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گلوکز و  اثر تغذیه مکمل چربی در جیره انتقالی گاوهای شیری هلشتاین بر غلظت پالسمایی لپتین،

  اسید های چرب غیر استریفیه

 احمد افضل زاده، دانشیار دانشگاه -2 محمد حسین پالیزدار، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، پردیس ابو ریحان، -1
 محسن دانش مسگران، استاد -4 امیر نیاسری نسلجی، استادیار دانشگاه تهران، دانشکده دامپزشکی، -3تهران، پردیس ابوریحان، 

  دانشگاه فردسی مشهد، دانشکده کشاورزی

  چکیده
اثرات افزایش انرژی از طریق تغذیه مکمل چربی در دوره انتقالی گاوهای شیری پر تولید بر غلظت اسیدهای چرب غیراستریفیه، 

 3گاوها پیش از زایش با .  شیردهی بررسی شد30 هفته قبل از زایش تا روز 4 ، از 3 راس گاو شکم 15ن با استفاده از گلوکز و لپتی
بعد . تغذیه شدند)  مگاکالری در کیلوگرم انرژی خالص شیردهی74/1(و پر انرژی ) 68/1(، متوسط انرژی )61/1(جیره کم انرژی 

پیش از زایش، جیره های دارای غلظت باالتر انرژی، .  شیردهی تغذیه شدند30دهی تا روز از زایش تمامی گاوها از جیره دوره شیر
نتایج نشان داد افزایش انرژی جیره ها از طریق مکمل چربی در دوره انتقالی بر غلظت اسیدهای چرب . غلظت لپتین کمتری داشتند

 . لپتین موثر بود غیر استریفیه و گلوکز تاثیری نداشت، اما بر غلظت

   چربی، دوره انتقالی، لپتین، گاوشیری پرتولید:کلمات کلیدی

  مقدمه
گاوهای شیری اصوالً در قبل از زایش و بالفاصله بعد از زایش در تعادل منفی انرژی هستند و این بیشتر به علت کاهش چشمگیر در 

برای )  درصد23(اجات انرژی تا حدود و افزایش احتی) بسته به مواد خوراکی مصرفی) ( درصد30تا حدود (ماده خشک مصرفی 
 روز قبل 21وهمچنین احتیاجات گلوکز و انرژی قابل متابولیزم، از ) 4(نگهداری و آبستنی در طی آخرین ماه های آبستنی می باشد

آزمایشات تغذیه محققین بسیاری تغییرات هورمونی و متابولیکی را در طی ). 3( برابر افزایش می یابد3 تا 2 روز بعد از زایش، 21تا 
تحقیقات بسیار کمی در مورد اثر افزایش انرژی جیره های قبل از زایش از طریق افزودن مکمل . ای در دوره انتقالی بررسی کردند

هدف از این تحقیق بررسی تغذیه جیره های دارای سطوح مختلف . های چربی و بررسی تغییرات ترشح لپتین انجام شده است
 و گلوکز در گاوهای شیری پر NEFAهورمون لپتین و بررسی روند تغییرات متابولیت های خون، مانند مکمل چربی، بر ترشح 
 .تولید هلشتاین می باشد

  واد و روش هام
 روز از موعد زایش قرار داشته و دارای روز های آبستنی 45±5 رأس گاو آبستن سنگین شکم سوم هلشتاین، که در فاصله 15تعداد 
   ≥5/3 (5/3تمامی دام های مذکور دارای شرایط بدنی کمتر و مساوی . ند برای این طرح انتخاب شدند روز بود240±9بین

BCS ( 5/3میانگین شیر تولیدی روزانه این دام ها در شکم دوم .  کیلوگرم بود645±70، میانگین وزن بدن تمامی دام ها بین ± 
درصد مکمل چربی و 2حاوی : 2فاقد مکمل چربی ، تیمار: 1امل تیمار جیره های مورد نظر در نزدیک زایش ش.  کیلوگرم بود4/35

و پر انرژی ) 68/1(، متوسط انرژی )61/1( جیره کم انرژی 3گاوها پیش از زایش با  . درصد مکمل چربی بود4جیره با : 3تیمار 
یره ها از نظر سایر اجزا مواد ج . درصد تغذیه شدند14با پروتئین خام )  مگاکالری در کیلوگرم انرژی خالص شیردهی74/1(

 برای افزایش تراکم انرژی در دوره نزدیک زایش از پودر چربی گرانولی به خوراکی و ترکیبات شیمیایی با هم مشابه بودند
بعد از زایش تمامی گاوها با جیره ای مطابق با توصیه های . .صورت اسیدهای چرب هیدروژنه نخل خنثی در شکمبه، استفاده شد

 17و پروتئین خام  مگا کالری انرژی خالص شیردهی 73/1 که در هرکیلوگرم ماده خشک حاوی 2001 تحقیقات ملی سال انجمن
برنامه خون گیری دام ها در قبل از زایش به صورت هفتگی تنظیم شد به طوری که با در نظر گرفتن . بود، تغذیه شدنددرصد 
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 28 و21، 14، 7 آبستنی و در بعد از زایش طی روز های 280هفته به روز 1 و2  ،3 روز آبستنی برای نژاد هلشتاین 280میانگین 
 ساعت پس از مصرف خوراک وعده صبح گرفته و بالفاصله بعد از خون 3نمونه های خون . شیردهی از همه دام ها خون گیری شد

سپس نمونه .  دقیقه پالسما جدا سازی شد15  دور در دقیقه به مدت2500گیری سریعا به آزمایشگاه منتقل و با سانتریفوژ با سرعت 
 درجه جهت نگهداری برای اندازه گیری هورمون لپتین و اسید های چرب غیر استریفیه و گلوکز انتقال داده -20ها به فریزر 

 تی برای تعیین اسید های چرب غیر استریفیه در پالسمای خون از روش جدا سازی اسید های چرب از طریق روش استخراج و.شد
برای تعیین غلظت گلوکز، از دستگاه اپندورف اتوآناالیزر فتومتری  با  .ای سی وتعیین غلظت به وسیله اسپکتو فیتومتری انجام شد

جهت  تعیین هورمون لپتین از کیت های .  کالری متری استفاده شد-از روش آنزیمی) شرکت پارس آزمون( کیت های جی او دی 
برای تعیین غلظت از دستگاه .  ایمیونواسی استفاده شد که این کیت حاوی آنتی سرم موش بودمخصوص گاوی و از روش رادیو

  در قالب Mixed و با استفاده ازروش SASداده های آماری با استفاده از نرم افزار آماری  . تر  تمام اتوماتیک استفاده شدگاماکان
 . تعیین شدPROC MIXEDبرای تمامی داده های تکرار شده توسط تجزیه تحلیل واریانس . داده های تکرار شده آنالیز شدند

  نتایج و بحث 
نتایج این تحقیق نشان داد که سطوح مختلف اسید های چرب هیدروژنه نخل بر غلظت پالسمایی اسید های چرب غیر استریفیه تاثیر 

د، تغذیه چربی با سطوح مختلف انجام ش) 2(در مطالعه ای که توسط داگالس و همکاران). 1جدول(معنی داری نداشت 
کربوهیدرات های غیر فیبری تاثیری در غلظت اسید های چرب غیر استریفیه نسبت به گروه شاهد در دوره پیش از زایش ، انتقالی و 

انرژی در پیش از زایش، بررسی کرده و بیشتر مطالعات مطالعات کمی اثر پودر چربی را به عنوان مکمل . پس از زایش نداشت
اصوالً افزایش اسیدهای چرب غیر استریفیه در خون در قبل . انجام شده در استفاده از چربی ها در دوره بعد از زایش می باشد

ریفیه کردن و تجمع اززایش به دلیل کمبود غلظت انسولین در پالسما می باشد که ممکن است فعالیت مسیر های در گیر در است
غلظت پالسمایی گلوکز در قبل از زایش تحت تاثیر ). 2(اسیدهای چرب بلند زنجیر را دربافت کبدی نشخوارکنندگان کاهش دهد

غلظت پالسمایی گلوکز اغلب به صورت وسیعی در ). 1جدول ( اما افزایشی عددی را نشان داد (P>0.05)تیمار ها قرار نگرفت 
غلظت پالسمایی گلوکز در ). 1(نمی کند، که به دلیل تصحیحات تغذیه ای و نیاز جنین به گلوکز می باشد گاو های خشک تغییر 

میانگین غلظت پالسمایی گلوکز در گاو هایی ). 2جدول ((P<0.05)بعد از زایش تحت تاثیر جیره های قبل از زایش قرار گرفت
غلظت پالسمایی گلوکز در جیره های ).  میلی گرم در دسی لیتر75/64(ود که از جیره شاهد تغذیه کرده بودند، پایین ترین مقدار ب

 که نشان دهنده کمتر قرار گرفتن این دام ها درتعادل منفی انرژی بعد از زایش نسبت به دام های (P<0.05) افزایش یافت 3و2
ر زمان افزایش اسیدهای چرب غیر ، گزارش کردند غلظت های گلوکز و انسولین د)5(کوکانن و همکاران. جیره شاهد می باشد

در مطالعه حاضر، غلظت گلوکز پالسما در هر سه تیمار، با نزدیک شدن به روز زایش کاهش . استریفیه پالسما، کاهش می یابد
اده اما در روز زایش به دلیل ترشح گلوکوکورتیکوئید ها، منابع گلیکوژن کبدی کامالً مورد استف)  میلی گرم در دسی لیتر75(یافت 

  .قرار گرفته و اوج غلظت گلوکز در پالسما بود 
   غلظت پالسمایی لپتین در قبل از زایش تحت تاثیر سطوح مختلف انرژی قرار گرفت و اثر جیره های دارای مکمل پودر چربی بر 

 بود 3و2از جیره های در جیره  شاهد یا جیره یک غلظت لپتین زیادتر ). 1جدول ( بود(p<0.05)غلظت پالسمایی لپتین معنی دار 
با ). 1جدول ( معنی دار نبود3و2 دارای غلظت پالسمایی لپتین بیشتری بود، هرچند تفاوت بین جیره 2 نسبت به جیره 3اما جیره 

نزدیک شدن موعد زایش، به دلیل قرار گرفتن دام ها در تعادل منفی انرژی، استفاده از ذخایر بدنی آغاز شده و با کاهش میزان 
در قبل از زایش با کاهش نمره شرایط بدنی، در تمامی دام ها میزان . ربی ها کاهشی در تولید لپتین ایجاد خواهد شدساخت چ

غلظت پالسمایی هورمون لپتین در بعد از . که مطابق با یافته های دیگران است) 1جدول (غلظت لپتین پالسما نیزکاهش یافت 
در مطالعه حاضر نیز اثر ماده مغذی چربی بر ترشح لپتین در قبل ). 1جدول(ار نگرفت زایش، تحت تاثیر جیره های قبل از زایش قر
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 اما در بعد از زایش به دلیل تغییرات متابولیکی جهت سنتز شیر و مقابله با استرس های زایمان، (p<0.05)از زایش معنی دار بود 
میانگین ماده خشک مصرفی در جیره  . بعد از زایش بگذارندجیره  های قبل از زایش نتوانستند تاثیری بر غلظت پالسمایی لپتین

 با هم اظ آماری تفاوت معنی داری کیلوگرم بود که از لح6/12 و 0/12، 7/12های با غلظت چربی کم، متوسط و زیاد به تر تیب 
  .نداشت

  نتیجه گیری
 پیش از زایش، جیره های .لپتین موثر بود  غلظتنتایج نشان داد افزایش انرژی جیره ها از طریق مکمل چربی در دوره انتقالی بر

  .دارای غلظت انرژی باالتر، غلظت لپتین کمتری داشتند
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 و (MD) ، چربی متوسط(LD) در نزدیکی زایش از جیره با چربی کم تغذیه شدهمقادیر اندازه گیری شده گاوهای. 1جدول  
   (HD)چربی زیاد 

 P- value معنی دار بودن جیره های پیش از زایش

 اثر متقابل زمان جیره LD MD HD متغیرها

SEM 

M vs. H L vs. H L vs. M  

 سید های چرب غیر استریفیه ا

 NS NS NS 75/4 53/0 17/0 44/0 325 316 305 پیش از زایش

 NS * NS 60/5 46/0 38/0 88/0 386 398 400 پس از زایش

 )نانوگرم در لیتر(لپتین

 NS NS 13/0 53/0 11/0 03/0 * 9/1 8/1 4/2 پیش از زایش

 NS NS NS 14/0 11/0 26/0 61/0 5/2 9/1 0/2 پس از زایش

 )میلی گرم در دسی لیتر(گلوکز

 NS NS NS 09/1 48/0 48/0 90/0 6/73 0/71 0/71 پیش از زایش

 NS 07/1 33/0 01/0 07/0 ** * 8/73 7/70 7/64 پس از زایش
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