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های سرم اسبچه خزر و اسب ای،آنالیتیک و الکتروفورتیک الگوی پروتئینبررسی مقایسه

 (Equus ferus caballus) عرب ایرانی

  

 
 

 
 

 ایرانالهیجان، دانشگاه آزاد اسالمی الهیجاناحد و، سلولی و مولکولی گروه زیست شناسی :*لیال مدیری ، 

 

 1395 بهمنتاریخ پذیرش:            1395 بانآ تاریخ دریافت:

 

 چکیده

عنوان آنزیم، هورمون، پادتن، ها بهباشند. پروتئینایرانی می اسبچه خزری واسب عرب ایرانی از هزاران سال پیش بومی ویک نژاد کاملا  

کاسپین پونی  94اسب عرب ایرانی و  86گلستان و خوزستان بر سرم   های گیلن، مازندران،دارند. این مطالعه در استانعوامل انعقادی و... نقش 

های سرم با دستگاه روش بیوره و برای تفکیک و میزان اجزاء پروتئینانجام شد. پروتئین تام سرم با دستگاه بیوشیمی آنالیزر الن )اپندرف( و به

، 9/2±56/0، آلبومین2/7±64/0روش ژل آگارز مورد سنجش قرارگرفت. در اسب عرب میانگین پروتئین تام ( به20Kا مدل الکتروفورز )سبی

α1 2/0±09/0 گلوبولین ،α2  2/1±28/0گلوبولین ،β  1 ، 1/0±18/0گلوبولینγ 2، 7/0±85/0گلوبولینγ  و میانگین  2/1±4/0گلوبولین

 ،34/7±8/0برابر کاسپین پونی میانگین پروتئین تام  در 7/0±18/0لیتر و نسبت آلبومین به گلوبولین دسیگرم در  2/4±55/0گلوبولین تام 

، 46/0±01/0گلوبولین  2β، 71/0±02/0گلوبولین β 1، 78/0±01/0گلوبولین  α2، 19/0±004/0گلوبولین  α1، 68/3±03/0آلبومین 

γ  نشان داد ای این پژوهش هدست آمد. یافتههب 01/1±01/0نسبت آلبومین به گلوبولین و  65/3±05/0، گلوبولین تام 54/1±02/0گلوبولین

  باشند.میبتا یک و بتا دو گلوبولین در میان دو بخش آلبومین و گاما گلوبولین  که

 

   سرم، اسب عرب ایرانی، اسبچه خزر هایالکتروفورز، پرونئین کلمات کلیدی:

 eim_clinpathem@yahoo.com :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

بار اروپاییان چون اولین و بوده ایرانی کامالً نژاد یک ایرانی عرب اسب       

اند به اسب عرب مشهور کشورهای عربی دریافت کرده زاین اسب را ا

 باشد.خون اسب عرب میگردیده است و نیای آن اسبچه خزری و هم

 هزاران تر است و ازبرازنده و زیباتر ریخت آن همسان اسب عرب بلندتر،

شناسی ثابت خون مطالعات و بوده خزر دریای سواحل بومی ،پیش سال

تمامی اسبان دنیا بوده و اسبان عرب از اسبچه جد  خزر اسبچه که نموده

 باشند،ها میشبیه کالس اسب اند. اسبچه خزر کامالًوجود آمدهخزر به

بخش  (.Ball، 1994) گردید اطالق خزر دریای مینیاتوری اسب آن به لذا

 هادهند. پروتئینها تشکیل میبزرگی از بدن جانوران را پروتئین

 از اتصال واحدهای کوچکی ساخته که هستند داری ازت بیوپلیمرهای

داری فشار آمینه، نگه آوری اسیدهایفراهم هاپروتئین کارکرد اند.شده

ها به عنوان ها و غیره است. پروتئینمولکول ،هاانکوتیک، جابجایی اتم

آنزیم، هورمون، پادتن، عوامل انعقادی و ترکیبات حاصل در بدن ایفای 

و آگاهی از میزان  خون سرم هاینواع پروتئینشناخت ا کنند.نقش می

ها در شرایط و حاالت گوناگون فیزیولوژیک آن تغییرات مطالعه و طبیعی

 ،Duncanباشد )و پاتولوژیک و برخورد با موارد بیماری ضروری می

 35 حیوانات آلبومین در (.Meyer، 1998 ؛Mc Gavin، 2002 ؛1994

میدان الکتریکی  را در ترین حرکتسریعآلبومین  درصد بعد از پره 50 تا

 آنکوتیک فشار دارینگه باشد و نقش اساسی دردر الکتروفورز دارا می

 مواد از بسیاری حمل عنوان حامل غیراختصاصی برایداشته و به پالسما

ها در الکتروفورز سرم خون به سه دسته کند. گلوبولینمی عمل پالسما

 هاشود و گاماگلوبولیندر کبد ساخته میکه  گلوبولین ها )آلفا و بتا(

های لنفوئیدی ویژه بافتها بههای بی و پالسما سلتوسط لنفوسیت که

 Meyer؛Mc Gavin، 2002 ؛Duncan، 1994شوند )تولید و ترشح می

 . (Kirk، 1975 ؛1998 ،

 

 هامواد و روش
های استان انجام شد. از سالیک از متوالی فصل چهار در مطالعه این       

برداری سنتی های نمونهگیالن، مازندران ، گلستان و خوزستان جایگاه

گیری صورت اتفاقی انتخاب شدند و نمونهه)غیرصنعتی( و تحقیقاتی ب

راس  53راس نر و  41راس کاسپین پونی ) 94انجام گرفت. مجموعاً از 

هر ظاهراس ماده( ب 56راس نر و  30) اسب عرب ایرانی 86( و ماده

از تغذیه حیوان  و قبل گیری صبح زودعمل آمد. نمونهخونگیری به سالم

ها سانتریفوژ و سرم جدا شد و تا زمان انجام شد. در آزمایشگاه نمونه

داری شدند. پروتئین گراد نگهدرجه سانتی -20انجام آزمایش در دمای 

 رکتش تام سرم خون با استفاده از دستگاه بیوشیمی آنالیزر الن ساخت

های پروتئین تفکیک گرفت. قرار سنجش مورد بیوره روشبه آلمان اپندرف

وکیت آزمایشگاهی هر دو  20Kسرم با دستگاه الکتروفورز سبیا  مدل 

برای انجام آزمایش،  گردید. استفاده آگارز ژل روشبه فرانسه کشور ساخت

دستگاه گذاری بر روی شانه اپلیکاتور و انتقال آن به پس از نمونه

ثانیه انجام و بالفاصله  40مدت گذاری بر روی ژل بهاپلیکاتور، نمونه

انتقال داده شد و  pH3/0±5/8 ژل به تانک الکتروفورز حاوی بافر با 

 12±3و شدت جریان  90دقیقه در ولتاژ  22مدت جداسازی نمونه به

های تفکیک شده از میلی آمپر صورت گرفت. سپس ژل حاوی نمونه

داری فیکساتیو نگه محلول دقیقه در 15 مدتالکتروفورز خارج و بهتانک 

دقیقه خشک  45مدت گراد و بهدرجه سانتی 80و سپس در حرارت 

آمیزی دقیقه با رنگ آمیدوبالک رنگ 4مدت گردیدند و پس از آن به

گراد درجه سانتی 80در آون  زدایی، مجدداًو پس از سه مرحله رنگ

بندی طور مقدماتی فایلها کُدگذاری و بهژل نهایتاً همة خشک و

منظور میزی الکترومتری انجام شد. بهآعملیات رنگ شدند و پس از

های مختلف از آنالیز واریانس دوطرفه و های پروتئینمقایسه میانگین

منظور مقایسه استفاده شد. به (LSD)دار آزمون حداقل اختالف معنی

 و نابالغ نر بالغ هایاسبچه و هادر میان اسب هاهای این پروتئینمیانگین

های میانگین قالب در نتایج سپس شد. استفاده T-Student آزمون از ماده و

های پروتئین بین همبستگی آن بر عالوه گردید. گزارش و استخراج درصدها

گیری و با مختلف نیز با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون اندازه

 ها محاسبه شد. دار بودن آنفیشر معنیکارگیری روش هب
 

 نتایج

پروتئینی شامل:  فراکسیون و شش تام ایرانی پروتئین عرب اسب در       

آلبومین، آلفایک گلوبولین، آلفا دوگلوبولین، بتا گلوبولین، گاما یک 

دست آمده در گیری شدند. نتایج بهگلوبولین و گاما دوگلوبولین اندازه

های سنی ها به گروهبندی آنایرانی نر و ماده تقسیمهای عرب اسب

ها در همان گروه و سایر داده ها با سایریک از داده مختلف و مقایسه هر

لیتر ها در جداول زیر آمده است )واحدها براساس گرم در دسیگروه

های عرب ایرانی میانگین پروتئین در اسب 1براساس جدول  .باشد(می

 گلوبولین α1، میانگین 0/3±65/0 یانگین آلبومین، م0/7±46/0تام 

گلوبولین  β، میانگین 0/1±82/0گلوبولین  α2، میانگین 02/0+2/0

گلوبولین  γ2، میانگین 5/0±58/0گلوبولین  γ1 ، میانگین12/0±0/1

لیتر و گرم در دسی 0/5±50/0و میانگین گلوبولین تام  4/0±0/1

 . باشدمی 7/0±18/0به گلوبولین  نسبت آلبومین

های عرب ایرانی نر میانگین پروتئین در اسب 2براساس جدول        

گلوبولین  α1، میانگین 5/3±50/0، میانگین آلبومین 0/7±60/0تام 

گلوبولین  β، میانگین 3/1±30/0گلوبولین  α2  ، میانگین02/0±2/0
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گلوبولین  γ2میانگین  ،58/0±02/0گلوبولین γ1، میانگین 25/0±9/0

و میانگین نسبت آلبومین  9/3±05/0 تام گلوبولین میانگین ،40/0±3/1

های عرب در اسب 3براساس جدول  باشد.می 8/0±02/0به گلوبولین 

، میانگین آلبومین 2/7±89/5ایرانی ماده میانگین پروتئین تام 

 گلوبولین α2، میانگین 2/0±19/0گلوبولین  α1، میانگین 54/0±0/3

گلوبولین  γ1، میانگین 0/1±22/0گلوبولین  β، میانگین 20/0±19/1

میانگین گلوبولین تام  ،2/1±54/0گلوبولین  γ2، میانگین 02/0±9/6

 لیتر و میانگین نسبت آلبومین به گلوبولینگرم در دسی 25/0±29/4

های میانگین فراکسیون مقایسه و فوق نتایج براساس باشد.می 20/0±7/0

های عرب ایرانی نر و ماده اختالف بین میانگین مختلف بین اسب

گلوبولین و  γ1، گلوبولین βگلوبولین،  α2گلوبولین و  α2آلبومین  

 (.p<05/0باشد )دار مینسبت آلبومین به گلوبولین معنی

 

                          (86) های سرم اسب عرب ایرانپروتئین )±SD( میانگین و انحراف معیار: 1جدول 

Alb/Glu Glu 
γ 

β 
α 

Alb Total pro  
2γ 1γ 2α 1α 

12/7±0/0 
 لیترگرم بر دسی 46/0±0/7 65/0±0/3 02/0±2/0 82/0±0/1 12/0±0/1 58/5±0/0 4/0±0/1 50/0±0/5

84/0±6/58 65/9±5/15 68/7±3 87/4±2/13 87/4±2/10 7/30±0 65/5±/41  % 

 

 

 (30های نر عرب ایران )های سرم اسبپروتئین )±SD( میانگین و انحراف معیار: 2جدول 

 

 (56های ماده عرب ایران )های سرم اسبپروتئین )±SD(میانگین و انحراف معیار: 3جدول 

 
ها عمل آمد. در اسبچهبهراس اسبچه خزر سالم خونگیری  94از        

پروتئین تام و شش فراکسیون پروتئینی شامل: آلبومین، آلفایک 

گلوبولین، آلفا دوگلوبولین، بتا یک گلوبولین، بتا دو گلوبولین و گاما 

آمده  مربوطهدست آمده در جداول دست آمد. نتایج بهگلوبولین به

 34/7±8/0تام  پروتئین در اسبچه خزری میانگین 4 جدول است. مطابق

لیتر، گرم در دسی 68/3±03/0لیتر، میانگین آلبومین گرم در دسی

 α2 لیتر، میانگینگرم در دسی 19/0±004/0گلوبولین  α1 میانگین

 گلوبولین β1 میانگین لیتر،دسی در گرم 78/0±01/0 گلوبولین

 46/0±01/0گلوبولین  β2لیتر، میانگین گرم در دسی 02/0±71/0

لیتر، گرم در دسی 54/1±02/0گلوبولین  γ لیتر، میانگیندسیگرم در 

لیتر و نسبت آلبومین گرم در دسی 65/3±05/0میانگین گلوبولین تام 

در اسبچه  5دست آمد. براساس جدول هب 01/1±01/0به گلوبولین 

لیتر، گرم دردسی 21/7+12/0خزری نر، میانگین پروتئین تام 

 α1 لیتر، میانگینگرم در دسی 63/3±05/0آلبومین میانگین 

گلوبولین  α2 لیتر، میانگینگرم در دسی 23/0±05/0گلوبولین 

 71/0±03/0گلوبولین  β1لیتر، میانگین گرم در دسی 02/0±78/0

گرم در دسی 46/0±03/0گلوبولین  β2لیتر، میانگین گرم در دسی

لیتر و میانگین در دسیگرم  46/1±04/0گلوبولین  γلیتر میانگین 

 01/1±01/0و نسبت آلبومین به گلوبولین  59/3±07/0گلوبولین تام 

 دست آمد. هب

های خزری ماده مطابق جدول ها در اسبچهمیانگین فراکسیون       

  :باشدبه شرح زیر می 6

 Total pro Alb 
α 

β 
γ 

Glu Alb/Glu 
1α 2α 1γ 2γ 

  9/3±05/0 3/1±40/0 58/0±02/0 9/0±25/0 3/1±30/0 2/0±02/0 5/3±50/0 0/7±60/0 لیترگرم بر دسی

02/0±8/0 

 
%  00/6±0/44 39/0±7/2 0/3±0/17 37/2±3/13 37/2±76/7 0/6±0/16 0/7±8/45 

 051/0 015/0 48/0 01/0 007/0 180/0 050/0 004/0 48/0 داراختالف معنی

 Total pro Alb 
α 

β 
γ 

Glu Alb/Glu 
1α 2α 1γ 2γ 

  29/4±25/0 2/1±54/0 69/0±02/0 0/1±22/0 19/1±20/0 2/0±19/0 0/3±54/0 2/7±89/5 لیترگرم بر دسی

20/0±7/0 

 
%  39/5±0/39 51/0±1/3 30/2±48/16 0/3±0/15 47/3±0/10 89/5±9/16 89/5±0/60 

 012/0 081/0 81/0 02/0 005/0 18/0 050/0 004/0 48/0 داراختالف معنی
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لیتر، میانگین آلبومین گرم در دسی 44/7±1/0میانگین پروتئین تام 

 19/0±01/0لیتر، میانگین الفا یک گلوبولین دسی درگرم  04/0±72/3

گرم در دسی 79/0±01/0لیتر، میانگین الفا دو گلوبولین گرم در دسی

لیتر، میانگین گرم در دسی 71/0±02/0یک گلوبولین لیتر، میانگین بتا

گلوبولین  γلیتر، میانگین گرم در دسی 47/0±02/0بتا دو گلوبولین 

گرم  69/3±06/0لیتر، میانگین گلوبولین یگرم در دس 03/0±54/1

 باشد.می 01/0±01/0لیتر و نسبت آلبومین به گلوبولین در دسی

  

 (94های سرم اسبچه خزری )پروتئین )±SD( میانگین و انحراف معیار  :4جدول 

 
Total pro Alb 

α β 

γ Glu Alb/Glu 
1α 2α 1β 2β 

 65/3±05/0 54/1±02/0 46/0±01/0 71/0±02/0 78/0±01/0 19/0±004/0 68/3±03/0 34/7±08/0 لیترگرم بر دسی
01/0±01/1 

%  01/0±0/52 05/0±2/3 02/3±8/9 01/2±3/12 1/10±2/8 22/2±2/20 31/6±51 

 

 (41نر ) های سرم اسبچه خزریپروتئین )±SD( رمیانگین و انحراف معیا  :5جدول 

 
Total pro Alb 

α β 

γ Glu Alb/Glu 
1α 2α 1β 2β 

 59/3±07/0 46/1±04/0 46/0±03/0 71/0±03/0 78/0±02/0 23/0±05/0 63/3±05/0 21/7±12/0 گرم بر دسی لیتر
01/0±01/1 

%  2/45±51/2 22/0±8/1 19/9±8/10 21/3±2/10 2/2±4/5 5/4±2/20 12/2±2/45 

 

 (53های سرم اسبچه خزری ماده )پروتئین )±SD( رمعیامیانگین و انحراف  :6جدول 

 
Total pro Alb 

α β 

γ Glu Alb/Glu 
1α 2α 1β 2β 

 69/3±06/0 54/1±03/0 47/0±02/0 71/0±02/0 79/0±01/0 19/0±01/0 72/3±04/0 44/7±10/0 گرم بر دسی لیتر
01/0±01/1 

%  04/1±0/41 86/0±1/3 03/1±01/1 23/0±98/0 01/0±8/0 21/0±23/1 31/6±0/53 

 

های های مختلف پروتئینها و فراکسیونمقایسه پروتئین       

بندی دسته و هافراکسیون نوع :خزری اسبچه و ایرانی عرب اسب سرم

 باشد: می صورت زیرهو مقادیر با هم تفاوت دارند که ب

لیتر گرم در دسی 0/7±46/0میانگین پروتئین تام در اسب عرب ایرانی 

باشد و براساس آنالیزهای آماری می 34/7±08/0و در اسبچه خزری 

دهد. میانگین آلبومین در اسب عرب داری را نشان نمیتفاوت معنی

 68/3±03/0لیتر و در اسبچه خزری گرم در دسی 0/3±65/0ایرانی 

میانگین  دست نیامد.هدار بهای آماری نتایج معنیباشد و با بررسیمی

لیتر و گرم در دسی 2/0+02/0گلوبولین در اسب عرب ایرانی  الفا یک

باشد که تفاوت لیتر میگرم در دسی 19/0±004/0در اسبچه خزری 

دو گلوبولین در اسب عرب ایرانی  الفادار ندارند. میانگین معنی

باشد می 78/0±01/0لیتر و در اسبچه خزری گرم در دسی 82/0±0/1

میانگین باشد. دار میهای آماری ارتباط بین این دو معنیکه با بررسی

لیتر و در گرم در دسی 0/1±12/0بتا  گلوبولین در اسب عرب ایرانی 

 71/0±02/0گلوبولین با میانگین  یک دو فراکسیون بتا اسبچه خزری به

لیتر گرم در دسی 46/0±01/0لیتر و بتا دو گلوبولین گرم در دسی

باشد که مجموع بتا یک و بتا دو گلوبولین در اسبچه خزری با بتا  می

دار ندارند اما گاماگلوبولین در اسب در اسب عرب ایرانی اختالف معنی

عرب به دو فراکسیون گاما یک گلوبولین و گاما دو گلوبولین تقسیم 

لیتر و گاما دو گرم در دسی 5/0±58/0شد که گاما یک گلوبولین 

باشد، ولی در اسبچه خزری لیتر میگرم در دسی 0/1±4/0گلوبولین 

گرم در  54/1±02/0فقط فراکسیون گاما جدا شد که میانگین آن 

باشد که با مقادیر ذکر شده در اسب عرب ایرانی اختالف لیتر میدسی

میانگین گلوبولین تام در اسب عرب ایرانی  دهد.دار را نشان میمعنی

گرم در  65/3±05/0لیتر و در اسبچه خزری گرم در دسی50/0±0/5

نشان دار را های آماری اختالف معنیباشد که با بررسیلیتر میدسی

 8/0±02/0دهد. نسبت آلبومین به گلوبولین در اسب عرب ایرانی می

باشد که این نسبت در دو گونه می 01/1±001/0و در اسبچه خزری 

ها میانگین فراکسیون مقایسه 8 جدول دهد.می نشان را داریمعنی تفاوت

دهد مطابق های خزر نر نشان میهای عرب ایرانی و اسبچهرا در اسب

لیتر در گرم در دسی5/3±50/0این جدول مقدار میانگین آلبومین 

لیتر در اسبچه خزری، میانگین گرم در دسی 63/3±05/0عرب و  اسب

و  عرب ایرانی اسب لیتر دردسی در گرم3/1±30/0الفا دو گلوبولین

لیتر در اسبچه خزری، میانگین گرم در دسی 02/0±78/0
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 یک لیتر و بتادسی گرم در9/0±25/0 گلوبولین در اسب عرب ایرانیبتا 

 46/0±03/0دو گلوبولین لیتر و بتاگرم در دسی 71/0±02/0گلوبولین  

 9/3±05/0لیتر در اسبچه خزری و میانگین گلوبولین تام گرم در دسی

لیتر گرم در دسی 51/3±02/0لیتر در اسب عرب ایرانی گرم در دسی

نسبت آلبومین به گلوبولین که در اسب عرب  در اسبچه خزری و

دو گونه  باشد، بینمی 01/1±01/0 خزری و در اسبچه 8/0±02/0ایرانی 

با آنالیزهای  9مطابق جدول  دهند.داری را نشان میاختالف معنی

عرب ایرانی ماده و اسبچه خزری ماده میان های آماری در اسب

لیتر در اسب عرب ایرانی گرم در دسی0/3±54/0های آلبومین میانگین

لیتر در اسبچه خزری و میانگین الفا یک گرم در دسی 72/3±04/0و 

در اسبچه  19/0±01/0در اسب عرب ایرانی و 2/0±19/0گلوبولین 

لیتر در گرم در دسی19/1±20/0خزری و میانگین الفا دو گلوبولین 

لیتر در اسبچه خزری  گرم در دسی 79/0±01/0اسب عرب ایرانی و 

 9/6±02/0و مقادیر میانگین گاما یک گلوبولین در اسب عرب ایرانی 

لیتر و گرم در دسی 2/1±54/0لیتر  وگاما دو  گلوبولین گرم در دسی

اسبچه خزری لیتر در گرم در دسی 54/1±03/0مقادیر گاما گلوبولین 

 29/4±25/0چنین میانگین گلوبولین تام در اسب عرب ایرانی و هم

لیتر( گرم در دسی 69/3±06/0لیتر و در اسبچه خزری گرم در دسی

و در اسبچه  7/0±2/0 و نسبت آلبومین به گلوبولین در اسب عرب ایرانی

دار وجود دارد.اختالف معنی 01/1±001/0خزری 
 

 لیترسرم اسب عرب ایرانی و اسبچه خزری برحسب گرم بر دسیهای پروتئین)±SD(مقایسه میانگین و انحراف معیار  :7جدول 

 Total pro Alb تعداد 
α β γ 

Glu Alb/Glu 
1α 2α 1β 2β 1γ 2γ 

 8/0±02/0 0/5±50/0 0/1±4/0 5/0±58/0 0/1±12/0 0/1±82/0 2/0±02/0 0/3±65/0 0/7±46/0 86 ایرانی عرباسب

 01/1±001/0 65/3±05/0 54/1±02/0 46/0±01/0 71/0±02/0 78/0±01/0 19/0±004/0 68/3±03/0 34/7±08/0 94 اسبچه خزری

 + + + - - + - - -  داراختالف معنی

 

 لیترو اسبچه خزری نر برحسب گرم بر دسی های سرم اسب عرب ایرانی نرپروتئین)±SD(مقایسه میانگین و انحراف معیار  :8جدول 

 Total pro Alb تعداد 
α β γ 

Glu Alb/Glu 
1α 2α 1β 2β 1γ 2γ 

2/7±05/0 30 نر  ایرانی عرباسب  55/0±2/3  02/0±2/0  33/0±1/1  22/0±9/0  22/0±6/0  44/0±2/1  05/0±4  22/0±8/0  

2/7±12/0 41 نر اسبچه خزری  05/0±63/3  05/0±23/0  02/0±78/0  03/0±71/0  03/0±46/0  04/0±46/1  02/0±59/3  01/0±01/1  

 + + - - + + - + -  داراختالف معنی

 

 لیترهای سرم اسب عرب ایرانی ماده و اسبچه خزری ماده برحسب گرم بر دسیپروتئین)±SD(مقایسه میانگین و انحراف معیار  :9جدول 

 Total pro Alb تعداد 
α β γ 

Glu Alb/Glu 
1α 2α 1β 2β 1γ 2γ 

 7/0±22/0 3/4±52/0 2/1±45/0 7/0±22/0 1/1±22/0 2/1±22/0 2/0±1/0 7/2±45/0 1/7±98/5 56 مادهایرانیاسب عرب

 01/1±01/0 69/3±06/0 54/1±03/0 47/0±02/0 71/0±02/0 79/0±01/0 19/0±01/0 72/3±04/0 44/7±1/0 53 خزری مادهاسبچه

 + + + - + + + -  دارمعنیاختالف

 بحث

های سرم در الکتروفورتوگرام بستگی زیادی بندی پروتئینبخش       

چه به شیوه الکتروفورز، شگرد الکتروفورز و آموختگی پژوهنده دارد. آن

های بندی بایستی بدان چشم داشت پروتئینتر در روند بخشبیش

الگوی  گرد هم آمده در هر بخش دیده شده در الکتروفورتوگرام است.

های آلبومین، آلفا الکتروفورتوگرام پروتئین سرم انسانی دارای بخش

 باشدیک گلوبولین، آلفا دوگلوبولین، بتاگلوبین و گاماگلوبولین می

(Kaneko، 1989؛ Matthews، 1966 ؛Osbaldiston، 1972.)  

های با بخش را اسب الکتروفورتوگرام الگوی :پروتئین بندیبخش -الف

آلبومین، آلفا یک گلوبولین، آلفا دو گلوبولین، بتا 

 ،Bierer) شناسدیک گلوبولین، بتا دو گلوبولین و گاما گلوبولین می

-ههای بالکتروفورتوگرام(. در Kirk، 1975 ؛Coffman، 1969 ؛1969

ایرانی در این پژوهش بخش  عرب اسب دست آمده از سرم خون

گلوبولین، آلفا دو گلوبولین، بتا گلوبولین، گاما یک  یک آلبومین، آلفا

 های آلبومین،گلوبولین و گاما دو گلوبولین و در اسبچه خزری بخش

 دو گلوبولین،بتا  یک گلوبولین،بتا  گلوبولین،آلفا دو  گلوبولین،آلفا یک 

در  (1966و همکاران ) Mattews. دست آمدهگلوبولین ب گاماو 

اسب در محیط سیترات آگار  8دست آمده از هالکتروفورتوگرام ب

آلفا دوسی ، بتا و بتا دو گلوبولین را میان دو  ، abهای آلفا دو بخش

  Coffmanپیگیری اند.آلبومین و گاما گلوبولین گزارش نمودهبخش 
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دهنده اسب نشان 62و  20( در بررسی 1972) Osbaldiston و (1969)

های آلفا دو، بتا یک و بتا دو گلوبولین در میان دو بخش پیدایش بخش

 Harveyو  Meyerچنین هم .باشندآلبومین و گاما گلوبولین می

در بررسی  (1975و همکاران ) Kirkاسب و نیز  98( در بررسی 1998)

کارگیری از ژل هاسب و با پیروی از پژوهشگران یاد شده در ب 14

، بتا یک، بتا آلفا دو سی ،abآلفا دو  های آلفا یک،سیترات آگار بخش

رأس اسب با  10( در بررسی 1969) Biererاند. دو گلوبولین را یافته

آلفا دو سی،  ،b، آلفا دو aهای آلفا یک، آلفا دو شگرد یاده شده بخش

 .گلوبولین را نیز از یکدیگر جدا نموده است ،b، بتا دو aبتا یک، بتا دو 

Kristansen وFirth  (1977 با کاربرد محیط ژل آگاروز توان شگرد )

های آلفا رأس اسب بخش 50اند در الکترو فورز را افزوده و توانسته

، آلفا دو سی، بتا یک و بتا دو ab، آلفا دو aaآلفا دو  ،aیک، آلفا دو 

گلوبولین را در میان دو بخش آلبومین و گاما گلوبولین آشکار سازند. 

رأس اسب  6اند که الکتروفورتوگرام ایشان در پژوهش خود دریافته

بخش  یکباشد و هیچمیab فا دو و آل  aaهای آلفا دوعرب دارای بخش

 Kaneko .های گروه همسان نیستندندارد و با دیگر اسب a آلفا دو

های آلفا اند که همواره بخش( نشان داده1933) Barta( و 1989)

های یک، آلفا دو، بتا یک و بتا دو گلوبولین یافتنی هستند که یافته

 Biererگزارش  دارد.خصوص در اسبچه خزری مطابقت به این تحقیق

دهنده نوارهای گاما یک و رأس اسب نشان 10( در بررسی 1969)

 95( در بررسی سرم خون 1374نیا )گاما دو گلوبولین است.  رشیدی

های آلبومین، آلفا، بتا و گاما های عرب ایرانی بخشرأس از اسب

ه و کارگیری محیط استات سلولز از یکدیگر جدا نمودهگلوبولین را با ب

با دگرگونی شیوه و روند آزمون نیز نتوانسته است در پیدایش بخش 

دست آورده بود موفق شود. بهاری و همکاران هچه بیا نواری دیگر از آن

رأس اسب کرد بخش پست  38( با همین شیوه در بررسی 1380)

ترین بیش که اندالکتروفورتوگرام یافته و گمان برده نمودار آلبومین را در

باشد. همانندی ژنتیکی میان اسبچه خزری، اسب کرد و اسب عرب می

های آلفا یک و آلفا دو، ( در جداسازی بخش1380بهاری و همکاران )

اند. ( بوده1374نیا )تر از رشیدیبتا یک و بتا دو گلوبولین نیز موفق

پیدایش آلفا یک و آلفا دو گلوبین نشانه همانندی و پیدایش یک بخش 

های اسب عرب ا گلوبولین و دو بخش گاما گلوبولین در پروتئینبت

( 1374نیا )های رشیدیای از ناهمانندی دستاورد ما با گزارشنشانه

( است که شاید نتیجه کاربرد شیوه 1380و بهاری و همکاران )

ای از ناتوانی محیط پایه الکتروفورز بر محیط پایه ژل آگاروز و نشانه

 Biererهای سرم خون باشد. بندی پروتئینبخشاستات سلولز در 

کند ( از پیدایش نوارهای گاما یک و گاما دو گلوبولین یاد می1969)

در خصوص اسب عرب ایرانی همسویی  این تحقیقهای که با یافته

گلوبولین را نیز یافته  bو بتا دو  aهای بتا یک، بتا دو دارد. وی بخش

رب تنها یک بخش بتا گلوبولینی است که در این پژوهش در اسب ع

 .شد ی دو بخش بتا گلوبولینی یافتو در اسبچه خزر

میزان پروتئین تام سرم خون اسب نر عرب : پروتئین تام -ب       

گرم در  2/7لیتر و اسب ماده عرب ایرانی گرم در دسی 0/7ایرانی 

 86لیتر با بررسی گرم در دسی 0/7دست آمد که برابر با هلیتر بدسی

لیتر گرم در دسی 2/7دست آمده است و در اسبچه خزری نر نمونه به

نمونه اسبچه  94لیتر و در گرم در دسی 4/7و اسبچه خزری ماده 

Firth  (1977 )و Kristansenدست آمد. هلیتر بگرم در دسی 3/7 خزری

ها از رأس از آن 6رأس اسب را که  50میزان پروتئین تام سرم خون 

 اند.لیتر گزارش نمودهگرم در دسی 9/4–5/5اند بودهنژاد عرب 

آلبومین سرم خون اسب عرب ایرانی  میانگین میزان :آلبومین -ج       

 5/3های نر میانگین دست آمد که در اسبهلیتر بگرم در دسی0/3

لیتر گرم در دسی 0/3های ماده میانگین لیتر و در اسبگرم در دسی

 72/3و اسبچه خزری ماده  63/3خزری نر بوده است و در اسبچه 

( میزان آلبومین سرم 1374نیا )باشد. رشیدیمی لیترگرم در دسی

درصد(  6/44-7/59لیتر )گرم در دسی 7/2-3/3خون اسب عرب را 

 .دارد این تحقیقدست آورده است که نزدیکی بسیاری با یافته هب

ن با تغییرات میانگین که روند تغییرات میزان میانگین آلبومی شد آشکار

جا که آلبومین بخش ( و از آن>01/0pباشد )پروتئین تام همسو می

شده پذیرفتنی  یاد همسویی دارد بر را در خون بزرگی از پروتئین تام سرم

(. از دیگر سو Coles، 1989 ؛Pratt، 1996 ؛Loving، 1995) است

نر همانند  های عربدست آمده برای اسبهمیانگین مقادیر آلبومین ب

( که p >01/0باشد )نمی ماده عرب هایدست آمده برای اسبهمیانگین ب

  .( درباره اسب عرب ایرانی هماهنگ است1374نیا )با گزارش رشیدی

میزان میانگین آلفا یک گلوبولین سرم : آلفا یک گلوبولین -د       

های اسبآمد که در  دستهب لیتردسی در گرم 2/0 عرب ایرانی خون اسب

گرم در  2/0های ماده لیتر و در اسبگرم در دسی 2/0نر میانگین 

لیتر و در گرم در دسی 1/0لیتر بوده است و در اسبچه خزری دسی

 گرم 1/0لیتر و در اسبچه خزری ماده گرم در دسی 2/0خزری نر  اسبچه

 الکتروفورتوگرام در Kristansen (1977) چهآن آمد. دستهب لیتردسی در

درصد(  7/14لیتر، گرم در دسی 97/0بخش آلفا گلوبولین اسبان )

می نام گذارده b، آلفا دو abو آلفا دو  ،aaآلفا دو  ،aآلفادو  شناخته

اما در  تواند همان بخش آلفا یک یافت شده در پژوهش پیش رو باشد

یک نشانی  شده هیچ بررسی هایاسب دست آمده ازهالکتروفورتوگرام ب

افزایش  اند.گلوبولین نداشته دو یک و آلفا نوارهای زیر بخش آلفااز 

میزان آلفا یک گلوبولین با کاهش میزان میانگین گاما یک گلوبولین 

و دگرگونی میزان میانگین آلفا یک گلوبولین  (p >05/0همراه است )

(. به p >05/0های نر با میزان میانگین گلوبولین تام همسو است )اسب
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باشد دستاوردی ها میلیل که آلفا گلوبولین بخشی از گلوبولینآن د

 . (Coles، 1989 ؛Pratt، 1996 ؛Loving، 1995پذیرفتنی است )

میزان میانگین آلفا دو گلوبولین سرم : آلفا دو گلوبولین -هـ        

دست آمد که در هلیتر بگرم در دسی 0/1خون اسب عرب ایرانی 

های عرب لیتر و در اسبگرم در دسی 3/1میانگین های عرب نر اسب

گرم  7/0لیتر بوده است و در اسبچه خزری گرم در دسی 19/1ماده 

لیتر و اسبچه خزری گرم در دسی 7/0لیتر و اسبچه خزری نر در دسی

میزان Kristansen (1977 )لیتر بدست آمد. گرم در دسی 7/0ماده 

دست هب درصد( 6/20) لیتردسی در گرم 67/1 را اسبان گلوبولین دو آلفا

و آلفا دو سی را در اسبان  bآلفا دو  ،aایشان الگوی آلفا دو  ،آورده

در  سی راو آلفا دو  b، آلفا دو ab، آلفا دو aaغیرعرب و الگوی آلفا دو 

تر آن باشد که است. شاید درستبرداری شده یافتهاسبان عرب نمونه

 الکتروفورتوگرام نمودار درصد(4/10) لیتردسی در گرم 7/0 سی دو آلفا بخش

را برابر با بخش آلفا دو گلوبولین نمودار  Kristansen (1977)اسبان 

در  خت.الکتروفورتوگرام اسب عرب ایرانی و اسبچه خزری شنا

های عرب ایرانی دگرگونی اندازه میانگین آلفا دو گلوبولین با اسب

باشد و همسو می (p >01/0دگرگونی اندازه میانگین بتا گلوبولین )

افزایش اندازه میانگین آلفا دو گلوبولین با کاهش اندازه گاما دو 

نیز کاهش اندازه میانگین گاما دو  (p >01/0) گرددگلوبولین همراه می

های ماده با افزایش اندازه میانگین گاما یک گلوبولین تنها در اسب

 (. p >05/0گلوبین وابسته است )

اندازه میانگین  دگرگونی ایرانی عرب هایاسب در: بتا گلوبولین ـز       

بتا گلوبولین با دگرگونی اندازه میانگین پروتئین تام و گلوبولین تام 

که پذیرفتنی است زیرا بتا گلوبولین بخشی  (p >01/0هماهنگی دارد )

های سرم خون را در بر دارد. میزان میانگین بتا گلوبولین از پروتئین

دست آمد که در هلیتر بگرم در دسی 0/1سرم خون اسب عرب ایرانی 

گرم در  0/1های ماده لیتر و در اسبگرم در دسی 9/0های نر اسب

زری دو فراکسیون بتا یک و بتا لیتر بوده است اما در اسبچه خدسی

لیتر و گرم در دسی 7/0دو جدا نشد که میانگین بتا یک گلوبولین 

های چه در اسبچهباشد چنانلیتر میگرم در دسی 4/0میانگین بتا دو 

گرم در  4/0لیتر و بتا دو گرم در دسی 7/0خزری نر میانگین بتا یک 

 گرم در دسی 7/0ا یک های خزری ماده نیز بتلیتر و در اسبچهدسی

دست هباشد. ناهمسانی اندازه بلیتر میگرم در دسی 4/0لیتر و بتا دو 

ای از یرفتنی است و نشانهذپ (p >01/0های نر و ماده )آمده برای اسب

نیا باشد. رشیدیدر میزان بتا گلوبولین سرم خون می اسب جنس بازتاب

گرم در  82/0–0/1را  میزان بتا گلوبولین سرم اسب عرب (1374)

  .درصد( گزارش نموده است 1/12 -7/16لیتر )دسی

میزان میانگین گاما یک گلوبولین در : گاما یک گلوبولین ـ ح        

های دست آمد که در اسبهب لیتردسی در گرم 5/0سرم اسب عرب ایرانی 

لیتر گرم در دسی 69/0های ماده لیتر و در اسبگرم در دسی 58/0نر 

بوده است. اما در اسبچه خزری تنها یک بخش گاما گلوبولین مشاهده 

لیتر در اسبچه خزری گرم در دسی 6/3شده است که اسبچه خزری 

ناهمسانی  باشد.لیتر میدر دسی گرم 6/3 و در اسبچه خزری ماده 5/3 نر

نمایشگر  (p >05/0های نر و ماده )دست آمده برای اسبهاندازه ب

Bierer (1969 )باشد. سرم خون می هایدر پروتئین اسب جنس بازتاب

که بازتاب سن و جنس اسب را بسنجد تنها اندازه گاما یک آنبی

( تنها 1374نیا )نماید و رشیدیدرصد گزارش می 1/12گلوبولین را 

یک بخش گاما گلوبولینی را در الکتروفورتوگرام اسب عرب ایرانی یافته 

خوانی ندارد. در اسب عرب ایرانی هم این تحقیق هایاست که با یافته

تغییرات میزان میانگین گاما یک گلوبولین با تغییرات میزان میانگین 

باشد گاما دو گلوبولین و نیز با میزان میانگین گلوبولین تام همسو می

(01/0< pکه نشان ) دهنده وابستگی ساختاری نوارهای گاما گلوبولینی

سازند های گلوبولینی سرم خون را میوتئینکه بخش بزرگی از پر

افزایش میزان میانگین گاما یک گلوبولین با . (Riond، 2009است )

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

 میزان میانگین گاما دو گلوبولین برای: گاما دو گلوبولین -ط       

گرم  3/1های نر لیتر و اسبگرم در دسی 0/1های نر عرب ایرانی اسب

های ماده عرب لیتر برای اسبگرم در دسی 2/1لیتر برابر ودر دسی

( اندازه گاما دو گلوبولین سرم اسب را 1969) Biererباشد. ایرانی می

نماید. تغییرات میزان گاما دو گلوبولین با درصد گزارش می 2/2

و پذیرفتنی  (p >01/0پروتئین تام همراه است ) میانگین اندازه دگرگونی

. دگرگونی میزان میانگین گاما دو گلوبولین با دگرگونی میزان است

افزایش میزان میانگین  (.p >01/0) گلوبولین تام هماهنگ است میانگین

گاما دو گلوبولین با کاهش میزان میانگین نسبت آلبومین به گلوبولین 

و   Kirk(. میزان گاما گلوبولین سرم خون اسب p >01/0ه است )همرا

 Osbaldiston (1972 )5/1لیتر، گرم در دسی 41/1( 1975همکاران )

 گرم در دسی 0/1( 1966) و همکاران  Mattheeuwsلیتر،گرم در دسی

 3/17لیتر )گرم در دسی Firth  (1977 )15/1و   Kristensenو  لیتر

 اند. گزارش نموده درصد(

میزان میانگین گلوبولین تام اسب عرب ایرانی : تامگلوبولین  –ی       

گرم در  9/3های نر دست آمد که در اسبهلیتر بگرم در دسی0/5

لیتر بوده است و در گرم در دسی 29/4های ماده لیتر و در اسبدسی

گرم در  5/3اسبچه خزری نر  لیتر،گرم در دسی 6/3خزری اسبچه 

دست آمد. لیتر بهگرم در دسی 6/3لیتر و اسبچه خزری ماده دسی

Kristensen وFirth  (1977 اندازه میانگین گلوبولین تام اسبان را )
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( میزان 1374نیا )درصد( و رشیدی 2/54لیتر )گرم در دسی 0/4

گرم در  01/3–5/3ون اسب عرب ایرانی را میانگین گلوبین تام سرم خ

اند که نزدیکی بسیاری درصد( گزارش نموده 9/47–2/56لیتر )دسی

دست آمده است دارند. دگرگونی اندازه هرو بچه در پژوهش پیشبا آن

میانگین گلوبولین تام با دگرگونی اندازه میانگین پروتئین تام همسو 

(. Riond، 2009پذیرفتنی است )که دستاوردی  (p >01/0باشد )می

افزایش میزان میانگین گلوبین تام با کاهش میزان نسبت آلبومین به 

 .(>01/0pگلوبولین همگام است )

میزان میانگین نسبت : نسبت آلبومین به گلوبولین  ـ کـ       

های اسب در که دست آمدهب 7/0آلبومین به گلوبولین اسب عرب ایرانی 

بوده است و در اسبچه خزری چه  7/0های ماده اسبو در  8/0نر 

دست آمد. برپایه سنجش هب 01/1های ماده های نر و چه اسبچهاسبچه

های عرب نر و دست آمده برای اسبهوابستگی آماری میان اندازه ب

های خزری کامالً همانندی ماده ناهمسانی وجود دارد اما در اسبچه

( اندازه نسبت آلبومین به 1374نیا )رشیدی(. p >05/0وجود دارد )

 Firthو Kristensenو  92/0–93/0گلوبولین اسب عرب ایرانی را 

دست آورد. میزان و گونه پروتئین سرم هب 59/0( این نسبت را 1977)

 خون در جانوران گوناگون همانند نبوده و ویژگی خود را دارد. 

اسب عرب ایرانی و اسبچه در این پژوهش دو نژاد ارزشمند        

های جهانی و کشوری شناخته شده و هستند خزری که توسط سازمان

های مورد بررسی قرار گرفتند و هدف آن بود که ابتدا اندازه پروتئین

های گوناگون پروتئینی و دست آید و بعد از آن بخشهسرم خون ب

ای سنجش های سرمی شناخته شوند تا برپروتئین الکتروفورتیک اندازه

 ای مفید باشد. های پاتولوژیک دستمایهاندازه
 

  منابع

تعیین دامنه مرجع پروتئین تام .1380چاله،ع.،چالهبهاری ،ع.ا. و  .1

 استات الکترفورز روشبه کرد هایاسب در آن هایفراکسیون و سرم

 .79 تا 75 اتصفح، 3شماره، 56دوره  تهران. دانشگاه دامپزشکی سلولز.

تعیین میزان پارامترهای طبیعی بیوشیمیایی .1374م.،نیا، رشیدی .2

نامه دکتری تخصصی های عرب ایرانی و ترکمن. پایانخون اسب سرم

  از دانشگده دامپزشکی دانشگاه تهران.

3. Ball, C., 1994. Horse and Pony Breeds. Apple Press.  
London. 79 p.      

4. Barta, O., 1993. Veterinary Clinical Immunology 
Laboratory. Bar-Lab. Inc. Vol: 2, pp: 1-12. 

5. Bierer, B.W., 1969. Electrophoretic analysis of blood serum 
and plasma proteins of normal horses. Amirecan Journal of 
Veterinary Research. Vol. 30, pp: 2237-2240. 

6. Coffman, J.R., 1969. Clinical application of serum protein 
electrophoresis in the horse. In proceedings 14th Ann 
Meeting American Assocaition Equine practitioners. 
Philadelphia. pp: 265-279. 

7. Colahan, P.T.; Mayhew, I.G.; Merritt, A.M. and Moore, 

J.N., 1999. Equine Medicine and Surgery.Vol. 1,2,5th ed. 
Mosby. United States of America. pp: 88-717. 

8. Coles, E.H., 1986. Veterinary clinical Pathology. 4th Ed. W. 
B. Saunders Co. Philadelphia. pp: 267-278. 

9. Dhanotiya, R.S., 1999. Textbook of Veterinary Biochemistry. 
Jaypee. Newdelhi. pp: 35-141. 

10. Duncan, R.J., 1994. Veterinary Laboratory Medicine 
Clinical Pathology. 3rd ed. Iowa State Veterinary Press.  
pp: 112-238. 

11. Eades, S.C. and Bounous, D.I., 1997. Laboratory Profiles of 
Equine Diseases Mosby. St. Louis. pp: 6-217. 

12. Feldman, B.F.; Zinkl, J.G. and Jain, N.C., 2000. Schalm's 
Verterinary Hematology. 5th ed. Lippincott Williams and 
Wilkins. pHiladelphia. pp: 2-1270. 

13. Hulley, S.B.; Cook, W.S.; Wilson, M.Z.; Nichaman, F.T. 

and Hatch, F.T., 1971. Quantitation of serum lipoproteins by 
electrophoresis on agarose gel: standardization in lipoprotein 
concentration units (mg/100 ml) by comparison with analytical 
ultracentrifugation J. of Lipid Research. Vol. 12, pp: 420-433. 

14. Irfan, M., 1967. Electrophoretic pattern of serum proteins in 
normal animals. Research in Veterinary Science. Vol. 8,  
pp: 137-142. 

15. Kaneko, J.J.,1989. Serum proteins and dysproteinemias. In 
kaneko, J.J. Clinical Biochemistry of Domestic Animals. 4 th 
ed. Academic Press. pp: 97-118. 

16. Kirk, G.R.; Hutcheson, D.R. and Neats, S., 1975. 
Electrophoretic pattern of serum protein in clinically normal 
horses and ponies with laminitis. Veterinary Medical Small 
Animal Clinics. Vol. 70, pp: 337-339. 

17. Kristensen, F. and Firth, E.C., 1997. Analysis of serum 
proteins and cerebrospinal fluid in clinically normal horses 
using agarose electrophoresis. American Journal of 
Vaterinary Research. Vol. 38, pp: 1089-1092. 

18. Loving, N.S. and Johnston, A.M., 1995. Veterinary 
Manual for the Performance Horse. Blackwell Science. 
United Kingdom. pp: 185-201. 

19. Mattheeuws, D.R.G.; Kaneko, J.J.; Loy, RG.; Cornelius, 

C.E. and Wheat, J.D., 1966. Compartmentalization and 
turnover of I-labeld albumin and gamma globulin in horse 
American J. Veterinany Research. Vol. 27, pp: 699-705. 

20. McGavin, M.D.; Carlton, W.W. and Zachary, J.F., 2002. 
Thomson's Special Veterinary Pathology. 3rd ed. Mosby. St. 
Louis. pp: 64-369. 

21. Meyer, D.J. and Harvey, J.W., 1998. Meyer & Harvey 
Veterinary Laboratory Medicine Interpretation & Diagnosis. 
pp: 151-330. 

22. Osbaldiston, G.W., 1972. Serum protein fractions in 
domestic animals. British Veterinary Journal. pp: 386-393. 

23.  Pesce, A.J. and Kaplan, L.A., 1987. Method in Clinical 
Chemistry. C.V. Mosby Company. St. Louis. pp: 727-1138. 

24. Pratt, P.W., 1996. Laboratory Procedures for Veterinary 
Technicians. 3rd ed. Mosby. St. Louis. pp: 110-112. 

25. Reed, S.M. and Bayly, W.M., 1998. Equine Internal 
Medicine.W.B. Saunders Company. Philadelphia. pp: 2-945. 

26. Riond, B.; Wenger Riggenbach, B. and Hofmann 

Lehmann, R., 2009. Serum protein concentrations from 
clinically healthy horses determined by agarose gel 
electrophoresis. Vet Clin Pathol. Vol. 38, No. 1, pp: 73-79. 

27. Zamani, M. and Atyabi, N., 2011. Analysis of serum 
proteins electrophoresis in clinically healthy miniature 
Caspian horse. Comp Clin Pathol. Springer-Verlag London 
Limited.  

  

 

mhtml:file://C:/Users/Benq/Desktop/Serum%20protein%20concentrations%20from%20clinically%20healthy%20horses%20determined%20by%20agarose%20gel%20electrophoresis_%20-%20PubMed%20-%20NCBI.mht!https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Riond%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19171019
mhtml:file://C:/Users/Benq/Desktop/Serum%20protein%20concentrations%20from%20clinically%20healthy%20horses%20determined%20by%20agarose%20gel%20electrophoresis_%20-%20PubMed%20-%20NCBI.mht!https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wenger-Riggenbach%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19171019
mhtml:file://C:/Users/Benq/Desktop/Serum%20protein%20concentrations%20from%20clinically%20healthy%20horses%20determined%20by%20agarose%20gel%20electrophoresis_%20-%20PubMed%20-%20NCBI.mht!https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hofmann-Lehmann%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19171019
mhtml:file://C:/Users/Benq/Desktop/Serum%20protein%20concentrations%20from%20clinically%20healthy%20horses%20determined%20by%20agarose%20gel%20electrophoresis_%20-%20PubMed%20-%20NCBI.mht!https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hofmann-Lehmann%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19171019
mhtml:file://C:/Users/Benq/Desktop/Serum%20protein%20concentrations%20from%20clinically%20healthy%20horses%20determined%20by%20agarose%20gel%20electrophoresis_%20-%20PubMed%20-%20NCBI.mht!https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19171019

