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. از سوي دیگر  تعالی و پیشرفت هر جامعه به میزان تولید علم وابسته است و این مهم تنها با پژوهش و تحقیق حاصل می شود

یافتن راهکارهاي حل مشـکالت گوناگون موجود در ساحت زیسـت اجتماعی بشـر نیز در گرو پژوهش و مطالعات عمیق در 

. اگر بخواهیم افق هاي تازه اي از دانش و تجربه را براي آیندگان باز کنیم و جهان پیرامون و  موضـــوعات گوناگون اســــت

. در واقع کشــف حقیقت،  پدیده هاي آن را نقادانه و موشکافانه مطالعه کنیم، باز هم به پژوهش و تحقیق نیازمند خواهیم بود

. بدون پژوهش  مطلوب تحقیق و پژوهش است و حقیقت یابی ضامن پیشـرفت و توسعه پایدار در هر جامعه اي به شمار می رود

هیچ امري از امور زندگی، نشاط و پویایی الزم را نخواهد داشت و اصوالً جامعه فاقد پژوهشگر و پرسشگر ،جامعه اي بی تحرك، 

. امروزه کشـورهاي توسعه یافته بیشـترین سرمایه گذاري را در بخش پژوهش دارند و بخش در خور  ایسـتا و غیربالنده است

توجهی از تولید ناخالص ملی این کشورها به سرمایه گذاري در امر پژوهش اختصاص یافته است. 

گروه تحقیق و توسعه شرکت سپاهان دانه پارسـیان طی چند سـال اخیر برنامه ریزي جدي در حمایت از پژوهش و تحقیق را 

. انتشار نشریه علمی دانش دامپروري، تصـویب آئین نامه تشـویقی مقاله برتر، ایجاد بسـتر مناسب جهت  دنبال نموده است

حمایت از طرح هاي تحقیقاتی و استفاده از  جوانان متخصـص در جهت پیشــبرد اهداف R&Dنمونه هایی از این حرکت می 

باشد که البته هنوز نیازمند تقویت و تکمیل می باشد. 

ارتقاي کیفی نشریه دانش دامپروري، همکاري اساتید محترم و اعضـاي هیئت علمی را می طلبد که امید است اساتید بزرگوار 

دانشـگاه هاي سراسر کشـور، ضمن تشـویق دانشـجویان به تحقیق و تألیف مقاالت علمی، خود نیز با آثار پژوهشـی خود، 

دست اندرکاران نشریه را یاري نمایند تا نشریه، با محتوایی شایسته، در آینده اي نزدیک حائز اعتبار علمی ـ  پژوهشی گردد.

به امید آن روز...

عباس صانعی  .

سخن سردبير



اصول توازن آمینواسیدها در جیره گاوهای

شیری و اثر آن بر بازدهی استفاده از نیتروژن

رسول رضائی
دکتري تخصصی تغذیه دام

کارشناس ارشد تغذیه دام

پیشــــرفت ها در زمینه متعادل کردن جیره گاوهاي شیرده براي آمینواسیدها همچنان ادامه دارد. فروش تجاري مکمل هاي متیونین محافظت شده 

شکمبه اي رو به افزایش بوده و مکمل هاي الیزین  محافظت شده شکمبه اي و محصـــــوالت پالسمایی غنی از آمینواسید الیزین در دو سال اخیر طراحی 

شده اند تا نیاز به الیزین و متیونین ، بدون مازاد دیگر  آمینو اسیدها به سادگی تأمین شود. متخصـصـان تغذیه گاو شیري همچنین در متوازن ساختن 

و پایین آوردن تغذیه مازاد پروتئین راحت تر خواهند بود. شواهد موجود نشـان می دهد که اعمال روش هایی   RUP و RDP دقیق تر جیره ها براي 

. پیشـرفت ها در تحقیقات تغذیه اي،  بهبود تخمیر شکمبه اي و تأمین احتیاجات آمینواسیدي گاو در متعادل نمودن آمینواسیدهاي جیره اهمیت دارد
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 آنالیز خوراك، پروتئین با کیفیت، مکمل هاي آمینواسیدي و مدل هاي 

فرموالسـیون جیره اي به صـورت مرحله اي انجام شــده اند، اما این 

اشتیاق را در متخصـصـان تغذیه گاوهاي شیري ایجاد کرده است که 

مایلند نیازها را بهتر تأمین نموده، رضــایت تولید کنندگان و ســـود 

آوري و سـالمت را براي گاوها فراهم کنند، کلیه این عوامل می توانند 

باعث موفقیت شوند.

هدف از این مقاله اوالً مروري بر شــناخت آمینو اســـیدهاي محدود 

کننده و غلظت هاي بهینه آنها در پروتئین قابل متابولیســـم، اعمال 

راهکارهاي تغذیه اي براي تطبیق بهتر آمینو اسیدهاي فراهم شـده با 

احتیاجات آمینواسـیدي بواسـطه مدل هاي تغذیه و دانش اندکی که 

در این زمینه وجود دارد می باشد، با این رویکرد که متعادل سـاختن 

جیره ها براي الیزین و متیونین بر بازده اســـــتفاده از نیتروژن مؤثر 

. قدم اول براي اطمینان از متوازن شــدن الیزین و متیونین در  اسـت

جیره ها این است که دانش و مدل هاي موجود را گســترش داده و به 

اندازه کافی آنها را درك کنیم. اگر به بهینه ســـازي ســـالمت گله و 

سودآوري توجه شود،مزیت ها براي تولید کننده افزایش خواهد یافت.

چندین دهه است که محققان نشــان داده اند که حیوانات به آمینو اسیدها 

براي ســاخت پروتئین هاي بافتی، پروتئین هاي تنظیم کننده، 

پروتئین هاي محافظت کننده و ترشحی نیاز دارند و اینکه روزانه 

. همچنین مستند  بایستی صدها مورد از این پروتئین ها ساخته شوند

شده اسـت که ترکیب آمینواسـیدي هر پروتئین متفاوت بوده، و 

ساخت پروتئین به لحاظ ژنتیکی روندي از پیش تعیین شـده اسـت و 

ترکیب آمینواسیدي یک پروتئین هر زمانی که ساخته شود یکســان 

. عالوه بر نقش آمینواسـیدها در سـاخت پروتئین، می توانند هر  است

جنبه اي از متابولیســـم را در سلول هاي زنده تحت تأثیر قرار دهند، 

آمینو اسـیدها همچنین تنظیم کننده هاي مهم فرآیندهاي فیزیولوژیکی و 

آسیب شناختی از جمله پاسخ هاي ایمنی محسـوب می شوند که می تواند 

براي ســــــــاخت همه ترکیبات حاوي نیتروژن در بدن از جمله: 

 ،RNA و DNA هورمون ها، نوروترانسیمترهاي عصبی، نوکلئوتیدها

هیستامین، پلی آمین هایی نظیر اسپرمین و اسپرمیدین و غیره مورد 

. این مشاهدات به نقش مؤثر آمینواسیدها در متابولیسم  استفاده قرار گیرند

کلی بدن و اهمیت بهینه ســازي تغذیه آمینو اســیدها بر ســالمت، 

. نهایتاً، از زمانی که  باروري و عملکرد تولیدي حیوان اشـاره دارد

اهمیت تغذیه اي آمینواسیدها شناخته شده است مشــخص شده که 

برخی از  آمینواسیدها نمی تواند توسط حیوان سـاخته شـوند، 

یا اینکه سرعت ساختشان براي ساخت پروتئین ها کافی نیسـت. 

این آمینو اسـیدها، آمینو اسـیدهاي ضـروري نامیده می شـوند. 

احتیاجات مواد مغذی-آمینواسیدها 

بقیه آمینو اسـیدها که براي سـاخت پروتئین مورد نیاز می باشـند 

می توانند توســط حیوان ســاخته شـــوند که  آمینو اســـیدهاي 

غیرضروري نامیده می شوند.
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اهمیت توازن آمینو اسیدها در جیره

 گاوهای شیری

یافت ههاي اولیه در ارتباط با تغذیه آمینواســیدها و پژوه شهاي متعاقب 

نشــان می دهد که 1)  آمینو اسیدهاي واحدهاي سازنده پروتئین ها 

هسـتند 2) پروفایل ایده آل آمینو اسیدهاي ضروري جذب شده براي 

نگهداري، رشد، آبسـتنی و تولید شیر متفاوت می باشند و نتیجه این 

اســت که پروفایل ایده آل براي یک حیوان در مراحل مختلف چرخه 

زندگی یا در مراحل مختلف فیزیولوژیک ممکن اسـت متفاوت باشـد 

(مثالً تولید شـــیر باال در برابر تولید شــــیر پایین)، و فراهم نمودن 

پروفایل متوازنی از آمینو اسیدهاي ضروري قابل جذب، امکان تأمین 

 . احتیاجات آمینواسیدي با پروتئین غذایی کمتر را امکان پذیر می سازد

نکته آخر اغلب در صـنعت طیور و خوك صـدق می کند. با اســتفاده 

انتخابی از مکمل هاي پروتئینـی و منابع خوراکـی که حاوي مقادیـر 

بیشــــــتري آمینواسیدهاي محدود کننده نظیر الیزین و متیونین 

هستند احتیاجات آمینواسیدي در غلظت هاي پایین تري از پروتئین 

جیره تأمین خواهد شد.

جیر ههاي متوازن شده براساس آمینواسیدها م ی توانند سبب صرفه جویی 

آمینو اسیدهای محدود کننده

پروتئین غذایی جیره در گاوهاي شیري شوند، اما بایسـتی توجه داشت 

 .RDP خوراك است نه RUP  که چنین کاهشـی مربوط به بخش

جیر ههاي متعادل شده براساس آمینواسیدها فرصتی را فراهم می کند 

تا مقادیر بیشـتر یا مشـابهی از اکثر آمینواسیدهاي محدود کننده با 

کاهش یا غلظت مشـابهی از  RUP تأمین شود. به هرحال، به دلیل 

5 درصد از احتیاجات آمینواسیدي گاوهاي شـیري از  اینکه حدود 0

پروتئین میکروبی تأمین می شود، فرصـت کمتري وجود دارد که به 

همان میزان  RUP در گاو کم شود تا کل پروتئین غذایی در خوك 

و طیور. 

الیزین و متیونین غالباً به عنوان دو آمینو اســید محدود کننده براي گاوهاي 

شیرده در امریکاي شمالی شناخته شد هاند (NRC, 2001)�  پژوه شهاي 

.(Chen et al, 2011)  ـاهده اي را تأیید می کند مختلف، چنین مشـــ

اینکه الیزین و متیونین دوآمینو اســید محدود کننده براي گاوهاي 

شیرده محســوب می شوند نباید تعجب آور باشد زیرا غلظت آنها در 

پروتئین هاي خوراکی نسـبت به  آمینو اسیدهاي موجود در باکتري هاي 

شکمبه یا شیر و پروتئین هاي بافتی کم تر است (جدول 1). 

جدول 1- غلظت متیونین و الیزین در پروتئین شیر، بافت بدون چربی و باکتري هاي شکمبه؛ غلظت هاي پیشنهاد 

شده در پروتئین قابل متابولیسم و برآورد نقط هاي غلظت ها در پروتئین قابل متابولیسم براساس محتواي حداکثري 

شیر

بافت بدون چربی

باکتري شکمبه

(NRC, ٢٠٠١) مورد نیاز

سیالژ ذرت

جو

ذرت

کنجاله کلزا

باقیمانده غالت تقطیري 

کنجاله گلوتن ذرت

کنجاله سویا

پودر ماهی

پودر گوشت

پودر خون

متیونینالیزین

7/7

6/4

7/9

7/2

2/5

3/6

2/8

5/6

2/2

1/7

6/3

7/7

5/4

9

2/6

2

2/6

2/4

1/5

1/7

2/1

1/9

1/8

2/4

1/4

2/8

1/4

1/2
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بسیاري از متخصـصـین تغذیه این نکته در ذهن شان تداعی شده که 

احتماالً هیســــتیدین نیز به عنوان آمینو اسید محدود کننده بالقوه 

. بهرحال، مطابق پژوهش ها هیسـتیدین زمانی به عنوان  مدنظر است

اولین آمینو اسیدها محدود کننده محســوب می شود که جیره هاي 

حاوي  ســـیالژ گراس و جو و یوالف با یا بدون پودر پر به عنوان تنها 

منبع RUP تغذیه شــوند (Kim et al, 1999) هیچ یک از این جیره ها 

حاوي ذرت یا محصـــوالت فرعی آن نبود. بر اساس غلظت هاي برآورد 

شــده شــوراي ملی تحقیقات (NRC, 2001) الیزین، متیونین و 

هیســتیدین موجود در پروتئین قابل متابولیســـم براي جیره هاي 

تغذیه شده در این آزمایشـات با ارزیابی هاي مشــابه جیره اي همراه 

بوده اسـت که گاوها به افزایش ســطح الیزین و متیونین در پروتئین 

قابل متابولیسـم پاسخ داده یا پاسخی حاصل نشــده است، که سبب 

شده است که محققان بر این باور باشند که ممکن است هیســتیدین 

. به خصوص  سومین آمینواسید محدود کننده در بعضی جیره ها باشد

اینکه پودر خون تغذیه نشــود و مقادیر قابل توجهی ذرت در جیره با 

محصوالت گندم و جو جایگزین شود.

تالش ها براي برآوردهاي اولیه غلظت هاي ایده آل  آمینو اسـیدهاي 

ضروري در پروتئین قابل متابولیسم محدود است . رولکوئین (1993) 

از روش پاسخ غیر مسـتقیم مواد مغذي براي تعیین غلظت هاي الیزین 

و متیونین که براي حداکثر کردن تولید پروتئین شــــــیر مورد نیاز 

توازن ایده آل آمینواسیدهای 

جذب شده 

آرژنین

هیستیدین

ایزولوسین

لوسین

الیزین

متیونین 

فنیل آالنین

ترئونین

تریپتوفان

والین

3/1

3

4/5

9/8

7/3

2/5

4/6

4

1/7

5/3

7/2

2/4

NRC,  2001رولکوئین و همکاران (2001)آمینواسیدها

جدول 2- غلظت هاي ایده آل الیزین و متیونین در پروتئین قابل متابولیسم براي تولید پروتئین شیر در گاوهاي 

شیرده (درصد پروتئین قابل متابولیسم)
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هسـتند استفاده کرد. اکثر یافته ها به مجموعه آزمایش هایی محدود 

شــده اند که گاوهاي شــیري با جیره هاي داراي کمبود متیونین یا 

الیزین تغذیه شده اند  و یا یک دوز یا دوزهاي بیشـتري از متیونین یا 

الیزین  به داخل هزارال یا شـــیردان تزریق می شــــود، یا دوزهاي 

بیشتري از مکمل الیزین  یا متیونین به شکل محافظت شده شکمبه را 

ترك می کنند. این روش شامل 5 مرحله است:

 1) برآورد غلظت هاي الیزین  و متیونین در پروتئین قابل متابولیسم  

براي گروه هاي تیمار و کنترل در آزمایشاتی که  الیزین و متیونین یا 

هر دو که در پس از شکمبه فراهم شد و پاسخ تولید تعیین شد. 

2) تعیین غلظت ثابتــی از الیـــزین  و متیونین در پـــروتئین قابل 

متابولیسم که بتوان آن را حد وسط باالترین و پایین ترین مقادیر الیزین  

و متیونین در غالب آزمایشات مدنظر قرار داد.

 3) محاسبه مقدار تولید مرجع توسـط معادله رگرسـیون خطی براي 

) براي الیزین بسـته به سطوح  هر پارامتر تولیدي (مثل پروتئین شیر

ثابتی از الیزین  و در خصوص متیونین بسته به سطوح ثابتی از متیونین 

در پروتئین قابل متابولیسم.

 4) محاسـبه پاسـخ هاي تولیدي مربوط به مقادیر تولید مرجع، و 5) 

رگرسـیون پاسـخ هاي تولید روي غلظت هاي برآورد شـده الیزین  و 

متیونین در پروتئین قابل متابولیسـم. سیسـتم PDI فرانســه براي 

برآورد تأمین آمینو اســیدها، از جیره هاي پایه اســتفاده می کند. بر 

اساس تعداد محدودي از آزمایشـــات تزریقی، رولکوئین و همکاران 

(2001) احتیاجات را براي آمینواسیدهاي ضروري دیگر نیز پیشنهاد 

دادند. نتایج این مطالعات در جدول 2 آمده است. 
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مطابق انجمن تحقیقات ملـــی آمـــریکا (NRC,2001)، دوئپل و 

همکاران (2004) یک دیتا بیس مشابهی از آزمایش هاي منتشر شده 

را ثبت کردند، اما آنها آزمایشات را به تزریقات کازئین یا آمینواسیدها 

 (2001) NRC داخل شـیردان، دوازدهه یا خون محدود کردند. محققین از

. کل محصـول  براي برآورد تأمین آمینواسیدها از جیره پایه استفاده نمودند

پروتئین شیر به شکل تابعی از تأمین تک تک آمینواسیدها با استفاده 

از مدل خطی ناپیوسته و مدل لجستیک براي دستیابی به برآوردهاي 

مربوط به بازده تبدیل آمینو اسیدها به پروتئین شیر اسـتفاده شـدند. 

محققین گـزارش کـردند که به جـز تأمین الیــزین و متیونین، مدل 

خطی ناپیوسته خطاي انحراف میانگین پایین تري و با همبســـتگی 

مناسب تري را ارائه می دهد، اما هر دو مدل ضریب اطمینان یکسانی 

. برآوردهاي پروفایل مناسـب آمینواسـیدي در پروتئین قابل  داشتند

متابولیسم بین مدل ها مشابه بود. 

اخیراً اســـکواب و همکاران (2009) مجدداً پاســـخ به دوز الیزین و 

متیونین را با استفاده از نســـــخه نهایی مدل NRC (2001) مورد 

. مطالعات مشـــــــابه و همه مراحل بیان شده در     ارزیابی قرار دادند

 NRC(2001)تکرار شدند. در روشی مشـــــــابه، وایت هاووس و 

همکاران (2009) مراحل مشابهی را با استفاده از مطالعات مشـابه به 

شکل استفاده شده براي NRC(2001) براي ایجاد پالت هاي پاسخ 

وابســته به دوز الیزین و متیونین در نرم افزارهاي فرموالسیون جیره 

گاوها نظیر CPM-Dairy و AMTS تکرار نمودند. این روند بـراي 

هر دو مدل بر اساس سیسـتم  CNCP به دلیل گسـتردگی استفاده شان 

در صنعت گاو شیري استفاده گردید و جاي نگرانی نیست که استفاده 

کنندگان این مدل ها ممکن است به طور غیر صـحیح از توصـیه هاي 

ارائه شـــده در مدل NRC اســـتفاده نمایند. به دلیل تفاوت ها در 

بیولوژي این مدل ها، این طور تصـــور می شود که غلظت هاي مورد 

نیاز الیزین  و متیونین در پروتئین قابل متابولیســـــم براي حداکثر 

غلظت ها و محصــول پروتئین شیر ممکن است براي مدل هاي مختلف 

متفاوت باشد. 

برآوردها براي غلظت هاي مورد نیاز الیـزین  و متیونین در پـروتئین 

قابل متابولیســم براي NRC(2001) به منظور مقدار حداکثري پروتئین 

شیر به ترتیب 6/8 و 2/29 درصـد به ترتیب می باشـند که پایین تر از 

مقدار اصلی 7/24 و 2/38 درصد گزارش شده در NRC(2001)می باشـد. 

برآوردها بـراي غلظت هاي مورد نیاز الیـزین و متیونین در پـروتئین 

قابل متابولیســم براي تولید حداکثري پروتئین شیر به ترتیب 7/1 و 

2/52 درصـد می باشـد. این مقادیر همچنین از مقادیر 7/08 و 2/38 

درصد در NRC(2001) متفاوت می باشد. از مقایســه مقادیر برآورد 

شده پروتئین قابل متابولیسم میکروبی و پروتئین قابل متابولیسم خوراك 

چنین نتیجه گیري می شـود که اسـتفاده از مدل هاي قبلی ســبب ایجاد 

اختالفات در برآورد با مدل هاي جدید می شود.

همان طور که انتظار می رفت، تفاوت هاي موجود بین نتایج با 

CPM-Dairy ،NRC و AMTS  بدسـت آمدند (جدول 3). این 

مورد انتظار بود، زیرا مدل ها در روش برآورد تأمین آمینواســــیدها 

 ،RDP متفاوت بودند. این تفاوت در روش به تفاوت در بــــــرآورد

MP ،RUP و MP-AA فراهم شده منجر می شـود. مدل تخمین 

آمینواسیدها در NRC(2001) ماهیتاً نیمه فاکتوریل است، که 

. در عوض،   برخی از پارامترها توســط رگرســیون تعیین می شــوند

 CPM-Dairy و AMTS از روش هاي فاکتوریل بــراي بــرآورد 

. اساسـاً،  جریان آمینواسیدي به روده کوچک استفاده می نمایند

 CPM-Dairy (نســــخه 3,0,10) از نســــخه CNCPS ،5 و  

AMTS  از نسـخه CNCPS ،6 استفاده می نماید. آخرین نسـخه  

CNCPS بخش هاي کربوهیدراته را گسـترش داده،  تجزیه پذیري 

بخش هاي B1 و B2کربوهیدرات ها و بخش هاي محلول (نظیـر قند 

و نیتروژن غیر پروتئینی) جـریان یافته با فاز مایع به جاي فاز جامد را 

. نتایج این و دیگر  اصـالح کرده و معادالت نرخ عبور را به روز کرده اند

تغییرات اعمال شـــده دیگر به کاهش تجزیه پذیري شــــکمبه اي 

کربوهیدرات ها، جریان پروتئین میکـروبـی کمتـر و RUP باالتـر و 

جریان برآورد شــــده پایین تر الیزین و متیونین به روده کوچک در 

مقایسه با CPM-Dairy منجر شده است. 
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مدل NRCموارد

محتواي پروتئین شیر

محصول پروتئین شیر

نسبت بهینه 2Lys r2Met r Lys/Met    سطح بهینه متیونین     سطح بهینه الیزین 

CPM مدل

محتواي پروتئین شیر

محصول پروتئین شیر

محتواي پروتئین شیر

محصول پروتئین شیر

  ATMSمدل  

6/8

7/1

7/46

7/51

6/68

6/74

2/29

2/52

2/57

2/5

2/4

2/31

0/82

0/65

0/83

0/53

0/83

0/65

0/75

0/36

0/73

0/46

0/76

0/38

2/97

2/82

2/9

3

2/78

2/92

-کاهش تجربه ریســــــک کمبود الیزین یا متیونین و یا هر دو، و  1

پیامدهاي حاصل از کاهش سـاخت پروتئین روي سـالمت و باروري، 

رشد و توازن نیتروژن، تولید شیر و اجزاي آن، و افزایش شـانس درك 

 . پتانسـیل ژنتیکی براي تولید و غلظت هاي اجزاء شیر

مقاله فعلـی به اثـرات متابولیکــی کمبود 

آمینو اسـیدهاي ویژه در گاوها، عالوه 

ـیردهی  بر اثرات روي عملکرد شـــ

محدود می شود، اما منطقی به نظر می 

رســد که اثرات گزارش شـــده 

کمبود الیــزین و متیونین در 

خوك ها و طیور براي گاوهاي 

شیرده نیز صدق می کند. 

دالیل تأمین غلظت های بهینه الیزین

و متیونین در پروتئین قابل متابولیسم

برای گاوهای شیرده 

2-تغذیه RUP پایین تـر در گله به دلیل غلظت هاي پایین تـر متیونین یا 

MP و RUP متیونین و الیزین در

3-افزایش بازده تبدیل RUP و MP به پروتئین شیر و به حداقل رسـاندن 

اتالف نیتروژن غذایی

4-افزایش درآمد بر هزینه خوراك (IOFC) و افزایش سودآوري گله
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متوازن کردن جیره ها براساس 

الیزین و متیونین

در ادامه پنج اسـتراتژي تغذیه اي مؤثر در متوازن کردن جیره از لحاظ 

الیزین و متیونین نشان داده شده است که به تولید کننده اجازه م یدهد 

مزیت هاي مورد انتظار خود را از متوازن کردن آمینواســـیدها تحقق 

ببخشند.

. خوراك مخلوطی از علوفه هاي  با کیفیت، غالت فرآوري شـــده و  1

محصوالت فرعی می باشد که ترکیبی ازکربوهیدرات هاي قابل تخمیر 

و الیاف مؤثر فیزیکی را تأمین خواهد کرد که مصــرف  خوراك، تولید 

شـــیر و تولید پروتئین میکروبی را به حداکثر می رســـاند. پروتئین 

میکروبی داراي ترکیبی عالی از آمینواسیدها براي گاوهاي شیرده می 

باشـد. میانگین غلظت گزارش شــده از الیزین و متیونین در پروتئین 

حقیقی باکتریایی به ترتیب 7/9 درصد و 2/6 درصد می باشـد (جدول 

1)که مازاد بر غلظت  هایی گزارش شــده توســط روکلین و همکاران 

NRC ،(1993)(2001) و دوئپل و همکاران (2009) می باشـــــد 

(حدود7/3- 7/2 درصد براي الیزین و 2/5 -2/4 درصـد براي متیونین). 

غلظت الیزین و متیونین در پودر ماهی، غلظت الیـزین در پودر خون، 

غلظت متیونین در یوالف، غلظت الیزین و متیونین در باکتري شـکمبه، 

به مراتب  بیشترین غلظت را نسبت به سایر خوراك ها دارا  هستند.

2. تغذیه کافــــی (نه بیش از حد) RDP به منظور تأمین احتیاجات 

. تحقق مزایاي خوراك  باکتري شکمبه  براي آمینو اسیدها و آمونیاك

متعادل شــده از لحاظ کربوهیدرات هاي قابل تخمیر براي به حداکثر 

ـاندن  تولید پروتئین میکروبی، نیازمند متوازن نمودن RDPجیره اسـت.  رس

پروتئین قابل تجزیه در شکمبه دومین نیاز عمده میکروارگانیســم هاي 

. نیاز میکروارگانیسـ مها از طریق پپتیدها، آمینو اسیدها  شکمبه م یباشد

 RDP و آمونیاك براي سنتز پروتئین میکروبی تأمین می شود. مقدار

مورد نیاز در جیره با مقادیر کربوهیدرات  هاي قابل تخمیر ســنجیده 

م یشود.  مد لهاي  ارزیابی جیره در برآورد  RDPخوراك ها و نیاز هاي 

حیوان متفاوت عمل مـــــی کنند. مدل NRC(2001) معموالً نیاز 

RDP را 10 تا 11 درصد ماده خشک جیره پیش بینی می کنند. صرف 

نظر از مدل  مورد اســتفاده، باید توجه داشــت که از احتیاجات پیش 

بینی شــده تنها به عنوان یک راهنما اســتفاده کنیم، به عبارت دیگر 

مطابق با پژوهش هاي در دسترس و پاسخ حیوان عمل کنیم. تصـمیم 

گیري نهایی بایستی بر اساس نظارت بر خوراك مصرفی، قوام مدفوع، 

/ یا نیتروژن شیر به خوراك، غلظت چربی  نسبت هاي  ماده خشـک و 

MUN   شـیر و نیتروژن اوره اي شـیر  صـورت گیرد. معموالً مقدار

مورد نظر10 میلی گرم بر دسیلیتر می باشد اما با تغذیه دقیق مقادیر 

کمتر از این در گاوهاي با تولید باال غیر معمول نیست.

همچنین تغذیه بیش از حد RDP، باعث می شود  غلظت آمونیاك شکمبه 

  RDP افـزایش یابد. که این نه تنها منجــر به اتالف MUN و به دنبال آن

می شود بلکه شواهد نشـان می دهد که می تواند جریان پروتئین میکروبی 

به روده کوچک را کاهش دهد.

3. مکمل هاي پروتئین با الیزین باال یا ترکیبی از مکمل پروتئینی با الیـزین 

باال و یک مکمل الیزین محافظت شده به منظور دسـتیابی به غلظت هایی از 

. الیزین در MP براي رسیدن به غلظت  هاي نزدیک بهینه احتیاجات (جدول 2)

تغذیه خوراك هایـی با پـروتئین باال و الیـزین کم نظیـر گلوتن ذرت بـراي 

. در روش هاي مشـابه تغذیه مقادیر  متعادل نمودن الیزین مناسب نیسـتند

بیشتر غالت تقطیري(DDGS) براي متعادل نمودن الیزین مناسب بوده و 

نیازمند تغذیه بیشتر RUP است که براي حمایت از تولید بیشـتر پروتئین 

شیر مورد نیاز است.

. تغذیه ي مکمل متیونین محافظت شده در مقادیر مورد نیاز براي رسیدن  4

MP به نسبت مناسب الیزین و متیونین در

اغلب تغذیه ي یک مکمل متیونین محافظت شــده در ارتباط با یک یا چند 

مکمل پروتئین با الیزین زیاد، براي دستیابی به نســبت الیزین به متیونین 

مناسب در MP، الزم است (جدول 3). براي رسیدن به نســــبت  مطلوب 

پیش بینی شـده الیزین به متیونین در MP، و اطمینان کامل از اســتفاده 

الیزین در دسترس براي سنتز پروتئین مهم است که برآوردي واقع بینانه از 

متیونین MP فراهم شده توسط محصــــــول متیونین تغذیه شده داشته 

باشــیم. برآورد بیش از حد اثر یک مکمل متیونین محافظت شــده معموالً 

منجر به حصول نتایج غیر قابل باور (مأیوس کننده) می گردد و بیشتر اوقات 

اینگونه نیسـت و متخصـصـان و تولید کنندگان شیر بر این باورند که توازن 

الیزین و متیونین ارزش ناچیزي دارد.
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به عنوان گام دوم براي تشــخیص غلظت هاي مطلوب RUP در ماده 

خشــک جیره پیشــنهاد می شود که تا آنجا که مدیریت تغذیه اجازه 

می دهد، اجازه دهید که گاوها به شـــما بگویند که چقدر نیاز دارند!!؟ 

 ،MPدر Met و Lys تعجب نکـنـید به عـنوان یک نـتـیجه از توازن

چگونه RUP کم در جیره مورد نیاز اســـــت .عالوه براین تجربیات 

 RUP مزرعه اي نشان می دهد که گاوها در برابر تغییرات در محتواي

جیره هنگامی که RUP توازن آمینواسـیدي مناســبی دارد در برابر 

مواقعی که توازن آمینواسیدي مناسبی ندارد، بیشـتر واکنش نشــان 

می دهند. این منطقی است زیرا توانایی تغذیه ايRUP در زمانی که 

توازن آمینواسیدها مناسب باشند بیشـــتر از زمانی است که پروفایل 

آمینواسیدي مناسب نباشد.

توازن الیزین و متیونین درMP  با استفاده از مراحل مشخص شده به 

چندین مزیت مهم هم در تحقیقات و هم در گزارشـــات فارمی منجر 

شــده اســت این مزیت  ها شــامل :1.افزایش میزان شـــیر تولیدي 

2.افزایش غلظت و میزان پروتئین و چربی شیر3.کاهش نیاز به مکمل   

RUP  4.تغییرات قابل پیش بینی تر در تولید شیر و پروتئین شـیر با 

تغییر در تأمین RUP 5. کاهش نیتروژن دفعی  به ازاي هر واحد شــیر 

تولیدي یا پروتئین شـیر6. بهبود سـالمت دام و تولید مثل 7. افزایش 

سـود آوري گله. این ها نتایجی از توازن آمینو اســید متیونین بوده در 

حالیکه ممکن است سایر آمینو اسید ها محدود شوند.

برجسته ترین مزیت هاي بهبود تغذیه الیزین و متیونین، تأثیر بر 

عملکرد شیر دهی و نیاز به مکمل RUP  است. افزایش غلظت اجزاي 

شیر محسـوس ترین و به طور کلی سریع ترین حالتی است که می تواند 

 RUP اتفاق بیافتد. دیگر گزارش ها نشـان می دهد که در جیره حاوي

کمتر، غلظت پروتئین شـیر 0/2 تا 0/25 درصـد و غلظت چربی شـیر 

0/1 تا 0/15 درصد افزایش می یابد. این بدان معنی نیست که پاسخ ها با 

این مقادیر، همیشـه قابل مشـاهده هسـتند اما آنچه که واقعیت دارد 

وجود درجات متفاوت کمبود الیزین و متیونین در گله هاســـــت که 

مـی توان  با متوازن کـردن الیـزین ومتیونین تأثیــرات متفاوت قابل 

. افزایش درصد پروتئین  انتظاري را بر عملکرد دام ها مشـــاهده نمود

شیر محسوس ترین پاسخ ها به تغذیه آمینواسیدي بهتر است. در این 

حالت مقدار شــــیر تولیدي نیز افزایش می یابد این واکنش(افزایش 

) گاهی اوقات سـخت اسـت زیرا متغیرهاي زیادي در تولید شـیر  شیر

موثرند در حالیکه پروتئین شــــیر مانند مقدار شـــــیر، تحت تاثیر 
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مزایای توازن الیزین و متیونین

در پروتئین قابل متابولیسم

 RUP .5 بیش از حد را تغذیه نکنید .

چندین عیب بـــراي  RUPبیش از حد وجود دارد. 1-کاهش غلظت 

الیــزین و متیونیندرMP( زیــرا اغلب مکم لهاي RUP، حاوي غلظت 

 هاي کمی از الیزین و متیونین هســتند) 2-کاهش شیر تولیدي (زیرا 

مازادRUP  معموالً جایگزین کربوهیدرات هاي تخمیر پذیر در جیـره 

می شوندکه این کربوهیدرات ها سوبستراي اصلی براي سنتز ترکیبات 

شــیر می باشــند).3-جیره گرانتر (اغلب منابع  RUPگرانتر از منابع 

کربوهیدراي غیر الیافی هستند).4-افزایش نیتروژن ادرار و مدفوع (به 

این خاطر که تبدیل پروتئین خوراك به پروتئین شیر کاهش م ییابد.)

تشــخیص غلظت بهینه RUP در ماده خشــک جیره چالش برانگیز 

. مدل هاي تغذیه اي که اسـتفاده می شـود می تواند به عنوان یک  است

راهنما مورد اســـتفاده قرار داد اما این مدل هاي تغذیه اي نباید براي 

ارائه پاسخ نهایی مورد استفاده قرار گیرد دلیل آن این است که عوامل 

زیادي بر RUP مورد نیاز تأثیر می گذارند( مانند پروتئین میکـروبـی 

فراهم شده در روده، RUP قابل هضـم ،RUP-Lys  قابل هضــم و 

. هـرکدام از این عوامل مــی توانند  (MPغلظت متیونین و الیـزین در

تأثیر معنی داري بر اینکه چه مقدارRUP  مورد نیاز اســت، داشــته 

باشـند. بنابر این جیره ي رایجی که اسـتفاده می شـود به احتمال زیاد 

احتیاجاتRUP  را بیشـــتر یا کمتر از احتیاجات تأمین می کند. در 

حقیقت باید تأکید گردد که مدل  هاي تغذیه اي کنونی بـراي نیازهاي 

 MP وRUP  تصحیح شده اند.

این یک ناکارایی جدي اســـت و تا زمانی که مدل ها به منظور برآورد 

تولید شـیر و پروتئین شـیر از MP-lys و MP-Met  فراهم شـده، 

اســتفاده می شــوند فقط می دانیم که نیاز به MP و بنابراین نیاز به     

RUPبراي تولید شــیر و پروتئین شـــیر با غلظت هاي باالي الیزین 

ومتیونین امکان پذیر است. 
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متغیرهاي زیادي نیست تحقیقات نشـان داده است که درصد کمی از 

گاوها با تولید باال به این واکنش نشان می دهند.

. این پاسخ بعضـی مواقع به خاطر  افزایش تولید شیر نیز رخ خواهد داد

تنوع بیشـتر ذاتی در میزان تولید شیر نسـبت به غلظت پروتئین شیر 

مشـکل تر است لذا پژوهش ها نشــان می دهند که درصد کم تري از 

گاوها به میزان باالتر تولید شــیر پاســخ می دهند. با این حال، هر دو 

. پژوهش هاي اولیه نشـــان می دهد تا  پاسخ مورد انتظار خواهند بود

2/5 کیلوگرم در اوایل دوره شــیردهی تولید شـــیر افزایش می یابد. 

بطوریکه پژوهش هاي جدیدتر نشـــــان می دهد که تولید شیر تا 5 

کیلوگرم می تواند افزایش یابد.  افزایش تولید شیر در اوایل شـیردهی 

ممکن است با افزایش پروتئین شـیر همراه باشـد و / یا نباشـد که این 

بسـتگی به سطح الیزین و متیونین در پروتئین قابل متابولیسـم براي 

حمایت تولید باال دارد. 

 همان گونه که اشـاره شــد مزیت عمده جیره هایی که براي الیزین و 

متیونین متوازن شده اند کاهش سطح RUP جیره اسـت در حالیکه 

دستیابی به سطوح اجزاي شیر و میزان تولید شیر مشـابه و یا باالتر از 

. پژوهش ها نشان می دهند که در این حالت  حالت معمول خواهد بود

کاهش درصد RUP تا 2 درصد واحد ماده خشــک جیره امکان پذیر 

. این تأیید می کند که گاوها به گرم آمینواسید نیاز دارند و نه  می باشد

گرم پروتئین قابل متابولیسم. 

مطالعات زیادي در ارتباط با مزیت هاي غنی کردن جیره ها با الیـزین 

و متیونین انجام شده است که جزئیات بیشتري از هر کدام از مزیت هاي 

. دو نمونه از آزمایشــاتی که براي نشــان  اشاره شده را فراهم می کند

دادن میزان افزایش غلظت الیـزین و متیونین بـر افـزایش بهـره وري 

ازMP  براي تولید شـیر و پروتئین شـیر طراحی شـده اسـت توسـط 

نُفسگر و ست پیر (2003) و چن و همکاران (2001) انجام شده است. 

نُفسگر و ست پیر (2003)  با افزایش متیونین درMP  از 1/73 درصد 

به 2/09 درصد (افزایش 21 درصدي) براي رسیدن به نسـبت مطلوب 

تر با الیزین (6/7 تا6/8درصد ازMP )، توانســـتند  RUPجیره را از 

7/6 درصد به 6/4 درصد ماده خشک جیره کاهش دهد در حالی که به 

درصد پروتئین شیر باالتري دست یافتند (3/09در برابر 2/98درصـد) 

و عالوه بر این به  محصول پروتئین باالتر (1/44 کیلوگرم در برابر 1/38 

کیلوگرم) و چربی شـیر باالتر (3/73 درصـد در برابر 3/64 درصــد)  و 
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دو مطالعه تحقیقاتی که بر اهمیت 

توازن جیره ها بر اساس الیزین و متیونین 

و اثر آنها بر روی بازده استفاده از 

نیتروژن تأکید دارند 

محتواي چربی باالتر (1/71 کیلوگرم در برابر کیلوگرم) دسـت یافتند. 

در این مطالعه تفاوتی در میزان شـیر تولیدي در جیره متوازن شــده 

نسبت به متوازن نشـده مشـاهده نشـد (46/2 کیلوگرم در برابر 46/6 

. مطالعه بر روي گاوهاي شکم اول و چند شـکم زایش انجام  ( کیلوگرم

شد. گاوهاي چند شکم زایش به کاهش RUP و جیره متوازن شده از 

نظر آمینواسیدها، از طریق افزایش محصـول پروتئین تولیدي (1/65 

کیلوگرم در برابر 1/51 کیلوگرم) واکنش نشـــــان دادند در حالیکه 

محصـول پروتئین شیر براي گاوهاي شکم اول  مشــابه بودند (1/24 

کیلوگرم در برابر 1/25 کیلوگرم). در حالی که گاوهاي شـــکم اول به 

RUP  پایین تر و جیره هاي متوازن شــده از نظر آمینو اســـیدي با 

درصد چربی شیر باالتر  (3/91 در برابر 3/66) پاسـخ دادند در حالیکه 

درصدهاي چربی براي گاوهاي چند شکم زایش مشــابه بودند (3/54 

. در برابر3/62)

 در یک مطالعه تکمیلی با پنج تیمار که توســـــــط چن و همکاران 

(2011) انجام شـد. یک جیره کنترل مثبت با 16/9 درصــد پروتئین 

خام و 6/17 درصــد الیزین و1/85 درصـــد متیونین در MP (بدون 

افزودنی متیونین) (مطابق پیشــــــنهاد NRC، 2001)، یک جیره 

کنترل منفی با 15/7 درصد پروتئین خام و 6/6 درصد الیزین و 1/84 

متیونین درMP  (بدون مکمل متیونین) و جیره کنترل منفی مکمل 

شـده با 3 مکمل مختلف متیونین (0/16درصـد متا اســمارت، 0/06 

درصد اسـمارت آمین M  و 0/06 درصـد اسـمارت آمین M به عالوه 

0/1 درصد رودي مت AT88). مکمل هاي متیونین در مقادیري تغذیه 

شدند که متیونین در MP  را افزایش داده و نسبت الیزین به متیونین 

در MP  از 3/6 به 3 بهبود دهند. جیره بر پایه ي یونجه و سیالژ ذرت 

بودند و همه جیره ها حاوي ذرت با رطوبت باال، کنجاله ســـویا و یک 

  DDGSپیش مخلوط بودند. جیره حاوي پروتئین باال همچنین حاوي

و کنجاله سویا بود. گله مورد آزمایش شامل 70 رأس گاو هلشـــتاین 

شـکم اول و چند شـکم زایش با روزهاي شـیردهی 147 بودند. شـیر 

تولیدي در تمامی تیمار ها مشــــــابه (میانگین 41/7 کیلوگرم) اما 

محتواي پروتئین شـیر در جیره هاي حاوي سـه آمینو اســید (3/17 

درصد) نســــبت به جیره هاي کنترل منفی (3/03 درصد) و کنترل 

مثبت (3/05 درصد)، افزایش یافت. درصد چربی شیر و محصـــــول 

چربی شیر در تمامی تیمارها مشابه بود اما مطلوبیت آن در جیره هاي 

. تولید شیر تصـــحیح شده بر  کنترل مثبت و افزودنی متیونین بهتر بود

اسـاس انرژي، به طور معنی داري در جیره ي حاوي متا اســمارت در 

مقایسه با جیره کنترل منفی افزایش یافت ولی در سه تیمار دیگر مشـابه 

. این مطالعه مشـاهدات فراوان فیلدي در ارتباط با افزایش تولید و  بود

مزیت هاي اقتصـادي در هنگام کاهش دادن RUP و توازن آمینو اسید 
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را تأیید می کند. معیار  IOFCحدود 0/3 دالر به ازاي هر رأس گاو در روز در مقایسه با جیره ي با پروتئین باال، افزایش یافت.

همانطور که انتظار می رود واکنش هاي مرتبط با توازن جیره ها براساس الیزین و متیونین درMP  به نقطه شروع بســــتگی دارد همچنین باید توجه 

داشت کجا این مسئله امکانپذیر است. متخصصین تغذیه با تجربه در متوازن کردن الیزین و متیونین، RDP  و / یا RUP  جیره را به شرطی که جیره 

قبلی اجازه دهد، کاهش می دهند. این مزیت زمانی کم می شود که مکمل پروتئینی با الیزین باال استفاده شود زیرا براي توازن الیزین ومتیونین مجبور 

به استفاده از منابع متیونین محافظت شده بیشـــتري در جیره می باشید، زمانی که این راهکار تغذیه اي به کار برده می شود و توازن الیزین و متیونین 

 ،(ROI) انجام می شود. متخصـصـان تغذیه به طور معمول بازگشـت سرمایه  MP انجام می پذیرد. در زمانی که توازن الیزین و متیونین در  MPدر

2/5 یا باالتر گزارش می کنند.  درایور (2007) گزارش کرد میانگین بازگشـت سرمایه در 10 گله در سال 2006 را 3/35 به 1 گزارش کرد. محدوده ي 

بازگشـــت سرمایه در 10 گله مورد مطالعه در سال 2006  از 1/1 تا 5/5 بدست آمد. افزایش محتواي چربی و تولید شیر معمول بوده و در بازگشـــت 

سرمایه نقشی تعیین کننده دارد.

توازن جیره ها براساس الیزین و متیونین، به دلیل مزایاي بیان شده، گزینه اي جذاب براي افزایش سود آوري گله هاي گاو می باشـد. افزایش 40 تا 50 

سنتی IOFC (Cents) به ازاي هر راس گاو در روز نتیجه دقیق تري از توازن RDP  و RUP  را در زمان توازن جیره ها براي الیزین و متیونین ارائه 

می دهد. در نهایت مشـــاهده ي غلظت باالي اجزاي شیر (3/2 تا 3/3 درصد پروتئین و 4 درصد چربی) همراه با بهبود سالمت پرورش دام در گله هاي 

هلشتاین با تولیدي باال، لذت بخش است. البته با نگاهی به گذشته، چنین سطحی از عملکرد باید با در نظر گرفتن پتانسیل ژنتیکی دام باشد.
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خالصه و جمع بندی
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التهاب طی دوره انتقال به دوره شیردهی:

بحث های جدید با تکیه بر یافته های پیشین

نسرین حسین پور
 کارشناسارشد تغذیه دام

ادامه مطالب ...

التهاب م یتواند تولید شیر را مختل سازد

 . فعال سازي سیستم ایمنی یک فرآیند انرژي خواه است که مستلزم تخصـیص مواد مغذي و انرژي از عملکردهاي ضروري بدن مانند رشد و تولید است

. مطالعاتی نیز فرضیه کاهش تولید شیر در  مطالعات نشــان می دهد که التهاب استفاده از مواد مغذي و انرژي در دسترس براي تولید را کاهش می دهد

پی التهاب را تأیید کرده اند. مطالعات زیادي فعالیت آنزیم پاراکسوناز را به عنوان یک شاخص آنتی اکسیدانی بدن مورد بررسی قرار داده اند. پاراکسوناز 

یکی از مهم ترین آنزیم  هاي حذف کننده رادیکال  هاي آزاد و از محافظ  هاي اصلی لیپوپروتئین  ها در برابر ترکیبات اکســیدکننده می باشد و در واقع یک 
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احتیاجات مواد مغذی و نقش های 

سازگاری برای مسیرهای التهابی

در گاوهای انتقالی

 ازاي بقا قربانی می کند.

با وجود آثار مخرب التهاب بیش از حد، درجه خاصــی از التهاب براي 

حمایت از سازگاري هاي فیزیولوژیکی دوره انتقال الزم اسـت. یکی از 

نقش هاي کلیدي التهاب در گاوهاي انتقالی تسـهیل زایمان است که 

. زایمان با هجوم گســترده  یک سازش متابولیکی محسـوب می شود

ماکروفاژها و نوتروفیل ها به داخل مایومتریوم انجام می شــــود. این 

واکنش پیش التهابی اتســــاع سرویکس، انقباض رحم و پارگی الیه 

. در واقع داروهاي ضـــد التهابی  هاي جنینی را ســـبب می شـــود

غیراستروئیدي (NSAID)، مثل آسپرین می تواند زایمان را مختل 

کنند. فلوکسـین مگلومین داروي ضد التهاب غیر استروئیدي دیگري 

 . است که نشــان داده شده که خطر جفت ماندگی را افزایش می دهد

شاید بیشــترین سود شناخته شده ي التهاب نقش آن در پاکســازي 

پاتوژن ها و برطرف کردن عفونت ها اســــــت. با توجه به اینکه بروز 

عفونت به طور چشــمگیري در اوایل شیردهی افزایش می یابد فعال 

سازي مســــیرهاي التهابی می تواند به گاو براي مبارزه با بیماري ها 

کمک کند. التهاب یک ابزار کلیدي مورد استفاده توسط سیســـــتم 

 آنتی اکســیدان مشـــتق شده از کبد در جریان خون است که بطور 

) سـرکوب  (پروتئین فاز حاد منفی مؤثري با انواع محرك هاي التهابی

. گاو هاي انتقالی با غلظت باالي آنزیم پاراکســـوناز عالوه بر  می شود

داشـــــتن غلظت کمتري از پروتئین فاز حاد مثبت و متابولیت هاي 

بیشتر اکسیژن فعال (رادیکال هاي آزاد)، نسبت به گاوهایی که میزان 

کمتري فعالیت پاراکســـوناز داشتند در مجموع 1971کیلوگرم شیر 

بیشــــتري (%24) در طی 305 روز تولید کردند. برتونی و همکاران 

(2008) گزارش دادند که گاوهایی با باالترین شـــــــــاخص هاي 

التهابی20 درصد شـیر کمتري در ماه اول شـیردهی تولید کردند. به 

طور مشـابه، غلظت پالسمایی هاپتوگلوبین پس از زایمان بیشــتر از 

1/1 گرم بر لیتر بود که با 947 کیلوگرم کاهش در تولید شیر در 305 

روز در ارتباط بود. اخیراً گزارش شده است که تزریق TNFαدر 7روز 

اول شیردهی به میزان 1/5 و تا 3 میکروگرم به ازاء هر کیلوگرم از وزن 

بدن، بازده شیر و اجزاء شـیر را به  %15 تا %18 کاهش می دهد (یوان 

و همکاران، 2013). در گاوهاي اواسط شیردهی، یک پروتکل مشـابه 

تجویز TNFαباعث 15%کاهش در میزان تولید شــــــــیر گردید. 

مطالعات زیادي اثر منفی لیپوپلی ساکاریدهاي درون پستانی را براي 

. از آنجا که سیســتم  ایجاد التهاب حاد بر تولید شیر، نشــان داده اند

ایمنی بدن گاو به این چالش ها پاسخ می دهد، تولید شیر نیز در پاسخ 

به واسطه هاي التهابی کاهش می یابد که بازتابی از تبادل تخصــیص 

. در این حالت، دام مقداري از  تولید شــیر خود را در  منابع می باشـد
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آیا رفع سریع التهاب پس از زایمان 

مهم است؟

 ایمنی ذاتی و همچنین یک عامل فعال کننده براي سیســـتم ایمنی 

. یک مکانیسـم کلیدي که سنتز زیاد و ترشح شیر را در  اکتسابی است

گاوهاي شیري پشـتیبانی می کند مقاومت به انسـولین است که مواد 

مغذي را از بافت چربی و ماهیچه ها دور می کند و به ســـــمت غده 

. مکانیســم آغازگر این مقاومت به انســولین  پسـتان انتقال می دهد

. به هر حال التهاب  اکتســابی در اوایل شیردهی مشــخص نیســـت

ماهیچه و بافت ها به شدت با مقاومت به انسـولین در بســیاري زمینه 

. التهاب در گاوهاي اوایل شـیردهی براي  هاي متابولیکی مرتبط است

افزایش مقاومت به انســــولین و محافظت از همئوستازي متابولیکی 

براي احتیاجات مواد مغذي به منظور توسعه غدد پســــــــتان الزم 

 (SS) می باشد. داروي ضد التهاب غیر استروئیدي سالیکیالت سدیم

فقط واسـطه هاي التهابی اندازه گیري شـده در کبد و پالســما را در 

طول تیمار به طور خفیف ســــرکوب می کند. ایکوزانوئیدهاي پیش 

التهابی در پالسما به طور چشـــمگیري بعد از قطع تیمار سالیکیالت 

. یکی از جالب ترین یافته ها این اســــت که  ســــدیم افزایش یافت

. با توجه به  سالیکیالت سدیم غلظت گلوکز پالسما را کاهش می دهد

جذب خالص ناچیز گلوکز از روده نشـخوارکنندگان، هایپوگالیسـمی 

حاصـل از ســالیکیالت ســدیم می تواند تا حدودي از طریق تأثیر بر 

گلوکونئوژنز و افزایش برداشـــت گلوکز خون ایجاد شـــده باشـــد. 

سالیکیالت سدیم ممکن است حساسیت به انسـولین را افزایش دهد، 

باال رفتن بیش از حد اســـتفاده از گلوکز در بافت هاي محیطی و (یا) 

. بنابراین به  سرکوب گلوکونئوژنز منجر به هایپوگالیســـمی می شود

نظر می رسد التهاب ناشی از  مقاومت به انسـولین در اوایل شیردهی 

ممکن است اکتسابی باشد و می تواند به روشن شدن چگونگی ارتباط 

 . بین التهاب و متابولیسم که بطور تکاملی حفظ شده اند، کمک کند

فرآیند التهاب مکانیســـمی براي تنظیم توازن و سهمیه 

 . بندي  انرژي و مواد مغذي بین بافت ها اســــت

براي مثال در چاقی افـزایش التهاب 

ممکن است به عنوان یک 

پاسـخ فیدبکی 

بــه 

باالرفتن مصرف انرژي و مکانیسمی جهت محدود کردن تجمع انرژي 

. در مقابل کاهش التهاب تحت محدودیت انرژي می تواند  بیشـتر باشد

. با توجه به تغییر چشـــمگیر در تقاضاي مواد  سبب حفظ انرژي شود

مغذي در طول دوره انتقال تا شــیردهی، التهاب احتماالً نقش 

غیرمحسوسی در تغییرات هموستازي مورد نیاز متابولیسـم براي یک 

دوره انتقال موفق را بازي می کند. 

اگرچه مطالعات زیادي ارتباطات بین شـــــاخص هاي التهابی اوایل 

شــــیردهی و عواقبی چون بیماري پس از آن، باروري و بهره وري را 

مورد بررســی قرار داده اند اما این مطالعات عموماً متکی بر یک نمونه 

خون جمع آوري شـده در طی هفته اول تا دوم شـروع شــیردهی می 

باشد. با این حال تعادل بین جنبه هاي الزم و ناسازگار التهاب در طول 

این زمان نشـــــان می دهند یک مرزبندي ساده بین گاو سالم و گاو 

. در عوض پیشنهاد می شود شدت  داراي التهاب را نمی توان انجام داد

و زمان التهاب و زمان رفع آن می تواند نسبت به  چگونگی رخ دادن یا 

. تجویز مکرر  ندادن وضعیت التهابی بســــیار مهم تر باشد

دوزهاي پایـــــــین TNFα در گاوهاي اوایل 

شـــیردهی، افزایش ایکوزانوئیدهاي 

ضدالتهابی مســئول از بین 

بــردن التهاب را 

بــــه 
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انواع روش های پیش گیری از التهاب 

. مطالعات نشان داده اند که در گاوهاي انتقالی، پاسخ  تأخیر می اندازد

فاز-حاد بعد از زایمان با عواقب منفی شـیردهی همراه بوده اسـت، در 

این گاوها رفع با تأخیر التهاب با افزایش غلظت شـاخص هاي التهابی 

. فرض بر این اسـت که رفع سـریع  و اما ناقص التهاب  ثبت شده است

پس از زایمان نســـــبت به جلوگیري کامل از آن، می تواند اجازه ي 

سازگاري با شیردهی را بدهد.

1-انواع داروهاي ضد التهابی غیر استروئیدي

در چند مطالعه اســــتفاده هدفمند از داروهاي ضــــد التهابی غیر 

استروئیدي در این بازه زمانی،  بازدهی کل شیر تولیدي را افزایش داد.

یک رویکـرد بـراي درك اثـرات التهاب گاو انتقالـی جلوگیـري از این 

 . سیگنال ها با استفاده از داروهاي ضد التهابی غیر اسـتروئیدي اسـت

داروهاي ضد التهابی غیر استروئیدي فرصتی براي بررسی مســتقیم 

 . اثرات ســرکوب التهاب اندوژنوس در گاوهاي انتقالی فراهم می کند

انواع داروهاي ضد التهابی غیر استروئیدي معمول از قرار زیر است : 

الف- فلونیکسین مگلومین: یکی از معمول ترین داروهاي ضد التهابی 

غیر استروئیدي تســـت شده بر گاوهاي دوره انتقال فلونیکســــین 

مگلومین است که اثرات مختلفی دارد. 

:  فارماکولوژي سالیکیالت سدیم و  استیل  - سالیســـــــــیالت ب

سالیسـیلیک اسید (آسپرین) در گاو نســبتا به خوبی شرح داده شده 

است و این داروهاي ضـد التهابی غیر اسـتروئیدي نیمه عمر سـرم در 

حدود 30 دقیقه دارند. با وجود پاکســـازي سریع، مطالعات متعددي 

نشـان داده اند تجویز سالیســیالت در اوایل شیردهی می تواند پاسخ 

. سالیکیالت سدیم  تولید شیر را در طوالنی مدت بهبود بخشـــــــد

عملکرد کبد را بهبود خواهد بخشـید و موبلیزه شدن چربی را کاهش 

می دهد اما گاوهاي تحت تیمار سـالیکیالت سـدیم کاهش در گلوکز 

پالســما و افزایش در غلظت هايNEFA  و BHBA  پالســما در 

اوایل شیردهی نشان دادند.

: شـــمار زیاد این  - داروهاي ضــد التهابی غیر اســتروئیدي دیگر ج

داروهاي ضد التهابی غیر استروئیدي براي درمان ورم پســـتان مورد 

. اما  ارزیابی قرار گرفته اند و عموماً در کاهش دماي بدن موثر هسـتند

. یکی از  به نظر می رسـد براي کاهش شــدت عفونت به کار نمی آیند

یافته هاي جالب این است که تیمار ملوکسـیکام در طول ورم پسـتان 

خطر حذف از گله را به 58 درصــد در هفته 45 پس از درمان کاهش 

می دهد. نشــــــــــان داده شده است کارپروفن تا حدي انقباضات 

شکمبه اي را در طول ورم پستان کاهش می دهد که متعاقباً می تواند 

. بطور مشـــابه تجویز  به پیشــگیري از جابجایی شیردان کمک کند

ملوکسیکام یک روز بعد از زایمان زمان تخصـیص یافته براي خوردن 

غذا را طی 24 سـاعت، افزایش داد. به طور کلی پاســخ کوتاه مدت به 

درمان با داروهاي ضـــد التهابی غیر اســــتروئیدي در طول التهاب 

چشمگیر بوده است.

2-واکسیناسیون لیپو پلی ساکاریدها

یک مطالعه گزارش کرده تجویز خوراکی لیپوپلی ســاکاریدها حوالی 

. نویسندگانی  زایمان، پروفایل متابولیت هاي پالسما را بهبود می دهد

که تجویز دوز هايLPS  را افزایش داده اند خاطر نشـان کرده اند که 

گاوهاي تیمار شده غلظت هاي  باالتري از گلوکز و انســــــولین در 

پالسما داشتند و غلظت هايNEFA  و BHBA  کاهش یافت این 

. ممکن  یافته ها با کاهش موبیلیزه شــدن چربی بدن هم خوانی دارد

است تیمارهایی که از لیپوپلی سـاکاریدها خوراکی اسـتفاده کرده اند 

یک وضعیت مقاومت به ایمنی را القا کنند که به عنوان تحمل نسـبت 

به لیپوپلی سـاکاریدها شـناخته می شـود و نتیجه آن کاهش پاســخ 

. در  التهابی به دنبال قرار گرفتن در معرض لیپوپلی سـاکاریدها اسـت

واقع درمان زودتر پسـتان با دوزهاي پایین LPS  آن را در برابر 

باکتري هاي اشریشیا کولی محافظت می کند. 

3-اسیدهاي چرب زیست فعال 

اسیدهاي چرب بیواکتیو براي عملکرد فیزیولوژیکی طبیعی  حیوانات 

الزم هســـــتند. دسته اسیدهاي چرب n-3  شامل لینولنیک اسید،  

ایکوزاپنتانوئیک اسـید(EPA) و دکوزاهگزانوئیک اسـید (DHA) و 

گروه دوم جهت سرکوب مسیرهاي التهابی شناخته شده اند. 

مطالعات متعدد اخیر استفاده از محصـوالت بدست آمده از روغن بذر 

کتان یا ماهی را براي افزایش عرضـه اســیدهاي چرب  n-3در جیره 

غذایی مورد ارزیابی قرار داده اند و اثرات ضدالتهابی در گاوها به وضوح به 

اثبات رسیده است.

4-آنتی اکسیدان ها

آنتی اکسیدان ها در رژیم غذایی، به ویژه ویتامین E  و سلنیوم، براي 

تواناییشـان براي خنثی نمودن رادیکال هاي آزاد با منشـأ اکســیژن 

(ROS)، حائز اهمیت هستند. در نتیجه مانع از پیشرفت التهاب می 

شـوند این امر به ویژه در گاوهاي با نمره وضـعیت بدنی باال در هنگام 

 . زایمان، به دلیل افزایش خطر ابتال به استرس اکسـیداتیو  مهم است

غلظت پالســــمایی ویتامین Eدر طی دوره انتقال کاهش می یابد و 

 . وضعیت پایین آنتی اکســیدانی با اختالالت گاو انتقالی مرتبط است

مکمل نمودن ویتامین E درجیره قبل از زایش وضــــــــعیت آنتی 

. مطالعات متعدد نشــان داده اند که  اکسـیدانی را بهبود می بخشــد

مکمل ویتامینE  بیش از میزان توصیه شده مرسوم بروز و شدت ورم 

پستان بالینی را کاهش می دهد. یک متا آنالیز (تحلیل جامع) نشـان 
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 داد که مکمل ویتامین  Eدر پیشــگیري از جفت ماندگی موثر است.  نتیجه کلی این بررسی نشــان می دهد بســیاري از گاوهاي شیري و شاید اغلب 

. اگرچه تحقیقات بیشـتري براي ارزیابی معمول ترین آغازگر این وضعیت  پستانداران، التهاب تحت حاد را در چند روز اول پس از زایش تجربه می کنند

نیاز است شواهد رشته هاي مختلف پیشـنهاد می کنند عالئم دریافت شده از رحم، غدد پســتان، روده و سیســتم عصــبی می توانند با هم در این امر 

. درجاتی از التهاب طی این دوره به وضوح، براي عملکرد طبیعی سیســتم تولیدمثلی، سیســـتم ایمنی و به احتمال تغییرات  مشــارکت داشته باشند

همئورتیک در متابولیسم مهم هستند. درمان التهاب پس از زایمان با مواد مغذي یا عوامل دارویی ارزش بررسی بیشـتري را ایجاد می کنند حتی چنین 

رویکردهایی باید به دقت براي جلوگیري از اخالل در نقش هاي الزم سیگنال هاي التهابی طراحی شوند.

Inflammation during the transition period to lactation:
New discussions based on previous findings

SDP’s Quarterly Journal of Animal Science 



/    14   / 

اسید های چرب ضروری در

جیره نشخوارکنندگان

رسول رضائی
دکتري تخصصی تغذیه دام

ادامه مطالب ...

تولید مثل

در بســــیاري از مواقع چربی هاي غذایی بر وضعیت تولید مثلی گاوهاي شیري تأثیر می گذارند که شامل افزایش تعداد و اندازه فولیکول هاي تخمک 

گذار، افزایش غلظت پروژسترون پالسما و کاهش ترشح متابولیت پروستاگالندین می شوند، که سبب افزایش طول عمر جسم زرد  و بهبود باروري می 

شوند (Staples et al., 1998) .در حال حاضر اطالعات کافی به منظور تعیین احتیاجات مصرفی براي بهبودي تولید مثل در دسترس نمی باشد. 

در ارتباط با تغذیه اسیدهاي چرب ضروري به گاوهاي شیري دو رویکرد اساسی در نظر گرفته می شود: 1) تغذیه مقادیر زیاد چربی در دوره خشــکی یا 
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اوایل شـــــیردهی یا هر دو به منظور اینکه کل 

لیپیدهاي خون افزایش یابند. چون حامل اصـلی 

لیپیدهاي خون LDL و HDL  می باشـــند. 

لیپیدهاي باالتر خون به میزان زیادي فســـــــفولیپیدها واسترهاي 

کلستریل را افزایش داده که اینها خود از اسیدهاي چرب غیر اشباع و 

کلسترول غنی هستند. 2) تغذیه منابع غذایی حاوي اسیدهاي چرب 

غیر اشـباع لینولئیک و لینولنیک اسـید، یا اسـیدهاي چرب معمولتر 

20 و 22 کربنه ي روغن ماهـی  به تـرتیب EPA و DHA  در نظـر 

ـترول، به عنوان پیش ساز سنتز پروژسترون،  گرفته شوند. غلظ تهاي باالتر کلسـ

سنتز کافی از این هورمون تنظیمی کلیدي را تضــــمین می کند. هر 

چند که تحقیقات نشـــــان می دهند که افزایش غلظت لیپید خون 

سبب افزایش گردش پروژسترون از طریق کاهش پاکسـازي (کلیرانس) 

آن از خون می شود. تحقیقات نشــــان داده که در گاوهاي شیري پر 

تولید،  تولید شیر باال به کاهش پتانسیل توسعه ي اووسیت ها در تخمدان 

مـــی انجامد که با 

تغذیه مکمل هاي چــربـــی 

(800 گـرم در روز) منجـر به بهبود 

معنی دار پتانســــیل رشد  اووسیت می 

شود. تغذیه مناسـب  اسـیدهاي چرب  ω-6  و 

٣-ω تعادل پروستاگالندین هاي سـري 2 و 3 را تنظیم می 

. تداوم بارداري پس از لقاح نیازمند ترشح پروژسترون مترشـحه  کند

F2α  می باشد غلظت هاي باالي پروستاگالندین (CL) از جسم زرد

  منجر به پس روي جسم زرد شده و نطفه قبل از جایگزینی در رحم از 

. با افزایش در دســـترس بودن اســـیدهاي لینولئیک و  بین می رود

لینولنیک سنتز آراشیدونیک اسید کاهش می یابد  که خود پیش ساز 

PGF2αبوده و در نتیجه سـنتز آن کاهش می یابد. همچنین مقادیر 

باالتر  اسید لینولنیک سنتز  EPA را افزایش داده که یک پیش سـاز 

پروســـتاگالندین هاي ســـري 3 بوده که خود اثري مخالف با اثرا ت           

 PGF2αدارد. 

جیره هاي حاوي چرب هاي غر اشباع  به طور واضحی سهم اسیدهاي 

چرب n-3  و n-6  را در سلول هاي گرانولوزا و اووسیت ها تحت تأثیر 

قرار داده و به طور متناظر سبب تغییر نســبت n-3 / n-6شد، که این 
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اصالح پاسخ ایمنی

دیگر اثرات

خالصه

قرار داده و به طور متناظر سبب تغییر نسـبت n-3/n-6 شد، که این 

خود توانســـت سهم پروستاگالندین ها را در این بافت ها تحت تأثیر 

قرار دهد. بیلبی و همکاران (2006) پروفیل هاي اســـید چرب بافت 

هاي متعدد را در گاوهاي تغذیه شـده با جیره هاي حاوي پنبه دانه یا 

نمک هاي کلسیمی غنی شده با اسیدهاي چرب روغن ماهی گزارش 

کردند.ســهم  EPAو  DHAدر اندومتریوم گاوهاي تغذیه شــده با 

روغن ماهی افزایش یافت در حالی که ســهم آراشــیدونیک اســید 

کاهش یافت. چنین اثـراتـی بـراي حفظ کمتــرPGF2α  و دیگــر 

محصوالت پروستاگالندین سري 2 مثبت خواهد بود، که جسم زرد را 

حفظ خواهد کرد و غلظت پروژســــترون را افزایش داده که احتماالً 

منجر به بهبود جایگزینی جنین می گردد. بایسـتی به این نکته توجه 

داشــت که اگر مکمل اســید لینولئیک قبل از زایمان بیش از اندازه 

باشد، فرآیند غیراشـباع سـازي و طویل شـدن زنجیره آراشـیدونیک 

اسید به عنوان پیش ساز PGF2αمحدود خواهد شد. مفهوم بیشـتر 

دستکاري دسترس بودن اسیدهاي چرب ضـروري در جهت مدیریت 

 2 تولید مثل این است که منبعی با اسـید چرب لینولئیک اسـید از 8

2 روز پس از زایش تغذیه کرد، با این حال توصـیه  روز قبل زایش تا 8

می گردد منبعی با اسـید چرب n-3 باال ، ترجیحاً روغن ماهی، از 28 

تا 100روز شیردهی دنبال شـود. در حالیکه به دنبال اسـتفاده از یک 

منبع n-3 باال هســــــتیم می توان پروستاگالندین هاي سري 2 را 

کاهش و ســــري 3 را در جهت بهبود محیط براي جایگزینی و بقاي 

.  در مجموع این مطالعات پیشنهاد می کند که اگر  جنین افزایش داد

تغذیه چربی هاي غنی از اسیدهاي چرب غیر اشباع انتخابی، در دوره 

خشکی شروع و در دوره پس از زایش ادامه یابد، سالمت پس از زایش 

و تولید شـــیر و همچنین رشـــد و نمو جنین گاو و متعاقب آن نرخ 

. اثرات سودمند بر روي پاسخ هاي تولیدمثلی  آبسـتنی بهبود می یابد

می تواند ناشی از بازیابی سریع سیســتم تولید مثلی براي حمایت از 

نمو جنین باشد.

سپتی سمی  (عفونت خونی) در یک چهارم تا یک سوم گوساله هایی 

با اسهال شدید رخ داده و بطوري که بیش از نیمی از آنها قادر به ادامه 

. این حالت به واکنش بیش از حد تهاجمـــی  زندگـــی نخواهند بود

سیستمیک فاز حاد اطالق می شود که با یک دوره التهاب بیش از حد 

شناخته می شود و در ادامه از کار افتادگی سیستم ایمنی رخ داده که 

Ballou et al., ) در پی واکنش ضد التهابی شـدید ایجاد می گردد

 2009)گزارش شده که تغذیه ي روغن ماهی موجب کاهش واکنش 

. تصــور بر این است که  فاز حاد شده و بقاء حیوان را افزایش می دهد

مکمل روغن ماهی می تواند منجر به تعادل بیشـتر واکنش فاز حاد با  

فاز حاد با  تزریق اندوتوکســــین LPS در گوساله هاي تیپ شیري 

گردد. تزریق LPS سـبب افزایش قابل توجه نرخ تنفس گردید. همه 

اثرات و بســـــیاري از جنبه هاي پاسخ فاز حاد با اضافه کردن روغن 

ماهی به جایگزین شــیر کاهش یافت به طوریکه این اثرات در طیفی 

بین 5 تا 10 درصد چربی جایگزین شده به صـورت اسـیدهاي چرب 

روغن ماهی، خطی بودند. بســـیاري از اثرات ممکن است  با میانجی 

گري اسید چرب روغن ماهی در تعدیل غلظت پروسـتاگالندین بافت 

مربوط باشند.

  ω-3 به دلیل اینکه بهره وري با مصـــــــرف باالتر اسیدهاي چرب

افزایش می یابد تمایل به مصـرف آنها در غذاهاي انســانی نیز وجود 

. رویکردهاي گوناگونی نسـبت به تحقق این امر در محصــوالت  دارد

دامی اخیراً بررسی شده است. عالوه بر مکمل نمودن جیره هاي دامی 

با منابع سنتی داراي اسید چرب ω-3  باال، محصـــوالت جدیدي از 

Whelan, ) طریق مهندسـی ژن گیاهی  در دسـترس می باشــند

 2009).در برخی گیاهان (مثل سویاها) ژنهایی شناسـایی شـده اند 

که میزان اسـید اســتئاریدونیک(ω-3 4 : 18) را افزایش می دهند. 

زمانی که اسید استئاریدونیک پیش ساز براي طویل سازي زنجیره به 

ایکوزانوئیدها باشـــد، محدود کردن آنزیم ∆-6- دســـچوراز بی اثر 

  E PA می شـود. این اســید چرب به عنوان پیش ســاز براي ســنتز

نسبت به اسید لینولئیک چهار برابرمؤثر تر است.

اسیدهاي لینولئیک و لینولنیک براي حیات تمامی پســــــتانداران 

ضروري می باشند و عملکرد آنها به عنوان اجزاء سازنده غشـاء سلولی 

و همچنین به عنوان پیش ساز براي سنتز پروسـتاگالندین ها یا دیگر 

اسـیدهاي چرب بلند زنجیر بوده که نقش اسـاسـی را در سـاختمان 

. بنابراین اسیدهاي چرب ضروري هم براي  غشـــــــاء ایفا می کنند

. هیچگونه  ساختار و هم تنظیمات سلولی سلول ضروري هســـــتند

اندازه گیري هاي مســـتقیمی در تعیین احتیاجات اسیدهاي چرب 

. به هر حال تحقیقات و  ضروري  نشـــــــخوارکنندگان وجود ندارد

مشــاهدات پیشــنهاد می کنند که جیره هاي معمول داراي مقادیر 

کافی  براي عملکرد طبیعی را فـراهم مـی کنند. هیچ گونه  اطالعات 

جزئی در ارتباط با متابولیسـم لینولنیک اسید در نشــخوارکنندگان 

. چنین تحقیقاتی اگر اثبات گـردد مـی تواند مثمـر ثمـر  وجود ندارد

باشد. شواهد پیشــنهاد می کند که اسیدهاي چرب ضروري تکمیلی 

 . قادرند به طور مثبتی بر سیســــتم تولید مثلی و ایمنی مؤثر باشند

تحقیقات همچنان بر اصالح مدیریت تغذیه اسیدهاي چرب ضـروري 

به منظور دسترسی به بهبودي عملکرد تولید مثلی می باشد.
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نقش عنصرکروم در تغذیه گاوهای شیری

جواد نصیري
دانشجوي دکتري تخصصی تغذیه دام

دانشگاه بوعلی سیناي همدان

مقدمه
اولین بار شوارتز و مرتز (1959) گزارش کردند که کروم سه ظرفیتی عامل موجود در مخمر آبجو است که می تواند اختالل متابولیسـم  گلوکز در موش هاي 

. عنصـــر کروم نقش مهمی در متابولیســـم کربوهیدرات ها و لیپید ها دارد که از مهم ترین عناصر  تغذیه شده با جیره حاوي مخمر آبجو را بهبود دهد

معدنی کم مصرف در تغذیه انسان و دام ها می باشد(وینسـنت،1999). تغذیه مکمل کروم به حیوانات اهلی ممکن است باعث بهبود سالمتی و افزایش 

پاسخ ایمنی، تقویت رشد گوساله ها، افزایش تولید شیر در گاوهاي شیري و بهبود صفات الشه شود (اسپیرز،2000).  پژوهش هاي دیگري نشان دادند 

که کروم بعنوان قوي کننده عمل انسولین انجام وظیفه می کند (وینسنت، 2001). کروم سه ظرفیتی بیشـترین پایداري را دارد و کمتر سمی است و به 

دلیل نقش آن در فعالیت هاي متابولیکی بعنوان مکمل به حیوانات تغذیه می شود(اندرسـون 2003). کروم می تواند تا سـطح0/5 میلی گرم در کیلوگرم 
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اوایل شیردهی می شود در نتیجه مواد اولیه بیشتري در دسترس غده 

پسـتان قرار خواهد گرفت که باعث افزایش تولید شیر می شود. مکمل 

. کروم در متابولیســــــم  کروم تولید پروتئین شیر را نیز افزایش داد

پروتئین درگیر است و اثر مثبت خود را از طریق افزایش آلبومین سرم 

و نســبت آلبومین به گلوبولین می گذارد(ساهین و همکاران،2002). 

افزایش آلبومین سـرم ممکن اسـت به واســطه ســنتز افزایش یافته 

آمینواســـیدها در کبد باشــــد که آن خود نیز تأثیرش را از افزایش 

انسولین توسط کروم گرفته است. 

انتقال گاو و به ویژه گوســاله هاي در حال رشــد در هر فاصـــله اي 

می تواند باعث ایجاد تنش شود. تنش ها اغلب سبب افزایش متابولیسم 

گلوکز م یشوند.  افزایش استفاده از گلوکز منجر به افزایش بســیج کروم و 

بعد از آن کروم بســیج شده بازجذب نشـــده و در ادرار دفع می شود 

(اندرسـون، 1990) و چون در شـرایط تنش دفع ادرار زیاد اســت در 

نتیجه کمبود کروم در بدن را خواهیم داشـــت. همچنین تنش باعث 

. کورتیزول از دســــــته  افزایش ســـــطح کورتیزول می شـــــود

. ریلی و بالك  گلوکوکورتیکوئیدها بوده که ممانعت کننده رشد اسـت

(1973) گزارش کردند زمانی که سطوح گلوکوکورتیکوئیدهاي خون 

. همچنین  افزایش می یابد ســـــــاخت پروتئین نیز کاهش می یابد

گلوکوکروتیکوئید ها سبب سرکوب سیســــتم ایمنی بدن می شوند 

(مونک و همکاران، 1984). کروم باعث کاهش ســــطوح کورتیزول 

می شـــود در نتیجه باعث بهبود عملکرد و افزایش پاســـخ ایمنی در 

. مکانیســــم کاهش کورتیزول توسط  شرایط تحت تنش خواهد شد

کروم بخوبی مشخص نشـده است. در طول زمان تنش (براي مثال اوایل 

شیردهی) سیسـتم ایمنی به چالش کشـیده می شود و نیاز به ساخت 

پروتئین هاي ضــروري  مثل آلبومین و گلوبولی نها به ترتیب جهت انتقال 

مواد مغذي و سیسـتم دفاعی افزایش می یابد (وست،1999). بنابراین 

کروم در حفظ سنتز پروتئین شرکت می کند و سیســـتم ایمنی را در 

حالی که پیک تولید شیر را حفظ م یکند افزایش م ی دهد(ال-سیادي و 

همکاران،2004). گاوهاي شـیري و گوشـتی که مکمل کروم دریافت 

جذب کروم و مکانیسم عمل

کروم، مصرف خوراک و تولید شیر
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کروم و تنش ها

. شکل هاي آلی کروم (کروم پروپیونات و کروم  ماده خشک اضافه شود

پیکولینات) نســــــــبت به شکل هاي غیرآلی (کروم کلراید یا کروم 

(کگلی و اســپراس  ) در روده قابل دســترس ترند نیکوتینیک اســید

  . (1995،

. بعضـــی از محققان  کروم عملکرد انســـولین را بهبود می بخشـــد

پیش بینی می کنند که کروم از طریق افزایش حساسیت باعث افزایش 

پاسخ گیرنده هاي انســـولین می شود در حالیکه تعدادي دیگر از 

محققین معتقدند که کروم باعث افزایش تعداد گیرنده هاي انسولینی 

می شود (اندرسون،2003). همچنین نشــان داده شده است که کروم 

باعث افزایش حســـاسیت سلول هاي بتاي پانکراس می شود بنابراین 

افزایش ترشح انســـولین را خواهیم داشت (پوتر و همکاران، 1985). 

زمانی که کروم جذب می شود از خون به داخل سلول هاي وابســته به 

. ترانسـفرین به  انسولین در بافت هاي ماهیچه و چربی حرکت می کند

کروم باند م یشود و به انتقال آن کمک می کند. گیرنده هاي ترانسـفرین 

به انسـولین نیز حسـاس هسـتند و زمانیکه انسـولین افزایش می یابد 

. ترانسفرین به سمت غشا حرکت می کند (اندرسون،2003)

دوره انتقال، از 21 روز پیش از زایش تا 21 روز پس از زایش، یک دوره 

   . بحرانی با توجه به سالمتی و متعاقباً تولید شیر گاوهاي پرتولید است

مکمل ســاختن ســطوح 0، 3/9، 8/3 و 16 میلی گرم کروم در روز به 

شکل کروم متیونین  منجر به افزایش خطی در مصـرف ماده خشـک 

پیش از زایش شــــــد (هیرلی و همکاران، 2001). در مطالعاتی که 

افزایش تولید شیر مشاهده شده بود افزایش در مصـرف ماده خشـک 

قبل از زایش نیز مشاهده گردید(اسمیت و همکاران،2005). با مکمل 

ساختن کروم میزان  NEFA(اسـیدهاي چرب آزاد خون) نیز کاهش 

یافت. مک نامارا و والدز (2005) پیشــنهاد کردند که با تأثیر کروم بر 

افزایش جریان گلوکز در بافت چربی می توان لیپولیز را کاهش داد که 

این باعث افزایش مصـرف خوراك و کاهش استفاده از ذخایر بدنی در 
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دریافت کرده بودند غلظ تهاي ایمینوگلوبولین بیشتري داشتند(چانگ 

و موات، 1992). 

کروم ممکن است از طریق افزایش حساسیت انسولینی از وقوع کتوز و 

. انســولین هورمونی آنابولیکی هســت که  کبد چرب جلوگیري کند

ساخت لیپید را افزایش و تجزیه آن را کاهش می دهد. مکمل سـاختن 

جیره گاوهاي شـیري با کروم- متیونین غلظت اســیدهاي چرب آزاد 

پالســـما(NEFA)  را 7 تا 10 روز قبل از زایش کاهش داد (بریان و 

همکاران،2004). گاوهاي شــیري تغذیه شـــده با جیره هاي حاوي 

کروم پیکولینات غلظت هاي پالسمایی کمتري از بتا هیدروکســــی 

بوتیرات نسبت به گروه کنترل در دوره پس از زایش داشتند همچنین 

. غلظت تري گلیسریدهاي کبدي نیز کمتر بود (بیسونگ،1996)

همانطور که اشـاره شــد مکمل کروم ســبب بهبود عملکرد ایمنی و 

کاهش بســـیج بافتی می شود که ممکن است بهبود باروري گاو را در 

. گاوهاي با عملکرد ضعیف سیستم ایمنی بیشتر دچار  پی داشته باشد

جفت ماندگی می شـــــــوند و جفت باقیمانده باروري گاو را کاهش 

می دهد(کیمورا و همکاران،2004). نتایج نشــان می دهد که کروم به 

کاهش اثرات آنسـتروس بر باروري کمک می کند. حسـاسیت افزایش 

یافته انســولینی از طریق کروم باعث کاهش تحلیل فولیکولی شد که 

مربوط به اثرات تحریکی این هورمون بر تکثیر سلولی است (اسپیسـر 

و اچترنکامپ،1995). بعالوه انسـولین باعث افزایش نرخ تخم کگزاري 

می شـود که ناشــی از تأثیر آن بر آزادســازيLH  اســت (فلوورز و 

همکاران،1989). 

با توجه به مطالب گفته شــده در باال، تغذیه مکمل کروم در شــرایط 

(قبل از زایش، بعد از زایش، حمل و نقل، بیماري و آســــــیب  تنش 

دیدگی) می تواند کمک شایان توجهی روي عملکرد گاو داشته باشـد. 

با توجه به قابل پیش بینی بودن دوره ایجاد تنش می توان با تغذیه این 

مکمل قبل از آن دوره از بروز مشکالت جلوگیري کرد. 
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آقای دالوری از گاوداران موفق
استان آذربایجان غربی شهرستان میاندوآب که از سال 86 
تاکنون در صنعت دامپروري مشغول به فعالیت می باشند.
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     جناب آقاي دالوري لطفاً در ارتباط با سطح تحصیالت و

 وضعیت گاوداري خود توضیح دهید. 

اینجانب داراي دیپلم نظام قدیم هســــتم و فعالیت خود را در حرفه 

گاوداري از سـال 1386 آغاز نموده ام و اکنون با دارا بودن 200 رأس 

گاوشیري مشـغول فعالیت می باشم. طبق برنامه ریزي صورت گرفته 

. در حال حاضر  قصــــد توسعه واحد دامپروري خود را در آینده دارم

تولید شــیر روزانه این واحد در حدود 5/3 تن می باشــد. پرواربندي 

گوساله در واحد دامپروي صـورت نمی گیرد چون گوسـاله هاي نر از 

همان ابتدا فروخته می شوند. تعداد 10 نفر به طور مسـتقیم در واحد 

. نرخ آبســتنی گله نیز در حال  دامپروري مشــغول به کار می باشند

حاضر حدود 60 درصد می باشد که نسبت به قبل بهبود چشم گیري 

یافته است.

نهاده هاي مصرفی واحد خود را از چه طریق  تأمین می کنید؟       

نهاده هاي مصـــــرفی واحد عمدتاً از طریق تعاونی گاوداران منطقه 

جناب آقاي رشدي الله تأمین می شود.

   نظر خود را در خصــوص وضعیت فعلی و پیش بینی آینده 

صنعت دامپروري کشورمان بفرمایید؟ 

 دامپروري نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشــور دارد بنابراین 

باید از تمامی ظرفیت هاي این بخش به درســتی اســـتفاده کرده و 

تولیدکنندگان از حمایت هاي بیشـتر برخوردار باشند. در حال حاضر 

دید مثبتی نسبت به دامپروري کشـور ندارم زیرا هزینه ها نسـبت به 

 درآمد عایدي بـراي دامدار هیچ هم خوانــی 

ندارد. صنعت دامپروري کشـــور خصــــوصاً استان 

آذربایجان غربی از هر لحاظ محروم مانده اســت. اگر ما نتوانیم 

قیمت شـــیر را به حالت تعادل بین مراکز جمع آوري شـــیر و دامدار 

برگردانیم قطعاً کلیه گاوداري هاي شیري محکوم به شکسـت خواهند 

بود و مجبور هستند دام هاي خود را روانه کشتارگاه کنند.

     چه عواملی را در موفقیت خود در این صنعت مؤثر می دانید؟ 
به نظر بنده در درجه اول پشتکار در هر زمینه اي می تواند انسان را به 

. با این حال طبق تجربیات قبلی اســـــتفاده از  موفقیت برســـــاند

کارشناسان متخصص این صنعت نیز خالی از لطف نخواهد بود.

     آیا اخیراً در واحد خود در گیر مسئله خاصی شده اید ؟ 
در حال حاضر مشــکل تنش هاي سرمایی در منطقه مســئله مهمی 

است که بر میزان تولید تأثیر گذاشته است. 

   چه مدت است از محصوالت سپاهان دانه استفاده می نمایید؟ 
نظر خود را در این رابطه اعالم کنید؟ 

بنده در سـال 1392 با پیش مخلوط هاي سـپاهان دانه آشـنا شـده و 

. از آن زمان تا کنون با سایر محصـوالت  استفاده از آنها را آغاز نموده ام

نیز آشــــــــنایی پیدا کرده ام و نظر کلی بنده در ارتباط با کیفیت و 

بازخورد محصــوالت در سطح گله مثبت است.  البته بایســتی توجه 

داشت که سایر مسائل مدیریتی نیز بایستی در شرایط پرورشی رعایت 

. با این حال با ثابت در نظر گرفتن شرایط استفاده از محصــوالت  شود
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.  البته چند ماهی است که از پیش مخلوط هاي نسل جدید اکونومی استفاده می کنم  سپاهان سبب افزایش شاخص هاي بهره وري گله مان شده است

که نه تنها امکان حذف اقالم ریز مغذي و افزودنی ها را میســـر کرده بلکه سبب حذف خرید اقالمی مثل جرم ذرت و فول فت سویا شده است که سبب 

کاهش بهاي تمام شده کنسـانتره و نهایتا  TMR شده است. با مصـرف این محصـول سطح تولید و کیفیت شیر واحد به طور قابل توجهی ارتقاء یافته 

است.

   آیا از بخش خدمات پس از فروش ،خدمات آموزشی و آزمایشـــگاهی سپاهان دانه استفاده می کنید؟ این خدمات تا چه اندازه براي 

شما ارزشمند بوده است ؟ 

قطعاً دستیابی به نتایج مطلوب در سطح گله با استفاده از محصـوالت سپاهان دانه بایسـتی با گرفتن اطالعات و مشـاوره از مســئوالن خدماتی شرکت 

. البته سمینارهاي دوره اي برگزار شده و خدمات تخصصی آزمایشـگاه هاي سپاهان دانه توانسـته است کمک قابل توجهی به  سپاهان دانه صورت گیرد

رفع ابهامات و استفاده هرچه مطلوب تر از محصوالت شود. 

  

   اگر صحبت پایانی دارید  بفرمایید؟ 

از شرکت سپاهان دانه و کلیه عوامل آن مجموعه کمال تشـکر را دارم. الزم است خدمت شما بگویم، مطابق آشنایی قبلی که با محصـوالت سپاهان دانه 

داشتم و بازدیدي که از نزدیک با مجموعه کارخانجات و آزمایشـــگاه هاي سپاهان دانه به عمل آمد، از کلیه بخش ها و واحدها ازجمله انبار مواد اولیه و 

. امید است که وضعیت اقتصــادي گاودارها در آینده اي  آشنایی با روند تولید محصـوالت دیدن شد و حقیقتاً اعتماد بنده را به آن مجموعه بیشـتر کرد

نزدیک بهبود یابد.



نشریه دانش دامپروري با هدف برقراري تعامل بیشتر با گروه هاي مختلف مخاطبین برگزار می کند : 

پیشنهاد شما چیست...؟!
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