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تغییرات وضعیت بدنی  هاي پالسمایی و متابولیتبراثر گلوتامین محافظت شده 
زا گاوهاي تازه

5، محسن طاهري4، رضا هوشمندفر3، شهرزاد جزءقاسمی2، صدیقه منتیان*1مصطفی نعمتی

4طیب سیفی و

26/9/96: تاریخ پذیرش5/2/96:  تاریخ دریافت

چکیده
تغییرات نمره ،پالسماییهاي  مصرف خوراك، متابولیت این مطالعه به منظور بررسی اثر استفاده از گلوتامین محافظت شده روي

زن پیش از زایش میانگین و اب(زاشکم چهل رأس گاو هلشتاین چند .انجام شد زا گاوهاي تازه عملکرد تولید مثلیوضعیت بدنی و 
تیمارها .تقسیم شدند) ده رأسی(چهار گروه  به) صفر(در روز زایش ) 25/3±35/0کیلوگرم و میانگین نمره وضعیت بدنی  58±796

سایر . خشک بود يمخلوط کنسانتره بر پایه ماده درصد 51علوفه و  درصد 49داراي TMRصورت ه جیره پایه بگروه شاهد با : شامل
مصرف ماده خشک .گرم گلوتامین محافظت شده به ازاي هر رأس گاو در روز بود 350و  250، 150تیمارها شامل جیره پایه به اضافه 

غلظت گلوکز پالسماي . کیلوگرم در روز بود 97/15و  40/15، 39/14، 09/12به ترتیب  پس از زایش 21در روز  تیمارهاي آزمایشی
هاي  جیرهغلظت پروتئین تام .لیتر بودگرم در دسیمیلی 5/60و  2/59، 0/55، 8/48پس از زایش به ترتیب  21فوق در روز تیمارهاي 
غلظت آسپارتات آمینوترانسفراز .لیتر بودگرم در دسی 20/7و  10/7، 98/5، 02/5به ترتیب پس از زایش  21در روز آزمایشی 
اثر استفاده از گلوتامین در جیره .واحد در لیتر بود 3/71و  3/73، 1/82، 5/132پس از زایش به ترتیب  21آزمایشی در روز تیمارهاي 

تري نسبت به تیمار گاوهاي دریافت کننده گلوتامین تغییرات امتیاز وضعیت بدنی کم.ي خون نداشتداري روي نیتروژن اوره معنی
زایش تا آبستنی  يو تعداد تلقیح منجر به آبستنی و همچنین فاصله اثري بر عملکرد تولیدمثلی نداشتاستفاده از گلوتامین . داشتندشاهد 

.دار نبود بین تیمارها معنی

، گاو، گلوتامینهاي خونی متابولیتدوره انتقال، : کلیديکلمات 

مقدمه
هاي متابولیکی و  بین تغییرات محسوس در فعالیت.

 يهاي دوره از ناهنجاري هاي ایمنی با توسعه بسیاري پاسخ
هاي  اريبرخی از ناهنج. انتقال همبستگی وجود دارد

هاي عفونی مانند  با بروز بیماري متابولیکی از قبیل کتوز
و ورم پستان همبستگی دارند ) متریت(عفونت رحم 

)Sordillo et al. 2009, Correa et al. 1993.( نژادهاي
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زمان زایمان مستعد پرشیر مانند گاوهاي هلشتاین در 
در حالت طبیعی . رحم هستندآلودگی باکتریایی

هفته پس از زایمان پاك  5تا  3باکتریایی در  هاي آلودگی
م تضعیف عملکرد شوند اما بسیاري از گاوها عالی می

هاي  تأخیر در شروع سیکل(تولیدمثلی مانند کاهش فحلی 
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، کاهش النه گزینی و افزایش )پس از زایشروز اول 
دهند  فاصله از زایش تا آبستنی مجدد را نشان می

)Bondurant 1999, Bromfield et al. 2015, LeBlanc 

et al. 2002 .(ها،  پاسخ ایمنی ذاتی در سرکوب عفونت
کند  سرنوشت عملکرد تولیدمثلی را در این دوره تعیین می

)Sheldon et al. 2009, Turner et al. 2014 .(توازن 
هفته پس از زایش  4منفی انرژي و نیتروژن در نخستین 

.خود معطوف کرده است بهققین را توجه بسیاري از مح
منفی بسیار زیاد انرژي و نیتروژن بین تقاضاي گاو  توازن

و مقادیر عرضه شده این مواد مغذي، ناشی از باال بودن 
خشک حیوان در این  ياحتیاجات و کاهش مصرف ماده

زا را با چالش  درصد گاوهاي تازه 50دوره است و بیش از 
 .Van Knegsel et al(کند  تنش اکسیداتیو مواجه می

هاي سیستم ایمنی گاو طی این  بسیاري از پاسخ). 2007
بحرانی وابسته به در دسترس بودن پروتئین و  يدوره

اسیدهاي آمینه است و با توجه به تغییرات متابولیکی ناشی 
پروفایل اسیدهاي آمینه مورد نیاز تغییر  ،از تنش اکسیداتیو

گلوتامین یکی از ). Nathali et al. 2004(کند  می
هاي  غیرضروري است که در بافت ياسیدهاي آمینه

گلوتامین و گلوتامات حدود . شود پستانداران ساخته می
دهند  درصد اسیدهاي آمینه پروتئین شیر را تشکیل می 20

)Jensen 1995 ( درصد  50و مسئول بیش ازCO2  تولید
یسه که در مقا) Reeds et al. 2000(شده در روده هستند 

 .Van der Schoor et al(با گلوکز سهم قابل توجهی دارند 

دهد  ز کبدي را افزایش میلوکونئوژنگلوتامین گ). 2001
)Doepel et al. 2007 ( توسطعمده  گلوتامین به طورو 

لیمفوسیت، ماکروفاژ و (هاي سیستم ایمنی  سلول
شود و در زمان مواجه شدن با  استفاده می) نوتروفیل

ها افزایش  ایمنی، فعالیت گلوتامیناز این سلول هاي چالش
,Ardawi and Newsholme 2001(یابد می Curthoys and 

Watford 1995 .(شیردهی سطح  يدر طول دوره
 Meijer et(یابد  درصد کاهش می 25-33گلوتامین پالسما 

al. 1995 (ترین و براي جبران این کمبود، عضالت مهم
شوند  با کاتابولیسم مواجه میگلوتامین  يمحل ذخیره

)Newsholm et al. 1986 .(تعیین اثر  مطالعهاین  از هدف
 يمصرف مادهسطوح مختلف گلوتامین محافظت شده بر 

غلظت وضعیت بدنی،  يخشک، تغییرات نمره
زا  عملکرد تولید مثلی گاوهاي تازهو هاي خونی متابولیت

.بود

کار مواد و روش
خصوصی در شهرستان اي  مزرعهاین تحقیق در 

. روز انجام شد 28سیروان واقع در استان ایالم به مدت 
با (باالتر یا زا شکمرأس گاو هلشتاین سه  40تعداد 

میانگین وزن بدن و  5/3میانگین شکم زایش هر تیمار 
، نمره وضعیت بدنی 796±58یک هفته پیش از زایش 

در قالب طرح ) روز صفر(در روز زایش  ،)35/0±25/3
هاي  در جایگاه) ر تیمارتکرار در ه 10(کامالً تصادفی 

.را دریافت کردندآزمایشی  يهار جیرهیکی از چ،انفرادي
پایه بدون افزودن  ي، جیره1يجیره: تیمارها شامل

پایه به  يشامل جیره 2يگلوتامین محافظت شده، جیره
شامل  3يگرم گلوتامین محافظت شده، جیره 150اضافه 

گرم گلوتامین محافظت شده و  250يپایه به اضافه يجیره
گرم گلوتامین  350يپایه به اضافه يشامل جیره 4يجیره

). 1جدول (محافظت شده به ازاي هر رأس گاو بود 
صبح گاوها  يوعدهخوراك گلوتامین محافظت شده به 

 درصد 51علوفه و  درصد 49ها شامل  جیره. اضافه شد
گلوتامین با اسپري  ياسید آمینه. اي بودند مخلوط کنسانتره

لیتر محلول  میلی 10(درصد  4کردن محلول فرمالدئید 
به ) خشک اسیدآمینه يگرم ماده 100فرمالدئید به ازاي 

اتیلن نگهداري و سپس  هاي پلی ساعت در کیسه 72مدت 
ساعت در دماي  24تبخیر فرمالدئید اضافی به مدت  براي

,Preston and Leng 1985(اتاق نگهداري شد  Hassan et 

al. 1990 .(افزار جیرههاي آزمایشی با استفاده از نرم جیره- 

. تنظیم گردید )NRC, 2001(نویسی شوراي تحقیقات ملی 
هاي به طور کامالً  هاي انفرادي با جیره گاوها در جایگاه

به طور ) 13:00و  07:00ساعت (مخلوط و در دو نوبت 
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درصد به عنوان پس آخور در  10اي که  آزاد به گونه
آخورها بماند تغذیه شدند و آب به صورت آزاد در 

ساعت (گاوها دو بار در روز . دسترس گاوها قرار گرفت
.دوشیده شدند) 16:00و  05:00

بر اساس (پایه ياجزا و ترکیب شیمیایی جیره:1دول ج
)درصد ماده خشک

جیره پایه(%)مواد خوراکی 
23سیالژ ذرت

17یونجه خشک
4علوفه سبز خشک شده

25دانه جو آسیاب شده
2/11ضایعات نانوایی

5سبوس گندم
6سویاکنجاله 

5خوراك گلوتن ذرت
1/1کلسیمکربنات 

5/0نمک
12/2مکمل ویتامین و مواد معدنی

ترکیب شیمیایی
4/63)درصد(ماده خشک 

3/90)درصد از ماده خشک(ماده آلی 
3/16)درصد از ماده خشک(پروتئین خام 
32)درصد از ماده خشک(2دیواره سلولی

68/1)مگاکالري در کیلوگرم(انرژي خالص شیردهی 
گرم  180مواد معدنی داراياز مکمل ویتامین و هر کیلوگرم -1

گرم  32گرم منیزیم،  30اسیم، ـگرم پت 35گرم فسفر،  70کلسیم، 
-یــمیل 100گرم روي،  3گرم منگنز،  5گرم ید، لیـمی 100گوگرد، 
المللی ویتامین واحد بین 400000گرم سلنیوم، میلی 20الت،ـگرم کب

A ،100000 المللی ویتامین واحد بینD3  245و
Eالمللی ویتامین واحد بین

2- NDF

و بقایاي خوراك براي هر  TMRهاي هر روز نمونه
آوري و توزین شد و طور جداگانه از آخور جمعه گاو ب

خشک  يگیري مادهبراي آنالیزهاي بعدي و اندازه

(DMI)مصرفی . گیري شدبه صورت روزانه نمونه 1
ساعت  48بالفاصله در آون تحت خالء به مدت ها نمونه

سپس با . گراد خشک گردیدسانتی يدرجه 60در دماي 
هاي گرفته نمونه يمتري خرد شده و همهمیلی 1آسیاب 

شده در طول آزمایش براي هر گاو بر اساس وزن با هم 
. مخلوط و در نهایت یک نمونه براي آنالیز استفاده گردید

هاي خوراك و پس آخور توسط قرار خشک نمونه يماده
 48گراد به مدت سانتی يدرجه 105دادن نمونه در آون 
. ساعت به دست آمد

گیري از خون هاي خونی، نمونه جهت تعیین متابولیت
ساعت پس  4پس از زایش  21و  14، 7در روزهاي صفر، 

دار هاي خالء صبح، با استفاده از لوله دهیاز خوراك
لیتري از ورید وداج به میلی 10ضد انعقاد  يحاوي ماده

هاي خون به  جهت جدا کردن پالسما، نمونه. عمل آمد
دقیقه  15دور به مدت  3000سانتریفوژ در  يوسیله

سانتریفوژ شده و پالسماي حاصله براي تعیین 
اي  نیتروژن اوره و تامهاي خونی گلوکز، پروتئین  متابولیت

یره شدند و با دستگاه درجه ذخ -20خون در دماي 
آنالیز ) EXIGO auto-analyzer, vet model(اتوآناالیزر 

 يغلظت آنزیم آسپارتات آمینوتراسفراز به وسیله. شدند
کیت تجاري شرکت پارس آزمون و دستگاه 

. گیري شد اندازه) Perkin-Elmwr-35(اسپکتروفتومتر 
ضعیت گاوها در آغاز و پایان آزمایش جهت تعیین امتیاز و

) Wildman et al. 1982(5تا  1بدنی بر اساس مقیاس 
توسط سه نفر کارشناس مجرب امتیازدهی شدند و از 

نمره وضعیت بدنی جهت تجزیه و تحلیل  هاي میانگین
 يتاریخ و زمان دقیق زایش همه. آماري استفاده شد

م فحلی در گاوها، ي عالیپس از مشاهده .گاوها ثبت شد
آبستنی .توسط کارشناس تلقیح انجام شدتلقیح مصنوعی 

از طریق  ،گاوهاي هر تیمارزایش تا آبستنی يفاصله و
 و معاینه توسط دامپزشکفحلی مجدد  يعدم مشاهده

زمانی زایش تا آخرین تلقیح  يفاصله.تشخیص داده شد
. منجر به آبستنی به عنوان روزهاي باز در نظر گرفته شد

1- Dry Matter Intake
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هیروتوسطخشکمادهمصرفبهمربوطيها داده
MIXEDشدهتکراريها اندازهانجامبا)Repeated 

Measure(بهمربوطيها داده.دیگردزیآنالریزمدلو
،یبدنتیوضعازیامترییتغپالسمایی،يها تیمتابولغلظت

زایش تا  يتعداد دفعات تلقیح منجر به آبستنی و فاصله
زیآنالزماناثراعمالبدونریزمدلازاستفادهباآبستنی

: دیگرد
Yijk= μ+ Ti+ Timej+ Ti(Timej)k+ eijk

نیانگیمμاست،وابستهریمتغYijkمدلنیادرکه
متقابلاثرTi(Timej)kزمان،اثرTimejمار،یتاثرTiکل،

پس. استماندهیباقیتصادفيخطاeijkزمان،درماریت
باصفتهربهمربوطيها نیانگیمانس،یواريهیتجزاز

ها سهیمقايمبناوگرفتقرارسهیمقاموردیتوکآزمون
.بوددرصد 5احتمالسطح

نتایج
ي خشک مصرفی و تغییر امتیاز وضعیت بدنیماده

به  4تا  1ياز جیرهخشک مصرفی  يمیانگین ماده
کیلوگرم در روز  97/15و  40/15، 39/14، 09/12ترتیب 

داري روي  زمان اثر معنی). 2، جدول >05/0P(بود 
خشک داشت به طوري که با دور شدن از  يمصرف ماده

خشک افزایش یافت و در  يزمان زایش مصرف ماده
تیمارها  يهمه) روز پس از زایش 21(سوم  يپایان هفته

هاي پیشین داشتند  به هفته تري نسبتخشک بیش يماده
)01/0P<(.

داري در امتیاز وضعیت بدنی گاوها  تفاوت آماري معنی
). 2، جدول <05/0P(در شروع آزمایش وجود نداشت 

 4تا  1يگاوهایی که جیرهوضعیت بدنی امتیاز  اتتغییر
و  -60/0، -62/0، -81/0را دریافت کردند، به ترتیب 

.)2، جدول >05/0P(بود  49/0
هاي پالسمایی غلظت متابولیت

گلوکز پالسماي تیمارهاي آزمایشی در روز غلظت 
غلظت ). <05/0P(داري نداشتند  ت آماري معنیصفر تفاو

را  4تا  1هاي  گلوکز پالسماي خون گاوهایی که جیره

، 4/47پس از زایش به ترتیب  7دریافت کردند در روز 
، 0/48پس از زایش  14، در روز 3/54و  5/53، 3/51
، 8/48پس از زایش  21و در روز 8/56و  8/55، 5/53
، >05/0P(لیتر بود  گرم در دسیمیلی 5/60و  2/59، 0/55

).3جدول 
غلظت پروتئین تام پالسماي تیمارهاي آزمایشی در 

). <05/0P(داري نداشتند  ت آماري معنیروز صفر تفاو
 4تا  1هاي  غلظت گلوکز پالسماي خون گاوهایی که جیره

، 66/5پس از زایش به ترتیب  7را دریافت کردند در روز 
، 84/5، 11/5پس از زایش  14، در روز 52/5و  45/5، 77/5
 1/7، 98/5، 02/5پس از زایش  21و در روز  87/6و  82/6
).3، جدول >05/0P(لیتر بود  گرم در دسی 2/7و 

پس از  21و  14، 7ارهاي آزمایشی در روزهاي تیم
اي خون نداشتند  تروژن اورهداري بر نی زایش، اثر معنی

)05/0P> 3، جدول.(
داري بین میانگین غلظت  اختالف آماري معنی

آزمایشی در  پالسماي تیمارهاي 1آسپارتات آمینوترانسفراز
غلظت آنزیم  ).<05/0P(روز صفر آزمایش وجود نداشت

آسپارتات آمینوترانسفراز پالسماي خون گاوهایی که 
پس از زایش  7را دریافت کردند در روز  4تا  1هاي  جیره

پس از  14، در روز 4/96و  5/97، 3/98، 2/114به ترتیب 
پس از  21و در روز  8/82و  1/84، 4/89، 7/121زایش 
لیتر بود واحد در 3/71و  3/73، 1/82، 5/132زایش 

)05/0P< 3، جدول.(
نتایج تولیدمثلی

میزان آبستنی در اولین تلقیح بین تیمارهاي آزمایشی از 
دار نبود و براي هر کدام از تیمارهاي  لحاظ آماري معنی

میانگین تعداد تلقیح منجر به . بود درصد 10آزمایشی 
دفعه  3/2و  5/2، 8/2، 9/2آبستنی براي تیمارها به ترتیب 

، جدول <05/0P(داري نداشتند  اوت آماري معنیبود و تف
فاصله از زایش تا آبستنی مجدد براي تیمارهاي ). 4

روز  4/124و  0/130، 4/138، 2/141آزمایشی به ترتیب 
داري بین تیمارها مشاهده نشد  بود و تفاوت آماري معنی

)05/0P> 4، جدول.(
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ي خشک مصرفی و تغییرات سطوح مختلف گلوتامین محافظت شده بر میانگین مادهاثر :2جدول 
زا وضعیت بدنی گاوهاي تازه

صفت
1هاي آزمایشی جیره

SEM2P- Value

زمان*تیمارزمانتیمار1234
b09/12ab39/14ab40/15a97/1541/002/001/0<31/0)کیلوگرم در روز(ماده خشک مصرفی 

31/318/327/324/324/073/0وضعیت بدنی در ابتداي آزمایش امتیاز
--a81/0-ab62/0 -ab60/0 -b49/0 -08/003/0تغییر امتیاز وضعیت بدنی

جیره : 4گرم گلوتامین محافظت شده و  250جیره پایه به اضافه : 3گرم گلوتامین محافظت شده  150جیره پایه به اضافه : 2جیره شاهد، : 1جیره   -1
.گلوتامین محافظت شده 350پایه به اضافه 

.هااشتباه معیار کل میانگین  -2
a,b,c, دار استدرصد معنی 5ها در سطح هایی که در یک ردیف داراي حرف مشترك نیستند، تفاوت آن میانگین.

زا در  هاي پالسماي گاوهاي تازه ولیتاثر سطوح مختلف گلوتامین محافظت شده بر غلظت متاب :3جدول 
پس از زایش 21و  14، 7زهاي صفر، رو

متابولیت
روز نسبت 

به زایش
1SEM2هاي آزمایشی جیره

P- Value 1234

گرممیلی(گلوکز 
)لیتردر دسی

05/460/466/452/4602/163/0
7b4/47ab3/51a5/53a3/5434/102/0
14b0/48a5/53a8/55a8/5651/101/0
21c8/48b0/55ab2/59a5/6068/101/0<

پروتئین تام 
)لیترگرم در دسی(

066/577/545/552/529/078/0
7b20/5ab81/5ab93/5a21/621/003/0
14c11/5b84/5a82/6a87/619/001/0
21c02/5b98/5a10/7a20/717/001/0<

اي خون  نیتروژن اوره
)لیترگرم در دسیمیلی(

02/107/105/101/1042/049/0
73/104/118/112/1268/024/0
146/101/127/124/1302/118/0
219/100/139/137/1431/112/0

آسپارتات آمینوترانسفراز 
)لیتر واحد در(

00/1102/1077/1141/11372/149/0
7a2/114b3/98b5/97b4/9657/301/0
14a7/121b4/89b1/84b8/8291/401/0<

21a5/132b1/82b3/73b3/7132/601/0<
جیره : 4گرم  گلوتامین محافظت شده و  250اضافه جیره پایه به : 3گرم گلوتامین محافظت شده  150جیره پایه به اضافه : 2جیره شاهد، : 1جیره   -1

.گلوتامین محافظت شده   350پایه به اضافه 
.هااشتباه معیار کل میانگین   -2

a,b,c, دار استدرصد معنی 5ها در سطح هایی که در یک ردیف داراي حرف مشترك نیستند، تفاوت آن میانگین.
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زا هاي رحمی و غلظت استروژن گاوهاي تازه شده بر شمار نوتروفیلاثر سطوح مختلف گلوتامین محافظت : 4جدول 

صفت
1هاي آزمایشی جیره

SEM2P- Value

تیمار1234
9/28/25/23/227/040/0تعداد تلقیح منجر به آبستنی

2/1414/1380/1304/12468/740/0)روز(فاصله زایش تا آبستنی 
جیره : 4گلوتامین محافظت شده و گرم   250جیره پایه به اضافه : 3گرم گلوتامین محافظت شده  150جیره پایه به اضافه : 2جیره شاهد، : 1جیره   -1

.گلوتامین محافظت شده 350پایه به اضافه 
.هااشتباه معیار کل میانگین   -2

a,b,c, دار استدرصد معنی 5ها در سطح هایی که در یک ردیف داراي حرف مشترك نیستند، تفاوت آن میانگین.

بحث
Doepel  دریافتند که  2007در سال  و همکاران
گرم گلوتامین به ازاي هر رأس گاو در  300استفاده از 
خشک  يتمایل به افزایش مصرف ماده روز باعث

دیگري  يدر حالی که در مطالعه). >10/0P(گردد می
 يگزارش شده است که گلوتامین اثري بر مصرف ماده

). Plaizier et al. 2001(خشک گاوهاي شیري نداشت 
خشک در گاوهاي تیمار شاهد  يپایین بودن مصرف ماده

منفی انرژي و موبیلیزه شدن ذخایر بدنی شده  توازنباعث 
هاي و منجر به قرار گرفتن گاو در معرض خطر بیماري

دار  با توجه به معنی. شود متابولیکی کتوز و کبد چرب می
هاي  خشک در زمان يبودن اثر زمان روي مصرف ماده

، 37/8روز پس از زایش به ترتیب  21و  14، 7صفر، 
توان به  کیلوگرم در روز، می 06/17و  60/14، 06/12

سازگاري فیزیولوژیکی طبیعی گاوها اشاره کرد که به 
گاوها در . یابد خشک افزایش می يتدریج مصرف ماده

پیرامون زایش به علت افزایش سطح استروژن خون با 
شوند و پس از زایش به تدریج این  کاهش اشتها روبرو می

).Rabelo et al. 2005(یابد  اثر مهارکننده اشتها کاهش می
خشک مصرفی به دلیل تأمین مواد مغذي براي  يماده

اي برخوردار است،  حفظ سالمت و تولید از اهمیت ویژه
 يخشک با باال بردن عرضه يلذا افزایش مصرف ماده

پروتئین و اسیدهاي آمینه در افزایش توان سیستم ایمنی و 
هاي متابولیکی مانند کتوز، کبد  کاهش بروز ناهنجاري

 .Nathalie et al(جایی شیردان مؤثر است هچرب و جاب

در تحقیقی مشخص شده است که استفاده از ). 2004
هاي لیپوژنیک  هاي گلوکوژنیک در مقایسه با جیره جیره

 Van(د نشو انرژي در بدن می يیش ذخیرهباعث افزا

Knegsel et al. 2007( ،با نتایج پژوهش حاضر مشابه  و
گلوتامین محافظت شده و افزایش با مصرف است که

خشک مصرفی، میزان انرژي مصرفی افزایش  يماده
 یابد و تغییرات نمره وضعیت بدنی به نفع حفظ ذخایر می

.بدنی دام است
 يغلظت گلوکز در تیمارهاي دریافت کنندهباالتر بودن 

 يتر بودن مصرف مادهگلوتامین ممکن است به دلیل بیش
خشک و قرار گرفتن گاو در وضعیت بهتري از انرژي 

تواند به عنوان یک اسیدآمینه  گلوتامین می. باشد
، بنابراین به )Van Soest 1994(گلوکوژنیک عمل کند 

شیردهی توسط  ياوایل دورهعنوان سوبستراي انرژي در 
ناکافی گلوکز  يعرضه. گیرد گاو مورد استفاده قرار می

شیردهی عالوه بر کاهش تولید  يمخصوصاً در اوایل دوره
هایی در متابولیسم لیپید و  شیر باعث ایجاد ناهنجاري

.Rabelo et al(شود  تضعیف سیستم ایمنی گاو می 2005 .(
 يي گلوکز در اوایل دورهبه علت باال بودن تقاضا برا

یابد و  شیردهی فعالیت گلوکونئوژنز کبدي افزایش می
) مانند گلوتامین(اسکلت کربنی اسیدهاي آمینه گلوکزساز 
با افزایش . شود به عنوان سوبسترا وارد چرخه انرژي می
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پروتئین خام جیره و اسیدهاي آمینه وارد شده به روده 
).Milis et al. 2005(یابد  غلظت گلوکز خون افزایش می

ها  ساز ضروري براي سنتز پروتئینگلوتامین یک پیش
آمیناسیون در سنتز  تواند با دآمیناسیون و ترانس است و می

گلوتامین در ). Boza et al. 2001(ها شرکت کند  پروتئین
شیردهی که تقاضا براي مواد  يمواقعی مانند اوایل دوره

ل نیتروژنی بدن را بهبود یابد تعاد مغذي افزایش می
با توجه به افزایش ). Johnson et al. 2003(دهد  می

توان گفت که ممکن است گلوتامین سنتز  پروتئین تام، می
هاي  غلظت. گري کند هاي پالسمایی را میانجی پروتئین

وضعیت پروتئین  يپروتئین کل پالسما نشان دهنده
افزایش شانس اي دام است و پایین بودن آن باعث  جیره

هاي عفونی از قبیل متریت،  تجربه کردن بیماري
اندومتریت، جفت ماندگی، گندیدگی سم و ورم پستان 

). Le Blanc et al. 2005(گردد  می
اي خون در  با توجه به مشابه بودن غلظت نیتروژن اوره

توان  گلوتامین با تیمار شاهد می يتیمارهاي دریافت کننده
وش محافظت کردن گلوتامین در برابر ادعا کرد که ر

. میکروبی شکمبه روش مناسبی بوده است يتجزیه
هاي کبدي به  و بعضی از سایر آنزیم ASTهاي  غلظت

هاي کبدي  هاي سالمت سلول عنوان شاخص
ها در شوند و غلظت آن در نظر گرفته می) ها هپاتوسیت(

ویروسی شرایطی مانند توازن شدید منفی انرژي، هپاتیت 
 .Ospina et al(یابد  هاي عضالنی افزایش می و آسیب

2009, Bobe et al. 2004 .( در تحقیقی گزارش شده
پس از زایش افزایش  10در روز  ASTاست که غلظت 

رسد  پس از زایش به حداکثر می 30یابد و در روز  می
)Maeda et al. 2012 .(که در شرایط با توجه به این

ژي به دلیل موبیلیزه شدن لیپیدهاي بدن و توازن منفی انر
هاي کبدي باعث  تجمع تري آسیل گلیسرول در سلول

شود، بنابراین اسیدآمینه گلوتامین با  ها میآسیب به آن
شرکت در تولید گلوکز در مسیر گلوکونئوژنز، 

هاي مهم پالسماي خون و  گري تولید پروتئین میانجی
پراکسیداز و همچنین شرکت در ساختار گلوتاتیون 

افزایش توان سیستم ایمنی باعث کاهش التهاب و کاهش 
,Bobe et al. 2004(شود  هاي کبدي می غلظت آنزیم

Newsholm et al. 1986, Ospina et al. 2009.(
زایش  يمیانگین تعداد تلقیح منجر به آبستنی و فاصله

دهد که استفاده  تا آبستنی در تیمارهاي آزمایشی نشان می
دار این دو پارامتر نسبت از گلوتامین باعث کاهش معنی

که اندومتریت وجود مادامی. شود به تیمار شاهد نمی
شود و حتی پس از برطرف  داشته باشد باعث ناباروري می

در  .آمیز این بیماري، کم باروري وجود دارد شدن موفقیت
یک پژوهش، نرخ آبستنی در اولین تلقیح گاوهاي داراي 

درصد در مقابل  8/29(تر بوده است  متریت، پاییناندو
زایش تا آبستنی نیز  يو متوسط فاصله) درصد 9/37

) روز 119روز در مقابل  151(تر بوده است  طوالنی
)LeBlance et al. 2002 .( از سرگیري فعالیت هورمون

روز پس از  10-14هیپوفیز معموالً ) LH(1لوتئینیزه کننده
هاي  دلیل اساسی فراوانی پایین پالس. شود زایش کامل می

LH چه اگر .در گاوهاي شیرده توازن منفی انرژي است
یابد، اما  خشک مصرفی پس از زایش افزایش می يماده

تقاضاي شیردهی براي انرژي بیش از مقدار انرژي مصرفی 
ذخایر لیپیدي و پروتئینی خود را از این رو گاوها . است

در . کنند براي تأمین این توازن منفی انرژي موبیلیزه می
پایین بوده و تا  LHهاي  گاوهاي شیري فراوانی پالس

زمانی که توازن منفی انرژي پس از زایش وجود داشته 
یابد  ریزي اولین فولیکول غالب کاهش می باشد، تخمک

)Beam and Butler 1999 .(ید آمینه گلوتامین به لحاظ اس
خشک، غلظت  يگلوکوژنیک بودن و افزایش مصرف ماده

گلوکز پالسمایی را افزایش داد، اما نتوانست تعداد تلقیح 
زایش تا آبستنی را نسبت به  يمنجر به آبستنی و فاصله

دلیل احتمالی عدم ). <05/0P(د تیمار شاهد کاهش ده
توان به تعداد کم  می داري آماري دو مورد اخیر را معنی

.تکرارها در هر تیمار نسبت داد

1- Luteinizing Hormone
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-خورانیدن اسیدآمینه يهاي معدودي در زمینهپژوهش

جا که از آن. زا وجود دارد گلوتامین به گاوهاي تازه ي
با کاهش ) روز اول پس از زایش 21(گاوها در این دوره 

شوند، با توجه به تغییر  خشک روبرو می يمصرف ماده
هاي مختلف  الگوي اسیدهاي آمینه مورد نیاز در دوره

) گلوتامین(فیزیولوژیکی، استفاده از مکمل اسیدهاي آمینه 

حاضر  يبا توجه به نتایج مطالعه. شود پیشنهاد می
خشک، افزایش غلظت گلوکز و  يافزایش مصرف ماده(

آنزیم آسپارتات  پروتئین تام پالسما، کاهش
) آمینوترانسفراز، کاهش افت نمره وضعیت بدنی گاوها

گرم گلوتامین محافظت شده در روز  250استفاده از 
.شود پیشنهاد می
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Abstract
This study was conducted to evaluate the effects of protected glutamine (Gln) 

supplementation in the diet of Holstein fresh cows after parturition on dry matter intake 
(DMI), plasma metabolites, body condition score (BCS) and reproductive performance. Forty 
Holstein dairy cows (796±58 kg of pre-parturition live weight; 3.25±0.35 BCS) at zero d of 
parturition were divided to four groups (n=10), including: basal diet (control group: a total 
mixed ration (TMR) consisting of 49% forage and 51% concentrate mixture on dry matter 
(DM) basis), basal diet supplemented with 150, 250 or 350 g of Gln protected with 
formaldehyde/cow per day. Dry matter intake of experimental treatments on 21 d after calving 
were 12.09, 14.39, 15.40 and 97.15 kg/d respectively. Plasma glucose concentrations of 1 to 4
treatments on 21 d after calving were 48.8, 55.0, 59.2 and 60.5 mg/dl respectively. total 
protein concentrations of  1 to 4 treatments on 21 d after calving were 5.02, 5.98, 7.10 and 
7.20 g/dl respectively. AST concentrations of 1 to 4 treatments on 21 d after calving were 
132.5, 82.1, 73.3 and 71.3 U/l respectively. Dietary supplementation with protected Gln had 
no effect on blood urinary nitrogen. The cows that received Gln changed the BCS less than 
the control treatment. Dietary supplementation of Gln had no effect on reproductive 
performance and the number of artificial insemination leading to pregnancy and also the 
interval between calving to pregnancy were not significant between treatments.
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