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اثر پروتئین قابل متابولیسم در جیره پیرامون زایش بر عملکرد ،فراسنجههای
خونی و پاسخ ایمنی میشهای افشاری
سید سعید موسوی ،*1حمید امانلو ،2علی نیکخواه  ،3حمیدرضا میرزایی الموتی  ،4علی مصطفی تهرانی
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 .1محقق بخش تحقیقات علوم دامی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان ،زنجان – ایران
 .2استاد گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان  -ایران
 .3استاد گروه علوم دامی ،دانشکده مهندسی علوم زراعی و دامی ،پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج – ایران
 .4استادیار گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان – ایران
 .5استادیار بخش تحقیقات تغذیه و فیزیولوژی ،مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور ،کرج  -ایران

تاریخ پذیرش مقاله1395/05/19 :

تاریخ وصول مقاله1394/04/31 :

چكيده
هدا از ادن پاوه  ،بررسی اثر سطوح متفاوت پروتئین قابلمتابولیسم در جیره پیرامون زاد
می های افشاری و برهها بود ۳2 .رأس می
قبل و بعد از زاد

دک بار زادشطی ش

هفته آخر آبستنی و ش

بژر عملکژرد و فراسژنجههژای خژونی
هفته اول شیردهی با جیژرههژای غژذادی

محتوی پروتئین قابلمتابولیسم پادین و بای به ترتیب معادل و  20درصد بایتر از نیاز می

توسط انجمن تحقیقات ملی به صورت آزماد
امتیاز ورعیت بدنی می

فاکتوردل در قالب طرح کامالٌ تصادفی تغذده شدند .ماده خشژک مصژرفی ،وزن بژدن،

و تغییرات آنها ،وزن بره در دک و سه هفتگی و افزاد

وزن روزانه برهها تحژت تژ ثیر تیمارهژای آزمادشژی

قرار نگرفت .مقدار و ترکیبات آغوز تحت ت ثیر تیمارهای آزمادشی قرار نگرفت ،اما افزاد
متابولیسم پادین در قبل و بعد از زاد

دو قلوزای توصیه شژده

تولید شیر در تیمار حژاوی پژروتئین قابژل

( )P=0/007نسبت به سادر تیمارها مشاهده شد .غلظت اوره ( )P= 0/000۱و کلسترول پالسما

( )P= 0/02به طور معنیدار در تیمار پروتئین قابل متابولیسم بای نسبت به تیمار پروتئین قابل متابولیسم پادین در اواخر آبستنی بیشژتر
بود .کاه

مقاومت به انسولین ( )P= 0/0۳و افزاد

در قبل و بعد از زاد

حساسیت به انسولین ( )P= 0/0۱در تیمار حاوی پروتئین قابل متابولیسم پژادین

مشاهده شد .تفاوت معنیدار بین تیمارها از نظر تعداد گلبولهای سفید ،قرمز و ددگر سلولهای خونی مشژاهده

نشد .براساس نتادج ادن آزماد  ،درصد پروتئین قابل متابولیسم تعیین شده توسطانجمن تحقیقات ملی ،بژرای مژی هژای افشژاری در
اواخر دوره آبستنی و اوادل شیردهی توصیه میشود.
كلیدواژهها :ادمنی ،پروتئین قابلمتابولیسم ،عملکرد ،گوسفند ،بره

* نودسنده مسئول

Email: s-mousavi@areo.ir
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مقدمه

اولیه مسیر گلوکونئوژنز)افزاد

کتژژوز دژژا مسژژمومیت آبسژژتنییکی از مهژژمتژژردن ناهنجژژاری

پروتئین خام جیره ،غلظت گلوکز و نیتژروِِِِژن اورهای خژون

هفتژه آخژر دوره

و درصد چربی ،پروتئین و مژواد جامژد فاقژد

متابولیکی می

هادر طول چهار تا شژ

آبستنیو اصویً در آبستنیهای با بی

قبل از زاد

از دک جنین به وجود

چربی آغوز می ها را افزاد

می دهژد .افژزاد

درصژد

می دهد ولی ت ثیری بر وزن

میآدد]۱۱و.[۳2در طول ادن مدت حدود  ۳۳تا  ۳6درصژد

تولژژد ،افژژزاد

گلوکز گردش خون برای ت مین انرژی جنین مصژرا شژده

زندهمانی برهها در سن شژیرگیری و مقژدار آغژوز تولیژدی

که در نتیجهدآن افزاد

اجسام کتونی و در بژی تژر مژوارد

وزن روزانژژه ،وزن از شژژیرگیری ،میژژزان
سطح پروتئین خژام جیژره قبژل از زادژ

ندارد].[۱افزاد

کمبژژود کلسژژیماتفاق مژژیافتژژد]۳۴و.[۳5در صژژورت بژژروز

باعث افزاد

مسمومیت آبستنی غلظتهای گلیسرول و اسیدهای چژرب

شیرگیری ،زندهمانی برههژا ،مقژدار آغژوز و شیرشژده ولژی

غیر استردفیه خونبه ترتیژب  57و  67درصژد افزادشژیافتهو

مژی دهژد] ۱0 ،6و  .[2۴زنژده

مشکالتی برای می

و بژره قبژل و بعژد از زادژ

وزن بدن می هژا ،وزن تولژدبره هژا ،وزن از

درصد سختزادی را کاه

بوجژود

مانی بره به تغذده می

میآدد].[۳5

و چال

در اواخر دوره آبستنی بستگی دارد

هادی در تغذده می

ها در طژول اواخژر آبسژتنی

رشد فزادنژده جنژین و غژدد پسژتانی نسژبت بژه سژادر

وجود داردکه انرژی و پروتئین کافی را برای نگهداری،رشد

بافتهای بدن دراواخر دوره آبستنی ،نیاز به مواد مغژذی را

جنین ،نیاز های فیزدولوژدکی حیوان ،رشژد غژده پسژتانی،

داده ودر صورت عدم ت مین آن ها توسط خژوراک،

در

افزاد

تولید آغوز و شیر طلب می کند] .[22سوح تغذده مژی

اسید های آمینهازعضالت برای تامین نیازهژادپروتئینیجنین،

اواخر آبستنی باعث تولید بره های رعیو ،وزن تولد غیژر

غدد پستانی و رحم آبستنجابهجامی شژود]۱5و[۳0از طژرا

دکنواخت در برههای دوقلو و سه قلو،کاه

فولیکول پشم

ددگر خوراک مصرفی نشژخوارکنندگان در اواخژر آبسژتنی

و ذخیره کمتر انرژی در بره ها می شود.ذخادر کژم انژرژی

بهواسطه تغییرات هورمژونی و کاهشژحجمفیزدکی شژکمبه

در بره های متولد شده ،تلفات بره رابهوداه در آب و هوای

کاه

میدابد]،[۱۴بههمین دلیل افزاد

در طول دوره آبستنی و بعد از زاد

مرگ و میر برههژا

سردافزاد

به دلیل فقر غژذادی و

با توجه به نق

عدم ت مین نیازهای حیوان گزارش شده است].[۱۴

حساسیت به انسولین را افزاد

و اهمیت پژروتئین قابژلمتابولیسژم در

بهبود برخی از صفات عملکردی می ها و نیاز به پژروتئین

مصرا پروتئین قابلمتابولیسمدر اواخژر دوره آبسژتنی،
گلوکونئوژنز را تحردک ،تجزده بافژت چربژی را کژاه

می دهد].[۱۴

قابژژلمتابولیسژژم بژژای در جیژژرههژژای اواخژژر دوره آبسژژتنی

و

بهخصوص می هادی با درصد دوقلوزادی بای ،ادن پاوه

مژیدهژد،در نتیجژه بافژت

بهمنظور مطالعه اثر سطوح متفاوت پروتئین قابژلمتابولیسژم

چربی کمتر تجزدژه شژده و تولیژد اجسژام کتژونی کژاه

بر صژفات عملکژردی و متابولیژتهژای خژون در مژی

میدابد .ادن امر مسمومیت آبستنی را کاه  ،سیستم ادمنژی

عملکرد رشد و زنده مانی برهها انجام شد.

و

و شیردهی را بهبود میبخشد و میتوانژد بژر زنژدهمژانی و
ادمنی برهها مؤثر باشد .افزاد

درصد پروتئین خام جیره از

مواد و روشها

 ۱2به  ۱۴و  ۱6درصد در اواخر دوره آبستنی ،ذخژادر بژدن

می های افشاری مورد استفاده در ادن تحقیق،دو هفته قبل

بهوداه پروتئین قابل جابهجا شدن در بدن را(دکژی از مژواد

از قوچاندازی به روش اسژتفاده از سژیدر محصژول کشژور
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اثر پروتئین قابل متابولیسم در جیره پیرامون زایش بر عملکرد ،فراسنجههای خونی و پاسخ ایمنی میشهای افشاری

استرالیاو تزردق عضالنی  ۴00واحد هورمون گنژادوتروپین

تغذده شدند ] .[۹جیرههای آزمادشی توسط نرمافژزار جیژره

دک بار

نودسی دانشگاه کرنل ()CNCPSو برای مژی هژای دوقلژو

کرده با میانگین وزن بدن  76 ±6/56کیلوگرم تا قبل

آبستن و شژیرده تنظژیم شژدند ] .[5بژا اسژتفاده از جژداول

هفته

استاندارد و روابژط رگرسژیونی انژرژی قابژل متابولیسژم و

سرم ماددان آبستنهمزمان فحل شدند ۳2.رأس می
زاد

از دردافت تیمارهای آزمادشی در مرتع بوده و از ش
تا ش

قبالز زاد

هفته بعد از زاد  ،به صورت آزمژاد

فاکتوردل  2 ×2با دو نوی جیره های قبژل از زادژ

تجزدهپذدری پروتئین جیرهها محاسبه شد ] [20و براسژاس

(جیژره

محاسبات رگرسیونی ،جیرهها دارای انرژی قابل متابولیسژم

حاوی پروتئین قابل متابولیسم توصیه شده و جیژره حژاوی

( 2/۳۹مگاکژژالری در هژژر کیلژژوگرم خژژوراک) و پژژروتئین

 20درصد بی تر از پروتئین قابل متابولیسم توصیه شژده)و

قابلتجزده و غیژر قابژلتجزدژه شژکمبهای برابژر و سژطوح

دو نژژوی جیژژره بعژژد زاد (جیژژره حژژاوی پژژروتئین قابژژل

پروتئین قابژلمتابولیسژم متفژاوت داشژتند] ۱۸و .[20مژواد

متابولیسم توصیه شده و جیره حاوی  20درصد بژی تژر از

خوراکی و مواد مغذی در جیرههای آزمادشی در جژدول ۱

پروتئین قابل متابولیسم توصیه شده) در قالب طژرح کژامال

ارایه شده است.

تصادفی با چهار تیمار و هشت تکرار و بژه طژور انفژرادی
جدول  .1مواد خوراكی و مواد مغذی در جیره های آزمایشی حاوی دو سطح پروتئین قابل متابولیسم در قبل و بعد از زایش
پی
ماده خوراکی (درصد ماده خشک)

پ

از زاد

از زاد

پروتئین قابل

پروتئین قابل

پروتئین قابل

پروتئین قابل

متابولیسم بای

متابولیسم پادین

متابولیسم بای

متابولیسم پادین

دونجه

25

25

20

20

ذرت سیلوشده

۳2

۳۱/۸۹

۳0

۳0

کاه جو

۱۱/57

۱۱/۴5

-

-

سبوس گندم

-

-

۱2/۹۱

۳7/۸0

کنجاله سودا

۴/۴۸

0/67

۱0

5/۴5

کنجاله گلوتن ذرت

۱

-

2/۱6

۱

آرد ماهی

0/5

-

5

-

دانه جو

2۴/۴6

۳0

۱۳/57

2/26

نمک

-

-

0/5

0/ 5

دی کلسیم فسفات

-

-

0/5

0/ 5

0/5

0/5

0/5

0/ 5

۱

مکمل معدنی

2

مکمل ودتامینی

بیکربنات سددم

0/5

0/5

0/5

0/ 5

-

-

۱

۱
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ادامه جدول  .1مواد خوراكی و مواد مغذی در جیره های آزمایشی حاوی دو سطح پروتئین قابل متابولیسم در قبل و بعد از زایش
پی
ماده خوراکی (درصد ماده خشک)

از زاد

از زاد

پ

پروتئین قابل

پروتئین قابل

پروتئین قابل

پروتئین قابل

متابولیسم بای

متابولیسم پادین

متابولیسم بای

متابولیسم پادین

مواد مغذی
ماده خشک (درصد)

6۸/67

6۸/65

67/0۸

6۹/۴۸

انرژی قابل متابولیسم (مگاکالری در کیلوگرم)

2/۳۹

2/۳۹

2/۳۹

2/۳۹

پروتئین خام (درصد)

۱۱/65

۹/۹۴

۱6/۴۹

۱۴/0۹

پروتئین قابل متابولیسم (درصد)

۸/۴6

7/05

۱2/25

۱0/2۱

پروتئین غیر قابل تجزده در شکمبه (درصدی از پروتئین خام)

2۸/۸۳

2۸/0۸

2۹/۹۹

2۸/۹۳

پروتئین قابل تجزده در شکمبه (درصدی از پروتئین خام)

7۱/۱7

7۱/۹2

70/0۱

7۱/07

لیزدن به متیونین

2/۴6

2/۳۳

2/6۴

2/60

 .۱مکمل معدنی :کلسیم  200گرم در کیلوگرم ،منیزدم  ۹0گرم در کیلو گرم ،کبالت  ۳5میلی گرم در کیلوگرم ،م

 ۳500در کیلژوگرم ،دژد  ۱5۱میلژی

گرم در کیلو گرم ،آهن  ۱7500میلی گرم در کیلو گرم ،منگنز  ۱۳500میلی گرم در کیلوگرم ،سلنیم  ۹0میلی گرم در کیلوگرم،و روی  ۱۴۳00میلی گژرم
در کیلو گرم
 .2مکمل ودتامینی :ودتامین ۱500000 Aواحد بین المللی در کیلوگرم ،ودتامین  ۴00000 Dواحد بین المللی در کیلوگرم و ودتامین  6000 Eواحد بژین
المللی در کیلوگرم

زمانشیرگیری و تیپ تولد ثبت شد.

جیژرههژا بژه صژژورت کژامالً مخلژوط در دو وعژژده در
ساعتهای هشت و  ۱6به می ها خورانژده شژد و هژر روز

تولید آغوزبژا وزن کژردن بژره قبژل و بعژد از خژوردن

بقادای خوراک قبل از عرره وعده صبح از آخور جمعآوری

و تولیژد شژیربه روش

آغوز] 2۴[22ساعت بعژد از زادژ

و توزدن شدند.می ها در طول شبانه روز بژه آب دسترسژی

دوش

آزاد داشتند و خوراک در حد اشژتها بژه آنهژا عررژه شژد.

اندازهگیری شد و شیر تصحیح شده بر اسژاس چربژی 6/5

می ها در صبح و قبل از عرره خوراک وعده صبح طی دو

درصدو شیر تصحیح شده بر اسژاس چربژی  6/5درصژد و

روز متوالی در آغژاز( ۱05و۱06روزگژی) و در نزددژک روز

پژژروتئین  5/۸درصژژد بژژا اسژژتفاده ازروابژژط ۱و 2محاسژژبه

و تژا ۱50روز

از آغوز نمونژهگیژری شژد

زادمان ( ۱۴۴و  ۱۴5روزگی) در زمژان زادژ
بعد از زاد

بژا تزردژق عضژالنی هورمژون اکسژیتوسژین][2۹

شد] .[2۸بالفاصله بعد از زاد

و برهها در زمان تولد(به صورت دو قلو و تژک

درصد چربی ،پروتئین ،یکتوز و مواد جامد عاری از چربی

وزن

آن به کمک دستگاه میلکواسکن ( ،7۸۱۱0فژوس ،هیلفژورد

قلو) ،دک و سه هفته بعد از تولد توزدن شژدندوافزاد

ساخت کشور دانمارک)اندازه گیری شد.

روزانه اندازه گیری شد .نمره ورعیت بدنی می ها در آغژاز

])FCM(6.5) = Milk(kg) × [0.37+ (0.097× Fat(%

و پادژژان دوره بژژر مبنژژای سیسژژتم نمره ژدهی پژژنج امتیژژازی،

][۱

نمرهدهی شدند .همچنین مدت آبستنی ،درصد مرگ ومیر تژا

FPCM
= Milk(kg) × [0.25+ (0.085× Fat(%) +
])0.035 Protein(%
][2

)(6.5; 5.8
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RQUICKI = 1/[log glucose (mg/dl) + log insulin
])(µU/ml) + log NEFA (mmol/l
][5

در ادن رابطهها FCM ،و  FPCMبه ترتیب برابر میژران
شیر تصحیح شده بر اساس چربی  6/5درصد چربی و شیر
تصحیح شده بر اسژاس  6/5درصژد چربژی و  5/۸درصژد

RQUICKIBHB = 1/[log glucose (mg/dl) + log
insulin (µU/ml) + log NEFA (mmol/l) + log BHB
])(mmol/l
][6

پروتئین است.
خونگیری از سیاهرگ وداج بهصورت ناشتادر روزهای
۱0و دکروز مانده به زاد
سنج

و  ۱2روز بعژد از زادژ

داده های دوره اواخر آبستنی (قبل از زاد ) و دادههای

بژرای

دوره شیردهی (بعد از زاد ) با استفاده از نرمافژزار آمژاری

متابولیتهای خون ،انجام شد .نمونههای خژون در

( SASنسخه  )۹/۱/۳و با روده مختلط ] [۳۳به ترتیب برای

 ۳000دور به مدت  ۱5دقیقه سانتردفیوژ شدند و پالسژمای

مدلهای  7و  ۸تجزده و میانگینهژا توسژط آزمژون تژوکی

آنها جدا شد .پروتئین کل ،آلبومین ،نیتروژن اورهای خژون،

مقادسه شدند].[۱۸

کراتینین و آسپارتات آمینو ترانسفرازو کلسترول در پالسما،
توسژژط کیژژتهژژای پژژارس آزمونبژژا اسژژتفاده از دسژژتگاه

][7

اسپکتروفتومتر (پرکین ساخت کشور آمردکا) ،گلوکز خژون

در ادژژن رابطژژه Yij ،مشژژاهده مربژژوط بژژه تیمژژارiامµ ،

در زمان خونگیری از می ها با دستگاه گلوکزسژنج (اکیژو

میانگین صفت Ti ،اثر تیمار (میزان پروتئین قابل متابولیسم)

چک اکتیو ،محصول کشور آلمان) ،غلظت اسیدهای چژرب

و eijاثر اشتباه آزمادشی بود.

غیراسژژتردفیه و بتژژا هیدروکسژژی بوتیراتبژژه ترتیژژب توسژژط

][۸

کیتهای محصول کشورهای آلمان و انگلستان و بژه روش
آنزدمی و غلظت انسولین به روش کیت گوسفندی مرکژود

میانگین صفت Ai ،اثژر جیژره هژای قبژل از زادژ  Bj ،اثژر

اندازهگیری شد .مقاومت به انسولین با مژدل هموسژتازد

جیره های بعد از زاد  ،ABij ،اثر متقابل جیره های قبژل از

مقاومژژت بژژه انسژژولین ۱و حساسژژیت بژژه انسژژولین بژژا

زاد

های کمی بررسژی حساسژیت بژه انسژولین 2طبژق

روابژژط  5 ،۴ ،۳و  6بژژا اسژژتفاده از فراسژژنجههژژای گلژژوکز،

اثر سطوح پروتئین قابلمتابولیسم در قبل از زاد

بوتیردک اندازه گیری شد ].[۱۹
insulin
][ ۳

×

)(mmol/ml

و بعد از زاد

و ،eijkاثر اشتباه آزمادشی است.

نتایج و بحث

انسژژولین ،اسژژیدهای چژژرب غیراسژژتردفیه و بتاهیدروکسژژی

[glucose

Yijk = µ + AiBj + ABij + eijk
در ادن رابطژه Yijk ،مشژاهده مربژوط بژه هژر تیمژارµ ،

دا محصژول کشژور سژوید و بژا اسژتفاده از دسژتگاه ایدژزا

شاخ

Yij = µ + Ti + eij

بژر مژاده

خشک مصرفی روزانه معنیدار نبود (جدول  )2که با نتادج
ددگران همخوانی داشت ] ۳و  .[۱2با ادن حال ،کاه

= HOMA-IR
(µU/ml)]/22.5

ماده

خشژژک مصژژرفی روزانژژه بژژا ارژژافه کژژردن پژژروتئین
غیرقابلتجزده قابلهضژم بژه جیژره غژذادی گژزارش شژده

QUICKI = 1/[log glucose (mg/dl) + log insulin
])(µU/ml
][ ۴

است] .[7تفاوت در گزارشها میتوانژد ناشژی از سژطح و
منبع پروتئین مصرفی در جیرهها باشد.

1. HOMA-IR: Homestasis Model of Insulin Resistance
2. QUICKIs: Quantitative Insulin Sensitivity Check Indexes
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جدول  . ۲اثر جیرههای آزمایشی قبل از زایش بر صفات عملکردی میش های آبستن
صفات

پروتئین قابل

پروتئین قابل

متابولیسم بای

متابولیسم پادین

۱/۹۸

۱/۹۳

ماده خشک مصرفی (کیلوگرم در روز)

SEM

۱

P-value

0/۸۴

0/۱5

وزن بدن می ها (کیلوگرم)
۹۴/۱0

۹۴/00

5/۴۳

0/۹7

شروی آزماد

هفته آخر آبستنی)

(در ش

۹۹/76

۹۸/56

5/۴۹

0/67

5/66

۴/57

۱/۹6

0/2۸

بعد از زاد

۸7/56

۹0/۳2

6/7۹

0/۴۳

تغییر وزن بدن در زادمان

-۱2/20

-۸/26

۴/۸6

0/۱2

قبل از زاد
تغییر وزن بدن در ش

هفته آخر آبستنی

نمرهورعیت بدنی می ها
شروی آزماد

۳/5۳

۳/۴7

۱/۴۱

0/72

قبل از زاد

۳/67

۳/7۳

0/۳۸

0/72

تغییر نمره بدنی در چهار هفته آخرآبستنی

+0/۱۴

+0/26

0/0۸

0/۳5

وزن بدن برهها (کیلوگرم)
مجموی وزن تولد

۸/65

۸/۱0

0/2۱

0/26

وزن تولد

۴/7۸

۴/۸5

0/۱۹

0/76

دک هفتگی

6/07

6/2۴

0/25

0/6۳

سه هفتگی

۹/70

۱0/۳۸

0/۳۸

0/2۱

0/2۳۴

0/26۳

0/0۱

0/۱۱

۱/۸۱

۱/67

0/۳۴

0/۱7

۸06/۸6

7۳2/۱7

70/۸2

0/56

۳/۴5

۴/00

0/۳5

0/62

۱۴۹/57

۱۴۹/۸۳

0/5

0/۹0

افزاد

وزن روزانه

تیپ تولد (تعداد بره متولدشده)
وزن جفت (گرم)
مرگ ومیرتا شیرگیری (درصد)
مدت آبستنی (روز)
 - 1خطای استاندارد میانگینها

سطح پروتئین قابلمتابولیسم در جیره های قبژل و بعژد
از زاد

می ها ،بر وزن بدن و تغییرات وزن بدن مژی

همچنین بر وزن تولد ،افژزاد

مقدار توصیه شده بژود].[۳۸در آزمژاد

حارژر مژی تژوان

و

چنین بیان کرد که اگر نیاز دام به پژروتئین قابژل متابولیسژم

وزن روزانژه و زنژده مژانی

رشژد و

تامین شده باشد افزاد

آن نه فقط باعث افژزاد

بژژرههژژا ت ژ ثیر معنژژیداری نداشژژت(جژژداول  2و )۳کژژه بژژا

وزن بدن نمی شود بلکه جهت دفع نیتروژن ارافی بدن که

گزارشهای ددگران همخژوانی دارد ] ۱و  .[7در آزمادشژی

دک مسیر انرژی خژواه مژی باشژد ،باعژث مصژرا انژرژی

مشابهنشژژان داده شژژد کژژه پژژروتئین قابژژلمتابولیسژژمبایتر

بیشتر و کاه

وزن بژدن نیژز مژی شژود .ورژعیت بژدنی

بهصورت خطی اثر افزادشی در وزن بدن و نمژره ورژعیت

می ها در مطالعه حارر در ورعیت خوب بژود واحتمژال

مذکور ،سژطح

ها از پروتئین در جیره برای بازدافت ذخژادر

بدنی می

در هنگام زاد

دارد .در آزماد

استفاده می
بدنی کم بود.

پروتئین قابلمتابولیسم مورد استفاده  ۸0 ،60و  ۱00درصژد
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تغذده می
طول ش

آبستن با  ۱۴0درصد نیاز پژروتئین خژام در

هفته آخر آبستنی باعث افزاد

در زمان زاد

کمتر پروتئین میکروبی شده و بهنظر میرسد هژم زمژان بژا
افزاد

وزن بدن مژی

و وزن تولد بره شد که از لحاب وزن تولژد،

جیره نیز افزاد

مغادر با نتادج ادن آزماد ها است ] [22چژون در آزمژاد

دابد .مژدت آبسژتنی و وزن جفژت تحژت

ت ثیر تیمارهای آزمادشی قرار نگرفت (جدول .)2

ذکر شده برهها به صورت تک قلو بودنژد ،امژا در آزمژاد
حارر ،غالب تیپ زاد

سطح پروتئین خام جیرهها یزم است سطح انژرژی

نتادج فراسنجه های خونی قبل از زاد
بعد از زاد

می ها دوقلو بود که معمویً وزن

بدن تک تک بره های دوقلو کمتژر از بژره هژای دژک قلژو

در جژدول  ۴و

در جدول  5نشان داده شژده اسژت .افژزاد

پروتئین قابلمتابولیسم در جیژره غژذادی در قبژل از زادژ
نیتروژن اورهای خژون شژد ( )\=0/000۱کژه

میباشد .ادن اختالا نشان می دهد که تجزده و تحلیل بادد

باعث افزاد

براساس تعداد برههای متولد شده دکسان صورت گرفتژه و

احتمایً به دلیل بازده کژم تبژددل پژروتئین قابژلتجزدژه بژه

دا دادهها برای تیپ تولد تصژحیح شژده باشژند .در مطالعژه

پروتئین میکروبی است .غلظت نیتروژن اورهای خون تابعی

سطح پروتئین خام جیره غژذادی از  7۹بژه

از غلظت پروتئین خام جیره غذادی میباشد ،که مژرتبط بژا

دوقلوزا منجر به

تجزده پذدری شژکمبه ای پژروتئین خژام و انژرژی مصژرفی

بایتر از ۱57

میباشد ] .[۱۳نتادج فراسنجههای خونی موافق با مطالعژات

گرم ت ثیر چندانی نداشت ] .[۱5با توجژه بژه ادنکژه انتقژال

قبلژی ] ۱و  [۱5و مغژادر بژا سژادر نتژادج ] ۳و  [7بژود کژه

اسیدهای آمینه از مادر بژه بافژت جنینژی بژه شژدت تنظژیم

احتمژژایً بژژه دلیژژل دکسژژان بژژودن پژژروتئین جیژژرههژژا در

میشود و جفت برای انتقال بیشتر آن به جنین توانادی کمی

آزماد های ددگران بود .غلظت کلسژترول پالسژما نیژز بژا

پروتئین خژام

معنژیدار دافژت

ددگری ،افزاد

 ۱۱6گرم در کیلوگرم ماده خشک در می
افزاد

وزن تولد بره شد ،درحالیکه افزاد

دارد ] [۱5لذا بعید به نظر میرسد که افزاد

افزاد

پژروتئین قابژلمتابولیسژم افژزاد

جیره غذادی بیشتر از سژطح مژورد نیژاز در اواخژر آبسژتنی

( ،)P=0/02درصورتیکه سادر فراسنجههای خون از جملژه

بتواند اثر مهمی بر وزن تولد برههژا داشژته باشژد ] .[25در

گلوکز ،پروتئین کل ،آلبومین ،گلوبولین ،کراتینین ،اسیدهای

مطالعه ددگژر ،افژزاد

پژروتئین جیژره غژذادی در قبژل از

چرب غیراستردفیه و بتاهیدروکسی بوتیرات بژین دو تیمژار

زادمژژان باعژژث افژژزاد

وزن تولژژد بژژره شژژده اسژژت ]،[22

تفاوتی مشاهده نشد (جدول  .)۴غلظت گلوکز ()P= 0/0۴

درصورتیکه در مطالعه ددگر غلظت پروتئین خام بیشژتر از

و کراتنین در تیمار پروتئین قابل متابولیسم بژای در قبژل از

مطالعه حارر بود با ادن حال چنین اثر مشابهی نیز مشاهده

معنژژیدار دافژژت

نشد ] .[۱عدم افزاد

زاد ژ

وزن تولد در مطالعه حارژر ممکژن

است به دوره کوتاه تر آزماد

(جدول .)5

مربوط باشژد و دژا بژه نظژر

پروتئین قابلمتابولیسم بای ،سطح قند خژون را افژزاد

می رسد که تیمار غذادی حژاوی پژروتئین قابژل متابولیسژم
پادین در حد کافی نیاز مژی

و پژژادین در بعژژد از زادشژژافزاد

میدهد ] [۱7ولی در دک مطالعه با افژزاد

پژروتئین خژام

آبسژتن را تژ مین مژینمادژد.

جیره از  7/۹به  ۱5/7درصد ،تفاوتی در غلظت گلوکز خون

گزارش بحث برانگیز در مورد ادن موروی احتمایً مربژوط

مشاهده نشد ] [۱5که با نتژادج ادژن آزمژاد

موافژق بژود،

به سطح پروتئین خام در جیرههای پاده باشد ،زدرا افژزاد

درصورتیکه مخالو با مطالعه قبلی بود ] [۱و احتمژای ،بژه

سژژطح پژژروتئین خژژام مخصوصژاً افژژزاد
قابلتجزده بدون افزاد

پژژروتئین

سطح زداد غلظت پروتئین عبوری در مطالعه قبلژی مژرتبط

بخژ

سطح انرژی جیرهمنجر بژه تولیژد

باشد .با توجه به ادنکه گلژوکز تنهژا منبژع انژرژی رحژم و
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دارد ] .[۴غلظت کلسژترول در جیژره غژذادی

جنین است ،فرض بر ادژن اسژت کژه انژرژی بیشژتر بژرای

آنزدمها نق

سم زدادی آمونیاک مازاد مصرا می شود که گلوکز توانادی

حاوی پروتئین قابلمتابولیسم بای ،افزاد

دافت کژه علژت

نیست ،اما رژدم غذادی حژاوی

بالقوه در ادن زمینه را دارد .بنابرادن برای مقادسه بهتراسژت

آن در حال حارر مشخ

غلظت تجزده پذدری پروتئین در جیره پاده مد نظر باشد.

پروتئین قابلمتابولیسم بای ،ممکن است جهت خروج بیشتر
لیپوپروتئینها با چگالی پژادین از کبژد بژهصژورت افژزاد

غلظت پروتئین کل ،آلبومین و گلوبولین توسط تیمارها
تحت ت ثیر قرار نگرفت (جدول )۴و ادن با مطالعات قبلژی

سطح کلسترول پالسما کمک کند .افزاد

همخوانی دارد ] ۳ ،۱و  .[7با ادنحال ،نشان داده شژده کژه

در اواخر آبستنی به انسولین مرتبط است و انسژولین نقژ

جیره غذادی حاوی پژروتئین قابژلمتابولیسژم بژای ( ۱۳0در

مستقیمی در سوخت و سژاز بافژت چربژی بژدن در دوران

مقابل  ۸5درصد نیژاز) در سژه هفتژه آخژر آبسژتنی باعژث

می دابژد ][۳6

آبستنی دارد و در اواخر آبستنی می

کاه

غلظت کلسترول

پروتئین کل و آلبومین شده و ت ثیری بژر گلوبژولین

و درادژژن مطالعژژه نیژژز غلظژژت انسژژولین در تیمژژار حژژاوی

نداشت ] .[۱2آلبومین در فعالیژتهژای مختلژو نگهژداری

غیرمعنژیدار

افزاد

پروتئین قابل متابولیسم بای در قبژل از زادژ
کاه

مانند تنظیم فشژار اسژمزی خژون و حمژل مژواد مغژذی و

دافته بود.

جدول  .4اثر جیره های آزمایشی قبل از زایش بر فراسنجههای خونی میشهای آبستن
پروتئین قابل

پروتئین قابل

متابولیسم بای

متابولیسم پادین

گلوکز (میلیگرم در دسیلیتر)

6۸/75

60/75

۴/۹0

پروتئین (گرم در دسیلیتر)

6/50

6/۴۳

0/26

0/۸۴

گلوبولین(گرم در دسیلیتر)

۱/۹۳

۱/۴5

0/۱5

0/06

۴/۹۸

0/2۳

0/27

صفات

۴/5۸

آلبومین (گرم در دسیلیتر)
a

نیتروژن اوره ای خون(میلیگرم در دسیلیتر)
کراتنین (میلیگرم در دسیلیتر)

۳۱/6۹

b

۱/0۱
a

کلسترول (میلیگرم در دسیلیتر)

0/2۹

2۴/2۴

۱/۱۴

0/000۱

۱/00

0/07

0/۹۸

55/00

۹/۸5

0/02

اسید های چرب غیر استردفیه (میلی مول در لیتر)

0/۳7

0/25

0/07

0/۳0

بتاهیدروکسی بوتیرات(میلی مول در لیتر)

0/2۸۸

0/2۹۱

0/0۸

0/۹۸

آسپارتات آمینو ترانسفراز(واحد در لیتر)

56/25

55/00

۳/62

0/۸۱

انسولین (میکرو واحد در لیتر)

۱/۹۱

۴/۱۴

۱/۱۱

0/20

مقاومت به انسولین

۹/۴0

۱۸/0۱

5/۱7

0/27

حساسیت به انسولین (گلوکز ،انسولین)

0/2۸

0/26

0/02

0/۳۱

حساسیت به انسولین (گلوکز ،انسولین،اسیدهای چرب غیر استردفیه)

0/۳2

0/۳۱

0/02

0/۳7

0/۳۸

0/۳7

0/0۳

0/۳2

حساسژژیت بژژه انسژژولین (گلژژوکز ،انسولین،اسژژیدهای چژژرب غیژژر اسژژتردفیه،
بتاهیدروکسی بوترات)
 :a-bتفاوت ارقام در هر رددو با حروا غیر مشابه معنیدار است (.)p> 0/05
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شاخ

تفاوت اسیدهای چژرب غیژر اسژتردفیه و بتاهیدروکسژی

حساسیت به انسولین گزارش نشده اسژت .تغذدژه
کمژی بررسژی

بوتیرات در خون تیمارهای مختلو معنژیدار نبژود (جژدول

در پاسه بژه انسژولین بژهصژورت شژاخ

 .)۴بژژه عبژژارت ددگر،تعژژادل انژژرژی بژژا عررژژه پژژروتئین

حساسیت به انسولین ت ثیری ندارد ] .[۳7در مطالعه ددگری

قابلمتابولیسم تغییر نیافته است که مطابق با دافتههای ددگران

کژژاه

پاسژژه انسژژولین در اواخژژر آبسژژتنی گژژزارش شژژده

بود ] ۳و  .[۱6در مقادسه با مقاددر گزارش شده از اسیدهژای

است] .[26نتادج حارر نشان داد که سطوح انتخژاب شژده

چرب غیراستردفیه و بتاهیدروکسی بوتیرات توسژط سژادردن

پروتئین قابلمتابولیسم در قبل زادژ

] ،[۱6در مطالعه حارر مقدار پژادین دادههژا نشژان مژیدهژد

حساسیت به انسولین ندارد (جدول  .)۴به نظر میرسد کژه

می ها در تعادل کمتر انرژی بودند .ادن مشاهدات بژا توجژه

شاخ

حساسیت به انسولینممکن است در برخی شژرادط

به مطالعات سادردن ] ۳ ،۱و  [۱6نشان میدهد که به احتمژال

متابولیکی اقدام مناسبی برای تشژخی

زداد سطح پروتئین قابلمتابولیسم دک عامل بسیار مهم بژرای
تغییر ورعیت انرژی می

مورد ،قادر به تشخی

های دوقلوزا نیست.

باشژد ،امژا در ادژن

تفژاوت تیمارهژا نبود.سژطح آنژزدم

آسپارتات آمینو ترانسفراز به عنوان شاخ

مقدار پروتئین قابژلمتابولیسژم در جیژره قبژل از زادژ
ت ثیری بر مقاددر انسولین و شاخ

تژ ثیری در شژاخ

سالمت کبد بژا

تغییر سطح پروتئین قابل متابولیسم جیره تحت تژ ثیر واقژع
نشد (جدول  )۴همین روند در تیمارهای پ

حساسژیت بژه انسژولین

نداشت (جدول  ،)۴ولی مقدار مقاومژت بژه انسژولین (0/0۳

از زاد

نیژز

مشاهده شد (جدول .)5
تعداد سلولهژای خژون از جملژه گلبژولهژای سژفید،

= )Pو حساسیت به انسولین ( )P= 0/0۱در اثر متقابل تیمژار
حاوی پروتئین قابل متابولیسم پادین در قبل و بعژد از زادژ

گلبژژژولهژژژای قرمژژژز ،هماتوکردژژژت ،نوتروفیژژژلهژژژاو

معنیدار نشان داد (جدول .)5

مونوسیتهاتوسط سطح پروتئین قابل متابولیسم تیمارهژای

و افزاد

به ترتیب کاه

به جز مدل هموستازد
کم آن نشاندهنده افزاد

قبل از زاد

مقاومت به انسولین که مقژدار
حساسیت به انسولین اسژت ،اثژر

و بعژد از زادژ

تحژت تژ ثیر قژرار نگرفژت

(جداول  6و .)7

پروتئین قابلمتابولیسم در اواخر دوران آبستنی گوسفند بژر
جدول  .6اثر جیرههای آزمایشی قبل از زایش بر شاخصهای ایمنی پالسمای خون میشهای آبستن
پروتئین قابل

پروتئین قابل

متابولیسم بای

متابولیسم پادین

گلبول سفید (درمیکرولیتر)

۹025/۱

7675/۳

۱2۸0/۴

گلبول قرمز ( ۱06درمیکرولیتر)

۱۱/۸6

۱۱/6۴

0/25۹

0/56

نوتروفیل سگمنت (درصد)

۴7/75

۳۴/50

5/۳۴

0/۱۳

لنفوسیت (درصد)

50/25

6۳/25

5/26

0/۱۳

مونوسیت (درصد)

0/50

۱/00

۱/2۳

0/5۸

هموگلوبین (گرم در دسیلیتر)

۱2/۳2

۱۱/۱7

0/5۳

0/۱۸

هماتوکردت (درصد)

۳5/62

۳۳/65

۱/55

0/۴0

۴/۹۴

۴/۴5

0/۴۳

0/۴5

صفات

پالکت )۱05

درمیکرولیتر(
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پاسژژه سژژلولهژژای خژژونی بژژه اثژژر سژژطح پژژروتئین

ردزمغذیهای رروری کژافی باشژد ،مصژرا شژکلهژای

نشژده اسژت.

مختلژو مکمژژل سژلنیومی ،غلظژژت فراسژنجههژژای خژژونی

سطح پروتئین قابلمتابولیسم جیره غذادی (از  ۸5به

گوسفندان آبستن را به طور قابل توجهی تحت تژ ثیر قژرار

 ۱۳0درصد از احتیاجات) در اواخر آبستنی اثژرات مفیژدی

نمیدهد .ادن نتیجه میتوانژد دلیژل عمژومی بژرای مطالعژه

ادمنژی در برابژر انگژلهژا دارد ] .[۱2در دژک

حارر باشد زدرا موادمغذی که به عنوان پژی سژاز مطژرح

بررسی در گوسالههای شیری تغذده شده با جیره آزمادشژی

هسژژتند ،در صژژورت کمبژژود اثژژر خژژود را نشژژان داده و

( ۳0درصد پروتئینخام ،جادگزدن شیر با  20درصد چربژی

درصورتیکه بیشتر از نیاز ت مین شده باشژد نژه تنهژا نقژ

به نسژبت  2/۴درصژد وزن بژدن) و برنامژه اسژتاندارد (20

پی ساز را ادفا نمیکنند ،بلکه در بعضی موارد اثر منفی نیز

درصد پروتئین خام ،جادگزدن شیر با  20درصد چربژی بژه

ادجاد مینمادنژد .بنژابرادن ،عژدم تفژاوت در سژطح بژایتر

نسژژبت  ۱/۴درصژژد وزن بژژدن) ،تفژژاوتی در تعژژداد کژژل

پروتئین قابلمتابولیسم ممکن است ادن مفهوم را بیژان کنژد

گلبولهای سفید خژون ،ترکیژب جمعیتژی مونوسژیتهژا و

که مقدار توصیه شده پژروتئین قابژلمتابولیسژم ] [20کژافی

سژژطح ادمنوگلوبژژولین  )IgM(Mمشژژاهده نشژژد ] .[2۱در

بوده و سطوح بایتر آن نمیتواند باعژث تغییژر در غلظژت

مطالعه ددگری نیز اثژری از مکمژل سژلنیومی را بژر تعژداد

فراسنجههای خون شود.

قابلمتابولیسم به طور گسترده هنوز مشخ
افزاد

برای افزاد

نتادج تولید و ترکیبژات آغژوز در جژدول  ۸و شژیر در

لنفوسیتها در می های آبستن مشاهده نشده است ] [27و

جدول  ۹ارایه شده است.

ادن نتیجه حاصل شده که اگر مصرا ودتژامینهژا و سژادر

جدول  . 8اثر جیرههای آزمایشی قبل از زایش بر تولید و تركیبات آغوز تیمارهای آزمایشی
پروتئین قابل

پروتئین قابل

متابولیسم بای

متابولیسم پادین

آغوز (گرم در روز)

660/00

۴72/50

۱0۸/0

آغوز برای هر کیلو گرم وزن تولد (گرم در روز)

۱۳6/۳6

۹6/۸2

۱5/70

صفات

SEM

P-value

0/۳۳
0/۳2

ترکیبات آغوز (درصد)
پروتئین

۱6/22

۱7/۹۳

۱/06

0/60

چربی

۱2/77

۱۳/2۳

0/77

0/76

مواد جامد بدون چربی

20/26

2۱/6۴

۱/06

0/5۹

یکتوز

۴/5۱

۴/57

0/06

0/۴6

ترکیبات آغوز (گرم در روز)
پروتئین

۱07/05

۸۴/72

۱۳/75

0/۴5

چربی

۸۴/2۸

62/5۱

۱0/۱۴

0/۳7

مواد جامد بدون چربی

۱۳۳/72

۱02/25

۱6/5۸

0/۴۱
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تولید آغوز در هر دو گروه تفژاوت معنژیدار نداشژت.

آزمادشی قرار نگرفت که مطابق با نتادج ددگران بود ] ۳و .[7

الگژژوی مشژژابهی بژژرای ترکیبژژات و تولیژژد آغژژوز مشژژاهده

بهنظر میرسد که ترکیب آغوز به سژادگی بژا دسژتکژاری

شد.تولید شیر خام ،شیر تصحیح شده بر اساس  6/5درصد

پروتئین خام جیره غذادی وقتی که پژروتئین خژام بژین نژه

چربی و شیر تصحیح شده بر اسژاس  6/5درصژد چربژی و

تا ۱2درصد است تغییر نمیکند ] .[۱مصرا زداد اسیدهای

 5/۸درصد پروتئین خام در تیمار پروتئین قابژل متابولیسژم

تولیژد پژروتئین شژیر و چربژی

پادین در قبل و بعد از زاد

به طور معنیدار افزاد

آمینه در گاو ،باعث افزاد

شیر می شود ،اما در سطح مصژرفی مطالعژه حارژر چنژین

دافت

(جدول  .)۹در توافق با پاوه های قبلی ] 7 ،۳و  ،[۳۸که
در آن سطوح مختلو پروتئین قابلمتابولیسم آزماد

اثری مشاهده نشد ].[۳0
نتادج حاصل از ادژن پژاوه

شده،

نشژان داد کژه در جیژره

مکمل پروتئین غیرقابلتجزده قابل هضم ،ت ثیری بر خژروج

غذادی با انرژی دکسان ،سطح پروتئین قابلمتابولیسم بایتر

آغوز نداشت .با ادن حال ،عرره جیره غژذادی بژا پژروتئین

از مقدار توصیه شده در می های پیرامژون زادژ  ،اثژرات

تولیژد آغژوز شژد

مفیدی بر عملکرد ،فراسنجههای خونی ،تولید آغوز و شژیر

] .[22مطالعه قبلی ] [۱تمادل بژرای تولیژد آغژوز بژایتر را

و ورعیت سالمتی می ها ندارد .بنابرادن درصژد پژروتئین

نشان داد که احتمایً به خاطر سطح بایتر پروتئین غیر قابل

قابل متابولیسم توصیه شده ،بژرای مژی هژای افشژاری در

تجزده قابل هضژم و پژروتئین خژام در مقادسژه بژا مطالعژه

اواخر دوره آبستنی و اوادل شیردهی قابل استفاده است.

بای در اواخر آبستنی می  ،باعث کاه

حارر بود .ادن اختالا نشان میدهد که نوی منبع پروتئین
منابع

مورد استفاده از لحاب پروتئین غیرقابل تجزده و قابل تجزده
شکمبهای برای افزاد

پروتئین خام در جیره قبل از زاد ،

اثرات متفاوتی بر می

و بژره دارد .شژروی تولیژد آغژوز و

Amanlou H, Karimi A, Mahjoubi E and Milis C
(2010) Effects of supplementation with
digestible undegradable protein in late
pregnancy on ewe colostrum production and
lamb output to weaning. Journal of Animal
Physiology and Animal Nutrition 95: 616-622.

ترشح شیر توسط تعدادی از هورمونهای حساس به مژواد
مغژژژژژذی از جملژژژژژه پروژسژژژژژترون ،پژژژژژرویکتین و
گلوکوکورتیکوییدها کنترل میشود ] .[۸در دک بررسژی از

Annett RW, Carson AF and Dawson LER
(2005) The effect of digestible undegradable
protein (DUP) content of concentrates on
colostrum production and lamb performance of
triplet-bearing ewes on grass-based diets during
late pregnancy. Animal Science 80: 101-110.

پروتئین کنجاله سودا در اواخر آبسژتنی بژه منظژور کژاه
پروژسترون سرم در روزهای  ۱۴2آبسژتنی و دژک سژاعت
بعد از زاد

استفاده شد که منجر به افژزاد

تولیژد آغژوز

شد ] [2۳که ادن موافق با نتادج تحقیق حارر میباشد ،امژا
از ارزش کمی برخوردار است زدرا اثر مکمژل پژروتئین در

Annett RW, Carson AF and Dawson LER
(2008) Effects of digestible undegradable
protein (DUP) supply and fish oil
supplementation of ewes during late pregnancy
on colostrums production and lamb output.
Animal Feed Science and Technology. 146:
270-288.

می های دارای سژوح تغذدژه بررسژی شژده بژود .افژزاد
غلظت پروتئین خام جیره دا افژزاد

سژطح پژروتئین غیژر

قابل تجزده قابل هضم با سطح ثابت پژروتئین خژام جیژره،
ت ثیری بر غلظت پروتئین خژام آغژوز نژدارد ] 2و  .[۱0در
ادن آزماد
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