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مقایسه اثر منابع مختلف اسیدهای چرب در دوره آماده به زایش بر فعالیت چرخه
تخمدانی و فراسنجههای خونی گاوهای هلشتاین در زایش اول
صادق هاشمی*1،1مهدی دهقانبنادکی ،2مهدی گنجخانلو ،3ابوالفضل زالی 2و حمید کهرام

3

1دانشجوی دکتری2 ،دانشیار و 3استادیار گروه علوم دامی دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشگاه تهران
تاریخ دریافت22/70/21 :؛ تاریخ پذیرش22/72/70 :

چکیده
تاثیر تغذیه منابع مختلف چربی در دوره آماده به زایش بر سنجش جمعیت و اندازه فولیکولهای
تخمدان و اندازهگیری فراسنجههای خونی مرتبط با وضعیت انرژی بدن در پس از زایش در گاوهای
هلشتاین بررسی شد .تعداد  12راس گاو آبستن شیری هلشتاین (حدود  37روز مانده به زایش) انتخاب
و وارد آزمایش شدند .گاوها در سه تیمار آزمایشی به صورت تصادفی توزیع شدند ،تیمارهای آزمایشی
شامل )1 :کنترل (منبع کربو هیدراتی) )2 ،مکمل پودر چربی )3 ،سویای حرارت داده شده بودند .جیرهها
از لحاظ مقدار پروتئین یکسان و از لحاظ سطح انرژی متفاوت بودند .برای بررسی وضعیت متابولیکی
گاوها در دوره انتقال ،نمونه خون از همه گاوها در روزهای  1،0،11،21 ،-0 ،-11 ،-21مربوط به زایش
گرفته شد ،همچنین ماده خشک مصرفی و نمره بدنی دامها اندازهگیری گردید .برای بررسی عملکرد
چرخه تخمدان ،گاوها درروزهای  37تا  17و  07تا  07بعد از زایش بصورت روزانه مورد
اولتراسونوگرافی تخمدان قرار گرفتند .در پژوهش حاضر غلظت گلوکز پالسما در گاوهای تغذیه کننده
از منبع دانه سویا در مقایسه با گروه کنترل بهطور معنیداری افزایش یافت .عملکرد تخمدانی در گاوهای
تغذیه کننده با منبع دانهی سویای حرارت داده شده نسبت به گروه مکمل پودر چربی ،بهطور معنیداری
افزایش یافت .بین تیمارهای آزمایشی تفاوت معنیداری در ماده خشک مصرفی و تغییرات نمره بدنی
مشاهده نشد.
واژههای کلیدی :دانهی سویای حرارت داده شده ،دوره آماده به زایش ،اسیدهای چرب ،عملکرد چرخه
تخمدانی
*نویسنده مسئولdehghanb@can.ut.ac.ir :
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مقدمه
دوره انتقال ،دورهای است که  3هفته قبل از زایش تا  3هفته بعد از زایش را شامل میشود و به
عنوان یک مرحلهی حساس در گاوهای شیری شناخته شده است (دراکلی .)1222 ،یکی از چالشهای
اصلی در دوره انتقال گاوهای شیری ،افزایش ناگهانی احتیاجات غذایی برای حمایت از شروع شیردهی
در زمانی که خوراك مصرفی پایینتر از احتیاجات است ،میباشد (دراکلی .)1222 ،فشارهای
فیزیولوژیکی ناشی از دوره آبستنی (بخصوص در اواخر) و دوره شیردهی نقش بهسزایی در کاهش
ظرفیتهای تولید مثلی دامهای ماده دارند .توازن منفی انرژی در دوره شیردهی یک موضوع مهم در تغذیه

میباشد که باعث کاهش باروری در دوره شیردهی گاوهای شیرده میشود .توازن منفی انرژی ،بهبود و بازیابی
عملکرد دستگاه تولید مثلی را به تاخیر میاندازد و این تاخیر ،موجب کاهش باروری در طول دوره
شیردهی پس از زایش میگردد (استاپلس و همکاران .)1221 ،توازن منفی انرژی سبب کاهش وزن دام
گردیده و اثر ممانعتکنندهای بر رشد و تکامل فولیکولی دارد .توازن منفی انرژی ممکن است باعث
طوالنی شدن روزهای باز و تلقیح دوباره گردد ،لذا تأمین میزان خوراك از نظر انرژی ،چربی و سایر
مواد مغذی ،قابل هضم بودن خوراك و همچنین میزان احتمالی مواد زیانآور از عواملی میباشند که
صفات تولید مثلی را تحت تأثیر قرار میدهند .شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه اسیدهای چرب
غیراشباع امگا 3-میتوانند از آزادسازی  PGF2αاز سلولهای اندومتریال گاو جلوگیری کنند و در مقابل
اسیدهای چرب غیر اشباع امگا ،0 -باعث افزایش دوز  PGF2αمیشوند (لوك و همکاران .)2770 ،
روند این اثر بدین صورت میباشد که اسیدهای چرب غیراشباع از طریق فراهمی سوبسترا یا مهار کننده
رقابتی برای آنزیم سیکلواکسیژناز تولید پروستاگالندینها را تحت تأثیر قرار میدهند .نسبتهای مختلف
اسیدهای چرب غیراشباع در جیره ،ترکیب فسفولیپید غشاء سلول را تغییر داده و پیشساز هر سری از
پروستاگالندینها برای متابولیسم با آنزیمهای مشابه رقابت میکنند (استاپلس )1227 ،که اثرات قابل
توجهی بر نوع پروستاگالندین سنتز شده و در پی آن بر پاسخهای فیزیولوژیکی دارد (آبایسکارا.)1227 ،
از طرفی تغذیه چربی میتواند باروری را در گاوهای شیری با تاثیرگذاری بر رشد فولیکولی و
تخمکگذاری بهبود بخشد (لوسی و همکاران .)1223 ،همچنین استفاده از مکمل چربی حاوی اسیدهای
چرب غیراشباع (n-3ها و n-6ها) میتواند تغییراتی در جنبههای مختلف فولیکولوژنز ،از جمله افزایش
تعداد فولیکولها و اندازه فولیکول غالب در گاوهای شیری به وجود آورد (لوسی و همکاران .)1221
گاوهایی که در توازن منفی انرژی قرار دارند یا آنهایی که از نمره بدنی ضعیفی برخوردارند یک کاهش
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فعالیت تخمدانی بعد زایش را تجربه میکنند (استاپلس )1227 ،که با مکمل سازی جیره با چربی میتوان
از شدت آن کاست .مکانیسمی که به وسیله آن فعالیت تخمدان تحت تأثیر حالت انرژی قرار میگیرد
ممکن است محور هیپوتاالموس ـ هیپوفیز و یا خود تخمدان باشد .در چندین مطالعه مشاهده شده که
قطر فولیکول غالب در گاوهای تغذیه شده با جیرههای مکمل شده با اسیدهای چرب غیراشباع با چند
پیوند دوگانه 1در مقایسه با اسیدهای چرب غیراشباع با یک پیوند دوگانه 2افزایش یافته است ،که نشان
دهنده تأثیرات متفاوت اسیدهای چرب بر رشد فولیکولی میباشد (بیلبی و همکاران2770 ،؛ لوسی و
همکاران .)1223 ،با توجه به اینکه توازن منفی انرژی حاصله از زایش بر وضعیت انرژی تأثیرگذار است
و در پی آن عملکرد تخمدان را نیز تحت تاثیر قرار میدهد ،فرضیه تأثیر تغذیه نمودن منابع مختلف
چربی (با توجه به نوع پروفایل چربی) در دوره قبل از زایش بر توازن منفی انرژی در بعد زایش شکل
میگیرد .همچین با توجه به اینکه اسیدهای چرب پیشساز هورمونهای جنسی هستند و گزارش شده
که افزایش دادن اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه 1رودهای در دوره انتقال ،در قبل از زایش
تا شیردهی در گاوهای شیری اثرات مثبتی روی سالمتی دام داشته است (استاپلس و تایچر،)2770 ،
توجه به نوع پروفایل اسید چرب منابع چربی ،در قبل از زایش تا شیردهی در این پژوهش لحاظ شد.
اما با توجه به اینکه دانه سویا منبعی سرشار از اسیدهای چرب با چند پیوند دو گانه غیر اشباع است،
بررسی اثر تغذیه این دانه روغنی قبل از زایش در مقایسه با جیرههایی که حاوی چربی اشباع هستند یا
فاقد مکملهای چربی هستند بر عملکرد چرخه تخمدانی گاوها و همچنین وضعیت انرژی پس از زایش
هدف از اجرای این آزمایش بود .با توجه به اینکه مطالعات محدودی در این زمینه روی خواص چربی
تامین شده از دانه سویا انجام شده است نتایج این تحقیق میتواند ارزشمند باشد.
مواد و روشها
این پژوهش در قالب طرح کامال تصادفی ،به مدت  177روز ( 37روز پیش از زایش تا  07روز پس
از زایش) در ایستگاه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران اجرا گردید 12 .راس
گاو شیرده نژاد هلشتاین که حدود  37روز به زایش آنها باقی مانده بود انتخاب شدند .گاوها در سه
گروه  1راسی بصورت تصادفی توزیع شدند و با  3جیره غذایی که از لحاظ مقدار پروتئین یکسان ولی
1- Polyunsaturated Fatty acid
2- Monounsaturated Fatty Acids
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از لحاظ سطح انرژی متفاوت بودند در دوره خشکی تغذیه شدند .این منبع در جیره اول ،منبع فقط
کربوهیدراتی و در جیرهی دوم همراه با مکمل پودر چربی(محتوی اسیدهای چرب اشباع) (جدول )1و
در جیرهی سوم همراه با دانهی سویای حرارت داده شده (محتوی اسیدهای چرب غیراشباع) (جدول)2
بود.
جدول -1مشخصات پودر چربی
فراسنجههای آنالیز
چربی خام (درصد)
محتوی اسید چرب (درصد)
C16:0
C18:0
C18:1
C18:2
اسیدهای چرب آزاد (درصد توده)
عدد یدی
نقطه ذوب (سانتیگراد)
رطوبت و ناخالصی (حداکثر درصد)
رنگ
اندازه (میکرومتر)
شکل هندسی

22/0
01-03
1-0
10-11
3-0
7-1
12-21
00-01
7/07
سفید
077
گرد

بعد از زایش نیز جیره یکسان به هر سه گروه از دامها اختصاص یافت .جیره دامها با نرم افزار آمینو
کو 1و براساس جداول انجمن تحقیقات ملی ( )2771تنظیم شد و بصورت کامل مخلوط شده در یک
وعده ،از 37روز مانده به زایش تا روز زایش و همچنین بعد از زایش در دو وعده (صبح و ظهر) به
گاوها داده شد (جدول.)3
جدول -2مشخصات دانه سویای حرارت داده شده
فراسنجه ها

مقدار ( بر حسب ماده خشک درصد)

ماده خشک (درصد)

20/0

چربی خام

27-22

اسید لینولئیک(درصد)

01/0

اسید لینولنیک(درصد)

17/1

1- Amino cow
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مقدار خوراك مصرفی و باقیمانده در هر روز از  37روز مانده به زایش اندازهگیری شد و نمره
وضعیت بدنی 1همه گاوها براساس سیستم پنچ شمارهای وایلدمن و همکاران ( )1212بوسیله  3نفر در
روزهای  37 ، -37و  07از زایش اندازهگیری گردید .تجزیه شیمیایی نمونههای خوراك بر اساس
روشهای  )2777( AOACانجام گرفت .برای اندازهگیری ماده خشک از آون و برای سنجش میزان
ماده آلی ،از کوره الکتریکی استفاده شد.
جدول  -3ترکیب جیره های قبل و بعد زایش
قبل از زایش
مواد غذایی درصد ماده خشک جیره
یونجه خشک

1

تازه زا

جیره1
32/11

جیره2
32/1

جیره3
32/1

23/11

ذرت سیلو شده
پودر چربی

21/73
-

21
1/71

21
-

21/31
1/31

تفاله چغندر قند

-

-

-

0/10

دانه جو

11/03

11/02

11/02

13/3

دانه ذرت
دانه گندم
کنجاله سویا

0/1
3/22
0/10
2/71
1/0

1/0
3/22
0/00
2/70
0/12

0/1
3/22
1/20
1/00
1/0

2/0
1/22
0/03
0/1
7/20
-

7/3

7/3

7/3

7/20

7/72

7/72

7/72

7/10

کنجاله کانوال
گلوتن ذرت
سبوس گندم
مکمل معدنی

1

نمک
مکمل ویتامینه

2

7/3

7/3

7/3

7/32

دی کلسیم فسفات

7/10

7/10

7/10

7/31

کلرید آمونیوم

1/31

1/31

1/31

-

پروپلین گالیکول

1/22

1/22

1/22

1/02

سولفات منیزیم

7/20

7/20

7/20

-

سدیم بیکربنات
سنگ آهک
دانه کامل سویای حرارت داده شده
زئولیت

7/02
-

7/02
-

7/02
0/11
-

7/1
1/71
1/21
7/02

1- Body condition score
5

صادق هاشمی و همکاران

پروتئین خام با دستگاه کجلدال مدل  ،Foss Electric, Copenhagen, Denmarkچربی خام با دستگاه
سوکسله ،دیواره سلولی و دیواره سلولی بدون همی سلولز نیز با استفاده از دستگاه تعیین فیبر مدل
 Fiberticsystem, Tecator, 1010, Denmarkو بر اساس روش ون سوست و همکاران ()1221
اندازهگیری شدند (جدول  .)1برای بررسی اثرات تیمارهای خوراکی روی عملکرد تخمدانی در هر
دوره ،تخمدانهای گاوها با دستگاه اولتراسونوگرافی مدل  B mode; Piemedical, Falco 100بررسی
شدند .دوره اول از روز  37پس از زایش تا  17روز پس از زایش انجام شد .در دوره دوم ،گاوها تا 07
روز شیردهی از لحاظ چرخهی فحلی با استفاده از پروتکل آوسینک 1همزمانسازی شدند (سری و
همکاران . )2772 ،و سپس از روز  07شیردهی تا روز  07شیردهی تخمدان گاوها بوسیلهی دستگاه
اولتراسونوگرافی ارزیابی شد .تمامی فیلمهای گرفته شده از تخمدانها مورد ارزیابی قرار گرفته و قطر
فولیکولها و تعداد فولیکول ،در  1کالس ( -1تعداد کل فولیکولها با قطر  2میلیمتر به باال -2 ،تعداد
فولیکولهای کوچک با قطر  1تا  0میلیمتر -3 ،تعداد فولیکولهای متوسط با قطر  0تا  2میلیمتر -1
تعداد فولیکولهای بزرگ با قطر  17میلیمتر به باال) اندازهگیری گردیدند .برای بررسی وضعیت
متابولیسم گاوها در دوره انتقال ،نمونه خون از همه گاوها در روزهای  11 ،0 ،1 ،-1 ،-0 ،-11 ،-21و
 21زایش در ساعت ( 70:37پیش از خوراكدهی صبح) با استفاده از لولههای تحت خال دارای هپارین
و از راه رگهای دمی گرفته شد ،نمونههای خون روی یخ قرار داده شده و به آزمایشگاه منتقل شدند.
در آزمایشگاه نمونهها در دمای  1درجه سانتیگراد برای  17تا  10دقیقه نگهداری و با  3777دور در
دقیقه ،سانتریفیوژ شدند و پالسما توسط میکروپیپت جدا شد .نمونههای پالسما تا زمان اندازهگیری
فراسنجهها در دمای  -27درجه سانتیگراد نگهداری گردیدند و سپس برای اندازهگیری فراسنجههای
پالسمایی ،بتاهیدروکسی بوتیرات ،گلوکز ،تریگلیسرید ،کلسترول و لیپوپروتیئینهای با چگالی باال 2به
آزمایشگاه دامپزشکی فرستاده شدند .دادههای بدست آمده با استفاده از نرمافزار  SASورژن  2.1و رویه
 Mixedمورد تجّزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند .پارامترهایی که در طول دوره آزمایش یک بار
نمونهگیری شدند با استفاده از نرمافزار  SASو رویه  GLMمورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.

1- Ovsynch
2- High density lipoprotein
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در این آزمایش از مدل آماری  Y= µ + Ti+Pj+Ak +Eijkاستفاده شد که در این مدل  =Yمتغیر وابسته،
 =µمیانگین کل =Ti ،اثر تیمار = Pj ،دورههای نمونهگیری = Ak ،عامل تصادفی حیوان = Eijk ،اثر خطای
آزمایشی بودند.
آزمایش از اواخر بهار شروع شد و تا آخر تابستان نیز به طول انجامید .از آنجا که شرایط محیطی و
آب و هوایی نقش مهمی در عملکرد حیوان دارند ،از اینرو برای تعیین میزان تاثیر این عوامل از محاسبهی
میزان تنش حرارتی از شاخص رطوبتی گرمایی 1استفاده شد و این شاخص با توجه به پارامترهای که از
هواشناسی منطقه تهیه شده بود با فرمول ذیل محاسبه گردید (گارسیا و همکاران.)2770 ،
THI = 0.8 · (maximum T) + (minimum RH/ 100) * (maximum T – 14.4) + 46.4

جدول  - 4غلظت انرژی و مواد مغذی (درصد ماده خشک) انرژی خالص شیردهی (مگا کالری بر کیلوگرم)
جیره قبل زایش

تازه زا

ماده مغذی

1

2

3

ماده خشک

02/72

02/72

02/71

01/72

پروتئین خام

10

10

10

10/1

عصاره اتری

2/13

3/12

3/12

1/30

الیاف نامحلول در شوینده خنثی

30 /1

30

30 /1

32/0

الیاف نامحلول در شوینده اسیدی

22/3

22/3

22/3

12/0

کربوهیدرات غیر الیافی

30/2

30/1

30/1

30/0

الیاف علوفهای

22/00

22/01

22/01

21/20

انرژی خالص شیردهی

1/07

1/02

1/02

1/00

نتايج و بحث
همانطور که در جدول  0مشاهده میشود تفاوت معنیدار بین سه تیمار غذایی از لحاظ ماده خشک
مصرفی و تغییرات نمره وضعیت بدنی مشاهده نشد .در اکثر مطالعات انجام شده تغذیه اسیدهای چرب
محافظت شده در شکمبه ( 1/1درصد ماده خشک جیره) تأثیری بر ماده خشک مصرفی نداشته است
(هالتر و همکاران1211 ،؛ اسکار و همکاران1212 ،؛ اریکسون و همکاران 1222؛ فیرکینس و استریدج،

1-Temperature Humidity Index
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1222؛ اسپایسر و همکاران1223 ،؛ پالکویست و ویس1221 ،؛ معلم وهمکاران2777 ،؛ اشرودر و
همکاران .)2773 ،کاهش ماده خشک مصرفی زمانی که گاوها از دانههای روغنی بهعنوان منبع چربی
استفاده کردهاند کمتر گزارش شده است .دو مطالعه که توسط هاریسون و همکاران در سال ()1220
انجام شد ،در یکی از مطالعات زمانی که از  12درصد پنبه دانه استفاده شده بود ،ماده خشک مصرفی
کاهش یافت (هاریسون و همکاران .)1220 ،زمانی که از مقادیر باالی دانه کامل سویا ( 11درصد ماده
خشک جیره و  0/2درصد عصاره اتری) در جیره حاوی  37درصد سیلوی ذرت و  27درصد سیلوی
یونجه استفاده شد ،ماده خشک مصرفی  2/3کیلوگرم در روز ( 2/0درصد ماده خشک مصرفی) نسبت
به جیره کنترل ( 3/2درصد عصاره اتری) کاهش نشان داد .در صورتی که تغذیه دانه سویا حرارت داده
شده ( 11درصد ماده خشک جیره) تأثیری بر ماده خشک مصرفی نداشت .فرایند حرارت دادن ممکن
است باعث کاهش در معرض قرار گرفتن روغن با میکروبهای شکمبه گردد و بنابراین موجب کاهش
اثرات منفی بر عملکرد شکمبه کاسته شود .سویای حرارت دیده در مقایسه با دانه سویای خام ،اسید
لینولئیک بیشتری به روده باریک میرساند (دیمان و همکاران1220 ،؛ تیسی و همکاران .)1221 ،بهطور
مشابه اضافه کردن  17درصد ماده خشک جیره از دانه گلرنگ غلطک زده شده ( 0/0درصد عصاره اتری)
نسبت به جیره کنترل ( 2/3درصد عصاره اتری) باعث کاهش  1/0کیلوگرم در روز ماده خشک مصرفی
( 12/3درصد ماده خشک مصرفی) گردید .در صورتی که جایگزینی دانه گلرنگ با دانه آفتابگردان
غلطک زده شده ( 0/2درصد عصاره اتری) تأثیری بر ماده خشک مصرفی نداشت (استجمن و همکاران،
 .)1222بهطور کلی میتوان چنین نتیجهگیری کرد که مصرف مکمل چربی در قبل از زایش تاثیری بر
میزان خوراك مصرفی و تغییرات نمره بدنی گاوها در دوره قبل و پس از زایش ندارد.
میانگین بیشینه دما ،بیشینه رطوبت نسبی و میانگین شاخص تنش گرمایی در دورهی قبل از زایش
بهترتیب عبارت بودند از  31درجه سانتیگراد 11/21 ،درصد و  00/23درصد و همچنین در یک ماه بعد
از زایش میانگین بیشینه دما ،بیشینه رطوبت نسبی و میانگین شاخص تنش گرمایی بهترتیب عبارت بودند
از  30/12درجه سانتیگراد 13/10 ،درصد و  02/11درصد ،در دومین ماه بعد از زایش میانگین بیشینه
دما و بیشینه رطوبت نسبی بهترتیب عبارت بودند از  31/10درجه سانتیگراد 10 /30 ،درصد و میانگین
شاخص تنش گرمایی در این ماه  00/2درصد بود در سومین ماه بعد از زایش میانگین بیشینه دما و بیشینه
رطوبت نسبی بهترتیب عبارت بودند از  31/00درجه سانتیگراد و  12/22درصد و میانگین شاخص
تنش گرمایی در این ماه  00/21درصد بود .همانطور که مشاهده می شود میانگین شاخص رطوبت
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دمایی بین  00-02قرار داد ،که این مقدار درجهی مالیم از تنش گرمایی است .پاسخهای فیزیولوژیک
به تنش گرمایی همچون کاهش ماده خشک مصرفی ،تولید شیر و افزایش انرژی نگهداری در این درجه
از شاخص تنش گرمایی اتفاق میافتد (جانسون .)1210 ،بهنظر میرسد تاثیر تنش گرمایی بر روی هر
سه گروه از لحاظ ماده خشک مصرفی یکسان باشد .به عبارتی تفاوت معنیداری در ماده خشک مصرفی
مشاهده نشد اما تغذیه چربی انرژی بیشتری را در اختیار دامها قرار داده است.
برای بررسی عملکرد تولید مثلی در این آزمایش عالوه بر  07روز زایش ،در  37روز بعد از زایش
نیز روی گاوها عمل التراسونوگرافی انجام گردید تا فعالیت تولید مثلی با توجه به عملکرد تخمدانی در
این دوره بررسی شود .همانطور که در جدول  0مشاهده میشود در کل کالسهای فولیکولی تفاوت
معنیداری بین تیمارها مشاهده نشده است .گاوها در دوره  37تا  17پس از زایش تحت تاثیر توازن
منفی شدید انرژی قرار داشته و به همین دلیل ممکن است که تاثیر منبع چربی (اسیدهای چرب غیر
اشباع) روی تولید مثل بهطور کامل مشخص نباشد ،همچنین در این دوره اندامهای تولید مثلی مثل رحم،
در حال بازگشت به حالت اولیه میباشند اما تاثیر مثبت این منبع در دومین دوره التراسونوگرافی روی
فعالیت تخمدان مشاهده شد.
جدول  -5میانگین حداقل مربعات تغییرات نمره بدنی (قبل و بعد از زایش) و ماده خشک مصرفی برحسب کیلوگرم
در روز (قبل زایش) گاوهای تغذیه شده با منابع مختلف چربی در دوره آماده زایش
عنوان

کنترل

پودرچربی

دانه سویا

خطای استاندارد

P-Value

ماده خشک مصرفی

17/1

17/03

17/11

7/30

7/12

1

3/0

3/0

3/0

7/10

7/2

2

نمره وضعیت بدنی

نمره وضعیت بدنی
تغییرات
نمره وضعیت بدنی
تغییرات

3

3/20

3/20

3/20

-7/20

-7/20

-7/20

3/17

3/12

3

-7/10

-7/13

-7/20

7/10
7/700

7/1
7/01

1نمره بدنی دامها در  -37دوره انتظار به زایش  2تغییرات نمره بدنی برای دامها از روز زایش تا سیامین روز شیردهی 3 ،تغییرات
نمره بدنی برای دامها از روز سیام شیردهی تا شصتامین روز شیردهی.

تغذیه دانه سویای کامل حرارت داده شده در مقایسه با منبع چربی اشباع (مکمل پودر چربی) در
قبل از زایش بر روی تولید مثل دامها تاثیری مثبت داشت (جدول  .)0با توجه به دادههای جدول  0در
3
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دوره دوم التراسونوگرافی ،مشاهده میشود که به غیر از کالس فولیکولی متوسط که تفاوت معنیداری
در بین سه گروه تیماری مشاهده نشده است ،تعداد فولیکولهای کوچک و بزرگ و همچنین کل تعداد
فولیکولها در  3گروه تیماری تفاوت معنیداری باهم دارند .گاوهای تغذیهکننده با منبع چربی اسیدهای
چرب غیر اشباع نسبت به منبع چربی اسیدهای چرب اشباع تعداد فولیکولهای بیشتری داشتند در حالی
که نسبت به گروه کنترل تفاوت معنیداری نداشتند .در کالس فولیکولی کوچک و کل ،تفاوت در بین
 2گروه کنترل و جیره با منبع چربی اشباع معنیدار نشد ولی در کالس فولیکولی بزرگ این تفاوت
معنیدار است .نتیجهای که از جدول  0قابل برداشت است تاثیر مثبت اسیدهای چرب غیر اشباع نسبت
به اسیدهایچرب اشباع میباشد.
جدول  -6مجموع میانگین حداقل مربعات تعداد فولیکولهای 1گاوهای تغذیه شده با منابع مختلف چربی در دوره
اولتراسونوگرافی (از سیامین روز زایش تا چهلمین روز زایش)
کنترل

عنوان
2

3/22

2/11

1/72

1/0

7/03

3

1/70

1/32

1/1

7/00

7/0

1/20

7/10

1/70

7/10

7/01

0/31

0/2

1/01

3/1

7/01

فولیکولهای کوچک
فولیکولهای متوسط
فولیکولهای بزرگ
کل فولیکولها

0

1

پودر چربی

دانه سویا

خطای استاندارد

P-Value

3

2

1تعداد در کل  17روز التراسونوگرافی ،تعداد کل فولیکولها با انداز قطر  2میلیمتری به باال ،فولیکولهای کوچک با
اندازه قطر  1تا  0میلیمتری 1 ،فولیکولهای متوسط با اندازه قطر  0تا  2میلیمتری 0 ،فولیکولهای بزرگ با اندازه قطر 17
میلیمتری به باال.

این نتایج با نتایج استاپلس و تایچر ( )2770که تاثیر اسیدهای چرب غیر اشباع با چند پیوند دوگانه
بر تولید مثل گاوهای شیری را مورد مطالعه قرار دادند همخوانی دارد .در این مرور به این مورد اشاره
شده است که مکملهای محتوی اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه (بویژه اسیدهای چرب
لینولئیک ،لینولنیک ،ایکوزاپنتانوئیک ،دکوزا هگزانوئیک) که بافت اندام هدف آنها اندام تولید مثلی
میباشد باعث بهبود عملکرد تولید مثلی میشوند .این محققین مکانیسم کافی برای توضیح این پاسخ را
ارائه ندادند اما در این مرور اشاره شده که این بهبود ممکن است ناشی از بهبود وضعیت پروژسترون،
تکامل فولیکولهای بزرگ تخمدانی و جلوگیری جزئی ترشح پروژسترون در محیط رحم در زمان
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جایگزینی جنین باشد (استاپلس و تایچر .)2770 ،این نتایج با نتایج هایت شو و هم کاران ()1221
همخوانی دارد .آنها افزایش رشد فولیکولهای کالس  0 -2( 2میلی متر) به کالس  17-10( 3میلی
متر) و کالس ( 1میلی متر  )>10در گاوهای تغذیه شده با چربی را گزارش کردند (هایت شو و همکاران،
.)1221
جدول  -7مجموع میانگین حداقل مربعات تعداد فولیکولهای 1گاوهای تغذیه شده با منابع مختلف چربی (از روز 66
زایش تا روز  76پس از زایش)
کنترل

عنوان
فولیکولهای کوچک
فولیکولهای متوسط
فولیکولهای بزرگ

ab

2

3

1

0

کل فولیکولها

3/33

پودر چربی
b

2/10

دانه سویا
a

0/0

خطای استادارد

P-Value

7/12

7/71

7/00

7/00

1/20

7/30

7/1

1/02a

7/02b

1/71a

7/22

7/712

0/21ab

0/71b

17/01a

1/30

7/711

3

2

1تعداد در کل  17روز التراسونوگرافی ،تعداد کل فولیکولها با انداز قطر  2میلیمتری به باال ،فولیکولهای کوچک با
اندازه قطر  1تا  0میلیمتری 1 ،فولیکولهای متوسط با اندازه قطر  0تا  2میلیمتری 0 ،فولیکولهای بزرگ با اندازه قطر 17
میلیمتری به باال.

فراسنجههای خونی در جدول  1گزارش گردیده است .در مقدار گلوکز پالسمای سه گروه در قبل
از زایش تفاوت معنیداری وجود نداشته است .در روز زایش تفاوت معنیداری در بین گروه کنترل و
گروه ( 2محتوی پودر چربی) مشاهده نشد ولی بین گروه کنترل با گروه ( 3محتوی دانهی سویا) ،تفاوت
معنیداری وجود داشت و بین گروه  2و  3نیز تفاوت معنیدار مشاهده نشد .گاوهای تغذیه شده در
گروه  3دارای مقدار گلوکز باالیی در پالسما نسبت به گاوهای تغذیه شده در گروه  2و  1هستند .آنچه
میتوان گفت این است که چربی جیره باعث کاهش اکسیده شدن گلوکز برای سنتز چربی می گردد.
چرا که چربیها میتوانند باعث کاهش سنتز درونزادی اسیدهای چرب در بافت پستان ،بافت چربی و
سایر بافتها گردند (استونی و همکاران ،)1217 ،همچنین اسیدهای چرب میتوانند گلوکونئوژنز کبدی
از اسید پروپیونیک را تحریک کنند (آیلو و آرمنتانو )1211 ،که در پی آن باعث افزایش غلظت کلوگز
پالسما در روز زایش در گاوهای تغذیه کننده از منابع چربی نسبت به گره کنترل شده است.
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جدول  -8مجموع میانگین حداقل مربعات غلظت فراسنجههای خونی گاوهای تغذیه شده با منابع مختلف چربی
P-Value 3

شاخص
(میلیگرم در دسیلیتر)

کنترل

پودر چربی

دانه سویا

خطای استاندارد

1×2

1×3

2×3

گلوکز
قبل زایش

1

07/73
b

زایش
بعدزایش

2

01/03

17/30

01/01
ab

03/31

00/21

00/23

1/11

a

1/11

13/23
00/0

1/11

7/13
7/2
7/702

7/20
7/771
7/70

7/11
7/13
7/22

تریگلیسیرید
قبل زایش

17/21

17/71

1/12

3/30

7/11

7/0

7/03

زایش

0/10

11/12

11/00

3/30

7/30

7/31

7/20

بعد زایش

1/10

11/12

1/12

3/30

7/12

7/11

7/01

کلسترول
قبل زایش

111/00

112/20

110/70

22/11

7/10

7/23

7/22

زایش

21/11

23/12

172/12

22/11

7/10

7/02

7/02

بعد زایش

107/11

133/12

122/70

22/11

7/1

7/70

7/12

لیپوپروتئین با دانسیته باال
قبل زایش

10/21

13/11

11/02

11/30

7/02

7/01

7/21

زایش

01/21

07/02

17/30

11/30

7/12

7/02

7/10

110/01

10/20

10/02

11/30

7/70

7/70

7/20

بعد زایش
1

بتاهیدروکسی بوتیرات
زایش

7/00

1/72

7/00

7/31

7/32

7/01

7/23

بعد زایش

7/01

7/23

7/32

7/31

7/20

7/02

7/71

3

2

1میانگین روزهای  -0 ،-11 ،-21قبل از زایش ،میانگین روزهای  0 ،21،11بعد از زایش ،اثرات متقابل بین تیمارها)1 :
گروه کنترل )2 ،پودر چربی )3 ،دانه سویای حرارت داده شده1 ،میلی مول بر لیتر

همچنین گلوکز در گروه گاوهای تغذیه کننده از دانه سویای حرارت داده شده (منبع چربی غیر
اشباع) نسبت به گروه گاوهای تغذیه کننده از پودر چربی (منبع چربی اشباع) باالتر بود .ماشک و
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همکاران ( )2770دلیل این امر را در تفاوت نوع اسیدهای چرب شاخه بلند 1در تاثیرگذاری بر
گلوکوژنسیز در هپاتوسیتهای نشخوارکنندگان دانستند .توازن منفی انرژی با نشان دادن کاهش غلظت
گلوکز خون که همواره سبب افزایش اسیدهای چرب استریفه نشده پالسما و بتا هیدروکسی بوتیرات
میشود همراه بوده که سرانجام منجر به تاخیر در افزایش گنادوتروپینها که برای تحریک فولیکولهای
تخمدانی ضروری هستند میشود .به نظر میرسد تغذیه چربی (با توجه به نوع پروفایل آن) در دوره
پیش از زایش سبب افزایش جریان باالی اسیدهای چرب غیر استریفه شده و منجر به افزایش جذب
اسیدهای چرب و در نهایت سازگاری کبد به متابولیسم اسیدهای چرب شاخه بلند شود و از طرفی بتا
اکسیداسیون این اسیدهای چرب افزایش یافته که منجر به کاهش بتا -هیدروکسی بوتیرات خواهد شد.
همچنان که در این آزمایش مشاهده میگردد با آن که تفاوت معنیداری بین گروه گاوهای تغذیه شده
از جیره همراه با دانه سویا و گروه گاوهای تغذیه شده از جیره همراه با پودر چربی در غلظت بتا
هیدروکسی بوتیرات مشاهده نمیگردد اما این تفاوت تمایل به معنیداری دارد بهطوری که غلظت این
دو ترکیب که شاخصی از توازن انرژی میباشند در گروه گاوهای تغذیه شده از جیره همراه با دانه سویا
نسبت به گروه گاوهای تغذیه شده از جیره همراه با پودر چربی کمتر بوده است .به نطر میرسد این
تفاوت از تاثیرگذاری اسیدهای چرب غیراشباع بلند زنجیر بلند با چند پیوند دو گانه در سویا بر PPAR-

 MRNA2و در نهایت بر  CPT-R MRNA3ناشی میشود که منجر به افزایش بتا اکسیداسیون در گروه
گاوهای تغذیه شده از جیره همراه با سویا نسبت به گروه گاوهای تغذیه شده از جیره همراه با چربی
میشود که این موضوع بهبود در توازن منفی انرژی و عملکرد تولید مثلی را دنبال دارد .در رابطه با
تریگلیسیرید ،کلسترول ،لیپوپروتئینهای با دانسیتهی باال تفاوت معنیداری در سه دوره قبل ،روز و بعد
زایش در بین گاوهای تغذیه شده از سه جیره آزمایشی مشاهد نشد .ولی گاوهای تغذیه شده با منابع
چربی (بویژه گروه  )2دارای تریگلیسرید بیشتری (چه در قبل و چه در بعد زایش) بودند که سبب
انباشتگی تریگلیسرید در کبد میشود و متعاقب آن احتمال دچار شدن گاو به کبد چرب را افزایش
میدهد .با آنکه تفاوت معنیداری در غلظت کلسترول و لیپوپروتئینهای با دانسیتهی باال مشاهده نگردید
1- Long-chain fatty acid
2- Peroxisome proliferator activated receptor
3- Carnitine palmitoyltransferase
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ولی پیشنهاد شده است که چربی جیره میتواند با تأمین پیشساز استروئیدها (کلسترول) و ایکوزانوئیدها
(از جمله پروستاگالندینها) عملکرد تخمدان ،رحم و نرخ آبستنی را تحت تأثیر قرار دهد (بم و باتلر،
1222؛ اولسن و همکاران2777 ،؛ مک نامرا .)2773 ،همچنان که در یک مرور از  27مطالعه ،استاپلس و
همکاران ( )1221در  11مطالعه بهبود باروری را گزارش کردهاند و بیان شده که این بهبود باروری فقط
به دلیل بهبود حالت انرژی نبوده و نقش اسیدهای چرب جیره را نمیتوان نادیده گرفت (استاپلس و
همکاران .)1221 ،با توجه به بررسیهای صورت گرفته ،تغذیه منابع چربی ،غلظت سرمی  LHو کلسترول
را افزایش میدهد و با توجه به نقشی که اسیدهای چرب در مکانیسمهای تولید مثلی دارند سبب افزایش
توسعه فولیکولی و رشد فولیکولهای کالس  2به کالس  3و کالس  1در گاوهای تغذیه شده با چربی
میشوند (بم و باتلر1222 ،؛ اولسن و همکاران2777 ،؛ مک نامرا .)2773 ،تغذیه منابع چربی با بهبود
سالمت رحمی بعد زایش ،بهبود غلظت انرژی جیره (فرگوسن و همکاران ،)1227 ،تغییر توسعه
فولیکولی ،افزایش غلظت پروژسترون (استاپلس و همکاران ، )1221 ،کاهش سیگنالهای لوتئوالیتیک
در هنگام تشخیص مادر از آبستنی (ماتئوس و همکاران ،)2777 ،بهبود کیفیت اووسیت و رویان (سری
و همکاران )2771 ،همراه است و نهایتا باعث بهبود عملکرد تولید مثلی میشوند.
نتیجهگیری كلی
تغذیه منابع چربی برای بهبود دادن عملکرد تخمدان و در نهایت بهبود باروری از طریق افزایش
تعداد فولیکولهای متوسط و کوچک موثر میباشد .شایان ذکر است که استراتژیهای تغذیهای برای
بهبود باروری ،هم در گاوهای با پتانسیل باالی ژنتیکی برای تولید شیر و هم در گاوهای با پتانسیل پایین
ژنتیکی برای تولید شیر ،مشاهده شده است (گانس ورتی و همکاران .)2771 ،با توجه به نتایجی که در
این آزمایش مشاهده شده و همچنین مروری که استاپل و تایچر ( )2770داشتهاند به نظر میرسد که
اسیدهای چرب غیر اشباع نسبت به اسیدهای چرب اشباع با توجه به نقشهای ویژهای که در اندامهای
تولید مثلی دارند برای بهبود دادن عملکرد تخمدان و تحت تاثیر قرار دادن وضعیت انرژی مزیت بیشتری
دارند و همچنین اگر مکملسازی این نوع چربی در دوره خشکی شروع شود ،اثرات مثبت بیشتری مورد
انتظار است ،چرا که یک عادتدهی برای خود حیوان و فلور میکروبی شکمبه قبل از شروع دوره
شیردهی ایجاد میشود و سبب بهبود وضعیت انرژی و عملکرد تخمدان حیوان پس از زایش میشود.
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Abstract
The effect of different fatty acids in close–up period on population and size of
follicles and blood parameters related to the energy state of the body after calving of
lactating dairy cows was measured. In this study 12 Holstein cows were selected by
expected date of parturition (around 30 days before calving) and assigned them
randomly within one of the three experimental treatments including: 1) control (with
carbohydrate source), 2) Rumen-protected fat (RF) and 3) Roasted Soybean (RS).
The diets were formulated to be isonitrogenous and not iso-caloric. Blood samples
were collected at 7 day intervals in -21, -14, -7, 1, 7, 14, 21 periods of calving. Also
dry matter intake and body condition score cows were recorded. Ovarian activity
was monitored by daily transrectal ultrasound scanning from 30 to 40 and 60 to 70
DIM. In blood parameters section only glucose concentrate, significantly was
different among treatment groups and the value of glucose in RS group was higher
than RF group. Reproductive activity in cows that were fed RS group was higher
than RF group. Differences in dry matter intake and body condition score were not
significant.
Keywords: Roasted soybean, Close-up period, Ovarian cycle activity, Fat source
differing
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