یک یا دو جسم زرد با یک جنـین به میش

. نتـایج ایـن )P>05/0( داري بیشـتر بـودطور معنیبه
یتـروژن اوره طور کلی نشان داد که غلظت نپژوهش به

هاي داراي دو جنین و با هر تعداد جسم سرم در میش
هاي داراي یک جنین با زرد (منفرد یا دوتایی) از میش

داري بیشـتر بـود طـور معنـیهر تعداد جسـم زرد بـه
)05/0<P(.عنوان یک معیار بسـیار غلظت اوره سرم به

منظور بررسی وضعیت تغییـرات پروتئینـی در  مهم به
ختلف دامی از جمله گوسفند و بز مطـرح هاي مگونه
نتایج مطالعات مختلف در ارتباط با تغییـرات  باشد.می

هاي آبسـتن و غیـر غلظت نیتروژن اوره خون در میش
هاي آبسـتن یـک یـا دوقلـو آبستن، همچنین در میش

هاي آبستن نیاز که در میشباشد. از آنجاییمتفاوت می
کند، عـالوه دا میبه گلوکز براي رشد جنین افزایش پی

بر جذب مواد مغذي از طریق دستگاه گوارش، کبد نیز 
هاي مختلف را به مواد مورد نیـاز بـراي باید متابولیت

جنین تبدیل کند بنابراین میزان زیادي از گلوکز مـورد 
ــوژنز ــد گلوکونئ ــین توســط فرآین ــادر و جن ــاز م از  نی

ــامین  ترکیبــات مختلــف از جملــه اســیدهاي آمینــه ت
  .شود می

هـاي داراي ویژه میشهاي آبستن و بهلذا در میش
تر و یا داراي دو جنـین میـزان پـروتئین جنین سنگین

بیشتري تجزیه شده و اسیدهاي آمینه حاصل از تجزیه 
ها براي تولید گلوکز بیشتر در فرآیند گلوکونئـوژنز آن

ــی ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــرد م ــه ؛گی ــه ب ــل در نتیج دلی
ره موجود در خـون نیـز افـزایش دآمیناسیون، میزان او

گزارش شده است کـه غلظـت ). 26و  6کند (پیدا می
هـاي داراي اوره خون متناسب با رشد جنین در مـیش

جنین سنگین، یک روند افزایشی خواهد داشت. نتایج 
هـاي داراي جنـین همچنین نشان داده است که مـیش

تر، میزان اسـید آمینـه بیشـتري را بـراي تولیـد سنگین
نماینـد بنـابراین میـزان اوره خـون کز استفاده مـیگلو

تـر بیشـتر هـاي سـبکهاي داراي جنیننسبت به میش
اظهار شده اسـت کـه بـاالتر ). 19و  6، 5بوده است (

دلیـل تواند بههاي آبستن میبودن غلظت اوره در میش
بــاال بــودن میــزان متابولیســم در زمــان آبســتنی و یــا 

با این وجـود، نتـایج در  ).21اي باشد (مدیریت تغذیه
مطالعات مختلف در ارتباط با تغییرات غلظت نیتروژن 

هاي مختلف فعالیت تولیدمثلی ضد اوره سرم در زمان
طوري که نتایج یک پژوهش نشان باشد. بهو نقیض می

در دوره خشـکی بـا نیتروژن اوره سرم غلظت داد که 
در یـک ). 7داري نداشت (دوره آبستنی اختالف معنی

مطالعه مشاهده شده است کـه کاتابولیسـم پـروتئین و 
هاي آبستن در طـی وسیله میشنیاز باال براي انرژي به

آبستنی همزمان با رشد باالي جنین منجر بـه افـزایش 
). نتایج پژوهش حاضر 11در سطوح اوره پالسما شد (

طور کلی در ارتباط با تغییرات غلظت نیتـروژن اوره به
هـاي آبسـتن نسـبت بـه ر مـیشسرم نشـان داد کـه د

هـاي داراي دو هاي غیر آبستن همچنین در میش میش
  جنین نسبت به یک جنین باالتر بود.

  
  گیري کلینتیجه

توان چنین ساس نتایج حاصل از این مطالعه میبر ا
در  هـاي قابـل تـوجهیتفـاوت -1گیري نمـود: نتیجه

مرتبط با وضعیت انرژي و خونی  هايمتابولیت غلظت
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حضور جسـم زرد و مختلف  هايوضعیتدر  وتئینپر
ــین ــدمثلی  جن ــر تولی ــدمثلی و غی ــول تولی در در فص

تـایج ن -2هاي نژاد لـري بختیـاري وجـود دارد؛  میش
مشخصـی را در  ارچوبدست آمده از این مطالعه چ به

و  مختلـفخـونی هاي روند تغییرات غلظت متابولیت
نشان داد که  ها را با تعداد جسم زرد و جنینارتباط آن

عنـوان شـاخص مفیـد و کـاربردي بـراي تواند بـهمی
آبستن یـک یـا دوقلـوزا هاي میشمطالعات بعدي در 

یه بر اساس تغییرات این هاي اولبنابراین ارزیابیباشد. 
 مشکالت مربوط بـهتواند به تشخیص ها، میمتابولیت
تشـخیص  هـاي آبسـتن ومـیش انـرژي در متابولیسم

طور کلـی نتایج به -3؛ مک نمایدمسمومیت آبستنی ک
هـا نشـان غلظت متابولیـتدر ارتباط با روند تغییرات 

داد که غلظت گلوکز سرم طـی فصـل غیـر تولیـدمثل 
در حـالی کـه در  بـود نسبت به فصل تولیدمثل بیشـتر

 ،هـاي غیـر آبسـتنآبستن نسـبت بـه مـیشهاي میش
ن هاي با دو جنین نسبت به یک جنیهمچنین در میش

. تغییرات غلظـت کلسـترول و نیتـروژن اوره بودکمتر 
نشان داد که در فصل تولیدمثل نسبت به غیـر  نیز سرم

هاي غیـر هاي آبستن نسبت به میشدر میشتولیدمثل، 
هاي حامل دو جنین نسـبت همچنین در میش و آبستن
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Abstract13 
Background and objectives: Different metabolites such as glucose, cholesterol, and urea 
nitrogen of serum are important indices for protein and energy status in sheep. It was shown that 
the concentration of serum metabolites changes at the different times of reproductive cycles and 
also in pregnant ewes with one or two fetuses. Therefore, the aim of this study was to 
investigate the effect of different corpus luteum and fetus positions on serum metabolites in 
Lori-Bakhtiari ewes. 
  
Materials and methods: This study was conducted on the pregnant and non-pregnant ewes. At 
the beginning of the experiment Lori-Bakhtiari ewes (three to four years of age) were chosen at 
abattoir. Then, the blood samples were collected before slaughtering and transported to the 
laboratory for evaluating glucose, cholesterol and urea nitrogen concentrations of serum. The 
first part of the study was conducted in out-breeding season and 48 reproductive tracts of non-
pregnant ewes were collected and divided into three treatment groups as follow: group one, with 
one corpus luteum; group two, with two corpora lutea (unilateral), and group three, with two 
corpora lutea (bilateral). The second part of this experiment was conducted in the breeding 
season and 144 reproductive tracts were collected and divided into nine treatment groups as 
follow: group one, with one corpus luteum and non-pregnant; group two, with two corpora lutea 
(unilateral) and non-pregnant; group three, with two corpora lutea (bilateral) and non-pregnant; 
group four, with one corpus luteum and one fetus; group five, with one corpus luteum and two 
fetuses; group six, with two corpora lutea (unilateral) and one fetus; group seven, with two 
corpora lutea (bilateral) one fetus; group eight, with two corpora lutea (unilateral) and two 
fetuses, and group nine, with two corpora lutea (bilateral) and two fetuses. 
  
Results: This study indicated that among the experimental groups the maximum concentration 
of serum glucose was observed in the ewes with one corpus luteum and one fetus and the 
minimum concentration of serum glucose was observed in the ewes with two corpora lutea 
(bilateral) and two fetuses (P<0.05). Serum glucose concentration in ewes with two corpora 
lutea (unilateral and bilateral) which had only one fetus was also more than that of the ewes 
with one corpus luteum and two fetuses (P<0.05). The results indicated that serum cholesterol 
concentration of ewes in breeding season was significantly (P<0.05) higher than serum 
cholesterol concentration of ewes with both one and two corpora lutea in out-breeding season. 
In addition, cholesterol concentration in ewes with one corpus luteum and two fetuses did not 
have significant difference with serum cholesterol concentration in ewes with two corpora lutea 
(bilateral) and two fetuses. The concentration of serum urea nitrogen of ewes in breeding season 
was significantly higher than the concentration of serum urea nitrogen of ewes in out-breeding 
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season. Serum urea nitrogen did not have any significant difference (P>0.05) between the ewes 
with different positions of corpora lutea (unilateral and bilateral) and the ewes with one corpus 
luteum and two fetuses.  
 
Conclusion: In conclusion, the results showed that serum glucose concentration in out-breeding 
season was higher than breeding season. Whiles, it was lower than in pregnant ewes compared 
with non-pregnant ewes and also in ewes with two fetuses compared with on fetus. The 
concentrations of cholesterol and urea nitrogen of serum were higher than pregnant ewes 
compared with non-pregnant ewes and also in ewes with fetuses compared with one fetus.  
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100  


