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بررسی مقایسهای،آنالیتیک و الکتروفورتیک الگوی پروتئینهای سرم اسبچه خزر و اسب
عرب ایرانی ()Equus ferus caballus



لیال مدیری* :گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی ،واحد الهیجان ،دانشگاه آزاد اسالمی الهیجان ،ایران
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چکیده
اسبچه خزری واسب عرب ایرانی از هزاران سال پیش بومی ویک نژاد کاملا ایرانی میباشند .پروتئینها بهعنوان آنزیم ،هورمون ،پادتن،
عوامل انعقادی و ...نقش دارند .این مطالعه در استانهای گیلن ،مازندران ،گلستان و خوزستان بر سرم  86اسب عرب ایرانی و  94کاسپین پونی
انجام شد .پروتئین تام سرم با دستگاه بیوشیمی آنالیزر الن (اپندرف) و بهروش بیوره و برای تفکیک و میزان اجزاء پروتئینهای سرم با دستگاه
الکتروفورز (سبیا مدل  )K20بهروش ژل آگارز مورد سنجش قرارگرفت .در اسب عرب میانگین پروتئین تام  ،7/2±0/64آلبومین،2/9±0/56
 α1گلوبولین  α2 ،0/2±0/09گلوبولین  β ،1/2±0/28گلوبولین 1γ ،0/1±0/18گلوبولین  2γ ،0/7±0/85گلوبولین  1/2±0/4و میانگین
گلوبولین تام  4/2±0/55گرم در دسیلیتر و نسبت آلبومین به گلوبولین  0/7±0/18در برابر کاسپین پونی میانگین پروتئین تام ،7/34±0/8
آلبومین  α1 ،3/68±0/03گلوبولین  α2 ،0/19±0/004گلوبولین  β1 ،0/78±0/01گلوبولین  β2 ،0/71±0/02گلوبولین ،0/46±0/01
 γگلوبولین  ،1/54±0/02گلوبولین تام  3/65±0/05و نسبت آلبومین به گلوبولین  1/01±0/01بهدست آمد .یافتههای این پژوهش نشان داد
که بتا یک و بتا دو گلوبولین در میان دو بخش آلبومین و گاما گلوبولین میباشند.
کلمات کلیدی :الکتروفورز ،پرونئینهای سرم ،اسب عرب ایرانی ،اسبچه خزر

* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولeim_clinpathem@yahoo.com :
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مقدمه
اسب عرب ایرانی یک نژاد کامالً ایرانی بوده و چون اولینبار اروپاییان
این اسب را از کشورهای عربی دریافت کردهاند به اسب عرب مشهور
گردیده است و نیای آن اسبچه خزری و همخون اسب عرب میباشد.
ریخت آن همسان اسب عرب بلندتر ،زیباتر و برازندهتر است و از هزاران
سال پیش ،بومی سواحل دریای خزر بوده و مطالعات خونشناسی ثابت
نموده که اسبچه خزر جد تمامی اسبان دنیا بوده و اسبان عرب از اسبچه
خزر بهوجود آمدهاند .اسبچه خزر کامالً شبیه کالس اسبها میباشند،
لذا به آن اسب مینیاتوری دریای خزر اطالق گردید ( .)1994 ،Ballبخش
بزرگی از بدن جانوران را پروتئینها تشکیل میدهند .پروتئینها
بیوپلیمرهای ازت داری هستند که از اتصال واحدهای کوچکی ساخته
شدهاند .کارکرد پروتئینها فراهمآوری اسیدهای آمینه ،نگهداری فشار
انکوتیک ،جابجایی اتمها ،مولکولها و غیره است .پروتئینها به عنوان
آنزیم ،هورمون ،پادتن ،عوامل انعقادی و ترکیبات حاصل در بدن ایفای
نقش میکنند .شناخت انواع پروتئینهای سرم خون و آگاهی از میزان
طبیعی و مطالعه تغییرات آنها در شرایط و حاالت گوناگون فیزیولوژیک
و پاتولوژیک و برخورد با موارد بیماری ضروری میباشد (،Duncan
1994؛ 2002 ،Mc Gavin؛  .)1998 ،Meyerآلبومین در حیوانات 35
تا  50درصد بعد از پره آلبومین سریعترین حرکت را در میدان الکتریکی
در الکتروفورز دارا میباشد و نقش اساسی در نگهداری فشار آنکوتیک
پالسما داشته و بهعنوان حامل غیراختصاصی برای حمل بسیاری از مواد
پالسما عمل میکند .گلوبولینها در الکتروفورز سرم خون به سه دسته
گلوبولین ها (آلفا و بتا) که در کبد ساخته میشود و گاماگلوبولینها
که توسط لنفوسیتهای بی و پالسما سلها بهویژه بافتهای لنفوئیدی
تولید و ترشح میشوند (1994 ،Duncan؛2002 ، Mc Gavin؛ Meyer
1998 ،؛ .)1975 ،Kirk

مواد و روشها
این مطالعه در چهار فصل متوالی از یکسال انجام شد .از استانهای
گیالن ،مازندران  ،گلستان و خوزستان جایگاههای نمونهبرداری سنتی
(غیرصنعتی) و تحقیقاتی بهصورت اتفاقی انتخاب شدند و نمونهگیری
انجام گرفت .مجموعاً از  94راس کاسپین پونی ( 41راس نر و  53راس
ماده) و  86اسب عرب ایرانی ( 30راس نر و  56راس ماده) بهظاهر
سالم خونگیری بهعمل آمد .نمونهگیری صبح زود و قبل از تغذیه حیوان
انجام شد .در آزمایشگاه نمونهها سانتریفوژ و سرم جدا شد و تا زمان
انجام آزمایش در دمای  -20درجه سانتیگراد نگهداری شدند .پروتئین
تام سرم خون با استفاده از دستگاه بیوشیمی آنالیزر الن ساخت شرکت
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اپندرف آلمان بهروش بیوره مورد سنجش قرار گرفت .تفکیک پروتئینهای
سرم با دستگاه الکتروفورز سبیا مدل  K20وکیت آزمایشگاهی هر دو
ساخت کشور فرانسه بهروش ژل آگارز استفاده گردید .برای انجام آزمایش،
پس از نمونهگذاری بر روی شانه اپلیکاتور و انتقال آن به دستگاه
اپلیکاتور ،نمونهگذاری بر روی ژل بهمدت  40ثانیه انجام و بالفاصله
ژل به تانک الکتروفورز حاوی بافر با  8/5±0/3 pHانتقال داده شد و
جداسازی نمونه بهمدت  22دقیقه در ولتاژ  90و شدت جریان 12±3
میلی آمپر صورت گرفت .سپس ژل حاوی نمونههای تفکیک شده از
تانک الکتروفورز خارج و بهمدت  15دقیقه در محلول فیکساتیو نگهداری
و سپس در حرارت  80درجه سانتیگراد و بهمدت  45دقیقه خشک
گردیدند و پس از آن بهمدت  4دقیقه با رنگ آمیدوبالک رنگآمیزی
و پس از سه مرحله رنگزدایی ،مجدداً در آون  80درجه سانتیگراد
خشک و نهایتاً همة ژلها کُدگذاری و بهطور مقدماتی فایلبندی
شدند و پس از عملیات رنگآمیزی الکترومتری انجام شد .بهمنظور
مقایسه میانگینهای پروتئینهای مختلف از آنالیز واریانس دوطرفه و
آزمون حداقل اختالف معنیدار ) (LSDاستفاده شد .بهمنظور مقایسه
میانگینهای این پروتئینها در میان اسبها و اسبچههای بالغ و نابالغ نر
و ماده از آزمون  T-Studentاستفاده شد .سپس نتایج در قالب میانگینهای
درصدها استخراج و گزارش گردید .عالوه بر آن همبستگی بین پروتئینهای
مختلف نیز با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون اندازهگیری و با
بهکارگیری روش فیشر معنیدار بودن آنها محاسبه شد.

نتایج
در اسب عرب ایرانی پروتئین تام و شش فراکسیون پروتئینی شامل:
آلبومین ،آلفایک گلوبولین ،آلفا دوگلوبولین ،بتا گلوبولین ،گاما یک
گلوبولین و گاما دوگلوبولین اندازهگیری شدند .نتایج بهدست آمده در
اسبهای عرب ایرانی نر و ماده تقسیمبندی آنها به گروههای سنی
مختلف و مقایسه هر یک از دادهها با سایر دادهها در همان گروه و سایر
گروهها در جداول زیر آمده است (واحدها براساس گرم در دسیلیتر
میباشد) .براساس جدول  1در اسبهای عرب ایرانی میانگین پروتئین
تام  ،7/0±0/46میانگین آلبومین  ،3/0±0/65میانگین  α1گلوبولین
 ،0/2+0/02میانگین  α2گلوبولین  ،1/0±0/82میانگین  βگلوبولین
 ،1/0±0/12میانگین  γ1گلوبولین  ،0/5±0/58میانگین  γ2گلوبولین
 1/0±0/4و میانگین گلوبولین تام  5/0±0/50گرم در دسیلیتر و
نسبت آلبومین به گلوبولین  0/7±0/18میباشد.
براساس جدول  2در اسبهای عرب ایرانی نر میانگین پروتئین
تام  ،7/0±0/60میانگین آلبومین  ،3/5±0/50میانگین  α1گلوبولین
 ،0/2±0/02میانگین  α2گلوبولین  ،1/3±0/30میانگین  βگلوبولین
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 ،6/9±0/02میانگین  γ2گلوبولین  ،1/2±0/54میانگین گلوبولین تام
 4/29±0/25گرم در دسیلیتر و میانگین نسبت آلبومین به گلوبولین
 0/7±0/20میباشد .براساس نتایج فوق و مقایسه میانگین فراکسیونهای
مختلف بین اسبهای عرب ایرانی نر و ماده اختالف بین میانگین
آلبومین  α2گلوبولین و  α2گلوبولین β ،گلوبولین γ1 ،گلوبولین و
نسبت آلبومین به گلوبولین معنیدار میباشد (.)p>0/05

 ،0/9±0/25میانگین  γ1گلوبولین ،0/58±0/02میانگین  γ2گلوبولین
 ،1/3±0/40میانگین گلوبولین تام  3/9±0/05و میانگین نسبت آلبومین
به گلوبولین  0/8±0/02میباشد .براساس جدول  3در اسبهای عرب
ایرانی ماده میانگین پروتئین تام  ،7/2±5/89میانگین آلبومین
 ،3/0±0/54میانگین  α1گلوبولین  ،0/2±0/19میانگین  α2گلوبولین
 ،1/19±0/20میانگین  βگلوبولین  ،1/0±0/22میانگین  γ1گلوبولین

جدول  :1میانگین و انحراف معیار ) ( ±SDپروتئینهای سرم اسب عرب ایران ()86
Glu

γ2

γ1

β

α2

5/0±0/50

1/0±0/4

0/0±5/58

1/0±0/12

1/0±0/82

0/2±0/02

58/6±0/84

15/5±9/65

3±7/68

13/2±4/87

10/2±4/87

0±30/7

Alb/Glu

0/0±7/12

γ

α
α1

Alb

Total pro

3/0±0/65

7/0±0/46

41/±5/65

گرم بر دسیلیتر
%

جدول  :2میانگین و انحراف معیار ) ( ±SDپروتئینهای سرم اسبهای نر عرب ایران ()30
γ
Alb/Glu

0/8±0/02
0/051

β

α
α2

α1

Alb

Total pro

Glu

γ2

γ1

1/3±0/30

0/2±0/02

3/5±0/50

7/0±0/60

3/9±0/05

1/3±0/40

0/58±0/02

0/9±0/25

2/7±0/39

44/0±6/00

45/8±7/0

16/0±6/0

7/76±2/37

13/3±2/37

17/0±3/0

0/050

0/004

0/015

0/48

0/01

0/007

0/180

گرم بر دسیلیتر
%

0/48

اختالف معنیدار

جدول  :3میانگین و انحراف معیار) ( ±SDپروتئینهای سرم اسبهای ماده عرب ایران ()56
γ
Alb/Glu

0/7±0/20
0/012

β

α

Glu

γ2

γ1

4/29±0/25

1/2±0/54

0/69±0/02

1/0±0/22

60/0±5/89

16/9±5/89

10/0±3/47

15/0±3/0

16/48±2/30

0/081

0/81

0/02

0/005

0/18

از  94راس اسبچه خزر سالم خونگیری بهعمل آمد .در اسبچهها
پروتئین تام و شش فراکسیون پروتئینی شامل :آلبومین ،آلفایک
گلوبولین ،آلفا دوگلوبولین ،بتا یک گلوبولین ،بتا دو گلوبولین و گاما
گلوبولین بهدست آمد .نتایج بهدست آمده در جداول مربوطه آمده
است .مطابق جدول  4در اسبچه خزری میانگین پروتئین تام 7/34±0/8
گرم در دسیلیتر ،میانگین آلبومین  3/68±0/03گرم در دسیلیتر،
میانگین  α1گلوبولین  0/19±0/004گرم در دسیلیتر ،میانگین α2
گلوبولین  0/78±0/01گرم در دسیلیتر ،میانگین  β1گلوبولین
 0/71±0/02گرم در دسیلیتر ،میانگین  β2گلوبولین 0/46±0/01
گرم در دسیلیتر ،میانگین  γگلوبولین  1/54±0/02گرم در دسیلیتر،
میانگین گلوبولین تام  3/65±0/05گرم در دسیلیتر و نسبت آلبومین

α2

α1

Alb

Total pro

1/19±0/20

0/2±0/19

3/0±0/54

7/2±5/89

3/1±0/51

39/0±5/39

0/050

0/004

گرم بر دسیلیتر
%

0/48

اختالف معنیدار

به گلوبولین  1/01±0/01بهدست آمد .براساس جدول  5در اسبچه
خزری نر ،میانگین پروتئین تام  7/21+0/12گرم دردسیلیتر،
میانگین آلبومین  3/63±0/05گرم در دسیلیتر ،میانگین α1
گلوبولین  0/23±0/05گرم در دسیلیتر ،میانگین  α2گلوبولین
 0/78±0/02گرم در دسیلیتر ،میانگین  β1گلوبولین 0/71±0/03
گرم در دسیلیتر ،میانگین  β2گلوبولین  0/46±0/03گرم در دسی
لیتر میانگین  γگلوبولین  1/46±0/04گرم در دسیلیتر و میانگین
گلوبولین تام  3/59±0/07و نسبت آلبومین به گلوبولین 1/01±0/01
بهدست آمد.
میانگین فراکسیونها در اسبچههای خزری ماده مطابق جدول
 6به شرح زیر میباشد:
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میانگین پروتئین تام  7/44±0/1گرم در دسیلیتر ،میانگین آلبومین
 3/72±0/04گرم در دسیلیتر ،میانگین الفا یک گلوبولین 0/19±0/01
گرم در دسیلیتر ،میانگین الفا دو گلوبولین  0/79±0/01گرم در دسی
لیتر ،میانگین بتا یک گلوبولین 0/71±0/02گرم در دسیلیتر ،میانگین

بتا دو گلوبولین  0/47±0/02گرم در دسیلیتر ،میانگین  γگلوبولین
 1/54±0/03گرم در دسیلیتر ،میانگین گلوبولین  3/69±0/06گرم
در دسیلیتر و نسبت آلبومین به گلوبولین  0/01±0/01میباشد.

جدول  :4میانگین و انحراف معیار ) ( ±SDپروتئینهای سرم اسبچه خزری ()94
β
Alb/Glu

Glu

γ

1/01±0/01

3/65±0/05
51±6/31

1/54±0/02
20/2±2/22

α

β2

β1

α2

α1

Alb

Total pro

0/46±0/01
8/2±10/1

0/71±0/02
12/3±2/01

0/78±0/01
9/8±3/02

0/19±0/004
3/2±0/05

3/68±0/03
52/0±0/01

7/34±0/08

گرم بر دسیلیتر

%

جدول  :5میانگین و انحراف معیار ) ( ±SDپروتئینهای سرم اسبچه خزری نر ()41
β
Alb/Glu

Glu

γ

1/01±0/01

3/59±0/07
45/2±2/12

1/46±0/04
20/2±4/5

Alb/Glu

Glu

γ

1/01±0/01

3/69±0/06
53/0±6/31

1/54±0/03
1/23±0/21

α

β2

β1

α2

0/46±0/03
5/4±2/2

0/71±0/03
10/2±3/21

0/78±0/02
10/8±9/19

α1

Alb

Total pro

0/23±0/05
1/8±0/22

3/63±0/05
2/51±45/2

7/21±0/12

گرم بر دسی لیتر

%

جدول  :6میانگین و انحراف معیار ) ( ±SDپروتئینهای سرم اسبچه خزری ماده ()53
α

β
β2

β1

α2

0/47±0/02
0/8±0/01

0/71±0/02
0/98±0/23

0/79±0/01
1/01±1/03

مقایسه پروتئینها و فراکسیونهای مختلف پروتئینهای
سرم اسب عرب ایرانی و اسبچه خزری :نوع فراکسیونها و دستهبندی
و مقادیر با هم تفاوت دارند که بهصورت زیر میباشد:
میانگین پروتئین تام در اسب عرب ایرانی  7/0±0/46گرم در دسیلیتر
و در اسبچه خزری  7/34±0/08میباشد و براساس آنالیزهای آماری
تفاوت معنیداری را نشان نمیدهد .میانگین آلبومین در اسب عرب
ایرانی  3/0±0/65گرم در دسیلیتر و در اسبچه خزری 3/68±0/03
میباشد و با بررسیهای آماری نتایج معنیدار بهدست نیامد .میانگین
الفا یک گلوبولین در اسب عرب ایرانی  0/2+0/02گرم در دسیلیتر و
در اسبچه خزری  0/19±0/004گرم در دسیلیتر میباشد که تفاوت
معنیدار ندارند .میانگین الفا دو گلوبولین در اسب عرب ایرانی
 1/0±0/82گرم در دسیلیتر و در اسبچه خزری  0/78±0/01میباشد
که با بررسیهای آماری ارتباط بین این دو معنیدار میباشد .میانگین
بتا گلوبولین در اسب عرب ایرانی  1/0±0/12گرم در دسیلیتر و در
اسبچه خزری به دو فراکسیون بتا یک گلوبولین با میانگین 0/71±0/02
گرم در دسیلیتر و بتا دو گلوبولین  0/46±0/01گرم در دسیلیتر
می باشد که مجموع بتا یک و بتا دو گلوبولین در اسبچه خزری با بتا
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α1

Alb

Total pro

0/19±0/01
3/1±0/86

3/72±0/04
41/0±1/04

7/44±0/10

گرم بر دسی لیتر

در اسب عرب ایرانی اختالف معنیدار ندارند اما گاماگلوبولین در اسب
عرب به دو فراکسیون گاما یک گلوبولین و گاما دو گلوبولین تقسیم
شد که گاما یک گلوبولین  0/5±0/58گرم در دسیلیتر و گاما دو
گلوبولین  1/0±0/4گرم در دسیلیتر میباشد ،ولی در اسبچه خزری
فقط فراکسیون گاما جدا شد که میانگین آن  1/54±0/02گرم در
دسیلیتر میباشد که با مقادیر ذکر شده در اسب عرب ایرانی اختالف
معنیدار را نشان میدهد .میانگین گلوبولین تام در اسب عرب ایرانی
5/0±0/50گرم در دسیلیتر و در اسبچه خزری  3/65±0/05گرم در
دسیلیتر میباشد که با بررسیهای آماری اختالف معنیدار را نشان
میدهد .نسبت آلبومین به گلوبولین در اسب عرب ایرانی 0/8±0/02
و در اسبچه خزری  1/01±0/001میباشد که این نسبت در دو گونه
تفاوت معنیداری را نشان میدهد .جدول  8مقایسه میانگین فراکسیونها
را در اسبهای عرب ایرانی و اسبچههای خزر نر نشان میدهد مطابق
این جدول مقدار میانگین آلبومین 3/5±0/50گرم در دسیلیتر در
اسب عرب و  3/63±0/05گرم در دسیلیتر در اسبچه خزری ،میانگین
الفا دو گلوبولین1/3±0/30گرم در دسیلیتر در اسب عرب ایرانی و
 0/78±0/02گرم در دسیلیتر در اسبچه خزری ،میانگین

%
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بتا گلوبولین در اسب عرب ایرانی 0/9±0/25گرم در دسیلیتر و بتایک
گلوبولین  0/71±0/02گرم در دسیلیتر و بتا دو گلوبولین0/46±0/03
گرم در دسیلیتر در اسبچه خزری و میانگین گلوبولین تام 3/9±0/05
گرم در دسیلیتر در اسب عرب ایرانی  3/51±0/02گرم در دسیلیتر
در اسبچه خزری و نسبت آلبومین به گلوبولین که در اسب عرب
ایرانی  0/8±0/02و در اسبچه خزری  1/01±0/01میباشد ،بین دو گونه
اختالف معنیداری را نشان میدهند .مطابق جدول  9با آنالیزهای
آماری در اسبهای عرب ایرانی ماده و اسبچه خزری ماده میان
میانگینهای آلبومین 3/0±0/54گرم در دسیلیتر در اسب عرب ایرانی
و  3/72±0/04گرم در دسیلیتر در اسبچه خزری و میانگین الفا یک

گلوبولین 0/2±0/19در اسب عرب ایرانی و  0/19±0/01در اسبچه
خزری و میانگین الفا دو گلوبولین 1/19±0/20گرم در دسیلیتر در
اسب عرب ایرانی و  0/79±0/01گرم در دسیلیتر در اسبچه خزری
و مقادیر میانگین گاما یک گلوبولین در اسب عرب ایرانی 6/9±0/02
گرم در دسیلیتر وگاما دو گلوبولین  1/2±0/54گرم در دسیلیتر و
مقادیر گاما گلوبولین  1/54±0/03گرم در دسیلیتر در اسبچه خزری
و همچنین میانگین گلوبولین تام در اسب عرب ایرانی 4/29±0/25
گرم در دسیلیتر و در اسبچه خزری  3/69±0/06گرم در دسیلیتر)
و نسبت آلبومین به گلوبولین در اسب عرب ایرانی  /7±0/2و در اسبچه
خزری  1/01±0/001اختالف معنیدار وجود دارد.
0

جدول  :7مقایسه میانگین و انحراف معیار )( ±SDپروتئینهای سرم اسب عرب ایرانی و اسبچه خزری برحسب گرم بر دسیلیتر
β

γ
Alb/Glu

Glu

0/8±0/02
1/01±0/001
+

5/0±0/50
3/65±0/05
+

γ2

α

γ1

0/5±0/58 1/0±0/4
1/54±0/02
+

β2

α2

α1

Alb

Total pro

تعداد

1/0±0/82
0/78±0/01
+

0/2±0/02
0/19±0/004
-

3/0±0/65
3/68±0/03
-

7/0±0/46
7/34±0/08
-

86
94

β1

1/0±0/12
0/71±0/02
0/46±0/01
-

اسبعرب ایرانی
اسبچه خزری
اختالف معنیدار

جدول  :8مقایسه میانگین و انحراف معیار )( ±SDپروتئینهای سرم اسب عرب ایرانی نر و اسبچه خزری نر برحسب گرم بر دسیلیتر
β

γ
Alb/Glu

Glu

0/8±0/22
1/01±0/01
+

4±0/05
3/59±0/02
+

γ2

α

γ1

0/6±0/22 1/2±0/44
1/46±0/04
-

β2

α2

α1

1/1±0/33
0/78±0/02
+

0/2±0/02
0/23±0/05
-

β1

0/9±0/22
0/71±0/03
0/46±0/03
+
-

Alb

Total pro

تعداد

3/2±0/55
3/63±0/05
+

7/2±0/05
7/2±0/12
-

30
41

اسبعرب ایرانی نر
اسبچه خزری نر
اختالف معنیدار

جدول  :9مقایسه میانگین و انحراف معیار )( ±SDپروتئینهای سرم اسب عرب ایرانی ماده و اسبچه خزری ماده برحسب گرم بر دسیلیتر
β

γ
Alb/Glu

Glu

0/7±0/22
1/01±0/01
+

4/3±0/52
3/69±0/06
+

γ2

α

γ1

0/7±0/22 1/2±0/45
1/54±0/03
+

β2

β1

1/1±0/22
0/71±0/02 0/47±0/02
-

بحث
بخشبندی پروتئینهای سرم در الکتروفورتوگرام بستگی زیادی
به شیوه الکتروفورز ،شگرد الکتروفورز و آموختگی پژوهنده دارد .آنچه
بیشتر در روند بخشبندی بایستی بدان چشم داشت پروتئینهای
گرد هم آمده در هر بخش دیده شده در الکتروفورتوگرام است .الگوی
الکتروفورتوگرام پروتئین سرم انسانی دارای بخشهای آلبومین ،آلفا
یک گلوبولین ،آلفا دوگلوبولین ،بتاگلوبین و گاماگلوبولین میباشد
(1989 ،Kaneko؛ 1966 ،Matthews؛ .)1972 ،Osbaldiston
الف -بخشبندی پروتئین :الگوی الکتروفورتوگرام اسب را با بخشهای
آلبومین ،آلفا یک گلوبولین ،آلفا دو گلوبولین ،بتا

α2

α1

1/2±0/22
0/79±0/01
+

0/2±0/1
0/19±0/01
+

Alb

Total pro

تعداد

2/7±0/45
3/72±0/04
+

7/1±5/98
7/44±0/1
-

56
53

اسب عربایرانیماده
اسبچهخزری ماده
اختالفمعنیدار

یک گلوبولین ،بتا دو گلوبولین و گاما گلوبولین میشناسد (،Bierer
1969؛ 1969 ،Coffman؛  .)1975 ،Kirkدر الکتروفورتوگرامهای به-
دست آمده از سرم خون اسب عرب ایرانی در این پژوهش بخش
آلبومین ،آلفا یک گلوبولین ،آلفا دو گلوبولین ،بتا گلوبولین ،گاما یک
گلوبولین و گاما دو گلوبولین و در اسبچه خزری بخشهای آلبومین،
آلفا یک گلوبولین ،آلفا دو گلوبولین ،بتا یک گلوبولین ،بتا دو گلوبولین،
و گاما گلوبولین بهدست آمد Mattews .و همکاران ( )1966در
الکتروفورتوگرام بهدست آمده از  8اسب در محیط سیترات آگار
بخشهای آلفا دو  ، abآلفا دوسی  ،بتا و بتا دو گلوبولین را میان دو
بخش آلبومین و گاما گلوبولین گزارش نمودهاند .پیگیری Coffman
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مدیری

بررسی مقایسهای ،آنالیتیک و الکتروفورتیک الگوی پروتئینهای سرم اسبچه خزر و اسب عرب ایرانی

( )1969و  )1972( Osbaldistonدر بررسی  20و  62اسب نشاندهنده
پیدایش بخشهای آلفا دو ،بتا یک و بتا دو گلوبولین در میان دو بخش
آلبومین و گاما گلوبولین میباشند .همچنین  Meyerو Harvey
( )1998در بررسی  98اسب و نیز  Kirkو همکاران ( )1975در بررسی
 14اسب و با پیروی از پژوهشگران یاد شده در بهکارگیری از ژل
سیترات آگار بخشهای آلفا یک ،آلفا دو  ،abآلفا دو سی ،بتا یک ،بتا
دو گلوبولین را یافتهاند )1969( Bierer .در بررسی  10رأس اسب با
شگرد یاده شده بخشهای آلفا یک ،آلفا دو  ،aآلفا دو  ،bآلفا دو سی،
بتا یک ،بتا دو  ،aبتا دو  ،bگلوبولین را نیز از یکدیگر جدا نموده است.
 Kristansenو  )1977( Firthبا کاربرد محیط ژل آگاروز توان شگرد
الکترو فورز را افزوده و توانستهاند در  50رأس اسب بخشهای آلفا
یک ،آلفا دو  ،aآلفا دو  ،aaآلفا دو  ،abآلفا دو سی ،بتا یک و بتا دو
گلوبولین را در میان دو بخش آلبومین و گاما گلوبولین آشکار سازند.
ایشان در پژوهش خود دریافتهاند که الکتروفورتوگرام  6رأس اسب
عرب دارای بخشهای آلفا دو  aaو آلفا دو  abمیباشد و هیچیک بخش
آلفا دو  aندارد و با دیگر اسبهای گروه همسان نیستندKaneko .
( )1989و  )1933( Bartaنشان دادهاند که همواره بخشهای آلفا
یک ،آلفا دو ،بتا یک و بتا دو گلوبولین یافتنی هستند که یافتههای
این تحقیق بهخصوص در اسبچه خزری مطابقت دارد .گزارش Bierer
( )1969در بررسی  10رأس اسب نشاندهنده نوارهای گاما یک و
گاما دو گلوبولین است .رشیدینیا ( )1374در بررسی سرم خون 95
رأس از اسبهای عرب ایرانی بخشهای آلبومین ،آلفا ،بتا و گاما
گلوبولین را با بهکارگیری محیط استات سلولز از یکدیگر جدا نموده و
با دگرگونی شیوه و روند آزمون نیز نتوانسته است در پیدایش بخش
یا نواری دیگر از آنچه بهدست آورده بود موفق شود .بهاری و همکاران
( )1380با همین شیوه در بررسی  38رأس اسب کرد بخش پست
آلبومین را در نمودار الکتروفورتوگرام یافته و گمان بردهاند که بیشترین
همانندی ژنتیکی میان اسبچه خزری ،اسب کرد و اسب عرب میباشد.
بهاری و همکاران ( )1380در جداسازی بخشهای آلفا یک و آلفا دو،
بتا یک و بتا دو گلوبولین نیز موفقتر از رشیدینیا ( )1374بودهاند.
پیدایش آلفا یک و آلفا دو گلوبین نشانه همانندی و پیدایش یک بخش
بت ا گلوبولین و دو بخش گاما گلوبولین در پروتئینهای اسب عرب
نشانهای از ناهمانندی دستاورد ما با گزارشهای رشیدینیا ()1374
و بهاری و همکاران ( )1380است که شاید نتیجه کاربرد شیوه
الکتروفورز بر محیط پایه ژل آگاروز و نشانهای از ناتوانی محیط پایه
استات سلولز در بخشبندی پروتئینهای سرم خون باشدBierer .
( ) 1969از پیدایش نوارهای گاما یک و گاما دو گلوبولین یاد میکند
که با یافتههای این تحقیق در خصوص اسب عرب ایرانی همسویی
دارد .وی بخشهای بتا یک ،بتا دو  aو بتا دو  bگلوبولین را نیز یافته
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است که در این پژوهش در اسب عرب تنها یک بخش بتا گلوبولینی
و در اسبچه خزری دو بخش بتا گلوبولینی یافت شد.
ب -پروتئین تام :میزان پروتئین تام سرم خون اسب نر عرب
ایرانی  7/0گرم در دسیلیتر و اسب ماده عرب ایرانی  7/2گرم در
دسیلیتر بهدست آمد که برابر با  7/0گرم در دسیلیتر با بررسی 86
نمونه بهدست آمده است و در اسبچه خزری نر  7/2گرم در دسیلیتر
و اسبچه خزری ماده  7/4گرم در دسیلیتر و در  94نمونه اسبچه
خزری  7/3گرم در دسیلیتر بهدست آمد Kristansen .و )1977( Firth
میزان پروتئین تام سرم خون  50رأس اسب را که  6رأس از آنها از
نژاد عرب بودهاند  4/9–5/5گرم در دسیلیتر گزارش نمودهاند.
ج -آلبومین :میزان میانگین آلبومین سرم خون اسب عرب ایرانی
3/0گرم در دسیلیتر بهدست آمد که در اسبهای نر میانگین 3/5
گرم در دسیلیتر و در اسبهای ماده میانگین  3/0گرم در دسیلیتر
بوده است و در اسبچه خزری نر  3/63و اسبچه خزری ماده 3/72
گرم در دسیلیتر میباشد .رشیدینیا ( )1374میزان آلبومین سرم
خون اسب عرب را  2/7-3/3گرم در دسیلیتر ( 44/59-6/7درصد)
بهدست آورده است که نزدیکی بسیاری با یافته این تحقیق دارد.
آشکار شد که روند تغییرات میزان میانگین آلبومین با تغییرات میانگین
پروتئین تام همسو میباشد ( )p<0/01و از آنجا که آلبومین بخش
بزرگی از پروتئین تام سرم خون را در بر دارد همسویی یاد شده پذیرفتنی
است (1995 ،Loving؛ 1996 ،Pratt؛  .)1989 ،Colesاز دیگر سو
میانگین مقادیر آلبومین بهدست آمده برای اسبهای عرب نر همانند
میانگین بهدست آمده برای اسبهای عرب ماده نمیباشد ( )p<0/01که
با گزارش رشیدینیا ( )1374درباره اسب عرب ایرانی هماهنگ است.
د -آلفا یک گلوبولین :میزان میانگین آلفا یک گلوبولین سرم
خون اسب عرب ایرانی  0/2گرم در دسیلیتر بهدست آمد که در اسبهای
نر میانگین  0/2گرم در دسیلیتر و در اسبهای ماده  0/2گرم در
دسیلیتر بوده است و در اسبچه خزری  0/1گرم در دسیلیتر و در
اسبچه خزری نر  /2گرم در دسیلیتر و در اسبچه خزری ماده  0/1گرم
در دسیلیتر بهدست آمد .آنچه  )1977( Kristansenدر الکتروفورتوگرام
بخش آلفا گلوبولین اسبان ( 0/97گرم در دسیلیتر 14/7 ،درصد)
شناخته آلفادو  ،aآلفا دو  ،aaو آلفا دو  ،abآلفا دو  bنام گذارده می
تواند همان بخش آلفا یک یافت شده در پژوهش پیش رو باشد اما در
الکتروفورتوگرام بهدست آمده از اسبهای بررسی شده هیچ یک نشانی
از نوارهای زیر بخش آلفا یک و آلفا دو گلوبولین نداشتهاند .افزایش
میزان آلفا یک گلوبولین با کاهش میزان میانگین گاما یک گلوبولین
همراه است ( )p<0/05و دگرگونی میزان میانگین آلفا یک گلوبولین
اسبهای نر با میزان میانگین گلوبولین تام همسو است ( .)p<0/05به
0
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آن دلیل که آلفا گلوبولین بخشی از گلوبولینها میباشد دستاوردی
پذیرفتنی است (1995 ،Loving؛ 1996 ،Pratt؛ .)1989 ،Coles
هـ  -آلفا دو گلوبولین :میزان میانگین آلفا دو گلوبولین سرم
خون اسب عرب ایرانی  1/0گرم در دسیلیتر بهدست آمد که در
اسبهای عرب نر میانگین  1/3گرم در دسیلیتر و در اسبهای عرب
ماده  1/19گرم در دسیلیتر بوده است و در اسبچه خزری  0/7گرم
در دسیلیتر و اسبچه خزری نر  0/7گرم در دسیلیتر و اسبچه خزری
ماده  0/7گرم در دسیلیتر بدست آمد )1977( Kristansen .میزان
آلفا دو گلوبولین اسبان را  /67گرم در دسیلیتر ( 20/6درصد) بهدست
آورده ،ایشان الگوی آلفا دو  ،aآلفا دو  bو آلفا دو سی را در اسبان
غیرعرب و الگوی آلفا دو  ،aaآلفا دو  ،abآلفا دو  bو آلفا دو سی را در
اسبان عرب نمونهبرداری شده یافتهاست .شاید درستتر آن باشد که
بخش آلفا دو سی  0/7گرم در دسیلیتر (10/4درصد) نمودار الکتروفورتوگرام
اسبان  )1977( Kristansenرا برابر با بخش آلفا دو گلوبولین نمودار
الکتروفورتوگرام اسب عرب ایرانی و اسبچه خزری شناخت .در
اسبهای عرب ایرانی دگرگونی اندازه میانگین آلفا دو گلوبولین با
دگرگونی اندازه میانگین بتا گلوبولین ( )p <0/01همسو میباشد و
افزایش اندازه میانگین آلفا دو گلوبولین با کاهش اندازه گاما دو
گلوبولین همراه میگردد ( )p<0/01نیز کاهش اندازه میانگین گاما دو
گلوبولین تنها در اسبهای ماده با افزایش اندازه میانگین گاما یک
گلوبین وابسته است (.)p<0/05
1

زـ بتا گلوبولین :در اسبهای عرب ایرانی دگرگونی اندازه میانگین
بتا گلوبولین با دگرگونی اندازه میانگین پروتئین تام و گلوبولین تام
هماهنگی دارد ( )p<0/01که پذیرفتنی است زیرا بتا گلوبولین بخشی
از پروتئینهای سرم خون را در بر دارد .میزان میانگین بتا گلوبولین
سرم خون اسب عرب ایرانی  1/0گرم در دسیلیتر بهدست آمد که در
اسبهای نر  0/9گرم در دسیلیتر و در اسبهای ماده  1/0گرم در
دسیلیتر بوده است اما در اسبچه خزری دو فراکسیون بتا یک و بتا
دو جدا نشد که میانگین بتا یک گلوبولین  0/7گرم در دسیلیتر و
میانگین بتا دو  0/4گرم در دسیلیتر میباشد چنانچه در اسبچههای
خزری نر میانگین بتا یک  0/7گرم در دسیلیتر و بتا دو  0/4گرم در
دسیلیتر و در اسبچههای خزری ماده نیز بتا یک  0/7گرم در دسی
لیتر و بتا دو  0/4گرم در دسیلیتر میباشد .ناهمسانی اندازه بهدست
آمده برای اسبهای نر و ماده ( )p<0/01پذیرفتنی است و نشانهای از
بازتاب جنس اسب در میزان بتا گلوبولین سرم خون میباشد .رشیدینیا
( )1374میزان بتا گلوبولین سرم اسب عرب را  0/82–1/0گرم در
دسیلیتر ( 12/1-16/7درصد) گزارش نموده است.
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ح ـ گاما یک گلوبولین :میزان میانگین گاما یک گلوبولین در
سرم اسب عرب ایرانی  /5گرم در دسیلیتر بهدست آمد که در اسبهای
نر  0/58گرم در دسیلیتر و در اسبهای ماده  0/69گرم در دسیلیتر
بوده است .اما در اسبچه خزری تنها یک بخش گاما گلوبولین مشاهده
شده است که اسبچه خزری  3/6گرم در دسیلیتر در اسبچه خزری
نر  3/5و در اسبچه خزری ماده  3/6گرم در دسیلیتر میباشد .ناهمسانی
اندازه بهدست آمده برای اسبهای نر و ماده ( )p <0/05نمایشگر
بازتاب جنس اسب در پروتئینهای سرم خون میباشد)1969( Bierer .
بیآنکه بازتاب سن و جنس اسب را بسنجد تنها اندازه گاما یک
گلوبولین را  12/1درصد گزارش مینماید و رشیدینیا ( )1374تنها
یک بخش گاما گلوبولینی را در الکتروفورتوگرام اسب عرب ایرانی یافته
است که با یافتههای این تحقیق در اسب عرب ایرانی همخوانی ندارد.
تغییرات میزان میانگین گاما یک گلوبولین با تغییرات میزان میانگین
گاما دو گلوبولین و نیز با میزان میانگین گلوبولین تام همسو میباشد
( )p<0/01که نشاندهنده وابستگی ساختاری نوارهای گاما گلوبولینی
که بخش بزرگی از پروتئینهای گلوبولینی سرم خون را میسازند
است ( .)2009 ،Riondافزایش میزان میانگین گاما یک گلوبولین با
کاهش میزان میانگین نسبت آلبومین به گلوبولین همگام است (.)p<0/01
0

ط -گاما دو گلوبولین :میزان میانگین گاما دو گلوبولین برای
اسبهای نر عرب ایرانی  1/0گرم در دسیلیتر و اسبهای نر  1/3گرم
در دسیلیتر برابر و 1/2گرم در دسیلیتر برای اسبهای ماده عرب
ایرانی میباشد )1969( Bierer .اندازه گاما دو گلوبولین سرم اسب را
 2/2درصد گزارش مینماید .تغییرات میزان گاما دو گلوبولین با
دگرگونی اندازه میانگین پروتئین تام همراه است ( )p<0/01و پذیرفتنی
است .دگرگونی میزان میانگین گاما دو گلوبولین با دگرگونی میزان
میانگین گلوبولین تام هماهنگ است ( .)p<0/01افزایش میزان میانگین
گاما دو گلوبولین با کاهش میزان میانگین نسبت آلبومین به گلوبولین
همراه است ( .)p<0/01میزان گاما گلوبولین سرم خون اسب  Kirkو
همکاران ( 1/41 )1975گرم در دسیلیتر1/5 )1972( Osbaldiston ،
گرم در دسیلیتر Mattheeuws ،و همکاران ( 1/0 )1966گرم در دسی
لیتر و  Kristensenو  1/15 )1977( Firthگرم در دسیلیتر (17/3
درصد) گزارش نمودهاند.
ی– گلوبولین تام :میزان میانگین گلوبولین تام اسب عرب ایرانی
5/0گرم در دسیلیتر بهدست آمد که در اسبهای نر  3/9گرم در
دسیلیتر و در اسبهای ماده  4/29گرم در دسیلیتر بوده است و در
اسبچه خزری  3/6گرم در دسیلیتر ،اسبچه خزری نر  3/5گرم در
دسیلیتر و اسبچه خزری ماده  3/6گرم در دسیلیتر بهدست آمد.
 Kristensenو  )1977( Firthاندازه میانگین گلوبولین تام اسبان را
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مدیری

) میزان1374(  درصد) و رشیدینیا54/2(  گرم در دسیلیتر4/0
 گرم در3/01–3/5 میانگین گلوبین تام سرم خون اسب عرب ایرانی را
 درصد) گزارش نمودهاند که نزدیکی بسیاری47/9–56/2( دسیلیتر
 دگرگونی اندازه.با آنچه در پژوهش پیشرو بهدست آمده است دارند
میانگین گلوبولین تام با دگرگونی اندازه میانگین پروتئین تام همسو
.)2009 ،Riond( ) که دستاوردی پذیرفتنی استp<0/01( میباشد
افزایش میزان میانگین گلوبین تام با کاهش میزان نسبت آلبومین به
.)p<0/01( گلوبولین همگام است
 میزان میانگین نسبت: کـ ـ نسبت آلبومین به گلوبولین
 بهدست آمد که در اسبهای0/7 آلبومین به گلوبولین اسب عرب ایرانی
 بوده است و در اسبچه خزری چه0/7  و در اسبهای ماده0/8 نر
 برپایه سنجش. بهدست آمد1/01 اسبچههای نر و چه اسبچههای ماده
وابستگی آماری میان اندازه بهدست آمده برای اسبهای عرب نر و
ماده ناهمسانی وجود دارد اما در اسبچههای خزری کامالً همانندی
) اندازه نسبت آلبومین به1374(  رشیدینیا.)p<0/05( وجود دارد
Firth  وKristensen  و0/92–0/93 گلوبولین اسب عرب ایرانی را
 میزان و گونه پروتئین سرم. بهدست آورد0/59 ) این نسبت را1977(
.خون در جانوران گوناگون همانند نبوده و ویژگی خود را دارد
در این پژوهش دو نژاد ارزشمند اسب عرب ایرانی و اسبچه
خزری که توسط سازمانهای جهانی و کشوری شناخته شده و هستند
مورد بررسی قرار گرفتند و هدف آن بود که ابتدا اندازه پروتئینهای
سرم خون بهدست آید و بعد از آن بخشهای گوناگون پروتئینی و
اندازه الکتروفورتیک پروتئینهای سرمی شناخته شوند تا برای سنجش
.اندازههای پاتولوژیک دستمایهای مفید باشد
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