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 در نشخواركنندگان نشريه پژوهش

   9313، سوم، شماره دومجلد 

http://ejrr.gau.ac.ir 
 

ر عملکرد تولیدی، القاء التهاب و بهای غیر الیافی زیاد اثر جیره حاوی کربوهیدرات

 گاوهای شیری جرزی تغییرات مولکولی سیستم ایمنی ذاتی
 

 4بالو و مایکل 3قدیمی ، داراب2تأسلی ، گلناز1زاده کفیل فرخ*

 استادیار گروه فیزیولوژی، 3، دانشجوی دکتری گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه2استاد و 1

 تکنولوژی کشاورزی، دانشگاه دانشکده غذایی، صنایع و دامی علوم گروه دانشیار4، مرکز تحقیقاتی مکس رابنر، کیل، آلمان

 تگزاس، آمریکا

 22/73/33 ؛ تاریخ پذیرش:11/71/33 فت:تاریخ دریا

 9چکیده

القاء  عملکرد تولید، بر های غیرالیافی زیادکربوهیدراتحاوی  جیره اصلی این آزمایش ارزیابی اثر هدف

جرزی بود. برای انجام آزمایش از  نژادیگاوهای شیرالتهابی در  رهاینوتروفیل و برخی نشانگ پاسخالتهاب، 

 22±2/2مییانگین تولیید شییر و  11±3با میانگین روزهای شییردهی  (5/2±5/7ا )زچند شکم  رأس گاو 1

 هیایکربوهیدراتدرصد  34دو هفته اول آزمایش جیره شاهد )حاوی  گرم استفاده شد. تمامی گاوها درکیلو

 یهاکربوهیدراتدرصد  47)حاوی  زیاد های غیرالیافیحاوی کربوهیدراتالیافی( و در هفته سوم، جیره غیر

مصرف خیورا  هیر حییوان و  هر دو جیره یکسان بود. پروتئینالیافی( را دریافت کردند. میزان انرژی و غیر

ماده خشی  مصیرفی را کیاهش داد  الیافی زیادهای غیرحاوی کربوهیدرات جیره گیری شد.تولید شیر اندازه

(75/7>Pولی تولید شیر تحت تأثیر قرار نگرفت. سه نشانگ )تنفسیی و تولیید خواری، انفجیارانهی بیگر التهاب

سیلکتین در اثیر مصیرف جییره بیا -گییری شید. تولیید الهیا انیدازهسلکتین بر سطح نوتروفیل-ال پروتئین

تنفسیی انفجار(. P<17/7) خواری کیاهش یافیتبیگانهو  (P<75/7)افزایشغیرالیافی زیاد  هایکربوهیدرات

های مهم التهاب و سایتوکاین پیش عنوان دیگر شاخصوی بهپتوگلوبین و رها تحت تأثیر جیره قرار نگرفت.

پتوگلوبین پالسیما افیزایش و روی هیامیزان .گیری شیددر پالسما اندازهآلفا  تومور نکروسیس فاکتور التهابی

                                                             
  kafilzadeh@razi.ac.irنویسنده مسئول: *
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. (<75/7P) شیدنمشیاهده  تومور نکروسیس فیاکتور آلفیا داری در مقدارافزایش معنیکاهش یافت.  پالسما

با کیاهش میاده خشی  پتوگلوبین پالسما و کاهش روی پالسما همراه ها میزان و سلکتین-لتولید ا افزایش

الییافی زییاد غیر هیایخواری حاکی از القاء التهاب با مصیرف جییره حیاوی کربوهییدراتمصرفی و بیگانه

 باشد.می

 

 غیرالیافی، التهاب، ایمنی ذاتی، گاو شیری.  های: کربوهیدرات ی کلیدیهاواژه

 

  مهمقد

باشید، امیری راییر در میی 1الیافیهای غیرکربوهیدرات میزان زیادکه حاوی  یهایاستفاده از جیره

الییافی هیای غیرکربوهییدرات باشد تا نیاز شیردهی آنها تأمین شیود. تغذیه گاوهای شیری پرتولید می

علوفه بیه کنسیانتره  با نسبت یهایجیرهباشد و مقدار آن در های محلول میشامل نشاسته، پکتین و قند

شیواهدی  اگرچه، (.2771 ،و کونونوف درصد هم افزایش یابد )گرنت 47تواند تا درصد می 27به  47

حیاوی هیای جیره مصیرفتوانید بیا دهد سیستم ایمنیی گاوهیای شییری میوجود دارد که نشان می

ح باالی های حاوی سطجیره (.2717 زیاد، تحری  شود )امتاج و همکاران، الیافیغیرهای کربوهیدرات

 بیه وییژه الیافی باعث آزاد شدن ترکیبات سیمی باکترییایی در دسیتگاه گیوارشهای غیرکربوهیدرات

ساکاریدها دیواره لیپوپلی (. از جمله این ترکیبات سمی2717 د )امتاج و همکاران،شوشکمبه حیوان می

ایین  شیوند.محسیوب مییاد شده آز سموم داخلیترین عمده که های گرم منفی هستندسلولی باکتری

التهیاب در هنگیام  التهیاب شیوند. ءتواننید باعیث القیاوارد سیستم گردش خیون شیده و میی سموم

از ماکروفاژها ترشح شده و منجیر بیه  3مانند تومور نکروسیس فاکتور آلفا 2التهابیهای پیشسایتوکاین

شامل بیش  فاز حادهای ینئپروت .(2717 ن،)امتاج و همکارا شوددر کبد می 4های فاز حادینئپروتتولید 

دنبال عفونت، التهاب و یا جراحی تغییرات محسوسی در غلظت آنهیا در باشد که بهمی ینئپروت 277از 

شیوند کیه در اثیر بنیدی مییدر دو گروه مثبت و منفی دسته ی فاز حادهاپروتیین شود.سرم ایجاد می

یی از دسیته هایابد. آلبومین و ترانسفرین مثالایش یا کاهش میترتیب میزان آنها در سرم افزتحری  به

                                                             
1- Non fibrous carbohydrates  

2- Pro inflammatory Cytokines 

3- Tumor Necrosis Factor alpha  (TNF)- α 

4- Acute Phase Proteins (APP) 
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یی از دسیته مثبیت هیامثال A، سرولوپالسیمین، فیبرونیوژن و سیرم آمیلوروییید پتوگلوبینهیا منفی و

و از اولین سازوکارهای پاسخ ایمنی بدن است. در گاو  فاز حادهای ینئپروت یکی از پتوگلوبینهاهستند.

باشد. مقدار آن در گاو سالم انید  اسیت و در می فاز حادهای ینئپروت تریناز مهم ینپتوگلوبها شیری

از دیگیر  خاصیت ضد التهابی و جلوگیری از تنش اکسایشیی یابد.میزان آن افزایش می شرایط التهاب

در  پتوگلوبینهیا هیا مییزانپیژوهش(. بر اساس برخی 2713 باشد )صارمی،پتوگلوبین میها هاینقش

مانوییل و ا ؛2775، یابید )گیوژو و همکیارانکننده اسیدوز افزایش می های القاءجیرهنگام استفاده از ه

 (. 2772 همکاران،

 بیرای ابزارهای متنوعی با و باشندیم التهاب جایگاه به خون از مهاجر هایسلول اولین ها،نوتروفیل

 عملکیرد کشینده اساسی و ضروری اجزاء از ییک 1تنفسی انفجار. رسندمی راه از عفونی عوامل با مقابله

 انواع سریع شدن آزاد ،شودمی نامیده انفجار اکسایشی اوقات بعضیکه  تنفسی انفجار .استا هنوتروفیل

 بیه معمیوالً و است هاسلول انواع مختلف از (هیدروژن پراکسید و سوپراکسید رادیکال) اکسیژن انفعالی

)هوانلو  باشدمی و ماکروفاژها هانوتروفیل قبیل از ایمنی هایسلول از مواد شیمیایی این شدن آزاد معنی

 کیه هیای خیون انسیان نشیان داده اسیتبرون تنی با کشیت سیلول های(. پژوهش2773 همکاران، و

شیود )نیلسیون و میی آنهیا و کیارکرد تنفسیی انفجیار در نقص باعث گلوکز با هاانکوباسیون نوتروفیل

گلیوکز( بیر  و )گاالکتوز غلظت قند افزایش گزارش شد که 1315در سال  بار ناولی (.1323هیندسون، 

 خوکچه کوالی توسط ماکروفاژهای-باکتری ای بلع در اختالل اثر گذاشته و باعث 2خواریبیگانه فرآیند

 (.1312شد )ویچفیلد و ولز،  هندی

 ربی چسبان سلولی لکولمو صورت به که باشدمی هاسلکتین خانواده اعضای از یکی 3سلکتین –ال 

 ایین(. 1332 )والچ  و همکاران، شودمی 4بارز و نوتروفیلها هامونوسیت محیطی، هایلنفوسیت سطح

 نواحی یا لنفاوی هایبافت داخل به عروق از های سفیدگلبول مهاجرت شروع کلیدی در نقش مولکول

هیای ی گلبیولفراخیوان در همیم نقش سلکتین(. 1335 )تدر و همکاران، دارد موضعی التهاب مختلف

 دارد نیدوتلیالا هیایسیلول و های سیفیدگلبول بین تعامالت و آنها شدن فعال جایگاه التهاب، به سفید

سیلکتین بیر -گیری سه نشانگر التهابی تولید ال(. عملکرد نوتروفیل با اندازه1332 )اسنپ و همکاران،

                                                             
1- Oxidative Burst 

2- Phagocytosis 

3- L_Selectin 

4- Expression 
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 های بسییار معیدودیپژوهشدر  .گیردبررسی قرار می موردخواری و بیگانه سطح نوتروفیل، انفجار تنفسی

از  .شیده اسیتبر عملکرد نوتروفیل ارزیابی  یالیافهای غیرکربوهیدرات میزان زیادی ازجیره حاوی اثر 

بر القاء  یالیافهای غیرکربوهیدرات زیادجیره حاوی سطح هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر  اینرو،

 ی شیری بود.هاالتهابی در گاو التهاب و برخی نشانگرهای

 

 هامواد و روش

آمریکیا انجیام شید و  شیورواقع در ایالت نیومکزیکو ک 1این آزمایش در گاوداری تکزیکو جرزی

ت  انجام  -در گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تگزاس آن های آزمایشگاهیتمامی بخش

( کیلوگرم و 3/11± 471) ژاد جرزی با میانگین وزنن یرأس گاو شیر 2گرفت. برای انجام آزمایش از 

( پس از زاییش بودنید. ایین 3 ±11)گرم  استفاده شد که در روز ( کیلو2/2 ± 22) میانگین تولید شیر

بیه  هیاهنگام اجرای آزمایش ی  رأس از گیاو .(5/2±5/7) گاوها در دوره دوم یا سوم شیردهی بودند

هیا در در طیول دوره آزمیایش دامرأس گیاو ادامیه یافیت.  1با آزمایش  دلیل بیماری حذف گردید و

داری شدند و به آب تمیز و خورا  دسترسیی داشیتند و دو متر نگه 17×4ی انفرادی با ابعاد هاجایگاه

هیا بیر اسیاس جیداول شیدند. جییره دامعصر( به سالن شیردوشی برده میی 2صبح و  2بار در روز )

( متوازن گردید. دو نوع جیره با میزان انرژی یکسان ولی با میزان 2771) 2های ملی کشور آمریکا پژوهش

اد تشیکیل دهنیده و میواد الیافی متفاوت در آزمایش استفاده گردیید. ترکییب میوغیر هایکربوهیدرات

ثابت و برابر  نسبت علوفه به کنسانتره در هر دو جیرهنشان داده شده است.  1ها در جدول مغذی جیره

 هیایکربوهیدرات درصد 34تمامی گاوها در دو هفته اول آزمایش جیره شاهد )حاوی  بود. 27به  47

درصید  47الییافی زییاد )حیاوی غیر هایکربوهییدرات مییزان الیافی( و در هفتیه سیوم، جییره بیاغیر

صیبح  2را دریافت کردند. خورا  مصرفی هر حیوان روزانیه در سیاعت  الیافی(غیر هایکربوهیدرات

صورت کامالً مخلوط داده شد. در طی دوره آزمایش مصیرف اختییاری خیورا  هیر توزین بهپس از 

 ی خورا  در هفته دوم مصرف جیره شیاهد و هفتیه مصیرف جییرههاگیری شد و نمونهحیوان اندازه

الیافی زیاد به صورت ی  روز در میان جمع آوری شده و بیه آزمایشیگاه غیر هایکربوهیدرات حاوی

 ی برای تجزیه مواد مغذی ارسال گردید.  مواد خوراک

                                                             
1- Texico Jersey Farm   
2- National Research Council  
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انید(، پییش از که گاوها جیره شیاهد دریافیت کرده ،14های خون در روز صفر )انتهای روز نمونه

ج هیر گیاو گرفتیه شید. بیرای )پیس از تغیییر جییره( و از وریید ودا 1و  4، 2توزیع غذا و روزهای 

ای آزمایش حاوی هپارین ریخته شد. سه نشیانگر هی، خون به درون لولهالتهابگیری نشانگرهای اندازه

هیا بیا دسیتگاه سلکتین بر سطح نوتروفییل-ال پروتئین تنفسی و تولیدانفجارخواری، ی بیگانهالتهابمهم 

پالسما با استفاده از  پتوگلوبینها گیری شد.( اندازه2712و با روش هولبرت و همکاران ) 1فلوسایتومتر

گیری شد. مقدار روی پالسما با دسیتگاه جیذب ( اندازه2775و همکاران )به روش گوژو  2کیت االیزا

تومور نکروسییس فیاکتور آلفیا از کییت  گیرینانومتر تعیین شد. برای اندازه 3/213اتمی و طول موج 

 استفاده شد. 3االیزا

ها در داخیل ریروف آوری شید. نمونیهگییری خیون جمیعهای شیر نیز در روزهیای نمونیهنمونه

هیای سی از پیش بر چسب زده شده حاوی دی کرومات پتاسیم ریخته شید. نمونیهسی 57یکی پالست

بر اساس درصد پیروتئین و  شد.مربوط به هر گاو برای تعیین میزان پروتئین، چربی به آزمایشگاه ارسال 

 .ها محاسبه گردیدچربی شیر تولید روزانه آن

 

 تجزیه و تحلیل آماری

 4و با استفاده از رویه مدل مختلط(  ,2773SAS) افزار آماریژوهش با نرمهای حاصل از این پداده

داری با آزمون مقایسه اثرات معنی .های تکرار شده در زمان تجزیه و تحلیل شدندصورت دادهو به

حداکثر درست  دار صورت گرفت. برای تخمین میانگین حداقل مربعات از روشحداقل تفاوت معنی

ها با رویه ها و همگنی واریانس برای باقیماندهاستفاده شد. توزیع نرمال داده نمایی محدود شده

دار معنی 75/7تر یا مساوی داری در سطح احتمال کمورد آزمون قرار گرفت. اثرات معنیهمبسته م

 بحث شد.  75/7-17/7داری در سطح احتمال تلقی شدند و تمایل به معنی

 

                                                             
1- Beckman Coulter Inc., Fullerton, CA, USA 

2- TP-801, Tri-Delta Diagnostics Inc., Morris Plains, NJ, USA 

3- R&D Systems, Minneapolis, MN, USA 

4 -Mixed Model 
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 ها و ترکیبات شیمیاییمواد مغذی جیره دهنده وای تشکیلاجز -1دول ج

 جیره شاهد مواد خوراکی )درصد(
 های حاوی کربوهیدراتجیره 

 الیافی زیادغیر

 11 2/2 علف چاودار

 4/22 3/22 یونجهعلف 

 --- 1/4 سورگوم علف

 2/5 3/4 ساقه ذرت

 --- 2/12 1گلوتن ذرت )خش (

 3 1/12 بقایای ذرت پس از تولید اتانول

پنبهتخم   2/5 --- 

ورقه شدهذرت   5/22 2/21 

 2/13 --- با بخارورقه شده جو 

 13 --- کنجاله کانوال

 --- .4/7 مکمل چربی

 1/4 1/4 مواد معدنی مکمل

   مواد مغذی )درصدی از ماده خش (

 1/12 1/12 خام پروتئین

 2/37 2/33 الیاف نامحلول در شوینده خنثی

 5/15 4/12 سیدیا الیاف نامحلول در شوینده

 1/47 3/34 1الیافیهای غیرکربوهیدرات

 22 2/23 نشاسته

 3/3 1/2 چربی خام

 54/1 51/1 ر کیلوگرم(بانرژی خالص شیردهی )مگاکالری 
 محاسبه شد. 2771سال  های ملیاساس جداول انجمن پژوهشبر  .1 

 

 نتايج و بحث

زیاد بر مصرف  الیافیهای غیروی کربوهیدراتجیره حااثر : ماده خشک مصرفی، تولید و ترکیب شیر

طیور نشان داده شده اسیت. مصیرف میاده خشی  بیه 2ماده خش  و تولید و ترکیب شیر در جدول 

                                                             
1- Corn gluten feed dry 
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درصید  12نسیبت بیه روز صیفر  که در روز دوم، مصرف ماده خش طوریداری کاهش یافت بهمعنی

دار نبیود. برخیی از گرچیه معنییتولید شیر وجیود داشیت، اکاهش داشت. چنین روند کاهشی هم در 

باعث تغییر جمعیت میکروبی شیکمبه های با کنسانتره باال، ها نشان داده است که مصرف جیرهپژوهش

دنبال آن کیاهش مصیرف به ( و2773پور و همکاران، خفی ؛2772 )امانویل و همکاران، pHو کاهش 

های پییش التهیابی ماننید سایتوکاین ر خون و در نتیجه ترشحد سموم داخلیشود. افزایش خورا  می

هیای مختلیف کروفاژها، مصرف خورا  را در گونهاز ما تومور نکروسیس فاکتور آلفا و 1-اینترلوکین

تومیور پییش التهیابی  با توجیه بیه افیزایش ترشیح سیایتوکاین (.1332کند )پرتر و همکاران، کم می

تواند یکی از علل کاهش ماده ن مورد نیز می(، همی4در آزمایش حاضر )جدول  نکروسیس فاکتور آلفا

 15حاوی گندم و جو حبه شده با القاء اسیدوز تحت حاد باعیث کیاهش  جیره خش  مصرفی باشد. 

(. ایین نیوع کیاهش مصیرف 2773پیور و همکیاران، )خفی اندشده  درصدی در ماده خش  مصرفی

( و ییا 2773 یونات شکمبه )ابا و آلن،یپوفاژی افزایش سطح پروپها دلیل اثراتخورا  ممکن است به

 ( باشد.2777 افزایش اسموالریته شکمبه )آلن،

 همسو با نتیایر که الیافی زیاد قرار نگرفتهای غیرحاوی کربوهیدراتتولید شیر تحت تأثیر جیره 

ده که از دو نوع جیره، یکی با استفاده از یونجه حبه شده و دیگری با استفا ( بود2712لی و همکاران )

هیای کربوهییدراتو مییزان  از غالت زیاد )جو غلت  زده و ذرت( برای القای التهاب استفاده کردنید

 هیایمقدار پروپیونات در جییره آنها در آزمایشدرصد بود.  47و  32ترتیب ها بهالیافی در آن جیرهغیر

ونیات، پییش سیاز اصیلی با تیأمین پروپی هاجیره کننده اسیدوز تحت حاد افزایش یافت. این گونهالقاء

در آزمایش حاضر اگرچه مقدار  گلوکز و به تبع آن الکتوز شرایط مناسب تولید شیر را فراهم می نماید.

رسد چنین حالت مشابهی وجود داشته اسیت.  در پیژوهش گیری نشد ولی به نظر میپروپیونات اندازه

ده برای القاء اسییدوز تحیت حیاد حاوی گندم و جو حبه ش ( که از جیره2773پور و همکاران )خفی

، تولیید رسید  درصد، مشابه آزمایش حاضر 47الیافی به رقم های غیرکربوهیدراتاستفاده شد و میزان 

( داشت و =72/7Pدار شدن )تمایل به معنی چربی شیر درصد  .داری داشتشیر تمایل به کاهش معنی

بیا کیاهش  کنسیانترهپر هایداری داشت. جیرهروز صفر افزایش معنی در روز هفتم نسبت به تولید آن

آزمایش  لت درشوند. اما این حامنجر به کاهش درصد چربی شیر مینسبت استات به پروپیونات اغلب 

هیای کربوهییدرات حاوی تغذیه با جیره .گرم( افزایش یافتکیلودیده نشد و حتی چربی شیر ) حاضر

شیود. ایین احتمیال وجیود دارد کیه ت در شیکمبه میزیاد باعث افزایش غلظیت پروپیونیا غیرالیافی
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جویی در مییزان اسیتات و در صرفه از مسیر پنتوز فسفات باعث NADPHپروپیونات با افزایش تولید 

 چربیی شییر( و 1332 هورتیود و همکیاران،افزایش بیوسینتز چربیی در بافیت پسیتانی شیده ) نتیجه

گیرد و میزان ن زیادی تحت تأثیر ترکیب جیره قرار میچربی شیر به میزا گرم( افزایش یافته است.)کیلو

هیای بیا مییزان کیم جیره گذار است.الیاف نامحلول در شوینده خنثی در جیره یکی از این عوامل تأثیر

(( 2771الیاف نامحلول در شوینده خنثی )کمتر از میزان توصیه شده احتیاجات غذایی گاوهای شیری )

الییاف نیامحلول در  .شیوندیونات منجر به کاهش درصد چربی شیر میبا کاهش نسبت استات به پروپ

و در  بیوددرصید  37زیاد در ایین آزمیایش  های غیرالیافیکربوهیدرات حاویشوینده خنثی در جیره 

 توانید علیتمی این مورد هم که( قرار دارد 2771دامنه توصیه شده احتیاجات غذایی گاوهای شیری )

 کیاهش تماییل بیه شییر پیروتئینشیر باشید. درصید درصد چربی  اهشجلوگیری از ک دیگری برای

از  بود که (2773پور و همکاران )های خفیسو با یافتهاز خود نشان داد که ناهم (P<17/7) داریمعنی

درصد پروتئین شیر در  گندم و جو حبه شده برای القاء اسیدوز تحت حاد استفاده کردند و حاوی جیره

در آزمیایش گیرم( )کیلیو از آنجا که تولید پروتئین شییر .دار داشتبه افزایش معنیپژوهش آنها تمایل 

 توان گفت که درصد پروتئین شیر نیز کاهشی نداشته است. حاضر تغییری نداشت، در کل می

 

 و تولید و ترکیب شیر.ماده خشک مصرفی زیاد بر  الیافیهای غیرجیره حاوی کربوهیدراتاثر  -2جدول 

 
خطای  زیاد های غیرالیافیکربوهیدرات جیره حاوی دشاهجیره

 استاندارد

سطح 

 روز هفتم روز چهارم روز دوم روز صفر احتمال

 )کیلوگرم ماده خش  مصرفی

 برروز(
a2/13  b4/12  b3/11 b5/11 42/7 771/7> 

 25/7 21/1 2/21 23 5/25 3/21 روز(بر )کیلوگرم تولید شیر

 a31/7 a37/7 -----1 b72/1 74/7 73/7 روز(بر )کیلوگرم چربی شیر

 72/7 73/7 25/3 ----- 51/3 55/3 )درصد( چربی شیر

 27/7 74/7 22/7 ----- 22/7 33/7 روز(بر )کیلوگرم پروتئین شیر

 a34/3  a21/3 ----- b12/3 72/7 72/7 پروتئین شیر )درصد(

گیری های شیر در روز چهارم نمونهمیزان پروتئین و چربی نمونه گیریهدلیل برخی مشکالت در آزمایشگاه شیر، انداز: به1

 مقدور نشد. 

 (.<75/7P) باشددار میعدم درج حروف به معنای نبود تفاوت معنی
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 الیافی زیاد بر سیستم ایمنیهای غیرجیره حاوی کربوهیدراتاثر 

 3در جدول  یاد بر عملکرد نوتروفیلالیافی زهای غیرجیره حاوی کربوهیدراتاثر  : عملکرد نوتروفیل

سلکتین بر سطح نوتروفیل در روز دوم پس از تغییر جیره افزایش یافت -نشان داده شده است. تولید ال

ح نوتروفیل به عنیوان یکیی از سلکتین بر سط-ال بروزو با ادامه آزمایش روند کاهشی داشت. افزایش 

هیای کربوهییدراتبیاالی  ححیاوی سیط های عملکرد نوتروفییل در روز دوم مصیرف جییرهشاخص

ای از وقوع التهاب مالیم باشد که سیستم ایمنی ذاتی تحت تأثیر قیرار گرفتیه می تواند نشانه یالیافغیر

بیه  یالییاف های غیرباالی کربوهیدرات ححاوی سط خواری پس از استفاده از جیرهاست. درصد بیگانه

درصد کاهش داشت. عبییدات و  21داری کاهش یافت و در روز چهارم نسبت به روز صفر ور معنیط

باعیث افیزایش  با میزان زیاد انیرژی های شیرخوار، تغذیه( نشان دادند که در گوساله2713) همکاران

فتنید، رخواری و انفجار تنفسی تحت تأثیر قیرار نگبیگانه سلکتین بر سطح نوتروفیل شد ولی-لا بروز

باشد اما این گونه آزمایشات های شیرخوار متفاوت از گاوهای شیری میاگرچه سیستم گوارش گوساله

در جوندگان نییز سیطح  هحاکی از اثر متقابل تغذیه و عملکرد نوتروفیل است. شواهدی وجود دارد ک

نوتروفیل بخشیی  (. عملکرد2771 انرژی جیره بر عملکرد نوتروفیل مؤثر است )استاپلتون و همکاران،

ی دفاعی بدن است که فعال شدن آن زمینیه را بیرای هااز پاسخ سیستم ایمنی ذاتی و از اولین سازوکار

 کند.آغاز پاسخ سیستم ایمنی اکتسابی فراهم می

 
 های غیرالیافی زیاد بر عملکرد نوتروفیل.اثر جیره حاوی کربوهیدرات -3جدول 

 

 شاهدجیره
ای هکربوهیدرات جیره حاوی

خطای  زیاد غیرالیافی

 استاندارد

سطح 

 احتمال
 روز دوم روز صفر

روز 

 چهارم

روز 

 هفتم

 a33/43 ab42/44 b45/33 a55/51 52/3 72/7 )درصد( خواریبیگانه

 43/7 32/11 37/32 22/12 22/13 41/31 فلوروسنس( تراکمهندسیمیانگینانفجارتنفسی)

 تراکم هندسی گینمیان) سلکتینال تولید

 فلوروسنس(
b1272 a2212 c1423 d1713 42/14 771/7> 

 (.<75/7P)  باشددار میعدم درج حروف به معنای نبود تفاوت معنی
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 بیر غلظیت را زییاد یالییافهیای غیرجیره حاوی کربوهیدراتاثر  4جدول  :دیگر نشانگرهای التهابی

جیره حاوی دهد. استفاده از روسیس فاکتور آلفا نشان میو تومور نک روی  عنصیر، پالسما پتوگلوبینها

داری افیزایش داد. افیزایش طور معنیپتوگلوبین را بهها غلظت یالیافهای غیرسطح باالی کربوهیدرات

 شیود.لی التهیاب عمیومی در نظیر گرفتیه مییهیای اصیپتوگلوبین به عنوان یکی از شیاخصها میزان

 که هاباکتریرا از دسترس هموگلوبین، آهن  هشود و با اتصال بتولید میگلوبین در هنگام التهاب پتوها

( گیزارش 2712(. زبلی و همکاران )2713، کند )صارمیخارج می به آن نیاز دارند برای رشد و تکثیر

پتوگلوبین شاخص مناسبی برای شرایط التهابی تحت حاد و مزمن است تا شرایط التهابی ها نمودند که

، همکارانگوژو و  ؛2772امانویل و همکاران  ؛2773 ،پور و همکارانخفی) پیشین آزمایشات نتایر حاد.

دار ا القاء التهاب باعیث افیزایش معنییهای حاوی سطوح باالی غالت بکه جیره دهدمینشان  (2775

( گیزارش 2771ن ). بر خالف نتایر آزمیایش حاضیر، امانوییل و همکیاراشوندمیپتوگلوبین ها میزان

داری نداشت، اگرچه سیایر پتوگلوبین افزایش معنیها های حاوی سطوح باالی جو،کردند که در جیره

دلییل توانید بیهها میها در نتایر آزمایشند. این نوع اختالفهای مرتبط با التهاب افزایش داشتپروتئین

      رایط آزمایش باشد.و ش ، ترکیب شیمیایی آنها، مدت زمانبه لحاظ نوع غله هاجیرهتفاوت در نوع 

شیود )زبلیی و عنوان شاخص بیوشیمیایی روی در نظر گرفتیه مییاغلب به روی پالسیمایی غلظت

. در ایین آزمیایش غلظیت رودبه شمار میهای التهاب اهش غلظت آن از نشانه( که ک2717 همکاران،

ظیت روی انسیان غلدر  گزارش شیده کیه روی پالسما از لحاظ عددی  تحت تأثیر جیره کاهش یافت.

 (. این کاهش غلظت روی2771 یابد )دهورتی و همکاران،پالسما پس از التهاب به سرعت کاهش می

هیای پییش سایتوکاین(. در هنگام اندوتوکسمیا 1323 )سوگارمان، در واقع بخشی از پاسخ ایمنی است

کننید از دسیترس خیارج میین شیده و روی را باعث آزاد شدن متالوتیایونی 2التهابی مانند اینترلوکین 

هیای فاگوسیایتی  یش مییزان روی باعیث نقیص در فعالییت( ، چون افزا1337 )شرودر و کوسینس،

 (.1323 شود )سوگارمان،می

هیایی شوند. پژوهشماکروفاژها آزاد می زا ازبیماریالتهابی در پاسخ به عوامل های پیشسایتوکاین

کنید، نتیایر های مختلف بررسی میالتهابی در گونههای پیشتغذیه را بر روی ترشح سایتوکاین که اثر

با  داری نشد ولی معنی آلفا در آزمایش حاضرتومور نکروسیس فاکتوردهد. ترشح  متفاوتی را نشان می

عبییدات و همکیاران  داری شدن داشت. همسو بیا ایین نتیایرتمایل به معنی درصد 17سطح احتمال 

ای تحری  شده هستههای ت در سلولرشح تومور نکروسیس فاکتور آلفا ( گزارش نمودند که ت2713)
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تفیاوت  سیطوح زییاد و کیم انیرژیهای تغذییه شیده بیا در گوساله با لیپوپلی ساکاریدهای باکتریایی

هیای ( و گوسیاله2771اپلتون و همکیاران،در جونیدگان )اسیت نشان داده شده کیه داری نداشت.معنی

التهیابی را تحیت تیأثیر قیرار شهای پییتغذیه ترشح سایتوکاین(، 2717 ،انشوارتنر و همکار)گوشتی 

هیای گوشیتی تغذییه شیده بیا جییره که در گوسیاله( نشان دادند 2717شوارتنر و همکاران ) دهد.می

ای تحریی  شیده بیا لیپیوپلی هسیتههای ت در سلول پرکنسانتره، ترشح تومور نکروسیس فاکتور آلفا

 افزایش یافت. ییساکاریدهای باکتریا

 

 پتوگلوبین، روی پالسما و تومور نکروسیس فاکتور.ها الیافی زیاد بر غلظتی غیرهاجیره حاوی کربوهیدراتاثر  - 4جدول 

 

 شاهدجیره
های کربوهیدرات جیره حاوی

خطای  زیاد غیرالیافی

 استاندارد

سطح 

روز  احتمال

 صفر

 روز 

 دوم

روز 

 چهارم

روز 

 هفتم

 a4/22 ab 3/14 a 53 b3/142 34/23 75/7 لیتر(میلیبرگرم)میکرونهاپتوگلوبی

 32/7 157/7 41/1 52/1 52/1 12/1 لیتر(میلیبرگرم)میلیروی

 17/7 42/22 1/115  3/172 172 4/11 لیتر(میلیبرگرم)پیکوفاکتورنکروسیستومور

   (.<75/7P) باشددار میعدم درج حروف به معنای نبود تفاوت معنی

 

 گیری كلینتیجه

الیافی در های غیرجیره حاوی سطح باالی کربوهیدراتاستفاده از  نتایر این آزمایش نشان داد که

و  افزایش سلکتین بر سطح نوتروفیل-ال بروزکند. میگاوهای شیری سیستم ایمنی ذاتی را متأثر 

کاهش مصرف خورا  همراه . فتیاکاهش  است نوتروفیل یدهای عملکرخواری که از شاخصبیگانه

دهنده القاء التهابی مالیم در نشان در این آزمایش پتوگلوبین و کاهش غلظت روی پالسماها با افزایش

 . بودالیافی زیاد های غیرجیره حاوی کربوهیدراتنتیجه مصرف 

 

 تشکر و قدردانی

ییل فیراهم نمیودن دلتی  بیه-از همکاری گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشیگاه تگیزاس

 گردد.دانی میتشکر و قدر آزمایشامکانات و تجهیزات مورد نیاز در اجرای این 
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Abstract  
This experiment was conducted to study the effect of diet containing high non 

fibrous carbohydrates on production performance, neutrophil response and 

inducing inflammation, in Jersey lactating cows. Seven multiparous (2.5±0.5) cows 

in 71±3 days in milk and average milk production 28±6.6 kg were used. All cows 

received the low non fibrous carbohydrates (34.3 percentage of dry matter) diet for 
14 days and then were switched to an isonitrogenous / isocaloric high non fibrous 

carbohydrates (40.7 percentage of dry matter) diet for one week. Dry matter intake 

and milk production was measured for each animal. Dry matter intake was 
significantly reduced (P<0.05). Milk production was not affected by the diet. 

Neutrophil performance was determined by measuring three inflammatory markers 

phagocytosis, oxidative burst and L-selectin protein expression on neutrophils. L-

selectin protein expression on neutrophils was significantly increased and 
phagocytosis was significantly reduced by feeding the high non fibrous 

carbohydrates diet (P<0.05). Oxidative burst was not influenced by the diet. Plasma 

haptoglobin, zinc and tumor necrosis factor-α as inflammatory markers were 
measured. High non fibrous carbohydrates diet increased the plasma haptoglobin 

(P<0.05) significantly decreased zinc and tumor necrosis factor-α was not different 

(P>0.10). Taken together, these data indicate that switching from a lower non 
fibrous carbohydrates diet to an isoenergetic high non fibrous carbohydrates diet 

caused mild inflammation in lactating Jersey cows which evidenced by the 

decreasing dry matter intake, zinc, phagocytosis and the greater plasma 

concentrations of the acute phase protein, haptoglobin and L-selectin protein 
expression on neutrophils. 
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