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مقایسه پارامترهای بیوشیمیایی سرم در گوسفندان سالم نژاد سنگسری
احمدی همدانی ،م ،*1.قزوينيان ،خ ،2.معصوم ،م.ع.3.
دريافت1394/05/20 :

پذيرش1400/03/23 :

خالصه

بيوشيمی بالينی سرم جهت تعيين سالمتی ،تشخيص و پيش آگهی بيماری ضروری است .گرچه ممکن است تحت تأثير نژاد،
تغذيه ،سن ،جنس ،استرس و بيماری قرار بگيرند .هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر جنس و سن بر پارامترهای بيوشيميايی سرم
گوسفندان سالم نژاد سنگسری بود 42 .رأس گوسفند سالم سنگسری از مرکز اصالح نژاد گوسفند سنگسری در دامغان انتخاب و
براساس سن به دو گروه کمتر از  3سال ( 15رأس) و بيشتر از  3سال ( 27رأس) و براساس جنس نيز به دوگروه نر ( 21رأس) و
ماده ( 21رأس) تقسيم شدند .پارامترهای بيوشيميايی سرم شامل پروتئين تام ،آلبومين ،ازت اوره خون ،آلکالين فسفاتاز ،گاما
گلوتاميل ترانسفراز و آسپارتات آمينو ترانسفراز ،بين گروهها مقايسه شدند .نتايج نشان داد که غلظت پروتئين تام ،ازت اوره و گاما
گلوتاميل ترانسفراز سرم بطور معنی داری( )P˂0/05در بين دو گروه سنی متفاوت بودند .درحاليکه عالوه بر پارامترهای تحت تأثير
سن ،غلظت آلبومين خون نيز بصورت معنی داری ( )P˂0/05در بين دو جنس نر و ماده تفاوت داشتند .از نتايج بدست آمده می
توان استنباط کرد که اکثر پارامترهای بيوشيميايی مورد مطالعه در گوسفند نژاد سنگسری بطور مشخص تحت تأثير سن و جنس
قرار گرفته اند و اين موضوع بايد در هنگام تفسير نتايج آزمايشات توسط دامپزشکان جهت تفسير درست کامالً مدنظر قرار گيرد.
واژههای کلیدی :بيوشيمی بالينی ،گوسفند سنگسری ،جنس ،سن
.1گروه آموزشی علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان ،سمنان ،ايران.
. 2گروه آموزشی علوم دامی ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان ،سمنان ،ايران.
 .3کارشناس علوم آزمايشگاهی دامپزشکی دانشگاه سمنان ،ايران.
*نويسنده مسئول ahmadi.hamedani@semnan.ac.ir
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مقدمه

مواد و روش کار

بيوشيمی بالينی و خون شناسی برای تعيين سالمتی،

انتخاب حيوانات

تشخيص و پيش اگهی بيماری ضروری هستند .گرچه اين

از مرکز اصالح نژاد گوسفند سنگسری در دامغان ،تعداد 42

پارامترها ممکن است تحت تأثير نژاد ،تغذيه ،سن ،جنس،

رأس گوسفند سالم ( 21ميش و  21قوچ) انتخاب شدند.

استرس و بيماری قرار بگيرند  Jangsangthongو

گوسفندان به لحاظ سنی نيز به دو گروه کوچکتر از  3سال

همکاران .)2012 ،تفسير نتايج بيوشيمی بالينی بهمراه يافته

( 15رأس) و  3و بزرگتر از  3سال ( 27رأس) تقسيم شدند.

های بالينی و ساير نتايج تست های پاراکلينيکی می توانند

تمام اطالعات شامل وضعيت سالمتی اين حيوانات در زمان

تشخيص افتراقی و يا پيش آگهی خاصی را ايجاد کنند

گذشته و حال ،وضعيت توليد مثلی آنها ،داروهايی که مصرف

( Braunو همکاران 2010؛ .)2010 ،Polizopoulou

کرده بودند ،در قالب يک فرم يادداشت گرديد .همچنين

گوسفندان به لحاظ اقتصادی توليدکننده های مهم گوشت،

معاينات کامل جسمانی بوسيله دامپزشکان باتجربه همان

پشم و شير در خيلی از کشورها هستند .گوسفند سنگسری

مرکز از هر گوسفند صورت گرفت.

يکی از نژادهای مهم گوسفند بدون دنبه ايرانی است که

جمع آوری نمونه ها

سبک وزن و کوچک جثه است و کامالً به مناطق خشک و

به منظور کاهش استرس ،نمونه های خون کامل در همان

نيمه خشک کوهستانی مخصوصاً استان سمنان آداپته شده

مرکز اصالح نژاد با کمترين تغيير در برنامه روزمره دامها از

است .سيستم پرورش گله های گوسفند سنگسری بصورت

گوسفندان اخذ شد .نمونه های خون در لوله های ساده فاقد

غير متمرکز می باشد .همچنين به علت فقدان منابع غذايی

ماده ضد انعقاد جمع آوری شدند .سپس نمونه ها در کنار يخ

در مناطق خشک و نيمه خشک ،اين نژاد بطور منظم ساليانه

به آزمايشگاه کلينيکال پاتولوژی آموزشکده دامپزشکی

از منطقه سمنان به منطقه مازندران يا خراسان مهاجرت می

شهميرزاد منتقل شدند و بالفاصله سرم آنها از طريق

کند .مهمترين هدف پرورش اين نژاد بره زايی و توليد

سانتريفيوژ با دور  1200به مدت  5دقيقه جهت اندازه گيری

گوشت می باشد ( Miraei-Ashtianiو همکاران

پارامترهای بيوشيميايی ،جدا گرديد.

 .)2007گزارشات محدودی درباره تأثير سن و جنس بر

آناليز پارامترهای بيوشيميايی سرم

پارامترهای بيوشيميايی سرم در بعضی از نژادهای گوسفند

پارامترهای بيوشيمی بالينی سرم بصورت دستی و با استفاده

وجود دارد ( Kiranو همکاران 2012؛ .)2014 ،Sitmo

از کيت شرکت پارس آزمون مطابق با دستورالعمل شرکت

در ايران مجابی و همکاران )1379( ،ميزان طبيعی

سازنده آناليز شدند .شدت جذب نوری واکنش های صورت

پارامترهای مهم بيوشيميايی سرم خون گوسفندان نژاد قزل

گرفته نيز با دستگاه اسپکتروفتومتر بيوکروم قرائت شد.

را گزارش کردند ،همچنين بيدشکی و همکاران )1393( ،به

پارامترهای بيوشيميايی اندازه گيری شده شامل پروتين تام،

بررسی پارامترهای خونی و بيوشيميايی در گوسفند بلوچی

آلبومين ،ازت اوره خون ،آلکالين فسفاتاز ،گاما گلوتاميل

پرداختند ،با اين حال ،اطالعات کمی در مورد تأثير سن و

ترانسفراز و آسپارتات آمينو ترانسفراز بودند.

جنس بر اين پارامترها در گوسفند وجود دارد .از اين رو،

آنالیز آماری

هدف از انجام اين مطالعه بررسی تأثير سن و جنس بر

قبل از انجام تست آماری ،توزيع نرمال همه اطالعات در هر

پارامترهای بيوشيميايی سرم در گوسفندان سالم سنگسری

پارامتر با تست کولموگروف -اسميرنوف ارزيابی شد .همه

بود.

دادها توزيع نرمال داشتند .آناليز داده ها با استفاده از نرم افزار
آماری  SPSSورژن  16صورت گرفت .مقادير بصورت
ميانگين  ±انحراف از ميانگين بيان شدند .آزمون آماری T

مقايسهی ميانگين پارامترهای بيوشيميايی سرم بين دو جنس

توسط  Borjessonو همکاران )2000( ،و ،Sitmo

و بين دو گروه سنی بکار گرفته شد .مقادير  P ˂ 0.05به

( )2014مغايرت داشت ،در مطالعه آنها ازت اوره خون در

عنوان معنی دار در نظر گرفته شد.

قوچ بيشتر از ميش بود .در مطالعه حاضر آنزيم گاماگلوتاميل

نتایج

ترانسفراز در ماده ها فعاليت بيشتری به لحاظ آماری

ميانگين و محدوده پارامترهای بيوشيميايی سرم در گوسفند

( )P˂0/05نسبت به نرها داشت .فعاليت آنزيم آلکالين

سنگسری و مقايسهی آنها با مقادير مرجع در جدول  1نشان

فسفاتاز و آسپارتات آمينوترانسفراز در اين مطالعه بصورت

داده شده است .تأثير جنس و سن بر روی پارامترهای

معنی دار تحت تأثير جنس قرار نگرفتند .اين يافته ها با

بيوشيميايی سرم در جدول  2و  3نشان داده شده است .ما

نتايج گزارش شده توسط  Mostaghniو همکاران،

دريافتيم که جنس بصورت معنی داری ( )P˂0/05بر

()2005؛  )2013( ،Khanو  )2014( ،Sitmoکامالً

غلظت پروتئين تام ،آلبومين ،ازت اوره خون و گاما گلوتاميل

مطابقت داشتند .جنبهی ديگر مطالعه ما ارزيابی تأثير سن بر

ترانسفراز اثر می گذارد در حاليکه سن بر غلظت پروتئين

پارامترهای بيوشيميايی سرم گوسفند سنگسری بود که نتايج

تام ،ازت اوره خون و گاما گلوتاميل ترانسفراز بصورت معنی

حاصل از اين بررسی در جدول  3آورده شده است .از نتايج

داری ( )P˂0/05اثر دارد.

اين جدول اينگونه استنباط می شود که ميانگين غلظت

بحث

پروتئين تام ،ازت اوره خون و گاماگلوتاميل ترانسفراز در

در اين مطالعه ،ما محدوده پارامترهای بيوشيميايی سرم

گوسفندان بالغتر (3سال≤) بصورت معنی دار بيشتر از

گوسفند سنگسری را با مقادير مرجع گزارش شده توسط
 Radostisو همکاران )2000( ،مقايسه کرديم .محدوده

گوسفندان جوانتر ( 3سال˂) بود .نتايج حاصل از تأثير سن
بر اين پارامترها کامالً با نتايج  Jangsangthongو

پروتئين تام ،ازت اوره و آسپارتات آمينوترانسفراز در اين

همکاران )2012( ،همخوانی داشت..

مطالعه بيشتر ار مقادير مرجع گزارش شده توسط

نتیجه گیری

 Radostisو همکاران )2000( ،بودند ،در حاليکه محدوده

از يافته های اين مطالعه می توان نتيجه گيری کرد که اکثر

آلکالين فسفاتاز و گاما گلوتاميل ترانسفراز کمتر و محدوده

پارامترهای بيوشيميايی مورد مطالعه در گوسفند نژاد

آلبومين مشابه مقادير مرجع بودند .اين اختالفات ممکن

سنگسری بطور مشخص تحت تأثير سن و جنس قرار گرفته

است به علت تفاوت در جمعيت مورد مطالعه از نظر سن،

اند و اين موضوع بايد در هنگام تفسير نتايج آزمايشات

جنس ،سويه ،شرايط محيطی ،تغذيه و شيوه زندگی باشد.

توسط دامپزشکان جهت تفسير درست کامالً مدنظر قرار

همانگونه که از نتايج جدول  2مشخص است ميانگين

گيرد.

غلظت پروتئين تام سرم و آلبومين در ميش ها بصورت

تشکر و قدردانی

معنی داری ( )P˂0/05از قوچ ها بيشتر است .اين يافته ها

نويسنده مقاله از زحمات پرسنل مرکز اصالح نژاد گوسفند

با نتايج گزارش شده توسط  )2013( ،Khanو ،Sitmo

سنگسری در دامغان بخاطر همکاری صميمانه و از سرکار

( )2014کامالً مطابق هستند .همچنين ميانگين ازت اوره

خانم حسينی که در انجام آزمايشات بيوشيميايی همکاری

خون در ميش ها بصورت معنی داری ( )P˂0/05از قوچ ها

نمودند ،کمال قدردانی و تشکر را دارد.
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مستقل ( )Independent- Samples T testبرای

بيشتر است .اين نتايج با يافته های بدست آمده
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پارامترها
پروتئین تام

تعداد

میانگین  ±انحراف معیار

محدوده

مقادیر مرجع

42

9/33 ± 2/55

6/78 -11/88

6 -7/90

*

(گرم /دسی لیتر)
2/23 ± 1/07

42

آلبومین

1/16 -3/37

2/40 -3

(گرم /دسی لیتر)
12/82 ± 5/48

42

ازت اوره خون

7/34 -18/30

10 -35

(میلی گرم /دسی لیتر)
321/31 ± 165/45

42

آلکالین فسفاتاز

155/86 -486/76

70 -390

(واحد/لیتر)
گاما گلوتامیل ترانسفراز

136/95 ± 96/51

42

40/44 -233/46

20 -52

(واحد/لیتر)
آسپارتات آمینو ترانسفراز

33/54 ± 11/35

42

22/19 -44/89

60 -280

(واحد/لیتر)
 مقادیر مرجع برگرفته از  Radostisو همکاران )2000( ،می باشد.
جدول  .1مقادیر پارامترهای بیوشیمی بالینی سرم گوسفند سنگسری

جنس

تعداد

میانگین  ±انحراف از میانگین

P value

نر
ماده

21
21

8/11 ± 0/27
10/08 ± 0/72

0/00

نر
ماده

21
21

2/05 ± 0/27
4/03 ± 1/04

نر
ماده

21
21

10/82 ± 0/93
14/81 ± 1/33

آلکالین فسفاتاز

نر
ماده

21
21

261/37 ± 30/12
341/39 ± 37/16

گاما گلوتامیل ترانسفراز

نر
ماده

21
21

84/41 ± 11/46
202/45 ± 21/64

آسپارتات آمینو ترانسفراز

نر
ماده

21
21

27/40 ± 1/51
36/84 ± 2/06

پارامترها
پروتئین تام
(گرم /دسی لیتر)
آلبومین
(گرم /دسی لیتر)
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(میلی گرم /دسی لیتر)
(واحد/لیتر)
(واحد/لیتر)
(واحد/لیتر)

*

0/01
0/04
0/33
0/01
0/07

 مقادیر  P valueکمتر از  )P ˂ 0.05( 0/05نشاندهنده ی اختالف آماری معنی دار پارامترهای بیوشیمیایی در بین دو جنس می باشد.
جدول .2مقایسه پارامترهای بیوشیمیایی در گوسفندان سالم نژاد سنگسری بر اساس جنس

پارامترها

سن

تعداد

میانگین  ±انحراف از میانگین

P value

پروتئین تام

˂3
≤3

15
27

7/79 ± 0/35
10/19 ± 0/51

0/02

˂3
≤3

15
27

2/08 ± 0/37
2/31 ± 0/15

0/64

˂3
≤3

15
27

9/19 ± 0/78
14/83 ± 1/06

0/01

آلکالین فسفاتاز

˂3
≤3

15
27

360/73 ± 32/99
299/40 ± 34/95

گاما گلوتامیل ترانسفراز

˂3
≤3

15
27

83/57 ± 12/52
166/60 ± 20/06

آسپارتات آمینو ترانسفراز

˂3
≤3

15
27

31/62 ± 2/82
36/61 ± 2/23

آلبومین
(گرم /دسی لیتر)
ازت اوره خون
(میلی گرم /دسی لیتر)
(واحد/لیتر)
(واحد/لیتر)
(واحد/لیتر)

0/29
0/01
0/58

 مقادیر  P valueکمتر از  )P ˂ 0.05( 0/05نشاندهنده ی اختالف آماری معنی دار پارامترهای بیوشیمیایی در بین دو گروه سنی می
باشد.
جدول  . 3مقایسه پارامترهای بیوشیمیایی در گوسفندان سالم نژاد سنگسری بر اساس سن
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(گرم /دسی لیتر)

*
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Comparison of serum biochemical parameters in healthy
Sangsari sheep based on age and sex
Ahmadi-Hamedani, M. 1*, Ghazviniyan, Kh. 2, Masoum, M.A.3.
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Abstract
Blood clinical chemistry is essential for determine the physical health, diagnosis and prognosis
of the disease. However, they may vary with race, nutrition, age, sex, stress and disease. The
aim of the present study was to investigate the effect of sex and age on serum clinical chemistry
in Sangsari sheep. Forty-two healthy Sangsari sheep were chosen from the breeding station of
Sangsari sheep in Damghan, Semnan, Iran. Sheep were divided into 2 groups depend on age;
Group 1 was the sheep less than 3 years old (n=15) and Group II was the sheep 3 years old or
older than 3 years (n=27). For sex, sheep were divided into 2 groups: male (n=21) and female
(n=21). Serum biochemistry parameters including total protein (TP), albumin (Alb), blood urea
nitrogen (BUN), alkalin phosphatase (ALP), ᵞ-Glutamyl transferase (GGT) and Aspartate
aminotransferase (AST) were compared between groups. The results revealed that the value of
TP, BUN and GGT significantly (P˂0.05) were different between two age groups. Whereas, in
addition to the parameters affected by age, Alb value significantly (P˂0.05) was different
between males and females. From obtained results can be concluded that most biochemical
parameters in this study have been affected significantly by the age and sex. Therefore, these
two variables when interpreting the laboratory results should be considered by practitioners to
correctly interpret.
Key words: Age, Clinical biochemistry, Sangsari sheep and Sex
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