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چکیده
جیرههای پر نشاسته (گلوکوژنیک ،انسولینوژنیک) ،به دلیل اثر مثبت بر تولید شیر ،به مدت طوالنی در خالل شیردهی گاوهای شیری
استفاده میشوند ،ضمن این که در هفتههای نخست شیردهی با جلوگیری از افت شدید گلوکز و انسولین و تعدیل سطح اسیدهای چرب
غیر استریفیه ( )NEFAدر خون بر تولید مثل نیز اثر مثبت دارند .هر چند استفادهی بلند مدت از جیرههای پرنشاسته گریزناپذیر به نظر
میرسد ،برخی معتقدند که این جیرهها پس از پایان موازنهی منفی انرژی میتوانند بر باروری اثر منفی بگذارند و در بازهی زمانی تلقیح
باید از مصرف آنها خودداری شود .در مطالعهی حاضر ،تغییرات سطح انسولین ،گلوکز و  NEFAدر خون در بازهی زمانی تلقیح با
جیرههای غنی از نشاسته و همچنین ارتباط بین این پارامترها با روزهای باز گاوها بررسی شد .سی رأس گاو دوشا از روز  60تا 120
شیردهی وارد مطالعه شدند .در روزهای  90 ،60و  120شیردهی از گاوها نمونهی خون کامل تهیه شد و سطح انسولین ،گلوکز و NEFA
در پالسما اندازهگیری شد .اطالعات روزهای باز گاوها از نرمافزار مدیریتی گله استخراج شد .ارتباطی بین سطوح انسولین ،گلوکز و
 NEFAبا روزهای باز مشاهده نشد .روند تغییرات انسولین و  NEFAدر خالل روزهای  60تا  120شیردهی افزایشی و روند تغییرات
گلوکز کاهشی بود .سطح گلوکز در روز  120شیردهی نسبت به روز  60کمتر و غلظت  NEFAدر روزهای  90و  120نسبت به روز 60
بیشتر بود .سطح انسولین خون در کل مدت مطالعه با سطح گلوکز همبستگی منفی و با سطح  NEFAهمبستگی مثبت داشت .بر اساس
نتایج مطالعهی حاضر ،امکان افزایش سطح انسولین خون با جیرهی پر نشاسته در مرحلهی میانی شیردهی (بازهی زمانی تلقیح) وجود
دارد ،اما از این یافته نمیتوان تأثیر منفی افزایش سطح انسولین خون بر باروری را برداشت کرد.
کلمات کلیدی :نشاسته ،باروری ،انسولین ،گلوکزNEFA ،
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هستند چرا که با تحریک فعالیتهای درونریز ،در شروع

مطالعهی حاضر ،با استفاده از نتایج یک پژوهش جامع در

( Crowe et

شرایط میدانی ،تغییرات سطح انسولین ،گلوکز و  NEFAدر

.)al., 2018; Van Knegsel et al., 2005; Gong et al., 2002

خون در گاوهای شیرده تغذیه شده با جیرهی غنی از نشاسته

این جیرهها در خالل موازنهی منفی انرژی میتوانند با پیش-

در بازهی زمانی تلقیح و همچنین ارتباط بین این مواد با

گیری از افت شدید گلوکز و انسولین خون ( Van Knegsel

شاخص تولید مثلی روزهای باز گاوها بررسی شده است.

دوبارهی فعالیتهای چرخهای تخمدان مؤثرند

 )et al., 2007سطح اسیدهای چرب غیر استریفیه ()NEFA
را در خون تعدیل کنند ( .)Leroy et al., 2008bبدین سان

مواد و روش کار

اثر منفی غلظت زیاد این مواد بر تخمدان حذف میشود،

در یک گاوداری با  200رأس گاو دوشا در اطراف

ضمن این که گلوکز و انسولین خود نیز برای شروع دوبارهی

شهرستان مرودشت استان فارس ،از میان بیش از  40رأس

فعالیتهای طبیعی تخمدان پس از زایمان ضروری هستند

گاو 30 ،رأس ( 16رأس شکم اول و  14رأس چند شکمزا)

( .)Leroy et al., 2008aجیرههای گلوکوژنیک به دلیل تأثیر

بر پایهی  BCSبین  3/25تا  3/75در روز زایش (میانگین

مثبت بر تولید شیر ،پس از پایان دورهی موازنهی منفی انرژی

 ،)3/0±48/19عدم حذف تا زایمان بعدی و سالم بودن از

نیز برای چندین ماه استفاده میشوند و استفاده از آنها در

نظر بالینی در پایان دورهی انتظار اختیاری ( 50روز) و

( Leroy et al.,

مراحل نمونهگیری وارد مطالعه شدند .گاوها پس از زایمان

با این حال ،بر پایهی برخی تحقیقات

حدود  10تا  15روز در جایگاه گاوهای تازهزا با کنسانترهای

( & Garnsworthy et al., 2009; Fouladi-Nashta

محدود تغذیه میشدند .سپس گاوهای شکم اول به جایگاه

 )Campbell, 2006; Fouladi-Nashta et al., 2005جیرههای

ویژهی خود و دیگر گاوها به جایگاه گاوهای پرتولید منتقل

پر نشاسته پس از پایان دورهی موازنهی منفی انرژی میتوانند

میشدند .مدت نگهداری گاوهای شکم اول در جایگاه

بر باروری اثر منفی بگذارند .بر این پایه ،گفته شده است که

ویژه خودشان تقریباً تا پایان دورهی شیردهی بود و دیگر

جیرههای گلوکوژنیک صرف ًا برای هفتههای نخست شیردهی

گاوها حداقل به مدت  5ماه در جایگاه پرتولید میماندند.

مناسب هستند و در بازهی زمانی تلقیح باید از مصرف آنها

هر دو گروه با جیرهای یکسان (حاوی  28درصد نشاسته)

خودداری شود ( .)Crowe et al., 2018با این وجود ،در

به شرح  Table 1به صورت کامالً مخلوط ( )TMRو

مورد اثر جیرههای انسولینوژنیک و غلظتهای باالی انسولین

مصرف آزاد ( )ad libitumتغذیه میشدند .در روزهای ،60

( Lemley et

 90و  120شیردهی از گاوهای مورد مطالعه بین ساعت 9

 .)al., 2008; Smith et al., 2006انسولین در محیطهای

تا  10صبح نمونهی خون کامل از رگهای دمی اخذ و به

کشت فولیکول نیز معمو ًال در غلظتهایی بسیار باالتر از

لولههای حاوی  EDTAمنتقل شد .حداکثر تا سه ساعت

غلظتهای فیزیولوژیک به عنوان یک فاکتور بقاء فولیکول و

پس از اخذ آخرین نمونه در هر نوبت ،پالسمای همهی

( Laskowski et al.,

نمونهها جدا شد و تا زمان آزمایش در دمای -20درجهی

 .)2016; Fouladi-Nashta & Campbell, 2006ضمن ًا سطح

سانتیگراد نگهداری شد .نخستین نمونهگیری در فصل گرم

انسولین خون تا  210روز پس از زایش گاو شیری ممکن

(شاخص گرما-رطوبت یا  THIمساوی یا بیشتر از  )72و

است افزایش نداشته باشد ( .)Accorsi et al., 2005در عمل

نمونهگیریهای دوم و سوم خارج از این فصل بود.

بسیاری از گاوداریها برای جلوگیری از افت تولید و نیز

اطالعات روزهای باز از نرمافزار مدیریتی گله

( Vampp

کاهش مشکالت اجرایی ،جیرههای گلوکوژنیک را به مدتی

 )dairy management softwareاستخراج شد.

بازهی زمانی تلقیح نیز امری متداول است
.)2008b

بر باروری گزارشهای مثبت نیز وجود دارد

همچنین محرک میتوز به کار میرود

طوالنی (شاید همهی دورهی شیردهی) استفاده میکنند .در
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. . .  گلوکز و اسیدهای چرب غیر استریفیه خون در،ارتباط مقادیر انسولین

 شیردهی به روش120  و90 ،60 رأس) در خالل روزهای

گلوکز به روش گلوکز اکسیداز (با استفاده از کیتهای

ANOVA for (

آنالیز واریانس با اندازهگیری مکرر

شرکت پارس آزمون توسط دستگاه فتومتر کانورجنت

) و مقایسهی سطوح این مواد بینrepeated measures

 انسولین به روش االیزای ساندویچی (کیت،)ساخت آلمان

 شیردهی با استفاده از آزمون120  و90 ،60 روزهای

انسولین ویژهی گاو از شرکت کریستال دی بیوتک ساخت

همبستگی بین

.) انجام گرفتBonferroni( بنفرونی

 به روش االیزای ساندویچی (کیتNEFA چین) و

 در کل مدتNEFA  گلوکز و،میانگین سطوح انسولین

- ساخت چین) اندازهBioassay Technology Laboratory

 روز) با روزهای باز به روش آزمون همبستگی60( مطالعه

.گیری شد

P≤0/05

 همهی آزمونها در سطح.پیرسون بررسی شد
.معنیدار در نظر گرفته شدند

 روند کلی،SPSS  نرمافزار16 با استفاده از نسخهی
30(  در همهی گاوهاNEFA  گلوکز و،تغییرات انسولین

Table 1. The rations of the studied cows
Dry matter (primiparous cows, kg)
22.28
Dry matter (multiparous cows, kg)
25.91
Feed ingredients (% DM)
Alfalfa hay
17.32
Corn silage
25.91
Ground barley
16.63
Ground corn
16.10
Wheat bran
5.9
Soybean meal
11.23
Poultry meal
4.74
Mineral supplement
0.62
Vitamin supplement
0.31
Calcium carbonate
0.31
Salt (white)
0.31
Sodium bicarbonate
0.94
Sodium monensin (mg/day)
Primiparous cows: 360; multiparous cows 400
Chemical composition
fNDF (%DM)
21.4
NDF (%DM)
30.6
NEl (mcal/kg)
1.56
CP (%DM)
17.79
MP (%DM)
10.68
RDP (%DM)
11.77
RUP (% CP)
33.8
EE (%DM)
3.02
NFC (%DM)
42.8
Starch (%DM)
28.02
Ca (%DM)
0.96
P (%DM)
0.63
Ca:P
1.52
Forage ratio (DM)
43.23
DCAD (meq/kg)
213
CP: crude protein; DCAD: dietary cation-anion difference; DM: dry matter; EE: ether extract; MP: metabolizable protein; NEl:
net energy for lactation; NFC: non-fibrous carbohydrates; RDP: rumen degradable protein; RUP: rumen undegradable protein
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نتایج

کاهشی بود ( )P≤0/007و سطح آن در روز  120شیردهی

روند کلی تغییرات

در مقایسه با روزهای  60پایینتر بود ( ،)P≤0/05هرچند

تغییرات انسولین خون گاوها ( )n=30در خالل روزهای

تغییرات آن در بازهی طبیعی بود (.)Kaneko et al., 2008

 60تا  120شیردهی افزایشی ( )P≤0/001و سطح انسولین

روند تغییرات  NEFAدر مدت مطالعه افزایشی بود

در روزهای  90و  120شیردهی در مقایسه با روز  60باالتر

( )P=0/004و سطح آن در روزهای  90و  120شیردهی در

بود ( .)P≤0/05روند تغییرات گلوکز در مدت مطالعه

مقایسه با روز  60باالتر بود (.)Table 2( ،)P≤0/05

Table 2. Comparison of the levels of insulin, glucose and NEFA (mean± SE) on days 60, 90 and 120 of
)lactation in Holstein cows fed high-starch rations (n = 30
Days in milk
Parameters
60
90
120
Pvalue for trend of change
)Insulin (g/mLµ
0.001
a
b
b
28.29 ± 1.83
35.41 ± 1.91
40.63 ± 2.33
0.007

55.07 ± 2.95b

60.72 ± 2.99a,b

64.04 ± 2.76a

)Glucose (mg/dl

0.004

0.43 ± 0.02b

0.44 ± 0.02b

0.35 ± 0.02a

)NEFA (mmol/L

)NEFA: nonesterified fatty acids; a,bDifferent letters in each row show significant differences (P< 0.05

 NEFAهمبستگی مثبت داشت (.)P=0/023 ،r=0/429

همبستگیها

ارتباطات مشاهده شده در این مطالعه در جدول  3آمده

سطح انسولین ،گلوکز و  NEFAبا تعداد روزهای باز ارتباط

است .سطح انسولین خون در کل مدت مطالعه با سطح

معنیدار نداشتند ( .)Table 3میانگین و انحراف معیار

گلوکز همبستگی منفی ( )P=0/032 ،r=-0/400و با سطح

روزهای باز در این مطالعه  153±81بود.

Table 3. Correlations (r) between the means of insulin, glucose, NEFA
(during days 60 to 120 of lactation) and days open in studied cows
Mean of parameters
Glucose
NEFA
Days open
r = - 0.400
r = 0.429
r = 0.076
Insulin
P = 0.032
P = 0.023
NS
r = - 0.244
r = 0.058
Glucose
NS
NS
r = 0.037
NEFA
NS
NEFA: nonesterified fatty acids; NS: not significant

بحث
میزان نشاسته در مادهی خشک جیرههای گلوکوژنیک

سطح انسولین خون پس از زایمان تا حدود  7ماه (210

معموالً بین  25تا  35درصد است ( )Mahanna, 1999و در

روز) در حدود  25µg/mLثابت بود و پس از آن در فاصله-

مطالعهی حاضر  28درصد بود .در این مطالعه ،سطح

ی روزهای  210تا  270شیردهی به  69µg/mLرسید .در

انسولین خون در خالل روزهای  60تا  120شیردهی (بازهی

مطالعهی حاضر ،سطح گلوکز خون هرچند کاهش یافت،

زمانی تلقیح) از حدود  28µg/mLبه حدود 41µg/mL

در محدودهی طبیعی (یوگلیسمی) باقی ماند

( Kaneko et

رسید .در مطالعهی  Accorsiو همکاران در سال ،2005

 .)al., 2008در مطالعات دیگر ،سطح گلوکز خون از روز
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 21تا مرحلهی پایانی شیردهی نسبتاً ثابت یا با نوسانهای

هر چند بر اساس نتایج مطالعهی حاضر ،امکان افزایش

است ( Baruselli et al., 2016; Holtenius

سطح انسولین خون با جیرهی پر نشاسته در مرحلهی میانی

 .)& Holtenius, 2007; Mohebbi-Fani et al., 2005در

شیردهی (بازهی زمانی تلقیح) وجود دارد ،از این یافته

مطالعهی  Accorsiو همکاران در سال  ،2005سطح گلوکز

نتیجهای مبنی بر تأثیر منفی انسولین بر باروری برداشت

خون پس از کاهش اولیهی پس از زایمان ،به تدریج افزایش

نمیشود چرا که ارتباطی بین روزهای باز با سطوح انسولین

یافت .در پژوهش حاضر ،افزایش سطح انسولین همراه با

یا گلوکز دیده نشد .جیرههایی که سطح انسولین خون را

افت گلوکز خون (در محدودهی طبیعی) و سطوح باالی

افزایش میدهند بر رشد فولیکولها و شروع دوبارهی

( NEFAادامهی متن) میتواند به دلیل مقاومت به انسولین

( Gong et

کم همراه بوده

باشد .مقاومت به انسولین در گاوهای شیری در خالل
شیردهی به صورت مستمر افزایش مییابد

( Oliveira et

 )al., 2016و میزان باالتری از انسولین را برای انجام اعمال
طبیعی بدن ایجاب میکند (.)Baruselli et al., 2016
سطوح باالی انسولین در گاوهای شیری ممکن است با
هیپوگلیسمی همراه باشد ( .)Balogh et al., 2008مقاومت
به انسولین بین بافتهای مختلف میتواند متفاوت باشد
( .)De Koster & Opsomer, 2013در مطالعهی حاضر
سطوح باالی  NEFAو همبستگی مثبت آن با انسولین می-
تواند به دنبال کاهش حساسیت بافت چربی به انسولین
باشد .برای سنجش مقاومت به انسولین در گاو ،برخی
مطالعات محاسبهی شاخصهای جایگزین (برگرفته از طب
انسانی) را به کار بردهاند .شاخص  RQUICKIکه با
استفاده از سطوح انسولین ،گلوکز و  NEFAمحاسبه می-
شود

( RQUCKI=1/[log (glucose mg/dl)+log (insulin

]) )μU/ml)+log (NEFA mmol/lدر گاوهای شیری
مناسبتر از دیگر شاخصها شناخته شده است
(.)Holtenius & Holtenius, 2007; Cincović et al., 2017
محاسبهی  RQUICKIدر مطالعهی حاضر کاهش حساسیت
به انسولین در روزهای  90و  120شیردهی را نسبت به روز
 60نشان داد (P≤0/05؛ اطالعات نشان داده نشدهاند) .به
هر حال ،در نشخوارکنندگان اثبات قطعی مقاومت به
انسولین توسط آزمونهایی چون تست تحمل گلوکز
( )GTT, glucose tolerance testمقدور است که معموالً
در شرایط میدانی امکانپذیر نیست
.)Opsomer, 2013

( & De Koster

فعالیتهای چرخهای تخمدان اثر مثبت دارند
 ،)al., 2002اما بر پایهی برخی تحقیقات

( Garnsworthy

;et al., 2009; Fouladi-Nashta & Campbell, 2006
 )Fouladi-Nashta et al., 2005این عقیده نیز مطرح شده

است که این جیرهها در بازهی زمانی تلقیح ممکن است بر
باروری اثر منفی داشته باشند ( .)Crowe et al., 2018در
تحقیق  Fouladi-Nashtaو همکاران در سال ،2005
اووسیت گاوهای تغذیه شده با جیرههای ایزوانرژتیک بر
پایهی نشاسته یا دیگر منابع کربوهیدرات ،در محیطهای
کشت حاوی سرم همان گاوها لقاح یافتند و اثر منفی جیره-
های پر نشاسته بر کیفیت اووسیت و رویان گزارش شد.
همچنین سطح انسولین باال ،بر بلوغ هستهای اووسیت در
محیط کشت اثر منفی داشته است

( & Fouladi-Nashta

 .)Campbell, 2006در پژوهش  Garnsworthyو همکاران
در سال  ،2009گاوهایی که تا حدود روز  30شیردهی با
جیرهی پر نشاسته ( 18درصد مادهی خشک) و سپس تا
روز  120با جیرهی کم نشاسته ( 10درصد مادهی خشک)
تغذیه شدند در مقایسه با گاوهایی که تا روز  120شیردهی
جیرهی پرنشاسته دریافت کردند از نظر آبستنی عملکرد
بهتری داشتند ( 60درصد آبستنی در مقایسه با  27درصد).
به هر حال ،سطح نشاسته در پژوهش یاد شده با آنچه در
عمل به کار میرود فاصلهی زیادی داشته است .یکی از
مشکالت گاوهای شیری در زمینهی باروری ،پایین بودن
سطح پروژسترون خون به دلیل متابولیسم باالی کبدی است
( )Sangsritavong et al., 2002که میتواند به دلیل افزایش
گردش خون کبدی و افزایش کاتابولیسم استروئیدها در پی
مصرف جیرههای پر انرژی باشد (.)Leroy et al., 2008b
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در برخی پژوهشها ،کاهش زودگذر سطح انرژی جیره پس
از لقاح ،باروری را افزایش داده است

( ;Sinclair, 2010

.)Freret et al, 2006

به زایمان تا  25روز پس از آن ،ضمن افزایشی  30درصدی
در سطح انسولین خون ،به میزان  40درصد بیان

mRNA

در روند سنتزآنزیم  CYP3Aرا کاهش داده است ( Lemley

با وجود گزارشهایی که تأثیر کاهش نشاستهی جیره بر

.)et al, 2008

باروری را مثبت دانستهاند ،مطالعات متعددی در شرایط

روشن است که شماری از گاوها در بازهی زمانی معمول

آزمایشگاهی و حیوان زنده نشان از آن دارند که افزایش

تلقیح آبستن نمیشوند و در مطالعهی حاضر نیز چنین بود

نشاستهی جیره و افزایش انسولین خون میتواند اثرات

(میانگین و انحراف معیار روزهای باز  .)153±81حتی بعد

مثبتی بر باروری داشته باشد .هر چند کاهش سطح

از روز  150شیردهی آبستن شدن این گاوها دشوارتر می-

پروژسترون خون به دلیل متابولیسم باالی کبدی میتواند از

شود ( .)Baruselli et al., 2016هر چند در مطالعهی حاضر

( Leroy et al.,

ارتباطی بین شاخصهای اندازهگیری شده با شمار روزهای

 ،)2008bاین واقعیت نیز وجود دارد که این جیرهها تولید

باز دیده نشد ،از دیدگاه متابولیک ،عدم پاسخ به تلقیح

پروژسترون توسط جسم زرد را افزایش میدهند

میتواند دالیل دیگری غیر از صرفاً افزایش سطح انسولین

( .)Armstrong et al., 2001شواهد متعددی نیز وجود دارد

خون تحت تأثیر نشاستهی جیره داشته باشد .سطوح باالی

که سطوح باالتر انسولین میتواند کاتابولیسم پروژسترون را

 NEFAدر خون و مایع فولیکولی میتواند بر کیفیت

در کبد کاهش دهد .بیشتر پروژسترون توسط آنزیمهایی

اووسیت اثر منفی بگذارد ( .)Leroy et al., 2008aدر

از گروه سیتوکروم  )CYP450( P450متابولیزه و غیرفعال

فاصلهی  25تا  80روز پس از زایمان سطح  NEFAمیتواند

میشود ( .)Murray, 1991; Murray, 1992در کشت

بین  0/12تا  0/38میلیمول بر لیتر باشد

( & Bertoni

سلولهای کبدی جوندگان ،سطوح فیزیولوژیک انسولین در

 .)Trevisi, 2013در روزهای آخر آبستنی ،سطوحی بیش

روند سنتز آنزیم  ،CYP450میزان  mRNAو بیان پروتئین

از  0/4میلی مول بر لیتر نشان از اختالل در متابولیسم انرژی

( Sidhu & Omiecinski,

دارند و با مشکالت پیرامون زایمان در ارتباط هستند

 .)1999همچنین هپاتوسیتهای رَت ،به موازات افزایش

( .)Oetzel, 2004در پژوهش حاضر ،در بازهی زمانی تلقیح

دوز انسولین ،سطوح کمتری از -6بتا هیدروکسی

مقادیری فراتر از این سطح به دست آمد به گونهای که

تستوسترون (متابولیتی از تجزیهی پروژسترون توسط

میانگین سطح  NEFAدر روزهای  90و  120شیردهی به

 )CYP450تولید کردهاند (.)Saad et al., 1994

ترتیب  0/43±0/14و  0/41±0/15میلیمول بر لیتر بود .در

هپاتوسیتهای موش در مجاورت انسولین فعالیت کمتر

مجموع  60روز مطالعه ،سطح  NEFAبه صورت انفرادی

 CYP450و تجزیهی کمتر پروژسترون را نشان دادهاند

در  15رأس از گاوها باالی سطح برش  0/4میلیمول بر

( .)Lemley et al., 2008; Smith et al., 2006در بره

لیتر بود .سطوح باالی  NEFAدر مرحلهی میانی شیردهی

(مادهای

قبالً گزارش شده است ( .)Mohebbi-Fani et al., 2018در

گلوکونئوژنیک) غلظت انسولین خون را افزایش و تجزیهی

پژوهش  Garnsworthyو همکاران در سال  2009که

پروژسترون را کاهش داده است (.)Smith et al., 2006

باروری بهتر همراه با کاهش سطح نشاسته را گزارش کرده-

خوراندن پروپیونات سدیم در میش ،به موازات افزایش

اند سطح  NEFAدر خون تا روز  120شیردهی تحت تأثیر

سطح انسولین میزان فعالیت  CYP450را کاهش داده است

جیره قرار نگرفته است .این نکته را نیز نباید از نظر دور

( .)Lemley et al., 2008در گاو شیری نیز تغذیهی حیوان

داشت که مقادیر باالی نشاسته در جیره به دلیل تخمیر

با پروپیلن گلیکول (مادهای گلوکونئوژنیک) از  10روز مانده

فراوان آن در شکمبه میتواند مصرف مادهی خشک را

پیامدهای مصرف جیرههای پر انرژی باشد

مربوطه را کاهش داده است

میشها،

90

خوراندن

پروپیونات

سدیم
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کاهش دهد و اثر مثبت انسولین بر تخمدان را خنثی کند

در زمینهی رخداد مقاومت به انسولین در خالل چرخهی

( .)Bisinotto et al., 2012سطوح باالی پروتئینهای فاز

شیردهی با جیرههای پرانرژی ،پیشنهاد میشود روشهای

حاد نیز در مرحلهی میانی شیردهی نشان داده شده است

حفظ حساسیت بافتها به انسولین در راهکارهای مدیریتی

( )Mohebbi-Fani et al., 2016که مواد مغذی را به مصرف

گله گنجانده شوند .به هر شکل ،تهیه و اجرای جیرههای

واکنشهای التهابی میرسانند و بر تولید مثل هم اثر منفی

کم نشاسته در سطح گلهها به سادگی امکانپذیر نیست و

دارند (.)Roth et al., 2013

توجیهات قوی و تمهیدات مدیریتی ویژه نیاز دارد .ممکن

بر اساس نتایج مطالعهی حاضر و با در نظر گرفتن

است بتوان تهیهی جیرههایی را توصیه کرد که به طور نسبی

تناقضات موجود در زمینهی تأثیر جیرههای پر نشاسته بر

نشاستهی کمتری دارند و با تعدیل فعالیتهای تخمیری در

باروری ،کاهش سطح نشاستهی جیره در بازهی زمانی تلقیح

شکمبه و بهینهسازی مصرف غذا به حفظ سطح تولید کمک

صرفاً با دیدگاه کاهش سطح انسولین برای افزایش سطح

میکنند.

باروری قابل توصیه نیست .به دلیل وجود مستندات قوی

تشکر و قدردانی
از همکاری و همراهی آقایان حسنعلی استخری ،ابراهیم استخری و مهندس علی تمیری در زمینهی فراهم آوردن امکانات
میدانی مطالعه ،صمیمانه سپاسگزاری میشود.
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Abstract
High starch (glucogenic, insulinogenic) rations are used for long periods during lactation
because of their positive effect on milk production. Also, during the first weeks of lactation,
they can improve fertility through preventing severe declines in blood glucose and insulin levels
and modifying the level of non-esterified fatty acids (NEFA). However, it has been said that
high starch rations may have negative effects on fertility if they are used after the termination
of negative energy balance during the breeding period of the cows. In this study, changes in the
plasma concentrations of insulin, glucose and NEFA were correlations of the measured
parameters with days open of the cows were also assessed. Thirty lactating cows with a
voluntary waiting period of 50 days were sampled for blood on days 60, 90 and 120 of lactation.
Insulin increased through the study and had higher concentrations on days 90 and 120 compared
to day 60. Glucose level decreased during the study and its concentration was lower on day 120
compared to days 60. There was an increasing trend in NEFA concentrations during the study
period so that it had higher concentrations on days 90 and 120 compared to day 60. Insulin
showed a negative correlation with glucose and a positive correlation with NEFA during the
study. There was no correlation between the measured parameters and days open of the cows.
Blood insulin concentration may increase in mid-lactation cows with high-starch rations but
affection of fertility by high levels of insulin cannot be concluded.
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