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مقدمه
اسبچه خزري که در تاریخ ایران سرگذشتی دیرینه دارد از 
هزاران سال پیش بومی سواحل دریاي خزر بوده است این اسب 

که اصالت آن به طوريهترین اسب موجود در دنیا بوده بقدیمی
گردد اسبچه خزر جد تمامی اسبان مین ما قبل تاریخ بردورا

ترین اسبان در دنیا بوده و حتی اسبان عرب که از قدیمیموجود
؛Blanchard،1998(اند وجود آمدهخزر بهاسبچهازباشندمیدنیا

Ball ،1994(.بود هاي زیادي این نژاد منقرض اعالم شدهسال
ها را در تعدادي از این اسبچهمیالدي 1965که در سالتا این

اطراف آمل یافتند و چون در اطراف سواحل جنوبی دریاي خزر 
نام اسبچه خزر یا کاسپین پونی نامیده شدندیافت شدند به

)Blanchard،1998؛Ball ،1994(.
هاي مختلف هاي سرم خون در گونهشناخت انواع پروتئین

و بررسی و مطالعه تغییرات حیوانی و آگاهی از میزان طبیعی 
ها در شرایط و حاالت گوناگون فیزیولوژیک و پاتولوژیک آن
منظور انتخاب شیوه مناسب درمان در برخورد با موارد بیماري به

؛ Kaneko ،1989(باشدو سایر حاالت غیرطبیعی ضروري می
Irfan ،1967(.عنوان آنزیم، هورمون، پادتن، عوامل ها بهپروتئین

کنند که هر ادي و ترکیبات حاصل در بدن ایفاي نقش میانعق
؛ Kaneko ،1989(کدام وظایف مهمی را در بدن بر عهده دارند

Irfan ،1967( . عوامل موثر بر میزان پروتئین تام سرم خون دو
دهنده دسته عوامل فیزیولوژیک و پاتولوژیک و یا عوامل افزایش

، سن: د که شاملشوندهنده پروتئین تام تقسیم میو کاهش
تغذیه، آبستنی و شیرواري، دما، هیدراسیون و دهیدراسیون، 

اي، هاي کلیوي و رودهها، بیماريعوامل مصنوعی، سوختگی
و Bishop(باشندهاي کبدي و اختالل در جذب  میبیماري

).Barta ،1993؛ Harvey،1998و Meyer؛ 2000همکاران، 

هامواد و روش
که صورتیبه،ساله در چهار فصل متوالی از یکاین مطالع

دست هتري بهاي بیشهپاییز فصل نخست بررسی باشد تا زاد
با کمک آرشیو اداره کل دامپزشکی و انجمن .آید انجام شد

سوارکاري اداره کل تربیت بدنی سه استان گیالن، مازندران و 
حقیقاتی و ت)غیرصنعتی(برداري سنتی هاي نمونهجایگاهگلستان

تراکم نحوي که مراکز تجمع واتفاقی انتخاب شدند و بهصورتهب
ها و همه شهرستانرا دربرگیرندهاهریک از استانزادبومنژادهاي

راس 94مجموعاً از . گیري انجام گرفترا پوشش دهند، نمونه

نقاط مختلف استان گیالن، مازندران ازسالمظاهرهبپونیکاسپین
هاي خون از ورید وداج نمونه. عمل آمدگیري بهخونلستان گو

. هاي بدون ماده ضدانعقاد تخلیه گردیدنددر لولهآوري وجمع
در . گیري صبح زود و قبل از تغذیه حیوان انجام شدنمونه

2500دقیقه و با سرعت 10مدت هاي خون بهآزمایشگاه نمونه
هاي در میکروتیوپوشدها جداآندقیقه سانتریفوژ و سرمدردور

لیتري ریخته شد و تا زمان انجام آزمایش در دماي میلی5/1
پروتئین تام سرم خون با . داري شدندگراد نگهدرجه سانتی-20

کمپانی اپندرفاستفاده از دستگاه بیوشیمی آنالیزر الن ساخت
سنجش وتفکیکبراي.قرارگرفتسنجشموردبیورهروشبهآلمان

هاي سرم از دستگاه الکتروفورز ء مختلف پروتئینمیزان اجزا
کیت آزمایشگاهی هر دو ساخت کشور فرانسه و20Kسبیا مدل 

براي انجام آزمایش، پس از . روش ژل آگارز استفاده گردیدبه
ل آن به دستگاه گذاري بر روي شانه اپلیکاتور و انتقانمونه

یه انجام و ثان40مدت گذاري بر روي ژل بهاپلیکاتور، نمونه
pH3/05/8بالفاصله ژل به تانک الکتروفورز حاوي بافر با

90دقیقه در ولتاژ 22مدت شد و جداسازي نمونه بهانتقال داده
سپس ژل حاوي .آمپر صورت گرفتمیلی312جریانشدتو

15مدت هاي تفکیک شده از تانک الکتروفورز خارج و بهنمونه
80داري و سپس در حرارت نگهدقیقه در محلول فیکساتیو 

دقیقه خشک گردیدند و پس از 45مدت گراد و بهدرجه سانتی
آمیزي و پس از سه رنگدقیقه با رنگ آمیدوبالك4مدت بهآن 

گراد خشک ودرجه سانتی80در آون زدایی، مجدداًمرحله رنگ
بندي شدند و طور مقدماتی فایلها کُدگذاري و بهنهایتاً همۀ ژل

.متري انجام گردیدمیزي الکتروآعملیات رنگازپس
هاي مختلف در میان هاي پروتئینمیانگینمقایسهمنظوربه
ها از آنالیز واریانس دوطرفه و آزمون حداقل اختالف اسبچه
هايمیانگینمقایسهمنظوربهچنینهم.شداستفاده(LSD)دارمعنی

استفاده T-Studentاز آزمون هاها در میان اسبچهاین پروتئین
هاي درصدها استخراج و سپس نتایج در قالب میانگین. شد

هاي مختلف عالوه بر آن همبستگی بین پروتئین. گزارش گردید
گیري و با اندازه،نیز با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون

.ها محاسبه شددار بودن آنمعنیگیري روش فیشرکارهب

نتایج
در . عمل آمدگیري بهلم خونراس اسبچه خزر سا94از 

آلبومین، : شاملپروتئینیتام و شش فراکسیونپروتئینهااسبچه
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گلوبولین، بتادوگلوبولین بتایکآلفادوگلوبولین،گلوبولین،آلفایک
. دست آمدو گاماگلوبولین به

مطابق : هاي خزريها در اسبچهمیانگین فراکسیون
گرم 34/7±8/0در اسبچه خزري میانگین پروتئین تام 1جدول

لیتر، گرم در دسی68/3±03/0لیتر، میانگین آلبومیندر دسی
میانگینلیتر،دسیدررمگ19/0±004/0گلوبولینلفایکآمیانگین

لیتر، میانگین بتایک گرم در دسی78/0±01/0گلوبولین لفادوآ
گلوبولیندور، میانگین بتالیتگرم در دسی71/0±02/0گلوبولین

54/1±02/0گاماگلوبولینمیانگینلیتر،دسیدرگرم01/0±46/0
گرم در 65/3±05/0لیتر، میانگین گلوبولین تام گرم در دسی

. دست آمدهب01/1±01/0گلوبولینبهآلبومینلیتر و نسبتدسی
براساس : هاي خزري نراسبچهدرهافراکسیونمیانگین

21/7+12/0در اسبچه خزري نر، میانگین پروتئین تام 2دول ج
گرم در دسی63/3±05/0لیتر، میانگین آلبومین دسیگرم در

لیتر، گرم در دسی23/0±05/0گلوبولینلفایکآلیتر، میانگین 

لیتر، میانگین  گرم در دسی78/0±02/0دو گلوبولینلفاآن میانگی
دولیتر، میانگین بتام در دسیگر71/0±03/0یک گلوبولینبتا

لیتر میانگین گاما گلوبولین گرم در دسی46/0±03/0گلوبولین 
59/3±07/0تامگلوبولینمیانگینولیتردسیدرگرم04/0±46/1

. دست آمدهب01/1±01/0و نسبت آلبومین به گلوبولین 
مطابق :مادهخزريهاياسبچهدرهافراکسیونمیانگین

44/7±1/0میانگین پروتئین تام . باشدشرح زیر میبه3جدول
گرم در 72/3±04/0لیتر، میانگین آلبومین گرم در دسی

گرم در 19/0±01/0گلوبولین لفایکآلیتر، میانگین دسی
گرم در 79/0±01/0دوگلوبولینلفاآلیتر، میانگین دسی
گرم در 71/0±02/0گلوبولینیکلیتر، میانگین بتادسی
گرم در 47/0±02/0گلوبولین لیتر، میانگین بتا دودسی
گرم در 54/1±03/0لیتر، میانگین گاما گلوبولین دسی
لیتر و دسیدرگرم69/3±06/0لیتر، میانگین گلوبولین دسی

.بود01/0±01/0نسبت آلبومین به گلوبولین 

هاي سرم اسبچه خزري پروتئین)X±SD(معیارمیانگین و انحراف :1جدول 
αβ

Total proAlb
1 α2 α١ β2 β

γGluAlb/Glu

گرم در 
65/3±54/105/0±46/002/0±71/001/0±78/002/0±19/001/0±68/3004/0±34/703/0±08/0لیتردسی

51±2/2031/6±2/822/2±3/121/10±8/901/2±2/302/3±0/5205/0±01/0درصد
01/0±01/1

هاي سرم اسبچه خزري نر پروتئین)X±SD(میانگین و انحراف معیار :2جدول 
αβ

Total proAlb
1 α2 α١ β2 β

γGluAlb/Glu

گرم در 
59/3±46/107/0±46/004/0±71/003/0±78/003/0±23/002/0±63/305/0±21/705/0±12/0لیتردسی

2/45±2/2012/2±4/55/4±2/102/2±8/1021/3±8/119/9±51/222/0±2/45درصد
01/0±01/1

هاي سرم اسبچه خزري ماده پروتئین)X±SD(میانگین و انحراف معیار :3جدول 
αβ

Total proAlb
1 α2 α١ β2 β

γGluAlb/Glu

گرم در 
69/3±54/106/0±47/003/0±71/002/0±79/002/0±19/001/0±72/301/0±44/704/0±10/0لیتردسی

0/53±23/131/6±8/021/0±98/001/0±01/123/0±1/303/1±0/4186/0±04/1درصد
01/0±01/1
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بحث
هاي سرم در الکتروفورتوگرام بستگی بندي پروتئینبخش

الکتروفورز، شگرد الکتروفورز و آموختگی پژوهنده یوهشبهزیادي
بدان چشم داشت دبندي بایتر در روند بخشچه بیشآن. دارد

درالکتروفورتوگرام شدهدیدهبخشهردرآمدههمگردهايپروتئین
توان هرگونه افت و خیز در نمودار الکتروفورتوگرام را نمی.است
ئینی و یا نبود آن را نشانه اي از پیدایش یک بخش پروتنشانه

که امروزه ناهمگونی چنانآورد،شمارهبپروتئینیبخشیککمبود
هاي ایمنولوژیک هاي الکتروفورتیک در سایه آزمونو ناهنجاري

گردد و بایستی هر و ایمنوبیوشیمیایی بررسی و ردیابی می
، Coles(اش دریافتهاي شناخته شدهبخش را با پروتئین

هایی گزارش).Rose ،1664وHodgson؛ Irfan ،1967؛ 1986
سازي الکتروفورتوگرام هنجار ها براي فراهماز نخستین تالش

ها بر ترین پژوهشجانوران گوناگون در دسترس است که بیش
هاي پژوهندگان درباره الکتروفورتوگرام سرم خون انسان دانسته

است که نشان داده ) Kaneko)1989اگرچه . استوار است
توان نوارهاي گاما یک گلوبولین و گاما دو گلوبولین را نیز در می

؛ Harvey ،1998وMeyer(الکتروفورتوگرام سرم سگ دید 
Orsini وDivers،1998 .(چون گاو خواران اهلی همدر علف

گلوبولین، بتادو هاي آلبومین، آلفاگلوبولین، بتایکتوان بخشمی
دست هن را در نمودار الکتروفورتوگرام بگلوبولین و گاماگلوبولی

نوارهاي بتایک ) Kaneko)1989تنها .آمده شناسایی نمود
بتادوگلوبولین را از نمودار الکتروفورتوگرام گاو گزارش وگلوبولین

هايبخشازگوسفندخونسرمالکتروفورتوگرامالگوي.استنموده
دو گلوبولین، گامایک گلوبولین، بتابتایکآلفاگلوبولین،آلبومین،
آید و الگوي الکتروفورتوگرام و گامادوگلوبولین پدید میگلوبولین

سرم خون بز همانند آن است و تنها یک بخش گاماگلوبولینی 
؛Divers،1998و Orsini؛Harvey ،1998وMeyer(دارد

Coles،1986.(هاي الگوي الکتروفورتوگرام اسب را با بخش
گلوبولین، آلفادو گلوبولین، بتایک گلوبولین، یک آلبومین، آلفا

؛Tizzard ،2000(شناسددو گلوبولین و گاما گلوبولین میبتا
Pratt،1996؛Kirkالکتروفورتوگرامدر.)1975همکاران،و

یک لفاآهاي آلبومین،دست آمده از در اسبچه خزري بخشهب
و و  گلوبولیندبتایک گلوبولین،بتاگلوبولین،لفادوآگلوبولین،

FirthوKristensenدست آمد که با گزارش هگاما گلوبولین ب

Mattheeuws. هیچ همانند نیست)1374(نیا و رشیدي) 1997(

اسب 8دست آمده از هدر الکتروفورتوگرام ب)1966(و همکاران 
cآلفا دو،)ab)ab2αهاي آلفادو در محیط سیترات آگار بخش

)c2α(،بتا)1β (بتا دو و)2β ( گلوبولین را میان دو بخش آلبومین
و همکاران، (Mattheeuwsاند و گاما گلوبولین گزارش نموده

در)1972(Osbaldistonو ) 1969(Coffmanپیگیري ).1966
هاي آلفادو، دهنده پیدایش بخشنشاناسب62و 20بررسی

لبومین و گاما دو گلوبولین در میان دو بخش آبتایک و بتا
و Massipچنینهم.)Coffman)،1996باشند گلوبولین می

Fumiere)1974( اسب و نیز 98در بررسیKirkو همکاران
اسب و با پیروي از پژوهشگران یاد شده 14در بررسی )1975(

abآلفادوهاي آلفایک،کارگیري از ژل سیترات آگار بخشهدر ب

)ab2α(،آلفادوc)c2α(،اندبتایک، بتادوگلوبولین را یافته)Kirk و
رأس اسب با 10در بررسی ) 1969(Bierer).1975، همکاران

،)b2α(bآلفادو،)a)a2αآلفادوآلفایک،هايبخششدهیادشگرد
گلوبولین را نیز ،)b2β(b، بتادو)a2β(a، بتایک، بتادو)c)c2αآلفادو

با ) Firth)1977وKristensen.از یکدیگر جدا نموده است
کاربرد محیط ژل آگاروز توان شگرد الکتروفورز را افزوده و 

،)a)a2αهاي آلفایک، آلفادو رأس اسب بخش50اند در توانسته
دو ، بتایک و بتا)c2α(cدو، آلفا)ab2α(abدو، آلفا)aa)aa2αدواآلف

گلوبولین را در میان دو بخش آلبومین و گاما گلوبولین آشکار 
ایشان در پژوهش خود . )Firth،1977و Kristensen(سازند 

هاي رأس اسب عرب داراي بخش6که الکتروفورتوگرام دریافتند
یک بخش باشد و هیچمی) ab2α(abو آلفادو) a)aa2αآلفادو
.  هاي گروه همسان نیستندندارد و با دیگر اسب) a)a2αآلفادو
Barta وArnold)1993(،Kaneko)1980( ،Bauerو همکاران

)1985(،Kaneko)1989 ( وBarta)1993 ( اند که دادهنشان
دوگلوبولین یافتنی هاي آلفایک، آلفادو، بتایک و بتاهمواره بخش

اسبچه خزري مطابقت مورددراخیرهاي هستند که با یافته
نبود بخش ).Kaneko ،1989؛Arnold ،1993و Barta(دارد
و ) 1966(و همکاران Mattheeuwsگلوبولین در بررسی یکآلفا

Kristensenچه ، در مقایسه با آن)c)c2αدوآلفانامبابخشییافتن

گر ناهمانندي نگرش پژوهشگران اند نشانیافته) Firth)1977و
هاي کاربرد الکتروفورز و در کنار آن شده در نخستین سالیاد

باشد هاي پایه سیترات آگارو ژل آگاروز میکاربرد محیطبازتاب 
تنها ) 1972(Osbaldistonو ) Coffman)1969اما گزارش 

و همکاران، (Feldmanگردد دو گلوبولین گزارش میخش آلفاب
2000.(Massip وFumiere)1974 (ش همراه با گزارش بخ

و آلفادو گلوبین را نیز ) c)c2αدوهاي آلفاآلفایک گلوبولین بخش
هماهنگ ) 1980(و همکارانKirkهاي کنند که با یافتهجدا می

و گلوبولین آلفاد) Firth)1977وKristensenاز دیگر سو . است
کنند که نشان از را گزارش می) c)c2αدواند و آلفارا نیافته
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هاي ده بر آراستگی واحد پروتئینپافشاري پژوهشگران نامبر
دارد و سازنده هر بخش شناخته شده در نمودار الکتروفورتوگرام

؛Radostitis،2000(فشاري نمود توان بر درستی آن پانمی
PapadopoulosوKintzios،1969.(هايپژوهشگزارشKaneko

)1980( ،Bauer و همکاران)1985( ،Kaneko)1989( ،Barta

هاي آلبومین، ا جداسازي بخشکه همراه ب) Arnold)1993و 
باشد همانندي گلوبولین میآلفایک، آلفادو، بتایک، بتادو و گاما

در ) Bierer)1969تنها گزارش. خوردتري به چشم میبیش
دهنده نوارهاي گامایک و گامادو رأس اسب نشان10بررسی 

شیوه در با همین ) 1380(بهاري و همکاران. استگلوبولین 
رأس اسب کرد بخش پست آلبومین را در نمودار 38بررسی 

گمان)Cothran)1999یافته و بر پایه گزارش گرامالکتروفورتو
همانندي ژنتیکی میان اسبچه خزري، اسب ترینکه بیشاندبرده

ر د)1380(بهاري و همکاران . باشدمیکرد و اسب عرب 
دو گلوبولین هاي آلفایک و آلفادو، بتایک و بتاجداسازي بخش

. اندبوده) 1374(نیا تر از رشیديموفقنیز 
گرم 2/7میزان پروتئین تام سرم خون اسبچه خزري نر 

لیتر و در گرم در دسی4/7لیتر و اسبچه خزري ماده در دسی
. ت آمددسهلیتر بگرم در دسی3/7نمونه اسبچه خزري 94

KristensenوFirth)1977 ( 50میزان پروتئین تام سرم خون
9/4- 5/5اند ها از نژاد عرب بودهرأس از آن6رأس اسب را که 

. اندلیتر گزارش نمودهگرم در دسی
و اسبچه 63/3میزان میانگین آلبومین اسبچه خزري نر 

شد که روند آشکار . باشدلیتر میگرم در دسی72/3خزري ماده 
تغییرات میزان میانگین آلبومین با تغییرات میانگین پروتئین 

جا که آلبومین بخش و از آن) >01/0p(باشد تام همسو می
بزرگی از پروتئین تام سرم خون را دربر دارد همسویی یاد شده 

.)Pratt ،1996؛Harvey ،1998وMeyer(پذیرفتنی است
ومین اسبان با افزایش سن روشن شد که میانگین اندازه آلب

در) 1985(و همکاران Bauerا که ب) p>01/0(یابد کاهش می
بررسی چگونگی میزان آلبومین در سال نخست زندگی کره 

Furrاست و با گزارشهمانند) 1374(نیا ها و رشیدياسب

که از افزایش آلبومین پالسماي خون اسب همزمان با ) 1994(
. خوانی نداردکند همافزایش سن یاد می

میزان میانگین آلفایک گلوبولین سرم خون اسبچه خزري 
گرم در دسی2/0لیتر و در اسبچه خزري نر گرم در دسی1/0

. دست آمدهلیتر بگرم در دسی1/0لیتر و در اسبچه خزري ماده 
در الکتروفورتوگرام بخش ) Firth)1977وKristensenچه آن

) درصد7/14لیتر، گرم در دسی97/0(ان آلفا گلوبولین اسب

، )ab2α(abو آلفادو،)aa2α(aaدوآلفا،)a)a2αاند وآلفادوشناخته
بخش آلفایک یافت تواند هماناند مینام گذارده،)b)b2αآلفادو

رو باشد افزایش میزان آلفایک گلوبولین با شده در پژوهش پیش
)>05/0p(کاهش میزان میانگین گامایک گلوبولین همراه است 

هاي نر با یک گلوبولین اسبو دگرگونی میزان میانگین آلفا
به آن . )>05/0p(میزان میانگین گلوبولین تام همسو است 

باشد دستاوردي ها میلین بخشی از گلوبولیندلیل که آلفا گلوبو
.پذیرفتنی است

دوگلوبولین سرم خون اسبچه خزري میزان میانگین آلفا
FirthوKristensen. دست آمدهگرم در دسی لیتر ب7/0ماده 

گرم در 67/1میزان آلفا دو گلوبولین اسبان را ) 1977(
aایشان الگوي آلفادواند،بدست آورده)درصد6/20(لیتر دسی

)a2α(،آلفادوb)b2α (و آلفادوc)c2α( را در اسبان غیرعرب و
cآلفادوو )b2α(bلفادو، آ)ab2α(ab، آلفادو)aa)aa2αالگوي آلفادو

)c2α(تر شاید درست. اندبرداري شده یافتهاسبان عرب نمونهدررا
4/10(لیتر گرم در دسی7/0)c)c2αآلفادوآن باشد که بخش 

برابر با بخش آلفادو نمودار الکتروفورتوگرام اسبان را )رصدد
دانست خزرياسبچهالکتروفورتوگرامنمودارگلوبولین

)KristensenوFirth ،1977( . میزان میانگین آلفادو گلوبولین
.)>05/0p(یابداسبان با افزایش سن کاهش می

دگرگونی اندازه میانگین بتاگلوبولین با دگرگونی اندازه 
)p>01/0(ئین تام و گلوبولین تام هماهنگی دارد میانگین پروت

هاي سرم زیرا بتا گلوبولین بخشی از پروتئین.که پذیرفتنی است
خون اسبچه میزان میانگین بتا گلوبولین سرم. خون را دربر دارد

یک یک و بتادو جدا شد که میانگین بتاخزري دو فراکسیون بتا
گرم در 4/0دو گین بتالیتر و میانگرم در دسی7/0گلوبولین 

هاي خزري نر میانگین چه در اسبچهنچنا.باشدلیتر میدسی
لیتر و در گرم در دسی4/0لیتر و بتادو گرم در دسی7/0بتایک 
لیتر و بتادو گرم در دسی7/0هاي خزري ماده نیز بتایک اسبچه

دست آمده هناهمسانی اندازه ب. باشدلیتر میگرم در دسی4/0
اي پدیرفتنی است و نشانه)>01/0p(هاي نر و ماده اسببراي 

. باشداز بازتاب جنس اسب در میزان بتا گلوبولین سرم خون می
در اسبچه خزري تنها یک بخش گاماگلوبولین مشاهده 

لیتر، در اسبچه گرم در دسی6/3که در اسبچه خزري شده است
لیتر دسیدرگرم6/3مادهخزريو در اسبچه5/3نرخزري

هاي نر و مادهدست آمده براي اسبهناهمسانی اندازه ب. باشدمی
)05/0p<(هاي سرم نمایشگر بازتاب جنس اسب در پروتئین

بازتاب سن و جنس کهآنبی) Bierer)1969.باشدخون می
درصد 1/12اسب را بسنجد تنها اندازه گامایک گلوبولین را 
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باور دارند که ) Firth)1977وKristensen.نمایدمیگزارش
گیرد و سالگی فزونی می5اندازه گاماگلوبین  سرم خون اسب تا 

ایشان . گذاردپس از آن میانگینی پایدار را به نمایش می
هاي الکتروفورتیک یک از بخشاند که هیچچنین گمان بردههم

. اسب وابستگی نداردها با افزایش سن پروتئینی سرم خون اسب
تغییرات میزان میانگین گامایک گلوبولین با تغییرات میزان 
میانگین گامادو گلوبولین و نیز با میزان میانگین گلوبولین تام 

دهنده وابستگی ساختاري که نشان)>01/0p(باشد همسو می
هاي گلوبولینی بخش بزرگی از پروتئینکهگاماگلوبولینینوارهاي

.سازند استمیسرم خون را
KristensenوFirth)1977 ( اندازه میانگین گلوبولین تام

ند را گزارش نمود) درصد2/54(لیتر گرم در دسی0/4اسبان را 
دست آمده هرو بچه در پژوهش پیشکه نزدیکی بسیاري با آن

دگرگونی اندازه میانگین گلوبولین تام با دگرگونی . است دارد
دستاوردي که)>01/0p(باشدمیهمسوتامپروتئینینمیانگاندازه

تام با افزایش سن میزان میانگین گلوبولین.پذیرفتنی است
افزایش میزان میانگین گلوبین تام با کاهش .گیردفزونی می

.)>01/0p(میزان نسبت آلبومین به گلوبولین همگام است 
خزري چه میزان میانگین نسبت آلبومین به گلوبولین اسبچه

بر پایه . دست آمدهب01/1هاي ماده هاي نر و چه اسبچهاسبچه
دست آمده در هسنجش وابستگی آماري میان اندازه ب

). p>05/0(هاي خزري کامالً همانندي وجود دارد اسبچه
میزان میانگین نسبت آلبومین به گلوبولین با افزایش سن 

ین سرم خون در جانوران میزان و گونه پروتئ.یابدکاهش می
سرم خون پروتئین.داردراگوناگون همانند نبوده و ویژگی خود

شیوه زندگی و کاربرد اسب بستگی زیادي به تندرستی، خوراك،
هاي اسب، نژاد، سن، جنس، آبستنی و شیرواري، ناهنجاري

هاي آماسی و ایمنی، پاسخمادرزادي و ژنتیکی و فیزیولوژیک،
کوبی و نیز هاي ایمنی شناختی، مایهگاه آزمونها و بیماري

گیري و نیز ها دارد گرچه نبایستی روش و شیوه اندازهنئوپالزي
چنین ویژگی و دامنه هاي آزمایشگاهی و همشگرد کاربرد شیوه

هاي گوناگون سنجش پروتئین را کارآیی آزمونوکارکرد
.فراموش نمود

ب شناخته شده استاگرچه نژادهاي بسیاري از اس
هاي سرم خون ها درباره سنجش پروتئینبسیاري از دانسته

هایی بنا شده است که نژاد اسبان بر پایه دستاورد پژوهش
اند و همواره دستاوردهاي را دستمایه بررسی خود ننمودهايویژه

اند و آن دسته از گزارش شده» اسب«دست آمده براي گونه هب
.باشنداند اندك میدي ویژه پرداختهپژوهشگران که به نژا

هاي هاي بسیاري از رهگیري تغییرات اندازه پروتئینگزارش
هاي گیريدست است که نیاز به اندازهدراسبخونسرمگوناگون
اند چرا تر ساختههاي هنجار سرم خون اسب را بایستهپروتئین

هاي پاتولوژیک همواره در سایهگیريکه ارزشمندي اندازه
.کندهاي فیزیولوژیک نمود پیدا میسنجش با اندازه
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