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چکیده
 رأس گاو شیری32  در دورۀ انتقال بر الگوی اسیدهای چرب شیر ازB12 بهمنظور بررسی تأثیر افزودن جیرهای بتائین و تزریق ویتامین
 گرم بتائین حفاظت نشده۵0  (افزودنCB  تیمار دوم یا،) (بدون افزودنیCC  تیمارهای آزمایشی شامل شاهد یا.هلشتاین استفاده شد
۵0  (افزودنBB ) و تیمار چهارم یاB12  میلیگرم ویتامین۵  (تزریق ده روز یکبارBC  تیمار سوم یا،)در هر روز به ازای هر رأس دام
 در مقایسه با تیمارBB  وBC  تیمار، نتایج نشان داد.) بودندB12  میلیگرم ویتامین۵ گرم بتائین حفاظت نشده و تزریق ده روز یکبار
 سبب افزایش ساخت (سنتز) دنووی اسیدهای چرب در غدۀ پستانی و درصد اسیدهای چرب اشباع شیر شدCB  و تیمارCC
،C16:1 ،C14:1  تیمارهای آزمایشی بر مجموع اسیدهای چرب غیراشباع با یک پیوند دوگانه و درصد اسید چرب.)P>0/0۵(
 میزان اسیدهای چرب با چند پیوند دوگانه در گاوهای دریافتکنندۀ تیمار.)P<0/0۵(  تأثیری نداشتندC20:1  وC18:1n9c ،C18:1n9t
 تیمارهای آزمایشی تأثیری بر درصد چربی شیر و. بودCC  اما همسان با گاوهای گروه،)P>0/0۵( BB  وBC  باالتر از گاوهایCB
 در دورۀ انتقال برای افزایش ساخت دنوویB12  بنابراین تزریق درون عضالنی ویتامین.)P>0/0۵( غلظت گلوکز پالسما نداشتند
.اسیدهای چرب شیر در گاوهای شیری توصیه میشود
.B12  ویتامین، گاوهای دورۀ انتقال، بتائین، الگوی اسیدهای چرب شیر:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
In this research effects of dietary supplemention with betaine and injection of vitamin B12 during the transition period
on profile of milk fatty acids was investigated using 32 Holstein dairy cows. Experimental treatments included
control (a basal diet without any supplementation; CC), CB (supplemnting with 50 g of rumen unprotected betaine
per day per head during the transition period), BC (injection of 0.5 mg vitamin B 12 in a 10-days interval) and CC
(supplemnting with 50 g of unprotected betaine per day per head plus injection of 0.5 mg vitamin B12 in a 10-days
interval. The CB and BB significantly increased denovo synthesis of fatty acids in mammary gland and milk fat
concentration of saturated fatty acids (P<0.05). Experimental treatments had no effect on milk fat concentratios of
total mono-unsaturated fatty acids, C14: 1, C16: 1, C18: 1n9t, C18:1n9c and C20:1 (P> 0.05). Milk fat concentration
of polyunsaturated fatty acids was higher in cows recived CB than in BC and BB cows, but similar to CC cows.
Experimental treatments had no effect on perentage of milk fat and plasma concentration of glucose (P>0.05). In
conclusion, to inceraese denovo synthesis of fatty acids in mammary glands intarmuscualr injection of vitamin B 12 in
transition cows is recommended.
Keywords: Betaine, milk fatty acid, transition dairy cow, vitamin B12.
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مقدمه
چربی ،بخش مهم انرژی شیر بوده و مسئول بسیاری از
ویژگیهای فیزیکی ،تولیدی و کیفیت شیر و
فرآوردههای آن است .ترکیب اسیدهای چرب شیر
برآیندی از سوختوساز (متابولیسم) شکمبه آبکافت
(هیدرولیز ،همپارسازی یا ایزومریزاسیون و زیست
هیدروژنه شدن یا بیوهیدروژناسیون اسیدهای چرب) و
سوختوساز بافتهای بدن (آزاد شدن اسیدهای چرب
از بافت چربی) است ( .)Dijkstra et al., 1993در
حدود  50درصد از کل اسیدهای چرب شیر از پیش
سازهای دو کربنه (استات) و چهار کربنه (بتا
هیدروکسی بوتیرات) و از ساخت (سنتز) دنوو در
یاختههای غدة پستان ساخته میشوند ( Knapp et al.,
 .)1991اسیدهای چرب کوتاه زنجیر ( 4تا  8اتم
کربن) ،متوسط زنجیر ( 10تا  14اتم کربن) و نیمی از
اسید پالمیتیک ( )16:0از طریق ساخت دنوو در بافت
پستان شکل میگیرند ( .)Knapp et al., 1991دیگر
اسیدهای چرب شیر بهطور مستقیم و بدون تغییر
برای ساخت تری گلیسیریدهای شیر استفاده میشوند
و از لیپوپروتئینها و اسیدهای چرب غیر استریفیۀ
خون منشأ میگیرند ( .)Knapp et al., 1991اسیدهای
چرب جذبشده از دستگاه گوارش و اسیدهای چرب
آزادشده از بافتهای چربی به ترتیب حدود 80و 20
درصد از کل اسیدهای چرب خون را تشکیل میدهند.
در سالهای گذشته تالشهای زیادی برای تغییر
الگوی اسیدهای چرب شیر از طریق تغذیه انجام
پذیرفته است .نتایج برخی بررسیها نشان داده است،
افزودن بتائین به جیرة بز یا گاوهای شیری سبب
تغییر در الگوی اسیدهای چرب شیر میشود .در
آزمایشی گزارش شد که افزودن بتائین به جیرة بزهای
شیرده تأثیری بر درصد مجموع اسیدهای چرب اشباع
و درصد مجموع اسیدهای چرب غیراشباع با چند
پیوند دوگانه نداشت ،ولی بهطور معنیداری سبب
افزایش درصد مجموع اسیدهای چرب غیراشباع با یک
پیوند دوگانه شد ( .)Fernandez et al., 2004در
آزمایش دیگری ،با افزودن بتائین به جیرة بزهای
شیرده افزایش معنیداری در درصد مجموع اسیدهای
چرب اشباع شیر گزارش کردند ،اما تغییری در درصد

مجموع اسیدهای چرب غیراشباع با یک پیوند دوگانه
و درصد مجموع اسیدهای چرب غیراشباع با چند
پیوند دوگانه مشاهده نکردند ( Fernandez et al.,
 .)2004در نتایج آزمایشی دیگر مشاهده شد ،افزودن
بتائین به جیرة بزهای شیرده تأثیری بر درصد مجموع
اسیدهای چرب اشباع و درصد مجموع اسیدهای
غیراشباع با چند پیوند دوگانه نداشت ( Fernandez et
 .)al., 2009در پژوهشی نشان داده شد ،افزودن بتائین
محافظتنشدة شکمبهای در سطوح ( 50 ،25و 100
گرم در روز) به جیرة گاوهای شیری در اواسط
شیردهی بهطور معنیداری درصد مجموع اسیدهای
چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه را کاهش داد ،اما
تأثیری بر درصد مجموع اسیدهای چرب اشباع،
ساخت دنوو اسیدهای چرب و درصد مجموع اسیدهای
چرب غیراشباع با یک پیوند دوگانۀ شیر نداشت
( .)Peterson et al., 2012درزمینۀ افزودن بتائین به
جیرة دورة انتقال و تأثیر آن بر الگوی اسید چرب شیر
بررسی یافت نشد ،اما در آزمایشی در رابطه با تأثیر
افزودن بتائین به جیرة گاوهای شیری در دورة انتقال
نشان داده شد که گاوهای گروه دریافتکنندة بتائین،
تولید شیر و درصد چربی شیر باالتری در مقایسه با
گاوهای گروه شاهد داشتند (.)Monteiro et al., 2016
همچنین این محققان در نتایج بررسیهای خود نشان
دادند ،بتائین تأثیر مثبتی بر آزادسازی اسیدهای چرب
از بافت چربی داشت بهطوریکه در مقایسه با گروه
شاهد ،گاوهای دریافتکنندة بتائین غلظت پالسمایی
باالتری از اسیدهای چرب غیر استریفه و بتا
هیدروکسی بوتیرات در اوایل دورة شیردهی داشتند،
که این موضوع درزمینۀ تقاضای باالی انرژی در این
زمان مطلوب بوده و سبب افزایش انرژی قابل دسترس
برای تولید شیر میشود ( .)Monteiro et al., 2016با
توجه به تأثیر لیپوتروپیک بتائین بهویژه در اوایل
شیردهی ( ،)Monteiro et al., 2016مکملسازی
جیرة گاوهای شیری با این ماده در دورة انتقال ممکن
است الگوی اسیدهای چرب شیر را تغییر دهد ،که
یکی از هدفهای این پژوهش بررسی این موضوع
است .هدف دیگر بررسی تزریق ویتامین B12در دورة
انتقال و اوایل شیردهی گاوهای شیری است و تأثیر
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همکوشی آن با بتائین بر الگوی اسیدهای چرب شیر
است که در این زمینه هم مقالهای موجود نیست.
ویتامین  B12یکی از ترکیبهایی که بهصورت
غیرمستقیم میتواند بر ساخت و سوختوساز چربی
تأثیرگذار باشد .ویتامین  B12جزئی از آنزیم متیل
مالونیل کوآنزیم آ موتاز است که یک آنزیم کلیدی در
سوختوساز کبدی پروپیونات است .کمبود ویتامین
 B12موجب تجمع حد واسط متیل مالونات در کبد
شده که از راه گردش خون به غدة پستانی انتقال یافته
و از ساخت دنووی اسیدهای چرب دنوو در این غده
جلوگیری میکند ( .)Croom et al., 1981از سوی
دیگر ،نتایج برخی بررسیها نشان داد ،کبالت بر الگوی
اسیدهای چرب شیر تأثیرگذار است .در رابطه با تأثیر
کبالت بهصورت خوراکی ( 380 ،4و  5300میلیگرم
در روز) در گاوهای شیری نشان داده شد ،افزودن
کبالت بهطور معنیداری باعث افزایش درصد اسیدهای
چرب اشباع شیر شد (.)Karlengen et al., 2011
همچنین ،افزودن مقادیر باالی کبالت به جیرة گاوهای
شیری در دیگر بررسیها سبب کاهش نسبت
اسیدهای چرب غیراشباع شیر شد ( Shingfield et al.,
 .)2008; Taugbøl et al., 2008 & 2010این احتمال
وجود دارد که نقش کبالت بهواسطۀ نیاز ریزجانداران
(میکروارگانیسمهای) شکمبه به آن برای ساخت
ویتامین  B12باشد .با توجه به اینکه بتائین توسط
ریزجانداران شکمبه بهطور عمده به استات تبدیلشده
که پیشساز اسیدهای چرب کوتاه و متوسط چربی در
غدة پستانی است و با توجه به اینکه کمبود ویتامین
 B12میتواند ساخت دنووی اسیدهای چرب را در این
غده کاهش دهد ،این احتمال وجود دارد که تأثیر
همکوشی میان بتائین و ویتامین  B12در این راستا
وجود داشته باشد .بنابراین هدف این پژوهش بررسی
تأثیر افزودن بتائین محافظت نشدة شکمبهای به جیرة
دورة انتقال و تزریق ده روز یکبار ویتامین B12در این
دوره بر الگوی اسیدهای چرب شیر است.
مواد و روشها
این آزمایش از اول خردادماه تا  10شهریورماه در
گاوداری زاگرس شهرکرد واقع در  10کیلومتری
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شهرکرد وابسته به بنیاد مستضعفان انجام گرفت .در
این آزمایش 32 ،رأس گاو شیری هلشتاین چند شکم
با میانگین وزن  803± 68کیلوگرم ،میانگین امتیاز
وضعیت بدنی  ، 3/9میانگین تولید شیر  42کیلوگرم
بر پایۀ رکورد شیرواری پیشین ( 21تا 60روز پس از
زایش) و میانگین شکم زایش چهار انتخابشده و در
چهار گروه هشت رأسی تقسیم شده و از روز -21
پیش از زمان مورد انتظار گوسالهزایی وارد آزمایش
شدند .گاوها بهطور تصادفی از روز  21پیش از زمان
گوسالهزایی مورد انتظار به چهار گروه آزمایشی شامل
تیمار شاهد یا ( CCبدون افزودنی) ،تیمار دوم یا CB
(افزودن  50گرم بتائین حفاظتنشده در هر روز به
ازای هر رأس دام) ،تیمار سوم یا ( BCتزریق ده روز
یکبار  5میلیگرم ویتامین  )B12و تیمار چهارم یا BB
(افزودن  50گرم بتائین حفاظتنشده و تزریق ده روز
یکبار  5میلیگرم ویتامین  )B12بود .گاوها در سالنی
سرپوشیده و در چهار جایگاه با آخور و آبخوری مجزا
تقسیم شدند .ویتامین B12در روزهای -1 ،-11 ،-21
پیش از زمان مورد انتظار گوسالهزایی و روزهای ،9
 39 ،29 ،19پس از گوسالهزایی به میزان 10
میلیلیتر (حاوی  5میلیگرم ویتامین  )B12بهصورت
عضالنی تزریق شد .مکملسازی جیرهها با بتائین به
میزان  50گرم به ازای هر رأس دام از روز  -21پیش
از زمان مورد انتظار گوسالهزایی تا  21روز پس از
گوسالهزایی بهصورت سرک ( )Top-dressedصورت
گرفت (جدول  .)1در دورة پیش از زایش ،جیرهها
بهصورت دو وعده در ساعتهای هفت صبح و هفت
عصر و پس از زایش بهصورت سه وعده در ساعتهای
هشت صبح ،چهار عصر و یازده شب برحسب نیازهای
مرحلۀ آبستنی و تازهزا با در نظر داشتن باقیماندة
آخور حداکثر  10درصد خوراک عرضهشده اختصاص
داده شد .همۀ جیرهها بر پایۀ نیازهای گاوهای شیری
فرموله شدند ( .)NRC, 2001علوفۀ استفادهشده برای
آزمایش بهصورت یکسان در همۀ جیرهها ،سیالژ ذرت
و کاه یونجه بود .گاوها به آب دسترسی آزاد داشتند.
خوراکدهی به گاوهای تازهزا پس از شیردوشی انجام
شد .گاوها سه بار در روز در ساعتهای هشت صبح،
چهار عصر و یازده شب دوشیده شدند.
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جدول  .1اجزاء و ترکیب شیمیایی خوراک جیرههای آزمایشی
Table 1. Ingredients and chemical composition of
experimental diets
25.34
14.27
1.84
4.05
11.09
19.53
0.66
1.61
5.87
9.05
0.98
1.66
------0.59
0.28
0.21
0.71
0.43
0.85
1.00
0.04

Close
up
41.6
16
2.7
2.22
13.07
10.46
1.093
0.53
---5.29
1.622
1.09
0.35
0.46
0.59
---------------2.925
----

fresh

77.12
16.73
3.65
33.9
20.4
37.1
9.35
1.63
0.81
0.44

68.41
13.52
3.15
36.6
21.5
37.7
6.42
1.50
0.89
0.32

)Ingredient (%DM
Corn silage
Alfalfa hay
Wheat straw
Beet pulp
Corn grain
Barley grain
Cottonseed whole
Cottonseed meal
Canola meal
Soybean meal
Soybean-whole roast
Fish meal
Calcium chloride
Magnesium sulphate
limestone
Phosphate dicalcium
Magnesium oxide
Fat crystallite
Salt white
Sodium bicarbonate
Mineral and vitamin premix1
Yeast composition2
Calculated Chemical composition (%
)DM
OM
CP
Ether extract
NDF
ADF
NFC 3
Ash
)NEl4(Mcal/kg
)Ca (%DM
)P (%DM

 )1هر کیلوگرم مکمل مواد ویتامینه -کانی دارای  180گرم کلسیم۷0 ،
گرم فسفر 35 ،گرم پتاسیم 50 ،گرم سدیم 58 ،گرم کلر 30 ،گرم
منیزیم 32 ،گرم سولفور 5 ،گرم منگنز 4 ،گرم آهن 3 ،گرم روی300 ،
میلیگرم مس 100 ،میلیگرم ید 100 ،میلیگرم کبالت 20 ،میلیگرم
سلنیوم 500000 ،واحد بینالمللی ویتامین  100000 ،Aواحد
بینالمللی ویتامین  100 ،D3واحد بینالمللی ویتامین  Eو  3گرم
پاداکسنده بود )2 .مخمر مربوطه  Beta Agriculture Yüreğir/Adanaبود.
 )3بتائین (anhydrous betaine with 0.97 purity; Shanxi Xinliyuan
) Biotechnology Co. Ltd, Taiyuan, Chinaمربوط به یک شرکت چینی است.
ویتامین  B12بهصورت کوبافوس شامل  125میلیگرم آلفا اکسی بنزیل
فیسفینکوم بهعنوان منبع فسفر و  0/5میلیگرم ویتامین  B12استفاده شد.
1) Each kg (DM basis) of mineral and vitamin premix contained 180
g of Ca; 70 g of P; 35 g of K; 50 g of Na; 58 g of Cl; 30 g of Mg; 32
;g of S; 5 g of Mn; 4 g of Fe; 3 g of Zn; 300 mg of Cu; 100 mg of I
100 mg of Co; 20 mg of Se; 500,000 IU of vitamin A; 100,000 IU of
vitamin D3; 100 IU of vitamin E; and 3 g of antioxidant., 2yeast: Beta
Agriculture, Yüreğir/Adana, 3Non-fiber carbohydrates (NFC) = 100
– (CP + NDF +EE + ash)., 4Net energy for lactation (NEl) was
calculated respectively in close up and fresh according to NRC
(2001). Betaine (anhydrous betaine with 0.97 purity; Shanxi
Xinliyuan Biotechnology Co. Ltd, Taiyuan, China). B12
(Cobaphoos, each ml contain 125 mg α-oxy benzyl physphinicum as
phosphorous source and 0.5 mg vitamin B12; DarouPakhsh
Distribution vet. Co, Iran).

نمونهگیری برای تجزیۀ الگوی اسیدهای چرب شیر
در پنج روز متوالی آخر دورة آزمایش از آغاز روز  38پس
از گوسالهزایی صورت گرفت .پس از پایان دوشش هر گاو،

مخزن شیر به مدت یک دقیقه هوادهی شد تا کل شیر
تولیدی هر گاو بهخوبی مخلوط شود .سپس یک نمونه از
شیر تولیدی هر گاو به نسبت ثابت بر پایۀ میزان شیر
دوشیده شده در هر وعده دوشش برداشته شد .نمونۀ
مربوط به هر سه وعده دوشش در روز با هم مخلوط و تا
اخذ نمونۀ شیر مربوط به روزهای بعدی در فریزر
نگهداری شد .در نهایت نمونههای مربوط به پنج روز با
هم مخلوط و یک نمونه برای تجزیۀ اسیدهای چرب شیر
به آزمایشگاه ارسال شد .نمونهبرداری از خون در روز 42
پس از گوسالهزایی از طریق سیاهرگ دمی گرفته شد.
نمونههای خون پیش از تغذیۀ صبحگاهی به میزان 10
میلیلیتر درون لولههای هپارینه گردآوری شد .نمونههای
خون گردآوریشده به مدت  15دقیقه در  3000دور در
دقیقه سانتریفوژ شدند و پالسمای آنها جدا و در دمای
منفی  20درجۀ سلسیوس تا زمان تجزیۀ مورد نظر
ذخیره شد .پس از پایان آزمایش نمونههای پالسما برای
تعیین فراسنجههای خونی گلوکز توسط دستگاه
طیفسنج ( )Pnerki-elmer 35ساخت کشور آلمان و با
استفاده از کیتهای شرکت پارس آزمون در آزمایشگاه
تجزیه شد .الگوی اسیدهای چرب شیر بر پایۀ روش
 (1998) Sukhija & Palmquistو با استفاده از دستگاه
کروماتوگرافی گازی ( model Varian3400, Walnut
 )Creek, CA, USAاندازهگیری شد .اوج (پیک)
اسیدهای چرب با مقایسۀ زمان ابقا آنها با زمان ابقا
استاندارد خالص استرهای اسیدهای چرب که با دما و
شرایط همسان به دستگاه فامنگار گازی (گاز
کروماتوگرافی) تزریق و شناسایی شدند .غلظت هر یک از
اسیدهای چرب از تقسیم سطح زیر منحنی آن اسید
چرب بر سطح زیر منحنی مجموع اسیدهای چرب
محاسبه و بهصورت گرم در هر  100گرم استر متیلۀ
اسید چرب بیان شد.
تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار
آماری  )SAS 2001) SASصورت گرفت .طرح آماری
استفاده شده ،طرح کامل تصادفی با چهار تیمار و
هشت تکرار بود و مقایسۀ میانگینها با استفاده از
آزمون چند دامنهای دانکن با سطح احتمال خطای
آلفا برابر  0/05درصد انجام شد.

-1

Yij = µ + Ti +eij
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با تیمار  CCدرصد باالتری نشان داد (.)P>0/05
درصد اسید چرب  C18:0در چربی شیر گاوهای تیمار
 BCنسبت به گاوهای دیگر تیمارها باالتر بود ()P>0/05
و میزان این اسید چرب در چربی شیر گاوهای تیمار BB
نسبت به گاوهای تیمار  CCباالتر بود ( ،)P>0/05اما با
تیمار  CCتفاوتی نداشت ( .)P<0/05تزریق ویتامین B12
با و بدون مکملسازی جیره با بتائین در مقایسه با تیمار
 CCو تیمار  BCسبب افزایش معنیداری ساخت دنوو
اسیدهای چرب در غدة پستانی و درصد اسیدهای چرب
اشباع شیر شد (.)P>0/05
همانطور که نتایج بررسیها نشان داد ،نسبت
اسیدهای چرب اشباع تحت تأثیر تزریق ویتامینB12
افزایش یافت .درزمینۀ تأثیر تزریق ویتامین B12بر
الگوی اسیدهای چرب شیر مقالهای یافت نشد ،اما
یکی از راهکارهای تأمین این ویتامین افزودن کبالت
به جیره و استفاده از توان و قابلیت میکروبهای
شکمبه در ساخت این ویتامین است .ریزجانداران
شکمبه برای ساخت ویتامین  B12به کبالت نیاز دارند،
بهطوریکه  4/4درصد این ویتامین را کبالت تشکیل
میدهد (.)McDowell, 2000

 = Yijمیزان مشاهده تیمار  iام در تکرار  jام؛  = µتأثیر
میانگین؛  = Tiتأثیر تیمار  iام؛  = eijاثر خطای آزمایش
مربوط به تیمار  iام در تکرار  jام است.
نتایج و بحث
اسیدهای چرب اشباع شیر

تأثیر افزودن بتائین به جیرة گاوهای شیری و تزریق
ویتامین B12بر درصد اسیدهای چرب اشباع شیر در
جدول 3آورده شده است .نتایج نشان داد ،تیمار BB
در مقایسه با تیمار  CCو تیمار  CBباعث افزایش
معنیداری درصد اسیدهای چرب  C8:0 ،C6:0و
 C14:0شیر شد ( .)P>0/05درزمینۀ اسید چرب
 C10:0تنها تیمار  CBنسبت به تیمار  CCدرصد
باالتری نشان داد ( ،)P>0/05و بین دیگر تیمارها
تفاوت آماری معنیداری در این زمینه مشاهده نشد
( .)P<0/05تیمارهای آزمایشی تأثیر معنیداری بر
درصد اسیدهای چرب  C12:0و  C15:0چربی شیر
نداشتند ( .)P<0/05درصد اسید چرب  C16:0در
تیمارهای  BCو  BBنسبت به تیمار  CCو تیمار CB
بهطور معنیداری باالتر بود و تیمار  CBنیز در مقایسه

جدول  .2ترکیب اسیدهای چرب اشباع در شیر گاوهای تغذیهشده با جیرههای آزمایشی (درصدی از کل استرهای متیل اسیدهای چرب)
)Table 2. Saturated fatty acids composition in the milk of cows fed the experimental diets (% of total FA methyl esters
P-value

SEM

0.001
0.001
0.052
0.635
0.001
0.551
0.001
0.001
0.001
0.001

0.095
0.032
0.166
0.336
0.238
0.098
0.330
0.299
0.712
0.670

Treatments1
BB
2.68a
1.23a
2.30b
3.85
11.26a
1.15
32.00a
12.53b
66.42a
52.73a

BC
2.67a
1.21a
2.61ab
3.49
11.34a
1.23
31.35a
13.47a
68.11a
53.39a

CB
2.09b
0.95b
2.89a
3.83
9.78b
1.08
30.40b
12.12bc
63.18b
49.97b

CC
2.00b
0.93b
2.32b
4.11
10.13b
1.26
29.07c
11.58c
61.43b
48.58b

6:0
8:0
10:0
12:0
14:0
15:0
16:0
18:0
SFA2
Denovo3

 )1تیمارها ،CC :جیرة شاهد بدون مکملسازی با بتائین و تزریق ویتامین B12؛  ،CBجیرة شاهد مکملسازیشده با  50گرم در هر روز بتائین به ازای هر رأس
گاو بهصورت سرک؛  ،BCتزریق هر ده روز یکبار ویتامین B12؛  ،BBمکملسازی جیرة شاهد با  50گرم در هر روز بتائین به ازای هر رأس گاو بهصورت سرک
و تزریق هر ده روز یکبار ویتامین .B12
 )2اسیدهای چرب اشباع
 )3ساخت دنووی اسیدهای چرب اشباع در غدة پستانی (مجموع  C6:0تا .)C16:0
در هر ردیف میانگینهایی که با حرفهای غیر همسان نشان داده شدهاند اختالف معنیدار دارند (.)P>0/05
1) Treatments: CC, control diet wihout beatine supplemnation and vitamin B12 injection; CB, supplementation of control diet with 50g/day/head with
beatine as top-dressed; BC, injection of vitamin B12 every 10 days; BB, supplementation of control diet with 50g/day/head with beatine as top-dressed
and injection of vitamin B12 every 10 days.
2) Saturated fatty acids
3) Synthesis of fatty acids in the mammary gland (total of C6:0 to C16).
Means with different superscript letters in rows are significantly different (P<0.05).
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بهطور همسان با نتایج این تحقیق در رابطه با تأثیر
کبالت بهصورت خوراکی ( 380 ،4و  5300میلیگرم در
روز) در گاوهای شیری مشخص شد که کبالت بهطور
معنیداری سبب افزایش درصد اسیدهای چرب اشباع
شد ( .)Karlengen et al., 2013بنابراین ممکن است
افزودن کبالت به جیره و ساخت ویتامین  B12باالتر در
شکمبه و یا مکملسازی جیره با ویتامین  B12سبب
افزایش اسیدهای چرب اشباع شیر شود .محققان در
نتایج بررسیهای خود نشان دادند ،استفاده از کبالت چه
بهصورت تزریقی و چه خوراکی فعالیت دساچورازها را در
غدد پستانی کاهش میدهد که از این طریق باعث
افزایش غلظت اسیدهای چرب اشباع شیر میشود
( & Shingfield et al., 2008; Taugbøl et al., 2008
 .)2010از سویی کبالت در بدن در مقادیر زیاد ذخیره
نمیشود ،میزان کمی نیز که ذخیره میشود نمیتواند
بهآسانی به درون شکمبه بازگشته و برای ساخت ویتامین
 B12توسط میکروبهای شکمبه استفاده شد ( Berg et
 .)al., 2007در این تحقیق فعالیت آنزیم دساچوراز
اندازهگیری نشده است ،ولی افزایش معنیداری در
ساخت دنوی اسیدهای چرب شیر در گروههای
دریافتکنندة ویتامین BC( B12و  )BBمشاهده شد که
ممکن است بازتابی از افزایش فعالیت این آنزیم در غدة
پستان باشد .ویتامین B12از چندین طریق بهطور
غیرمستقیم میتواند بر ساخت دنووی اسیدهای چرب
شیر تأثیرگذار باشد .متیل کوباالمین و آدنوزیل کوباالمین
ایزومرهای ویتامین  B12هستند ،که در سامانههای
زیستی (بیولوژیکی) پستانداران از اهمیت خاصی
برخوردار هستند ( .)Suttle et al., 2010آدنوزیل
کوباالمین در مسیر گلوکونئوژنز ،برای تبدیل پروپیونات
به گلوکز نقشی اساسی دارد .ساخت دنووی اسیدهای
چرب نیازمند  NADPHاست و مهمترین آنزیمهایی که
در پاسخ به فعالیت آنها در نشخوارکنندگان NADPH
تولید میشود شامل گلوکز  6فسفات دهیدروژناز؛ -6
فسفوگلوگونات دهیدروژناز؛ مالیک آنزیم سیتوپالسمی و
ایزوسیترات دهیدرژناز سیتوپالسمی است ( & Nafikov
 .)Beitz, 2007دو آنزیم اول مهمترین آنزیمهایی هستند
که در تولید  NADPHدر مسیر پنتوز فسفات دخیل بوده
و در حدود  30تا  50درصد نیاز  NADPHدر نتیجه

فعالیت این دو آنزیم تأمین میشود ( Nafikov & Beitz,

 .)2007در گاو این میزان افزایش یافته و به حدود  50تا
 100درصد میرسد .بنابراین برای تولید  NADPHدر
مسیر پنتوز فسفات ،گلوکز مورد نیاز است ،و از آنجایی
که قسمت عمدة گلوکز در نشخوارکنندگان از طریق
فرآیند گلوکونئوژنز از پرپیونات ساخته میشود ،اختالل
در این مسیر میتواند در نهایت سبب کاهش کوآنزیم
 NADPHو کاهش ساخت دنووی اسیدهای چرب شود.
بنابراین کمبود ویتامین  B12مسیر گلوکونئوژنز را در
نقطۀ تبدیل متیل مالونیل کوآنزیمآ به سوکسینیل
کوآنزیمآ ،که در آن آدنوزیل کوباالمین بهعنوان عامل
کمکی (کوفاکتور) نیاز است ،تحت تأثیر قرار داده و
سبب کاهش ساخت گلوکز ( )Suttle et al., 2010و در
نتیجه  NADPHشود .نتایج این تحقیق نشان داد ،تزریق
ویتامین  B12ساخت دنووی اسیدهای چرب در غدة
پستانی را در اوایل دورة شیردهی افزایش داد .این مسئله
از آنجایی اهمیت دارد که گاوهای شیری در اوایل دورة
شیرواری بهطور عمده با جیرههای غنی از کنسانتره
تغذیهشده که امکان افت  pHشکمبه را افزایش داده و در
نتیجه ممکن است باعث اختالل در ساخت شکمبهای
ویتامین  B12و در نتیجه کاهش فراهمی  NADPHبرای
واکنشهای زیستسازی (آنابولیک) همانند ساخت
دنووی اسیدهای چرب در بافتهای بدن دام همانند غدة
پستانی شده و در نتیجه باعث کاهش ساخت دنووی
اسیدهای چرب در این غده شود.
بهطور همسان با نتایج این تحقیق ،در پژوهشی
دیگر با افزودن بتائین (در سطوح  50 ،25و  100گرم
در روز) به جیرة گاوهای شیری در اواسط دورة
شیردهی تأثیری معنیداری بر مجموع اسیدهای چرب
اشباع شیر مشاهده نشد (.)Peterson et al., 2012
همسان با این نتایج پژوهشFernandez et al. ،
( )2004نیز با افزودن بتائین به جیرة بزهای شیرده
مشاهده کردند که مجموع اسیدهای چرب  C4:0تا
 C20:0تحت تأثیر افزودن بتائین به جیره قرار نگرفت،
اما موافق با نتایج این بررسی میزان  C10:0شیر
افزایش یافت .همچنین درصد اسیدهای چرب ،C8:0
 C12:0 ،C10:0و  C17:0و مجموع اسیدهای چرب
 C6:0تا  C20:0با افزودن بتائین به جیرة بزهای
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شیری افزایش یافت که بهاستثنای  C10:0با نتایج این
پژوهش مغایرت داشت (.)Fernandez et al., 2004
همسان با نتایج این تحقیق ،در نتایج پژوهشی دیگر
نشان داده شد که مکملسازی جیرة بزهای شیرده با
بتائین اگرچه تأثیری بر مجموع اسیدهای چرب اشباع
شیر نداشت ولی میزان  C14:0 ،C12:0و  C15:0را
افزایش و میزان  C16:0را بهطور معنیداری کاهش
یافت ،که در مورد  C10:0موافق و در مورد C16:0
مغایر با نتیجۀ این تحقیق بود ( Fernandez et al.,
 .)2009در توافق با نتایج این پژوهش ،افزودن بتائین
به جیرة گاو شیری بهطور معنیداری میزان اسیدهای
چرب  C10:0و  C16:0شیر را افزایش داد ( Christie,
 .)1981بتائین در شکمبه توسط میکروبها به استات
و بتاهیدروکسی بوتیرات تبدیلشده ( (Mitchell et al.,
 1979که پیش ساز اسیدهای چرب کوتاه زنجیر و
بخشی از اسیدهای چرب متوسط زنجیر تا ))C16:0
در غدد پستانی هستند ( Bauman & Griinari,
 .)2003همچنین نشان داده شده است که بتائین با
افزایش سرعت تخمیر میکروبی در شکمبه تولید
اسیدهای چرب فرار را در شکمبه افزایش میدهد
( .)Bonner et al., 2008بنابراین در این مطالعه انتظار
میرفت که افزودن بتائین بتواند الگوی اسیدهای چرب
شیر را تغییر داده و بهویژه ساخت دنووی اسیدهای
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چرب را افزایش دهد .اما در این مطالعه چنین تأثیری
مشاهده نشد .علت اختالف در نتایج این تحقیق با
نتایج دیگر محققان درزمینۀ ساخت دنووی اسیدهای
چرب ممکن است مربوط به سطح استفادة بتائین در
جیره باشد بهطوریکه در این تحقیق سطح بتائین در
جیره بسیار کمتر از سطح بتائین در تحقیق ارائهشده
توسط  (1979) Mitchell et al.باشد .بهطور همسان
در نتایج تحقیقی دیگر افزودن بتائین در سطوح ،25
 50و  100گرم در روز تأثیری معنیداری بر ساخت
دنووی اسیدهای چرب شیر گاوهای شیری در اواسط
دورة شیردهی نداشت (.)Peterson et al., 2012
اسیدهای چرب غیراشباع با یک پیوند دوگانۀ شیر

میزان اسیدهای چرب غیراشباع با یک پیوند دوگانه در
شیر گاوهای تغذیهشده با تیمارهای آزمایشی در
جدول  4آورده شده است .نتایج نشان داد ،تیمارهای
آزمایشی تأثیر معنیداری بر مجموع اسیدهای چرب
غیراشباع با یک پیوند دوگانه و درصد اسید چرب
 C18:1n9c ،C18:1n9t ،C16:1 ،C14:1و C20:1
نداشتند ( .)P>0/05درصد اسید چرب  C17:1در
چربی شیر گاوهای تیمار  BCو  BBبهطور معنیداری
نسبت به گاوهای گروه شاهد کاهش یافت (،)P<0/05
اما با گاوهای تیمار  BCتفاوت نداشت (.)P>0/05

جدول  .3ترکیب اسیدهای چرب اشباع با یک پیوند دوگانه در شیر گاوهای تغذیهشده با جیرههای آزمایشی
(درصد از کل استرهای متیل اسیدهای چرب)
Table 3. Monounsaturated fatty acids composition in the milk of cows fed the experimental diets
)(% of total FA methyl esters
P-value
0.5479
0.2893
0.0478
0.5335
0.0713
0.4086
0.1524

SEM
0.139
0.086
0.047
0.225
0.654
0.020
0.630

BB
1.20
2.24
0.76b
1.96
20.34
0.40
26.91

Treatments1
BC
0.95
1.02
2.03
2.23
b
0.72
0.84ab
2.00
1.95
22.26
19.89
0.23
0.43
28.42
26.38

CC

CB
1.16
2.19
0.90a
2.10
20.40
0.40
27.17

14:1
16:1
17:1
C18:1n9t
C18:1n9c
20:1
MUFA2

 )1تیمارها ،CC :جیرة شاهد بدون مکملسازی با بتائین و تزریق ویتامین B12؛  ،CBجیرة شاهد مکملسازیشده با  50گرم در هر روز بتائین به ازای هر رأس
گاو بهصورت سرک؛  ،BCتزریق هر ده روز یکبار ویتامین B12؛  ،BBمکملسازی جیرة شاهد با  50گرم در هر روز بتائین به ازای هر رأس گاو بهصورت سرک
و تزریق هر ده روز یکبار ویتامین .B12
 )2اسیدهای چرب با یک پیوند دوگانه
در هر ردیف میانگینهایی که با حرفهای غیر همسان نشان داده شدهاند اختالف معنیدار دارند (.)P>0/05
1) Treatments: CC, control diet wihout beatine supplemnation and vitamin B12 injection; CB, supplementation of control diet with 50g/day/head with
beatine as top-dressed; BC, injection of vitamin B12 every 10 days; BB, supplementation of control diet with 50g/day/head with beatine as top-dressed
and injection of vitamin B12 every 10 days.
2) Mono-unsaturated fatty acids.
Means with different superscript letters within rows are significantly different (P<0.05).
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آنزیم دلتا  9دساچوراز یکی از آنزیمهایی است که
باعث ساخت اسیدهای چرب غیراشباع با یک پیوند
دوگانه از اسیدهای چرب اشباع میشود ( Nakamura
 .)& Nara, 2004; Paton & Ntambi, 2009عاملهای
جیرهای همانند گلوکز ،فرکتوز ،ویتامین ،Aکلسترول،
اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه ،اسید
چرب با پیوند مزدوج میتوانند بیان ژن این آنزیم را
تحت تأثیر قرار دهند (.)Nakamura & Nara, 2004
نتایج مطالعههای اخیر نشان داد ،افزودن مقادیر باالی
کبالت به جیرة گاوهای شیری سبب کاهش نسبت
اسیدهای چرب غیراشباع شیر شد ( Shingfield et al.,
 .)2008; Taugbøl et al., 2008 & 2010بههرحال در
نتایج آزمایشی گزارش شده است ،افزودن سطوح باالی
کبالت به جیره تأثیری بر بیان ژن آنزیم دلتا 9
دسچوراز نداشته و ممکن است کاهش در نسبت
اسیدهای چرب غیراشباع شیر ،در گاوهای شیری
مربوط به کاهش فعالیت این آنزیم پس از بیان شدن
باشد ( .)Karlengen et al., 2011آنچه مشخص است
تزریق ویتامین  B12در این مطالعه اثری بر نسبت
اسیدهای چرب غیراشباع با یک پیوند دوگانه نداشت
که این موضوع نشان میدهد که ممکن است تأثیر
کبالت بر فعالیت آنزیم دساچوراز و نسبت اسیدهای

چرب غیراشباع با یک پیوند دوگانه مرتبط با ساخت
ویتامین  B12در شکمبه نباشد .مکملسازی جیره با
بتائین با و بدون تزریق ویتامین  B12تأثیری بر مجموع
اسیدهای چرب غیراشباع شیر شامل ،C16:1 ،C14:1
 C18:1n9c ،C18:1n9t ،C17:1و  C20:1نداشت و تنها
درصد اسید چرب  C17:1با افزودن بتائین به جیره با و
بدون تزریق ویتامین ( B12تیمارهای  CBو  )BBنسبت
به تیمار  CCکاهش یافت .بهطور همسان Fernandez et
 (2009) al.و  )2012( Peterson et al.گزارش کردند که
بتائین تأثیری بر مجموع اسیدهای چرب غیراشباع شیر
نداشت و تنها اسید چرب  C15:1بهطور معنیداری در
آزمایش  )2012( Peterson et al.با مکملسازی جیره با
بتائین کاهش پیدا کرد که مغایر با نتایج این آزمایش بود.
در موافقت با نتایج این تحقیق )2004( Fernandez et al.
تفاوتی در درصد  C18:1شیر ،با افزودن بتائین به جیرة
بزهای شیری مشاهده نکردند ولی برخالف نتایج این
تحقیق گزارش دادند که میزان  C18:1 ،C10:1و
مجموع اسیدهای چرب غیراشباع با یک پیوند دوگانه
چربی شیر بز با افزودن بتائین به جیره افزایش یافت.
اختالف در نتایج تحقیقات در این راستا ممکن است
مربوط به سطح بهکارگیری بتائین در جیره ،نوع حیوان،
مرحلۀ تولید و عاملهای محیطی باشد.

جدول  . 4ترکیب اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه در چربی شیر گاوهای تغذیهشده با جیرههای آزمایشی
(درصد از کل استرهای متیل اسیدهای چرب)
Table 4. Polyunsaturated fatty acids composition in the milk fat of cows fed the experimental diets
)(% of total FA methyl esters
P-value

SEM

0.4766
0.0105
0.0032
0.0120
0.0425
0.0001

0.044
0.112
0.011
0.117
0.630
0.002

BB
0.41
3.53ab
0.23b
4.18b
31.10ab
0.06a

Treatments1
CB
BC
0.43
0.40
3.84a
3.26b
0.26ab
0.29a
4.54a
3.96b
32.97a
30.34b
0.07a
0.05b

CC
0.49
3.50b
0.28a
4.28ab
31.46ab
0.06a

C18:2n6t
C18:2n6c
C18:3n3
PUFA2
Unsaturated fatty acids
PUFA:SFA 3

 )1تیمارها ،CC :جیرة شاهد بدون مکملسازی با بتائین و تزریق ویتامین B12؛  ،CBجیرة شاهد مکملسازیشده با  50گرم در هر روز بتائین به ازای هر رأس
گاو بهصورت سرک؛  ،BCتزریق هر ده روز یکبار ویتامین B12؛  ،BBمکملسازی جیرة شاهد با  50گرم در هر روز بتائین به ازای هر رأس گاو بهصورت سرک
و تزریق هر ده روز یکبار ویتامین .B12
 )2اسیدهای چرب با چند پیوند دوگانه.
 )3نسبت اسیدهای چرب با چند پیوند دوگانه به اسیدهای چرب اشباع.
1) Treatments: CC, control diet wihout beatine supplemnation and vitamin B12 injection; CB, supplementation of control diet with 50g/day/head with
beatine as top-dressed; BC, injection of vitamin B12 every 10 days; BB, supplementation of control diet with 50g/day/head with beatine as top-dressed
and injection of vitamin B12 every 10 days.
2) Mono-unsaturated fatty acids.
2) Polyunsaturated fatty acids.
3) Polyunsaturated fatty acids: Saturated fatty acids.
Means with different superscript letters within rows are significantly different (P<0.05).
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اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه

تأثیر جیرههای آزمایشی بر اسیدهای چرب غیراشباع با
چند پیوند دوگانه در جدول  5آورده شده است.
تیمارهای آزمایشی تأثیر معنیداری بر درصد C18:2n6t
چربی شیر نداشتند ( .)P>0/05درصد  C18:2n6cدر
گاوهای  CBنسبت به تیمار  CCو تیمار  BCبهطور
معنیداری باالتر بود ( ،)P<0/05اما با تیمار  BBتفاوتی
نداشت ( .)P>0/05مکملسازی جیره با بتائین همراه با
تزریق ویتامین  B12بهطور معنیداری درصد C18:3n3
چربی شیر را در مقایسه با تیمارهای  CCو  BCکاهش
داد ( .)P>0/05مجموع اسیدهای چرب غیراشباع با چند
پیوند دوگانه با تزریق ویتامین  B12بهتنهایی و یا همراه
با مکملسازی جیره با بتائین نسبت به گاوهای تیمار BC
کمتر بود ( )P>0/05اما نسبت به گاوهای تیمار
تفاوت معنیدار نداشت (.)P<0/05
برخالف نتایج این تحقیق ،دیگر محققان در نتایج
بررسیهای خود ،تغییری درمجموع اسیدهای چرب
غیراشباع با چند پیوند دوگانۀ شیر بز با افزودن بتائین به
جیره مشاهده نکردند ( & Ferenandez et al., 2004
 )2012( Peterson et al. .)2009با افزودن بتائین در
سطوح  50 ،25و  100گرم در روز کاهش معنیداری
درمجموع اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانۀ
شیر گاوهای شیری در اواسط دورة شیردهی مشاهده
کردند ،هرچند که تکتک اسیدهای چرب غیراشباع
چربی با چند پیوند دوگانه تحت تأثیر افزودن بتائین قرار
نگرفت .دلیل اختالف نتایج این تحقیق درزمینۀ افزایش
مجموع اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه ،با
تحقیقات پیشین میتواند مربوط به زمان افزودن بتائین
به جیره باشد .در این آزمایش ،بتائین در دورة انتقال و
اویل دورة شیردهی یعنی هنگامیکه رها شدن چربی از
CC
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بافت چربی به سمت کبد بیشتر از هرزمانی است به جیره
اضافه شد و ممکن است تأثیر افزودن بتائین در این دوره
نسبت به اواسط دورة شیردهی که دام در توازن مثبت
انرژی است متفاوت باشد .بخش عمدة اسیدهای چرب
بلند زنجیر شیر که بهطور مستقیم و بدون تغییر برای
ساخت تریگلیسیریدهای شیر استفاده میشوند از
لیپوپروتئینها و اسیدهای چرب غیر استریفیۀ خون منشأ
میگیرند که منشأ آنها اسیدهای چرب جذبشده از
دستگاه گوارش و اسیدهای چرب آزادشده از بافتهای
چربی بوده که به ترتیب  80و  20درصد از کل اسیدهای
چرب خون را تشکیل میدهند (.)Knapp et al., 1991
بتائین با تبدیلشدن به کولین میتواند سبب افزایش
ساخت  VLDLدر کبد شده و از این راه میزان بیشتری
تریگلیسرید به سوی بافتها از جمله غدة پستان حمل
شود که میتواند باعث افزایش اسیدهای چرب غیراشباع
با چند پیوند دوگانۀ شیر شود .البته تأثیر بتائین بر زیست
هیدروژنه شدن شکمبهای اسیدهای چرب با چند پیوند
دوگانه هنوز مشخص نیست و ممکن است این فرآیند در
حضور بتائین در شکمبه کاهش یافته و در نهایت
بهصورت درصد باالتر اسیدهای چرب غیراشباع با چند
پیونددوگانۀ شیر بازتاب پیدا کند .بههرحال برای مشخص
شدن این موضوع نیاز به آزمایشهای تکمیلی است.
تزریق ویتامین  B12با و یا بدون افزودن بتائین به
جیرة گاوهای دورة انتقال تأثیر معنیداری بر درصد اسید
چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانۀ شیر در مقایسه با
تیمار شاهد نداشت ،اما در مقایسه با گروه دریافتکنندة
بتائین باعث کاهش معنیدار درصد اسیدهای چرب با
چند پیوند دوگانه شد .بنابراین هیچگونه تأثیر همکوشی
بین ویتامین  B12و مکملسازی جیره با بتائین در این
زمینه مشاهده نشد.

جدول  .5درصد چربی شیر و غلظت گلوکز پالسما (میلیگرم در دسی لیتر) در گاوهای تغذیهشده با جیرههای آزمایشی

Table 5. Milk fat percentage and plasam concentration of glucose (mg/dl) in cows fed the experimental diets

P-value
0.0919
0.0939

SEM
0.046
3.232

BB
2.92
41.62

Treatments1
CB
BC
2.99
3.02
38.50
48.62

CC
2.86
37.76

Fat
Glucose

 )1تیمارها ،CC :جیرة شاهد بدون مکملسازی با بتائین و تزریق ویتامین B12؛  ،CBجیرة شاهد مکملسازیشده با  50گرم در هر روز بتائین به ازای هر رأس
گاو بهصورت سرک؛  ،BCتزریق هر ده روز یکبار ویتامین B12؛  ،BBمکملسازی جیرة شاهد با  50گرم در هر روز بتائین به ازای هر رأس گاو بهصورت سرک
و تزریق هر ده روز یکبار ویتامین .B12
 )2اسیدهای چرب با چند پیوند دوگانه.
 )3نسبت اسیدهای چرب با چند پیوند دوگانه به اسیدهای چرب اشباع.

1) Treatments: CC, control diet wihout beatine supplemnation and vitamin B12 injection; CB, supplementation of control diet with 50g/day/head with
beatine as top-dressed; BC, injection of vitamin B12 every 10 days; BB, supplementation of control diet with 50g/day/head with beatine as top-dressed
and injection of vitamin B12 every 10 days.
Means with different superscript letters within rows are significantly different (P<0.05).
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اثر جیرههای آزمایشی بر غلظت گلوکز پالسما و
درصد چربی شیر

تأثیر جیرههای آزمایشی بر غلظت گلوکز پالسما و درصد
چربی شیر در جدول  5آورده شده است .تیمارهای
آزمایشی تأثیر معنیداری بر درصد چربی شیر و غلظت
گلوکز پالسما نداشتند ( ،)P>0/05هرچند که بهطور
عددی غلظت گلوکز پالسمادر گاوهای تیمار  BBباالتر از
گاوهای دیگر تیمارها بود.
در این پژوهش ،درصد چربی شیر تحت تأثیر افزودن
بتائین قرار نگرفت .بهطور همسان Davidson et al.
) (2008با افزودن بتائین محافظتشدة شکمبهای به جیرة
گاوهای شیری در اوایل شیردهی و Fernandez et al.
( )2004نیز با افزودن بتائین محافظت نشده به جیرة
بزهای شیرده تغییری در درصد چربی شیر مشاهده
نکردند .همچنین  )21012( Peterson et al.نیز با افزودن
سطوح مختلف بتائین ( 50 ،25و  100درصد) تفاوتی در
درصد چربی شیر گاوهای شیری در اواسط دورة
شیردهی مشاهده نکردند .در مقابل برخی بررسیها با
افزودن سطوح باالی بتائین افزایش درصد چربی شیر را
گزارش کردند ( .)Vang et al., 2010در این اواخر نیز
گزارش شد که تغذیۀ گاوهای دورة گذار با مکمل مایع
حاوی بتائین باعث افزایش درصد و میزان چربی شیر
تولیدی شد ( .)Monteiro et al., 2106در نتیجۀ تجزیۀ
بتائین در شکمبه توسط ریزجانداران استات تولید
میشود که بهعنوان پیش ساز اسیدهای چرب کوتاه و
متوسط زنجیر میتواند باعث افزایش درصد چربی شیر
شود ( .)Mitchell et al., 1970البته الزمۀ این امر افزودن
درصد باالی بتائین به جیره است .در این تحقیق افزودن
 50گرم بتائین تأثیری بر درصد چربی شیر نداشت.

درزمینۀ تأثیر تزریق ویتامین  B12بر درصد چربی شیر
بررسی یافت نشد .بههرحال در این تحقیق درصد چربی
شیر از لحاظ عددی در گاوهای دریافتکنندة تزریق
ویتامین  B12با تمایل به معنیداری باالتر از گاوهای دیگر
تیمارها بود.
موافق با نتایج بررسیهای پیشین در گاوهای
اواسط شیردهی ( Peterson et al., 2012; Wang et
 )al., 2010غلظت گلوکز پالسما در این بررسی تحت
تأثیر مکملسازی جیره با بتائین و یا تزریق ویتامین
 B12در دورة انتقال قرار نگرفت .همچنین در بررسی
 )2106( Monteiro et al.نیز تغذیۀ گاوهای شیری با
مکمل مایع حاوی بتائین در پیش و پس از
گوسالهزایی تأثیری بر غلظت گلوکز پالسما نداشت.
درزمینۀ تزریق ویتامین  B12بر غلظت گلوکز پالسما
بررسی یافت نشد .هرچند در این تحقیق غلظت گلوکز
پالسما از لحاظ عددی در گروههای دریافتکنندة
تزریق این ویتامین با گرایش به معنیداری باالتر از
دیگر تیمارها بود.
نتیجهگیری

نتایج این پژوهش نشان داد ،مکملسازی جیرة گاوهای
شیری با  50گرم بتائین محافظت نشده تأثیری بر ساخت
دنووی اسیدهای چرب در غدة پستانی و الگوی دیگر
اسیدهای چرب در مقایسه با تیمار شاهد نداشت ،اما
تزریق ده روز یکبار ویتامین  B12افزون بر افزایش ساخت
دنووی اسیدهای چرب سبب افزایش درصد اسیدهای
چرب اشباع شیر شد .بنابراین ،تزریق ویتامین  B12در
دورة انتقال برای افزایش ساخت دنووی اسیدهای چرب
شیر در گاوهای شیری توصیه میشود.
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