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چکیده
 راس گاو هلشتاین یکبار زایش12  تغییرات وزن و عملکرد تولیدی شمار، تفاوتهای متابولیک و وضعیت ضداکسیداتیو،در این پژوهش
 نمونه خون جهت تجزیه.) طی دوره انتقال بررسی شدند773±84  راس گاو چندبار زایش (وزن زایش14 ) در مقایسه با843±41 (وزن زایش
،+21  و+1 ،-21  وزن بدن و نمره بدنی در روزهای،) (نسبت به زایمان+21  و+1 ،-14 فراسنجههای متابولیک و ضداکسیداتیو در روزهای
 مصرف، خوراک مصرفی بین دو گروه پیش از زایمان مشابه بود ولی پس از زایمان.مصرف خوراک در کل دوره و تولید شیر اندازهگیری شد
 وزن بدن و نمره بدنی در هر دو گروه. تولید شیر و راندمان تولید شیر در گاوهای چندبار زایش بیشتر از گاوهای یکبار زایش بود،خوراک
) وP=2/22( گاوهای یکبار و چندبار زایش روندی کاهشی در طی دوره انتقال داشتند ولی گاوهای چندبار زایش شدت توازن منفی انرژی
 بتاهیدروکسی بوتیرات و کلسترول در هر دو، غلظت اسیدهای چرب غیراستریفه.) به کاهش وزن بیشتری پس از زایمان داشتندP=2/27( تمایل
 غلظت، از لحاظ وضعیت ضداکسیداتیو. هرچند سطح گلوکز خون گاوهای یکبار زایش بیشتر از گاوهای چندبار زایش بود،گروه مشابه بود
مالون دی آلدهید زمان زایمان بیشتر و کل ظرفیت آنتی اکسیدانی پس از زایمان کمتری برای گاوهای یکبار زایش نسبت به چندبار زایش
 سطح مالون دیآلدهید خون همبستگی معنیدار باالیی با توازن انرژی و، از نظر ارتباط بین فراسنجههای مختلف با عملکرد.مشاهده شد
 نتایج نشان میدهد گاوهای یکبار زایش تحت شرایط تنش اکسیداتیو بیشتری نسبت به گاوهای چندبار.همچنین عملکرد تولیدی گاوها داشت
.زایش هستند ولی شدت بار متابولیک و توازن منفی انرژی کمتری طی دوره انتقال دارند
. وضعیت متابولیک، وضعیت ضداکسیداتیو، چندبار زایش، یکبار زایش، دوره انتقال:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
In this study, the metabolic and antioxidative differences, BW changes and performane of 12 primiparous (parturition BW
643±48 kg BW) and 15 multiparous (parturition BW 773±65 kg) cows were investigated during transition period. Blood
sample for antioxidative and metabolic parameters on d -14, +1, and +21 (relative to parturition), DMI throughout the entire
period, BW and BCS on d -21, +1, and +21 and milk yeild were measured. In prepartum, both groups had similar DMI, but
DMI and milk yield were greater in multiparous than primiparous cows in postpartum. BW and BCS were decreased in both
primiparous and multiparous cows during transition period, but multiparous cows tended to have more BW loss and
negative energy balance after parturition. Concentrations of non-esterified fatty acids, beta hydroxy butyrate, and cholesterol
were similar, but glucose level was lower in multiparous than primiparous cows. Regarding antioxidative status,
primiparous cows had lower antioxidative status as malondialdehyde concentration at parturition was higher and that of total
antioxidative status at postpartum were lower than multiparous cows. Regarding performance related parameters,
mlondialdehyde level could be an apropriate index of energy balance, health and performance status. It is concluded that
primiparous cows were under more oxidative stress during transtion period, but metabolic load and negative energy balance
were more sever in multiparous cows.
Keywords: Antioxidative status, metabolic profile, multiparous, primiparous, transition period.

* Corresponding author E-mail: ghasemi@cc.iut.ac.ir

871

قاسمی و همکاران :فراسنجههای متابولیک ،وضعیت ضداکسیداتیو ،تغییرات وزن ...

مقدمه
دوره انتقال ،بازه زمانی  3هفته قبل تا  3هفته بعد از
زایمان ،پرچالشترین دوره فیزیولوژیک در بین چرخه
شیردهی است ( .)Drackley, 1999مدیریت گاوهای
شیری در این دوره بهدلیل شیوع بیماریهای
متابولیک-عفونی و همچنین تأثیر آن بر عملکرد
شیردهی و تولید مثل آتی بسیار حائز اهمیت است.
رشد فزآینده جنین ،کاهش حجم شکمبه ،انتقال از
وضعیت آبستنی به شیردهی و تغییرات مدیریت
پرورشی (تغییر جیره ،گروهبندی) گاو را با چالش
جدی روبهرو میکند ( .)Neave et al., 2017سطح
ترشح و حساسیت بسیاری از هورمونها در این دوره
جهت آغاز فرآیند زایمان و تولید شیر تغییر مییابد.
افزایش هورمون رشد و کاهش انسولین و یا مقاومت
آن و سایر تنظیم کنندهها باعث تغییر نرخ مسیرهای
متابولیک (مانند لیپولیز ،گلوکونئوژنز) ،فعالیت سامانه
ایمنی بدن ،ظرفیت ضداکسیداتیو ،مصرف و رفتار
خوراک و توازن انرژی و یونهای معدنی از جمله
کلسیم میشوند ( .)Drackley, 1999تقاضای باالی
مواد مغذی جهت تولید شیر از یک سوء و افت مصرف
خوراک (85-35درصد) از سوی دیگر منجر به توازن
منفی انرژی ،کاهش وزن و نمره بدنی میشود
( .)Hayirli, 1998این وقایع با بسیج اسیدهای چرب
غیراستریفه ( )Non esterified fatty acids, NEFAاز
ذخایر بافت چربی ،اسیدهای آمینه از عضالت اسکلتی
و گلوکز از گلیکوژن کبد جهت تامین سوبسترای مورد
نیاز برای تولید شیر همراه میشود .افزایش غلظت
اسیدهای چرب غیراستریفه طبق نظریه اکسیداسیون
کبدی ( )Hepatic oxidation theoryفراهمی انرژی
( )ATPرا برای سلولهای کبدی افزایش داده و منجر
به کاهش نرخ شعلهوری ( )Firingسیگنالهای
گرسنگی به مغز و مصرف خوراک میشود ( & Allen
 .)Bradford, 2009از طرف دیگر ،کاهش گلوکز خون
( )Hypoglycemiaبا اکسیداسیون ناقص ،NEFA
تجمع چربی در کبد و تولید اجسام کتونی مانند
بتاهیدروکسی بوتیرات ()β-hydroxyl butyrate, BHB
همراه است ( .)Drackley, 1999غلظت بیش از حد
 NEFAو  BHBفعالیت فاگوسیتوزی -اکسیداتیو

لکوسیتها را افزایش ولی بقای نوتروفیلها را کاهش
میدهد (Giuliodori et al. .)Scalia et al., 2006
) (2013و  (2008) Bertoni et al.گزارش کردند
افزایش  NEFAپیش از زایمان و  BHBپس از زایمان
ضمن اختالل در عملکرد کبدی با افزایش
پروتئینهای فاز حاد (مانند هاپتوگلوبین) ،التهاب و

خطر اندومتریت همراه خواهد بود.
افزایش تقاضای اکسیژن جهت سوختوساز و
سیتوکینهای التهابی در پیرامون زایمان منجر به
تولید بیش از حد گونههای فعال اکسیژنی ( Reactive
 )oxygen species, ROSمیشود .عدم توازن  ROSبا
توان یا ظرفیت ضداکسیداتیو ،تنش اکسیداتیو را
بهدنبال دارد .مطالعات نشان میدهند تنش اکسیداتیو

عامل آسیب رسان اغلب ناهنجاریهای متابولیک و
پاسخهای التهابی گاوهای شیری است و مکملهای
آنتی اکسیدانی همانند عناصر معدنی ،ویتامینها و
ترکیبات فنولیک وضعیت ضداکسیداتیو را بهبود
میدهند ( Castillo et al., 2005; Abuelo et al.,
 .)2016; Safari et al., 2018ترشح هورمونهایی از
قبیل گلوکوکورتیکوئیدها و استروژن و احتماالً کاهش
مصرف مواد مغذی از جمله ویتامینها و عناصر معدنی
باعث افت عملکرد سامانه ایمنی میشود ( Bradford et
 .)al., 2015عدم تطابق به چنین چالش متابولیکی و
سازوکار هوموراژی ()homeorhetic mechanisms
بهویژه در گاوهای پرتولید ،شیوع ناهنجاریهای
متابولیک (مانند تب شیر ،کتوز ،کبد چرب ،جابجایی
شیردان) ،پستان (ورم پستان و ادم) و تولید مثلی
(سختزایی ،جفت ماندگی ،متریت) را در پی دارد
( .)Drackley, 1999امروزه مشخص شده است که ارتباط
پیچیدهای بین سامانه اندوکرین تنظیمکننده
سوختوساز ،فعالیت تخمدان و سامانه ایمنی گاو وجود

دارد ( .)Wankhade et al., 2017بنابراین حفظ سالمت،
تولید شیر بهینه و راندمان باروری مطلوب آتی در گروی
عبور موفقیتآمیز از دوره انتقال است .بهعنوان مثال،
تولید شیر در دوره پس از زایمان با وقوع بیماریهای
متابولیک مانند جابجایی شیردان  1/0کیلوگرم در روز و
جفت ماندگی و متریت  1/1کیلوگرم در روز کاهش
مییابد (.)Wallace et al., 1996
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حدود  35درصد گله مولد را تلیسه یا گاوهای
یکبار زایش تشکیل میدهند (.)Neave et al., 2017
تلیسهها معموالً برای نخستین بار در  11ماهگی با
چالش زایمان مواجه میشوند .در این سن تلیسهها از
نظر فیزیولوژیک هنوز بالغ نبوده و عالوه بر احتیاجات
جنین و تولید شیر نیازمند مواد مغذی برای رشد و
نمو بدنی و توسعه غدد پستانی نیز میباشند.
گروهبندی ،شیردوشی ،تغییرات جیره و تغذیه با سطح
کنسانتره باال ممکن است برای تلیسهها تنشزا و
چالش بیشتری ایجاد کند (.)Neave et al., 2017
گاوهای یکبار زایش مصرف خوراک و تولید شیر
کمتر و سطح برخی متابولیتهای انرژی باالتر
( pH ،)Nasrollahi et al., 2017شکمبه پایینتر
( )Humer et al., 2015و توانایی انتخاب
خوراک زیادتری ( )DeVries et al., 2011نسبت به
گاوهای چندبار زایش دارند .نتایج مقایسه جیرهها کم
نشاسته نسبت به پرنشاسته در گاوهای یک و
چندبار زایش نشان میدهد گاوهای یکبار زایش در
اوایل شیردهی پاسخ بهتری از نظر شاخصهای
متابولیک با مصرف جیره کم نشاسته دارند (اخالقی و
همکاران ،منتشرنشده) Neave et al. (2017) .نشان
دادند تلیسهها از نظر رفتارهایی مانند مدت زمان و
تعداد دفعات خوردن ،استراحت ،خوراک مصرفی و
رفتار اجتماعی با گاوهای چندبار زایش متفاوتند.
همچنین نتایج متناقضی از نظر برخی فراسنجههای
متابولیک برای گاوهای یکبار و چندبار زایش گزارش
شده است .برخی بررسیها ( Vandehaar et al.,
 )1999غلظت  BHB ،NEFAو عامل شبه انسولین
کمتر و برخی دیگر ( )Colakoglu et al., 2017مقدار
بیشتر برای گاوهای یکبار زایش در مقایسه با چند بار
زایش گزارش نمودهاند .تقریباً بررسیهای اندکی به
تفاوتهای تلیسه و گاوهای بالغتر (چندبار زایش) از

نظر وضعیت متابولیک و بخصوص توان ضداکسیداتیو
پرداخته است .از اینرو ،هدف از این پژوهش
بررسی روند فراسنجههای متابولیک ،وضعیت
ضداکسیداتیو ،مصرف خوراک و عملکرد گاوهای
یکبار زایش در مقایسه با گاوهای چندبار زایش طی

دوره انتقال بود.
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مواد و روشها
حیوانات و جیره آزمایشی

این پژوهش در مزرعه آموزشی -پژوشی لورک متعلق
به دانشگاه صنعتی اصفهان ( 15کیلومتری جنوب
غربی اصفهان) اجرا شد .شمار  81رأس تلیسه
هلشتاین آبستن سنگین (وزن بدن  313±11 kgروز
 18پیش از زایمان و نمره وضعیت بدنی )3/10±5/11
و  80راس گاو چند بار زایش (وزن  773±30 kgروز
 18پیش از زایمان و نمره وضعیت بدنی )3/13±5/33
در این آزمایش استفاده شد .طول دوره آزمایش 13
روز شامل  10روز قبل و  18روز بعد از زایمان بود.
چهار روز ابتدای دوره تنها جهت عادت پذیری به
جایگاه در نظر گرفته شد .گاوها با جیرههای
توصیهشده براساس  )2001( NRCدر دوره انتظار
زایمان و تازهزا و فرموله شده با استفاده از نرمافزار
 CNCPSتغذیه میشدند .جیره کامالً مخلوط ()TMR
دوره انتظار شامل  35درصد علوفه و  15درصد
کنسانتره و  TMRدوره تازهزا شامل  18علوفه و 03
درصد کنسانتره بود (جدول .)8جیرههای در دو وعدة
صبح و عصر تغذیه میشدند.
داده برداری ،نمونه برداری و تجزیه شیمیایی

وزنکشی گاوها در روزهای  +8 ،-18و  +18نسبت به
زایمان انجام میشد .ثبت خوراک مصرفی (0-85
درصد پس آخور) و نمونهبرداری از خوراک و پسآخور
در طول آزمایش صورت میگرفت .ماده خشک
نمونهها در دمای  35درجه سانتیگراد بهمدت  11تا
 71ساعت تعیین شد .گاوها سه بار در روز در ساعت
 ،53:55 ،58:55و  87:55دوشـیده میشدند .رکورد
تولید شیر در دوره پس از زایمان بهصورت یک روز در
میان ثبت میشد .نمونهگیری از شیر از هر نوبت
شیردوشی جهت تعیین چربی ،پروتئین ،الکتوز و کل
مواد جامد شیر انجام میگرفت (Foss 134 BN
.)Electric, Hillerod, Denmark
نمونه خون در طول دورة آزمایش از طریق سیاهرگ
دمی  1ساعت پس از مصرف خوراک و با استفاده از
لولههای تحت خأل حاوی هپارین در روزهای +8 ،-81
و  +18نسبت به زایمان گرفته میشد.
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جدول  .8اجزا و ترکیبات مغذی (براساس درصد ماده خشک ،مگر آنچه که اشارهشده) جیرههای دوره پیش و پس از زایمان
Table 1. Ingredients and nutrient composition (% of DM, unless otherwise noted) of prepartum and postpartum diets
Postpartum
57.2
17.6
64.0
36.0
34.9
23.0
37.1
3.9
1.61
293
0.81
0.37
0.41
1.28
0.35
0.23
0.20

Chemical composition
Item
Prepartum
1
DM
57.5
CP1
14.1
RDP1
67.0
1
RUP
33.0
NDF1
40.3
PeNDF1
28.0
NFC1
34.4
EE
3.1
NEL, Mcal/kg
1.53
DCAD1, meq/kg
220
Ca
0.48
P
0.35
Mg
0.26
K
1.30
Na
0.04
Cl
0.05
S
0.18

Postpartum %
18.8
22.5
9.2
16.9
14.0
1.9
3.3
0.94
8.3
0.94
0.65
0.31
0.31
0.63
0.63
0.69

Ingredients
Prepartum %
Alfalfa hay
11.0
Corn silage
35.0
Wheat straw
4.0
Barley grain
12.0
Corn grain
10.6
Soybean meal
6.6
Canola meal
4.7
Soybean whole, extruded
3.6
Fish meal
Beet and pomegranate pulps
11.0
Fat powder
Carbonate calcium
Magnesium oxide
White salt
Mineral premix2
0.67
3
Vitamin premix
0.67
Sodium bicarbonate
Item

 .8ماده خشک ،پروتئین خام ،پروتئین تجزیه پذیر شکمبه ،پروتئین تجزیه ناپذیر شکمبه ،الیاف شوینده خنثی ،کربوهیدراتهای غیرالیافی ،الیاف فیزیکی مؤثر،
عصاره اتری ،تفاوت کاتیون و آنیون جیره.
 .1در هر کیلوگرم پیش مخلوط حاوی  83گرم روی 85 ،گرم منگنز 1 ،گرم مس 5/80 ،گرم ید 5/81 ،گرم کبالت و  5/51گرم سلنیوم.
 .3در هر کیلوگرم پیش مخلوط 8355555 :واحد بین مللی ویتامین آ 335555 ،واحد ویتامین دی 8155 ،واحد ویتامین ای.
1. Dry matter; crude protein; rumen degradable protein; rumen undegradable protein; neutral detergent fiber; non fibrous carbohydrate; physically
effective NDF; ether extract; dietary cation and anion differences.
2. Contained per kilogram (DM basis) 0.8 g of iron; 16 g of zinc; 10 g of manganese; 4 g of copper; 0.15 g of iodine; 0.12 g of cobalt; and 0.08 g of selenium.
3. Contained per kilogram (DM basis) 1,300,000 IU of vitamin A; 360,000 IU of vitamin D3; 12,000 IU of vitamin E.

یک نمونه خون کامل جهت اندازهگیری فعالیت آنزیم
سوپراکسید دسموتاز و هموگلوبین و یک نمونه خون
جهت استخراج پالسما در نظر گرفته شد .فعالیت آنزیم
سوپراکسید دسموتاز با استفاده از کیت آزمایشگاهی
رندوکس ( Randox Laboratories Ltd., Ardmore,
 )UKاندازهگیری شد .نمونه پالسما پس از سانتریفیوژ
بهمدت  1555دقیقه در دور  1555×gحاصل شد و در
ریزلوله (میکروتیوب) تا زمان اندازهگیری فراسنجههای
موردنظر در دمای  -15درجه سانتیگراد نگهداری
میشد .پس از یخگشایی نمونهها ،غلظت فراسنجههای
متابولیک خونی گلوکز ،تریآسیل گلیسرول ،کلسترول،
پروتئین کل ،آلبومین و آسپارتات آمینوترانسفراز با
استفاده از کیتهای تجاری پارس آزمون ( Pars Azmun
 )Co. Ltd., Karajبا روش طیفسنج نوری و دستگاه
تجزیهگر خودکار ( BT 1500, Biotecnica SpA, Rome,
 )Italyتجزیه شدند .غلظت  BHBو  NEFAو کل
ظرفیت آنتیاکسیدانی مطابق با کیت تجاری رندوکس
()Randox Laboratories Ltd., Ardmore, UK
اندازهگیری شدند .غلظت مالوندیآلدهید با واکنش با
تیوباربیتوریک اسید مطابق با روش Zhang et al., 2006
اندازهگیری شد.

محاسبات و تجزیه آماری

تولید شیر تصحیحشده برای انرژی (
 )milkو توازن انرژی ( )Energy balanceاز روابط زیر
مطابق  )2001( NRCمحاسبه شدند:
= تولید شیر تصحیحشده برای انرژی )(kg/d
(تولید شیر ×  + 5/313تولید پروتئین ×  + 7/83تولید
چربی × )81/11
Energy corrected

= تولید شیر تصحیحشده برای چربی (kg/d) 3/0%

(تولید چربی ×  + 83/183تولید شیر × )5/1313
=

 NELموردنیاز نگهداری )(Mcal/d

5/51 Mcal/kg × BW5/70
=

 NELموردنیاز آبستنی )(Mcal/d

[ /10وزن تولد گوساله) × (-5/5301روز آبستنی×])5/55381
5/181
 NELمورد نیاز شیر )(Mcal/d

=
(%الکتوز × % + 5/5330پروتئین × % + 5/5017چربی
×  × )5/5313تولید شیر

علوم دامی ایران ،دورة  ،05شمارة  ،3پاییز 8331
توازن انرژی پیش از زایمان )(Mcal/d

=
( NELمورد نیاز آبستنی  NEL +موردنیاز نگهداری)-
( NELجیره × )DMI

توازن انرژی پس از زایمان )(Mcal/d

=
( NELموردنیاز شیر  NEL +موردنیاز نگهداری)-
( NELجیره ×  )DMI

تجزیه آماری دادههای مربوط به مصرف خوراک ،وزن
بدن ،نمره وضعیت بدنی ،تولید شیر و متابولیتهای
خونی در قالب طرح کامل تصادفی با در نظر گرفتن اثر
گاو بهعنوان اثر تصادفی و اثر ثابت زمان ،تعداد زایش،
تعداد زایش× زمان ،و مکمل با رویه مدل خطی مختلط
( )MIXEDنرمافزار آماری )SAS Institute, 2003( SAS
صورت گرفت .زمان نمونهبرداری از خون و یا ثبت مصرف
خوراک و تولید شیر بهعنوان اندازهگیری مکرر در نظر
گرفته شد .دادههای محاسبهشده برای کاهش وزن و
نمره بدنی روزانه بعد از زایمان بدون در نظرگرفتن
اندازهگیریهای مکرر تجزیه و تحلیل شدند .ضریب
همبستگی پیرسون بین تغییرات وزن ،تولید شیر ،مصرف
خوراک و متابولیتهای خونی با استفاده از رویه کور
( )CORRدر دوره قبل و بعد از زایمان تعیین شد .سطح
 P<5/50معنیداری و سطح  5/50<P<5/85تمایل به
معنی داری در نظر گرفته شد.
نتایج و بحث
وزن بدن ،خوراک مصرفی ،تولید شیر و توازن انرژی

جدول  1نتایج تجزیه وریانس دادههای مربوط به وزن
بدن ،نمره وضعیت بدنی ،مصرف خوراک و تولید شیر را
نشان میدهد .آثار مورد بررسی شامل اثر تعداد زایش،
زمان اندازهگیری (قبل از زایمان ،زایمان و پس از زایمان)
و اثر متقابل زایش× زمان اندازهگیری میشوند .گاوهای
یکبار زایش  15درصد وزن کمتر نسبت به گاوهای
چندبار زایش داشتند و هر دو گروه گاوها در زمان زایمان
افت وزنی حدود  85درصد داشتند (شکل  .)8در همین
راستا (2017) Neave et al. ،نیز افت وزن بدنی حدود
 85و  83درصد بهترتیب برای گاوهای یک و چندبار
زایش گزارش نمودند .پس از زایمان نیز تداوم کاهش
وزن در هر دو گروه گاوها ادامه داشت .هرچند ،گاوهای
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چندبار زایش تمایل ( )P=5/57به کاهش وزن بیشتری
در مقایسه با گاوهای یکبار زایش ( 1/13در مقایسه با
 8/11کیلوگرم در روز) داشتند (جدول  .)1مصرف
خوراک روزانه نیز در هر دو گروه گاوهای یکبار و چندبار
زایش در دوره پیش از زایمان یکسان بود (جدول  )1که
با نتایج  (2009) Proudfoot et al.همخوانی ندارد.
 (2017) Neave et al.مصرف خوراک پیش از زایمان در
گاوهای یکبار و چندبار زایش به ترتیب حدود  81/0و
 80/1کیلوگرم در روز گزارش کردند که کمتر از پژوهش
حاضر بود ولی روند مشابهی بین دو گروه با بررسی حاضر
داشت .با نزدیک شدن زایمان ،مصرف خوراک حدود 35
درصد در گاو کاهش مییابد ( .)Drackley, 1999در این
پژوهش ،خوراک مصرفی در گاوهای چندبار زایش با
نزدیک شدن زایمان تقریبا تغییری نیافت ولی برای
گاوهای یکبار زایش حدود  15درصد کاهش یافت
(شکل  .)8با توجه به زایمان برای نخستین بار ،تلیسهها
احتماالً با تنش باالتر و در نتیجه کاهش مصرف خوراک
بیشتر مواجه هستند .کاهش مصرف خوراک عموماً به
افزایش رشد سریع جنین و کاهش حجم شکمبه مربوط
میباشد اگرچه تغییرات هورمونی از جمله ترشح
کورتیکواستروئیدها و نیز تأثیرگذار هستند ( Drackley,
 .)1999بعد از زایمان ،مصرف خوراک باالتری برای
گاوهای چندبار زایش ( 81/7 kg/dدر مقایسه با )80/1
نسبت به یکبار زایش وجود داشت ،هرچند خوراک
مصرفی بر اساس درصد وزن بدن در هر دو گروه گاوها
قبل ( 1/10درصد وزن بدن) و پس از زایمان (1/73
درصد وزن بدن) یکسان بود که مطابق با نتایج
پژوهشهای گذشته ( Kertz et al., 1991; Proudfoot et

 )al., 2009است (2017) Neave et al. .بیان کردند
اگرچه گاوهای یکبار زایش مدت زمان بیشتری صرف
خوردن میکنند اما بهعلت نرخ آرامخوردن ،این گاوها در
کل مصرف خوراک کمتری نسبت به گاوهای چندبار
زایش دارند .گاوهای چندبار زایش احتماالً بدلیل جثه
بزرگتر و همچنین تقاضای باالی مواد مغذی برای تولید
شیر ،خوراک مصرفی باالتری دارند .از نقطه نظر عملی،
در این پژوهش گاوها بصورت انفرادی تغذیه میشدند و
همانطورکه مالحظه میشود مصرف خوراک یکسان
برای گاوها در هر دو گروه قبل از زایمان مشاهده شد.

...  تغییرات وزن، وضعیت ضداکسیداتیو، فراسنجههای متابولیک:قاسمی و همکاران

،گاوهای چندبار زایش سبب افزایش دفعات غذا خوردن
 افزایش مصرف خوراک و عملکرد تولیدی،نرخ خوردن
.)Krohn & Konggaard, 1979( آنها شده است
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بنابراین جدابودن این گاوها میتواند سبب جلوگیری از
 برخی.کاهش مصرف خوراک گاوهای یکبار زایش شود
پژوهشها گزارش کردهاند که جدابودن تلیسهها از

 تولید و ترکیب شیر گاوهای یک وچندبار زایش طی دوره انتقال، مصرف خوراک، تغییرات وزن بدن.1 جدول
Table 2. Body weight, feed intake, milk yield and composition in primiparous and multiparous dairy cows during
transition period
Parity
Primiparous

Multiparous
BW , kg/d
773
649
709
-2.26

P-value
Day
Parity×Day

SE1

Parity

18.0
19.6
18.2
0.291

<0.01
<0.01
<0.01
0.07

<0.01
-

0.26
-

2

BW d -21 (parturition)
BW d +21 (parturition)
Mean BW
BW decrease after parturition
BCS2
BCS d -21 (parturition)
BCS d +21 (parturition)
Mean BCS
BCS decrease after parturition
DMI2, kg/d
Pre-partum, kg/d
Pre-partum, % of BW
Post-partum, kg/d
Post-partum, % of BW
Energy balance, Mcal/d
Pre-partum
Post-partum
Yield, kg/d
ECM2, kg/d
Milk composition, %
Fat
Protein
Lactose
Total solids
Milk/DMI, kg/kg
ECM/DMI

643
541
586
-1.44
3.44
2.88
3.14
-0.229

3.43
2.83
3.12
-0.267

0.099
0.076
0.078
0.065

0.97
0.67
0.87
0.69

<0.01
-

0.90
-

15.9
2.31
15.4
2.74

17.0
2.22
18.7
2.79

0.50
0.111
0.864
0.165

0.18
0.54
<0.01
0.82

0.98
<0.01
-

0.35
0.07
-

9.89
-6.48
32.4
31.4

11.2
-11.7
46.2
45.1

1.05
1.36
1.70
1.68

0.36
0.02
<0.01
<0.01

<0.01
-

0.49
-

3.07
3.22
5.0
12.75
2.15
2.06

3.45
3.18
4.92
12.71
2.43
2.46

0.135
0.086
0.152
0.241
0.093
0.109

0.06
0.71
0.71
0.91
0.05
0.02

-

-

. اشتباه معیار.8
. تولید شیر تصحیحشده براساس انرژی، ماده خشک مصرفی، تغییرات نمره بدنی پس از زایمان، نمره وضعیت بدنی، تغییرات وزن بدن پس از زایمان، وزن بدن.1
1. Standard error
2. BW, Body weight; BWC, BW change after parturition; BCS, Body condition score; BCSC, BCS change after parturition; DMI, Dry matter intake;
ECM, Energy corrected milk.

*

*

*

*
*

* * *
* * * *
* *

. خوراک مصرفی و تولید شیر گاوهای یک وچندبار زایش طی دوره انتقال، نمره وضعیت بدنی، وزن بدن.8 شکل
.) درصد0  * معنیدار در سطح.(دادهها به شکل میانگین حداقل مربعات با خطای معیار نشان داده شدهاند
Figure 1. Body wight, body condition score, dry matter intake and milk yield of primiparous and multiparous dairy
cows during transition period. Data were expressed as LSM with SE error bars. *P < 0.05.
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با وجود مصرف خوراک باالتر برای گاوهای چندبار
زایش ،این گاوها شدت توازن انرژی منفی بیشتری
( )P=5/51داشتند .توازن انرژی از تفاوت انرژی دریافتی
(خوراک مصرفی) از انرژی خروجی (نگهداری ،شیر و
آبستنی) محاسبه میشود .در این پژوهش گاوهای
چندبار زایش تولید شیر ( 13/1 kg/dدر مقایسه با )31/1
بیشتری نسبت به گاوهای یکبار زایش داشتند (شکل.)8
 (2017) Neave et al.نیز گزارش نمودند گاوهای یکبار
زایش طی  18روز پس از زایمان  15درصد تولید شیر
کمتری دارند .افزایش یکباره احتیاجات 13( NEL
درصد) و پروتئین قابل متابولیسم ( 10درصد) برای تولید
شیر با تأخیر در روند افزایش مصرف خوراک باعث توازن
منفی انرژی میشود ( .)Drackley, 1999در این تحقیق،
تولید شیر بیشتر (با وجود مصرف خوراک باالتر) گاوهای
چندبار زایش عامل اصلی در شدت توازن انرژی منفی
شده است .هرچه نمره وضعیت بدنی گاو در زمان زایمان
بیشتر باشد گاو درمعرض تعادل منفی انرژی شدیدتری
قرارمیگیرند زیرا که این گاوها احتماالً سطح بافت چربی
سفید و لپتین بیشتر دارند ( .)Drackley, 1999در
بررسی ) Colakoglu et al. (2017نمره وضعیت بدنی و
ذخایر چربی در گاوهای چندبار زایش بیشتر از گاوهای
یکبار زایش بود .در این پژوهش ،نمره وضعیت بدنی و
تغییرات آن در هر دو گروه گاوهای یک و چندبار
زایش یکسان بود و طی  18روز حدود  5/10کاهش
یافت .برای بهحداقل رساندن اختالالت متابولیکی و
تولیدمثل پس از زایمان ،یکی از مهمترین اهداف
مدیریت بایستی جلوگیری از تعادل منفی انرژی شدید
باشد تا منجر به حداقلشدن افت نمره وضعیت بدنی
در هفتههای اولیه پس از زایمان (حداکثر تا اولین
تلقیح  5/0واحد) گردد (.)Ingvartsen et al., 2003
راندمان غذایی در گاوهای یکبار زایش کمتر از
گاوهای چندبار زایش بود که با نتایج برخی از
پژوهشگران در دوره اواسط شیردهی ( Nasrollahi et
 )al., 2017موافق و با برخی دیگر ( DeVries et al.,
 )2011طی دوره اوایل و اواسط شیردهی مخالف بود.
احتیاجات غذایی برای رشد در گاوهای یکبار زایش
میتواند یکی از دالیل کاهش راندمان غذایی برای
گاوهای یکبار زایش باشد.
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متابولیتهای انرژی

دادههای مربوط به متابولیتهای انرژی در گاوهای یک
و چندبار زایش در جدول  3ارائه شده است .از نظر
گلوکز خون ،مقدار گلوکز در زمان زایمان در هر دو
گروه گاوها کاهش یافت و گاوهای یکبار زایش غلظت
گلوکز خون بیشتری نسبت به گاوهای چند بار زایش
در قبل و بعد از زایمان داشتند (شکل  .)1کاهش
گلوکز خون در زمان زایمان میتواند به دلیل تقاضای
جنین و تولید شیر و همچنین کاهش خوراک مصرفی
باشد .در طی دوره پیش از زایمان ترشح هورمون رشد
و گلوکوکورتیکوئیدها باعث مقاومت انسولینی شده و
مانع استفاده از گلوکز توسط بافتهای کبدی ،عضالت
و بافت چربی میشوند و باعث بسیج اسیدهای چرب از
بافت چربی (لیپولیز) برای تولید شیر میشوند .تولید
شیر باال و توزان منفی بیشتر گاوهای چندبار زایش
میتواند دلیلی برای مصرف باالتر گلوکز (تولید الکتوز
شیر) و در نتیجه سطح گلوکز خون کمتر در آنها باشد.
غلظت کلسترول ،تری آسیل گلیسرول NEFA ،و
 BHBتحت تأثیر تعداد زایش گاوها قرار نگرفت.
 (2011) DeVries et al.نیز تفاوتی در غلظت
متابولیتهای خونی مانند  BHBو  NEFAبین گاوهای
یکبار و چندبار زایش مشاهده نکرد ولی این
پژوهشگران دریافتند که گاوهای چندبار زایش گلوکز
خون متمایل به کمتری نسبت به گاوهای یکبار زایش
دارند .نتایج مطالعات در مورد غلظت BHB ،NEFA
در گاوهای یکبار و چندبار زایش متفاوت است.
 (2017) Colakoglu et al.گزارش کردند گاوهای
یکبار زایش غلظت  BHB ،NEFAبیشتر و کلسترول
کمتری نسبت به گاوهای چندبار زایش پس از زایمان
دارند (2007) Wathes et al. .مشاهده کردند که گاوهای
چندبار زایش  NEFAکمتر و  BHBبیشتری نسبت به
گاوهای یکبار زایش دارند .تفاوت در نتایج گزارش شده
میتواند مربوط به تفاوت در ذخایر بدنی و نمره وضعیت
بدنی باشد .بهعنوان مثال در پژوهش Colakoglu et al.
) (2017گاوهای یکبار زایش نمره وضعیت بدنی کمتر و
سطح  BHBبیشتر داشتند .درهرحال ،بهطور معمول
گاوهای چندبار زایش ذخایر چربی بیشتری داشته و
تقاضای باالتری برای تولید شیر دارند .از طرف دیگر

...  تغییرات وزن، وضعیت ضداکسیداتیو، فراسنجههای متابولیک:قاسمی و همکاران

گروه گاوها احتیاجات فیزیولوژیک و مصرف انرژی
 در این پژوهش نمره وضعیت بدنی و.متفاوتی دارند
.غلظت این متابولیتها در هر دو گروه گاوها یکسان بود
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گاوهای یکبار زایش اگرچه ذخایر چربی کمتری دارند
ولی هنوز در حال رشد بود و نیازمند مواد مغذی برای
 بنابراین این دو.رشد و همچنین تولید شیر میباشند

 متابولیتهای مربوط به انرژی پالسما گاوهای یک وچندبار زایش طی دوره انتقال.3 جدول
Table 3. Plasma energy related metabolites in primiparous and multiparous dairy cows during transition period
Parity
Primiparous
65.7
116.7
16.8
0.274
0.768

Glucose, mg/dL
Cholesterol, mg/dL
Triacylglycerol, mg/dL
Non-esterified fatty acids, mmol/L
β-hydroxibutyrate, mmol/L

SE1
1.20
4.65
0.38
0.185
0.045

Multiparous
60.9
110.4
16.6
0.290
0.774

Parity
0.01
0.34
0.68
0.55
0.92

P-value
Day
Parity×Day
0.01
0.12
<0.01
0.33
<0.01
0.12
<0.01
0.86
<0.01
0.99

 اشتباه معیار.8

1. Standard error
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. متابولیتهای شاخص انرژی خون گاوهای یک و چندبار زایش طی دوره انتقال.1 شکل
). درصد0  * معنی دار در سطح.(دادهها به شکل میانگین حداقل مربعات با خطای معیار نشان داده شدهاند
Figure 2. Blood energy metabolites of primiparous and multiparous dairy cows during transition period. Data were
expressed as LSM with SE error bars. *P < 0.05.
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غلظت متابولیتهای انرژی در زمانهای مختلف دوره
انتقال بطور مشخصی متفاوت بود ( .)P=5/58به عبارت
دیگر ،با نزدیکشدن زایمان غلظت تری آسیل گلیسرول
کاهش یافت و بعد از آن روند افزایشی داشت (شکل .)1
غلظت کلسترول نیز با نزدیکشدن زایمان تقریباً ثابت و
پس از آن افزایش یافت .بهطور معکوسی غلظت اسیدهای
چرب غیراستریفه و بتاهیدروکسی در زمان زایمان
افزایش و پس از آن کاهش یافتند .اندازهگیری این
شاخصها طی دوره انتقال میتواند ابزاری مناسب برای
بررسی وضعیت سالمتی و مدیریت گاوها باشد
( (2013) Ospina et al. .)Drackley, 1999با بررسی
 855گله با  1701گاو دوره انتقال ( 30درصد گاو یکبار
زایش و  30درصد گاو چندبار زایش) مقادیر حد آستانه
برای  NEFAو  BHBجهت پیشبینی بیماریها طی
 35روز پس از زایمان و کارآیی تولیدمثل توسعه
دادند .آنها پیشنهاد دادند که غلظت  NEFAبیشتر از
 5/0-5/3≥ mEq/Lقبل از زایمان و 5/3 -5/1 mEq/L
پس از زایمان و برای  8-5/7 mmol/L BHBقبل از
زایمان و  8-8/1 mmol/Lپس از زایمان خطر
بیماریهای متابولیک ( 1-1برابر بیماریهایی مانند

جابجایی شیردان ،کتوز ،متریت و جفت ماندگی) را
افزایش و نرخ باروری را کاهش میدهند .بهعنوان نمونه،
 (2016) Zhang et al.گزارش کردند گاوهای مبتال به
کتوز تولید شیر کمتر ( 30در مقایسه با  11کیلوگرم)
نسبت به گاوهای سالم دارند و گاوهای در معرض کتوز
 81بار بیشتر در معرض جابجایی شیردان و گاوهای
جفت مانده در معرض بیشتر ورم پستان و کتوز قرار
دارند .معموالً کاهش وقوع یک بیماری وقوع دیگر
بیماریها را کاهش میدهد .در این بررسی ،مقدار
 NEFAدر حد معمول ولی سطح  BHBپیش از زایمان
تقریباً باال ( 5/7میلیمول در لیتر) بود.
وضعیت ضداکسیداتیو

دادههای مربوط به شاخص آنزیمی و غیرآنزیمی وضعیت
ضداکسیداتیو از قبیل ظرفیت کل ضداکسیداتیو ،غلظت
مالوندیآلدهید و فعالیت آنزیم سوپراکسید دسموتاز
در جدول  1ارائه شده است .فعالیت آنزیم سوپراکسید
دسموتاز قبل از زایمان بیشتر از دوره شیردهی گاوها
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بود ( )P=5/58و تحت تأثیر تعداد زایش گاوها قرار
نگرفت .ظرفیت ضداکسیداتیو خون در گاوهای چندبار
زایش و دوره پس از زایمان بهترتیب باالتر از دوره
گاوهای یکبار زایش و دوره پیش از زایمان بود
(شکل .)3بهطور معکوسی غلظت مالوندیآلدهید
پالسما در زمان زایمان و بهویژه در گاوهای یکبار
زایش باالتر از گاوهای چندبار زایش بود .تغییرات
فیزیولوژیک و احتیاجات غذایی گسترده و همچنین
افزایش بار متابولیکی طی دوره انتقال باعث تغییر
شاخصهای اکسیداتیو و تنش اکسیداتیو میشوند
( .)Abuelo et al., 2016برای گاو یکبار زایش مواردی
از جمله تغییر جیره (تغذیه با سطح کنسانتره باال)،
گروهبندی و تولید شیر برای اولین بار تجربه میشوند
( .)Neave et al., 2017از اینرو ،این گاوها
همانطورکه غلظت باالتر مالوندیآلدهید و ظرفیت
ضداکسیداتیو کمتری دارند ،احتماالً تحت تنش
اکسیداتیو زیادتری نسبت به گاوهای چندبار زایش
قرار دارند .افزایش تولید  ROSاز عوامل ایجادکننده
تنش اکسیداتیو در گاوهای شیری در دوره انتقال
است .تولید بیش از حد این مواد سبب افزایش بیان
سیتوکینهای التهابی مانند  TNF-aو سرم آمیلوئید-
 Aدر کبد میشود .این سیتوکینها اثر منفی بر مرکز
سیری مغز میگذارند و سبب کاهش مصرف خوراک
میشوند بنابراین یکی از دالیل افت شدید مصرف
خوراک در گاوهای یکبار زایش میتواند بهدلیل تنش
اکسیداتیو باالتر آنها با فرآیند زایمان باشد ( Loor et
 .)al., 2005بنابراین لزوم توجه به تغذیه مکملهای
آنتی اکسیدانی مانند ویتامینهای  E ،Aو  Cو مواد
معدنی کممصرف (مثل سلنیوم ،مس و روی) برای
بهبود سیستم دفاعی آنتیاکسیدان بهویژه برای
گاوهای یکبار زایش توصیه میشود .ویتامین  Eو A
سرم بهطور چشمگیری حول و حوش زمان زایمان
کاهش مییابند که حداقل تا حدودی بهخاطر چالش
افزایش یافته اکسیدان است (.)Abuelo et al., 2016
با تغذیه ویتامین  Eیا سلنیوم یا ترکیبات پلی فنولیک،
وضعیت اکسیداتیو بهبود یافت و عملکرد سلول ایمنی
در مواجه با چالش پاتوژن افزایش یافت ( Bradford et
.)al., 2015; Safari et al., 2018
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جدول  .1وضعیت آنتیاکسیدانهای آنزیمی و غیرآنزیمی گاوهای یک و چند بار زایش طی دوره انتقال
Table 4. Blood enzymatic and non-enzymatic antioxidant status in primiparous and multiparous dairy cows during
transition period
Parity

P-value
Day
Parity×Day
0.22
0.36
<0.01
0.50
<0.01
0.13

SE1
0.085
2.0
0.014

Parity
<0.01
0.30
0.23

Primiparous
1.74
165
0.418

Multiparous
1.40
162
0.437

Malondialdehyde, μmol/L
Superoxide dismutase, U/L
Total antioxidant capacity, nmol/L

 .8اشتباه معیار.

1. Standard error.
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شکل  .3وضعیت آنتی اکسیداتیو خون گاوهای یک و چندبار زایش طی دوره انتقال.
(دادهها به شکل میانگین حداقل مربعات با خطای معیار نشان داده شدهاند * .معنی دار در سطح  0درصد).
Figure 3. Blood antioxidant status of primiparous and multiparous dairy cows during transition period. Data were
expressed as LSM with SE error bars. *P < 0.05.

کارکرد کبد

شاخصهای مربوط به سالمت و عملکرد کبد شامل
فعالیت آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز و غلظت آلبومین،
گلوبولین و کل پروتئین خون در جدول  0گزارش شده
است .غلظت کل پروتئین و آلبومین طی دوره انتقال روند
افزایشی داشت و بیشترین فعالیت آنزیم آسپارتات
آمینوترانسفراز خون در زمان زایمان مشاهده شد
(شکل AST .)1شاخصی از عملکرد کبد میباشد و از آن
برای بیماریهای کبدی استفاده میکنند .در پژوهش
 (2017) Colakoglu et al.افزایش بسیج چربی و تجمع
چربی در کبد در گاوهای یکبار زایش سبب افزایش

غلظت  ASTسرم شد .غلظت پروتئین کل و گلوبولین
پالسما در گاوهای چندبار زایش باالتر از گاوهای یکبار
زایش بود ولی غلظت آلبومین و فعالیت آسپارتات
آمینوترانسفراز تحت تأثیر تعداد زایش گاوها قرار نگرفت.
هرچند غلظت این متابولیتها در هر دو گروه از گاوها در
دامنه طبیعی برای پروتئین کل ( )3/0-7/0 g/dlو
گلوبولین ( )3/5-3/0 g/dlبرای گاوهای شیری است .در
تطابق با نتایج این پژوهش(2017) Nasrollahi et al. ،
نیز غلظت پروتئین کل و گلوبولین کمتری برای گاوهای
یکبار زایش نسبت به چندبار زایش در اواسط شیردهی
گزارش کردند.
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شکل  .1وضعیت فعالیت کبدی گاوهای یک و چندبار زایش طی دوره انتقال.
(دادهها به شکل میانگین حداقل مربعات با خطای معیار نشان داده شدهاند * .معنی دار در سطح  0درصد).
Figure 4. Liver function status of primiparous and multiparous dairy cows during transition period. Data were
expressed as LSM with SE error bars. *P < 0.05.

جدول  .0وضعیت متابولیک کبدی گاوهای یک وچندبار زایش طی دوره انتقال
Table 5. Liver function status in primiparous and multiparous dairy cows during transition period
P-value
Day
Parity×Day
<0.01
0.50
<0.01
0.10
<0.01
0.06
<0.01
0.30
<0.01
0.40

Parity
Parity
0.25
0.05
0.20
0.02
0.97

SE1
0.050
0.129
0.045
0.134
2.55

Multiparous
3.81
3.57
1.11
7.34
52.4

 .8اشتباه معیار.

همبستگی فراسنجهها

با توجه به رابطه متابولیتهای مختلف با سالمت،
عملکرد تولیدی یا باروری ،از این متابولیتها بهطور
وسیعی در گله گاوهای شیری استفاده میشود
(.)Wankhade et al., 2017; Colakoglu et al., 2017
همبستگی بین سنجههای مختلف در قبل و بعد از
زایمان به ترتیب در جدولهای  3و  7مشاهده
میشود .طی دوره انتظار زایمان ،همبستگی مثبت

باالیی ( )P<5/58 ،r=5/33بین توازن انرژی و خوراک
مصرفی مشاهده شد ،درحالیکه بعد از زایمان

Primiparous
3.72
3.20
1.19
6.91
52.5

Albumin, g/dL
Globulin, g/dL
Albumin: globulin, g/g
Total protein, g/dL
Aspartate amino transferase, U/L
1. Standard error.

همبستگی معنی داری وجود نداشت .پس از زایمان
همبستگی توازن انرژی و تولید شیر معنیدار بود .این
نتیجه همانطور که قبالً ذکر شد بیان میکند که سطح
تولید شیر (انرژی خروجی) نقش مهمتری در توازن
انرژی نسبت به مصرف خوراک (انرژی دریافتی) دارد.
عالوه بر این ،گاوهای که تغییرات وزن باالتری پس از
زایمان داشتند تمایل به توازن منفی انرژی (،r=5/15
 )P=5/57و تولید شیر ( )P<5/50 ،r=5/05بیشتری
داشتند .درصد چربی شیر بیشترین همبستگی با توازن
انرژی ( ،)P<5/58 ،r=-5/11غلظت گلوکز (،r=5/18
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 )P<5/50و کلسترول ( )P<5/50 ،r=5/11داشت .در
طول دوره توازن مثبت انرژی مانند اواسط و اواخر
شیردهی تولید شیر مهمترین عامل تنظیمکننده
مصرف خوراک است .برعکس در طول دوره توازن
منفی انرژی ،افزایش دریافت انرژی باعث افزایش تولید
شیر میشود ولی مصرف خوراک توسط سطح شیر
تعیین نمیشود ( .)Wankhade et al., 2017بنابراین
تولید شیر (و نه مصرف خوراک) در دوره اوایل
شیردهی مهمترین عامل مؤثر بر توازن انرژی است.
همبستگی معنیداری بین سطح گلوکز و اسیدهای
چرب غیراستریفه قبل و پس از زایمان وجود داشت.
همچنین ،همبستگی مثبت معنیداری بین اسیدهای
چرب غیراستریفه و بتاهیدروکسی بوتیرات در قبل و
بعد از زایش وجود داشت .با این وجود ،همبستگی
معنی داری بین سطح گلوکز خون و بتاهیدروکسی
بوتیرات مشاهده نشد .از نظر همبستگی بین

سنجههای مختلف ،باالترین همبستگی معنیدار بین
تولید شیر ( ،)P<5/50 ،r=-5/17توازن انرژی (،r=-5/05
 ،)P<5/50گلوکز خون ( )P<5/50 r=-5/01و اسیدهای
چرب غیراستریفه ( )P<5/50 ،r=5/17با شاخص
اکسیداتیو یعنی مالوندیآلدهید (نه  BHBیا )NEFA
مشاهده شد .بهعبارت دیگر گاوهایی که  NEFAیا
 BHBباالیی داشتند تولید شیر کم یا توازن منفی
انرژی بیشتری نداشتند ،ولی گاوهایی که سطح
مالوندیآلدهید خون باالیی داشتند سطح گلوکز خون

و تولید شیر کمتر و توازن منفی انرژی بیشتری داشتند.
اگرچه در برخی مطالعات افزایش سطح  NEFAو BHB
را با کاهش تولید شیر مشاهده کردند ،نتایج در مورد
گاوهای یکبار و چندبار زایش متفاوت استOspina et .
 (2013) al.دریافتند که سطح زیاد  NEFAو  BHBدر
دوره پس از زایمان سبب افزایش و کاهش تولید شیر
بهترتیب در گاوهای یکبار و چندبار زایش میشود.


جدول  .3ضریب همبستگی بین مصرف خوراک ،توازن انرژی و فراسنجههای متابولیک خونی گاوهای شیری پیش از زایمان
Table 6. Correlations between DMI, EB, and blood metabolic parameters of dairy cows over prepartum period
MDA
0.11
0.32
0.16
*0.47
0.07
0.41
-0.15

BHB
0.02
0.13
-0.03
*0.44
*0.47

TAC
0.007
0.03
0.12
-0.32
-0.36
*-0.49

NEFA
-0.04
-0.09
*-0.44
0.31

Glucose
-0.30
-0.18

Cholesterol
0.30
0.41
0.0

EB
**0.93

DMI1
DMI
EB
Glucose
Cholesterol
NEFA
BHB
TAC

 .8ماده خشک مصرفی ،توازن انرژی ،اسیدهای چرب غیراستریفه ،بتاهیدروکسی بوتیریک اسید ،ظرفیت آنتیاکسیدانی کل ،مالوندیآلدهید.
;1. DMI, Dry matter intake; EB, Energy balance; NEFA, Non-esterified fatty acids; BHB, Beta hydroxyl butyrate; TAC, Total antioxidant capacity
MDA, Malondialdehyde.
* P<0.05, ** P<0.01.

جدول  .7ضریب همبستگی بین تولید شیر ،مصرف خوراک ،تغییرات وزن بدن ،توازن انرژی و فراسنجههای متابولیک خونی گاوهای
شیری پس از زایمان
Table 7. Correlations between MY, DMI, BWC, EB, and blood metabolic parameters of dairy cows over postpartum period
MDA
*-0.47
*-0.48
-0.12
0.02
*-0.50
*-0.54
0.25
*0.47
0.14
-0.35

TAC
0.31
-0.03
0.25
0.11
0.02
-0.35
0.04
-0.21
0.0

BHB
0.02
-0.09
-0.09
0.31
0.07
-0.18
0.24
*0.62

NEFA
-0.29
-0.23
-0.32
0.12
0.14
*0.40
0.18

CH
0.18
*-0.44
0.07
0.16
0.17
0.10

Glucose
-0.28
*0.41
0.03
-0.18
0.36

EB
*-0.50
**-0.84
0.28
-0.40

BWC
*0.54
0.28
0.26

DMI
*0.56
0.13

MF
0.24

MY
MY
MF
DMI
BWC
EB
Glucose
CH
NEFA
BHB
TAC

 .8تولید شیر ،درصد چربی شیر ،ماده خشک مصرفی ،تغییرات وزن بدن بعد از زایمان ،توازن انرژی ،اسیدهای چرب غیراستریفه ،بتاهیدروکسی بوتیریک اسید،
ظرفیت آنتیاکسیدانی کل ،مالوندیآلدهید.
;1. MY, Milk yield; MF, Milk fat content, DMI, Dry matter intake; BWC, Body weight change after parturition; EB, Energy balance; CH, Cholesterol
NEFA, Non-esterified fatty acids; BHB, Beta hydroxyl butyrate; TAC, Total antioxidant capacity; MDA, Malondialdehyde.
* P<0.05, ** P<0.01.
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 نتایج این پژوهش نشان میدهد که غلظت.داشتند
مالوندیآلدهید نه تنها بهعنوان وضعیت ضداکسیداتیو
میتواند بکار رود بلکه بدلیل همبستگی باال با وضعیت
عملکردی و سالمتی میتواند بهعنوان شاخصی جهت
.ارزیابی آنها طی دوره انتقال بهکار گرفته شود
سپاسگزاری
از دانشگاه صنعتی اصفهان بهجهت تأمین مالی و
 تشکر و،شرایط الزم جهت اجرای این آزمایش
.قدردانی میگردد

نتیجهگیری

اختالل شاخصهای متابولیک زنگ خطری برای
 با.عملکرد تولیدی و باروری آتی گاوهای شیری است
 گاوهای یکبار زایش افت وزن و،شروع شیردهی
توازن منفی انرژی کمتر نسبت به گاوهای چندبار
زایش داشتند که احتماالً مربوط به تولید شیر پایینتر
 البته بهنظر میرسد گاوهای.و یا ادامه رشد آنها است
یکبار زایش تحت تنش اکسیداتیو بیشتری قرار دارند
چراکه سطح مالوندیآلدهید باالتر و ظرفیت
آنتیاکسیدانی کمتری نسبت به گاوهای چندبار زایش
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