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پرورش دام و طیور از بخش های مهم صنعت کشاورزی در ایران محسوب می شود که ضمن ایجاد فرصت های ارزشمند برای توسعه پایدار؛ در تأمین 

بخش مهمی از مواد غذایی مورد نیاز کشور، صرفه جویی ارزی، اشتغالزایی و ... نقش چشمگیر و سهم عمده ای را ایفاء می کند. در این رابطه؛ برپایی 

نمایشگاه های مرتبط با دامپروری و پرورش طیور که بزرگترین صنعت بخش خصوصی کشور به شمار می آید، نشانگر وضعیت موجود و همچنین میزان 

پیشرفت و اثرگذاری این حوزه بر تحقق اهداف کالن صنعت کشاورزی می باشد. به گزارش واحد روابط عمومی و برند گروه بین المللی سپاهان دانه؛ 

نمایشگاه ایران پلکس ۱۴۰۰ که از آن به عنوان بزرگترین رخداد صنعتی و تجاری در زمینه دام، طیور و تجهیزات وابسته در ایران و منطقه خاورمیانه یاد

می کنند؛ هر ساله با حضوری  جمع کثیری از شرکت های توانمند داخلی و خارجی برگزار می گردد.

در این میان؛ گروه بین المللی سپاهان دانه طی ۴ سال گذشته در راستای مسئولیت های اجتماعی خویش و با هدف حمایت از پرورش دهندگان دام و 

ش را به "طرح همبستگی" اختصاص داده است، اما در سال جاری با هدف 
َ
طیور، بودجه های نمایشگاهی و بخش عمده ای از هزینه های تبلیغاتی ا

تبیین و تشریح برنامه های گروه و همچنین معرفی محصوالت جدید خود، در بیست و یکمین نمایشگاه دام، طیور و تجهیزات وابسته تهران حضور یافت. 

طیور  و  دام  خوراک  تولید  صنعت  متخصصان  و  دهندگان  پرورش  از  بسیاری  استقبال  با  پلکس ۱۴۰۰  ایران  در  دانه  سپاهان  غرفه  برپایی  است؛  گفتنی 

همراه بود. در این رویداد نمایشگاهی که دکتر حمیدرضا قلمکاری، مدیرعامل گروه بین المللی سپاهان دانه، قائم مقامان و معاونین ایشان در غرفه 

این گروه بین المللی حضور داشتند، همکاران معاونت های فروش و بازاریابی پذیرای مشتریان و فعاالن صنعت پرورش دام و طیور کشور بودند.

گروه بین المللی سپاهان دانه در نمایشگاه دام، طیور و صنایع وابسته امسال؛ محصوالت جدید خویش به ویژه "توکسین بایندر ۶ جزئی" را نیز معرفی 

کرد. در این نمایشگاه که در فضایی افزون بر ۳۸ هزار مترمربع و از ۱۸ تا ۲۱ مهرماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد، افزون بر 

لمان، ایتالیا، بلژیک، ترکیه، چین، رومانی، دانمارک، فرانسه، هلند و کره جنوبی به عرضه انواع  ۲۰۰ شرکت ایرانی و نمایندگی شرکت هایی از کشورهای آ

الت و تجهیزات صنعت دامپروری و مرغداری و ... پرداختند محصوالت و تولیدات خود در زمینه خوراک و مکمل های غذایی دام و طیور، دارو، ماشین آ
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صنعت گاو شیری در طول دهه های اخیر رشد چشمگیری داشته است. چنین رشدی ناشی از پیشرفت در زمینه های ژنتیک، مدیریت، تغذیه، بهداشت و غیره 

 
ً
می باشد. با توجه به حساسیت عملکرد دام های امروزی در برابر تغییرات مدیریت، تغذیه و بهداشت می توانند سبب تأثیر بر عملکرد دام ها شده و نهایتا

بهره وری اقتصادی گله را تحت تأثیر قرار دهد. یکی از مهم ترین پیشرفت ها در زمینه تغذیه دام استفاده از تکنولوژی و فرآوری خوراک دام می باشد که 

امروزه نه تنها فرآیند ساخت جیره در مقیاس وسیع را تسریع کرده بلکه باعث افزایش بازده تولید در گله ها و کاهش اتالف منابع نیز شده است. طی سالیان 

اخیر، صنعت خوراک کشور در مسیر تحوالت گسترده ای قرار گرفته است. استفاده از تکنولوژی های جدید در تولید خوراک به افزایش بازده تولید، افزایش 

دقت در فرموالسیون ،کیفیت تولید و ثبات آن در بچ های مختلف تولید کمک نموده است. با توجه به وابستگی کشور در واردات نهاده های دامی به خصوص 

اقالم کنسانتره ای (اعم از دانه غالت و انواع کنجاله ها)، ویتامین ها، مواد افزودنی و ... به نظر می رسد استفاده از ظرفیت تکنولوژی های ساخت خوراک دام 

(اعم از انواع خوراک دام آماده، انواع مکمل ها و پرمیکس ها) و حتی تکنولوژی فرآوری اقالم خوراکی (انواع روش های فرآوری سرد و گرم) یک راهکار 

استراتژیک بلند مدت برای افزایش بهره وری و صرفه جویی در استفاده از منابع باشد.
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 زیان های اقتصادی بزرگی به پرورش دهندگان گاو شیری وارد کند. در 
ً
زیرالنون می تواند تولید مثل را مختل کرده و باعث سقط خود به خودی شده و نهایتا

این مقاله به تشخیص و درمان اثرات زیرالنون خواهیم پرداخت. زمانی که مایکوتوکسین ها و اثرات آنها در مزارع پرورش گاو شیری مورد بررسی قرار می گیرند، 

 اثر مستقیم این ترکیبات روی تولید و سالمت حیوان در نظر گرفته می شود. اما در خصوص زیرالنون (ZEA) قضیه متفاوت است. از آنجایی که 
ً
معموال

زیرالنون ساختار مشابه با استروژن دارد، می تواند به گیرنده های واقع در نواحی مشخصی از بدن مانند رحم، غدد پستانی، هیپوتاالموس و غده هیپوفیز 

متصل شود و منجر به اختالالت تولید مثلی، سقط خود به خودی و دیگر چالش های باروری شود. 

مقدمه

پیش از بحث در خصوص تأثیر زیرالنون، درک نحوه عملکرد استروژن در 

گاو مهم است. در طول چرخه فحلی گاو، غلظت استروژن تا زمان فحلی 

ثابت و اندک است اما، در زمان فحلی غلظت آن به یکباره افزایش می یابد. 

استروژن اندام های جنسی گاو ماده را برای تولید مثل آماده می کند. این 

هورمون بر رفتارهایی که جفت گیری را تشویق می کنند تأثیر ژرفی دارد. 

 غلظت 
ً
 یک روز طول می کشد و پس از آن مجددا

ً
فحلی طبیعی معموال

استروژن کاهش می یابد (شکل ۱).

شکل ۱-نوسانات هورمونی در طول چرخه فحلی

روز از چرخه تولید مثلی

تخمک گذاری

فحلیفحلی
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در  تغییر  نوعی  می رسد،  شکمبه  به  و  شده  خورده  زیرالنون  که  زمانی 

مولکول آن رخ می دهد. در مقایسه با طیور و سایر حیوانات تک معده ای، 

نشخوارکنندگان نسبت به مایکوتوکسین ها مقاوم تر هستند زیرا جمعیت 

میکروبی مستقر در شکمبه به عنوان اولین خط دفاعی در برابر سموم وارد 

عمل می شوند. با این حال، در خصوص زیرالنون این متابولیسم منجر به 

سم زدایی واقعی نمی شود. با متابولیسم شکمبه ای زیراالنون دو مولکول 

با اشکال آلفا زیرالنول (α-ZEL) و بتازیرالنول (β-ZEL) تولید می شوند که 

استوژنیک خاصیت  دارای  برابر   ۰/۶ بتازیرالنول  و  برابر   ۶۰ زیرالنول  آلفا 

می باشند. اگرچه بیشتر زیرالنون بدون تغییر باقی می ماند، اما بیشترین 

آن  استروژنی  خاصیت  نتیجه  در  و  شده  تبدیل  زیرالنول  آلفا  به  آن  سهم 

افزایش می یابد (شکل ۲).

زمانی که زیرالنون به گیرنده های استروژن در بافت های مختلف متصل 

می شود اختالالت غدد درون ریز رخ می دهد. به همین دلیل رفتار معمول 

فحلی غیر واقعی می باشد و حتی این رفتار در دوران آبستنی نیز رخ می دهد. 

برخی از مهم ترین اثرات منفی زیرالنون به شرح زیر است:

تشخیص  برای  معمول  روش های  بیشتر  فحلی:  تشخیص  در  ۱-مشکل 

زیرالنون، معرض  در  گیری  می شود.قرار  مربوط  گاو  رفتار  به  فحلی 

می تواند رفتار گاو را تغییر داده و چنین نشان دهد که گاو فحل است  در 

کاذب  فحلی های  عنوان  به  هایی  رفتار   چنین  نیست.  چنین  که  صورتی 

شناخته می شوند. تشخیص ناصحیح فحلی منجر به ناکارآمدی تلقیح و 

طوالنی شدن روز های باز در گله می شود.

آیا  اینکه  است  مطرح  اینجا  در  که  سوالی  هورمونی:  توازن  ۲-عدم 

هورمون های تولید مثلی  به خودی خود تولید می شوند یا خیر در پاسخ 

وارد  زیرالنون  که  زمانی  شوند.  می  تولید  ها  هورمون  دیگر  فیدبک  به 

جریان خون می شود به نواحی مشخصی به گیرنده های استروژن متصل 

شده و تولید و غلظت دیگر هورمون ها را در خون تغییر می دهد. به این 

اثر اختالل غدد درون ریز نیز می گویند. 

کیست  به  تواند  می  ریز  درون  غدد  اختالل  تخمدانی:  های  ۳-کیست 

تخمدان منجر شود.  قرار گرفتن در معرض زیرالنون، سبب می شود که 

نسبت به حالت معمول فولیکول های بیشتری شروع به رشد کرده، اما 

فقط یک فولیکول می تواند برای تخمک گذاری توسعه یابد. این تجمع 

بنابراین می توان گفت اگر خوراک به مایکوتوکسین زیرالنون آلوده باشد، 

عبور آن از شکمبه باعث می شود که زیرالنون به صورت استروژنیک باقی 

بماند و یا حتی اثرات استروژنیک آن به مراتب بیشتر (و نه کمتر) شود.

نظیر  عالئمی  بروز  آمریکا،  در  شیری  گاوداری  از  میدانی  گزارش  یک  در 

نیمفومانیا (تمایل به بروز رفتار های جنسی) حتی در گاوهای آبستن، عدم 

پاسخ به درمان هورمونی، التهاب فرج در طول فصل زمستان مشاهده 

شد. محققان آبستنی را ۳۰ روز بعد از تلقیح از طریق آزمایش های جنینی 

گاوها  از  توجهی  قابل  تعداد  که  دریافتند  و  دادند  انجام  سونوگرافی  و 

دچار سقط جنین شده و دچار کیست های تخمدانی (بیش از ۲۰ میلی متر 

قطر) هستند. آنها گزارش کردند که یافتن کیست تخمدانی در زمستان 

کیست های  بروز  به  منجر  گرمایی  تنش های   
ً
عمدتا زیرا  است  نادر  بسیار 

تخمدانی می گردد. آنها به آلودگی های زیرالنون مشکوک شدند و ساز

 کار های زیر را دنبال کردند:

۱-مشاوره با یک متخصص تغذیه، آنها عالئم را با متخصص تغذیه متذکر 

شدند و مشخص کردند که شروع عالئم نزدیک به زمانی است که یک باِر 

جدید کاه جو را شروع به تغذیه کردند. متخصصین تغذیه نیز به آلودگی 

زیرالنون مشکوک شدند و بنابراین نمونه برداری از خوراک ها و ارسال آنها 

به آزمایشگاه به منظور آنالیز انجام گردید.

۲-آنالیز خوراک ها، نمونه ها به آزمایشگاه ارسال شد. آنها دریافتند که 

 ۵ حدود  کاه  این  که  می باشد  زیرالنون  بی  پی  پی   ۱۳۸۰ حاوی  جو  کاه 

شکل ۲-تجزیه درون تنی زیرالنون در شکمبه گاوهای شیری کانوالگذاری شده

شکل۱- اثرات استروژنیک زیرالنون بر تورم و التهاب فرج

فولیکول های توسعه نیافته می تواند منجر به تولید کیست تخمدان از 

 کم مثل ۲۰۰ پی پی بی در جیره شود. مشکل اصلی 
ً
آلودگی های نسبتا

تأخیر در باروری است که می تواند بر درمان های دامپزشکی برای برگرداندن 

تعادل هورمونی دامن بزند. 

غلظت  بر  می تواند  زیرالنون،  معرض  در  گرفتن  قرار  جنین:  ۴-سقط 

پروژسترون تأثیر بگذارد. پروژسترون به عنوان هورمون آبستنی شناخته 

می شود. زیرا زمانی که یک تخمک با موفقیت بارور شد، تضمین می دهد 

که شرایط فیزیولوژیکی در گاو برای حفظ جنین ایجاد شود. لذا یک تغییر 

احتمالی می تواند منجر به سقط جنین خود به خودی شود (به ویژه در 

سه ماهه اول آبستنی).

۵-بزرگ شدن پستان در تلیسه ها: از آنجایی که استروژن باعث افزایش 

برابر  در  ها  تلیسه  گرفتن  قرار  معرض  در  شود.  می  پستان  توسعه 

با  مسئله  این  شود.  می  پستان  غده  زودرس  توسعه  باعث  زیرالنون 

همراه  پستانی  های  عفونت  و  آینده  در  دوشش  به  مربوط  مشکالت 

است و می تواند دلیلی برای حذف از گله باشد. 

مواردی  چنین  در  بود.  شده  تغذیه  روز  در  رأس  هر  ازای  به  کیلوگرم 

مشکالت مشاهده شده به دلیل غلظت باالی زیرالنون در خوراک شدیدتر 

اما هنوز هم  اکثر مواقع مشکالت چندان چشمگیر نیستند  اما در  بود 

می توانند بر تولید مثل گاوها تأثیر بگذارند. 
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هر گونه تأخیر در تولید مثل گاوهای شیری یک نگرانی بزرگ اقتصادی 

یک  خودی  به  خود  سقط  هزینه  محققین  گفته  به  شود.  می  محسوب 

گاو می تواند ۵۵۰ تا ۱۲۰۰ دالر باشد و هر روز باز (Open days) می تواند 

با  این  بر  عالوه  کند.  تحمیل  گاودار  به  را  دالر   ۶ تا   ۵/۲ معادل  هزینه ای 

ایجاد مشکالت تولید مثلی جایگزینی گاوها نیز یک خطر جدی در گله های 

گاو شیری روبرو خواهد شد. گاوی که مدت زمان بیشتری طول می کشد تا 

آبستن شود بیش از ۷۵ درصد احتمال حذف از گله را خواهد داشت.

با توجه به اثرات اقتصادی  تولید مثل در گله ها، چنانچه زیرالنون به درستی 

مورد بررسی قرار نگیرد، می تواند خسارات هنگفتی به گاودار تحمیل کند. 

استراتژی غیر فعال سازی این مایکوتوکسین خاص به منظور اطمینان از 

توازن هورمونی کافی و تولید مثل موفق ضروری است. 

زمانی که زیرالنون به گیرنده های استروژن در بافت های مختلف متصل 

می شود اختالالت غدد درون ریز رخ می دهد. به همین دلیل رفتار معمول 

فحلی غیر واقعی می باشد و حتی این رفتار در دوران آبستنی نیز رخ می دهد. 

برخی از مهم ترین اثرات منفی زیرالنون به شرح زیر است:

تشخیص  برای  معمول  روش های  بیشتر  فحلی:  تشخیص  در  ۱-مشکل 

زیرالنون، معرض  در  گیری  می شود.قرار  مربوط  گاو  رفتار  به  فحلی 

می تواند رفتار گاو را تغییر داده و چنین نشان دهد که گاو فحل است  در 

کاذب  فحلی های  عنوان  به  هایی  رفتار   چنین  نیست.  چنین  که  صورتی 

شناخته می شوند. تشخیص ناصحیح فحلی منجر به ناکارآمدی تلقیح و 

طوالنی شدن روز های باز در گله می شود.

آیا  اینکه  است  مطرح  اینجا  در  که  سوالی  هورمونی:  توازن  ۲-عدم 

هورمون های تولید مثلی  به خودی خود تولید می شوند یا خیر در پاسخ 

وارد  زیرالنون  که  زمانی  شوند.  می  تولید  ها  هورمون  دیگر  فیدبک  به 

جریان خون می شود به نواحی مشخصی به گیرنده های استروژن متصل 

شده و تولید و غلظت دیگر هورمون ها را در خون تغییر می دهد. به این 

اثر اختالل غدد درون ریز نیز می گویند. 

کیست  به  تواند  می  ریز  درون  غدد  اختالل  تخمدانی:  های  ۳-کیست 

تخمدان منجر شود.  قرار گرفتن در معرض زیرالنون، سبب می شود که 

نسبت به حالت معمول فولیکول های بیشتری شروع به رشد کرده، اما 

فقط یک فولیکول می تواند برای تخمک گذاری توسعه یابد. این تجمع 

فولیکول های توسعه نیافته می تواند منجر به تولید کیست تخمدان از 

 کم مثل ۲۰۰ پی پی بی در جیره شود. مشکل اصلی 
ً
آلودگی های نسبتا

تأخیر در باروری است که می تواند بر درمان های دامپزشکی برای برگرداندن 

تعادل هورمونی دامن بزند. 

غلظت  بر  می تواند  زیرالنون،  معرض  در  گرفتن  قرار  جنین:  ۴-سقط 

پروژسترون تأثیر بگذارد. پروژسترون به عنوان هورمون آبستنی شناخته 

می شود. زیرا زمانی که یک تخمک با موفقیت بارور شد، تضمین می دهد 

که شرایط فیزیولوژیکی در گاو برای حفظ جنین ایجاد شود. لذا یک تغییر 

احتمالی می تواند منجر به سقط جنین خود به خودی شود (به ویژه در 

سه ماهه اول آبستنی).

۵-بزرگ شدن پستان در تلیسه ها: از آنجایی که استروژن باعث افزایش 

برابر  در  ها  تلیسه  گرفتن  قرار  معرض  در  شود.  می  پستان  توسعه 

با  مسئله  این  شود.  می  پستان  غده  زودرس  توسعه  باعث  زیرالنون 

همراه  پستانی  های  عفونت  و  آینده  در  دوشش  به  مربوط  مشکالت 

است و می تواند دلیلی برای حذف از گله باشد. 
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حفظ سالمت و بهره وری گاو در دوره انتقال یک مسئله مهم در صنعت 

در  شده  ذکر  تغییرات  با  زمان  هم  شود.  می  محسوب  شیری  گاو 

هموستازی انرژی و کلسیم، افزایش خطر ابتال به اختالالت متابولیکی و 

بیماری های عفونی نظیر کتوز، کبد چرب، تب شیر، جا به به جایی شیردان 

دارد.  وجود  ماندگی  جفت  و  پستان  ورم   ،(RP) ماندگی  جفت   ،(DA)

از  و  داده  رخ  زایمان  از  پس  اول  ماه  در  ها  بیماری  از  درصد   ۷۵  
ً
تقریبا

پیش  طور  به  اختالالت  دهند،  می  رخ  کوتاه  زمانی  بازه  یک  در  آنجاییکه 

بینی شده ای با هم ارتباط دارند. جای تعجب نیست که عمده حذف ها 

در اوایل شیردهی رخ می دهند. مسئله رفاه دام ها پیامدهای عمیقی 

بر سوددهی مزارع و پایداری صنعت دارد. از اوایل دهه ۱۹۲۰، تحقیقات در 

خصوص تشخیص اختالالت حول و حوش زایمان با تغییر در یک متابولیت 

خون آغاز شد. تب شیر با کاهش کلسیم در گردش خون و کتوز با افزایش 

کتون در خون مشخص گردید. در اواخر دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ کتوز بیشتر 

با تغییر در NEFA تشخیص داده می شد و شدت توازن منفی انرژی علت 

 ����� ���ل ��زی ����� ا���� �� ���� و
����ــ�د ��و��ی د�ره ا���ــ�ل:

بخش اول ����� ��ی ���� در ��ا�� ���� ��ی �����

 ،NEFA افزایش  بین  ارتباط   .(۱۹۵۶  ،Shaw) شد  مطرح  بیماری  این  اصلی 

هایپرکتونومی و هایپوکلسمی و همچنین بروز بیماری موضوع داغی بود 

آغاز شد و هایپوکلسمی به عنوان یک اختالل دروازه ای  از دهه ۱۹۸۰  که 

شناخته شد که منجر به کتوز، ورم پستان، متریت، اختالل در تولید مثل و 

مذکور  تحقیق  در  رایج  ای  مشاهده  رویکرد  می شود.  شیر  تولید  کاهش 

بدست آوردن نمونه خون از گاوها در طول دوره انتقال و دسته بندی آنها 

بر اساس وضعیت سالمت با توجه به شرایط گذشته حیوان می باشد. پس از 

دسته بندی، اختالف در متابولیت های خونی، مواد معدنی و هورمون ها را 

برابر  در  بیمار  گاوهای  مثال  عنوان  (به  کرد  ارزیابی  ها  گروه  بین  می توان 

پایین،  عملکرد  با  گاوهای  برابر  در  باال  عملکرد  با  گاوهای  سالم،  گاوهای 

آبستن در برابر غیر آبستن، NEFA زیاد در برابر NEFA کم). روش معمول 

دیگر همبستگی متغیرهای خونی با متغیرهای سالمت و عملکرد است. با 

وجود عدم استفاده از آزمایش مداخله ای یا کنترل شده سنتی، تصور بر این 

است که افزایش NEFA، هایپرکتونومی و هایپو کلسمی رابطه سببی با 
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شکل ۱- مکانیسم های سنتی که به وسیله آن تصور می شود که هایپوکلسمی و افزایش اسیدهای چرب غیر استریفیه (NEFA) و
هایپرکتونومی باعث مشکالت عملکرد و سالمت در گاو انتقالی می شود. (DA = جابه جایی شیردان، RA= جفت ماندگی)

موفقیت ضعیف گاو دوره انتقال دارد. 

 ،NEFA در ادامه شواهدی ارائه می گردد که نشان می دهند، تغییر در

کتون ها و کلسیم در خون مسئول عواقب منفی در حیوان نیستند بلکه 

گاوهای  که  است  طبیعی  متابولیکی  تغییرات  بازتاب  مواردی  چنین 

یا عواقب متابولیکی فعال ساختن  به تولید بیشتر  برای رسیدن  سالم 

سیستم ایمنی القا شده توسط کاهش مصرف خوراک ایجاد می شود.

زمانی که ادعا می شود که ارتباط بین دو رویداد حتمی است و نه تصادفی، 

بین  ارتباط  مقاله  ده ها  شوند.  می  عوض  هم  با  همبستگی  و  علیت 

را نشان می دهند در حالیکه  متابولیت ها و مشکالت گاوهای انتقالی 

تناقضات بسیاری بین آنها وجود دارد. برای مثال، مقاالت مختلف نشان 

می دهند که هیچ گونه ارتباطی بین NEFA، کتون ها و کلسیم و عواقب 

منفی وجود ندارد. ثبات یک اثر در زمان استنباِط علی تحقیقات مشاهده ای 

 بر 
ً
 اشاره شد، این اصول عمدتا

ً
و میدانی بسیار مهم است. همان طور قبال

مبنای ارتباطات هستند و روابط علت و معلولی حاصل از آزمایش کنترل 

شده و مداخله گر نیستند. حتی از دیدگاه رابطه، ارزیابی قدرت یا استحکام 

ارتباطات به دلیل تنوع در تجزیه و تحلیل و روش های آماری دشوار است. 

به طور خاص، آستانه های متابولیت متفاوتی برای نتایج و نقاط زمانی (برای 

مثال قبل و بعد از زایش و هفته اول در برابر هفته دوم) در پژوهش های 

(به  متناقض  کمی  ارتباط  این،  بر  عالوه  است.  شده  تعیین  مشاهده ای 

عنوان مثال، نسبت شانس، خطر نسبی، نسبت خطر) برای ارزیابی رابطه 

McArt و  ارتباطی توسط  از پژوهش های  استفاده می شود. خالصه ای 

همکاران (۲۰۱۳) و Overton و همکاران (۲۰۱۷) اخیرآ تدوین شده اند. اگر 

چه این گزارش ها نشان دهنده تعداد زیادی از پژوهش هایی می باشند 

که ارتباط متابولیت ها (NEFA، BHBA و Ca) را با سالمت و عملکرد نشان 

می دهند، آنها همچنین نشان دهنده تنوع قابل توجه در آستانه های 

متابولیت و قدرت ارتباط هستند. برای مثال همبستگی بین BHB و جا به 

بود  متغیر  پژوهش ها  در   ۲۷/۶ تا   ۱/۱ از  زایمان  از  پس  در  شیردان  جایی 

ارتباط  (McArt و ههمکاران، ۲۰۱۳). جالب اینجاست که چند گزارش هم 

منفی افزایش NEFA و کتون ها را با نتایج سالمت و همبستگی مثبت آن 

باال،  در  شده  داده  شرح  عکس  روابط  اند.  داده  نشان  شیر  عملکرد  با 

و  سابق  بندی  دسته  مرز های  و  زند  می  مثال  را  محدودیت هایی 

کمِی  معیارهای  بر  تأکید  این،  بر  عالوه  کند.  می  برجسته  را  اپیدمیولوژی 

ارتباط (به عنوان مثال نسبت شانس، ریسک های نسبی) می تواند منجر 

به عارضه ای غیر منتظره شود که با تفسیر انحرافی و اثر گذار از چگونگی 

تأثیر محصوالت غذایی حاصل از دام ها بر سالمت انسان منجر شود.
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که  است  این  شده  ادعا  موضوعات  از  حمایت  در  شواهد  بهترین   
ً
مسلما

نقش افزایش NEFA، هایپرکتونمی و هایپوکلسمی در سرکوب سیستم 

ایمنی و نقش آن در بروز بیماری از روی قرائن برآورد شود. به عنوان مثال 

انکوباسیون آزمایشگاهی نوتروفیل های خونی جدا سازی شده همراه با 

افزایش غلظت های NEFA و BHBA به طور منفی عملکرد لکوسیت ها را 

(نظیر انفجار اکسیداتیو نوتروفیل و ترشح آنتی بادی لنفوسیت) تحت تأثیر 

قرار داد.

عالوه بر این فعالیت کموتاکسی و میلو پراکسیداز در نوتروفیل های جدا 

مختل  باال  های  کتون  و   NEFA با  زایمان  حوش  و  حول  گاوهای  از  شده 

کاهش  باعث  کلسیم  کالتور های  طریق  از  هایپوکلسمی  القای  شد. 

 Martinez) می شود in vivo و  in vitro فاگوسیتوز نوتروفیل در شرایط

و همکاران، ۲۰۱۴)

ذخایر  هایپوکلسمیک،  گاوهای  از  شده  جدا  لکوسیت های  این  بر  عالوه 

کلسیم داخل سلولی را کاهش دادند  این تغییری است که در ارسال سیگنال 

می شود  لکوسایت ها  شدن  فعال  مانع  و  کرده  ایجاد  تداخل  کلسیم 

(Lewis، ۲۰۰۱). در نتیجه فرض بر این است که پروفایل متابولیکی و مواد 

معدنی حاکم بر دوره حول و حوش زایمان بر عملکرد ایمنی تأثیر منفی بگذارد 

و با سرکوب سیستم ایمنی گاوها را مستعد ابتال به انواع اختالالت و بیماری ها 

کند (شکل ۱). 

با این وجود تناقضاتی (in vitro و in vivo) در نحوه تأثیر این متابولیت ها 

برای   .(۲۰۲۰  ،LeBlanc) دارد  وجود  ها  لوکوسیت  عملکرد  در  کلسیم  و 

مثال Scalia و همکاران (۲۰۰۶) گزارش کردند که تولید گونه های واکنش 

پذیر اکسیژن (ROS) جمعیت نوتروفیل ها را کاهش می دهد اما زمانی که 

آزمایشگاهی انکوبه می شود، هیچ  NEFA در شرایط  با افزایش غلظت 

تغییری در فاگوسیتوز نوتروفیل ایجاد نمی کند.  به همین ترتیب، Ster و 

همکاران (۲۰۱۲) هیچ تفاوتی را در تکثیر سلول های تک هسته ای خون 

 BHB لیتر بر  ۱ میلی مول  از  با غلظت های بیش  اینترفرون گاما  یا تولید 

 ۱۰ تا  اکسیداتیو  انفجار  در  تأثیری  هیچ  نیز  طرفی  از  و  نکردند  مشاهده 

میلی مول بر لیتر مشاهده نشد.

در مطالعه ای دیگر، هیچ ارتباطی بین غلظت های BHB و توانایی از بین 

حتی   .(۲۰۰۶ همکاران،  و   Hammon) نشد  مشاهده  نوتروفیل  رفتن 

می توانند  کتونی  اجسام  که  اند  داده  نشان  جوندگان  روی  پژوهش ها 

دارای اثر محافظتی بوده و آسیب ناشی از گونه های فعال اکسیژن را طی 

بر  عالوه   .(۲۰۱۶ همکاران،  و   Wang) کنند  محدود  باکتریایی  التهاب 

آزمایشگاهی به کل بیولوژی  نتایج  مغایرت های ذکر شده، بسط دادن 

زمان  در  موضوع  این  و  می باشد  آشکاری  محدودیت های  دارای  جانوری 

بررسی سیستم ایمنی اهمیت می یابد.

به عنوان مثال بیشتر عملکردهای لکوسیت ها به طور یکپارچه به تغییر 

متابولیکی درون سلولی حاصل از فسفوریالسیون اکسیداتیو گلیکولیز 

هوازی وابسته است و بسیار بعید است که شرایط آزمایشگاهی بتواند از 

غدد درون ریز خارج سلول و محیط انرژیتیک همراه با فعال سازی ایمنی 

حوش  و  حول  شیری  گاوهای  کل   
ً
تقریبا این  بر  عالوه  کند.  تقلید  نرمال 

زایمان (حتی گاوهایی که به ظاهر سالم هستند) با درجاتی از فعال شدن 

ایمنی و التهاب روبرو هستند و محیط التهابی همراه آن اثر سرکوبگری بر 

گرفتن  نظر  در  هنگام  ویژه  به  مورد  این  دارد.  لوکوسیت ها  عملکرد 

خون  گردش  در  که  همچنان  آنها  زیرا  است  اهمیت  دارای  ها  نوتروفیل 

های  ویژگی  بر  تواند  می  سن  افزایش  این  و  شوند  می  بالغ  هستند 

عملکردی آنها تأثیر بگذارد.

حتی بیشتر نگرانی این است که التهاب باعث می شود که مغز استخوان 

نوتروفیل  پروژنیتور  سلول های  جمله  از  را  ناقص  و  نابالغ  نوتروفیل های 

(Neutrophil progenitor cells) آزاد کند. بنابراین همگنی نوتروفیل های 

خونی در یک حیوان سالم به طور فزاینده ای در زمان فعال شدن سیستم 

ایمنی به صورت ناهمگن در می آید و این موضوع به احتمال زیاد بر عملکرد 

نوتروفیل موجود در داخل بدن تأثیر می گذارد.

در نتیجه، مشخص نیست که آیا آزمایش های تعیین عملکرد برون تنی 

(ex vivo) در دوره انتقال، منعکس کننده سرکوب سیستم ایمنی است یا 

طبیعی  سازی  فعال  با  ها  لکوسیت  پای  رد  و  شناسی  آسیب   
ً
واقعا آیا 

سیستم ایمنی همراه است. به عبارت دیگر برخی از بخش ها ممکن است 

در سیستم ایمنی سرکوب شده به نظر برسند در حالی که دیگر بخش ها 

نشان همواره  بدن  ایمنی  سیستم  مورد  در  ها  پژوهش  هستند.  فعال 

می دهند که اطالعات ما در مورد اثرات متقابل پیچیده (به ویژه متابولیسم) 

بسیار کم و تفاسیر ما بیش از حد ساده انگارانه بوده است.
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ً
کامال پاسخی  شیردهی  از  حمایت  منظور  به  چربی  بافت  فراخوان 

مانند  پستانداران  از  برخی  در  که  اینجاست  جالب  است.  شده  محافظت 

شیردهی  آبی)  نهنگ  مثال  عنوان  (به  ها  نهنگ  و  دلفین  ک، 
ُ

ف خرس، 

همزمان با یک دوره طوالنی مدت بدون خوردن غذا اتفاق می  افتد، در 

ذخایر  به   
ً
تقریبا خود،  انرژی  نیازهای  تأمین  برای  پستانداران  این  نتیجه 

بافت چربی متکی هستند. در حقیقت نهنگ ها ۶ تا ۷ ماه شیردهی را 

بدون خوردن غذا سپری می کنند و حدود ۳۳ درصد از ذخایر چربی آنها 

فراخوان می شود که معادل ۱۶ تن از وزن بدن است.

ک ها، بیش از ۹۰ درصد انرژی مورد نیاز برای شیردهی از طریق ذخایر 
ُ

در ف

چربی تأمین می شود و این پستانداران ممکن است بیش از ۵۰ درصد از 

بیشتر  اینکه  به  توجه  با  بدهند.  دست  از  را  خود  بدن  چربی  ذخایر 

حتی  فراخوان  این  نیستند  کتوژنز  انجام  به  قادر  دریایی  پستانداران 

نظیر  گاو،  به  نزدیک  حیوانات  تکاملی،  نظر  از  می باشد.  نیز  چشمگیرتر 

گوزن ها پس از زایمان دوره هایی از مصرف ناکافی را پشت سر می گذارند 

بدنی  ذخایر  به  نیز  آزاد  تغذیه  زمان  در  حتی  شیردهی  از  حمایت  برای  و 

برای   NEFA به  ها  گونه  اتکای  اینها،   همه  نظر  صرف  هستند.  متکی 

حمایت از شیردهی  نمونه هایی هستند که اهمیت این راهکار را بیشتر 

می کند. در حقیقت اینکه گاو تا چه اندازه چربی بدن را در اوایل شیردهی 

نتیجه،  در  است.  دفاع  قابل  ها  گونه  سایر  با  مقایسه  در  کند  فراخوان 

تفسیر کاهش وزن بدن و فراخوان بافت خارج از مرزهای مناسب زیست 

شناختی بوده و می تواند به یک قضاوت بدبینانه منجر شود.

 پیچیده است و نمونه آن این است 
ً
تنظیم مصرف خوراک موضوعی کامال

که مداخالت دارویی برای کاهش مصرف کالری در انسان تاکنون موفق آمیز 

نبوده است. نظریه هایی که سعی در بیان کنترل اشتهای نشخوارکنندگان 

اکسیداسیون  و  گوارش  دستگاه  شدگی  پر  انرژی،  احتیاجات  شامل  دارند 

کبدی و تنظیم غدد درون ریز هستند. اثرات مخرب NEFA و هایپرکتونومی 

خوراک  مصرف  در  آنها  گرانه  سرکوب  اثر  به  حدی  تا  عملکرد  و  سالمت  بر 

رایج است زیرا   در دامپزشک ها 
ً
نسبت داده می شود. این دیدگاه عمدتا

کلینیسین ها اغلب بنا به گفته دیگران ادعا می کنند که کتون ها باعت 

کاهش مصرف خوراک در گاوهای حول و حوش زایمان می شوند. با این حال 

 بر مبنای ارتباط است و در تضاد با بیولوژی نرمال 
ً
این اثر ادعا شده، عمدتا

همراه با یک دوره انتقال موفق (حتی با NEFA و BHB باالی خون) است. 

حد  تا  اشتها  که  دهند  می  نشان  تزریقی  مطالعه  چندین  این  بر  عالوه 

آزمایشات  سری  یک  در  نیستند.  لیپیدها  و  ها  کتون  تأثیر  تحت  زیادی 

ظریف کنترل شده نشان داده شد که تزریق وریدی BHB بر روی مصرف 

پروپیونات و نه  تزریق  و  (Zarrin و همکاران، ۲۰۱۴)  تأثیری ندارد  خوراک 

می  کاهش  شیردهی  اواسط  گاوهای  در  را  خشک  ماده  مصرف  لیپید 

دهد (Stocks و  Allen، ۲۰۱۴). هنگام بررسی منابع مختلف سوختی که 

که  دریافتند   (۱۹۸۱) همکاران  و   Davis شدند  تزریق  مغزی  صورت  به 

 BHB را کاهش می دهد در حالی که گلوکز و گلیسرول مصرف خوراک 

تأثیری بر مصرف خوراک ندارد. عالوه بر این تزریق کتون به صورت وریدی 

مصرف خوراک را افزایش داد (Carneiro و همکاران، ۲۰۱۶). این آزمایش 

زیرا  شود  تفسیر  هومورتیک  و  هموستاتیک  چوب  چهار  در  است  الزم 

زمانی که حیوان در توازن مثبت انرژی است بکار گیری یک ماده به عنوان 

این  و  دهد،  می  کاهش  را  انرژی  مصرف  غریزی  طور  به  سلول،  سوخت 

مفهوم با آزمایش مداخله شده تقویت می شود.

صرف نظر از این، از نظر تکاملی فرضیه اینکه چرا NEFA و BHB اشتها را 

کاهش می دهند از نظر بیو انرژیتیک دارای اشکال است. فراخوان بافت 

چربی و تبدیل بخشی از آن به کتون، یک راهکار متابولیکی کلیدی بدن 

 زنده ماندن در شرایط 
ً
است که دام ها برای حفظ عضالت اسکلتی و نهایتا

های  زمان  در  کتوژنز  اهمیت  کنند.  می  استفاده  آن  از  انرژی  منفی  توازن 

سوء تغذیه از آن جهت دارای اهمیت است که جهش در ژن تنظیم کننده 

ساخت کتون (HMG-COA سنتتاز میتوکندریایی) منجر به کمای ناشی از 

افت قند خون در عرض چند روز می شود.  اتکاء به لیپید ذخیره شده در طی 

میکروارگانیسم ها  حتی  که  است  شده  حساب  قدری  به  انرژی  کمبود 

توانایی ذخیره و اکسیداسیون NEFA و تبدیل انرژی اسید چرب به کتون را 

از  حیات  شروع  زمان  از  نیز  زندگی  اشکال  ترین  ساده  حتی  بنابراین  دارند. 

اگر  اند.  کرده  می  استفاده  کتون)  و   NEFA) ساده  کهن  های  سوخت 

NEFA و کتون ها تمایل به خوردن غذا را کم کنند، یک حیوان گرسنه بی 

طور  به  شود.  می  آنها  نابودی  باعث  که  سناریویی  ماند،  خواهد  اشتها 

(به  اند  رفته  انرژی  منفی  توازن  سمت  به  حیوانات  که  سالهاست  خالصه، 

عنوان مثال، عدم امنیت غذایی، خواب زمستانی، مهاجرت و شیردهی) و 

 ضروری است.
ً
اکسیداسیون NEFA و کتون ها برای زنده ماندن کامال



 ��و���� �� ����� ����� دار�� د��ر
 (Hypoinsulinemic) ۱ ���������ا�����

�����
و��ـــــ�� ��ـــــ� ���ـــــ�ه ا��ـــــ����
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یک استراتژی کلیدی (شاید مهم ترین بخش) برای موفقیت در تولید شیر 

توسعه   ،(Galactopoiesis) شیر  تولید  تداوم  حفظ  و   (Lactogenesis)

و  چربی  بافت  در  هم  و  اسکلتی  ماهیچه  در  هم  انسولین  به  مقاومت 

کاهش ترشح انسولین از پانکراس می باشد. همانطور که پیش تر گفته 

شد، این موضوع اجازه می دهد تا فراخوان بافت چربی و NEFA موجود در 

برای  گلوکز  ذخیره  برای  راهی  عنوان  به  ها  بافت  و  ها  سلول  انواع  اکثر 

شیر  که  گاوهایی   (۱) که  نیست  تعجب  جای  بنابراین  باشد.  شیر  ساخت 

دوره  کل  در  کمتر  تولید  با  هایی  گاو   به  نسبت  می کنند  تولید  بیشتر 

شیردهی هایپوانسولینمیک  تر می باشند (۲) غلظت انسولین در گاوهای 

حول و حوش زایمان به طور معکوسی با کل عملکرد شیردهی مرتبط است. 

(۳) کلیرانس انسولین (حذف از گردش خون) با انتخاب ژنتیکی برای تولید 

شیر افزایش می یابد و (۴) استفاده از انسولین یا عوامل حساس کننده به 

انسولین تولید شیر را کاهش می دهد. 

اگرچه روی انسولین فی نفسه تمرکز نمی شود، اما ارزیابی اینکه چگونه 

از  قبل  پایین)  انرژی  (سطح  شده  کنترل  انرژی  با  غذایی  جیره های  تغذیه 

قالب  یک  دهد  می  قرار  تأثیر  تحت  را  تولید  و  انرژی  متابولیسم  زایمان 

را در اهمیت انعطاف پذیری متابولیک برای شیردهی  مفهومی بیشتری 

نرمال فراهم می کند. جیره های کم انرژی قبل از زایمان به طور مطلوبی 

NEFA، کتون ها و محتوای چربی کبد را پس از زایمان کاهش دادند، اما این 

 (FCM و ECM) تعجب آور نبود که با کاهش قابل توجه در عملکرد تولید

همراه بود. عالوه بر این، صرف نظر از جیره غذایی، گاوهایی که بعد از زایمان 

کتون های خون را افزایش داده بودند (۱/۲ تا ۲/۹ میلی مول در لیتر) نسبت 

به گاوهایی که غلظت کتون در وضعیت سالمت در نظر گرفته شدند (کمتر 

با توجه به نقش تنظیمی انسولین به عنوان تنظیم کننده قوی متابولیسم، 

تولید قابل توجه شیر همراه با کتوز ناشی از فراخوان بیش از حد چربی باید با 

هایپوانسولینمی همراه باشد. بر این اساس بیشتر گاوهای هایپرکتونمیک 

حول و حوش زایمان به طور هم زمان هایپوانسولینمیک هستند و گفته 

.(۱۹۷۴ ،Hove) شده که هایپوانسولینمی پیش شرط توسعه کتوز است

با این حال، گاهی هیچ تفاوتی در انسولین خون بین گاوهای کتوتیک و 

سالم وجود ندارد (Oikawa و همکاران، ۲۰۱۹) و در حقیقت، کتوز گاهی 

اوقات با هایپرانسولینمی نیز همراه است. عالوه بر این، تصور می شود که 

هایپرانسولینمی پیش از عالئم بالینی کتوز بروز می کند.

این وضعیت یک پروفایل اندوکرینی پاتولوژیک خاص است و انسولین 

به طور معمول از وقوع کتوز در چندین سطح جلوگیری می کند: (۱) کند 

کردن فراخوان بافت چربی (۲) کاهش گلوکونئوژنز کبدی و در نتیجه به 

کاهش   (۳)  TCA چرخه  اگزالواستات  موجودی  تخلیه  رسیدن  حداقل 

کارنیتین  فعالیت  کاهش  طریق  از  میتوکندری  به  چرب  اسید  انتقال 

کتون  ساخت  آنزیم  کردن  محدود   (۴)  (CPT1)۱ ترانسفراز  پالمیتوئیل 

(HMG-COA سنتتاز) (۵) افزایش به کار گیری کتون توسط بافت های 

با  نیز  ایمنی  سازی  فعال  اشتهایی،  بی  رغم  علی   ،
ً
ضمنا محیطی. 

هایپرانسولینمی حاد همراه است. در نتیجه، عوامل متعدد متابولیکی و 

اندوکرینی وجود دارند که به وضوح با کتوز مرتبط اند.

۱- هایپوانسولینمی: شرایطی است که در آن مقدار انسولین موجود در خون کمتر از مقدار طبیعی و متناسب قند خون می شود.

از ۱/۲ میلی مول بر لیتر)، شیر بیشتری تولید کردند ( Rathbunو همکاران، 

۲۰۱۷). واضح است که فراخوان بافت چربی و تبدیل NEFA به کتون یک 

سازگاری فیزیولوژیکی است که پستانداران از آن برای اولویت بندی ساخت 

شیر استفاده می کنند و به نظر می رسد که تالشی در جهت دخالت دادن با 

این فرآیند همورتیک در هزینه تولید شیر باشد



�ـ��ـ�ـــــــــــ�ـ� ��ی �ـ�ـ�ـ��ــــــــــ� در
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با توجه به نقش حیاتی هایپرکتونمی در پاتوفیزیولوژی گاو دوره انتقال، 

این عقیده وجود دارد که مداخله بالینی بهره وری را افزایش می دهد. در 

پروپیلن گالیکول به گاوهای هایپرکتوِنمیک تحت  از  حقیقت، استفاده 

ها  پژوهش  بعضی  در  اما  شود،  می  شیر  تولید  افزایش  باعث  بالینی 

اینگونه نبود. دلیل این تناقض ها مشخص نیست.

ممکن  گالیکول  پروپیلن  از  استفاده  مثبت  اثر  برای  توضیح  حال،  این  با 

است این باشد که گلوکز درون زادی اضافی تولید شده به طور موقت بار 

نیز  التهاب  دچار  همزمان  که  انتقال  دوره  گاوهای  در  را  گلوکز  به  نیاز 

هستند را کم می کند. دلیل مشاهده نکردن اثر پروپیلن گالیکول روی 

تولید شیر در گاوهای سالم و درگیر هایپرکتونومی این بود که آنها دارای 

یک مکانیسم تنظیمی اساسی بودند که آنها برای اولویت بندی ساخت 

شیر استفاده می کردند.

بنابراین  می کنند،  کند  را  چربی  بافت  فراخوان  کتون ها  این،  بر  عالوه 

می تواند  بالینی  تحت  کتوز  بیماری  حین  درمانی  نظر  از  کتون ها  کاهش 

از این، شواهد این  ضرر بیشتری داشته باشد تا فایده بیشتر. صرف نظر 

است  شیر  ساخت  سود  به  هایپرکتونومی  دارویی  درمان  که  را  نظریه 

شکل ۲- پیامدهای بالقوه فعال سازی سیستم ایمنی. در این مدل، کاهش مصرف خوراک، هایپوکلسمی، NEFA بیش از حد، هایپرکتونومی،
و لیپیدوز کبدی عامل عملکرد و سالمت ضعیف گاوهای انتقالی نیستند بلکه تحریک ایمنی ذاتی را منعکس می کنند.

از  بخشی  عنوان  به  استروئیدها  از  استفاده   ،
ً
اتفاقا کنند.  نمی  حمایت 

پرهیز غذایی برای بهبود کتوز، با توجه به نقش آن در سرکوب سیستم 

ایمنی، نیاز به بررسی مجدد و کلی دارد. 

شیر  تولید  انتقال،  دوره  های  گاو  در  سالمت  مشکالت  خالصه،  طور  به 

ضعیف  مثلی  تولید  عملکرد  و  بلوغ  از  پیش  حذف  بهینه،  سطح  از  کمتر 

موانع کلیدی در سوددهی گله های گاو شیری محسوب می شوند. در 

 ،NEFA طول ۵۰ سال گذشته، دانشمندان به طور فزاینده ای باالبودن

پاتولوژی  و  منفی  پیامد  عنوان  به  را  خون  در  هایپوکلسمی  و  ها  کتون 

مشاهده نموده اند.

اپیدمیولوژی،  مشاهده ای،  پژوهش های  اساس  بر  اغلب  اصل  این 

بدن  خارج  در  ایمنی  سلول های  عملکردی  سنجه های  و  همبستگی ها 

می باشد. با این حال، آنچه مسلم است اینکه بیماری ها و اختالالت حول 

و حوش زایمان را نمی توان با شدت تغییرات در این متابولیت ها تشریح 

نمود.

متابولیکی،  اختالالت  کننده  ایجاد  عوامل  عنوان  به  بیومارکر ها  تفسیر 

بر این  را به انحراف می کشاند. ما  از پژوهش های اپیدمیولوژیک  هدف 

باوریم که تغییرات پس از زایمان در متابولیسم انرژی و کلسیم منعکس 

کننده فرآیندهای بیولوژیکی طبیعی است که گاوهای سالم از آن برای به 

حداکثر رساندن ساخت شیر یا کم کردن شدت اختالالت در این فرآیندها 

 Horst)  ناشی از تغییرات التهاب  و اولویت بندی سالمت استفاده می کنند

و همکاران، ۲۰۲۱). 



13Journal of Animal Science

منابع

 Carneiro, L., S. Geller, X. Fioramonti, A. Hebert, C. Repond, C. Leloup, and L. Pellerin. 2016. Evidence for hypothalamic ketone body sensing: Impact on food
intake and peripheral metabolic responses in mice. Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab. 310:E103–E115.
 Davis, J., D. Wirtshafter, K. Asin, and D. Brief. 1981. Sustained intracerebroventricular infusion of brain fuels reduces body weight and food intake in rats.
Science 212:81–83.
 Hammon, D. S., I. M. Evjen, T. R. Dhiman, J. P. Goff, and J. L. Walters. 2006. Neutrophil function and energy status in Holstein cows with uterine health
disorders. Vet. Immunol. Immunopathol. 113:21–29.
 Horst,  E.  A., S.  K.  Kvidera, and L.  H.  Baumgard. 2021. Invited review: The influence of immune activation on transition cow health and performance-A
critical evaluation of traditional dogmas. J. Dairy Sci. 104:8380–8410..
 Hove, K. 1974. Nocturnal plasma insulin levels in cows with varying levels of plasma ketone bodies; Relations to plasma sugar and acetoacetate. Acta
Endocrinol. (Copenh.) 76:513–524.
LeBlanc, S. J. 2020. Review: Relationships between metabolism and neutrophil function in dairy cows in the peripartum period. Animal 14(Suppl. 1):s44–s54.
Lewis, R. S. 2001. Calcium signaling mechanisms in T lymphocytes. Annu. Rev. Immunol. 19:497–521.
 Martinez, N., L. D. P. Sinedino, R. S. Bisinotto, E. S. Ribeiro, G. C. Gomes, F. S. Lima, L. F. Greco, C. A. Risco, K. N. Galvao, D. Taylor-Rodriguez, J. P. Driver,
 W. W. Thatcher, and J. E. P. Santos. 2014. Effect of induced subclinical hypocalcemia on physiological responses and neutrophil function in dairy cows. J. Dairy
Sci. 97:874–887.
 McArt, J. A. A., D. V. Nydam, G. R. Oetzel, T. R. Overton, and P. A. Ospina. 2013. Elevated non-esterified fatty acids and β-hydroxybutyrate and their association
with transition dairy cow performance. Vet. J. 198:560–570.
 Oikawa, S., H. K. Elsayed, C. Shibata, K. Chisato, and K. Nakada. 2019. Peripartum metabolic profiles in a Holstein dairy herd with alarm level prevalence of
subclinical ketosis detected in early lactation. Can. J. Vet. Res. 83:50–56.
 Overton, T. R., J. A. A. McArt, and D. V. Nydam. 2017. A 100-year review: Metabolic health indicators and management of dairy cattle. J. Dairy Sci.
100:10398–10417.
 Rathbun, F. M., R. S. Pralle, S. J. Bertics, L. E. Armentano, K. Cho, C. Do, K. A. Weigel, and H. M. White. 2017. Relationships between body condition score
change, prior mid-lactation phenotypic residual feed intake, and hyperketonemia onset in transition dairy cows. J. Dairy Sci. 100:3685–3696.
 Scalia, D., N. Lacetera, U. Bernabucci, K. Demeyere, L. Duchateau, and C. Burvenich. 2006. In vitro effects of nonesterified fatty acids on bovine neutrophils
oxidative burst and viability. J. Dairy Sci.89:147–154.
Shaw, J. C. 1956. Ketosis in dairy cattle. A review. J. Dairy Sci. 39:402–434.
 Ster, C., M. C. Loiselle, and P. Lacasse. 2012. Effect of postcalving serum nonesterified fatty acids concentration on the functionality of bovine immune cells. J.
Dairy Sci. 95:708–71.
Stocks, S. E., and M. S. Allen. 2014. Effects of lipid and propionic acid infusions on feed intake of lactating dairy cows. J. Dairy Sci. 97:2297–2304.
 Wang, A., S. C. Huen, H. H. Luan, S. Yu, C. Zhang, J.-D. Gallezot, C. J. Booth, and R. Medzhitov. 2016. Opposing effects of fasting metabolism on tissue
tolerance in bacterial and viral inflammation. Cell 166:1512–1525.
 Zarrin, M., O. Wellnitz, H. A. van Dorland, J. J. Gross, and R. M. Bruckmaier. 2014. Hyperketonemia during lipopolysaccharide-induced mastitis affects
systemic and local intramammary metabolism in dairy cows. J. Dairy Sci. 97:3531–3541.



14Journal of Animal Science

در   (PUFAs) دوگانه  پیوند  چند  با  اشباع  غیر  چرب  اسیدهای  از  استفاده 

جیره بسته به نوع و دوز می تواند بر عملکرد تأثیر متفاوتی بگذارد. روغن 

ماهی در فرم های محافظت نشده و مقادیر بیش از یک درصد ماده خشک 

جیره، سبب کاهش مصرف خوراک می شود. کاهش مصرف ماده خشک 

گزارش شده با PUFAs می تواند باعث کاهش تولید شیر شود. استفاده از 

PUFAs در مراحل مختلف و حفاظت ناقص آنها در برابر بیوهیدروژناسیون 

شکمبه به ایزومرهای حد واسطی تبدیل می شود که به افت چربی شیر منجر 

��� ��ا دا�و �� �� ��و��ی ���ی ا������

استفاده از غذا داروها (Nutraceutical) برای بهبود سالمت، رفاه و بهره وری در مدیریت سالمت گله گاو شیری به طور روز افزون مورد توجه قرار گرفته اند. 

پژوهش ها روی غذا داروها، استفاده از آنها را به عنوان مواد مغذی، مکمل های غذایی، محصوالت های گیاهی و خوراک های فرآوری شده (از جمله  الیاف 

غذایی، پروبیوتیک ها، پری بیوتیک ها، اسیدهای چرب غیر اشباع با چند پیوند دوگانه، وتامین ها و مواد معدنی با ماهیت آنتی اکسیدانی و ترکیبات گیاهی 

فعال مورد بررسی قرار داده اند. نتایج نشان داد که توانایی این ترکیبات برای حمایت از سیستم ایمنی و فعالیت متابولیکی اندام های اصلی (مانند کبد، غده 

پستانی و روده) قبل و بعد از زایمان، به ویژه زمانی که پاسخ التهابی باعث فعال شدن اجزای مختلف سیستم ایمنی بدن و تغییر در متابولیسم می شود. این 

انگیزه ها باعث افزایش ارزش غذا داروها شده اند، جایی که مکانیسم های پیچیده فارمالوژیکی چند هدفه مانند فعال سازی دفاع آنتی اکسیدانی و 

مسیرهای ضد التهابی (همراه با اثرات مفید بر روی سلول ها از طریق یکپارچگی، بقا، تکثیر و تمایز) به نمایش گذاشته می شوند. با توجه به چهارچوب حاضر، 

این بررسی با هدف جمع بندی یافته ها و چشم اندازهای بالقوه آن دسته از ترکیبات غذا داروی قابل استفاده در فرموالسیون رژیم غذایی برای گاوهای شیری 

با بازده باال به ویژه در دوره انتقال می پردازد. 

مقدمه

ا�����ی ��ب �ــ��ری :

     کولین
کولین یک عامل لیپوتروپیک در متابولیسم چربی است. در واقع، کولین 

که  هستند   (VLDL) پایین  بسیار  چگالی  با  ها  لیپوپروتئین  از  جزئی 

به  نیاز  کنند.  می  منتقل  محیطی  های  بافت  به  کبد  از  را  چرب  اسیدهای 

و  فولیک  اسید  بتائین،  متیونین،  نظیر  متابولیسم  اجزای  سایر  به  کولین 

های  واکنش  از  ای  مجموعه  در  ترکیبات  این  دارد.  بستگی   B12 ویتامین 

مهم ساخت لیپیدها، پروتئین ها، اسیدهای نوکلئیک، آنتی اکسیدان ها و 

 .(۲۰۲۰ همکاران،  و   McFadden) دارند  نقش  متیالسیون  های  واکنش 

اگرچه کولین در مواد خوراکی مختلف نظیر، سویا، پنبه دانه، آفتابگردان و 

کلزا وجود دارد اما در شکمبه به طور گسترده تجزیه شده و در نتیجه جذب 

روده ای آن از منابع غذایی کم می شود. به جز جیره غذایی، یکی دیگر از 

منابع کولین با ساخت De novo فسفاتیدیل کولین از طریق متیالسیون 

متوالی فسفاتیدیل اتانول آمین با S-آدنوزیل متیونین به عنوان دهنده 

نشان داده می شود. از طرفی با توجه به خروجی باالی ترکیبات متیله شده 

از طریق شیر در پس از زایمان، ورودی کم از جیره غذایی و فراهمی کوتاه 

مدت احتمالی متیونین هنگام زایمان همیشه ساخت اندوژنوس کولین 

امل  ع  یک  عنوان  به  توان  می  را  کولین  لذا،  کند.  نمی  برآورده  را  گاو  نیاز 

محدود کننده در گاوهای اوایل شیردهی در نظر گرفت. پیشنهاد شده که 

کولین محافظت شده (RPC) می تواند بر عملکرد حیوان تأثیر بگذارد اما 

نتایج متناقض می باشند. افزایش DMI به دلیل مصرف RPC می تواند 

اثراتش را بر تولید شیر توجیه کند. کولین می تواند تأثیرات مثبتی را بر تولید 

چربی شیر داشته باشد زیرا متابولیسم لیپیدها را بهبود بخشیده و ساخت 

VLDL را افزایش می دهد، ترکیب اسیدهای چرب شیر می تواند با افزایش 

طریق  از   (Preformed) ساخته  پیش  چرب  اسیدهای  بودن  دسترس  در 

زیرا کولین به  تأثیر قرار گیرد  پروتئین شیر تحت  VLDL و همچنین تولید 

عنوان منبع متیل در حفظ متیونین نقش دارند. اثرات اصلی مکمل کولین 

محافظت شده روی کبد، کاهش تجمع چربی در کبد می باشد که به میزان 

بیشتر بیوسنتز فسفاتیدیل کولین (PC) از مسیر CDP-کولین مربوط می 

باشد. فسفاتیدیل کولین نیز به نوبه خود مسئول جمع آوری لیپوپروتئین 

 به صورت VLDL می باشد. 
ً
های کبدی و ترشح آنها در جریان خون عمدتا

بنابراین، کولین به کاهش بار NEFA در کبد کمک می کند. در مرحله بعد، 

خود  اینها  که  شود  می  چرب  کبد  وقوع  و   BHB سطح  کاهش  به  منجر 

مسئول اختالل در گلوکونئوژنز می باشند. عالوه بر این، اثرات مثبت کولین 

آنتی  محتوای  بطوریکه  است،  شده  مشخص  نیز  ایمنی  سیستم  روی 

اکسیدانی فراوان و کاهش تنش اکسیداتیو در لکوسیت های چند هسته 

ای و مونوسیت ها با مکمل سازی کولین محافظت شده در دوره حول و 

حوش زایمان مشاهده شده است (Zhou و همکاران، ۲۰۱۸).

       متیونین 
متیونین یک اسید آمینه محدود کننده در گاوهای شیری است که برای 

ساخت پروتئین شیر ضروری می باشد، در ساخت سیستئین، گلوتاتیون و 

تائورین نقش دارد. با توجه به اینکه متیونین و کولین سرنوشتی مشابه 

دارند، آنها اثرات مشترکی نظیر نقش در ساخت لیپوپروتئین ها به عنوان 

 (۲۰۰۱ ،NRC) یک دهنده متیل را نشان می دهند. انجمن ملی تحقیقات

نیاز روزانه به متیونین را برای گاوهای شیری ، ۲/۴ درصد از پروتئین قابل 

را  نیاز  این  اغلب  غذایی  های  جیره  حال،  این  با  کرد.  پیشنهاد  متابولیسم 

برآورده نمی کنند. بنابراین استفاده از فرم محافظت شده متیونین مورد 

شود.  می  تجزیه  شکمبه  در  کولین  مثل  نیز  متیونین  زیرا  باشد  می  نیاز 

فیزیکی  شکل  به  یا  آنالوگ  هیدروکسی  شکل  به  توان  می  را  متیونین 

کپسوله شده مورد استفاده قرار داد. تولید شیر و چربی شیر می تواند به 

طور مؤثری تحت تأثیر متیونین قرار گیرد، حتی گاهی تولید پروتئین شیر 

 Zhou) نیز به دلیل بهبود تأمین نیاز به آمینو اسیدها مشاهده شده است

و همکاران، ۲۰۱۶).

مواد  به  دسترسی  افزایش  به  تواند  می  آن  چربی  و  شیر  تولید  بهبود 

مغذی به خاطر اثرات مثبت بر DMI مربوط باشد. در واقع تأمین متیونین  

و  اکسیداتیو  تنش  کاهش  التهابی،  وضعیت  بهبود  به  منجر  تواند  می 

متیونین   .(۲۰۱۷ همکاران،  و   Batistel) گردد  کبد  عملکرد  افزایش 

همچنین می تواند پیامدهای مثبتی بر عملکرد سلول های ایمنی مانند 

انفجار اکسیداتیو،  افزایش فاگوسیتوز در نوتروفیل ها، بهبود ظرفیت 

تکثیر بیشتر لنفوسیت های T و ظرفیت از بین بردن نوتروفیل های خون 

اواخر دوران  تأمین متیونین در  (Zhou و همکاران، ۲۰۱۸).  داشته باشد 

بیشتر  وزن  شامل  گوساله  رشد  بر  مثبتی  پیامدهای  تواند  می  آبستنی 

تأمین  باشد.  داشته  زندگی  اول  های  هفته  و  تولد  زمان  در  گوساله 

مناسب جیره برای مادر، می تواند مقادیر بیشتری از مواد مغذی موجود 

را برای جنین افزایش دهد و همچنین کیفیت آغوز را بهبود بخشیده و در 

 Jacometo) نتیجه وضعیت التهابی و پاسخ ایمنی ذاتی بهتر ایجاد شود

و همکاران، ۲۰۱۵).

خواهند شد (به عنوان مثال trans-10، cis-12 اسیدلینولئیک کنژوگه). 

استفاده از مکمل PUFA محافظت شده در دوره انتقال، سهم اسیدهای 

 NEFA چرب اشباع در خون گاوهای اوایل شیردهی (که ناشی از فراخوان

از  وضعیتی  تغییر  چنین  دهد.  می  کاهش  را  باشد)  می  چربی  بافت  از 

شود.  می  منعکس  بدن  های  بخش  سایر  در  خون  در  چرب  اسیدهای 

افزایش مقدار PUFA در تخمک ها و مایع فولیکوالر تأثیر مثبتی بر کاشت 

جنین (EI) نشان داده است، زیرا مقادیر بیش از حد SFA به شایستگی و 

تکامل تخمک آسیب می رساند. گنجاندن بیشتر PUFA در غشای گلبول های 

سفید خون با هزینه SFA بر عملکرد سیستم ایمنی تأثیر مثبت می گذارد.

در واقع، گنجاندن بیش از حد SFA ناشی از فراخوان بافت چربی در غشای 

لکوسیت ها نقش مهمی در ایجاد اختالالت ایمنی و التهاب کنترل نشده 

در اوایل شیردهی دارد (Sordillo، ۲۰۱۳). چند اسید چرب SFA (به عنوان 

اســیدهای چــرب غیــر اشــباع با چند پیــوند

دوگانه
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نسبت n-6 به n-3 شاخص اصلی اسیدهای چرب با چند پیوند دوگانه 

بر  مثبت  تأثیر  با  شیری  گاوهای  جیره  در   ۵/۹ تا   ۳/۹ بین  مقادیر  است. 

همکاران،  و   Greco) است  مرتبط  مثلی  تولید  و  ایمنی  سیستم  عملکرد 

 n-6 بر ترکیب پالسما تأثیر می گذارد و نسبت n-3 ۲۰۱۸). استفاده از منابع

می دهد. چنین تغییراتی در ترکیب  کاهش  تا ۴۰/۷  را به ۳/۷   n-3 به

اسیدهای چرب در بسیاری از قسمت های بدن (مثل غشای سلولی، مایع 

بر  و  شود  می  دیده  نیر  ها)  تخمک  و  گرانواوزا  های  سلول  فولیکولی، 

 n-3 از غنی  غذاهای  مصرف  زمان  و  فیزیکی  شکل  مصرف،  دوز  اساس 

مایع  در  اسید  آراشیدونیک  باالی  غلظت  کند.  می  ایجاد  متفاوتی  اثرات 

گزینی  النه  برای  که  دهد  می  افزایش  را  استرادیول  تولید  فولیکولی، 

تخمک ها مضر می باشد. فرض بر این است که اسیدهای چرب n-3 با تأثیر 

اطراف  فولیکولی  مایع  در  ها  متابولیت  و  ها  هورمون  غلظت  تغییر  بر 

تخمک به طور غیر مستقیم در بهبود النه گزینی رویان مؤثر می باشند 

(Fouladi و همکاران، ۲۰۰۹). در حالیکه نشان داده شده که مکمل کردن 

در   (FD) فولیکول  توسعه  پویایی  بهبود  باعث   n-3 چرب  اسیدهای 

ناشناخته  هنوز  اثراتی  چنین  کنترل  های  مکانیسم  شود،  می  تخمدان 

، افزودن اسیدهای چرب n-3 باعث بهبود زنده مانی جنین در 
ً
است. نهایتا

سیستم  توسعه  برای   n-3 چرب  اسیدهای  زیرا  شود،  می  بارداری  اواخر 

عصبی مرکزی و سیستم تولید مثلی در گوساله های متولد نشده ضروری 

است.

n-3 �� n-6 ����

���� ��ی د���ه ��وه ����

     کولین
کولین یک عامل لیپوتروپیک در متابولیسم چربی است. در واقع، کولین 

که  هستند   (VLDL) پایین  بسیار  چگالی  با  ها  لیپوپروتئین  از  جزئی 

به  نیاز  کنند.  می  منتقل  محیطی  های  بافت  به  کبد  از  را  چرب  اسیدهای 

و  فولیک  اسید  بتائین،  متیونین،  نظیر  متابولیسم  اجزای  سایر  به  کولین 

های  واکنش  از  ای  مجموعه  در  ترکیبات  این  دارد.  بستگی   B12 ویتامین 

مهم ساخت لیپیدها، پروتئین ها، اسیدهای نوکلئیک، آنتی اکسیدان ها و 

 .(۲۰۲۰ همکاران،  و   McFadden) دارند  نقش  متیالسیون  های  واکنش 

اگرچه کولین در مواد خوراکی مختلف نظیر، سویا، پنبه دانه، آفتابگردان و 

کلزا وجود دارد اما در شکمبه به طور گسترده تجزیه شده و در نتیجه جذب 

روده ای آن از منابع غذایی کم می شود. به جز جیره غذایی، یکی دیگر از 

منابع کولین با ساخت De novo فسفاتیدیل کولین از طریق متیالسیون 

متوالی فسفاتیدیل اتانول آمین با S-آدنوزیل متیونین به عنوان دهنده 

نشان داده می شود. از طرفی با توجه به خروجی باالی ترکیبات متیله شده 

از طریق شیر در پس از زایمان، ورودی کم از جیره غذایی و فراهمی کوتاه 

مدت احتمالی متیونین هنگام زایمان همیشه ساخت اندوژنوس کولین 

امل  ع  یک  عنوان  به  توان  می  را  کولین  لذا،  کند.  نمی  برآورده  را  گاو  نیاز 

محدود کننده در گاوهای اوایل شیردهی در نظر گرفت. پیشنهاد شده که 

کولین محافظت شده (RPC) می تواند بر عملکرد حیوان تأثیر بگذارد اما 

نتایج متناقض می باشند. افزایش DMI به دلیل مصرف RPC می تواند 

اثراتش را بر تولید شیر توجیه کند. کولین می تواند تأثیرات مثبتی را بر تولید 

چربی شیر داشته باشد زیرا متابولیسم لیپیدها را بهبود بخشیده و ساخت 

VLDL را افزایش می دهد، ترکیب اسیدهای چرب شیر می تواند با افزایش 

طریق  از   (Preformed) ساخته  پیش  چرب  اسیدهای  بودن  دسترس  در 

زیرا کولین به  تأثیر قرار گیرد  پروتئین شیر تحت  VLDL و همچنین تولید 

عنوان منبع متیل در حفظ متیونین نقش دارند. اثرات اصلی مکمل کولین 

محافظت شده روی کبد، کاهش تجمع چربی در کبد می باشد که به میزان 

بیشتر بیوسنتز فسفاتیدیل کولین (PC) از مسیر CDP-کولین مربوط می 

باشد. فسفاتیدیل کولین نیز به نوبه خود مسئول جمع آوری لیپوپروتئین 

 به صورت VLDL می باشد. 
ً
های کبدی و ترشح آنها در جریان خون عمدتا

بنابراین، کولین به کاهش بار NEFA در کبد کمک می کند. در مرحله بعد، 

خود  اینها  که  شود  می  چرب  کبد  وقوع  و   BHB سطح  کاهش  به  منجر 

مسئول اختالل در گلوکونئوژنز می باشند. عالوه بر این، اثرات مثبت کولین 

آنتی  محتوای  بطوریکه  است،  شده  مشخص  نیز  ایمنی  سیستم  روی 

اکسیدانی فراوان و کاهش تنش اکسیداتیو در لکوسیت های چند هسته 

ای و مونوسیت ها با مکمل سازی کولین محافظت شده در دوره حول و 

حوش زایمان مشاهده شده است (Zhou و همکاران، ۲۰۱۸).

       متیونین 
متیونین یک اسید آمینه محدود کننده در گاوهای شیری است که برای 

ساخت پروتئین شیر ضروری می باشد، در ساخت سیستئین، گلوتاتیون و 

تائورین نقش دارد. با توجه به اینکه متیونین و کولین سرنوشتی مشابه 

دارند، آنها اثرات مشترکی نظیر نقش در ساخت لیپوپروتئین ها به عنوان 

 (۲۰۰۱ ،NRC) یک دهنده متیل را نشان می دهند. انجمن ملی تحقیقات

نیاز روزانه به متیونین را برای گاوهای شیری ، ۲/۴ درصد از پروتئین قابل 

را  نیاز  این  اغلب  غذایی  های  جیره  حال،  این  با  کرد.  پیشنهاد  متابولیسم 

برآورده نمی کنند. بنابراین استفاده از فرم محافظت شده متیونین مورد 

شود.  می  تجزیه  شکمبه  در  کولین  مثل  نیز  متیونین  زیرا  باشد  می  نیاز 

فیزیکی  شکل  به  یا  آنالوگ  هیدروکسی  شکل  به  توان  می  را  متیونین 

کپسوله شده مورد استفاده قرار داد. تولید شیر و چربی شیر می تواند به 

طور مؤثری تحت تأثیر متیونین قرار گیرد، حتی گاهی تولید پروتئین شیر 

 Zhou) نیز به دلیل بهبود تأمین نیاز به آمینو اسیدها مشاهده شده است

و همکاران، ۲۰۱۶).

مواد  به  دسترسی  افزایش  به  تواند  می  آن  چربی  و  شیر  تولید  بهبود 

مغذی به خاطر اثرات مثبت بر DMI مربوط باشد. در واقع تأمین متیونین  

و  اکسیداتیو  تنش  کاهش  التهابی،  وضعیت  بهبود  به  منجر  تواند  می 

متیونین   .(۲۰۱۷ همکاران،  و   Batistel) گردد  کبد  عملکرد  افزایش 

همچنین می تواند پیامدهای مثبتی بر عملکرد سلول های ایمنی مانند 

انفجار اکسیداتیو،  افزایش فاگوسیتوز در نوتروفیل ها، بهبود ظرفیت 

تکثیر بیشتر لنفوسیت های T و ظرفیت از بین بردن نوتروفیل های خون 

اواخر دوران  تأمین متیونین در  (Zhou و همکاران، ۲۰۱۸).  داشته باشد 

بیشتر  وزن  شامل  گوساله  رشد  بر  مثبتی  پیامدهای  تواند  می  آبستنی 

تأمین  باشد.  داشته  زندگی  اول  های  هفته  و  تولد  زمان  در  گوساله 

مناسب جیره برای مادر، می تواند مقادیر بیشتری از مواد مغذی موجود 

را برای جنین افزایش دهد و همچنین کیفیت آغوز را بهبود بخشیده و در 

 Jacometo) نتیجه وضعیت التهابی و پاسخ ایمنی ذاتی بهتر ایجاد شود

و همکاران، ۲۰۱۵).

مثال C14:0، C12:0 و C16:0) نیز می توانند مکمل های PUFAs ضروری 

(که محافظت شده هستند) از طریق تعدیل بیان چندین عامل رونویسی 

که فعالیت پیش یا ضد التهابی دارند بر سلول های ایمنی تأثیر مستقیم 

می گذارند. کمبود اسیدهای چرب غیر اشباع با چند پیوند دوگانه n-3 و 

n-6 می تواند باعث التهاب کنترل نشده شود. 
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به  یوکاریوت  های  میکروب  از  هایی  سویه  نشخوارکنندگان،  تغذیه  در 

کمک  الیاف  کننده  تجزیه  های  باکتری  شدن  فعال  و  شکمبه   pH ثبات 

کار  چند  شود.  می  الیاف  هضم  قابلیت  بهبود  به  منجر  که  می کنند 

پژوهشی نشان داده اند که باکتریهای زیادی قادرند از الکتات استفاده 

کنند (مانند مگاسفرا و سلنوموناس)، از طرفی نقش مخمر را در کاهش 

غلظت اسید الکتیک تأیید شده اند که به حفظ pH طبیعی شکمبه کمک 

می کنند.

نظیر  الیاف  کننده  تجزیه  های  باکتری  نسبی  فراوانی  همچنین  مخمر 

هضم   
ً
نهایتا که  دهد  می  افزایش  را   Ruminococcus و    Fibrobacter

الیاف در شکمبه را افزایش می دهد. در مورد نتایج عملکرد چند مطالعه 

با  زمان تغذیه گاوها  را در  DMI و تولید شیر  افزایش  اثرات مثبت مانند 

یک  در  اند.  کرده  گزارش  ساکارومایسزسرویزیه  تخمیری  محصوالت 

که  دادند  نشان   (۲۰۱۲) همکاران  و   Poppy تحلیلی  فرا  مطالعه 

اوایل  در  شیری  گاوهای   DMI افزایش  باعث  ساکارومایسزسرویزیه 

شیردهی (کمتر از ۷۰ روز پس از زایمان) می شوند.

نشان  گوشتی  نژاد  های  تلیسه  روی  متابولیک  مطالعه  یک  در   
ً
اخیرا

محصوالت  با  نشاسته)  درصد   ۵۲/۸) باال  غالت  با  غذایی  جیره  دادکه 

و  داده  افزایش  را  شکمبه   pH حداقل  ساکارومایسزسرویزیه  تخمیری 

مدت زمان pH کمتر از ۵/۶ را در مقایسه با تلیسه های کنترل تا ۶ ساعت 

عالقه روز افزون پرورش دهندگان دام برای جایگزینی آنتی بیوتیک ها به 

دارد. وجود  سالمت  و  ها  دام  عمومی  سالمت  عملکرد،  افزایش  منظور 

تأثیر مخمــر زنده و محصــوالت آن بر تعدیل
فعالیت و عملکـرد شکمبه 

���ـــــــــــ� ز�ـــــــــ�ه و ���ـــــــــــ��ت
�� ���� ���ـــــــــــ� 

     کولین
کولین یک عامل لیپوتروپیک در متابولیسم چربی است. در واقع، کولین 

که  هستند   (VLDL) پایین  بسیار  چگالی  با  ها  لیپوپروتئین  از  جزئی 

به  نیاز  کنند.  می  منتقل  محیطی  های  بافت  به  کبد  از  را  چرب  اسیدهای 

و  فولیک  اسید  بتائین،  متیونین،  نظیر  متابولیسم  اجزای  سایر  به  کولین 

های  واکنش  از  ای  مجموعه  در  ترکیبات  این  دارد.  بستگی   B12 ویتامین 

مهم ساخت لیپیدها، پروتئین ها، اسیدهای نوکلئیک، آنتی اکسیدان ها و 

 .(۲۰۲۰ همکاران،  و   McFadden) دارند  نقش  متیالسیون  های  واکنش 

اگرچه کولین در مواد خوراکی مختلف نظیر، سویا، پنبه دانه، آفتابگردان و 

کلزا وجود دارد اما در شکمبه به طور گسترده تجزیه شده و در نتیجه جذب 

روده ای آن از منابع غذایی کم می شود. به جز جیره غذایی، یکی دیگر از 

منابع کولین با ساخت De novo فسفاتیدیل کولین از طریق متیالسیون 

متوالی فسفاتیدیل اتانول آمین با S-آدنوزیل متیونین به عنوان دهنده 

نشان داده می شود. از طرفی با توجه به خروجی باالی ترکیبات متیله شده 

از طریق شیر در پس از زایمان، ورودی کم از جیره غذایی و فراهمی کوتاه 

مدت احتمالی متیونین هنگام زایمان همیشه ساخت اندوژنوس کولین 

امل  ع  یک  عنوان  به  توان  می  را  کولین  لذا،  کند.  نمی  برآورده  را  گاو  نیاز 

محدود کننده در گاوهای اوایل شیردهی در نظر گرفت. پیشنهاد شده که 

کولین محافظت شده (RPC) می تواند بر عملکرد حیوان تأثیر بگذارد اما 

نتایج متناقض می باشند. افزایش DMI به دلیل مصرف RPC می تواند 

اثراتش را بر تولید شیر توجیه کند. کولین می تواند تأثیرات مثبتی را بر تولید 

چربی شیر داشته باشد زیرا متابولیسم لیپیدها را بهبود بخشیده و ساخت 

VLDL را افزایش می دهد، ترکیب اسیدهای چرب شیر می تواند با افزایش 

طریق  از   (Preformed) ساخته  پیش  چرب  اسیدهای  بودن  دسترس  در 

زیرا کولین به  تأثیر قرار گیرد  پروتئین شیر تحت  VLDL و همچنین تولید 

عنوان منبع متیل در حفظ متیونین نقش دارند. اثرات اصلی مکمل کولین 

محافظت شده روی کبد، کاهش تجمع چربی در کبد می باشد که به میزان 

بیشتر بیوسنتز فسفاتیدیل کولین (PC) از مسیر CDP-کولین مربوط می 

باشد. فسفاتیدیل کولین نیز به نوبه خود مسئول جمع آوری لیپوپروتئین 

 به صورت VLDL می باشد. 
ً
های کبدی و ترشح آنها در جریان خون عمدتا

بنابراین، کولین به کاهش بار NEFA در کبد کمک می کند. در مرحله بعد، 

خود  اینها  که  شود  می  چرب  کبد  وقوع  و   BHB سطح  کاهش  به  منجر 

مسئول اختالل در گلوکونئوژنز می باشند. عالوه بر این، اثرات مثبت کولین 

آنتی  محتوای  بطوریکه  است،  شده  مشخص  نیز  ایمنی  سیستم  روی 

اکسیدانی فراوان و کاهش تنش اکسیداتیو در لکوسیت های چند هسته 

ای و مونوسیت ها با مکمل سازی کولین محافظت شده در دوره حول و 

حوش زایمان مشاهده شده است (Zhou و همکاران، ۲۰۱۸).

       متیونین 
متیونین یک اسید آمینه محدود کننده در گاوهای شیری است که برای 

ساخت پروتئین شیر ضروری می باشد، در ساخت سیستئین، گلوتاتیون و 

تائورین نقش دارد. با توجه به اینکه متیونین و کولین سرنوشتی مشابه 

دارند، آنها اثرات مشترکی نظیر نقش در ساخت لیپوپروتئین ها به عنوان 

 (۲۰۰۱ ،NRC) یک دهنده متیل را نشان می دهند. انجمن ملی تحقیقات

نیاز روزانه به متیونین را برای گاوهای شیری ، ۲/۴ درصد از پروتئین قابل 

را  نیاز  این  اغلب  غذایی  های  جیره  حال،  این  با  کرد.  پیشنهاد  متابولیسم 

برآورده نمی کنند. بنابراین استفاده از فرم محافظت شده متیونین مورد 

شود.  می  تجزیه  شکمبه  در  کولین  مثل  نیز  متیونین  زیرا  باشد  می  نیاز 

فیزیکی  شکل  به  یا  آنالوگ  هیدروکسی  شکل  به  توان  می  را  متیونین 

کپسوله شده مورد استفاده قرار داد. تولید شیر و چربی شیر می تواند به 

طور مؤثری تحت تأثیر متیونین قرار گیرد، حتی گاهی تولید پروتئین شیر 

 Zhou) نیز به دلیل بهبود تأمین نیاز به آمینو اسیدها مشاهده شده است

و همکاران، ۲۰۱۶).

مواد  به  دسترسی  افزایش  به  تواند  می  آن  چربی  و  شیر  تولید  بهبود 

مغذی به خاطر اثرات مثبت بر DMI مربوط باشد. در واقع تأمین متیونین  

و  اکسیداتیو  تنش  کاهش  التهابی،  وضعیت  بهبود  به  منجر  تواند  می 

متیونین   .(۲۰۱۷ همکاران،  و   Batistel) گردد  کبد  عملکرد  افزایش 

همچنین می تواند پیامدهای مثبتی بر عملکرد سلول های ایمنی مانند 

انفجار اکسیداتیو،  افزایش فاگوسیتوز در نوتروفیل ها، بهبود ظرفیت 

تکثیر بیشتر لنفوسیت های T و ظرفیت از بین بردن نوتروفیل های خون 

اواخر دوران  تأمین متیونین در  (Zhou و همکاران، ۲۰۱۸).  داشته باشد 

بیشتر  وزن  شامل  گوساله  رشد  بر  مثبتی  پیامدهای  تواند  می  آبستنی 

تأمین  باشد.  داشته  زندگی  اول  های  هفته  و  تولد  زمان  در  گوساله 

مناسب جیره برای مادر، می تواند مقادیر بیشتری از مواد مغذی موجود 

را برای جنین افزایش دهد و همچنین کیفیت آغوز را بهبود بخشیده و در 

 Jacometo) نتیجه وضعیت التهابی و پاسخ ایمنی ذاتی بهتر ایجاد شود

و همکاران، ۲۰۱۵).

محصوالت  از  استفاده  که  است  شده  داده  نشان  دهد.  می  کاهش 

گاوهای  در  شیر  ای  اوره  نیتروژن  غلظت  کاهش  سبب  مخمر  تخمیری 

تغذیه شده با نشاسته باال می شود.

غلظت  کاهش  و  خون  قند  افزایش  به  منجر  مخمر  از  استفاده  طرفی  از 

BHB در ۴۲ روز پس از زایمان شد که نشان از فراهمی بیشتر انرژی از جیره 

دارد. Nocek و همکاران (۲۰۱۱) دریافتند که استفاده از مخمر و مخمر به 

در حال حاضر، بیشترین رویکرد مورد استفاده و مورد مطالعه مخمر زنده 

 Saccharomyces ) ساکارومایسزسرویزیه  سویه  بر  آن  محصوالت  و 

cerevisiae) متمرکز شده است.

سبب  شیردهی  اوایل  درگاوهای  آنزیمی  شده  هیدرولیز  مخمر  همراه 

و   (FCM) چربی  اساس  بر  شده  تصحیح  شیر  افزایش  شیر،  افزایش 

افزایش شیر تصحیح شده بر اساس انرژی (ECM) می شود.
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به  یوکاریوت  های  میکروب  از  هایی  سویه  نشخوارکنندگان،  تغذیه  در 

کمک  الیاف  کننده  تجزیه  های  باکتری  شدن  فعال  و  شکمبه   pH ثبات 

کار  چند  شود.  می  الیاف  هضم  قابلیت  بهبود  به  منجر  که  می کنند 

پژوهشی نشان داده اند که باکتریهای زیادی قادرند از الکتات استفاده 

کنند (مانند مگاسفرا و سلنوموناس)، از طرفی نقش مخمر را در کاهش 

غلظت اسید الکتیک تأیید شده اند که به حفظ pH طبیعی شکمبه کمک 

می کنند.

نظیر  الیاف  کننده  تجزیه  های  باکتری  نسبی  فراوانی  همچنین  مخمر 

هضم   
ً
نهایتا که  دهد  می  افزایش  را   Ruminococcus و    Fibrobacter

الیاف در شکمبه را افزایش می دهد. در مورد نتایج عملکرد چند مطالعه 

با  زمان تغذیه گاوها  را در  DMI و تولید شیر  افزایش  اثرات مثبت مانند 

یک  در  اند.  کرده  گزارش  ساکارومایسزسرویزیه  تخمیری  محصوالت 

که  دادند  نشان   (۲۰۱۲) همکاران  و   Poppy تحلیلی  فرا  مطالعه 

اوایل  در  شیری  گاوهای   DMI افزایش  باعث  ساکارومایسزسرویزیه 

شیردهی (کمتر از ۷۰ روز پس از زایمان) می شوند.

نشان  گوشتی  نژاد  های  تلیسه  روی  متابولیک  مطالعه  یک  در   
ً
اخیرا

محصوالت  با  نشاسته)  درصد   ۵۲/۸) باال  غالت  با  غذایی  جیره  دادکه 

و  داده  افزایش  را  شکمبه   pH حداقل  ساکارومایسزسرویزیه  تخمیری 

مدت زمان pH کمتر از ۵/۶ را در مقایسه با تلیسه های کنترل تا ۶ ساعت 

����ــــــ� ���ـــــــ� ز��ه و ���ــــــ��ت
�� ���� ���ـــــ� �� ا��ـــ�� ��ـــ��� و

 ������� و ���� ���������

     کولین
کولین یک عامل لیپوتروپیک در متابولیسم چربی است. در واقع، کولین 

که  هستند   (VLDL) پایین  بسیار  چگالی  با  ها  لیپوپروتئین  از  جزئی 

به  نیاز  کنند.  می  منتقل  محیطی  های  بافت  به  کبد  از  را  چرب  اسیدهای 

و  فولیک  اسید  بتائین،  متیونین،  نظیر  متابولیسم  اجزای  سایر  به  کولین 

های  واکنش  از  ای  مجموعه  در  ترکیبات  این  دارد.  بستگی   B12 ویتامین 

مهم ساخت لیپیدها، پروتئین ها، اسیدهای نوکلئیک، آنتی اکسیدان ها و 

 .(۲۰۲۰ همکاران،  و   McFadden) دارند  نقش  متیالسیون  های  واکنش 

اگرچه کولین در مواد خوراکی مختلف نظیر، سویا، پنبه دانه، آفتابگردان و 

کلزا وجود دارد اما در شکمبه به طور گسترده تجزیه شده و در نتیجه جذب 

روده ای آن از منابع غذایی کم می شود. به جز جیره غذایی، یکی دیگر از 

منابع کولین با ساخت De novo فسفاتیدیل کولین از طریق متیالسیون 

متوالی فسفاتیدیل اتانول آمین با S-آدنوزیل متیونین به عنوان دهنده 

نشان داده می شود. از طرفی با توجه به خروجی باالی ترکیبات متیله شده 

از طریق شیر در پس از زایمان، ورودی کم از جیره غذایی و فراهمی کوتاه 

مدت احتمالی متیونین هنگام زایمان همیشه ساخت اندوژنوس کولین 

امل  ع  یک  عنوان  به  توان  می  را  کولین  لذا،  کند.  نمی  برآورده  را  گاو  نیاز 

محدود کننده در گاوهای اوایل شیردهی در نظر گرفت. پیشنهاد شده که 

کولین محافظت شده (RPC) می تواند بر عملکرد حیوان تأثیر بگذارد اما 

نتایج متناقض می باشند. افزایش DMI به دلیل مصرف RPC می تواند 

اثراتش را بر تولید شیر توجیه کند. کولین می تواند تأثیرات مثبتی را بر تولید 

چربی شیر داشته باشد زیرا متابولیسم لیپیدها را بهبود بخشیده و ساخت 

VLDL را افزایش می دهد، ترکیب اسیدهای چرب شیر می تواند با افزایش 

طریق  از   (Preformed) ساخته  پیش  چرب  اسیدهای  بودن  دسترس  در 

زیرا کولین به  تأثیر قرار گیرد  پروتئین شیر تحت  VLDL و همچنین تولید 

عنوان منبع متیل در حفظ متیونین نقش دارند. اثرات اصلی مکمل کولین 

محافظت شده روی کبد، کاهش تجمع چربی در کبد می باشد که به میزان 

بیشتر بیوسنتز فسفاتیدیل کولین (PC) از مسیر CDP-کولین مربوط می 

باشد. فسفاتیدیل کولین نیز به نوبه خود مسئول جمع آوری لیپوپروتئین 

 به صورت VLDL می باشد. 
ً
های کبدی و ترشح آنها در جریان خون عمدتا

بنابراین، کولین به کاهش بار NEFA در کبد کمک می کند. در مرحله بعد، 

خود  اینها  که  شود  می  چرب  کبد  وقوع  و   BHB سطح  کاهش  به  منجر 

مسئول اختالل در گلوکونئوژنز می باشند. عالوه بر این، اثرات مثبت کولین 

آنتی  محتوای  بطوریکه  است،  شده  مشخص  نیز  ایمنی  سیستم  روی 

اکسیدانی فراوان و کاهش تنش اکسیداتیو در لکوسیت های چند هسته 

ای و مونوسیت ها با مکمل سازی کولین محافظت شده در دوره حول و 

حوش زایمان مشاهده شده است (Zhou و همکاران، ۲۰۱۸).

       متیونین 
متیونین یک اسید آمینه محدود کننده در گاوهای شیری است که برای 

ساخت پروتئین شیر ضروری می باشد، در ساخت سیستئین، گلوتاتیون و 

تائورین نقش دارد. با توجه به اینکه متیونین و کولین سرنوشتی مشابه 

دارند، آنها اثرات مشترکی نظیر نقش در ساخت لیپوپروتئین ها به عنوان 

 (۲۰۰۱ ،NRC) یک دهنده متیل را نشان می دهند. انجمن ملی تحقیقات

نیاز روزانه به متیونین را برای گاوهای شیری ، ۲/۴ درصد از پروتئین قابل 

را  نیاز  این  اغلب  غذایی  های  جیره  حال،  این  با  کرد.  پیشنهاد  متابولیسم 

برآورده نمی کنند. بنابراین استفاده از فرم محافظت شده متیونین مورد 

شود.  می  تجزیه  شکمبه  در  کولین  مثل  نیز  متیونین  زیرا  باشد  می  نیاز 

فیزیکی  شکل  به  یا  آنالوگ  هیدروکسی  شکل  به  توان  می  را  متیونین 

کپسوله شده مورد استفاده قرار داد. تولید شیر و چربی شیر می تواند به 

طور مؤثری تحت تأثیر متیونین قرار گیرد، حتی گاهی تولید پروتئین شیر 

 Zhou) نیز به دلیل بهبود تأمین نیاز به آمینو اسیدها مشاهده شده است

و همکاران، ۲۰۱۶).

مواد  به  دسترسی  افزایش  به  تواند  می  آن  چربی  و  شیر  تولید  بهبود 

مغذی به خاطر اثرات مثبت بر DMI مربوط باشد. در واقع تأمین متیونین  

و  اکسیداتیو  تنش  کاهش  التهابی،  وضعیت  بهبود  به  منجر  تواند  می 

متیونین   .(۲۰۱۷ همکاران،  و   Batistel) گردد  کبد  عملکرد  افزایش 

همچنین می تواند پیامدهای مثبتی بر عملکرد سلول های ایمنی مانند 

انفجار اکسیداتیو،  افزایش فاگوسیتوز در نوتروفیل ها، بهبود ظرفیت 

تکثیر بیشتر لنفوسیت های T و ظرفیت از بین بردن نوتروفیل های خون 

اواخر دوران  تأمین متیونین در  (Zhou و همکاران، ۲۰۱۸).  داشته باشد 

بیشتر  وزن  شامل  گوساله  رشد  بر  مثبتی  پیامدهای  تواند  می  آبستنی 

تأمین  باشد.  داشته  زندگی  اول  های  هفته  و  تولد  زمان  در  گوساله 

مناسب جیره برای مادر، می تواند مقادیر بیشتری از مواد مغذی موجود 

را برای جنین افزایش دهد و همچنین کیفیت آغوز را بهبود بخشیده و در 

 Jacometo) نتیجه وضعیت التهابی و پاسخ ایمنی ذاتی بهتر ایجاد شود

و همکاران، ۲۰۱۵).

روی  مستقیم  غیر  و  مستقیم  مثبت  اثرات  خصوص  در  کمی  اطالعات 

سیستم ایمنی و نشانگرهای زیستی متعاقب آن وجود دارد. از طرفی، 

کاهش اثرات منفی مرتبط با تنش های متابولیک و بیماری ها نیز محدود 

به  انرژی  وضعیت  بهبود  به  توان  می  را  هایی  واکنش  چنین  می باشند. 

دلیل اثرات بر عملکرد دستگاه گوارش یا فعال شدن سیستم ایمنی از 

طریق تماس اجرای مخمر در روده و اثرات متقابل بین سلول های ایمنی 

نسبت داد. با این حال، مکانیسم دقیق آن مشخص نیست.  Minuti و 

به  انتقال  دوره  در  شکمبه  اپیتلیوم  که  گرفتند  نتیجه   (۲۰۱۵) همکاران 

تخمیر  از  ناشی  شکمبه  در   LPS محتوای  میزان  افزایش  با  زیاد  احتمال 

پذیری جیره غذایی سازگار می شود که منجر به تولید اسیدهای چرب فرار 

بیشتر و pH کمتر از حد مطلوب و در پی آن افزایش لیزه شدن باکتری ها 

می شود.

مخمر،  بین  تعامل  مکانیسم  کردن  برجسته  منظور  به  دیگر  سوی  از 

انجام  بیشتری  های  پژوهش  بایستی  ذاتی  ایمنی  و  شکمبه  اپیتلیوم 

شود، که با آن می توان به درجه بهتری از فعال سازی در زمان کوتاه به 

و    Sanchez یافت.  دست  مشخص  التهابی  های  پاسخ  ایجاد  منظور 

باعث  گاو  در  مخمر  سلولی  دیواره  که  کردند  گزارش   (۲۰۱۴) همکاران 

افزایش پاسخ متابولیک به چالش ایمنی حاد (مثل لیپوپلی ساکاریدها) 

می شود، بنابراین احتمال بهبود و افزایش کارایی گاوها را افزایش می دهد. 

به طور خاص، محققان گزارش کرده اند که در تلیسه های دریافت کننده 

یک  از  پیش  تواند  می  مغذی  مواد  از  استفاده  و  انرژی  متابولیسم  مخمر، 

 NEFA با افزایش انسولین و کاهش 
ً
چالش ایمنی افزایش یابد که عموما

و    Knoblock .می شود مشخص  خون  ای  اوره  نیتروژن  تغییرات  با  همراه 

از  را در ۷ روز بعد  همکاران (۲۰۱۹) کاهش قابل مالحظه هاپتوگلوبین ها 

 با افزایش 
ً
زایمان گزارش کردند که نشان می دهد کاهش التهاب احتماال

از زایمان حاصل شده است. این نوع محصوالت مخمر  مصرف خوراک پس 

تجاری حاوی چند ویتامین و آنتی اکسیدان (مثل پلی فنول ها)، ترکیبات 

زیست فعال از جمله محصوالت نهایی تخمیر، بتاگلوکان و سایر اجزای دیواره 

کند.  می  دشوار  را  مخمر  خاص  نقش  تشخیص  که  است  مخمر  سلولی 

بنابراین، ارزیابی اینکه کدام ترکیب خاص یا ترکیب آنها باعث تعدیل پاسخ 

ایمنی در مطالعات انسانی و حیوانی می شود دشوار است. به عنوان مثال 

در  (بتاگلوکان)  سلولی  دیواره  اجزای  از  یکی  که  است  شده  داده  نشان 

مدل های جوندگان، دفاع در برابر عفونت ها را افزایش می دهد.

بتاگلوکان ها به طور مؤثر جذب نمی شوند، اما با بافت های لنفاوی مرتبط 

بر  توجهی  قابل  طور  به  تواند  می  خود  نوبه  به  که  دارند،  تداخل  روده  با 

را  مکانیسمی  متقابل  اثرات  این  بگذارند.  تأثیر  خون  ایمنی  های  سلول 

مخاطی  سطح  در  موجود  های  سیگنال  آن  موجب  به  که  کند  می  ایجاد 

طور  به  می تواند  ها)  سیتوکین  انتشار  و  ها  ژن  آنتی  تشخیص  (مانند 

وسیعی بر عملکرد لکوسیت ها (ماکروفاژها، نوتروفیل ها و لنفوسیت ها) 

که به بافت های آسیب دیده یا آلوده مهاجرت می کنند، تأثیر بگذارد. 

محققان همچنین به این نتیجه رسیده اند که مکمل حاوی محیط کشت 

و  داده  افزایش  را  مخاط  و  همورال  ایمنی  آنزیمی،  شده  هیدرولیز  مخمر 

سیگنال های التهابی رحم و سالمت غدد پستانی را در گاوهای شیری دوره 

انتقال تعدیل می کند. این نشان می دهد که در صورت وجود محرک های 

ایمنولوژیک، سیستم ایمنی بهتر می تواند آمادگی کامل داشته باشد.

محصوالت  از  استفاده  که  است  شده  داده  نشان  دهد.  می  کاهش 

گاوهای  در  شیر  ای  اوره  نیتروژن  غلظت  کاهش  سبب  مخمر  تخمیری 

تغذیه شده با نشاسته باال می شود.

غلظت  کاهش  و  خون  قند  افزایش  به  منجر  مخمر  از  استفاده  طرفی  از 

BHB در ۴۲ روز پس از زایمان شد که نشان از فراهمی بیشتر انرژی از جیره 

دارد. Nocek و همکاران (۲۰۱۱) دریافتند که استفاده از مخمر و مخمر به 

سبب  شیردهی  اوایل  درگاوهای  آنزیمی  شده  هیدرولیز  مخمر  همراه 

و   (FCM) چربی  اساس  بر  شده  تصحیح  شیر  افزایش  شیر،  افزایش 

افزایش شیر تصحیح شده بر اساس انرژی (ECM) می شود.
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های  عصاره  و   (Phytochemical) گیاهی  منشأ  با  شیمیایی  ترکیبات 

طور  به  که  هستند  فعالی  زیست  ترکیبات   ،(Phytoextracts) گیاهی 

طبیعی در گیاهان و محصوالت متابولیسم ثانویه وجود دارند. با توجه 

در  آنها  از  استفاده  ها،  دام  وری  بهره  روی  ترکیبات  این  مثبت  اثرات  به 

جیره غذایی دام ها افزایش یافته است. این ترکیبات در سطح شیمیایی 

پلی  و  کاروتینوئیدها  کرد:  بندی  طبقه  اصلی  دسته  دو  به  توان  می  را 

فنول ها. پلی فنول ها (PP) شامل ۵۰۰۰ مولکول مختلف هستند که 

به چهار طبقه تقسیم می شوند: فنولیک اسیدها، فالونوئیدها، لیگنان ها 

به  که  ها  فنول  پلی  حاوی  گیاهان  ترین  رایج  از  بعضی  ها.  استیلبن  و 

دلیل خواص درمانی قابل توجه هستند عبارتند از؛ آویشن و پونه کوهی 

کوهی  سرو  یا  ُورس    ،(Eugenol (اوژنول،  میخک   ،(Thymol (تیمول، 

(سینامالدهید،  دارچین   ،(Limonene (لیمونن،  شوید   ،(Pinene (پینن، 

Capsaicin)، درخت چای  Cinnamaldehyde)، فلفل تند (کپسایسین،  

.(Anethole ،آنتول) بادیان ،(Allicin ،آلیسین) سیر ،(Terpinene ،ترپینن)

اثرات  هدف  با  خوراکی  های  افزودنی  عنوان  به  فیتوشیمیایی  ترکیبات 

آنتی اکسیدانی، ضد میکروبی و محرک سیستم ایمنی یا تعدیل کننده 

و  متابولیسم  عمومی،  رفاه  وضعیت  بهبود  برای  ای  شکمبه  تخمیر 

کاهش مصرف آنتی بیوتیک مورد استفاده قرار می گیرند.

فرآیندهای  و  عملکردها  یا  اشتها  تعدیل  با  توانند  می  محصوالت  این 

گوارشی (مانند قابلیت هضم الیاف، سطح تولید اسیدهای چرب فرار در 

و  اندوکرین  های  سیستم  ایمنی،  سیستم  با  متقابل  اثر  شکمبه)، 

متابولیک و افزایش عملکرد آنها (تولید و ترکیب شیر، باروری) را تحت تأثیر 

قرار می دهند. استفاده از این مواد در دوره انتقال گاوهای شیری می تواند 

حاد  تحت  اسیدوز  شرایط  از  پیشگیری  و   pH کنترل  با  را  شکمبه  عملکرد 

بهبود بخشد و جریان پروتئین به دوازدهه را افزایش داده و تولید گاز متان 

و اتالف انرژی را کاهش دهد. فنول ها در برابر تخریب شکمبه ای مقاوم 

بوده و بنابراین می توانند به روده کوچک برسند. این توانایی را می توان 

ها،  پاتوژن  برابر  در  کشی  میکروب  فعالیت  هضم،  قابلیت  بهبود  به 

بهبود وضعیت آنتی اکسیدانی و پاسخ سیستم ایمنی تبدیل کرد. این 

ساقه)  یا  ها،  برگ  دانه،  (پوست،  گیاه  مختلف  های  قسمت  در  ترکیبات 

وجود دارند و به صورت پودر یا اسانس (Essential oil) به TMR اضافه 

می شوند. مقدار مصرف بستگی به گونه های گیاهی، ترکیب شیمیایی 

آنها  مخلوط  یا  عصاره  یک  از  توان  می  که  حالی  در  دارد  آن  غلظت  و 

اگرچه هر دو باکتری گرم مثبت و منفی تحت تأثیر فعالیت  کرد.  استفاده 

اسانس قرار می گیرد، اما باکتری های گرم منفی حساسیت کمتری دارند  که 

شکمبه  میکروبی  جمعیت  تعدیل  در  آنها  انتخاب  و  قدرت  بر  تواند  می 

همکاران  و   Drong بگذارد.  تأثیر  متان  تولید  کاهش  منظور  به   
ً
عمدتا

(۲۰۱۷) هیچ اثری را از مخلوط اسانس ها روی وضعیت انرژی یا تولید شیر و 

مصرف ماده خشک  مشاهده نکردند که می تواند تحت تأثیر طرح آزمایش 

و دوز استفاده باشد. Benchaar و همکاران (۲۰۰۶) کاهش مصرف ماده 

خشک بدون تأثیر بر قابلیت هضم مواد مغذی، تخمیر شکمبه و تولید 

از مخلوط اسانس های حاوی تیمول، اوژنول، وانیلین و  شیر با استفاده 

لیمونن را گزارش کردند.تانن ها نوعی ترکیب پلی فنولیک محلول در آب 

محسوب می شوند که به دلیل قابلیت حلقه های آروماتیک خود برای ترکیب 

پایدار، یک  رادیکال های فنوکسیل  آزاد و تشکیل  شدن با رادیکال های 

نیز  ها  ساپونین  و  ها  تانن  شوند.  می  محسوب  طبیعی  اکسیدان  آنتی 

روند بیوهیدروژناسیون شکمبه و پروفایل اسیدهای  اند که  نشان داده 

چرب شیر را تغییر می دهند. به منظور استفاده از تانن ها باید ویژگی های 

ضد تغذیه ای آنها در نظر گرفته شود (که می تواند باعث کاهش مصرف 

ماده خشک و کاهش قابلیت هضم و متعاقب آن روی بهره وری و عملکرد 

تولید مثلی بسته به نوع شامل تانن های متراکم و قابل هیدرولیز اثر گذار 

می باشد).

و  پروتئین  متابولیسم  بر  را  ها  تانن  تأثیر   (۲۰۱۵) همکاران  و   Senturk

و   Wang شد.   BHB کاهش  به  منجر  که  کردند،  بررسی  انرژی  تعادل 

تنش  توانند  می  چای  های  ساپونین  که  داد  گزارش   (۲۰۱۷) همکاران 

اکسیداتیو را کاهش داده و سیستم ایمنی را بهبود بخشند اما تأثیر آن 

به دوز آن بستگی دارد.

غذا داروها به دلیل عملکردهای محافظتی روی میزبان (آنتی اکسیدان، ضد التهاب، ضد میکروب واثرات روی بقای سلول) یک ابزار ارزشمند در افزودنی های 

نها در زمان حول و حوش زایش می توانند مفید باشند.  خوراکی برای افزایش بهره وری و عملکرد تولید مثلی محسوب می شوند. بنابراین استفاده از آ

داده ها، استفاده از غذا داروها را در دوره انتقال در جهت ارتقاء سیستم متابولیک، ایمنی و پاسخ سیستم آنتی اکسیدانی، کاهش آزاد سازی سیگنال های 

مسئول التهاب، اختالل در سیستم ایمنی و اختالل سازگاری های متابولیک بعد از زایمان را حمایت می کند. این مکانیسم ها باید از طریق رویکرد زیست 

شناختی، ترکیب داده های عملکردی با با تکنیک های Omic- نظیر transcriptomics ، proteomics و metabolomics به طور عمیق مورد بررسی قرار 

نها تحت تأثیر عوامل متعددی می باشند. این عوامل شامل منبع، تکنیک مورد استفاده،  گیرند. غذا داروها گروه بزرگی از ترکیبات هستند و اثربخشی آ

و  سینرژیک  اثرات  و  مغذی  مواد  و  ترکیبات  بین  تداخل  حیوان،  فیزیولوژی  شکمبه،   pH غذایی،  جیره  فیزیکی،  شرایط  با  همراه  ترکیبات،  غلظت 

نتاگونیستی می باشند.   آ

نتیــــجه گیــــری
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گوست ۲۰۲۱ برگزار شد، نسخه  پس  از ۲۰ سال انتظار در چهلمین کنفرانس انجمن گاو شیری آمریکا (American Dairy Science Association) که در آ

به روز شده و جدید NRC گاوهای شیری، معرفی گردید. این نشست به صورت حضوری و مجازی با حضور ۳۵۰ فعال در صنعت گاو شیری، پژوهشگران 

و صنعتگران و پرسنل کمپانی های مطرح دنیا برگزار شد. شرکت کنندگان شامل افرادی از ۳۲ کشور،  ۳۶ ایالت و ۳۶ دانشگاه بودند. این حرکت عظیم 

Rich Erdman (استاد دانشگاه  Bill Weiss (استاد دانشگاه ایالتی اوهایو) و همچنین  با کمک کمیته ای متشکل از ۱۲ دانشمند منتخب به رهبری 

مریلند) به صورت مشترک انجام شد. پانزده شرکت و سازمان نیز برای حمایت از توسعه آخرین پژوهش ها بر مبنای فصل ها، منابع و توصیه های مورد 

این  در  کردند.  ارائه  را  خود  مالی  های  کمک  خشک،  گاوهای  و  ها  تلیسه  ها،  گوساله  شیری،  گاوهای  مؤثر  تغذیه  جهت  در  جهان  سراسر  در  استفاده 

بررسی  به  خالصه  طور  به  ادامه  در  دادند.  قرار  بحث  مورد  فصل  هر  در  را  خود  تحقیقاتی  های  توصیه  و  ها  یافته  کمیته  اعضای  روزه،  چهار  کنفرانس 

اقدامات انجام شده در خصوص احتیاجات ویتامین ها و مواد معدنی در کتاب NRC جدید خواهیم پرداخت.

گزارش کلی

: Rich Erdman به رهبری

       توصیه ها بر اساس مواد معدنی جذب شده با استفاده از ضرایب جذب 

(AC) می باشند.

       حداقل تفاوت کاتیون آنیون (DCAD) بر اساس نیازهای سدیم، پتاسیم، 

کلر و گوگرد ارائه شده است. با این حال DCAD بهینه یک تصمیم اقتصادی 

است نه یک نیاز تغذیه ای.

مجموع  در  اما  است  یافته  افزایش  اندکی  نیاز  ها:  ویتامین  و  عناصر     

نیازهای غذایی تغییر قابل توجهی نداشته است. با این حال، ضرایب جذبی 

کاهش یافته است. به طوریکه نتیجه آن تغییر اندک در نیاز غذایی برای 

کلسیم می باشد.



21Journal of Animal Science

����� ����� �� ���ف

���ـــــــ���� ��

سال

۱۹۸۹

۲۰۰۱

۲۰۲۱

۰/۳۸

۰/۶۰

۰/۴۵

بر اساس

جیره غذایی

اقالم خوراکی

اقالم خوراکی

(AC) ضریب جذب

NRC جدول ۱- ضرایب جذب کلسیم در

اقالم خوراکی

 کربنات کلسیم

سنگ آهک

دی کلسیم فسفات

کلرید کلسیم

یونجه

سیالژ ذرت

کنسانتره

جیره رایج

۲۰۰۱

۰/۷۵

۰/۷۰

۰/۹۴

۰/۹۵

۰/۳۰

۰/۳۰

۰/۶۰

۰/۵۳

۲۰۲۱

۰/۵۰

۰/۴۵

۰/۶۰

۰/۶۰

۰/۴۰

۰/۴۰

۰/۶۰

۰/۴۳

جدول ۲-ضرایب جذبی کلسیم اقالم خوراکی

: Bill Weiss به رهبری

     هیچ تصحیحی با آنتاگونیست های جیره غذایی در ضریب در دسترس 

پذیری انجام نشده است.

مصرف خشک  ماده  شیرده  گاوهای  نصف  حدود  خشک  گاوهای    

می کنند. گاوهای خشک به میلی گرم کمتری نسبت به گاوهای شیرده 

بیشتر  خشک  ماده  مصرف  در  تفاوت  دلیل  به  آنها  غلظت  اما  دارند  نیاز 

است.

      ضریب جذب برای مواد معدنی کم مصرف آلی به دلیل فقدان داده های 

معتبر مشخص نشده است و ضریب جذب می تواند بسته به نوع محصول 

متفاوت باشد. اگر کاربر داده های معتبر برای ضرایب جذبی داشته باشد 

می تواند آن را در مدل نرم افزار وارد کند. 

      کبالت: به ۰/۲ پی پی ام افزایش یافته است.

     مس: احتیاجات نگهداری دو برابر شده، ضرایب جذبی افزایش یافته و 

غلظت تقریبی جیره غذایی برای تأمین احتیاجات گاوهای شیرده با تولید 

۳۵ کیلوگرم به ۱۱ پی پی ام، گاوهای خشک به ۱۷ پی پی ام افزایش یافته 

و برای گاوهای شیرده به ۹ پی پی ام کاهش یافته است. 

      کروم: توصیه ای وجود ندارد. 

       ید: تغییرات اندک بر اساس ید موجود در شیر توصیه شده است (سطوح 

باالتر در شیر توصیه می گردد).

بدان  این  است.  یافته  کاهش   ۰/۴ به   ۰/۷۵ از  جذب  ضرایب  منگنز:     

معناست که جیره غذایی حاوی ۴۰ پی پی ام برای گاوهای خشک و ۳۰ پی 

پی ام برای گاوهای شیرده کافی می باشد. 

را  سلنیوم  بودن  ناکافی  ها  داده  زیرا  است  نداشته  تغییری  سلنیوم:      

نشان نمی دهند و غلظت ها توسط سازمان غذا و داروی آمریکا به تأیید 

رسیده است.

 برابر ۲۸ 
ً
      روی: برای گاوهای خشک ۱۰ درصد افزایش یافته است و تقریبا

پی پی ام  می باشد و برای گاوهای شیرده ۱۵ درصد افزایش یافته و به ۶۰ 

پی پی ام  رسیده است. 

مشکل عمده در NRC، 2001 این بود که ضریب جذب کلرید کلسیم برای 

گوساله ها (۰/۹)، اما در گوساله های قطع شیر برابر ۰/۶ بود. از طرفی 

کلسیم  کلرید  به  نسبت  کلسیم  برای  ها  مکمل  اکثر  هضمی  ضرایب 

محاسبه می شدند

زادی  درون  اتالف  دارند،  باالیی  دسترسی  قابلیت  غذایی  منابع  فسفر:     

غذایی  احتیاجات  باشد.  می  وابسته  شیر  پروتئین  به  که  یافته  کاهش 

بدون تغییر خواهد بود.

       منیزیم: ضریب جذب با معادله منیزیم-پتاسیم تصحیح شد. احتیاج به 

منیزیم شیر کاهش یافته و میزان نیاز نگهداری افزایش یافته است. به 

طور کلی نیاز غذایی نسبت به سطوح قبلی بیشتر شده است.

      گوگرد: بدون تغییر است.

      سدیم: نیاز نگهداری ۱۰ تا ۱۵ گرم افزایش یافته و نیاز شیردهی به ۶ تا ۱۲ 

گرم کاهش یافته است. اذعان شده است که شیر نسبت به محاسبات 

قبل سدیم کمتری دارد زیرا مقدار آن مرتبط با ورم پستان می باشد و از 

احتیاجات  کلی  طور  به  است.  شده  حذف  گرمایی  تنش  دستورالعمل 

غذایی نسبت به سطوح قبلی بیشتر شده است.

     پتاسیم: بدون تغییر است.

اما  است  شده  توصیه  نگهداری  احتیاجات  گرمی   ۱۵ تا   ۱۰ افزایش  کلر:     

احتیاجات شیردهی کاهش یافته است. بنابراین تغییرات زیادی در کل 

احتیاجات اعمال نشده است.

توضیحات:
 ،DCAD برای  ای  توصیه  هیچ  است.  نشده  ارائه  توجهی  قابل  تغییرات 

سدیم یا پتاسیم تحت تنش گرمایی ارائه نشده است. برخی متخصصان 

تغذیه و دامداران ممکن است سطوح ماکرومینرال ها را بر اساس مقادیر 

کل (به جای سطوح قابل جذب) در نظر بگیرند.  

A : به جز برای گاوهای شیرده با تولید بیش از ۳۵ کیلوگرم       ویتامین 

هر  ازای  به  روز  در   (IU) الملل  بین  واحد   ۱۰۰۰ است.  نکرده  تغییری 

کیلوگرم تولید شیر بیش از ۳۵ کیلوگرم شیر شده اضافه شده است. 

دارد.   D3 ویتامین  نصف  بیولوژیکی  ارزش   D2 ویتامین   :D ویتامین      

حفظ غلظت های پالسما -25هیدروکسی ویتامین D به میزان ۳۰ نانوگرم 

گاوهای  برای  که  گرفت  قرار  استفاده  مورد  نیاز  تعیین  برای  لیتر  میلی  در 

شیرده ۴۰ واحد بین الملل  (IU) به ازای هر کیلوگرم وزن بدن می باشد. 

      ویتامین E: ۱۰۰۰ واحد بین الملل (IU) برای گاوهای خشک مرحله فارآف و 

۲۰۰۰ واحد بین الملل (IU) برای گاوهای خشک مرحله کلوزآپ. برای گاوهای 

شیرده و تلیسه ها نیاز نگهداری به ۰/۸ واحد بین الملل (IU) به ازای هر 

کیلوگرم وزن بدن رسیده است.
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توضیحات:
برای  تصحیحی  گونه  هیچ  است.  شده  گزارش  چشمگیری  تغییرات 

آنتاگونیست ها در مدل آورده نشده است اما بایستی توسط متخصصان 

این موارد در نظر گرفته شوند. هیچ دستورالعملی برای DCAD، کروم، 

حال  این  با  نیستند.  الزام  آنها  زیرا  است  نشده  ذکر  بیوتین  یا  نیاسین 

استفاده از آنها به عنوان مکمل در گاوهای شیرده می تواند بر تولید شیر 

از مواد معدنی ذکر  را بهبود بخشد. هیچ نسبتی  تأثیر بگذارد و سالمت 

متخصصان  و  دامپزشکان  گاوداران،  برای  که  هایی  حوزه  است.  نشده 

آلی،   مصرف  کم  معدنی  مواد  نقش  از:  عبارتند  است  باقیمانده  تغذیه 

دستورالعمل های کروم و کولین محافظت شده.   



همراه گرامی,

جهت شرکت در قرعه کشی،
 پاسخ خود را از طریق لینک زیر

مهلت ارسال

۸آذر ماه

امروزه در سیستم های مدیریت تغذیه ای گاوهای شیری استفاده از 

اثرات  و  بوده  ناپذیر  اجتناب  موضوعی  غذایی  جیره  در  چربی  منابع 

مثبت و منفی آنها تا حدودی به اثبات رسیده است. اما موضوعی که 

 در پژوهش ها به آن توجه ویژه شده است پروفایل اسیدهای 
ً
اخیرا

چرب در منابع مختلف خوراکی و/ یا پودرهای چربی تجاری می باشد. 

به نظر شما استفاده از چه نوع منابع چربی و با چه ؟

پروفایل اسید چرب در گروه های مختلف (تازه زا، انتظار 

زایمان، اوایل شیردهی) می تواند دارای اثرات مثبت 

باشند؟

و یا ارسال پاسخ به همراه نام و نام خانوادگی به شماره

۲ ارسال نمایید. ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۸ ۰
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