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چكیده

زمینه مطالعه :تعیین مقادیر مینرالها در شرایط متفاوت خصوصًا در دامهایی همچون اسب اصیل عرب که درمنطقه وجهان جایگاه ویژهای
دارد ،میتواند اطالعات ارزشــمندی را ارائه نماید .هدف :به منظور مطالعه تغییرات احتمالی این مینرالها در شــرایط آبســتنی تحقیق حاضر بر
اسب اصیل عرب صورت پذیرفت .روش کار :از تعداد  100رأس مادیان اصیل عرب به ظاهرسالم ازمناطق مختلف اهواز شامل  50رأس آبستن
(سبک ،متوسط و سنگین) و  50رأس غیرآبستن خونگیری بعمل آمد .درمطالعه حاضر ماکرومینرالها (کلسیم ،فسفر ،منیزیم ،سدیم وپتاسیم)
ومیکرومینرالها (مس،روی وآهن) با استفاده از روشهای استاندارد ،اندازهگیری شدند .برای اندازهگیری کلسیم از روش ارتوکرزولفتالئین ،فسفر
روش احیای مولیبدات ،منیزیم روش زایلیدیلبلو ،سدیم و پتاسیم روش فلیمفتومتری ،مس ،روی و آهن ،جذب اتمی استفاده گردید .به منظور
تجزیه و تحلیل نتایج به دســتآمده از نرم افزار  SPSS-17اســتفاده شد .نتایج :در بررسی میزان کلسیم ،منیزیم و سدیم سرم ،بین مادیانهای
آبستن و غیرآبستن اختالف معنیداری مشاهده نشد .دراین مطالعه میزان فسفرسرم درمادیانهای آبستن وغیرآبستن اختالف معنیداری را نشان
داد ( .)p>0/05همچنین ســطح فسفرســرم طی مراحل مختلف آبستنی دارای اختالف معنیداری بوده ( )p>0/05و میزان فسفر سرم در طول
آبستنی نسبت به مادیانهای غیرآبستن در مجموع کاهش مییافت .تغییرات میزان پتاسیم سرم درمطالعه حاضراختالف معنیداری بین دوگروه
آبستن وغیرآبستن رانشان داد ( .)p>0/05مقدار پتاسیم سرم در مادیانهای آبستن نسبت به غیرآبستن کاهش یافته و کمترین غلظت پتاسیم،
در آبستنی متوسط مشاهده گردید .درمطالعه انجام شده ،در مادیانهای غیرآبستن ودردورههای مختلف آبستنی ،میزان مس و آهن سرم تغییرات
معنیداری نداشت ،اما میزان روی سرم ،در گروههای مورد مقایسه اختالف معنیداری را نشان داد ،این در حالی بود که باالترین میزان روی ،در
طی آبستنی سبک مشاهده شد .نتیجهگیرینهایی :بهغیر از فسفر ،پتاسیم و روی سایر شاخصهای معدنی سرم به دنبال آبستنی تغییرات چندانی
را از خود نشان نمیدهند .اگرچه ارتباط میان این تغییرات و آبستنی میتواند نتیجه روندهای فیزیولوزیک آبستنی باشد ،ولی در این میان نمیتوان
سایر عوامل مؤثر همچون تعداد زایمانهای انجام شده ،سن ،تغذیه ،فصل ،شرایط اقلیمی و سایر عوامل را از نظر دور داشت .لذا بررسی دورهای
این پارامترها در مراحل مختلف آبستنی میتواند در کنترل رخدادهای آبستنی در اسب مفید واقع شود.

واژههایكلیدی :اسب ،ماکرومینرال ،میکرومینرال ،آبستنی ،سرم

مقدمه
مطالعه سیمای معدنی سرم خون در اسب اصیل عرب میتواند بعنوان گامی
مؤثر در حفظ وبهبودی این نژاد بشــمار رفته و راهنماییهای ارزشمندی را
در درک بهتر فرآیندهای فیزیولوژیک ،تشخیص ،درمان و پیشبینی روند
بیماریها ارائه نماید( .)21اهمیت و نقش مینرالها در ســامتی و روندهای
فیزیولوژیک از قبیل تولیدمثــل در حیوانات مختلف از دیرباز مورد مطالعه
قــرار گرفته و نقش ماکرومینرالهاو میکرومینرالها در این موارد از ارزش
ویژهای برخوردار میباشــند .بررسیها نشان داده است ،افزایش یا کاهش

این مواد در اختالالت متابولیک و کمبودها حادث میگردد .ضمنًا این مواد

تحت تأثیر طیف وســیعی از عوامل همچون تغذیه ،سن ،جنس ،آبستنی،
شرایط محیطی وجغرافیایی و ...قرار میگیرند( .)17میزان نیاز مادیانها به
ماکرومینرالها و میکرومینرالهادردوران آبســتنی همزمان با رشدجنین،
افزایــش مییابد ( .)3کاهــش میکرومینرالها از جملــه روی ،مس وآهن
درایجاد اختالالت تولید مثلی ازجمله ناباروری ،کاهش آبستنی ،آنومالیها،

قطع ناگهانی جفت ،پارگی زودرس غشــاهای جنینی ،تولد زودرس و وزن
کم جنین درهنگام تولد ،ممکن است مؤثر باشد .میکرومینرالها همچنین
درتعیین زمان خروج جنین نقش مهمی برعهده دارند ،درنتیجه اندازهگیری
این عناصر اهمیت بیشــتری پیداکرده است ( .)5مطالعات انجام شده نشان
داده اســت که سطح میکرومینرالها را درســرم اسبهای سالم درماههای
متفــاوت آبســتنی عالوه بر اثــرات آبســتنی ،میتواند به علــت تغییر در
برنامههــای تغذیهای بدون وجود هرگونه بیماری حادث شــود( .)20بر این
اساس مطالعه تغییرات آنها در شرایط متفاوت خصوصًا در دامهایی همچون

اســب اصیل عرب که درمنطقه وجهان جایگاه خاص خود را دارد ،میتواند
اطالعات ارزشمندی را در ارتباط با تغییرات احتمالی این مواد ،برحسب دوره
آبســتنی ارائه نماید .بدیهی است وجود چنین اطالعاتی میتواند زمینهساز
پیشــگیری وحتی درمان بســیاری ازاختالالت متابولیک را فراهم آورد .بر
این اســاس نظر به اینکه عمده جمعیت اسب اصیل عرب ایرانی در استان
خوزســتان در کانونهای متعدد پرورش و نگهداری این نژاد وجود دارد ،لذا
تالش در جهت حفظ اصالت این نژاد و شــناخت هر چه بهتر عوامل مؤثر
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در فرآیندهای فیزیولوژیک و پاتولوژیک دلیل موجهی برای لزوم انجام این

در مراحــل مختلــف آبســتنی ،درمطالعه انجــام شــده ،تغییرمعنیداری

دسته از مطالعات باشد.

مشاهده نشــد .مقادیر میانگین حاصل از بررسی سدیم سرم درمادیانهای

مواد و روش کار
در ایــن تحقیق از تعــداد یکصد رأس مادیان آبســتن (پنجاه رأس) و
غیرآبســتن (پنجاه رأس) اصیل عرب از مناطق مختلف اســتان خوزستان
خونگیری به عمل آمد .مادیانهای آبستن ،در سه گروه با آبستنی سبک
( 1تا  3/5ماهه) ،متوســط ( 3/5تا  7/5ماهه) و ســنگین ( 7/5تا  11/5ماه)
طبقهبندی شدند .پس ازانتقال نمونهها به آزمایشگاه ،سرم آنها با استفاده
ازسانتریفوژ ( ،RPM3000به مدت  10دقیقه) جدا شده و در میکروتیوبهای
مجزا جمعآوری و دردمای  -20oCتا زمان انجام آزمایشات نگهداری شدند.
مقادیرکلســیم به روش ارتوکرزولفتالئین (کیتهای شــرکت زیست
شیمی) ،فســفربه روش احیایمولیبدات (کیتهای شرکت پارس آزمون)،
منیزیــم به روش زایلیدیلبلو (کیتهای شــرکت پارس آزمون) ،ســدیم و
پتاسیم به روش نشرشعلهای و مقادیر مس ،روی و آهن سرم با استفاده از
روش اسپکتروسکوپی جذباتمی اندازهگیری شدند(.)25
برای مقایســه پارامترهای مورد مطالعه و دادههای مستقل از هم ،در
گروههای آبســتن و غیرآبستن از آزمون  ،Tاستفاده گردید .همچنین برای
مقایسه پارامترهای مورد نظر در گروههای مختلف آبستنی ،از آنالیز واریانس
یکطرفــه و آزمون حداقل اختالفات معنیدار ،با اســتفاده از نرمافزار-17
 ،SPSSاستفاده شد.

غیرآبستن ،آبستن سبک،متوسط وسنگین به ترتیب ،138±1/59 mEq/L
 141±2/36 ،145±2/941و  139±3/472بوده است.
درمطالعه حاضر ،در بررســی تغییرات میزان پتاســیم ســرم ،اختالف
معنیداری بین دوگروه مادیان آبســتن وغیرآبســتن وهمچنین در مراحل
مختلف آبســتنی مشاهده شد ( )p>0/05به نحوی که میزان پتاسیم سرم
مادیانهای آبســتن نســبت به گروه غیرآبســتن کاهش یافت و کمترین
ســطح آن طی آبستنی متوسط مشاهده شــد .میانگینهای به دستآمده
برای پتاســیم ســرم در مادیانهای غیرآبســتن ،آبستن ســبک ،متوسط
وســنگین به ترتیب 4/18±0/133 ،4/68±0/145 ،4/98±0/159 mEq/L
و  4/72±0/169بوده است.
درمطالع ه انجام شده ،درمادیانهای غیرآبستن ودر دورههای مختلف
آبســتنی ،درمیزان مس ســرم تغییرمعنیداری مشــاهده نشــد .میانگین
حاصل از اندازهگیری مس ســرم درمادیانهای غیرآبستن ،آبستن سبک،
متوســط وســنگین به ترتیــب ،124/1±2/071 ،125/8±0/159 µg/dL
 126/9±1/967و  123/2±1/136بوده است.
در بررســی حاضــر ،بین میــزان روی ســرم در مادیانهای آبســتن
وغیرآبســتن وهمچنین در مراحل مختلف آبســتنی اختــاف معنیداری
مشــاهده شــد ( )p>0/05به نحوی که باالترین غلظت ســرمی روی ،در
آبســتنی ســبک یافت گردید .میانگیــن حاصل از اندازهگیری روی ســرم
درمادیانهای غیرآبستن،آبستن سبک ،متوسط وسنگین به ترتیب µg/dL

نتایج
درمطالعه انجام شده بین میزان کلسیم سرم درمادیانهای گروههای
مختلف تفاوت معنیداری مشاهده نشد .میانگین کلسیم سرم درمادیانهای
غیرآبســتن ،آبستن ســبک ،متوسط وســنگین به ترتیب 0/146mg/dL
 11/70±0/188 ،11/55±0/217 ،11/63±و  11/23±0/124بوده است .در
این مطالعه بین میزان فسفر سرم در مادیانهای آبستن و غیرآبستن اختالف
معنیداری مشــاهده شــد ( )p>0/05و در مجموع غلظت فسفر سرم طی
مراحل مختلف آبستنی بتدریج کاهش مییافت ،بطوریکه کمترین غلظت
فسفر در آبستنی سنگین بوده است .میانگینهای بدست آمده برای فسفر
ســرم درمادیانهای غیرآبستن ،آبستن سبک ،متوسط وسنگین به ترتیب
 4/48±0/280 ،4/61±0/278 ،4/82±0/159 mg/dLو  3/70±0/249بوده
است .در این بررسی غلظت سرمی منیزیم گروه آبستن نسبت به مادیانهای
غیرآبســتن تفاوت معنیداری را نشــان نمیدهد .میانگینهای بهدســت
آمده برای منیزیم ســرم در مادیانهای غیرآبستن ،آبستن سبک ،متوسط
وســنگین به ترتیب 2/09±0/103 ،2/04±0/120 ،1/92±0/159 mg/dL
و  1/78±0/119بوده است.
در بررســی سطح سدیم ســرم دوگروه آبستن وغیرآبستن وهمچنین

 99±1/191 ،107±2/970 ،100±0/159و  100±1/186بوده است.
بین مقادیر حاصل از بررســی میزان آهن ســرم مادیانهای آبستن و
غیرآبســتن تغییر معنیداری مشــاهده نشــد .میانگینهای بهدســتآمده
از اندازهگیــری آهن ســرم در مادیانهای غیرآبســتن ،آبســتن ســبک،
متوســط وســنگین به ترتیــب ،125/9±1/713 ،123/9±0/159 µg/dL
 123/6±1/104و  124/1±1/584بودهاست.

بحث
اختــاالت مربوط به کمبود مینرالها ،عالوهبــر انرژی وپروتئینها،
ازمهمترین عوامل محدود کننده تولیدمثل در دامهای اهلی بهحساب میآید
( .)16در گذشته تصور بر این بود که در مادیان آبستن ،تأکید بر تغذیه ،در فاز
اهمیت بیشتری داردّ ،اما امروزه میدانیم که ارگانهای حساس
آخر آبستنی ّ

مثل قلب در مرحله اول و دوم آبستنی رشد و تکامل مییابند ( .)7جنین از
زمان لقاح شروع به رشد میکند ،اما سرعت رشد آن یکسان نیست .مطالعات

درمورد حیوانات نشــان میدهد کمبود و افزایش موادغذایی باعث کاهش
جریان خون جفت وجنین و درنتیجه کاهش رشد جنین میشود .بارشد سریع
جنین در مراحل آخر آبستنی ،نیاز جنین به انرژی ،پروتئینها ،مینرالها و
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جدول  .1مقایســه برخی ازمینرالهای ســرم خون مادیانهای آبســتن و غیرآبستن اصیل عرب .وجود حروف غیر متشابه در هر ســتون بیانگر اختالف معنیدار در سطح p <0/05
میباشد.
فاکتورهایبیوشیمیایی
) (mg/dLکلسیم
) (mg/dLفسفر

غیر آبستن )50 (a

آبستنی سبک )17 (b

آبستنی متوسط )18 (c

آبستنی سنگین )15 (d

میانگینSEM±

میانگینSEM±

میانگینSEM±

میانگینSEM±

11/63±0/146

11/55±0/217

11/70±0/188

11/23±0/124

bcd

4/82±0/159

) (mg/dLمنیزیم

1/92±0/159

) (mEq/Lسدیم

138±1/59

) (mEq/Lپتاسیم

4/98±0/159

bcd

ad

ac

4/61±0/278
2/04±0/120

2/09±0/103

145±2/94

141±2/36

139±3/47

4/68±0/145

) (µg/dLمس

125/8±0/159

) (µg/dLروی

100±0/159

107±2/970

) (µg/dLآهن

123/9±0/159

3/70±0/249

1/78±0/119

124/1±2/071

b

4/48±0/280

Ad

abc

acd

125/9±1/713

Abd

4/18±0/133

ac

4/72±0/169

126/9±1/967

123/2±1/136

99±1/191

100±1/186

b

123/6±1/104

b

124/1±1/584

ویتامینها افزایش مییابد .از آنجایی که شــیرمادیان منبع مناســبی برای

کلسیم در علوفه مرتعی و یا افزایش میزان منیزیم علوفه و پدیده رقابت در

ن مواد معدنی
میکرومینرالهایی مثل مس ،روی وآهن نیست ،در نتیجه ای 

جذب این دو عنصر باشد(.)3

باید قبل از تولد در کبد جنین ذخیره شده باشند( .)13اگرمیکرومینرالهاقبل

کاهش 12درصدی وناپایدارکلســیم ســرم ،که به افزایش در غلظت

از تولد در کبد ذخیره نشوند ،جنین ممکن است با اختالل در رشد از جمله

هورمون پاراتیروئید وابســته اســت درمادیانهایی که  2روز از زایمان آنها

بیماریهای استخوانی مواجه شود(.)10

گذشته ،گزارش شده است(.)19

در بررســی میزان کلسیم ســرم ،بین مادیانهای آبستن و غیرآبستن

در بررسی  Aliو همکاران در سال  2010مشخص شد که پایینترین

اختالف معنیداری مشاهده نشد .سطح کلسیم سرم مادیانهای با آبستنی

غلظت کلسیم در مقایسه با سایر گروههای مورد مطالعه در مادیانهای غیر

سبک نیز در مقایسه با آبستنی متوسط و سنگین تغییر معنیداری را نشان

آبستن بوده است .همچنین غلظت کلسیم سرم مادیانهای اصطبل کمتر از

نداد.

مادیانهایی بود که در مرتع نگهداری میشدند .به هر حال نسبت کلسیم به
 Filipovicو همکاران در سال  2010کاهش قابلتوجهی را در غلظت

کلسیم ســرم مادیانها در آبستنی سنگین مشاهده نمودند( .)12در بررسی

فسفر چه در مرتع و چه در اصطبل در یک محدوده بوده است(.)3
مطالعه  Filipovicو همکاران در ســال  2010نشان داد که تغییر در

 Berlinو  Arochدر ســال  2009نیز غلظت کلسیم سرم در مادیانهای

غلظت اســتروژن که معمو ً
ال طی آبستنی رخ میدهد ،برتنظیم متابولیسم

آبستن در مقایسه با مادیانهای غیر آبستن به طور معنیداری پایینتر بود

استخوان در مادیان در اواخرآبستنی ،مؤثراست(.)12

( ،)9اما در بررســی  Harveyو همکاران در ســال  2005تغییری در میزان

در مطالعــه حاضر بین میزان فســفر ســرم در مادیانهای آبســتن و

کلســیم سرم مشاهده نشــد ( .)14بر اســاس نظر  Filipovicو همکاران

غیرآبســتن اختالف معنیداری مشاهده شد ( )p<0/05و غلظت فسفر در

در ســال  ،2010غلظت پایین کلسیم ســرم مادیانها درطول ماههای آخر

مادیانهای آبســتن نسبت به مادیانهای غیرآبستن کاهش نشان میداد،

آبســتنی نشــان دهنده توانایی پایین مادیانها ،برای حفظ کلسیم نرمال

بطوریکه بیشترین میزان فسفر سرم در مادیان های غیرآبستن و پایینترین

درزمانی است که جنین به اینماده نیاز دارد (.)12

سطح آن ،در آبستنی سنگین مشاهده شد.

نتایج حاصــل از مطالعه  Woodingو همکاران در ســال  2000نیز

غلظت فسفر سرم مادیان در اواسط آبستنی در پایینترین مقدار بوده و

نشانداد غلظت کلسیم تام و یونیزه در سرم مادیانها در مراحل آخر آبستنی

به طور معنیداری در دوران شیرواری کمی باال میرود ،اما میزان آن تفاوت

کاهش مییابد؛ که این یافته ممکن اســت با پروســه معدنیشدن ساختار

معنیداری را در مقایسه باگروه شاهد نشان نمیدهد(.)14

اســکلتی جنین همزمان باشد ،این رخداد به دنبال انتقال کلسیم از مادر به
جنین از طریق جفت حادث میشود( .)26همچنین  Filipovicو همکاران

نتایج حاصل از بررســی  Filipovicو همکاران در ســال  2010نشان

داد که تغییرات متابولیسمی فسفر و کلسیم ،معمو ً
ال به موازات هم صورت

در ســال  2010به این نتیجه رســیدند که میزان بــاالی کلیرانس کلیوی

میگیرند و فاکتورهای کنترلکنند ه کلســیم به طور ثانویه مقادیر فسفر را

کلسیم در اسب وهمچنین جذب پایین کلسیم از دستگاه گوارش میتوانند

نیز میتوانند تحتتأثیر قراردهند .وی افزایش مقادیر فسفر را طی دوران

به کاهش کلسیم درماههای آخر آبستنی منجر شود(.)12

شیرواری در مادیان گزارش نمود .نتایج حاصل از مطالعه حاضر با بررسی

در بررســی  Richardsonو همکاران در سال  ،1991غلظت کلسیم

 Harveyو همکاران در سال  2005همسو بوده است (.)12،14

درطول دوران شــیرواری ودر  2ماه اول آبستنی اندکی کاهش یافت (.)23

در بررســی حاضــر ،غلظت ســرمی منیزیم گروه آبســتن نســبت به

کاهش کلســیم ســرم در مادیانهای مزرعه ممکن است به دلیل کاهش

مادیانهای غیرآبستن تفاوت معنیداری را نشان نداد .مقادیر سرمی منیزیم
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در مادیانهایی که در مزرعه نگهداری میشــدند کمی باالتر از گروههای

اختالف معنیداری در نژادهای مختلف اسب نشان نمیدهد ،براساس نتایج

دیگر گزارش شــده است .کاهش منیزیم ،سبب چرخش رحم ،ایجاد سقط

بهدســت آمده ،در سرم اسبهای دارای پیکا ،نســبت مس به روی سرم،

جنین و ایجاد سیکلهای اســتروس نامنظم در مادیان میشود .همچنین

کاهش مییابد (.)25

ســطح پایین منیزیم ســبب ایجاد عقیمی کامل و ناهنجاریهای جنینی،
جذب و سقطجنین میگردد(.)3
مقایسه سطح سدیم سرم دو گروه آبستن و غیرآبستن و همچنین در
مراحل مختلف آبستنی ،درمطالعه انجام شده ،تغییر معنیداری را نشان نداد.

میــزان روی ســرم ،در مطالعه انجام شــده در مادیانهای آبســتن و
غیرآبســتن اختالف معنیداری را نشــان داد ( .)p>0/05ســطح روی ،در
مادیانهای آبستن نسبت به گروه غیرآبستن افزایش یافت و بیشرین میزان
روی در آبستنی سبک مشاهده شد.

در بررســی  Aliو همکاران در سال  ،2010افزایش نسبی در میزان سدیم

پایین آمدن سطح روی در طول آبستنی با کاهش غلظت پروژسترون–

سرم مادیانهای آبستن مشاهده شد ( Snow .)3و همکاران در سال1982

استروژن ،ارتباط مستقیم دارد ،که این امر نشاندهنده یک فرآیند تولیدمثلی

میزان متوســط سدیم سرم را  132/76mmol/Lگزارش نمودند درحالیکه

مناســب است ( .)2غلظت روی ســرم ،به دالیل نامشخصی در روز زایمان

 Erringtonدر سال  1937میانگین آن را  161/8 mmol/Lگزارش کرده

کاهش مییابد که ممکن است به دلیل باالبودن میزان مس در طول زایمان

است (.)11

و درنتیجه ممانعت از جذب روی ،در رودهی کوچک توسط مس باشد (.)4

تغییرات میزان پتاسیم سرم در مطالعه حاضر اختالف معنیداری را بین

در بررســی انجام شده در میزان آهن سرم ،در گروههای مورد مطالعه،

دو گروه آبســتن و غیرآبستن نشــان داد ( .)p>0/05سطح پتاسیم سرم در

تغییر قابلتوجهی مشــاهده نشــد .مطالعه  Aokiو  Ishiiدر ســال 2012

مادیانهای آبستن نسبت به مادیانهای غیرآبستن کاهش یافته و کمترین

دراسب نشان داد که غلظت آهن سرم در حوالی زایمان افزایش مییابد (.)6

غلظت پتاســیم در آبستنی متوسط دیده شد .پتاســیم سرم در مادیانهای

براســاس نتایــج حاصل از ایــن مطالعــه ،از میــان ماکرومینرالها و

آبستن به طور معنیداری باالتر از مادیانهای غیر آبستن بوده است و نتایج

میکرومینرالهای مورد نظر ،در ارتباط با مراحل مختلف آبســتنی تغییرات

بهدست آمده از مطالعه حاضر با نتایج مطالعه  Aliو همکاران در سال 2010

معنیدار صرفًا در خصوص پتاســیم ،فسفر و روی مشاهده گردید .با اینکه

هم سو قلمداد میشود ( .)3این محقق در مطالعه خود در مادیانها در شرایط

ســایر شــاخصهای مورد مطالعه از نظر کمی بین گروههای مورد مطالعه

مختلف هیچگونه کاهشــی را از نظر منیزیم و پتاســیم مشاهده ننمود .در

اختالفاتی را نشان دادهاند ،ولی آنالیز آماری حاکی از آن بود که این اختالفات

مطالعه مذكور غلظت پتاسیم در اواسط و انتهای آبستنی تغییر نکرد ،اما به

معنیدار نمیباشــند .اگرچه از نظر فیزیولوژیک با توجه به مکانیســمهای

طور معنیداری درزمان شیرخواری کرهها کاهش یافت .در اواخر آبستنی،

تنظیمی معمو ً
ال تغییرات کلســیم و فســفر به نوعی مرتبط میباشند ،ولی

درترشحات پستان ،غلظت پتاسیم افزایش وغلظت سدیم کاهش مییابد

نتایج حاصله نشان داد که اختالف مقادیر کلسیم بین گروههای مورد نظر

(.)14

معنیدار نیســت .همانگونه که در نتایج مالحظه گردید ،روند نزولی مقادیر

در مطالعــه انجام شــده ،در میزان مس ســرم مادیانهای آبســتن و

فســفر با پیشرفت آبستنی کام ً
ال مشهود است .شواهد موجود داللت بر آن

غیرآبستن ،تغییر معنیداری مشاهده نشــد Akhtar .و همکاران در سال

دارد که با پیشــرفت آبستنی ســنتز 1و  2 5دیهیدروکسیکلهکلسیفرول

 2009افزایش مس را باپیشرفت آبستنی و در ماه آخر و نزدیک زایمان در

افزایش مییابد و همچنین این انتظار وجود دارد که جذب کلسیم و فسفر از

گاومیش گزارش نمود .همچنین متعاقب آن تا  3هفته پس از زایمان میزان

دستگاهگوارش موجب افزایش غلظت فسفر سرم گردد ،به هر حال به نظر

آن باال باقی ماند ،این امر ممکن است به دلیل افزایش سطح استروژن در

میرسد عواملی از جمله افزایش مصرف فسفر و حتی کلسیم توسط جنین

اواخر آبستنی باشد (.)1

با پیشرفت آبستنی به منظور معدنیشدن اسکلت استخوانی از یک سو ،و

 Yokusو  Cakirدر ســال 2006افزایــش مــس را در مراحــل آخر

از سوی دیگر تغییراتی که به دنبال ترشح پاراتورمون حاصل میشود بتواند

آبستنی یک یافته طبیعی قلمداد نمودند ،زیرا همزمان با افزایش استروژن

به نوعی کاهش فسفر را به دنبال داشته باشد .تغییرات پتاسیم کم و بیش

در اواخر آبستنی ،سرولوپالسمین پالسما نیز افزایش مییابد ( ،)27همچنین

شبیه تغییرات فسفر بوده است ،با این تفاوت که پایینترین غلظت پتاسیم

افزایش غلظت مس ،طی روزهای آخرآبستنی ،ممکن است به دلیل نقش

در میانهی آبســتنی مشــاهده گردید .از آنجاییکه تغییرات پتاســیم ارتباط

این عنصر به عنوان محرک غدد درونریز برای شروع درد و پروسه زایمان

مستقیمی با میزان فیلتراسیون گلومرولی ،فعالیت غدهی فوقکلیه و جذب

و یا به دلیل نگهداری وحفظ مس ،از طریق افزایش جذب و جلوگیری ازدفع

جنینی دارد ،لذا این احتمال وجود دارد که به دلیل عواملی از این قبیل روند

آن متناســب با نیاز جنین باشد ( .)1به نظرمیرســد افزایش مس خون در

نزولی نسبی پتاسیم در طی آبستنی مشاهده شود .در خصوص روی ،اگرچه

طول بارداری در نتیجه خروج مس از بافتهای مادر ،بویژه کبد باشد (.)22

تغییرات حاصله از نظر آماری معنیدار قلمداد شدهاند ،ولی نکته قابل توجه

 Weigertو همکاران در ســال 1981نشان داد که مقادیر عناصر کمیاب،

این است که کلیه تغییرات حاصله در محدوده طبیعی روی ،قرار میگیرند.

آبستنی و تغییرات ماکرومینرالها و میکرومینرالها در اسب عرب
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Abstract:

BACKGROUND: Minerals are essential materials in animal reproduction. The determination of these elements is valuable in relation to different conditions in Arabian horses.
OBJECTIVES: The purpose of this study was to evaluate the effects of pregnancy on certain
macro and micro minerals in Arabian horses. METHODS: Blood samples were collected
from one hundred apparently healthy mares from different regions of Ahvaz including 50
pregnant mares (light, medium, heavy) and 50 non-pregnant mares. Macro-minerals (calcium, phosphorus, magnesium, sodium and potassium) and micro-minerals (copper, zinc
and iron) were measured, using standard common laboratory methods. Methods of O-cresol phetalein, Molybdate reduction, Xylidil blue were used for measurement of calcium,
phosphorus and magnesium respectively. Flame photometry was used for measurement
of sodium and potassium. Amounts of copper, zinc and iron were measured by atomic
absorption spectroscopy. RESULTS: In order to analyze the results, all the data was statistically compared by SPSS-17.0 software. The study of serum calcium levels between the
pregnant and non-pregnant mares showed that the differences were not significant. In this
study there was significant differences between serum phosphorus levels between pregnant
and non-pregnant mares (p<0.05). The serum phosphorus levels during different stages of
pregnancy was significantly different (p<0.05), and the level of serum phosphorus during
pregnancy declined in total compared to non-pregnant mares. Serum magnesium did not
show significant differences between two groups. Serum sodium levels, compared to the
other two groups, did not show significant changes. Changes in serum potassium levels
showed significant difference between two groups of pregnant and non-pregnant mares
(p<0.05). The level of potassium in pregnant mare’s serum was less than non-pregnant,
and the least level of this element was seen in medium pregnancy. CONCLUSIONS: Except
phosphorus, potassium and zinc, other minerals did not affected different stages of pregnancy. Although the relationship between these changes and pregnancy can be the result
of physiological processes, the other factors such as parity, age, nutrition, season, weather
conditions and other factors should not be ignored in the evaluation.
Keyword: horse, macro-mineral, micro-mineral, pregnancy, serum

Figure Legends and Table Captions
Table 1. Comparison of certain serum minerals in pregnant and non-pregnant Arabian mares. Different letters in a row indicate
significant differences at p<0.05.
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