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 چکیده

شود. هدف از مطالعه حاضرر ایجراد   فند محسوب میایجاد محدوده مرجع اختصاصی نژاد، ابزار مهمی جهت پایش سالمتی در نژادهای مختلف گوس
 Reference Value Advisorهای بیوشیمیایی منتخب سرم برای گوسفندان بالغ به ظراهر سرالن نرژاد سنیسرری برا رو      محدوده مرجع فراسنجه

(RVA) سرا((   4تا  2وسفند سالن و بالغ )رنج سنی رأس گ 60های تحت مطالعه در بین دو جنس نر و ماده این نژاد بود. نمونه خون و مقایسه فراسنجه
قوچ( از مرکز اصالح نژاد گوسفند  سنیسری در دامغان برای تعیین محدوده مرجع مورد استفاده قرار گرفتنرد.   34میش و  26سنیسری از هر دو جنس )

گیرری  های اندازهری شدند. محدوده مرجع فراسنجهگیاندازه (Mindray, BS-120های بیوشیمیایی سرم توسط دستیاه اتوآناالیزر )مهمترین فراسنجه
ها باتوجه به حجن نمونه با رو  مطابق با دستورالعمل انجمن کلینیکا( پاتولوزی دامپزشکی آمریکا، تعیین شد. محدوده مرجع داده RVAشده با رو  

Robust Box-cox transformation سترپینگ غیرپارامتری تعیین گردید. محدوده مرجع وسیله رو  بوت اهب %90، گزار  شدند و سطح اطمینان
-84/564واحرد/ لیترر، آلکرالین فسرفاتاز      86/10-40/338های بیوشیمیایی سرم بدین شرح بودند: آسپاراتات آمینو ترانسرفراز  تعیین شده برای فراسنجه

گررم/   92/0-63/3گرم/ دسی لیترر، آلورومین   میلی 91/6-43/26واحد/ لیتر، ازت اوره خون  14/24-23/62واحد/ لیتر، گاما گلوتامیل ترانسفراز  24/49
هرا  داری بیشتر از مراده صورت معنیههای مذکور تنها میزان پروتئین تام در نرها بلیتر. از میان فراسنجهگرم/ دسی 19/5-95/13لیتر و پروتئین تام دسی

سرازی مردیریت   هت تفسیر نتایج بیوشیمایی در گوسفند سنیسری ایجاد و به بهینهای را جتوانین اطالعات پایهبود. با مشخص نمودن محدوده مرجع می
 ین.یاین گونه نیز کمک نما

 
 گوسفند سنیسری، محدوده مرجع جنس،بیوشیمی بالینی، های کلیدی: واژه

 

 1مقدمه

شناسی برای تعیین سالمتی، تشرخیص و  بیوشیمی بالینی و خون
ه این پارامترها ممکرن اسرت   اگهی بیماری ضروری هستند. گرچپیش

(. 3تحت تأثیر نژاد، تغذیه، سن، جنس، استرس و بیماری قرار بییرند )
های برالینی و سرایر نترایج    همراه یافتههتفسیر نتایج بیوشیمی بالینی ب

آگهری  توانند تشخیص افتراقری و یرا پریش   های پاراکلینیکی میتست
اظ اقتصررادی (. گوسررفندان برره لحرر23و  5خاصرری را ایجرراد کننررد )

های مهن گوشت، پشن و شیر در خیلی از کشورها هسرتند.  تولیدکننده
گوسفند سنیسری یکی از  نژادهای مهن گوسفند بردون دنوره ایرانری    

جثه است و کامالً به منراطق خشرک و   است که سوک وزن و کوچک
خشک کوهستانی مخصوصاً اسرتان سرمنان آداپتره شرده اسرت.      نیمه

صورت غیرمتمرکز مری هگوسفند سنیسری ب هایسیستن پرور  گله

                                                           
 علوم درمانیاهی، دانشکده دامپزشکی دانشیاه سمنان استادیار گروه -1
 (Email: ahmadi.hamedani@semnan.ac.ir    نویسنده مسئو(: -)*

DOI: 10.22067/ijasr.v10i3.66483 

باشد. همچنین به علت فقدان منابع غذایی در مناطق خشرک و نیمره  
طور مرنمن سرالیانه از منطقره سرمنان بره منطقره       هخشک، این نژاد ب

کند. مهمترین هدف پرور  این نژاد مازندران یا خراسان مهاجرت می
 (.  19) باشدزایی و تولید گوشت میبره

ی طراحی شده در مایکروسرافت اکسرل   مجموعه RVAفزار انرم
باشد که به دلیل توسعه گسترده به ابزاری مهن می 2003برای ویندوز 

جهت تعیین محدوده مرجع مود( گشته است. انتخاب محاسوات انجام 
المللری بیوشریمی برالینی و    شده برطوق دسرتورالعمل فدراسریون برین   

گیررد و شرامل   مایشیاهی صورت میمؤسسه استانداردهای بالینی و آز
 شود:این موارد می

آمار توصیفی متداو( شرامل حجرن نمونره، میرانیین، میانره،       -1
 انحراف معیار، حداقل و حداکثر مقادیر

 Anderson-Darlingها برطوق تست تست توزیع نرما( داده -2
 Q-Qهمراه هیستوگرام و نمودار هب

و  Dixon-Reedهرای  تهای پرت که از تستست وجود داده -3
 شود.توکی استفاده می

 پژوهشهای علوم دامی ایران  نشریه
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پرنج   RVAها، محاسوه محدوده مرجع: برای هر سری از داده -4
ها، محاسوه و گرزار   محدوده مرجع را براساس مفروضات توزیع داده

کند. چهار محدوده مرجع ابتدایی از طریق رو  پارامتری استاندارد می
هرای  شوند. محردوده صل میهای خام و تغییریافته حاداده Robustو 

ها قول و پرس از تغییرر آنهرا نیراز     استاندارد به نرما( بودن توزیع داده
هرا نیراز دارنرد.    تنهرا بره تقرارن داده    Robustکه رو  دارند، درحالی

هرا حاصرل مری   پنجمین محدوده بدون هیچ فرضی درباره توزیع داده
گیرد، امرا تنهرا   میشود. بنابراین رو  غیرپارامتری مورد استفاده قرار 

زمانی قابل محاسوه است که حجن نمونه به اندازه کافی برزر  باشرد   
(40 ≤ n .) 

های مرجرع بررای هرر رو : بررای     سطوح اطمینان محدوده -5
برا رو  بروت    %90سرطح اطمینران    n ≤ 20رو  استاندارد، وقتری  

شررود. در سررایر مرروارد رو  برروت اسررترپینگ پررارامتری حاصررل مرری
شود. برای رو  غیرپارامتری، کار گرفته میهیرپارامتری باسترپینگ غ

شود، اگر تعیین می n˂ 120˂ 370سطح اطمینان برطوق حجن نمونه
کار گرفتره  هباشد، رو  بوت استرپینگ ب 120حجن نمونه کوچکتر از 

 (. 9شود )می
هررای گزارشررات محرردودی از تعیررین محرردوده مرجررع فراسررنجه 

(. در 26و  17ژادهای گوسفند وجرود دارد ) بیوشیمیایی سرم در برخی ن
هرای  ( میرزان طویعری فراسرنجه   20این راسرتا مجرابی و همکراران )   

انرد. در  بیوشیمیایی سرم خون گوسفندان نژاد قرز( را گرزار  نمروده   
( انجام شرد مقرادیر   22نیا و همکاران )مطالعه دییری که توسط متقی

فندان نژاد بلوچی را های بیوشیمیایی سرم خون گوسبرخی از فراسنجه
ای در مرورد محردوده مرجرع    بررسی نمودند. اطالعرات منتشرر شرده   

باشد، لذا هردف از  اختصاصی نژاد برای گوسفند سنیسری موجود نمی
های بیوشیمیایی منتخرب  مطالعه حاضر ایجاد محدوده مرجع فراسنجه

سرم برای گوسفندان بالغ بره ظراهر سرالن نرژاد سنیسرری برا رو        
هرای تحرت مطالعره در برین دو     و مقایسه فراسرنجه  RVAد استاندار

 جنس نر و ماده این نژاد بود.  
 

 هامواد و روش

رأس  60از مرکز اصالح نژاد گوسفند سنیسری در دامغان، تعرداد  
میش  26سا( از هر دو جنس ) 4تا  2گوسفند سالن و بالغ با رنج سنی 

یت سالمتی ایرن  قوچ( انتخاب شدند. تمام اطالعات شامل وضع 34و 
حیوانات در زمان گذشته و حا(، وضعیت تولیدمثلی آنها، داروهایی که 
مصرف کرده بودند، در قالرب یرک فررم یادداشرت گردیرد. همچنرین       

وسیله دامپزشکان باتجربه همان مرکز از هر همعاینات کامل جسمانی ب
 گوسفند صورت گرفت.

مران مرکرز   های خون کامل در هبه منمور کاهش استرس، نمونه
ها از گوسفندان اخرذ  اصالح نژاد با کمترین تغییر در برنامه روزمره دام

آوری های ساده فاقد ماده ضد انعقاد جمرع های خون در لولهشد. نمونه

ها در کنار یخ بره آزمایشریاه کلینیکرا( پراتولو ی     شدند. سپس نمونه
هرا از  آموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد منتقل شدند و بالفاصله سررم آن 

( جهرت انردازه  20دقیقره )  10به مدت  g  ×800طریق سانتریفیو  با 
 های بیوشیمیایی، جدا گردید.گیری فراسنجه

تمامی آزمایشات بیوشیمی توسرط دسرتیاه اتوآنراالیزر اتوماتیرک     
(Mindray  )مدBS-120های تجراری )پرارس   ( و با استفاده از کیت

تولو ی بیمارسرتان حیوانرات   آزمون، تهران( در آزمایشیاه کلینیکا( پرا 
های خانیی دانشکده دامپزشکی دانشیاه سمنان آنالیز شدند. فراسنجه

گیری شده شرامل پرروتین ترام، آلورومین، ازت اوره     بیوشیمیایی اندازه
خون، آلکالین فسرفاتاز، گامرا گلوتامیرل ترانسرفراز و آسرپارتات آمینرو       

 ترانسفراز بودند.
ل انجمرن کلینیکرا( پراتولوزی    محدوده مرجع برطوق دسرتورالعم 
آنالیز شدند. برای محاسروه   RVAدامپزشکی آمریکا تعیین و با رو  

از رو   باشد (n ≥ 40ها )که تعداد داده( در صورتیRIفواصل مرجع )
درصد به رو  بوت  90شود و دامنه اطمینان غیرپارامتری استفاده می
( باشرد از   n˂40˂20) هاگردد. اما اگر تعداد دادهاسترپینگ تعیین می

کنین بدین ترتیرب کره ابتردا نرمرا( و     های پارامتری استفاده میرو 
-Darling/Symmetry test - pهررا را برا رو   متقرارن برودن داده  

value Anderson افزار اکسل توسط نرمRVA شود اگر محاسوه می
غییرر  هرای ت ها نرما( باشند از رو  پارامتری استاندارد دادهتوزیع داده
( و نرما( نواشد اما متقرارن  standard untransformed dataنیافته )

 Robustهرای تغییرر نیافتره )   باشد از رو  پرارامتری روبوسرت داده  

untransformed dataگردد. اما اگر پس ( محدوده رفرانس تعیین می
ها نرمرا( گردیرد از   توزیع داده RVAافزار اکسل ها با نرماز تغییر داده

 standardکاکس )-های تغیریافته باکسپارامتری استاندارد داده رو 

BOX-COX transformed dataها با نررم ( و اگر پس از تغییر داده
ها نرما( نیردید اما متقارن گردیرد از رو  پرارامتری   افزار توزیع داده
 Robust BOX-COXکراکس ) -های تغیریافته باکسروبوست داده

Transformed dataمررواردی کرره توزیررع  کنررین. درتفاده مرری( اسرر
 -Independentمسرتقل )  Tپارامترها نرمرا( برود از آزمرون آمراری     

Samples T test و اگر توزیع نرما( نوودند از آزمون من ویتنی برای )
هرای بیوشریمیایی سررم برین دو جرنس      ی میانیین فراسرنجه مقایسه

 در نمر گرفته شد.دار عنوان معنیبه ˂P 05/0استفاده شد و مقادیر 
 

 نتایج و بحث

های بیوشیمیایی گوسفند سنیسری برالغ  محدوده مرجع فراسنجه
براساس رو  غیرپارامتری محاسوه و سطح  1گزار  شده در جدو( 

های مرجع به رو  بوت اسرترپینگ تعیرین   از محدوده %90اطمینان 
محدوده مرجع، رو  مرورد اسرتفاده براسراس     3و  2شدند. در جدو( 

ها و اختالف آماری ایرن پارامترهرا   ما( یا غیرنرما( بودن توزیع دادهنر
 های سنیسری گزار  شده است. ها و میشبین قوچ
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 مقایسه پارامترهای بیوشیمیایی گوسفند سنیسری با سایر منابع -4جدول 

Table 4- Comparison the hematological parameters of Iranian Sangsari sheep with other references 

  
 محدوده مرجع

Reference Intervals 
  

 متغیرهای بیوشیمیایی

Biochemical variables 

 گوسفند سنگسری 
Sangsari sheep  

 گوسفند بیگهورن
Bighorn sheep 

 گوسفند چورا   

sheep da-Terra- 
Churra  

 گوسفند کرادی
Karadi sheep 

 آلکالین فسفاتاز
ALP (U/L) 

49.24 - 564.84 73 - 575 15 - 331 68 - 387 

 گاماگلوتامیل ترانسفراز
GGT (U/L) 

24.14 – 62.23 20 - 130 10 - 90 - 

 آسپارتات آمینوترانسفراز
AST (U/L) 

10.86 – 338.40 78 - 312 58 - 300 79 - 323 

 ازت اوره خون
BUN (mg/dl) 

6.91 – 26.43 5 - 28 7.59 – 31.80 - 

 پروتئین تام
TP (g/dl) 

5.19 – 13.95 6.00 – 9.3 6.31 – 8.81 5.03 – 6.14 

 آلوومین
Alb (g/dl) 

0.92 – 3.63 2.8 – 3.7 - 3.46 – 3.58 

 

مقایسرره پارامترهررای بیوشرریمیایی بررین گوسررفند    4در جرردو( 
( و گوسرفند  16(، گوسرفند چرورا )  4سنیسری و گوسرفند بییهرورن )  

های بیوشیمیایی تحت نجه( مشخص شده است. از بین فراس7کرادی )
ها توزیع نرمرا( داشرت و بره رو     مطالعه، تنها پروتئین تام در میش

( محدوده مرجع آن محاسوه شرد و بره   SUDهای خام )استاندارد داده
ها نشران  ( را نسوت به قوچP˂05/0داری )لحاظ آماری اختالف معنی

وزیرع نرمرا(   هرا آلکرالین فسرفاتاز و ازت اوره ت   که در قوچداد. درحالی
 مرجع آنها محاسوه شد. محدوده -BCTD Robustنداشتند و به رو 

تفسیر نتایج بیوشیمیایی در نژادهای مختلف گوسرفند، برا درنمرر    
های گرفتن محدوده مرجع برای هر پارامتر، در تقابل با تاریخچه، یافته

جهت رسیدن بره   سایر آزمایشات پاراکلینیک، به کلینیسین در بالینی و
ههای منحصرر بر  (. یکی از ویژگی23کند )خیص قطعی کمک میتش

فرد گوسفند سنیسری سازگاری بسیار زیاد آنها برا منراطق بیابرانی و    
کوهستانی است. این نژاد اندازه نسروتاً کوچرک و وزن سروکی دارد و    
اکثر مطالعات بر خصوصیات  نتیکی مرتوط با این صفت متمرکز شرده 

هرایی کره در براال  کرر شرد و      گرفتن ویژگی(. با درنمر 14و  12اند )
هرای بیوشریمیایی، تعیرین    باتوجه به فقدان محدوده مرجرع فراسرنجه  

رسد. به منمور نمر میهمحدوده مرجع در گوسفند سنیسری ضروری ب
ایجاد محدوده مرجع جامع در گوسفند سنیسرری طیفری از مهمتررین    

اسرتاندارد کره   های بیوشیمیایی سرم با یرک رو  بره روز و   فراسنجه
باشد، مرورد  ید جامعه کلینیکا( پاتولو ی دامپزشکی آمریکا مییمورد تأ

شده برای فراسرنجه های تعییناریابی قرار گرفتند. تقریواً اکثر محدوده
های بیوشیمیایی در این مطالعه با مقادیر مرجع گرزار  شرده توسرط    

ین یه حد پاای ک( اختالف داشتند، به گونه24رادوستیتس و همکاران )

ی پارامترها کمتر و حد باالی محدوده مرجع اکثرر  محدوده مرجع همه
آنها به استثناء ازت اوره بیشتر از مقادیری که قوالً گزار  شرده برود،   
هستند. این اختالفات ممکن است به علت تفراوت در جمعیرت مرورد    
مطالعه از نمر تعداد محدود مشاهدات در مطالعه حاضر، سرن، جرنس،   

هویژه رو  آمراری بر  ه، شرایط محیطی، تغذیه، شیوه زندگی و بهسوی
و  2(. همانیونه که از نتایج جدو( 18و  11، 10، 8، 4کار رفته، باشد )

صورت هها بمشخص است میانیین غلمت پروتئین تام سرم در قوچ 3
هرا برا نترایج    ها بیشتر است. این یافتره ( از میشP˂05/0داری )معنی

( کرامالً مطرابق هسرتند.    26( و استیمو )16ط خان )گزار  شده توس
تواند ناشی از این موضوع باشرد کره اکثرر    یکی از دالیل این یافته می

سا( بودند و همانیونه که  کر شرد   3های مورد مطالعه بزرگتر از قوچ
داری منجر به افزایش پروتئین تام و آلوومین طور معنیهافزایش سن ب

نتایج مطالعه ما نشان داد که ازت اوره خرون در  در این مطالعه گردید. 
ها بیشرتر اسرت. ایرن    ( از میشP˂05/0داری )صورت معنیهها بقوچ

( و 4دسرت آمرده توسرط برجسرن و همکراران )     ههای بر نتایج با یافته
هرا  مطابقت داشت. افزایش سطح ازت اوره خون در قروچ  (26استیمو )
ا کن برودن میرزان متابولیسرن    تواند ناشی از افزایش دآمینه شدن یمی

های بیوشریمیایی  ها باشد. سایر فراسنجهها نسوت به میشپایه در قوچ
ها با نترایج گرزار  شرده    تحت تأثیر جنس قرار نیرفتند که این یافته

( کرامالً  26( و اسرتیمو ) 15) (، خران 21توسط مسرتقنی و همکراران )  
 مطابقت داشتند.  
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 گیری کلینتیجه

هرای بیوشریمیایی را   صل محدوده مرجعی از فراسنجههای حاداده
در گوسفند سنیسری برای نخستین بار فرراهن نمرود. مطالعره حاضرر     

گیری شده بره  های اندازهنشان داد که اختالفات مشخص در فراسنجه

دلیل اختالف اختصاصری نرژاد باشرد. برا     هتواند باحتما( بسیار زیاد می
ای را جهرت  ین اطالعرات پایره  توانمشخص نمودن محدوده مرجع می

سرازی  ایی در گوسفند سنیسری ایجاد و به بهینهیتفسیر نتایج بیوشیم
 ین.یمدیریت این گونه نیز کمک نما
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Introduction The expected values of hematologic and serum biochemical parameters in domestic animal 

species can be affected by breed, age, environment, and nutrition. Established breed-specific reference intervals 

(RI) are an important tool for monitoring the health of sheep. There is a lack of published data on biochemical RI 

for Sngsari sheep. Thus, the aims of this study were to establish RI for select of serum biochemical parameters 

for Sangsari sheep by Reference Value Advisor (RVA) method and provide information on the studied 

parameters for both sex of this breed in order to form a basis for clinical interpretation.   

Materials and Methods Sixty healthy Sangsari sheep including 26 ewes and 34 rams (2–4 years old) were 

chosen from the breeding station of Sangsari sheep among 150 sheep in Damghan, Semnan, Iran. The type of 

feeding, all the animals had free access to water and to good-quality alfalfa hay (90.0 % DM, 15.8 CP % DM, 

50.4NDF%DM, 31.6ADF%DM, 5.8 lignin% DM, and 2.2 EE % DM). Concentrate (23 % oats, 36 % corn, 38 % 

barley, and 3%mineral and vitamin supplements) was provided once daily (200 g per animal per day). In the 

sampling day, breeder signed a subscription form and completed a primary questionnaire consisting of specific 

questions about past and current health status, sexual status, medications used, and familial and reproductive 

medical history. Complete physical examinations were performed by the same experienced veterinarian on each 

sheep. In order to reduce stress, blood samples were taken in the station with minimal changes in the usual 

schedule of the sheep. Blood samples (taken from the jugular vein) were collected in simple tubes in order to 

separate the serum (centrifuged at 3000 rpm for 10 min) for biochemical analysis. Samples transported at +4 °C 

to the laboratory department of the Faculty of Veterinary Medicine, Semnan, Iran. Biochemical parameters were 

measured by a autoanalyzer. These parameters included alkaline phosphatase (ALP), gamma 

glutamyletransferase (GGT), aspartate aminotransferase (AST), blood urea nitrogen (BUN), total protein (TP) 

and albumin (Alb). For statistical analysis, data were analyzed by Reference Value Advisor and outliers were 

deleted if detected according to Tukey or Dixon. RIs, according to sample size, were determined using a robust 

method and following Box-Cox transformation of data. The data were normally distributed, and differences 

between sexes in biochemical parameters were analyzed using independent sample T test. A value of P<0.05 was 

considered as significant. 

Results and Discussion The RI of biochemical parameters obtained from adult healthy Sangsari sheep 

includes the following: ALP 49.24-564.84 u/l; GGT 24.14-62.23 u/l; AST 10.86-338.40 u/l; BUN 6.91-26.43 

mg/dl; TP 5.19-13.95 gr/dl and Alb 0.92-3.63 gr/dl. Established RI of biochemical parameters for ewes and 

rams, respectively including: ALP 29.98-702.89 u/l; GGT 22.41-54.49 u/l; AST 1.36-279.89 u/l; BUN 5.95-

26.86 mg/dl; TP 5.75-12.83 gr/dl; Alb 0.84-2.77 gr/dl and ALP 106.08-568.55 u/l; GGT 20.80-58.30 u/l; AST 

360.12 u/l; BUN 8.15-26.04 mg/dl; TP 4.66-15.59 g/dl and Alb 0.74-3.77 g/dl. Interpretation of the biochemical 

results in different breeds of sheep, with regard to RI for each parameter, in conjunction with history, clinical 

findings and other paraclinical tests helps the clinician to reach a definitive diagnosis. A unique feature of 

Sangsari sheep is that they are highly adaptable with desert and mountain ranges with high tolerance of drought 

conditions. This breed is also relatively small size and light weight, and most studies have focused on genetic 

characteristics associated with this trait. In view of the characteristics mentioned above and considering the lack 

of reference range for biochemical parameters, it is necessary to determine reference intervals in Sangsari sheep. 

In order to establish a comprehensive reference interval in Sangsari sheep, a select biochemical parameters were 

evaluated in the present study. Almost most of the established RI for biochemical parameters in this study 

differed from previously published RI, so that the lower and upper limits of RI of theses parameters (with the 

exception of BUN) were lower and higher than the values previously reported. Differences between obtained RI 

for the Sangsari sheep and previously reported RI for other breeds may be attributed to variations in hormonal 

influences, hydration status, dietary differences, or adaptations to a desert environment, age, breed, season of 
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study and analytic method. 

 Conclusion The obtained data provided reference interval for biochemical parameters in Sangsari sheep for 

the first time. Present study demonstrates significant differences in most of the biochemical parameters. 

Reference intervals determined in this study provide a baseline for interpreting biochemical results in Sangsari 

sheep, and contribute to optimization of the management of this species. 
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