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      صنعت دامپرورى ایران همواره در رشد تولید ناخالص داخلى (GDP) نقشى تعیین کننده داشته است. هر چند نقش آن در رشد اقتصادى 
در چند سالى که سایه تحریم ها و تأثیر کروناویروس جدید (Covid-19) بر پیکره اقتصاد کشور سنگینى مى کند پر رنگ تر شده است. این صنعت 
بیش از 30 درصد از سهم تولید ناخالص داخلى در بخش کشاورزى را بر عهده دارد. طبق گزارش مرکز آمار ایران در شش سال اخیر تولید 
شیر خام و گوشت قرمز در کشور بیش از 20 درصد رشد داشته است. به نظر مى رسد این بخش در حال یافتن جایگاه واقعى خود است و 

نیازمند توجه ویژه براى ارتقاء بهره ورى مى باشد. 
بایستى توجه داشت که ماشین تولید در صنعت دام یک موجود زنده است که براى تولید و ادامه حیات نیازمند دریافت غذا مى باشد. موضوع 
که  به گونه اى  است.  شده  بدل  تولیدکنندگان  و  اقتصادى  فعاالن  اصلى  دغدغه هاى  از  یکى  به  روزها  این  دامى  نهاده هاى  تأمین  زنجیره 
تولیدکنندگان درباره وضعیت تولید محصوالت پروتئینى در آینده هشدار مى دهند (هر چند اثرات اندك آن اکنون نیز قابل مشاهده است). 
عالوه بر این، با حذف دام هاى مولد با ظرفیت ژنتیکى باال که براى ارتقاء بهره ورى آنها زمان و هزینه هاى زیادى صرف شده است، ضربه جبران 
ناپذیرى را به این صنعت وارد خواهد نمود. مشکالت مربوط به تأمین ارز و واردات نهاده هاى دامى از یکسو و عدم شفافیت و ناکارآمدى توزیع 
همین نهاده ها از سوى دیگر، که ریشه در تخصیص ارز دولتى به نهاده هاى دامى دارد، باعث فساد و رانت شده است. در چنین شرایطى براى 
برون رفت از این چالش چندوجهى، کارآمدسازى تأمین و اصالح نظام توزیع بر مبناى زنجیره ارزش در بلندمدت مى تواند مفید واقع شود. 
هرچند، بخش خصوصى نسبت به شرایط اقتصادى کشور و مردم دغدغه مند است اما تا زمانى که چرخه معیوب تصمیم گیرى تا اجرا اصالح 
نشود این معضالت از میان برداشته نخواهد شد. به نظر مى رسد با حذف ارز دولتى براى واردات نهاده ها و صرف آن به صورت یارانه در بخش 
مصرف و تولید بخش قابل توجهى از مشکالت براى تولید کنندگان مرتفع شود. توزیع نهاده ها نیز مى تواند از طریق زنجیره ارزش 
و کارخانه هاى تولید خوراك دام صورت پذیرد که در مجموع کاهش قیمت تمام شده، افزایش بهره ورى و در نهایت کاهش واردات و جلوگیرى 

از هدررفت منابع ارزى را به دنبال خواهد داشت.

دپارتمان برند گروه بین المللى سپاهان دانه



مقـدمـه 

نظارت بر جیره ھای کامال مخلوط و تأثیر آن بر بازدھی 
گله ھای گاو شیری 

 ً

     ایــده اولیـــه اســتفاده از جیــره هــاى کامـــًال مخلــوط (TMR ) بــه دهــــه 1950 بر مى گــردد در آن زمـــان به مزایاى 
تغذیـــه اى یکجــاى کنســـانتره همــراه بــا علـــوفه پــى بــرده شــده بــود. در ابتــدا سیســـتم هــاى تغذیــه اى متفاوتــى 
ــدا کــرده  ــژه اى پی ــگاه وی ــه اى  TMR در صنـــعت گاو شیـــرى جای ــروزه سیســتم تغذی ــود داشــت. امـ از TMR وجـ
اســت. جیــره کامــًال مخلــوط یــک نــوع سیســتم خــوراك دهـــى بــوده کــه در آن تــک تــک اقــالم خوراکــى جداگانــه 
وزن شــده و ســپس بــا هــم ترکیــب و بــه صــورت یــک جیــره کامــًال مخلــوط جهــت تأمیــن نیــاز گروهـــى از گاوهــا بــه 
ــواد  ــوط مشــابهى از م ــر لقمــه حــاوى مخل ــد در ه ــوط بایـ ــًال مخل ــاى کام ــره ه ــى شــود. جی ــه م صــورت آزاد تغذی
خوراکـــى باشــند.  جیــره هــاى مخلوطـــى کــه بــه میــزان ناکافــى مخلـــوط شــده باشــند، اثــرات منفــى بــر ســـالمت و 

عملکرد حیـوان دارند. 
عوامــل مختلفــى در فرآینــد مخلــوط کــردن TMR وجــود دارد کــه هر کــدام از آنها مى توانند ســبب بـــروز نوســانات در 
TMR شـــوند. البتــه انــدازه ذرات TMR یکى از ابزارهاى مفیــد براى اندازه گیرى تغییــرات TMR و تعیین یکنواختى آن 

اســت کــه بــا الــک پنسیـــلوانیا قابــل انجــام مــى باشــد. نظــارت بــر جیــره هــاى مخلــوط شـــامل مدیریـــت ســیالژ، 
 TMR از سرتاسر مخزن خـــوراك، تجهیزات مخـــلوط کردن خوراك، عرضه (Sorting) توزیع و سطوح خوراك و انتخاب
و ارزیابــى یکنواختــى TMR اســت.  سیســتم خوراك دهى TMR منجـــر به وابســتگى زیــاد به واگن هاى فیدر-میـــکسر 
 TMR ــا مدیریــت ســیالژ و بارگیــرى و مخلــوط کــردن شــده اســت. در ایــن مقالــه بــر کاهــش نوســانات در TMR ب

متمرکز شده است.
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دپارتمان تحقیق و توسعه گروه بین المللى سپاهان دانه



کاهش نوسـانات در سیـالژ ها 
مدیـریت سیالژ جزء کلیدى ارزیابى TMR است. نـکته هاى اساسـى براى کاهش نوسـانات ماده خشـک، مواد مغذى و 

کاهش ضایعات سیالژ عبارتند از: 

بعد از کامل شـدن خوراك دهى مقدار کمى از سیالژ باقى بمــاند.
در بیشتـر مواقع نوسان هاى قابل توجهى در مــاده خشک و مـواد مغذى سیالژ ذرت در سطوح عمودى سیلو ها وجود دارد.

 به طوریکه بهترین راهکار مدیریتى نمونه گیرى هاى متعدد مطابق شکل 2 مى باشد. 

 هر روز از سطح صاف و عمودى سیالژ برداشت کنید.
 براى جلوگیرى از ضایعــات هر روز عمـق مناسبى از سیــالژ را 

برداشت کنید.
 محل برداشت روزانه سیالژ توسط پوشش پالستیکى پوشانده شده و 
براى جلوگیرى از نفوذ هوا از وزنه هایى مثل تایرهاى کهنه استفاده 

کنید.
 سیالژ هاى فاسد قبل از برداشت حذف شوند.

 استفاده از پوشش هاى پالستیکى چند الیه که از ورود اکسیـژن به 
داخل سیلـو جلوگیرى مى کنند مى تواند به کاهش فساد کمک کنند.
 اشکال تـوده اى سیـالژ کنده شده از سیلو پیش از میکس بایستى با 

میکسر باز شوند.

10 نمونه با فاصله مساوى از توده 
علوفه نمونه گیرى و آنالیز شود

شکل2 - محتـواى پروتئین خام بر اساس ماده خشـک در 10 نمـونه 
برداشت شده از توده سیالژ
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شکل1 - انواع فیدر میکسر (الف) 
میکسر 4 اوگر حلزونى افقى (ب)

میکسـر با اوگـر قرقـره اى (ج) 
میکسـر با دو اوگــر عمــودى

 (الف)
 (ب)

 (ج)



ــوط بایســتى  ــالً مخل ــاى کام ــره ه ــردارى از جی ــه ب نمون
بالفاصلــه بعــد از عرضــه خــوراك و قبــل از خورده شــدن و 
هــم زدن توســط گاو انجــام شــود. الزم اســت حداقــل 10 
 TMR نمونه مساوى از سرتاسر آخور براى تعیین یکنواختى
نمونــه بــردارى شــود. فواصــل نمونــه بــردارى بســتگى بــه 
تیــرك هــاى عمــودى در فــرى اســتال دارد و یــا مــى توان 
بــا تقســیم کــردن محــل عرضــه خــوراك بــه 10 

قسمت مساوى برآورد شود (شکل 3).
 

 فرسودگى اوگـرها، صفحات ضربه زن یا برگرداننـــده و 
تیغه هاى برش میکسر

مدت زمان مخلوط کردن بعد از اضافه کردن آخرین جزء جیره
میکسر در وضعیت غیر هم سطح
نحوه بار زدن روى جعبه میکسر

اندازه بارگیرى
کیفیت علوفه خشک و فرآیند سازى آن

ترتیب بار زدن
توزیع مایع

سرعت اوگر عمودى میکسر

    دو نــوع اصلــى میکســر TMR وجــود دارد کــه عبارتنــد از 
افقــى و عمــودى کــه مــى تواننــد با تراکتور کشــیده شــوند، 
ســوار کامیــون شــوند یــا بــه صــورت ثابــت نصــب شــوند. 
ــر (شــکل  ــار اوگ ــر، چه ــى شــامل دو اوگ میکســرهاى افق
1 الف)، تک اوگر، سه اوگر، اوگر- قرقره (شکل 1 ب)، پارویى، 
میکســر اســتوانه اى مــى باشــند. اغلــب فیدر-میکســرهاى 
افقــى رایــج در ایــران دو اوگـــر، تــک اوگــر و ســه اوگــر 
مى باشــند. میکســـرهاى عمــودى داراى ظرفیـــت باالترى 

براى خوراك هاى مرطوب مى باشند. 
میکسرهاى عمودى شامل تک اوگر، دو اوگر (شکل 1 ج) و سه 
اوگر هستند. میکسرها در صورتى TMR هاى باکیفیت تولید 
مــى کننــد کــه روش کار کــردن بــا آنهــا درســت باشــد، هر 
ــت  ــذى و رطوب ــواد مغ ــدازه ذرات، م ــى ان ــد یکنواخت چن
ــا و  ــره ه ــا، پ ــودن اوگره ــوده ب ــا فرس ــد ب ــى توان TMR م

صفحه هاى میکسر تحت تأثیر قرار گیرد.
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هدف از بازبینى و پایش جیـره هاى کامـًال مخلوط کاهش 
نوسانات ترکیبـات اصلى (سیــالژ ذرت، یونجـه خشــک، 
کنسانتـره و ...) مى باشــد. عوامل مختلفى مى تواننــد به 
تنهـایى یا به صـورت ترکیبى سبب نوســانات در تـرکیب 

TMR شوند که عبارتند از:

 TMR نمونه بردارى از

عوامل ایجاد کننده نوسانات در جیره هاى
ً  کامال مخلوط

فرسودگى اوگرها، صفحات ضربـه زن
 یا برگرداننده و تیغه هاى برش میکسر

شکل3 - فواصل نمونه بردارى از جیره هاى کامًال مخلوط پس از عرضه خوراك



      ایــن وضعیــت زمانــى رخ مــى دهــد کــه در فرآینــد 
مخلــوط کــردن واگــن میکســر در ســطحى شــیبدار و / یــا 
غیــر مســطح باشــد. معمــوالً این وضعیــت در میکســرهاى 
عمــودى اثــرات حادتــرى بــراى مخلــوط کــردن خــوراك 

موجود در مخزن واگن دارد.
کــه ســبب توزیع ضعیــف مــواد در جیره TMR مى شــود. 
ــوط  ــد در ســطحى صــاف عمــل مخل واگــن میکســر بای

کردن را انجام دهد. 

6- واگن میکسر در زمان مخلوط کردن باید در سطحى صاف (نه شیبدار) باشد. نحوه بار زدن در جعبه میکسر
       محــل و نحــوه قــرار گیــرى میکســر و/ یــا جعبــه میکســر (مخــزن مــواد خوراکــى در میکســر) مــى توانــد بــر 

کیفیت مخلوط شدن TMR تأثیر گذار باشد. روش صحیح بارگیرى جعبه میکسر به صورت زیر است:
در میکسرهاى افقى تک اوگر، دو اوگر، سه اوگر و چهار اوگر بایستى در مرکز جعبه بار زدن انجام شود.

در تک اوگر عمودى از دو طرف جعبه بار زدن مى تواند انجام شود.
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محققین متعددى زمان میکس کردن را به عنوان یک عامل مهم  در یکنواختى TMR تـــأیید کرده اند. نشــــان داده شــده 
اســت کــه مــدت زمــان میکــس بعــد از اضافــه کــردن آخریــن مــاده خوراکــى به جیــره خــوك هــا در میکســرهاى نقالــه اى افقى 
در کاهــش نوســانات نمــک جیــره مهــم اســت. نمــک بــه عنــوان یــک مــاه مغــذى ضــرورى اســت کــه بــه جیــره هــا افــزوده 

مى شود و اغلب در صنعت به عنوان مارکر براى اندازه گیرى بازده میکسر استفاده مى شود. 
بــازده میکســر بــه صــورت مــدت زمــان مــورد نیــاز بــراى رســیدن بــه ضریــب تغییــرات           درصــدى یــا کمتــر در 
بیــن 10 نمونــه تعریــف مــى شــود. یکــى از اشــتباهات رایــج در مخلــوط کــردن TMR ناکافــى بــودن زمــان مخلــوط کردن 
بعــد از اضافــه کــردن آخریــن جــزء اســت (معمــوالً ســیالژ ذرت یــا افزودنــى هــاى مایــع). در صــورت مــدت زمــان ناکافــى 

مخلوط کردن، ذرت سیلو شده در بخش باالیى بار تجمع یافته و بدون مخلوط شدن در آخور ریخته مى شود.

میکسر در وضعیت غیر هم سطح

   10(CV) 

مدت زمان مخلوط کردن بعد از اضافه کردن آخرین جزء جیره

شکل5 - تیغه هاى تیز در میکسر عمودى (سمت چپ) و تیغه هاى کامالً فرسوده (سمت راست) شکلTMR - 4 هاى باقیمانده پس از اتمام عرضه خوراك 
در زیر اوگر ها نشان مى دهد که آنها فرسوده و تواناییشان 

براى مخلوط کردن را از دست داده اند.
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ــر  ــن دو اوگ ــوراك در بی ــتى خ ــودى بایس ــر عم در دو اوگ
ریخته شود و بار زدن مى تواند از دو طرف انجام شود.

ــر روى اوگــر  در ســه اوگــر عمــودى بایســتى خــوراك ب
میانــى ریختــه شــود و بــار زدن مــى توانــد از دو طــرف 

انجام شود.
ــراى  ــر شــدن میکســر عمــودى ب ــک اســتثنا در شــکل پ ی
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــاى اوگ ــه ه ــدن لب ــم ش ــاب از خ اجتن
بایســتى بســته هــاى بــزرگ یــا مکعبــى علوفــه مســتقیماً 

در باال و مرکز اوگر ریخته شود.

    پــر کــردن بیــش از حــد ظرفیــت واگــن منجــر به مخلوط کــردن ضعیــف TMR و اتالف مــواد خوراکى مى شــود. بــار زدن بیش 
از حد به چند دلیل اتفاق مى افتد:

عدم تطبیق ظرفیت میکسر با گله
تعداد غلط بهاربندها

تغییر در سطح رطوبت علوفه (علوفه خشک فضاى بیشترى را اشغال مى کند.)
گاهــى ممکــن اســت خــوراك ریختــه شــده در میکســر بــه بــاالى اوگــر نرســد. ایــن اتفــاق معمــوالً بــراى جایــگاه هایــى 

که تعداد گاو کمترى دارند مثل بهاربندهاى تازه زا و انتظار زایمان رخ مى دهد. 
ــن صــورت  ــر ای ــره فراهــم شــده باشــد در غی ــا یکنواختــى جی ــاط الزم را نمــود ت قبــل از عرضــه TMR بایســتى احتی
مشــکالت در گلــه ممکــن اســت بــروز کنــد. مثــًال باقیمانــده کنســانتره یــا مــواد معدنــى خصوصــاً ترکیبــات آنیونیــک 
پــس از عرضــه خــوراك در کــف فیدر-میکســر بــراى گاوهــاى انتظــار زایمــان ســبب بــروز ناهنجــارى هــاى متابولیــک 

نظیر تب شیر خواهد شد. 

      اغلــب متخصصــان تغذیــه تمایــل دارنــد یونجــه خشــک و کاه غــالت را در جیــره TMR داشــته باشــند. در چنیــن حالتــى 
توصیــه مــى شــود حداکثــر طــول یونجــه در TMR بــه 3 تــا 4 اینــچ و طــول قطعــات بلندتــر از 2 اینــچ بــراى کاه بســیار 
کــم باشــد. ایــن انــدازه قطعــات علوفــه خشــک بــراى مخلــوط شــدن بهتــر TMR و جلوگیــرى از انتخــاب (Sorting) گاوهــا 
مهم اســت.کیفیت پایین علوفه و فرآورى ناکافى،TMR را غیر یکنواخت کرده و باعث نوســانات در ترکیب شــیر و مقدار تولید 
ــا  ــا ن ــاى میکســر و ی ــه ه ــودن تیغ ــد ب ــده کن ــد در TMR نشــان دهن ــاى بلن ــه ه ــى شــود. وجــود علوف ــه م ــا در گل آنه
کافــى بــودن زمــان میکــس و یــا بــه ترتیــب وارد کــردن مــواد مربــوط باشــد (علوفــه بعــداً بــه میکســر اضافــه شــده باشــد 

و/یا زمان کافى براى میکس شدن اختصاص داده نشده است).

ترتیب بار زدن مى تواند بر کیفیت TMR اثر بگذارد و خود تحت تأثیر عوامل زیر مى باشد.
نوع مخزن میکسر

نوع ماده خوراکى(چگالى، اندازه ذرات، شکل، سطح رطوبت و جریان پذیرى)

ترتیب بار زدن

کیفیت علوفه خشک و فرآیند سازى آن

اندازه بارگیرى

شکل7 - مکان نامناسب بارگیرى در میکسر دو اوگر عمودى (محل بارگیرى این 
برند خاص فیدر- میکسر با مثلث قرمز در مرکز جعبه میکسر مشخص شده است)
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سطح مورد استفاده
سهولت در بار زدن بر اساس محل ذخیره مواد در انبار و زمان براى فیدر(در بسیارى از گاودارى ها وضعیت متفاوت است)

بــه طــور کلــى خــوراك هــا بــا چگالــى کمتــر و طویــل تــر ابتــدا بــار زده مــى شــوند بعــد از آن خــوراك هــاى خشــک بــا چگالى 
باالتــر و بعــد از آن خــوراك هــاى مرطــوب و در آخــر خــوراك هــاى مایــع بــار گــذارى مــى شــوند. بــراى اضافــه کــردن مــواد کم 

مقدار به جیره ها بایستى مدت زمان بیشترى میکسر کار کند تا  خوراك ها به خوبى مخلوط گردند. 
یــک مثــال از بــار زدن اقــالم TMR در مــزارع شــیرى براى میکســرهاى 4 اوگــر و عمودى بــه ترتیب عبارتند از علف خشــک با 
ســاقه هــاى بلنــد، دانــه خشــک غــالت، مــواد خوراکــى خشــک بــا مقــدار کــم، مخلــوط پروتئینــى، فــرآورده هــاى جانبــى 

مرطوب، علوفه هاى نیمه خشک سیلو شده، سیالژ ذرت، مایعات. 

  TMR در دســتگاه فیــدر میکســر بایســتى بــه تدریــج، بــا افشــانه در ســر تــا ســر میکســر و در دامنــه زمانــى 2 تــا 10 دقیقــه 

بــراى هــر بــار زدن انجــام شــود هــر چنــد گاهــى مــى توانــد در خــوراك دهى بــه موقع گلــه هــاى بــزرگ ایجاد مشــکل کنــد. توزیع 
نا مناسب مایعات سبب ساخت TMR غیر یکنواخت در طول آخور مى شود.

      اوگرهــاى میکســر عمــودى خــوراك را از بخــش هــاى پایینــى بــه بــاالى اوگــر بانــد مــى کننــد و ســپس خــوراك از بــاالى 
اوگــر بــه طرفیــن دیــواره هــاى میکســر بــا غلتیــدن دور مــى شــوند. وقتــى خــوراك بــه دیــواره هــا مــى رســد بــه بخــش هــاى 

زیرین میکسر فرو مى ریزد تا دوباره فرآیند مخلوط شدن تکرار شود.
بــا هــر دور حرکــت اوگــر خــوراك چنــد اینــچ جــا بــه جــا شــده و کــه مقــدار حرکــت بســتگى بــه نــوع اوگــر و مخــزن میکســر 

دارد. سرعت چرخش اوگر، تخلیه کامل و سهولت عرضه TMR در طول آخور نیز بسیار مهم مى باشد. 

منابع: 

Oelberg, T. J., and Stone, W. 2014. Monitoring total mixed rations and 
feed delivery systems. Veterinary Clinics: Food Animal Practice, 30: 
721-744. 
Schingoethe, D. J. 2017. A 100-Year Review: Total mixed ration 
feeding of dairy cows. Journal of dairy science, 100(12): 10143-10150. 

سرعت اوگر عمودى میکسر

ــا  ــت، قنــد و ی ــه منظــور افزایــش رطوب       مایعــات ب
ــه عنــوان مــواد حامــل نیتــروژن، مــواد معدنــى کــم  ب
شــوند.  مــى  اضافــه   TMR بــه  غیــره  و  مصـــرف 
 TMR ــه ــات ب ــردن مایع ــه ک ــر اضاف ــم دیگ ــل مه دلیـ
افزایــش خــوش خوراکــى، تحریــک مصــرف ماده خشــک 
و کاهش انتخاب اجزاى TMR توسط گاو انجـام مى شـود.

بـراى اضافـه کـردن مایعـات نظیـر آب، آب پنیــر، مالس 
و غیره به TMR دو مشـکل اســاسى وجـــود دارد زمــان 
و تــوزیع. مــدت زمــان اضافـــه کــردن مایعــات بــه 

شکل8 - افزودن مایع با پاشش غیر متمرکز آن در میکسر

توزیع مایعات
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مقـدمـه 

وفایل متابولیکی گاوھای شیری ابزاری مدیریتی  در طول دوره انتقال پر
  

      منشــأ بیمــارى هــاى متابولیــک بــراى اولین بار توســط پین (1972) مورد بررســى قــرار گرفت که امــروزه بعضى از آنها 
بــه خوبــى شــناخته شــده انــد. بیمــارى هــاى متابولیــک را مــى تــوان بــه عنــوان مشــکل ســاخته دســت بشــر محســوب 
کــرد زیــرا  برنامــه هــاى اصــالح نــژادى بــه منظــور دســتیابى بــه ســطح تولیــد بیشــتر و پــرورش متمرکــز، ســبب کاهــش 
ــواع بیمــارى هــاى  ــواع بیمــارى متابولیــک شــامل ان کارایــى سیســتم هــاى مختلــف متابولیکــى در دام شــده اســت. ان
عفونــى و غیــر عفونــى مــى باشــند. ریشــه بیمــارى هــاى متابولیــک تحــت تأثیــر تعامــل بیــن فیزیولــوژى، تغذیــه، ســطح 
تولیــد و محیــط زندگــى حیــوان قــرار مــى گیــرد. عــالوه بــر  بیمــارى هــاى متابولیــک متــداول در گاوهــاى شــیرى نظیــر 
ــایر  ــى و س ــت ماندگ ــت، جف ــتان، متری ــى، ورم پس ــت بالین ــیدوز تح ــر اس ــى نظی ــارى های ــوز، بیم ــان و کت ــج زایم فل
اختــالالت تولیــد مثلــى پــس از زایمــان و ناهنجــارى حرکتــى لنگــش، ماننــد التهــاب ســم را نیــز جــزء بیمــارى هــاى 

متابولیک شناخته مى شوند.

      تــوازن منفــى انــرژى (NEB) ، یــک پدیــده فیزیولوژیــک طبیعى در گاوهاى شــیرى اســت که در حین انتقــال فیزیولوژیکى 
از اواخــر آبستـــنى بــه اوایــل شــیردهى رخ مــى دهــد. بنـــابراین در طــى ایــن دوره بایــد تدابیــر الزم بــراى تأمیــن نیـــازهاى 
زایمــان و شــیردهى در نظــر گرفتــه شــود. پژوهـــش هــا نشــان مــى دهنــد کــه اســتفاده از مــواد مغــذى کافــى در اوایــل دوره 

خشکى براى حفـظ سالمت و تولید گاوهاى دوره انتقـال مهم است. 
نکتــه مهـــم بــراى NEB در زمــان افزایــش تقاضـــا، محدودیــت منابــع انــرژى در دســترس بــه دلیــل کاهش مصــرف ماده 
خشــک (DMI ) در ســه هفته آخر آبســتنى مى باشــد (DMI تا 30 درصد کاهش مى یابد). مهمترین وظیفه گاوداران حفظ 

سالمت و بهره ورى در گاوهاى شیرى در دوره انتقال مى باشد. 

توازن منفى انرژى در دوره انتقال و پروفایل متابولیکى

دپارتمان تحقیق و توسعه گروه بین المللى سپاهان دانه
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تقریبــاً 75 درصــد از بیمــارى هــا معمــوالً در مــاه اول پــس از زایمــان رخ مــى دهنــد. در طــول ایــن دوره، گاوهــاى شــیرى 
ــز  ــل توجــه غــدد درون ری ــرات قاب ــا تغیی ــد کــه ب ــرار دارن ــه بیمــارى هــاى متابولیــک ق ــه شــدت در معــرض ابتــال ب ب
مشــخص مــى شــود کــه بیشــتر  از هــر زمــان دیگــرى در چرخــه  آبســتنى- شــیردهى مشــاهده مــى شــود. معمــوالً 
ــاى قبــل زایمــان و هایپوفســفاتمى  ــوز)، ســندرم گاو  چــاق، هایپوکلســمى تحــت بالینــى، هموگلوبینوری اســتونمى (کت
ــتقیم و  ــرات مس ــا تأثی ــارى ه ــن بیم ــن، بی ــر ای ــالوه ب ــند. ع ــى باش ــال م ــا در دوره انتق ــارى ه ــن بیم ــى تری اصل
ــى پســتان و رحــم، کاهــش  ــاى عفون ــارى ه ــه بیم ــال ب ــوان را بیشــتر مســتعد  ابت ــه حی غیرمســتقیمى وجــود دارد ک

حرکات پیش معده، کاهش اشتها و کاهش تولید شیر مى کند.
پروفایــل متابولیــک  انجــام یــک سلســله آزمایــش هــاى  تحلیلــى خــاص اســت کــه بــه جــاى تشــخیص فــردى، بــر روى 
ترکیبــى از گلــه انجــام مــى گیــرد. هــدف اصلــى از آزمــون پروفایــل متابولیــک، نظــارت موفــق  بــر مدیریــت کنونى، تشــخیص 
زود هنــگام  مشــکالت یــا تغییــر برنامــه ى مدیریتــى بــه منظــور شناســایى گاوهایــى اســت کــه در معــرض خطــر ابتــال بــه 
بیمــارى هســتند و بــه منظــور افزایــش نظــارت بــراى پیشــگیرى از بیمــارى هــاى بالینــى مــى باشــد. عامــل محــرك دیگــر در 
اســتفاده از پروفایــل متابولیکــى، افزایــش آگاهــى در مــورد نقــش حیاتــى بیمــارى هــاى مربــوط بــه قبــل از زایمــان در میــزان 
ســودآورى واحــد گاودارى مــى باشــد. بیمــارى هــاى قبــل از زایمــان بــه یکدیگــر وابســته هســتند و عمدتــاً بــا  نابــارورى، 
مشــکالت مربــوط بــه ســالمت و تولیــد همــراه مــى باشــند و ایــن مــوارد، عاملــى مهــم بــراى پیــش بینــى خطــر احتمالــى 
بیمــارى مــى باشــند. بنابرایــن، بیشــتر تــالش هــا در ایــن زمینــه بــر شناســایى و تشــخیص بیمــارى هــاى خــاص متمرکــز 
شــده انــد (بــه عنــوان مثــال تــب شــیر، کتــوز، جــا بــه جایــى شــیردان)؛ بیمــارى هــاى قبــل از زایمــان بــه هــم پیوســته 
بــوده و جــدا از یکدیگــر نیســتند. بــه عنــوان مثــال، گاوهــاى شــیرى مبتــال بــه هایپوکلســمى بالینــى (تــب شــیر)، هشــت 
برابــر بیشــتر در معــرض خطــر ابتــال بــه ورم پســتان مــى باشــند. بــه همیــن ترتیــب، گاوهــاى مبتــال بــه کتــوز تحــت 
ــل متابولیکــى از  ــرار دارند.پروفای ــى شــیردان ق ــه جای ــه بیمــارى جــا ب ــال ب ــر بیشــتر در معــرض ابت بالینــى هشــت براب

طریق مقایسه میانگین غلظت اجزاى تشکیل دهنده خون انجام مى شود. 
به این منظور با اندازه گیرى میانگین غلظت هموگلوبین (Hb)، هماتوکریت (PCV)، تعداد کل اریتروسیت ها (TEC)، تعداد کل 
لکوسیت ها (TLC)، شمارش افتراقى  گلوبول هاى سفید (DLC)، گلوکز، نیتروژن اوره اى خــون (BUN) ، پروتئیـن هاى کل 
پالسمــــا (TPP)، آلبومیــــن، کلستـــرول، آلکالیــن فسفــاتاز (ALKP)، کلسیــــم (Ca)، فسفر معــدنى (Pi)، منیــزیم 
(Mg)، پتاســیم (K)، ســدیم (Na)، مس (Cu)، روى (Zn) و آهــــن(Fe) در گروهى از گاوهــــا در جهت تعیین میانگین غلظت 

براى ایجاد مقادیر رفرنس که به تشخیص زود هنگام و بررسى وضعیت متابولیکى گله کمک خواهد کرد. 
امــروزه رویکــرد هــاى جامــع تــرى مــورد توجــه قرارگرفتــه اســت کــه شــامل ارزیابــى نمــره وضعیــت بدنــى (BCS) و 
ســونوگرافى  بــراى انــدازه گیــرى ضخامــت چربــى پشــت دام (BFT) اســت کــه همــراه بــا پروفایــل متابولیکــى بــه منظــور 

دستیابى به درك بهتر بسیج چربى به دلیل توازن منفى انرژى، مورد استفاده قرار مى گیرد.

ارزیابى وضعیت تغذیه اى در خوراك دهى گروهى یا گله اى:
ــى مــورد  ــه تغییــر برنامــه غذای ــا تشــخیص پاســخ ب ــى و /ی ــى جیــره غذای ــراى ارزیاب ــد ب ــل متابولیکــى مــى توان پروفای

استفاده قرار گیرد. 
شناسایى عالیم بیمارى در مراحل اولیه: 

پروفایل متابولیکى مى تواند براى تشخیص بیمارى هاى متابولیک تحت بالینى مختلف نظیرکتوز، 

(MPT) مزایاى آزمون پروفایل متابولیک



هایپوکلســمى، هایپومنیزمــى و اســیدوز تحــت حــاد شــکمبه (SARA) مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. در صــورت عــدم وجــود 
 ،(BHB) ــرات ــى بوتی ــا هیدروکس ــر بت ــخصى نظی ــاى مش ــنجه ه ــق فراس ــوان از طری ــى ت ــارى، م ــکار بیم ــم آش عالی

کلسیم، منیزیم،  pH شکمبه به عنوان یک عامل شناسایى زود هنگام بیمارى ها مورد استفاده قرار گیرد. 
شناسایى اختصاصى دام هایى که بیشتر در معرض ابتال به بیمارى ها قرار دارند: 

پروفایــل متابولیکــى مــى توانــد از طریــق ســنجش مقادیــر هریــک از اجــزاى خــون کــه نســبت بــه رفرنــس تعییــن شــده 
یــا مقادیــر قابــل قبــول قبــل از زایــش یــا بالفاصلــه بعــد از زایــش، باالتــر یــا پاییــن تــر هســتند،  در پیــش بینــى احتمــال 

افزایش خطر ابتال یا احتمال وقوع مجموعه اى از بیمارى هاى  قبل از  زایمان، مفید باشد.
شناسایى مشکالت موجود در گله:

 پروفایــل متابولیکــى مــى توانــد بــه عنــوان یــک ابــزار غربالگــرى بــراى مطالعــه ى وضعیــت متابولیــک گلــه و ارزیابــى 
مشکالت مربوط به گله مورد استفاده قرار گیرد.

      بــراى بررســى مشــکالت دوره انتقــال گاوهــا، نمونــه هــاى  خونــى کــه درســت قبــل و بعــد از زایمــان گاوهــا جمــع 
آورى مــى شــوند کمــک بیشــترى بــه تشــخیص خواهنــد کــرد. در نتیجــه نبایــد تغییــرات قابــل توجهــى در نمونــه گیــرى 
شــود  مــى  توصیــه  باشــد.  داشــته  وجــود  زایــش  زمــان  در  یــا  زایــش  از  قبــل  روز   3 طــى  در  گاوهــا  از 
ــرد و ســپس   ــه شــود، انجــام گی ــه گرفت ــد از آن نمون ــه بای ــى ک ــر حیوان ــرى هــاى  BCS و BFT در ه ــدازه گی ــدا ان ابت

نمونه گیرى بایستى  مطابق با هر مرحله از دوره ، انجام گیرد یعنى؛ 
دوره خشکى (FOD): بیشتر از 10 روز پس از خشک شدن و کمتر از 30 روز قبل از زایش نباشد.

نزدیک زایمان(CUD): بین 3 تا 21 روز قبل از زایمان 
تازه زا           : 3 تا30 روز اول شیردهى.

اگــر دام هــا  بیشــتر در معــرض ابتــال بــه کبــد چــرب  یــا لیپولیــز کبــدى (HL) قــرار داشــته باشــند، ســونوگرافى کبــد نیز 
مى تواند براى تشخیص زود هنگام و ارائه ى راهکارهاى درمانى، به کار گرفته شود. 

نمونه گیرى فردى:
      در طــول دوره انتقــال، بــراى تخمیــن پارامترهــاى مختلــف پروفایــل متابولیکــى، جمــع آورى نمونــه هــاى فــردى از 
ــع  ــدوده مناب ــا مح ــرد (FOD وCUD  و Fresh) و ب ــى گی ــام م ــف انج ــاى مختل ــول دوره ه ــار در ط ــه ب ــا، س دام ه
ــر غیــر طبیعــى  ــوان نتیجــه گیــرى کــرد کــه مقادی ــن دام هــا مــى ت ــا اســتفاده از ای اســتاندارد مقایســه مــى شــود. ب

پارامتـــرهاى خونـــى، مى تواند نشانـه اى بـراى تشخیـص و درمـان سریـع بیمـارى هاى متـابولیکى تحت بالینـى باشـد،

(Fresh)
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روش هاى نمونه گیرى



 از آنجایــى کــه، بقیــه ى دام هــا، در طــول دوره انتقــال در وضعیــت طبیعــى بودنــد و هیــچ مــورد ناهنجــارى در طــول 
دوره شــیردهى بعــدى آنهــا دیــده نشــد و متابولیــت هــاى خونــى آنهــا  در محــدوده ى نرمــال بــود، داده هــاى بــه دســت 

آمده از این دام ها،  را مى توان در آینده مبناى رفرنس مقادیر طبیعى، مورد استفاده قرار داد.
نمونه گیرى تلفیقى:

        بــه منظــور کاهــش هزینــه هــا و دســتیابى بــه روشــى معتبــر بــراى ارزیابــى گلــه، مــى تــوان بــه جــاى آنالیــز نمونــه هــاى 
فــردى، از نمونــه هــاى تلفیقــى اســتفاده کــرد. در روش نمونــه گیــرى تلفیقــى بایــد از مقادیــر مســاوى نمونــه هــاى تــک تــک 

گاوها استفاده نمود.
 بســته بــه تعــداد کل دام هــاى مــورد اســتفاده، بــه طور معمــول 100 تــا 500 میکرو لیتر از نمونه (پالســما یا ســرم) بایــد از هر 
حیــوان جداگانــه گرفتــه شــود و در یــک لولــه آزمایــش شیشــه اى تمیــز مخلــوط شــوند. زمــان نمونــه گیــرى بایســتى بســته 
بــه پارامترهــاى مــورد نظــر انتخــاب شــود.اگر بیشــتر اســید هــاى چــرب غیــر اســتریفیه (NEFA) مــورد توجــه 
ــى کــه اگــر بیشــتر بتــا هیدروکســى بوتیریــک  ــه انجــام شــود، در حال ــد قبــل از اولیــن تغذی ــردارى بای ــه ب باشــند، نمون
اســید (BHBA) و نیتــروژن اوره اى خــون (BUN) مــورد نظــر مــا هســتند، نمونــه گیــرى بایــد  3 تــا 5 ســاعت بعــد از 

شروع اولین تغذیه انجام گیرد.

پارامترها مى توانند بر اساس موارد زیر انتخاب شوند: 

توازن انرژى 
   تــوازن انــرژى یکــى از مهمتریــن عوامــل تغذیــه اى مؤثــر بــر ســالمت دام، شــیردهى و عملکــرد تولیــد مثلــى اســت. 
بــه طــور کلــى اســیدهاى چــرب غیــر اســتریفیه (NEFA ) بــه عنــوان مهمتریــن پارامتــر در تخمیــن تــوازن انــرژى بــه 
حســاب مــى آینــد. غلظــت NEFA بــه طــور مســتقیم  میــزان تجزیــه بافــت چربــى را نشــان مــى دهــد. غلظــت بیــش از 
حــد  NEFA در قبــل یــا بعــد از زایمــان مــى توانــد نشــان دهنــده افزایــش خطــر ابتــال بــه کتــوز، جابجایــى شــیردان و 

دیگر بیمارى هاى قبل از زایش باشد.
غلظــت بــاالى NEFA بیــش از 0/4 میلــى مــول در لیتــر در 2 هفتــه قبــل از زایمــان، خطــر ابتــال بــه جــا به جایى شــیردان 
(LDA) را 2 تا 4 برابر، خطر جفت ماندگى (RP) را 1/8 برابر، حذف دام قبل از روزهاى شــیردهى60 روز را دو برابر و خطر 
حــذف در کل دوره شــیردهى را  1/5 برابــر افزایــش مــى دهــد و در 120 روز اول شــیردهى، تولیــد شــیر روزانــه را تــا 1/2 
کیلوگــرم کاهــش مــى دهــد.  بتا هیدروکســى بوتیــرات (BHBA) که یکى از اجســام کتونى اســت یکى دیگــر از پارامترهاى 
مهــم در ارزیابــى وضعیــت انــرژى مــى باشــد. قبــل از  زایمــان، BHBA ارزش تشــخیصى نــدارد، امــا بعــد از زایمــان مقادیر 
بیــش از حــد BHBA نشــان دهنــده مشــکالت پیرامــون زایمان مى باشــد. کتــوز تحت بالینــى (BHBA بیــش از 1/2 تا 1/4 
میلــى مــول در لیتــر)  در اوایــل شــیردهى خطــر ابتــال بــه جــا بــه جایــى شــیردان (LDA) را 3 تا 8 برابــر افزایــش، احتمال 
آبســتنى در اولیــن تلقیــح (AI) را کاهــش، تولیــد شــیر را کاهــش و مــدت و شــدت ورم پســتان را افزایــش مــى دهــد.  بــه 
طــور مشــابه، غلظــت گلوکــز خــون بــه طــور مســتقل هیــچ ارزش تشــخیصى نــدارد، در حالــى کــه انــدازه گیــرى غلظــت 
گلوکــز خــون همــراه بــا ســایر پارامترهــا، مــى توانــد اطالعــات بیشــترى در مــورد مکانیســم هــاى اصلــى بیمــارى هــا در 

اختیار ما قرار دهد.
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 BHBA و NEFA تعیین نقاط پاسخ
در ســال هــاى اخیــر، پژوهــش هــاى زیــادى در زمینــه بیولــوژى گاوهــاى دوره انتقــال انجــام شــده اســت و در نتیجــه بــه 
ــى  ــش بین ــراى پی ــر NEFA و BHBA  را ب ــخ (Cut point) مؤث ــاط پاس ــه  نق ــت ک ــده اس ــر گردی ــى منج ــش های پژوه
بیمــارى هــاى  مختلــف متابولیکــى خصوصــاً کتــوز تحــت بالینــى (SCK) تعییــن مــى کننــد. گــزارش هــا نشــان مــى دهند که 
نقــاط پاســخ NEFA قبــل از زایمــان بــا باالتریــن حساســیت بــراى پیش بینى مشــکالت ســالمت پــس از زایمــان در دامنه 0/3 
تــا 0/5 میلــى اکــى واالن در لیتــر متغیــر اســت. بــه همیــن ترتیــب، نقــاط پاســخ NEFA بــراى پیــش بینى مشــکالت ســالمت 
پــس از زایــش از  0/7 تــا 0/1 میلــى اکــى واالن در لیتــر، متغییــر اســت. تنهــا نقطــه پاســخ BHBA  قبــل از  زایمــان، توســط 
چپینــال و همکاران (2011) گزارش شــده اســت. آنها گزارش کردنــد که میانگین غلظت بتاهیدروکســى بوتیرات 0/8 میلى مول 
در لیتــر در زمــان قبــل از زایمــان بــا مشــکالت پــس از زایمــان ارتبــاط دارد. نقطــه پاســخ غلظــت BHBA  پــس از زایمــان کــه 
دقــت پیــش بینــى بیمــارى را بــه حداکثــر مــى رســاند  از 0/9 تــا  1/6 میلــى مــول در لیتــر (بــا اکثریــت بیــن 1/2 تــا 1/4 

میلى مول در لیتر) مى باشد.
غلظــت بیــش از 1/2  میلــى مــول در لیتــر BHBA  بــه عنــوان اســتاندارد براى تشــخیص کتوز تحت بالینى اســتفاده مى شــود. 
ــون  ــطح BHBA  خ ــا س ــى (ب ــت بالین ــوز تح ــه کت ــال ب ــاى مبت ــیر در گاوه ــد ش ــه تولی ــده ک ــزارش ش ــن  گ همچنی
بیــش  از 1/2 میلــى مــول در لیتر) در مقایســه با گاوهاى ســالم (با ســطح BHBA  خون کمتر از 1/2 میلــى مول در لیتر) کاهش 

معنى دارى نشان داد.

ارزیابى پروتئین 
       ارزیابــى  وضعیــت پروتئیــن در دام هــاى شــیرى بــه ســادگى ارزیابــى تعــادل انــرژى نیســت، زیــرا پارامترهــاى زیــادى 
ــد  ــه بای ــد ک ــود دارن ــاز وج ــن کین ــن و کراتینی ــن کل، آلبومی ــن، پروتئی ــون (BUN)، کراتینی ــروژن اوره اى خ ــد نیت مانن
بــراى دســتیابى بــه وضعیــت پروتئیــن انــدازه گیــرى شــوند، همچنیــن تعــداد زیــادى از عوامــل مرتبــط بــا هــم وجــود دارنــد 
تأثیــر  تحــت   BUN غلظــت  مثــال  عنــوان  بــه  گذارنــد  مــى  تأثیــر  خــون  در  پارامتــر  یــک  غلظــت  بــر  کــه 

طیف گسترده اى از پارامترهاى به هم پیوسته مى باشند مثالً: 
پروتئین مصرفى جیره، تجزیه پذیرى شکمبه اى، ترکیب اسیدهاى آمینه جیره، نسبت پروتئین مصرفى 
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جیــره، تجزیــه پذیــرى شــکمبه اى، ترکیــب اســیدهاى آمینــه جیــره، نســبت پروتئیــن مصرفى نســبت بــه احتیاجــات، عملکرد 
کبــد و کلیــه هــا، تجزیــه بافــت عضالنــى، مقــدار کربوهیــدرات جیــره و تجزیــه پذیــرى شــکمبه و  بــه طــور مشــابه غلظــت 
پروتئیــن کل و آلبومیــن  نشــان دهنــده میــزان در دســترس بــودن پروتئیــن و کاهــش غلظــت آنهــا در مقابــل کمبــود 

پروتئین است.
 از کراتینیــن بــراى ارزیابــى عملکــرد کلیــه و تأثیــر آن بــر مقادیر BUN اســتفاده مى شــود. پروتئیــن کیناز در زمــان کاتالیز 
ــش  از  ــا  بی ــن ســرم خــون آنه ــه غلظــت آلبومی ــى ک ــازه زای ــاى ت ــى شــود. گاوه ــه آزاد م ــى، از عضل ــا آســیب  بافت ی

3/5 گرم در دسى لیتر باشد، کمتر به بیمارى هاى پس از زایمان مبتال مى شوند. 
ــى  ــرم در دس ــر از 3/25 گ ــم ت ــا، ک ــرم آنه ــن س ــت آلبومی ــه غلظ ــى ک ــه زایمان ــار ب ــاى انتظ ــابه گاوه ــور مش ــه ط ب
ــه طــور کلــى گاوهــاى انتظــار  ــد. ب ــر بیشــتر مســتعد بیمــارى هــاى پــس از زایمــان قــرار مــى گیرن لیتراســت ســه براب
زایمــان داراى مقادیــر کــم تــا متوســط BUN ، آلبومیــن پاییــن تــر و  مقادیــر کراتیــن کینــازCK باالتــر  مــى باشــند. بــه 

طور کلى گاوهاى تازه زا نیزBUN  و آلبومین کم ترى (3 گرم در دسى لیتر) دارند(جدول 1).

 ارزیابى عملکرد کبدى 
       کبــد چــرب یــک بیمــارى تولیــدى در دام هــاى شــیرى دوره انتقــال مــى باشــد کــه تقریبــاً نیمــى از گلــه را بــال 
فاصلــه بعــد از  زایمــان تحــت تأثیــر قــرار مــى دهــد. ایــن بیمــارى معمــوالً در  دو هفتــه اول پــس از زایمــان رخ مــى دهــد 

و معموالً با سایر بیمارى هاى متابولیک همراه است.
گاهــاً ممکــن اســت کبــد چــرب قبــل از زایمــان ظاهــر مــى شــود.  مشــخصه ایــن بیمــارى تجمــع چربــى (لیپیــد) در کبــد  
ــرم در  ــا 125 گ ــه ى 60 ت ــان رخ داده  و در دامن ــس از زایم ــى 10 روز اول پ ــوارد، ط ــر  م ــى در اکث ــع  چرب ــت. تجم اس
روز مــى باشــد. مــوارد خفیــف کبــد چــرب بــا کاهــش بــارورى و در مــوارد شــدیدتر بــا افزایــش حــذف، بیمــارى و مــرگ همــراه 
اســت. عملکــرد کبــد مــى توانــد تحــت تأثیــر چندیــن آنزیــم و پارامتــر مختلــف قــرار گیــرد (گاماگلوتامیــل 
 ،LDH دهیدروژنــاز  الکتــات   ،SDH دهیدروژنــاز  ســوربیتول  و   ASTآمینوترانســفراز آســپارتات   ،GGT ترانســفراز 
گلوتامیــل دهیدروژنــاز GDH ، تــرى گلیســیرید هــا TG و غلظــت کل بیلــى روبیــن در خــون) مقادیــر بیلــى روبیــن بیشــتر 

مختص مشکالت جریان صفرا است تا آسیب به سلول هاى کبدى.
 مقادیــر آنزیمــى  بایســتى  همراه با کلســترول تام و نتایج NEFA تفســیر شــوند. کبــد چرب / لیپیدوز کبــدى HL  معموالً با 
ــدازه گیــرى مقــدار کل چربــى کبــدى، تشــخیص داده مــى شــود.  ــه کبــدى از طریــق برداشــت بافــت و ان گرفتــن نمون

بیوپسى، یک روش پر خطــر است. که با خونــریزى و عفــونت همــراه مى باشد، امروزه به طور گستــرده اى
این روش با استفاده از سونوگرافى جایگزین شده است.

جدول1 - دامنه طبیعى پارامترهاى خونى مختلف در دوره قبل از زایمان براى گاوهاى شیرى بالغ سالم

(g/dl)آلبومین
(IU/L) آسپارتات آمینو ترانسفراز

(mg/dl) بتا هیدروکسى بوتیریک اسید

(mg/dl) کلسترول
(mg/dl) گلوکز

(mEq/L) اسیدهاى چرب غیر استریفیه

(g/dl) پروتئین تام
نسبت اسیدهاى چرب غیر استریفیه به کلسترول

3/3 تا 3/7

46/5 تا 82/6
1/25 تا 4/2

65 تا 114
51 تا 74

0/03 تا 0/46

6/9 تا 8/5

0/03 تا 0/2

3/2 تا 3/6

61/1 تا 103
1/7 تا 8/9

63 تا 253

42 تا 68
0/01 تا 0/52

7/3 تا 8/9

0/03 تا 0/4

تازه زاانتظار زایمانفراسنجه
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 نتایــج مطالعــه اخیــر در گاو و بوفالوهــا در طــول مراحــل مختلــف دوره انتقــال نشــان مــى دهــد کــه ســونوگرافى مــى توانــد 
در هر دو گونه براى تشخیص کبد چرب با نتایج امیدوار کننده، مورد استفاده قرار گیرد. 

نتایــج ســونوگرافى بــا پارامترهــاى متابولیکــى مختلــف ماننــد NEFA ، BHBA همــراه بــا غلظــت آنزیــم هاى کبــدى موجود در 
  GDH ،الکتات دهیدروژناز LDH ،گاماگلوتامیل ترانسفراز GGT،آلکالین فسفاتاز ALP،آسپارتات آمینوترانسفراز AST سرم مانند

گلوتامیل دهیدروژناز و ترى گلیسیرید ها  همبستگى خوبى داشت.

ارزیابى مواد معدنى پر مصرف
      مــواد معدنــى پــر مصــرف ماننــد کلســیم، فســفر، پتاســیم، منیزیــم، ســدیم، کلــر و گوگــرد، بــه طــور منظــم در گاوهــاى 
دوره انتقــال ارزیابــى مــى شــوند، زیــرا ایــن عناصــر در بیمــارى هــاى تــب شــیر و ســندرم گاو زمیــن گیــر نقــش دارنــد. از 
ــواد  ــن م ــن غلظــت ای ــد، بنابرای ــى کنن ــرل م ــى را کنت ــواد معدن ــن م ــادى از مکانیســم هموســتاتیک ای ــداد زی آنجایکــه تع
معدنــى پــر مصــرف در خــون، در زمانــى کــه سیســتم هموســتاتیک بــه درســتى کار مــى کنــد، تحــت تأثیــر وضعیــت جیــره 
غذایــى نیســت، در حالــى کــه فســفر، پتاســیم، منیزیــم و گوگــرد جــز مــواد معدنــى پــر مصرفــى هســتند کــه غلظــت آنهــا 
در خــون تــا حــدودى نســبت بــه جیــره غذایــى مصرفــى حســاس اســت. زمانــى کــه عملکــرد هضــم یــا عملکــرد کلیــه هــا 
بــه خطــر بیافتــد یــا در مــوارد کمبــود شــدید جیــره غذایــى غلظــت ســدیم و کلــر دچــار تغییــر مــى شــود. ارزیابــى غلظــت 
ــراى ارزیابــى عملکــرد سیســتم تنظیــم کلســیم مــى باشــد و همچنیــن در  هــاى کلســیم در دوره انتقــال شــاخصى مهــم ب

تشخیص زود هنگام مشکالت هایپوکلسمى بالینى یا تحت بالینى مفید است. 
بــه غیــر از 2 هفتــه قبــل و بعــد از  زایمــان، کلســیم خــون ارزش تشــخیصى چندانــى روى عملکرد صحیح سیســتم تنظیمــى ندارد. 
بنابرایــن،  غلظــت مــواد معدنــى پــر مصــرف در خــون بایســتى بــا توجــه بــه  عملکــرد صحیــح سیســتم هوموســتاتیک، بــه دقــت 

تفسیــر شوند. 
گــزارش شــده اســت کــه گاوهایــى کــه غلظــــت کلســیم ســرم خــون آنهـــا، در طـــول دوره قبـــل و بعــد از  زایمــــان، کمتــر از  
8 میلــى گــرم در دســى لیتــر باشــد، 4 برابــر بیشــتر  در معــرض بیمارى هــاى پس از زایمــان  مى باشــند. براى  شــناخت ارتباط بین 

غلظت مواد معدنى و بیمارى هاى  حول و حوش زایمان به پژوهش هاى بیشترى نیاز مى باشد (جدول 2). 

ارزیابى مواد معدنى کم مصرف و ویتامین ها
       از آنجــا کــه مــواد معدنــى کــم مصــرف و ویتامیــن هــاى محلــول در چربــى، در بــدن بــه صــورت منبــع ذخیــره اى بــزرگ و 
منحصــر بــه فــردى وجــود ندارنــد، لــذا در بعضــى از منابــع مختلــف از جملــه منابــع ذخیــره ســازى، حمــل و نقــل و عملکــرد 

بیوشیمیایى توزیــع شده بنابراین، کمبـود هاى متوسط یا کمبـودهاى شدید کوتاه مـدت  مى تــواند
 بدون هیچ  تأثیرى بر عملکردهاى بیوشیمیایى حیاتى برطرف شود. 
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جدول 2: غلظت مواد معدنى در  گاوهاى شیرى تازه زا در  گله سالم و غلظت مواد معدنى خون 
که خطر بالقوه وقوع بیمارى هستند.

(mg/dl) کلسیم
(mg/dl) فسفر

(mg/dl) منیزیم

(mEq/L) سدیم
(meq/L) پتاسیم

(µg/ml) مس

(µg/ml) روى

8/7 تا 11
4/5 تا 8
2 تا 3/5

137 تا 148
3/8 تا 5/2

0/6 تا 1/5 
0/8 تا 1/4

<8
<3/5
<1/5

<137
3> یا 5/5<

<0/45
< 0/5

سطح نگران کنندهدامنه طبیعىپارامتر
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 بــه هــر حــال، چنانچــه کمبــود جیــره اى آنقــدر شــدید یــا طوالنــى مــدت باشــد کــه منابــع ذخیــره اى تخلیه شــوند، ممکن اســت 
برخى اثرات آن  بر منبع  حمل و نقل، مشاهده شود. 

نهایتــاً، زمانــى کــه منبــع حمــل و نقــل بــه مخاطــره بیفتــد، منبــع عملکــرد بیوشــیمیایى بــه خطــر افتــاده و در نتیجــه اختــالالت 
عملکــردى بــروز مــى کنــد. بایســتى توجــه داشــت تنهــا زمانــى بیمــارى هــاى کمبــود بالینى آشــکار مــى شــوند که منبــع عملکرد 
بیوشــیمیایى بــه ســطح بســیار پایینــى مــى رســد. قبــل از رســیدن بــه مرحلــه ى بیمــارى بالینــى، شــاهد مشــکالت مرتبــط بــا 
بیمــارى تحــت بالینــى خواهیــم بــود از جملــه افزایــش حساســیت بــه بیمــارى هــا در نتیجــه نقــص سیســتم ایمنــى. ارتبــاط کمى 
بیــن غلظــت مــواد معدنــى کــم مصــرف و خطــر ابتــال بــه بیمــارى هــاى قبــل از زایمــان وجــود دارد، هــر چنــد غلظــت بــاالى آهن 
در قبــل از زایمــان و غلظــت کــم روى در بعــد از  زایمــان، مــى توانــد بــا بــروز بیمــارى هــاى عفونــى، مرتبــط باشــد. نســبت مــس 
بــه روى یــا آهــن، بــه  طــور بالقــوه نشــان دهنــده  مراحــل  حــاد پاســخ التهابــى اســت، کــه بــا افزایــش خطــر ابتــال بــه ورم پســتان 
و متریــت همــراه اســت. گــزارش هــا نشــان مــى دهنــد کــه بیــن وضعیــت مــواد معدنــى کــم مصــرف در بــدن و بیمــارى هــاى قبل 

از  زایمان ارتباط وجود دارد.

نتیجه گیرى
      بــا افزایــش انــدازه گلــه و افزایــش تعــداد گاوهــاى پــر تولیــد، ارزیابــى منظــم عملکــرد گلــه هــاى شــیرى بــه بخــش مهــم 
پــرورش گاوهــاى شــیرى، تبدیــل شــده اســت. پروفایــل متابولیکــى یــک ابــزار جدیــد در ارزیابــى عملکــرد گلــه هــاى شــیرى 
مــى باشــد. پروفایــل متابولیکــى همــراه بــا  ســونوگرافى، در ســطح انفــرادى بــه شناســایى دام هایــى کــه در معــرض خطــر 
ابتــال بــه بیمــارى هــاى متابولیکــى بالینــى و تحــت بالینــى قــرار دارنــد، کمــک مــى کنــد و در ســطح گلــه بــه مطالعــه ى 
وضعیــت متابولیکــى گلــه و شناســایى گاوهــاى بــا وضعیــت متابولیکــى بهتــر کــه مــى تواننــد در دوره شــیردهى بعــدى مــورد 

استفاده قرار گیرد، کمک مى کند. 

منابع:



مقـدمـه 

عوامل مؤثر بر تولید پپتیدھای زیست فعال در
 شیر  و نقش آنھا در سالمت  انسان

       شــیر منبع مهم پروتئین در تغذیه انســان اســت و حدود 32 گرم پروتئین در هر لیتر آن (شــیر گاو که 85 درصد مصرف 
جهانــى شــیر را بــه خــود اختصــاص مــى دهــد) وجــود دارد. پروتئیــن هــاى شــیر بــه ســه گــروه مختلــف تقســیم مــى شــوند: 

 .(MFGM) کازئین ، پروتئین هاى آب پنیر و پروتئین هاى دیواره ذرات چربى شیر
کازئیــن هــا، عمدتــاً کازئیــن هــاى آلفــا (آلفا 1 و آلفــا 2)، بتاکازئیــن و کاپا کازئیــن، حدود 78 درصــد پروتئین هاى شــیر گاو را 
تشــکیل مــى دهنــد. پروتئیــن هــاى آب پنیــر شــامل بتــا الکتوگلوبولیــن، آلفــا الکتوآلبومیــن، الکتوفریــن، ایمونوگلوبولیــن 
هــا، آلبومیــن ســرم، گالیکــو ماکروپپتیدهــا، آنزیــم هــا و عوامــل رشــد، حــدود 18 درصــد دیگــر پروتئیــن هــاى 
ــکیل  ــد را تش ــر از 4 درص ــیر، کمت ــى ش ــواره ذرات چرب ــاى دی ــن ه ــد. پروتئی ــى دهن ــاص م ــود اختص ــه خ ــیر را ب ش
مــى دهنــد. فــراوان تریــن پروتئیــن  هاى دیــواره ذرات چربى شــیر، موســین- 1 و زانتیــن دهیدروژناز/ اکســیداز اســت. عالوه بر 
ارزش غذایــى، پروتئیــن هــاى شــیر در ویژگــى هــاى فیزیکــى شــیمیایى شــیر ماننــد انحــالل، اتصــال بــه آب، ویســکوزیته و 
پایــدارى حرارتــى نقــش دارنــد. ترکیــب پروتئیــن شــیر بیــن گونــه هــاى مختلــف متفــاوت اســت. بــراى مثــال، شــیر گوســفند 
ــن در  ــرم و الکتوفری ــن س ــن، آلبومی ــو آلبومی ــا الکت ــن، آلف ــا الکتوگلوبولی ــا، بت ــن ه ــرى کازئی ــر باالت ــوال ًداراى مقادی معم

مقایسه با شیرگاو، بوفالو یا بز است. 
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پروتئیــن هــاى شــیر و بخــش هــاى مختلــف آن، منابــع اصلــى پپتیدهــاى زیســت فعــال بــوده که اجــزاى بالقــوه بــراى خوراك 
هــاى بهبــود دهنــده ســالمت  در نظــر گرفتــه مــى شــوند. بــراى مثــال، پپتیدهــاى ویــژه اى در شــیر  مطــرح شــده انــد  کــه 
ــا  ــا الکتوآلبومیــن، بت ــا کازئیــن، آلف ــا کازئیــن، بت ــاالى خــون (پپتیدهــاى مشــتق شــده از آلف داراى فعالیــت ضــد فشــار ب
الکتوگلوبولیــن)، فعالیــت ضــد چربــى بــاال (پپتیدهــاى مشــتق شــده از پروتئیــن آب پنیــر و بتــا الکتوگلوبولیــن)، فعالیت آنتى 
اکســیدانتى (پپتیدهــاى مشــتق شــده از آلفــا الکتوآلبومیــن) و فعالیــت ضــد لختــه شــدن خــون (پپتیدهــاى مشــتق شــده از 

کاپا کازئین، کاپا کازئین گوسفند، الکتوفرین گوسفند، آلفا الکتابومین) در انسان مى باشند. 
بعضــى از ایــن پپتیدهــا بــه افزایــش واکنــش ایمنــى (پپتیدهــاى مشــتق شــده از آلفــا، بتــا، کاپــا کازئیــن، پروتئیــن آب 
پنیــر و الکتوفریــن) کمــک مــى کننــد، چندیــن رونــد التهابــى (پپتیدهــاى مشــتق شــده از کازئیــن و الکتوفریــن) و نیــز 

 .(YFYPEL پپتیدهاى مشتق شده از کازئین ها مانند) تنش اکسیداتیو را کاهش مى دهند

      در شــیر، پپتیدهــاى زیســت فعــال، داخــل پروتئیــن اصلــى غیــر فعــال هســتند و توســط (1) پروتئازهــاى موجــود در 
شــیر، (2) آنزیــم هــاى گوارشــى و آنزیــم هــاى تولیــد شــده توســط جمعیــت میکروبــى دســتگاه گــوارش و (3) آنزیــم هــاى 
ترشــح شــده توســط میکروارگانیســم هــا (یعنــى کشــت اســتارتر) و یــا آنزیــم هــاى خالــص اضافــه شــده به شــیر طى فــرآورى، 

فعال مى شوند. 
بــه دلیــل  مزایــاى پپتیدهــاى زیســت فعــال شــیر بــر ســالمت انســان، ایــن ترکیبــات بــه طــور رایــج در فرموالســیون  
غذاهاى فراســودمند (Functional foods)، زیســت داروها (Nutraceuticals) و داروهاى طبیعى به کار مى روند.  ماهیت ضد 
میکروبــى برخــى از ایــن پپتیدهــا، مانــع شــیمیایى رشــد میکروبــى  مــى باشــد کــه نقــش مهمــى در کیفیــت و ایمنــى غــذا 
داشــته و مانــدگارى غــذا را افزایــش مــى دهــد. بیــن افزایــش مصــرف محصــوالت لبنــى و بهبــود ســالمتى متابولیکــى ارتبــاط 

وجود دارد که در ادامه به آنها پرداخته مى شود. 

      رژیــم هــاى غذایــى ناســالم غنــى از اســیدهاى چــرب اشــباع، چربــى ترانــس (چربــى هــاى هیدروژنــه صنعتــى)، نمــک و 
مصــرف ناکافــى میــوه هــا و ســبزیجات بــا بیمــارى هــاى قلبــى- عروقــى همــراه اســت. در گذشــته، شــمارى از بیمــارى هــاى 
قلبــى- عروقــى بــه محصــوالت لبنــى پــر چــرب یــا چربــى گوشــت نشــخوارکنندگان، ارتبــاط داده مــى شــد. بــا ایــن حــال، 
ســایر پژوهــش هــا نشــان دادنــد کــه چگونــه مصــرف محصــوالت لبنــى پــر چــرب نظیــر شــیر، پنیــر و ماســت مــى توانــد 

ارتباط معکوسى با شیوع بیمارى هاى قلبى- عروقى داشته باشد.
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بیمارى هاى قلبى- عروقى

نقش پپتیدهاى زیست فعال شیر در سالمت انسان 



 ایــن پژوهــش هــا همچنیــن نشــان دادنــد کــه پپتیدهاى زیســت فعــال موجــود در ایــن غذاهــا، در کاهش شــیوع بیمــارى هاى 
ــاال، یکــى از گســترده  ــد. طبــق مطالعــه ریــان و همــکاران (2011)، فعالیــت ضــد فشــار خــون ب قلبــى- عروقــى نقــش دارن
تریــن  خــواص پپتیدهــاى زیســت فعــال شــیر اســت. بــه طــور ویــژه، بســیارى از پپتیدهــاى زیســت فعــال شــیر  مــى تواننــد با 
مهــار آنزیــم  مبــدل آنژیوتنســین (ACE)، فشــار عروقــى را کاهــش دهنــد. ایــن آنزیــم، نقــش مهمــى در تنظیــم فشــار خــون  
دارد. فعالیت آنزیم رنین روى آنژیوتنسینوژن، آنژیوتنسینI   تولید مى کند که توسط ACE به آنژیوتنسین II  تبدیل مى شود که 
عامــل بالقــوه تنــگ کننــده عــروق اســت. عــالوه بــر ایــن، آنزیــم مبــدل آنژیوتنســین، بــرادى کینیــن (Bradykinin) را کــه 
یــک گشــاد کننــده عــروق وابســته بــه  اندوتلیــوم اســت، غیــر فعــال مــى کنــد و منجــر بــه افزایــش فشــار خــون مــى شــود. 
بنابرایــن مهــار ایــن آنزیــم، یکــى از راهکارهــاى درمــان فشــار خــون بــاال مــى باشــد. بــر اســاس ویژگــى هــاى ضــد فشــار خــون 

باال، پپتیدهاى زیست فعـال شیر، در فرموالسیـون محصـوالت  غذایى جدید مـورد توجه قـرار گرفتـه اند.
 بــراى مثــال، اونــگ و شــا (2008)، نشــان دادنــد کــه افــزودن الکتوباســیلوس اســیدوفیلوس بــه محیط کشــت پنیر، تولیــد کاپا 
کازئیــن، آلفــا کازئیــن و بتاکازئیــن را افزایــش مــى دهــد. همــه ایــن پپتیدهــاى زیســت فعــال، در کاهــش فشــار عروقــى بــا 
مهــارACE نقــش دارنــد. بــه طــور مشــابه، ســاهینجیل و همــکاران (2014)، از الکتوباســیلوس هلوتیکــوس بــه 
 ACE عنــوان محیــط کشــت ضمیمه در پنیر ســفید شــور بــراى افزایــش پپتیدهاى زیســت فعال بــا ویژگى هــاى مهارکنندگــى
اســتفاده کردنــد. اخیــراً، یــک پپتیــد زیســت فعــال جدیــد مشــتق شــده از کازئیــن گاوى، گــزارش شــد کــه ACE را مهــار 
ــز انجــام شــده توســط  ــد. در متاآنالی ــى ده ــى کاهــش م ــاى صحرای ــوش ه ــن فشــار خــون را در م ــد و بنابرای ــى کن م
ســیزرو و همکاران (2013)، ایزولوســین-پرولین-پرولین (IPP) و والین-پرولین- پرولین (VPP)، نشــان داده شــد که فشــار 
خــون را در انســان کاهــش مــى دهـــد. بــه همیــن دلیــل، الکتوباســیلوس هلوتیکــوس، اخیـــراً بــراى تولیــد شیـــر تخمیــر 

شدـه غنى از توالى هاى IPP و VPPبه کار مى رود.

       اضافــه وزن و چاقــى بــه عنــوان تجمــع  بیــش از حــد چربــى تعریــف مــى شــود کــه وضعیــت ســالمتى را دچــار اختــالل 
ــى  ــه وزن داشــتند. احســاس ســیرى یکــى از عوامــل اصل ــغ اضاف ــرد بال ــارد ف مــى کنــد. در ســال 2016، بیــش از 1/9 میلی
جلوگیــرى از چاقــى اســت. ســیرى بــا دریافــت مــواد مغــذى و نیــز پـُـر شــدن دســتگاه گــوارش القــا مــى شــود ولــى آزاد شــدن 

ترکیبات کاهنده اشتها مانند کوله سیستوکینین(هورمون ترشحى در روده کوچک)، نقش مهمى دارد. 
ترشـح کوله سیتوکینین (CCK)، مى تواند توسط گالیــکوماکـروپپتیدها، تحریک شود. گالیکوماکروپپتیدها، 20 تا 25 درصد 
کل پروتئیــن هــاى موجــود در محصــوالت آب پنیــر ماننــد پــودر، پروتئیــن هــاى جــدا شــده و کنســانتره پروتئیــن آب پنیــر 
را تشــکیل مــى دهنــد. بنابرایــن، مصــرف پروتئیــن هــاى آب پنیــر بــه عنــوان منبــع طبیعــى گالیکوماکروپپتیــد مــى توانــد 

براى افزایــش احساس سیــرى، تنظیم مصرف خــوراك و بنابراین کاهـش چــاقى استفــاده شود. 

     دیابــت یــک بیمــارى مزمــن اســت کــه حــدود 400 میلیــون نفر را در سراســر جهان تحــت تأثیر قــرار داده اســت. این بیمارى 
ــوع 1)  ــت ن ــد (دیاب ــى کنن ــه انســولین ترشــح م ــده اســت ک ــاى لوزالمع ــاى بت ــى ســلول ه ــالل خــود ایمن ــا نتیجــه اخت ی
یــا حاصــل مقاومــت بــه انســولین در انــدام هــاى احشــایى اســت کــه منجــر بــه اختــالل در ترشــح انســولین و در نهایــت از بیــن 
رفتــن ســلول هــاى بتــا مــى شــود (دیابــت نــوع 2).فوایــد محصــوالت لبنــى روى ترشــح انســولین و کنتــرل 
ــاى  ــه ضــرورى و پپتیده ــیدهاى آمین ــاالى اس ــدار ب ــوط دانســت: (1) مق ــر مرب ــل زی ــه عوام ــوان ب ــى ت ــون را م ــد خ قن

زیست فعـالى که ترشـح انسولیـن را تحریـک مى کننـد، (2) ترکیب خــاص مـواد مغذى ماکرو و میکرو 

دیابت
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 و (3) سویه هاى  پروبیوتیکــى و 
پپتیــدهاى زیست فعــال منحصر به فـرد

 موجود در شیر و ماست. پپتیدهاى خاص مى توانند
ــى رســد مصــرف  ــه نظــر م ــد. ب ــار کنن ــم انســولین را مه ــدى در تنظی ــم کلی ــداز 4 (DPP-4)، آنزی ــل پپتی  دى پپتیدی
ــر  ــه خــود، ترشــح انســولین را تحریــک مــى کنــد کــه اث ــه نوب محصــوالت آب پنیــر، DPP-4 را مهـــار مــى کنــد کــه ب
ســودمندى در افــراد دچــار اختــالل ترشــح انســولین دارد. بررســى هــاى بیشــتر روى محصــوالت لبنــى غنــى از پپتیدهایــى 
ماننــد VAGTWY و LPQNIPP بــراى کمــک بــه کنتــرل ســطح قنــد خــون و ترشــح انســولین در بیمــاران 

دیابتى الزم است صورت گیرد. 

     نشــان داده شــده اســت که پپتیدهاى شــیر گاو  نظیر بتا کازوکینین، بتا مازومورفین و الکتوفریســین B، پاســخ سیســتم 
ــژه، پپتیدهــاى مشــتق شــده از کازئیــن، تکثیــر لنفوســیت هــاى انســانى و  ــه طــور وی ایمنــى را تحریــک مــى کنــد. ب
فعالیــت فاگوســیتوزى ماکروفاژهــا را تحریــک مــى کنــد. بــه عــالوه، ایــن پپتیدهــاى زیســت فعــال در محافظــت در برابــر 

عفونت هاى ایجاد شده توسط باکترى ها، ویروس ها و انگل ها نقش دارند. 
بــراى مثــال الکتوفریــن، یــک پروتئیــن زیســت فعــال شــناخته شــده در شــیر اســت. عــالوه بــر قابلیــت آن در تشــکیل 
کیلیــت (Chelate) بــا آهــن، در فعــال ســازى ســلول هــاى B نقــش دارد. همچنیــن، الکتوفرین ویژگى هــاى ضد باکتریایــى دارد، 
غشــاء خارجــى باکتــرى هــاى گــرم منفــى را تخریــب کــرده و باعــث آزاد شــدن لیپوپلــى ســاکاریدهایى مــى شــود کــه پاســخ 
سیســتم ایمنــى در برابــر عفونــت هــاى باکتریایــى را در پــى دارد. پپتیــد زیســت فعــال دیگــر مشــتق شــده از 
شــیر، VPP، باعــث کاهــش چســبیدن مونوســیت بــه اندوتلیــاى ملتهــب و در نتیجــه کاهــش التهــاب شــده و به پیشــگیرى  اولیه 
از تصلــب شــراین کمــک مــى کنــد. بــه طــور مشــابه، بتــا کازومورفیــن، ACE را مهــار مــى کند کــه این آنزیم مســئول غیــر فعال 
کــردن بــرادى کینیــن (پپتیــد گشــاد کننــده عــروق  و کاهــش دهنــده فشــار خــون) اســت و بــه عــالوه، پاســخ ایمنــى را افزایش 
غیــر  طــور  بــه   ،VPP از  غنــى  لبنــى  محصــوالت  مصــرف  کــه  رســد  مــى  نظــر  بــه  بنابرایــن،  دهــد.  مــى 

مستقیم پاسخ ایمنـى را با اجتنـاب از مهـار برادى کینین توسـط ACE افزایـش مى دهد. 

ــراى بیمــاران دچــار ســرطان  ــن مطالعــه بیــان مــى کننــد کــه پپتیدهــاى زیســت فعــال حاصــل از آب پنیــر، ب    چندی
ــه در محافظــت  ــش داده ک ــپاز 3 را افزای ــان کاس ــر، بی ــى رســد مصــرف محصــوالت آب پنی ــه نظــر م ســودمند اســت. ب

ارگانیسم در برابر ایجاد تومور، نقش دارد. پژوهش هاى آزمایشگاهى، ماهیت ضد تومور بتا کازومورفین ها 

سرطان

سیستم ایمنى 



(پپتیدهــاى حاصــل از هیدرولیــز بتــا کازئیــن و نیــز کاپــا کازســیدین) را نشــان  مــى دهنــد زیــرا مــى تواننــد ســمیت 
ســلولى در برابــر ســلول هــاى ســرطانى (ســرطان خــون، ســرطان پوســت، ســرطان ســینه) را القــا کننــد. ایــن پپتیدهــا 
ــا  ــد. ماســت داراى بت ــى یابن ــود دسترســى  م ــدف خ ــه محــل ه ــد و ب ــى کنن ــور م ــوارش عب ــتگاه گ ــى دس از ســد خون
کازومورفیــن هــا و کاپــا کازســیدین، تکثیــر ســلول هــاى ســرطانى را کاهــش داده و نشــان داده شــده اســت کــه مصــرف 

ماست با کاهش شیوع سرطان روده بزرگ، مرتبط است. 

     در حــال حاضــر تقاضــا بــراى محصــوالت غذایــى طبیعــى و کمتــر فــرآورى  شــده افزایــش یافتــه اســت. بــه ایــن منظور، 
ژنتیــک و تغذیــه دام ابزارهــاى مهمــى بــراى رســیدن بــه محصــوالت طبیعــى غنــى از پپتیدهــاى زیســت فعــال خــاص 
ــراى  ــیر ب ــر ش ــال مؤث ــاى زیســت فع ــش پپتیده ــراى افزای ــن راه ب ــن و پایدارتری ــاالً مؤثرتری ــک دام، احتم هســتند. ژنتی
مصــارف انســانى اســت ولــى افزایــش ایــن پپتیدهــا از طریــق ژنتیــک، نیــاز بــه زمان و ســرمایه گــذارى  قابــل توجهــى دارد. 

از طرف دیگر، راهکارهاى تغذیه اى، راه سریع و عملى براى تقویت مقادیر پپتیدهاى زیست فعال در شیر است.

      هــدف اصلــى در اصــالح نــژاد دام، یافتــن ژن هــاى مرتبــط بــا صفــات خــاص اســت کــه در برنامــه هــاى اصالحــى 
مــى توانــد بــه کار رود. مــوارد شــفافى وجــود دارد کــه نشــان مــى دهــد چگونــه برنامــه هــاى اصــالح نــژادى مــى تواننــد 
بــراى بهبــود تولیــد و پروتئیــن بــا کیفیــت شــیر بــه کار رود، بنابرایــن در پژوهــش هــاى  پیــش رو بــراى افزایــش مقــدار 
پیــش ســاز پپتیدهــاى زیســت فعــال شــیر (کــه بــراى ســالمتى انســان ســودمند هســتند ) مــى توانــد اســتفاده شــود. بــا 
پیشــرفت هــاى اخیــر در ابزارهــاى تحلیلــى و منابــع ژنومیــک، شناســایى جایــگاه کنتــرل کننــده صفــات کّمــى  و بنابرایــن، 
مطالعــه تأثیــر ژن هــاى متعــدد روى صفــات بیولوژیکــى و ترکیــب شــیر، امــکان پذیــر اســت. عــالوه بــر نقشــه جایــگاه 
ــس  ــک و تران ــک، پروتئومی ــد ژنومی ــا مانن ــایى ژن ه ــراى شناس ــرى ب ــاى دیگ ــى، راهکاره ــات کّم ــده صف ــرل کنن کنت

کریپتومیک باید ادغام شود تا ساختار ژنتیکى صفات خاص شناسایى شود. 

      انــرژى خــوراك، یکــى از مهــم تریــن عواملــى اســت کــه در فرموالســیون خــوراك بــراى نشــخوارکنندگان در نظــر 
گرفتــه مــى شــود و تأثیــر مســتقیم بــر روى پروفایــل پروتئیــن شــیر دارد. جیــره هــاى بــا انــرژى پاییــن باعــث افزایــش 
میــزان چربــى شــیر و کاهــش تولیــد شــیر و پروتئیــن آن در نشــخوارکنندگان بــزرگ و کوچــک مــى شــود. عــالوه بــر 

انرژى خوراك، میزان پروتئین عامل مهم دیگر در جیره نشخوارکنندگان است. 
پروتئیــن جیــره نیتــروژن بــراى ســاخت پروتئیــن میکروبــى در شــکمبه را فراهــم مــى کنــد. پروتئیــن میکروبــى، بیــش از 
50 درصــد پروتئیــن هضــم شــده در گاو را تشــکیل مــى دهــد. بــه منظــور بررســى اثــر افزایــش پروتئیــن دریافتــى توســط گاو 

شیرى بر محتواى پپتیدهاى زیست فعال شیر پژوهش هاى بیشترى مورد نیاز مى باشد. 
عامــل مهــم دیگــرى کــه در جیــره نشــخوارکنندگان در نظــر گرفتــه مــى شــود، نســبت علوفــه بــه کنســانتره اســت. مطابــق 
مطالعــه تاکومــا و همــکاران (2016)، نســبت علوفــه بــه کنســانتره ترکیــب پروفایــل پروتئیــن شــیر را علــى رغــم تفــاوت هاى 
ژنتیکــى بیــن نژادهــاى گاو تغییــر مــى دهــد. بــا نســبت علوفــه بــه کنســانتره 55 بــه 45، پروفایــل پروتئینــى پایینــى در 
گاوهــاى جرســى و هلشــتاین مشــاهده شــد. ســایر پروتئیــن هــاى زیســت فعــال ایمنــى نظیــر اوســتئوپروتئین، 

الکتوپراکسیـداز و چندین عامل رشد شامل فاکتور رشد شبـه انسولین I  و فاکتور رشـد بتا، در مقادیر 
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ــر  ــریع التخمی ــاى س ــدرات ه ــش کربوهی ــه و افزای ــبت علوف ــش نس ــد. کاه ــخیص داده ش ــژاد تش ــر دو ن ــابه در ه  مش
(نشاســته)، تولیــد پروپیونــات و ســاخت پروتئیــن میکروبــى را افزایــش مــى دهــد کــه بــه نوبــه خــود، ســاخت پروتئیــن 
شــیر در گاوهــاى شــیرى را نیــز افزایــش مــى دهــد. بــر اســاس پژوهــش هــاى موجــود، بــه نظــر مــى رســد جیــره هــاى 
داراى ســطوح بــاالى نشاســته مــى تواننــد  ســبب افزایــش پیــش ســاز پپتیدهــاى زیســت فعــال شــیر  شــوند. بــا ایــن حال، 
بایســتى  مراقــب اســیدوز بــود و در حــدى کربوهیــدرات هــا  تأمیــن شــوند کــه مطابــق احتیاجــات دام باشــد. نــوع علوفــه 
مصرفــى نیــز روى تولیــد و ترکیــب پروتئیــن شــیر تأثیــر گــذار اســت . زیــرا مــى توانــد مقــدار نیتــروژن فراهــم شــده بــراى 

ساخت پروتئین هاى شیر را محدود کند و به نوبه خود، بر مقدار پپتیدهاى زیست فعال شیر تأثیر بگذارد.
 ترکیــب پروتئیــن شــیر تحــت تأثیر نســبت پروتئیــن قابل تجزیه در شــکمبه (RDP) بــه پروتئین عبــورى (RUP) نیز قرار 
مــى گیــرد. . گــزارش شــده اســت کــه تغذیــه گاوهــاى شــیرى بــا جیــره هایــى بــا نســبت RDP/RUP پاییــن منجــر بــه 
کاهــش بتاکازئیــن، کاپاکازئیــن و کل مقــدار کازئیــن شــیر مــى شــود (نســبت بــه گاوهــاى تغذیــه شــده بــا جیــره هایــى بــا 
ــا  ــه تنه ــن، ن ــا الیزی ــن و/ ی ــر متیونی ــاى ضــرورى نظی ــه ه ــن اســتفاده از اســید آمین ــاال). همچنی نســبت RDP/RUP ب
بــر تولیــد شــیر بلکــه روى ترکیــب پروتئیــن شــیر نیــز تأثیــر مــى گــذارد. البتــه الزم اســت پژوهــش هــاى بیشــترى در 

مورد تأثیر این اسیدهاى آمینه روى افزایش کازئین، آب پنیر و سطح پپتیدهاى زیست فعال شیر انجام شود. 
چربــى جیــره نیــز بــر درصــد پروتئین شــیر مؤثر اســت. در مطالعه پیتــر و کانت (1992) اســتفاده از ســطوح صفر، ســه، پنج 
و هفــت  درصــد چربــى (بــر اســاس مــاده خشــک)، کازئیــن شــیر را بــه  ترتیــب  2/5، 2/4 و 2/3 درصــد کاهــش داد. وقتــى 
بخشــى از کربوهیــدرات هــاى قابــل تخمیــر بــا چربــى جایگزیــن مــى شــود، تولیــد پروتئیــن میکروبــى در شــکمبه کاهــش 
یافتــه و اســتفاده از اســیدهاى آمینــه بــراى گلوکونئوژنــز افزایــش مــى یابــد کــه بــه طــور معنــى دارى فراهمــى اســیدهاى 

آمینه را براى ساخت پروتئین شیر کاهش داده و بنابراین درصد پروتئین شیر کاهش مى یابد.

       شــرایط محیطــى یــا مرحلــه شــیردهى نیــز روى فیزیولــوژى و بنابرایــن تولیــد و ترکیــب شــیر مؤثر اســت. مطابق تحقیق 
صــورت گرفتــه توســط برنابوچــى و همــکاران (2015)، از زمســتان تا تابســتان، چربى از  3/8 بــه  3/2 و پروتئیــن از 3/5 به 3/3  
و کل مــواد جامــد از 12/6  بــه  11/9 درصــد کاهــش یافــت. کاهــش درصــد پروتئین شــیر همچنین مقدار بخــش هاى مختلف 
ــه  7/9  ــن (از 9/8  ب ــا کازئی ــر)، بت ــرم/ لیت ــه  9/9  گ ــن (از 12/8  ب ــا کازئی ــراى آلف ــوص ب ــه خص ــیر را ب ــى ش پروتئین
گــرم/ لیتــر) و کاپــا کازئیــن (از  4/1 بــه  3/7 گــرم/ لیتــر بــه ترتیــب) از زمســتان بــه تابســتان کاهــش داد. افزایــش دمــا 
باعــث تنــش گرمایــى شــده، کاتابولیســم ماهیچــه هــاى اســکلتى را افزایــش مــى دهــد و افزایــش نیتــروژن اوره اى خــون 

را القا مى کند که به نوبه خود، باعث افزایش میزان نیتروژن اوره اى در شیر مى شود.  
ایــن یافتــه هــا همچنیــن توســط کاولــى و همــکاران (2015) در گاوهــاى هلشــتاین تحــت تنش گرمایى مشــاهده شــد که 
مقــدار تولیــد شــیر، پروتئیــن شــیر و کازئیــن (بــه ترتیــب 21/98 ،  34/1 و  28/1 گــرم/ لیتــر) در مقایســه بــا گاوهــاى تحــت 

شرایط طبیعى کاهش یافت.

سایر عوامل مؤثر بر ترکیب شیر
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     محصــوالت لبنــى یکــى از مهــم تریــن منابــع پروتئینــى بــا ارزش بیولوژیــک بــاال و پپتیدهــاى زیســت فعــال مــى باشــند. 
همــان طــور کــه اشــاره شــد، شــواهد نشــان مــى دهــد کــه پپتیدهــاى زیســت فعــال و پروتئیــن هــاى شــیر، بــر رونــد 

فیزیولوژیک و جلوگیرى از بیمارى ها در انسان مؤثر است. 
ولــى بیشــتر ایــن نتایــج بــر اســاس پژوهــش هــاى آزمایشــگاهى بــوده و نیــاز بــه بررســى طوالنــى مــدت  در شــرایط درون 
تنــى (in vivo) جهــت تأییــد ایــن اثــرات اســت. پژوهــش هــاى زیــادى بــا اســتفاده از پپتیدهــاى زیســت فعــال جــدا شــده 

از شیر، بدون در نظر گرفتن  تأثیر سایر اجزاى شیر در جذب این پپتیدها انجام شده است. 
ــا محصــوالت لبنــى مصرفــى   ــژه در شــیر ی ــر فراهمــى پپتیدهــاى زیســت فعــال وی پژوهــش هــاى آینــده بایســتى ب

متمرکز باشند. 
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مقـدمـه 

اھمّیت استفاده از ترکیبات فالونوئیدی  در تغذیه نشخوارکنندگان

     فالونوئیدهــا گــروه بزرگــى از ترکیبــات فیتوشــیمیایى حــاوى مــواد فنلــى (پلى فنل هــا) در گیاهــان هســتند کــه 
و خصوصیــات  بــاال  بافتــى  پراکنــش  دلیــل  بــه  مــى شــوند.  را شــامل  مختلــف  ترکیــب  از 6000   بیــش 
ــژه اى برخــوردار  ــى وی ــت و نقــش حیات ــات از اهمّی ــن ترکیب ــودن، ای ــى ســمى نب ــم و ویژگ ــى مّه بیوشــیمیایى و حیات
ــش هاى  ــت و پوش ــوه، پوس ــرگ، گل و می ــامل ب ــان ش ــى گیاه ــاى بیرون ــا  و اندام ه ــتر در بخش ه ــا بیش ــتند. آنه هس
ــت  ــالت، پوس ــبزیجات، غ ــواع س ــور در ان ــه وف ــات ب ــن ترکیب ــوند. ای ــاهده مى ش ــان مش ــه گیاه ــذر و دان ــى، ب خارج
ــى از  ــى و غیرخوراک ــاى خوراک ــواع برگ ه ــا، و ان ــاقه ها، گل ه ــه ها، س ــات، ریش ــا و مرکب ــا، میوه ه ــان، غنچه ه درخت
جملــه برگ هــاى چــاى، کلــم و اســفناج وجــود دارنــد. فالونوئیدهــا بــه واســطه خــواص ضــد التهابــى و ضــد ســرطانى 
بــه خوبــى شــناخته شــده هســتند و فوایــد آنتــى اکســیدانى آنهــا نیــز در پــى تحقیقــات مختلــف تأییــد شــده اســت. 
بــر اســاس یافته هــاى تحقیقــى جدیــد، افــزودن ترکیبــات فالونوئیــدى بــه رژیــم غذایــى اکثــر دام هــا منجــر بــه بهبــود 
عملکــرد و ســالمتى آنهــا شــده اســت. کاربــرد ایــن ترکیبــات در جیــره نشــخوارکنندگان باعــث کنتــرل و مهــار تولیــد 
ــد و  ــوان گردی ــاز حی ــورد نی ــیدهاى چــرب م ــد اس ــى شــکمبه و تولی ــر میکروب ــر تخمی ــى ب ــر منف ــدون تأثی ــان ب مت
عملکــرد حیــوان نیــز تحــت تأثیــر قــرار نگرفــت. ایــن مســئله در مــورد گاو گوشــتى و پــروارى نیــز صــادق بــود. نتایــج 
بدســت آمــده گویــاى آن اســت کــه فالونوئیدهــا قــادر بــه بهبــود تولیــد اســیدهاى چــرب فــرار همــراه بــا کاهــش غلظــت 

آمونیاك و کاهش تولید گاز متـان در شکمبـه حیوانات نشخوارکننده هستند.  

دپارتمان تحقیق و توسعه گروه بین المللى سپاهان دانه



کاهــش تولیــد آمونیــاك و کاهــش  انتشــار متــان از جنبه هــاى جلوگیــرى از آلودگــى و حفاظــت محیــط زیســت نیــز 
ــش  ــکمبه و کاه ــى ش ــر میکروب ــر تخمی ــا ب ــت فالونوئیده ــر مثب ــر آن، تأثی ــالوه ب ــت. ع ــت اس ــز اهمی ــیار حائ بس
اختــالالت تغذیــه اى از جملــه پیشــگیرى از نفــخ یــا اســیدوز و کاهــش شــمار باکترى هــاى بیماریــزا نیــز از جنبه هــاى 
ــه عنــوان محــّرك رشــد دام و طیــور و بهبــود  ــه شــمار مــى رود. فالونوئیدهــا ب ــه ایــن ترکیبــات ب ــل توّج مثبــت قاب
ــى و  ــد میکروب ــت ض ــل ماهّی ــه دلی ــل ب ــه در اص ــوند ک ــه مى ش ــر گرفت ــى در نظ ــوالت دام ــت محص ــده کیفّی دهن
خاصّیــت آنتى اکســیدانى آن هــا مى باشــد. عالقــه قابــل توّجهــى بــراى مطالعــه تاثیرگــذارى ایــن ترکیبــات بــر دام هــاى 

اهلى طى سال هاى اخیر بوجود آمده است. 
در مــورد نشــخوارکنندگان پتانســیل ایــن ترکیبــات فعــال طبیعــى بــراى اصــالح اکوسیســتم میکروبــى شــکمبه و نیــز 
اعمــال تغییــرات مطلــوب در کمّیــت و کیفّیــت تخمیــر و شــرایط اکولوژیکــى شــکمبه ماننــد pH ، غلظــت 
ــورها  ــتر کش ــروزه در بیش ــد. ام ــى باش ــه م ــورد توّج ــکمبه م ــن در ش ــرى پروتئی ــه تجزیه پذی ــات و درج پروپیون
فالونوئیدها و دیگر اعضاى خانواده ترکیبات فنلى به عنوان مواد افزودنى خوراکى(®Bioflavex ) به طور گسترده اى در جیره دام 

و طیور و نشخوارکنندگان مورد استفاده قرار مى گیرند.

      فالونوئیدهــا ترکیباتــى فنولیکــى از زیــر گــروه پلى فنول هــاى هیدروکســیله و از نظــر شــیمیایى داراى یــک زنجیــره 15 
کربنــى متشــکل از دو حلقــه فنیــل و یــک حلقــه هتروســیکلیک مى باشــند، کــه بــا یــک ســرى فوایــد مرتبــط بــا ســالمتى 
ماننــد کاهــش خطــر ابتــال بــه بیمــارى قلبــى- عروقــى، دیابــت نــوع 2و برخــى از انــواع ســرطان پیونــد 
ــرول (شــکل 1)  ــر کوئرســتین و کامپف ــدى مشــهور نظی ــات فالونوئی ــن ســاختار در ترکیب ــه شــاخص ای ــد. نمون خورده ان
ــاده شــده در  ــراى پیشــگیرى از عــوارض ی ــه عنــوان مکمــل دارویــى ب مشــاهده مى شــود. ایــن دو ترکیــب هــم اکنــون ب

داروخانه ها عرضه مى شوند.

از دیگــر فالونوئیدهــاى معــروف میتــوان خانــواده آنتوســیانیدین ها را نــام بــرد کــه پراکندگــى زیــادى در گیاهــان دارنــد. 
ــه  ــه در حلق ــاوت ک ــن تف ــا ای ــته ب ــرول را داش ــتین و کامپف ــابه کوئرس ــاده مش ــاختار س ــان س ــات هم ــن ترکیب ای

هتروسیکلیک (حلقه باالیى) ترکیبات شیمیایى متعدد دیگرى را نیز متصل بخود دارند (شکل 2).
ایزوفالونوئیدهــا و   در کل ترکیبــات فالوونوئیــدى را میتــوان در ســه دســته اصلــى شــامل بیوفالونوئیدهــا، 

نئوفالونوئیدها طبقه بندى کرد. 
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ساختمان شیمیایى فالوونوئیدها

      QuercetinKaempferol

شکل1 - ساختمان شیمیایى دو ترکیب فالونوئیدى ساده شامل کوئرستین و کامپفرول



      فالونوئیدهــا پــس از جــذب بــه کبــد منتقــل شــده و 
ــرى از  ــر دیگ ــات پیچیده ت ــه ترکیب ــى ب ــى فرآیندهای ط
جملــه فالونوئیدهــاى گلوکورونیــدى، ســولفاتى، متیلــى و 
غیــره تبدیــل شــده و در نهایــت از طریــق ادرار یــا مدفــوع 
دفــع مــى شــوند. در تــک معدهــاى هــا فقــط ترکیبــات 
ســاده تــر فالونوئیــدى از جملــه کاتچیــن و اپــى کاتچیــن 
قابــل جــذب هســتند. بــر خــالف تــک معده اى هــا، نشــان 
داده شــده کــه نشــخوارکنندگان مــى توانند با متابولیســم 
ــوى  ــى اکســیدانى ق ــواص آنت ــر از خ ــات پیچیده ت ترکیب

پروآنتوسیانیدین هاى پلیمرى نیز بهره مند شوند. 
عوامــل مختلفــى ماننــد ســاختار شــیمیایى، میــزان جــذب، ســطح توزیــع و حــذف اثــرات بیولوژیکــى تعییــن کننده زیســت 
فراهمــى فالونوئیدهــا مــى باشــند. زیســت فراهمــى ایزوفــالون هــا و فالونول هــا در تــک معــده اى هــا بیشــتر و در عــوض 
ــر از  آنتوســیانیدین ها کمتــر گــزارش شــده اســت. در نشــخوارکنندگان زیســت فراهمــى ترکیبــات آنتوســیانیدینى باالت

دیگر انواع فرعى فالونوئیدى مى باشد.

       ترکیبــات فالونوئیــدى گیاهــى معمــوالً در ترکیــب بــا قندهــا بــوده و تحــت عنــوان ترکیبــات گلیکوزیــدى شــناخته 
مى شــوند. فالونوئیدهــا نقش هــاى مختلفــى در گیاهــان دارنــد کــه شــامل کمــک بــه گــرده افشــانى، کاهــش اســترس 
محیطــى، دفــع عفونــت میکروبــى و تنظیــم رشــد ســلول میباشــند. فالونوئیدهــا دســته مّهمــى از محصــوالت شــیمیایى 
ــى  ــوند. برخ ــت مى ش ــیدنى ها یاف ــى نوش ــبزیجات و برخ ــا، س ــان، میوه ه ــتر گیاه ــوده و در بیش ــان ب ــود در گیاه موج
گیاهــان از نظــر ترکیبــات فالونوئیــدى بســیار غنى تــر بــوده از جملــه برخــى میــوه هــا (انــواع توتهــا و ســیب، میوه هــاى 
ــه خصــوص  ــوع ســبزیجات ســبز  ب ــاى گرمســیرى) ، همــه ن ــرش و اســیدى و میوه ه ــاى ت ــات، میوه ه ــى، مرکب درخت
کاهــو، کلــم بروکلــى، اســفناج، جعفــرى، آویشــن، بومــادران، انــواع جوانه هــاى گیاهــى، انــواع ادویــه، انــواع آجیــل و لوبیــا ، 
ــواع چــاى، غذاهــاى  ــر آبجــو)، ان ــه گیاهــى (نظی ــات)، برخــى نوشــیدنى هاى پای بیشــتر غــالت (غــالت ، ســویا و حبوب
اســیدى و تخمیــرى، ســیر و پیــاز و مــواردى از ایــن قبیــل نیــز از محتــواى فالونوئیــدى مناســبى برخوردارنــد. همچنیــن 
غده هــاى گیاهــى بویــژه انــواع رنگــى آنهــا شــامل چغنــدر، شــلغم، هویــج و امثــال آن نیــز از نظــر ترکیبــات فالونوئیــدى 
غنــى هســتند. تفاله هــاى بــا منشــاى گیاهــى شــامل تفالــه گوجــه فرنگــى، تفالــه چغنــدر، هویــج و مــوارد مشــابه نیــز از 

محتواى فالونوئیدى مناسبى برخوردارند. 

       پیشــرفتهاى اخیــر در پژوهشــهاى مربــوط بــه تغذیــه نشــخوارکنندگان حاکــى از آن اســت کــه براى کنتــرل فرآیندهاى 
متابولیکــى در شــکمبه و افزایــش کارآیــى آن، اســتفاده از مــواد افزودنى طبیعــى و ترکیبات فعــّـال و مـــواد مؤثـــره گیاهى 

ماننـــد فالونوئیدهـــا و ترکیبـات فنلى بسیـار مطلـوب و اثر بخش مى باشد.
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متابولیسم و قابلیت دسترسى فالونوئیدها در بدن نشخوارکنندگان

منابع خوراکى فالونوئیدها

ترکیبات فالونوئیدى در جیره نشخوارکنندگان و اثر آن بر تولید شیر

شکل2 - ساختمان شیمیایى برخى اعضاى مهم ترکیبات فالونوئیدى



ــه اســتیک و پروپیونیــک  ــرار از جمل ــن زمینــه تغییــر اکوسیســتم شــکمبه و بهبــود تولیــد اســیدهاى چــرب ف  در ای
همــراه بــا کاهــش غلظــت آمونیــاك و متــان در شــکمبه بــه عنــوان پیامدهــاى مطلــوب در نظــر گرفتــه میشــوند. اثــر 
ــن، روغــن هــاى اسانســى و ترکیبــات حــاوى گوگــرد  ــه ســاپونین، تان ــى (از جمل مثبــت فالونوئیدهــا و ترکیبــات فنل
ارگانیــک) در بهــره ورى و ســالمت دامهــا و همچنیــن کنتــرل تخمیــر شــکمبه و مهــار تنش هــاى غذایــى ماننــد نفــخ 
و اســیدوز در پژوهشــهاى مختلــف نشــان داده شــده اســت. فالونوئیدهــا بــه عنــوان ترکیبــات پلــى فنلــى داراى الگــوى 

عملکردى مشابه با ترکیبات شناخته شده از جمله موننسین و انواع دیگر آنتى بیوتیکها مى باشند.
 مشــاهده مقادیــر باالتــر pH شــکمبه در جیــره  غذایــى تلیســه هــاى تغذیــه شــده بــا ســطوح بــاالى غــالت کــه جیــره 
ــش  ــى در افزای ــر مثبت ــا اث ــه فالونوئیده ــن حقیقــت اســت ک ــاى ای ــود، گوی ــا مکمــل ســازى شــده ب ــا فالونوئیده ــا ب آنه
اســیدیته  کاهــش  آن  دنبــال  بــه  و   M. elsdenii جملــه  از  الکتــات  کننــده  مصــرف  هــاى  میکروارگانیســم 

شکمبه را دارند.
ــوده و  ــر اکوسیســتم شــکمبه ب ــذار ب ــر گ ــل تأثی ــع عوام ــرى آن تاب ــات تخمی ــى شــکمبه و خصوصی ــت میکروب جمعّی
حضــور ترکیبــات فالونوئیــدى در جیــره بــه خوبــى ایــن فرآیندهــا را تحــت تأثیــر قــرار مى دهــد. ایــن ترکیبــات بــه 
ــده و  ــان ش ــده مت ــاى تولیدکنن ــر و باکتریه ــى مّض ــار میکروب ــش ب ــث کاه ــى باع ــد میکروب ــل ض ــک عام ــوان ی عن
همچنیــن بدلیــل برخــوردارى از خاّصیــت آنتــى اکســیدانى، کیفّیــت تولیــد محصــول را از طریــق کاهــش اکسیداســیون 
چربــى افزایــش مى دهنــد. تغذیــه دامهــا بــا منابــع خوراکــى حــاوى ترکیبــات فالونوئیــدى باعــث افزایــش ایــن ترکیبــات در 
ــراى افزایــش میــزان فالونوئیدهــا و پلى فنول هــا در  ــد روش جدیــدى ب شــیر، گوشــت و محصــوالت لبنــى شــده و مى توان

غذاى روزانه مصرف کنندگان این محصوالت باشد. 
گــزارش شــده اســت کــه تجویــز یــک نــوع ترکیــب فالونوئیــدى حاصــل از میــوه و بــذر یــک گیــاه دارویــى بنــام ســیلى

 ماریــن (Silymarin) در جیــره غذایــى گاوهــاى شــیرى بــه میزان 10 گــرم در روز ســبب  افزایش تولید شــیر و عملکرد شــیردهى 
مى شــود. فالونوئیدهــا مى تواننــد بــه راحتــى وارد گــردش خــون شــده و در تمامــى بافتهــا و اندام هــاى بــدن توزیــع شــوند و 
بعــد از اثــر گــذارى یــا مصــرف در نهایــت از طریــق کلیه هــا دفــع شــوند. از جملــه بافت هایــى کــه فالونوئیدهــاى جــذب شــده 
در آن بــا غلظــت کافــى مشــاهده مى شــوند، غــده پســتانى اســت کــه بعــد از تــراوش شــیر، میــزان کافــى از فالونوئیدهــا در آن 
وجــود خواهــد داشــت. پژوهش هــاى قبلــى نشــان داده انــد کــه بیشــتر مــواد زائــد گیاهــى قابــل فــرآورى و اســتفاده در جیــره 

دام هاى شیرى از محتواى فالوونوئیدى قابل قبولى برخوردار هستند.
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        افزودنیهــاى خوراکــى و مــواد موثــره گیاهــى کــه معمــوالً در جیــره دام هــا مــورد اســتفاده هســتند، نقــش مهمــى 
به عنـــوان کنتـــرل کننـــده، مهـــار کننده و تعــــدیل کننده محصوالت نهـــایى تخمیـــر در شکمبـــه بعهده دارند. برخى 
ــاالى  ــد ب ــا درص ــاى ب ــرف جیره ه ــى مص ــخ در پ ــا نف ــیدوز ی ــد اس ــکمبه مانن ــر در ش ــه تخمی ــوط ب ــالالت مرب از اخت
ــروز  ــد از ب ــره مى توان ــى بیوتیــک در جی ــا آنت ــر موننســین ی ــى نظی ــدن افزودنى های کنســانتره ایجــاد مى شــوند. گنجان

این اختالالت در شکمبه بکاهد. 
گرچــه مصــرف آنتــى بیوتیــک هــا بــه عنــوان افزودنــى جیــره توســط اتحادیــه اروپــا از ژانویــه ســال 2006 ممنوع شــده اســت. 
از آن زمــان بســیارى از مــواد افزودنــى طبیعــى ماننــد فالونوئیدهــا و ترکیبــات فنولیــک بــه عنــوان جایگزیــن آنتــى بیوتیــک 
پیشــنهاد شــده انــد. بــا توجــه به خــواص ضــد میکروبــى فالونوئیدهــا و ترکیبــات فّعــال گیاهــى، اســتفاده از عصــاره فالونوئیدها 

براى کنترل تخمیر شکمبه موضوع بسیارى از آزمایش ها بوده و نتایج مثبتى نیز حاصل شـده است. 
استفـــاده از مخـــلوط عصـــاره فالونوئیـــدى گیـاهان مختلف در جیـــره باعث اصــالح شـرایط تخمـــیر شکمـبه و کنتـرل 
فراســنجه هاى مرتبــط بــا آن از جملــه pH ، نســبت پروپیونــات در مقابــل ســایر اســیدهاى چــرب فــرار و تغییــر میــزان 

تجزیه پذیرى پروتئین جیره گردیده است.

        فالونوئیدهــا بــه دلیــل خاصّیــت ضــد میکروبــى و ضــد اکسیداســیون بــه طــور گســترده اى بــه عنــوان مــواد افزودنــى 
خـوراکى در تغــذیه انسـانى و اخیـرا در جیـره دام هـا به منظـور بهبـود خـواص محصــوالت دامـى استفـاده مى شــوند. 

ایــن ترکیبــات پتانســیل مناســبى بــراى اصــالح فعالّیــت تخمیــرى میکروبى شــکمبه و تغییــر مطلــوب فراســنجه هاى تولیدى 
ــد.  ــرى پروتئیــن جیــره دارن ــات و تغییــر نســبت تجزیه پذی ــل نســبت پروپیون و شــرایط تخمیــر شــکمبه ماننــد pH، تعدی
اثــر مثبــت فالونوئیدهــا و ترکیبــات فنلــى در حفــظ ســالمتى، بهبــود شــرایط تغذیــه و تعدیــل خصوصیــات تخمیــر شــکمبه 
بــه اثبــات رســیده اســت. از جملــه ایــن تأثیــر مثبــت کاهــش تولیــد متــان، کاهــش تولیــد آمونیــاك، کنتــرل تنش هــاى 
غذایــى ماننــد نفــخ و اســیدوز اســت کــه نقــش بــه ســزایى در حفــظ ســالمت و افزایــش عمــر اقتصــادى دام هــا دارد. یافتــه

 هــاى اخیــر، گویــاى آن اســت کــه اســتفاده از ترکیبــات فالونوئیــدى و پلــى فنــول هــا در جیــره دام منجــر بــه افزایــش میزان 
ایــن مــواد در محصــوالت تولیــدى نظیــر شــیر، گوشــت و لبنیــات گردیــده و در نهایــت بــا ورود بــه بــدن مصرف کننــدگان این 

محصوالت باعث بهبود سالمتى جامعه خواهد شد.

تأثیر فالونوئیدها بر محصوالت تولیدى شکمبه گاوها
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پیشنهاد  شما چیست...؟!

چالــش و چـــاره

    معمــوالً در گاودارى هــاى صنعتــى بــه اهمیــت تلیســه هــا بــه عنــوان جایگزیــن هــاى آینــده در گلــه هــاى گاوهــاى 
شــیرى توجهــى نمــى شــود. بــه طــورى کــه، بهــره ورى آینــده گلــه هــاى گاو شــیرى مســتلزم پــرورش و رشــد مطلــوب 

تلیسه ها مى باشد.
 هــدف بایــد ایــن باشــد که تلیســه ها در ســن 14 ماهگــى بــه وزن 320 تــا 350 کیلوگرم، قــد 132 ســانتیمتر و امتیاز بدنى 
3 رســیده و بــا بهتریــن اســپرم هــاى موجــود در بــازار تلقیــح شــوند. در بســیارى از واحــد هــاى گاو شــیرى کیفیــت خوراك 
تلیســه هــا (خصوصــاً کیفیــت علوفــه) بســیار پاییــن تــر از کیفیــت خــوراك گاوهــاى شــیرى در نظــر گرفتــه مــى شــود در 

صورتى که چنین شرایطى موجود باشد رسیدن به نقطه هدف براى افزایش بهره ورى وجود نخواهد داشت. 
آیــا شــما در پــرورش تلیســه بــه نکاتــى نظیــر افزایــش کیفیــت خــوراك مصرفــى توجــه مــى کنیــد؟ بــراى رســیدن 
بــه نقطــه هــدف (در ســن 14 ماهگــى وزن 320 تــا 350 کیلوگــرم، قــد 132 ســانتیمتر و امتیــاز بدنــى 3) در بــازه زمانــى 

سن تلیسه و خصوصاً افزایش بازده تولید مثلى چه نکاتى را پیشنهاد مى کنید.
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نشریه دانش دامپرورى با هدف برقرارى تعامل بیشتر با گروههاى
 مختلف مخاطبین برگزار مىکند :
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پیش مخلوط کنسانتره اکوفِلکس 
(بهره ورى اقتصادى بهینه) 

پیش مخلوط کنسانتره اکونـومى 
ـود بازده تولید شیر)  (بهـب

پیش مخلوط کنسانتره کالسیک 
(افـــزایش بهـره ورى) 

for dairy cow

کلیه حقوق مادى و معنوى این محصول محفوظ است و   
هرگونه کپى بردارى، مشکل شرعى و عواقب قانونى دارد. 

ـت اختـراع  دارنـده گـواهینـامه ثب
 تولیـد انحصـارى انـواع پیش مخلـوط  
کنسـانتـره دامـى تا سـنجـه %50   
از سازمـان ثبت اسـناد و امالك کشـور 

for dairy cow

Concentrate
  Premixes
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