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   دهيچک

 در پاسـخ بـه افـزايش     و کمبـود گلـوکز مـادر     هاي متابوليکي است کـه در اثـر        از بيماري  ييک مسموميت آبستني در ميش   
تـاثير  اين تحقيق به منظور بررسي رخداد مسموميت آبستني تحت باليني و         . شوداي سريع جنين ايجاد مي    احتياجات تغذيه 

-هفته قبل از زايمان در مـيش  ۳ در پيشگيري از کتوزيس ساز گلوکز خون و  جهت تامين مواد پيش  گليکولپروپيلن زيتجو

 راس ميش آبستن بـه عنـوان گـروه    ۱۰ يشيآزماطرح  ي اجرايبرا. ه استپوشان انجام گرفتايستگاه تحقيقاتي خلعتهاي  
 راس مـيش آبـستن در دو   ۴۰ از سـپس . انتخاب شدند راسي به عنوان تيمار ۱۰ گروه   ۳ راس ميش آبستن در      ۳۰شاهد و   

غلظت گلوکز، بتاهيدروکسي بوتيرات، اوره، پـروتئين تـام   پايان طرح خونگيري به عمل آمد و  بعد از   نوبت قبل از شروع و      
و کلسيم سرم خون با استفاده از روش اسپکتوفتومتري و غلظت هورمـون کـورتيزول سـرم خـون بـا اسـتفاده از روش              

بنـدي  و سه گـروه تيمـار طبقـه   ) بدون دريافت پروپيلن گليکول   (هاي آبستن به يک گروه شاهد       ميش. گيري شد  اندازه اااليز
غلظـت  . بـود ) >۰۱/۰P(دارگليکول روي غلظت گلوکز سرم خون کامالً معنـي     اثرپروپيلن.  و مورد مقايسه قرار گرفتند     هشد

-هاي تيمار اختالف کـامالً معنـي   و کلسيم سرم خون گروه شاهد در مقايسه با گروه      راتي بوت يدروکسيبتاه ،اوره گلوکز،

- اثـر ژنتيکـي روي غلظـت کلـسيم سـرم خـون تـاثير معنـي          و گليکـول لنپروپيز  يتجواثر متقابل   . داشتند) >۰۱/۰P(داري  

داري در بـين  ها تقريباً در يک سطح قرار داشـت و اخـتالف معنـي   غلظت پروتئين تام در همه گروه     . داشت) >۰۵/۰P(داري
غلظـت هورمـون    و اثـر ژنتيکـي روي   گليکـول  پـروپيلن زي تجواثر. ها از نظر غلظت اين متابوليت خوني وجود نداشت گروه

هـاي تيمـار   غلظت هورمـون کـورتيزول گـروه شـاهد درمقايـسه بـا گـروه        . بود) >۰۵/۰P(دارکورتيزول سرم خون معني   
داري بود و ارتباط بسيار معني) r = -۵۸/۰(همبستگي بين گلوکز و اوره منفي       . داشت) >۰۱/۰P( دارياختالف کامالً معني  

)۰۰۱/۰<P (گلوکز و بتا هيدروکسي بوتيرات منفي   همچنين همبستگي بين    . داشتند )۶۱/۰- = r  (  بود وهمبستگي بـين اوره
کـول از بـروز   يلن گليز پـروپ يجه گرفت که با تجوي توان نتي مي به طور کل .بود) r = ۶۱۲/۰( بوتيرات مثبت هيدروکسيبتا و
پيـشگيري   يمـار يجه از وقوع بيتدر ن   و يري دام جلوگ  ي در اواخر آبستن   ي وهورمون ي خون يت ها ي در متابول   زياد راتييتغ
   .كرد

  
 زولي کورت ،ميش ،ي خونيهاتي، پروپيلن گليکول،  متابوليت آبستنيمسموم  :يدي کليهاواژه
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Abstract 

Pregnancy toxemia in ewe is a metabolically disease which is caused by glucose deficiency in 
mothers in response to rapid increases in fetal feed requirements. The objective of this study was to 
investigate of subclinical pregnancy toxemia and feeding with propylene glycol to supply precursor 
materials to form glucose and to prevent from ketosis and to support pregnancy during 2-3 weeks 
before giving birth in ewes at Khalatposhan research station. In this study, blood samples were 
taken from 40 pregnant ewes in two times: firstly before starting feeding with propylene glycol and 
second after finishing it. Thereafter, glucose concentration, beta hydroxy butyrate, urea, total 
protein and calcium level were determined by spectrophotometer method and cortisol concentration 
in blood serum was determined by Elisa method. Pregnant ewes were classified to one control 
group (without feeding with propylene glycol) and three treatment groups (with feeding propylene 
glycol) and then compared. Effect of feeding with propylene glycol on glucose, urea and cortisol 
concentration was significant (p < 0.01).  Glucose, urea, BHB, cortisol and calcium concentration 
were significantly different (p < 0.01) among control and treated groups. Synergic effects of feeding 
with propylene glycol and genetic were significant on calcium concentration of blood serum. Total 
protein level was same in all groups, and there were no significant differences among groups. 
Correlation between glucose and urea, and between glucose and beta hydroxyl butyrate were 
negative (r=-0.58) , (r=0.61), respectively. This study showed that propylene glycol could modify 
some blood metabolites and hormone affecting pregnancy toxemia in late of pregnancy. 
 
Keywords: Blood metabolites, Cortisol, Ewe, Pregnancy toxemia, Propylene glycol  

  مقدمه
نـسبت   ي آبستن يش ها ي م ي ابتال يبا توجه به درصد باال    

 يشتريـ باهميـت     از ن عارضـه  يـ  ا يت آبـستن  يبه مـسموم  
 يت آبـستن ي مـسموم ي از شکلهايکي.  باشد ي م رخوردارب

 باشـد کـه بـصورت نهفتـه در       يکال آن مـ   ينيفرم ساب کل  
 شده و باعث ينيل به فرم باليگاها تبدها بروز کرده و    گله

 شـکل   .)۱۹۹۸سوسن  ( شودين و مادر م   ي جن ريمرگ و م  

 از جملـه  ي عفـون يهـا يماريش را به ب يکال آن م  ينيساب کل 
  سـازد يت مـستعد مـ  يـ  و متريفت ماندگورم پستان و ج   

 يمــارين بيــکه ايدر صــورت. )۲۰۰۱ترا و همکــاران يلــس(
ج از گله حذف شـوند  ي به تدر مبتال يدامهاکنترل نشود و    

ممکن اسـت بعـد     اد  يز يعالوه بر اعمال خسارات اقتصاد    
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ــدت ــا ياز م ــه از ذخ ــير ژنتي گل ــيک ــ(  شــودي ته  و يفيس
  .)۱۳۸۰همکاران 

هـا  ن عارضـه در گلـه   ي که ا   ضرورت دارد  نيبنابرا
ن يـ ا يو کنتـرل گـردد بـرا      داده شـده    ص  يبه موقع تـشخ   

 از آن   يکـ يه شده اسـت کـه       ي ارا ي مختلف ي روشها منظور
 دامهـا و مـصرف      يل خـون  يـ ت پروفا يه متابول يروشها ته 

 )۲۰۰۰ و سـوان   ۱۹۹۸ سوسن( باشديک م يکوژنيمواد گل 
 يهـا تيـ  از متابول  يق برخـ  يـ ن تحق يـ  در ا  ليدلن  يو به هم  
 يکــول بــرايلن گليو از پــروپشــده  يريــ انــدازه گيخــون
  .ده استيگرد استفاده يماري و کنترل بيريشگيپ

کـه   باشـد    يمـ   از کتوز  يشکل خاص  ١يآبستنت  يمسموم
 و همکـاران    يفـ يحن(دتـ  اف ي آبستن اتفـاق مـ     يش ها يدر م 
م يسم تنظـ  يـ  از نقـص در مکان     يت آبستن يمسموم . )۲۰۰۶

ع يسـر اجـات   يش احت يفـزا کننده گلوکزمادر در پاسخ بـه ا      
ــ ــه اي رشــدن يجن ــيافت ــنادعل(  شــوديجــاد م   .)۱۳۸۱اني

ــسموم ــستنيم ــاو ،يت آب ــت عن ــف در ي تح ــروه ن مختل گ
)  بـره    يوفلجـ  سي، کتـوز  ييدوقلـوزا  (ي آبستن يهايماريب

 روک و   و۱۳۸۰ و همکـاران   يفيسـ ( شده است  يطبقه بند 
ع ي رشـد سـر     يند هفته آخـر آبـستن     چدر). ۲۰۰۰همکاران

از يـ نگر  ياز طرف د    و ش داده يرا افزا  يه انرژ از ب ين ن يجن
 به . کنديدا م يش پ يش هم افزا  ينده خود م   نگهدار يبه انرژ 

ش شـکمبه   يوفـشار بـه شـکمبه گنجـا       ن  يخاطر رشـد جنـ    
افــت مــاده خــشک يت دريــجــه ظرفي ودر نتافــتيکــاهش 
باعـث کمبـود    ن عوامـل  يـ ، ا  شـود  يش کمتـر مـ    يتوسط م 
 ييجابجــاه شها شــروع بــيــجــه مي در نتشــده و  يانــرژ
هـا  ين عمـل چرب   يـ جـه ا  يخود نمـوده و در نت      ٢يرچربيذخا
ــتجز ــ توله شــده وي ــون بادي ــا را يد کت ــد ي نمايمــه ــه ن ک
الن و همکـاران     ( رونـد  يبه شـمار مـ     ي سم تمحصوالاز

  ). ۱۹۹۷اسکلومبوهم و همکاران و ۱۹۸۱
م يل کوآنز ي و است  فتهاي و استات کاهش  زان اگزال يم

A        ر يده وبـه ناچـار مـس   يـ کل نگردي قادر بـه ورود بـه سـ
بتـا   ل اسـتو اسـتات و  يرا که به تشکسم ي از متابول يگريد

                                                
1Pregnancy Toxemia  
2Fat Mobilization 

 ديـ  نماي ميط شود   يرات و استن ختم م    ي بوت يدروکسيه
ــاران  ( ــکلومبوهم و همک ــي و حن۱۹۹۷اس ــاران يف  و همک

 افتـه يش يزول افـزا يزان کـورت يـ در اثر استرس م  . )۲۰۰۶
ف مصرد و   يتولجه کاهش   يودر نت  ي کبد ييوباعث نارسا 
  .)۲۰۰۳کت و همکارانيپ( شوديگلوکز م

 ييک اصوال در جهت فعال کردن واکنـشها       يمواد گلوکوژن 
ن يـ ا. انجامـد يشتر گلـوکز مـ  يـ د بيـ به تولکنند که  يعمل م 

 در يسميـ ل متابويک مجموعه راههايواکنشها به صورت  
ا يـــو يسميــ  آنابوليهـــادر جهــت   مختلـــف ويبافتهــا 
  . )۲۰۰۱ و همکاران يوشيم( رنديپذي انجام ميسميکاتابول

ــروپ ــوليلن گليپ ــپدر) PG( ک  درمــان  ويريشگي
 استفاده شـده  ۱۹۵۰ از سال    نشخوارکنندگان در سيکتوز
بـه عنـوان     PG کاربردر عالقه به    ي اخ ي در سالها  واست  
 و يوشـ يم(افتـه اسـت   يش  يافـزا  ي مـواد خـوراک    يافزودن

   .)۲۰۰۱همکاران 
 در   است کـه   روپيلن گليکول يک ماده گلوکوژنيک    پ

 در  ،وبـر خـالف گلـوکز محلـول       شده  شکمبه متابوليزه نـ   
به منظـور تـامين     ل  ين دل يبه هم . شکمبه تخمير نمي گردد   

ــشگيري از     ــت پي ــوکز خــون و جه ــيش ســاز گل ــواد پ م
 ۲-۳کتوزيس در نشخوارکنندگان و تقويـت بـاروري در          

 pH  و  استفاده مي شـود    ن ماده   ي از ا  هفته قبل از زايمان   
لـسن و همکــاران  ين( باشــديمـ  ۳۳/۶-۲۵/۷آن در حـدود  

گــرم در روز بــه ۲۰-۴۰معمــوال در مــيش و بــز . )۲۰۰۴
يا بـه صـورت محلـول بـه دام           شود و خوراک اضافه مي  

در نهايت سبب افزايش توليـد شـير،         خورانده مي شود و   
افزايش سطح گلوکز خون، پيشگيري از کتوزيس ، جبران   

ل دام مـي  باالنس منفي انرژي و بهبود باروري و توليدمث    
ــود ــاران  يپ( ش ــت و همک ــي و حن۲۰۰۳ک ــاران يف  و همک
ونـات در   ينسبت استات به پروپ    کوليلن گل يپروپ . )۲۰۰۶
ن يـ  اادهـد بـ  ي چرب فـرار شـکمبه را کـاهش مـ     يدهاياس
ونـات در  يبـه پروپ در شکمبه   PG از   ي که قسمت  سميمکان

ما از ي مــستقPGمانـده  ي شــود باقي مـ زهيشـکمبه متــابول 
کل يســرد  و واشــده جــذب يرييــ تغچيشــکمبه بــدون هــ

اسـکلومبوهم و  ( شوديمرووات  يق پ يگلوکونئوژنز از طر  
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رات در شکمبه را کاهش   ي نسبت بوت  PG .)۲۰۰۴همکاران  
ــصرف آنو داده ــدار در مـ ــ تغيمعمولمقـ  pH دريرييـ

ش غلظـت   يل به افـزا   يتمادر ضمن    . کند يجاد نم يشکمبه ا 
 رب چـ  يهاديوکاهش غلظـت اسـ    ن  يانسول،  گلوکز پالسما 

رات را ي بــوتيدروکـس يوبتــا ه )NEFA(ه نـشده يفياسـتر 
  .)۱شکل ( )۲۰۰۴لسن و همکاران ين(دارد

ه يـ  مزبـور تغذ   يمـار ي از ب  يريشگيجهت کنترل وپ  
 يدر اواخـر دوره آبــستن الژ يشه هـا و سـ  يـ محـدود از ر 

 و امانوئـل و همکـاران       ۲۰۰۰سـوان   ( ه شده اسـت   يتوص
۱۹۷۵(.  

 باشـند   ي مـ  يدوقندخوراک PGم و يونات سد يپروپ
-يد قنـدها بکـار مـ      ي تول يکه در کبد نشخوارکنندگان برا    

ا بطـور   يـ  يق خـوراک  يـ  تـوان از طر    ين مواد را م   يا روند
 گـرم در روز در گاوهـا   ۲۵۰-۴۵۰زان يـ  بـه م يدنيآشـام 
بـه دنبـال درمـان بـا        ش هـا    ي گرم در روز درمـ     ۲۰-۴۰و

  . )۲۰۰۰سوان ( ا هورمون بکار برديگلوکز 
 شده در   نييره تع يج به   ين ها بستگ  ي جن مناسبرشد  

  درصـد ۷۰-۸۰ مـدت   نيا دارد که در   يآخر آبستن  هفته   ۶
ه يـ گزارش شده است که تغذ.  افتد ين اتفاق م  يرشد جن از  

 ،ي بــره دهـــ زانيــ م ي بـــر رويدر دوره آخــر آبــستن  
آنهـا  بقـاء   زان  يـ م ها و ش وزن بره  ير، تولد وافزا  يدشيتول
 يفــي و حن۲۰۰۵ن و همکــاران يرامــ( اشــته اســتر ديتــاث

۲۰۰۶(.  
ن ي هـا، پـروتئ    ي سطوح گلوکز خون، کتون بـاد      نييتع

 يش هــاي مــي از حــاملگيتــام و اوره در دوره مشخــص
زان يــمن يــي تعيبــرا يديــتوانــد اطالعــات مفيآبــستن مــ
ن ي و رامـ   ۲۰۰۰سوان  ( باشدآنهاسم  يسم و کاتابول  يآنابول
۲۰۰۵(.  
  طـول  آبـستن در يش هـا  يزان اوره پالسـما در مـ      يم

 ين در حـال يـ ابـد، ا ي يش م يمان افزا ي به زا  چند روز مانده  
 ياتفاق نم وع  ضمون  ير آبستن ا  ي غ يش ها ياست که در م   

ش سـطوح   يل اسـت کـه افـزا      يـ ن دل يـ ش به ا  ين افزا يا. افتد
سم ي کاتابول زانيم بر   ،زول در اثر استرس   يهورمون کورت 

 ممکـن  موضـوع ن  يـ ا.  باشـد  يم در بدن موثر      ها نيپروتئ

ــت  ــه اسـ ــرژ  کـ ــود انـ ــر کمبـ ــاده  يدر اثـ ــاق افتـ  اتفـ
  . ) ۲۰۰۵ن ي و رام۲۰۰۴اسکلومبوهم و همکاران (باشد
 يبـرا  ي انرژ ي گلوکز به عنوان منبع اصل     يابين وارز ييتع

غلظـت  .  باشـد  يمـ  يد مثـل ضـرور    يـ تولح  يصحعملکرد  
تـر  ي ل ي گـرم در دسـ     يلـ ي م ۳۵-۴۵نيشها بـ  يـ گلوکز در م  

 يکيولـوژ يزيط ف يبـر شـرا    تواند   يم گزارش شده است و   
اب گلـوکز غلظـت کتـون       يـ  در غ  . باشـد  ر گذار يتاثحاضر  
از سـطح    هـا يچربـ سم  يـ ش کاتابول يها بـه علـت افـزا      يباد

کـه در    کنديدا ميش پ يافزاتري مول بر ل   يليم۷/۰به   نرمال
زان آن  يـ م متفاوت   يکي وپاتولوژ يکيولوژيزي ف ي ها حالت

   .)۲۰۰۳ و همکاران يکباکچ(باشد متغير می
ش يب در مـ اغلـ  يت آبـستن يرسد مـسموم يبنظر م 

 معمـوال  يمارين ب يا.  افتد ي مسن و چندقلوزا اتفاق م     يها
 قـرار   ي بره دهـ   رحله ساله که در م    ۱-۲ا دام يشک  يش در
بـه  بـا   ي تقر قلـو بـستن دو    آ يهاشي م .افتدياتفاق نم  دارند

سه يـ  در مقاني وپـروتئ يانرژ به   شتريا ب ي برابر   ۹/۱-۸/۱
ط يا شـرا ش هـا بـ   يمـ . دارند  اج  ي احت ،ي نگهدار يازهاي ن با
شتر در خطر ابـتال  ي ب BCS>4ا  ي BCS1<2ف  ي ضع يبدن

ن طـرح بـا     يـ ا.)۱۹۹۸سوسـن   (رنـد ي گ يقرار م  يماريبه ب 
بررسي رخداد مسموميت آبـستني تحـت بـاليني و          هدف  

سـاز   جهت تامين مواد پيش    گليکولپروپيلنتاثير مصرف   
آخـر  هفتـه   ۳ در پيـشگيري از کتـوزيس      گلوکز خـون و     

 قزل  –هاي آميخته آرخارمرينوس     ميش بر روي  يآبستن
  . انجام گرفت مغاني-و آرخارمرينوس 

  
  هاروش مواد و

با استفاده از طرح فاکتوريل در قالب طرح         اين تحقيق 
هـاي ايـستگاه تحقيقـاتي      کامال تـصادفي  بـر روي مـيش        

 راس مـيش    ۴۰در اين تحقيـق     . پوشان انجام گرفت  خلعت
ــوس  ــار مرينــ ــژاد آرخــ ــزل -آبــــستن از دو نــ و   قــ

و بـا توجـه بـه زمـان         انتخـاب     مغـاني     -آرخارمرينوس  
 ۴بـه   )  شکم زاييـده   تعداد(گيري و سن فيزيولوژيک     جفت

 يک گروه از آنها به عنـوان        . راسي تقسيم شدند   ۱۰گروه  
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 ۳ و )PG(بـدون دريافـت پـروپيلن گليکـول     ،  گروه شـاهد  
 روز ۲۱بندي شـده و بـه مـدت     گروه به ترتيب زير گروه    

  . ه آنها پروپيلن گليکول خورانده شد قبل از زايمان ب
 راس مـيش آبــستن، هـر راس در وعــده   ۱۰ )۱گـروه 

  .  دريافت  کردندPG گرم ۲۰صبح روزانه، 
 راس مـيش آبـستن هـر راس  در وعـده       ۱۰) ۲گروه  
 روز ۷+  روز مـداوم  ۷بـه مـدت    PG  گرم ۳۰صبح

 درروزبراي هـر    PG گرم   ۳۰مجددا  + بدون دريافت   
 . روز۷ه مدت راس در وعده صبح ب

 راس ميش آبـستن، هـر راس در وعـده       ۱۰) ۳گروه  
+  به مدت دو روز مـداوم  PG گرم ۳۰صبح روزانه   

  .يک روز بدون دريافت آن
 گليکـول پـروپيلن  گـرم    ۴۲۰هر گروه تيماري در مجمـوع       

مـصرف كـرده تـا متابوليـت هـاي خـوني بطـور يكـسان         
 ذرت   و جيره غذايي شـامل يونجـه خـشک       . متعادل شوند 

 و۱/۹ يب دارا يـ که بـه ترت   به مقدار مورد نياز     سيلو شده   
ــر ک۸/۱۰ ــاژول بـ ــشک  ي مگـ ــاده خـ ــوگرم مـ ــرژلـ  يانـ

ــمتابول ــروتئ ۱/۸ و ۱۸، يسمي ــام، ي درصــد پ  و ۲۳/۰ن خ
ــسفر،  ۱۵/۰ ــد فـ ــس ۲۳/۰ و ۳/۱ درصـ ــد کلـ و م ي درصـ

 يلــوگرم انــرژي مگــاژول بــر ک۵/۹کنــسانتره کــه شــامل 
 در صد فـسفر    ۵/۰ن خام،   ي درصد پروتئ  ۱۵،  يسميمتابول

 . داشتند دسترسيبه آب    دامها و م بود ي درصد کلس  ۵/۱و  
ان يـ پابعـد از    نمونه خون در دو نوبـت قبـل از شـروع و             

 بدون ماده ضـد انعقـاد،    هاي ونوجكت طرح به وسيله لوله 
هـاي   ميشيد وداجياز ور) ناشتا( صبح ي غذا ةقبل از وعد  

 گرفتـه   ميلي ليتر۵ تيمار به مقدار يهاگروه شاهد وگروه 
ــا اســتفاده از ســانتريفيوژ  .  شــد  دور در ۳۵۰۰ســپس ب

 دقيقـه سـرم خـون جـدا  شـده و  و در         ۱۵دقيقه به مدت    
 درجه سـانتي    -۲۰ ريخته در    cc۲هاي    درون ميكروتيوب 

ــداري شــد    ــز ونگه ــشات فري ــان انجــام آزماي ــا زم گرادت
 ، اوره و    BHBها وعناصر خون از جمله گلوکز،     متابوليت
لسيم در سـرم هـاي تهيـه شـده بوسـيله        ن تام و ک   يپروتئ

 وهورمـون کـورتيزول بـا    ،کيت ودستگاه اسپکتروفتومتر  
 . اندازه گيري  شدند ااستفاده از روش االيز

 يه وروSASله نرم افزار ي بوسيداده ها بعد از جمع آور
ها از ن يانگيسه مي مقايز شده وبراي آنالGLM يآمار
بر  و اده شداستف )LSM( حداقل ميانگين مربعاتآزمون
 : مدل آماري زير تجزيه و تحليل شدنداساس

Yijklm = µ + Di + Gj+Pk + (DG)ij + 
(DP)ik+(GP)jk+ βl  x1  + β2 x2 + β3  x3  + β4  x4  
+ β5  x5  +  β6  x6  +eijklm  

  
 :اجزاي اين مدل عبارتند از

 Yijklm :مقدار مشاهدات 

  µ :کل ميانگين 

Di:  کوليلن گليپروپ(ادن داروميزان دارو ونحوه د( 
(i=1,2,3,4  ) 

Gj : اثر ژنتيکي(j= 1,2 )  
Pk :  شيشکم زااثر(k= 1,2,3 )  

(DG)ij : اثر متقابل ميزان دارو و اثر ژنتيکي 

 (DP)ik :  شيشکم زااثر متقابل ميزان دارو و اثر  
 (GP) jk : شيو اثر شکم زا اثر متقابل اثر ژنتيکي 

  Β1-6  :تيمل کوارون عايب رگرسيضر 
  X1 :به عنوان عامل  يلن دهيگلوکز خون قبل از پروپ
   تيکوار
  X2 :به عنوان عامل  يلن دهين خون قبل از پروپيپروتئ
 تيکوار
  X3 :به عنوان عامل  يلن دهياوره خون قبل از پروپ
 تيکوار
  X4 :يلن دهيرات خون قبل از پروپي بوتيدروکسيبتا ه 

 تيبه عنوان عامل کوار
  X5: به عنوان عامل  يلن دهيزول خون قبل از پروپيکورت
 تيکوار
  X6 :به عنوان عامل  يلن دهيم خون قبل از پروپيکلس
  تيکوار

eijklm: يشيآزما يخطا ايمانده ي باقاثر  
ن آمده يانگي ها به صورت انحراف از مxن مدل يدر ا

  .اند
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    و بحثنتايج
 اثــر  مــشاهده مــي شــود کــه۱بــا توجــه بــه جــدول 

گليکــول روي غلظــت گلــوکز ســرم خــون کــامالً پيلنپــرو
همچنـين مـصرف پـروپيلن       . باشد يم) >۰۱/۰P(دارمعني
گلوکونئـوژنز  پـروتئين هـا و  زيـاد   کاتابوليـسم    از گليکول

 نتيجه آن روي غلظـت      که اسيدهاي آمينه جلوگيري کرده   
داشته و از افزايش بيش     ) >۰۵/۰P(داري  اوره تاثير معني  

 غلظت .استکرده اي تيمار جلوگيري   هاز حد آن در گروه    
اوره و کلسيم سرم خون گروه شاهد در مقايـسه          گلوکز،

را ) >۰۱/۰P(داري  هاي تيمار اختالف کامالً معني    با گروه 
ه در اواخــر يــم ســوء تغذيــ از عاليکــي.  دهنــدينــشان مــ
ــستن ــزايآب ــون اســت ي اف ــون  . ش اوره خ غلظــت اوره خ
 يمـ شتر يـ ند ب داشـت يتـر درشـت  يهاني که جن  ييهاشيم

-ني کـه جنـ    ييهاشي م ه کرد که  ين توج يچنتوان  يم. باشد
نـه  يآميدهاين و اسيپروتئزان  يم داشتند،   يتردرشت يها
 و نمودهن ياز جنين گلوکز مورد ني تام  را صرف    يشتريب

ون، اوره خـون آنهـا بـاالتر رفتـه اسـت،            يناسيدر اثر دآم  
 مـت شکـسته شـدن   ين بـه ق   ي جنـ  ين گلوکز بـرا   ي تام يعني
 اثـر  . باشـد  ينمـ دها بوده که مقرون بـه صـرفه         ينواسيآم

 اثـر ژنتيکـي روي غلظـت        و گليکولپروپيلنز  يتجومتقابل  
. داشــت) >۰۵/۰P(داريکلــسيم ســرم خــون تــاثير معنــي

بـوتيرات قبـل از تيمـار بيـشتر از          ميانگين بتاهيدروکـسي  
-ميــانگين آن بعــد از تيمــار بــود واخــتالف کــامالً معنــي 

هـاي تيمـار از   ين گـروه شـاهد و گـروه    ب) >۰۱/۰P(داري
همچنـين  . نظر غلظت اين متابوليـت خـوني وجـود داشـت          

هـاي شـکم    بين مـيش  ) >۰۱/۰P(دارياختالف کامالً معني  
غلظـت  . هاي شکم دوم و سوم وجـود داشـت       اول با ميش  

هـا تقريبـاً در يـک سـطح قـرار           پروتئين تام در همه گروه    
ها از نظر غلظت    داري در بين گروه   داشت و اختالف معني   

-پـروپيلن مـصرف  اثر . اين متابوليت خوني وجود نداشت  

 و اثـر ژنتيکـي روي غلظـت هورمـون کـورتيزول        گليکول
غلظــت هورمــون . بــود) >۰۵/۰P(دارســرم خــون معنــي

هـاي تيمـار    کورتيزول گروه شـاهد درمقايـسه بـا گـروه         
ــي  ــامالً معن  .)۱جــدول(داشــت) >۰۱/۰P(دارياخــتالف ک

يش هـاي آبـستن در هفتـه هـاي آخـر           حساسيت بيشتر م  
آبستني به افزايش کورتيزول و هورمون اپي نفرين باعث         

هــارمي يــر و (د در ســرم خــون مــي شــوFFA١افــزايش
 همبـستگي بـين گلـوکز و     در اين تحقيـق   ).۲۰۰۶همکاران  

داري  ارتباط بسيار معني   يلبود و ) r = -۵۸/۰(اوره منفي   
)۰۰۱/۰<P (     ا افزايش ميزان داشتند که نشان مي دهد که ب

گلوکز خون غلظت اوره سرم خون در سطح بسيار معني          
 همچنين همبستگي بين گلوکز و بتـا    .داري کاهش مي يابد   

بـود وهمبـستگي    )  r = -۶۱/۰(هيدروکسي بوتيرات منفـي   
بودو ) r = ۶۱۲/۰(بوتيرات مثبت هيدروکسيبتا بين اوره و  

  دهد که بـا کـاهش گلـوکز خـون در اواخـر             ين نشان م  يا
يدهاي چرب و اسيدهاي آمينه      گلوکونئوژنز از اس   يآبستن

  .شروع مي شود
اگر سطح انرژي متـابوليکي در سـه مـاه آخـر آبـستني               

 BHB مگاژول بر کيلوگرم باشد از ميزان   ۱۰پايين تر از    
خون مي توان به عنوان شاخص وضعيت عمومي انرژي         

تعيـين  ). ۲۰۰۳کباکچي و همکـاران     (دام ها استفاده نمود     
ــوکز خــون و  ــراي تعيــين مــسموميت  BHBميــزان گل  ب

اسـکلومبوهم و    (مي باشـد  آبستني در ميش ها ضروري      
نـشان دادنـد    ) ۲۰۰۵(رامين و همکـاران      ).۲۰۰۴همکاران  

 يهاني که جن  ييهاشين تام پالسما در م    يزان پروتئ يمکه  
 کـه   ييش هـا  ي، و در مـ     ميزان ني داشتند کمتر  يتردرشت
 ه اسـت  بـود ميزان  ن  يشتريد ب  داشتن يتر سبک ين ها يجن
مـان  يش از زا  يپ. ه است  دار نبود  يمعناز نظر آماري     يول
-درشـت  ين هـا  ي که جنـ   ييهاشي م يزان اوره پالسما  يم

ن ي کـه جنـ  ييش هـا يو در مـ ميزان ن يشتري داشتند ب  يتر
زان يـ م. ه است بودميزان  ن  ي داشتند کمتر  ي سبک تر  يها

 داشـتند  تـر درشـت  ي که بره هاييهاشي م ياوره پالسما 
افت که احتماال به خـاطر برداشـته        يمان کاهش   يبعد از زا  

پـس  در زمان ن يک حاصل از رشد جن يشدن فشار متابول  
در  .)۲۰۰۶هـار مـي يـر و همکـاران     (باشـد يمان مـ ياز زا

ن ي گلوکز توسط جنيل مصرف باال ي به دل  يدوران آبستن 
مـان کمتـر از   ين گلـوکز سـرم قبـل از زا   يانگيها منيا جن ي
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م کـه   يريـ گيجـه مـ   ينت. مـان خواهـد بـود     يبعد از زا   زمان
باعـث  )  ماًيمـستق ( خـود   ي تواند به خود   ي نم يپوکلسميه

 شـود امـا در حـضور        يت آبـستن  يبوجود آمدن مـسموم   
ش شدت عارضـه  ي کتون در خون باعث افزا     يسطوح باال 

 ي بـا غلظـت بـاال      ييم پالسـما  ين کلس ييغلظت پا . شوديم
 در  ي اواخـر آبـستن     هـا همـراه اسـت کـه در         يکتون بـاد  

 بـه  يمحـدود بـودن دسترسـ    . شـود يها مشاهده مـ   شيم
ــب بــه عنــوان فــاکتور   شــکل گيــري جهــت يگلــوکز اغل

  .  باشدي ميت آبستنيمسموم
در يـک مطالعـه اي مـشخص        )۲۰۰۴(اسکلومبوهم  

 متابوليـسم گلـوکز را      BHBنموده است کـه بـاال بـودن         
 BHB   باال بـودن زيمطالعه حاضرنکه در  مختل مي کند
  . ن بودن گلوکز سرم بودتوام با پايي

ــاران ــايش ) ۱۹۸۱( الن و همکــ   ۲۰دريــــک آزمــ
وه آزمايـشي ابتـدا گرسـنه نگـه         در چهار گـر   را  گوسفند  
يـک سـوم مـصرف    ( وبعد با جيـره محـدود شـده         هداشت

وبا فيبر باال وانرژي کم به ترتيـب بـه صـورت         ) اختياري
 ۵وه گـر  )۲ )زودنـي بـدون مـواد اف  (  گروههاي کنترل )۱

 ۵گــروه  )BD ۴ درصــد ۱۰گــروه  )BD   ۳ ١ درصــد
  هفته تغذيه شـدند، مـشاهده گرديـد      ۶ به مدت    PGدرصد

استواســتات در  کــه مقــدار بتــا هيدروکــسي بــوتيرات و 
گلوکز خـون کـاهش پيـدا       و ههنگام گرسنگي افزايش يافت   

باعث افزايش استواستات    يگرسنگ گروه دوم    در. کند يم
  BD. بيشتر واضح تـر بـود   درصد۱۰شددر حاليکه اثر 

 اثـري روي کتـون    PGاثري روي گلوکز سرم نداشت و
  .به افزايش گلوکز نشان مي دادباديها نداشت ولي تمايل 

د ي شـد  ي بـه تقاضـا    يي در پاسخگو  ي ناتوان ش ها يمدر        
ت ي مـسموم ۀجادکننـد ي عامـل ا  ،ني هگزوزها توسط جنـ    يبرا
جـاد  يوازنـه و ا   ن عـدم م   يق ا يسم دق يمکان.  باشد يم يآبستن
رسد که  ي به نظر م   يست ول ي روشن ن  يت به درست  يمسموم
 يهات واسطه ي سرعت چرخه کربس و عدم کفا       در يينارسا
. ن عارضـه باشـد    يـ  مانند اگزالواسـتات سـبب ا      يسميمتابول
 ي بـرا  يرواريل شـ  يـ  و اوا  يد در اواخر آبستن   ي شد يتقاضا

                                                
1Botandiol 

 يهـ وسنتز، سبب تي بي برا يسمي متابول يهاگلوکز و واسطه  
جه چرخه ي و در نت   شدهها  ن واسطه يشدن چرخه کربس از ا    

ن واسـطه  يان مهمتـر يـ ن ميـ در ا. ديـ گراي مـ  يکربس به کند  
 يدهاي سـنتز اسـ    ياگزالواستات برا  .  باشد ي م اگزالواستات

ا يـ ز گلوکونئوژنز از چرخه کربس خارج شـده و          ينه و ن  يآم
 A ميل کـوانز يجه استيشود، در نتين چرخه نمياصالً وارد ا 

کمبود اگزالواستات و در  . شود  ي م انباشتهمصرف نشده و    
 ، سـبب تجمـع    Co2ون اسـتات بـه  يداسيجه کـاهش اکـس  ينت

  .گرددي ميل آن به مواد کتونياستات و تبد
PG) ۱پروپانــديول۲و (وBD) ۱ــديول۳و مــستقيما  )بوتان

وبه سرعت از شکمبه جذب مي شوند بدون اينکه تخميـر           
هـر  . گيـرد بوي آن صـورت   ر يشکمبه اي قابل محسوس   

ــزان     ــون، مي ــوکز خ ــت گل ــر روي غلظ ــوالين ب دو گاليک
 تـاثير مـي     FAS٢خوراک خورده شده، وزن وبر فعاليـت      

 درسلولهاي آديپـوز توليـد مـي شـده          NADPH. گذارند
BD و PG   3  به آساني مـي تواننـدME   بيـشتري فـراهم
  ).۱۹۸۱ و الن ۱۹۷۵امانوئل ( کنند

 ييچنانچه فقر غـذا   که   جه گرفت يتوان نت ي م يبطورکل
د باشـد،  يشـد ) نيع جنيهنگام رشد سر   (يدر اواخر آبستن  

 کـه  ي شـود، بـه طـور   يد مي تشدياستفاده از ذخائر چرب   
 ي کمتر شده و غلظت کتون باد  يعيغلظت گلوکز از حد طب    

 غلظـت  يابند و وقتي يش مي چرب آزاد افزا   يدهايها و اس  
ت يمومش دچـار مـس    ي، م رسدمیک  يآن ها به حد پاتولوژ    

 يهمان طور که قبالً اشـاره شـد بـرا         .  خواهد شد  يآبستن
 گلـوکز از    يسازهاشي از پ  يمارين ب ي از وقوع ا   يريجلوگ

  .  ديکول استفاده گرديلن گليجمله پروپ
اثــر پــروپيلن گليکــول  بــر روي  در ايــن تحقيــق نقــش و   

ن يمتابوليت هاي خوني مثل کلسيم، گلوکز، پـروتئ  عناصر و
 . و هورمـون کـورتيزول بررسـي شـد    BHB4تـام، اوره، و 

 و هورمـون کـورتيزول يـا        BHBدرحقيقت افـزايش اوره، و    
ن تـام، نمـادي از مـسموميت    يکاهش کلـسيم، گلـوکز، پـروتئ    

 بـه عنـوان    PGآبستني تحت باليني مي باشد که با خوراندن
                                                
2Fatty Acid Santetas 
3Metabolism Energy 
4Beta Hidroxy Butyrate 
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ده و  شـ يريا کاهش آنها جلوگ  يش  ي از افزا  ،ش ساز گلوکز  يپ
 يني تحت بـال يت آبستني مسموميارميقت از ابتال به ب يدر حق 
  . گردديريشگيپ

 PG دهد که با خورانـدن  يج به دست آمده نشان م    ي نتا
-سطح گلوکز خون در مـيش هـاي آبـستن در سـطح معنـي      

 و کـــورتيزول BHBداري افــزايش يافتـــه وســطح، اوره،   
بستگي منفي بين سطوح گلوکز با سطوح       مه. ابدي يکاهش م 

 همبستگي بين اوره    کهي حال در ، نشان داده شد   BHBاوره و 
    . شديابيمثبت ارز BHBو

 ینگهـدار  يبـه انـرژ   از  يش ن ي با افزا  يدر اواخرآبستن 
، بـه علـت   ين بـودن خـوراک مـصرف   يو پـائ  ک طـرف    ياز  

 و در ينـ يعـات جن يم شـدن ما  ين و حجـ   يبزرگ شـدن جنـ    
 به وجـود    ي انرژ يجه کاهش حجم شکمبه، باالنس منف     ينت

 يتهـا ي در متابول  يراتـ يي تغ ده باعـث بـروز    ين پد يآمده و ا  
ت يشود کـه منجـر بـه مـسموم    ي دام مي و هورمون  يخون
  . شودي ميني تحت باليآبستن
  

  
  

  
 کول در شکمبهیلن گلیه پروپی تجز-1شکل 

  
  زولی سرم خون و هورمون کورتيت هایعوامل موثر برروي غلظت متابولحداقل مربعات   مقایسه میانگین -1جدول

کورتیزول 
)mg/dl(  

سیم کل
)mg/dl(  

 تامپروتئین
)g/dl(  

BHB 
)mm/l(  

 اوره    

)  mg/dl(  
 گلوکز  

)  mg/dl(  
  عوامل موثر

 گلیکولپروپیلن            

07/3±a9/29  9/0±a8/8  52/0±a9/6  04/0±a46/0  30/1±a3/18  00/1±c3/42  شاهد  
19/2±b8/20  64/0±a4/8  37/0±a6/7  01/0±b39/0  92/0±b15  11/1±b6/45  PG1 

25/2±b4/22  66/0±a3/6  38/0±a8/7  01/0±b37/0  95/0±b6/12  14/1±ab47  PG2  
34/2±b3/19  68/0±a3/8  39/0±a8/7  01/0±b38/0  99/0±b5/13  18/1±a8/48  PG3  

  اثر ژنتیکی            
47/1±a20  50/0±a6/7  24/0±a2/7  007/0±0a41/0 62/0±a15  74/0±a56/44  یمغان×مرینوخارآر  
72/1±b2/25  43/0±a4/8  29/0±a6/7  008/0±a40/0  72/0±a6/14  87/0±a15/45  قزل* ینوخارمرآر  

  .باشد دار در سطح احتمال یک درصد می حروف التین غیر مشابه بیانگر وجود اختالف معنی          
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