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سوختوساز همراه با افزودن لیزین و متیونین محافظتشدۀ

تأثیر کاهش پروتئین قابل
شهای آبستن افشاری
شکمبهای بر عملکرد می 
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 2 ،1و  .5دانشجوی دکتری ،استاد و استادیار ،گروه علوم دامی ،دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه زنجان
 .3استاد ،گروه علوم دامی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج
 .4استادیار بخش تحقیقات تغذیه و فیزیولوژی مؤسسۀ تحقیقات علوم دامی کشور
(تاریخ دریافت - 1334/7/22 :تاریخ تصویب)1334/11/2 :

چکیده
سوختوساز (متابولیسم) همراه با

هدف از انجام این پژوهش ،بررسی تأثیر کاهش پروتئین قابل
افزایش لیزین و متیونین محافظتشدۀ شکمبهای در پنج هفتۀ آخر آبستنی بر عملکرد و
فراسنجههای خونی میشهای افشاری و برهها بود 25 .رأس میش یکبار زایش در قالب طرح
کامل تصادفی نامتعادل با جیرههای غذایی محتوای پروتئین قابل سوختوساز کم همراه با لیزین
و متیونین محافظتشدۀ شکمبهای ( )LMP+LMRPو زیاد ( )HMPبه ترتیب  21درصد کمتر و
معادل توصیۀ  )2117( NRCتغذیه شدند .نتایج نشان داد که مادۀ خشک مصرفی ،وزن بدن میش
در پایان دورۀ آبستنی ،تغییرات وزن بدن از آغاز آزمایش تا هنگام زایش ،وزن بدن بیست روز
پس از زایش تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت ( .)P>1/15تغییر کاهشی وزن بدن در
هنگام زایش در تیمار  HMPنسبت به  LMP+LMRPبیشتر و به معنیدار بودن نزدیک ( )P<1/11و
با مجموع وزن تولد همبستگی داشت .مقدار آغوز و ترکیبات شیر تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی
قرار نگرفت ،اما گرایش به افزایش تولید شیر در  HMPدر مقایسه با  LMP+LMRPمشاهده شد.
غلظت سوختوسازگر (متابولیت)های خون تحت تأثیر کاهش پروتئین قابل سوختوساز قرار
مونوسیتها به ترتیب بهطور معنیدار و نزدیک به معنیداری در

نگرفت .درصد ائوزینوفیل و
 HMPنسبت به  LMP+LMRPبیشتر بود ،تفاوت معنیداری بین دو تیمار از نظر دیگر یاختههای
خونی مشاهده نشد .بهطورکلی کاهش پروتئین قابل سوختوساز از سطح توصیۀ  )2117( NRCو
جایگزین کردن آن با لیزین و متیونین محافظتشدۀ شکمبهای در پیش از زایش میشهای نژاد
افشاری ،عملکرد میش را تحت تأثیر قرار نداد.
واژههای کلیدی :آبستنی ،ایمنی ،اسیدآمینه ،پروتئین قابل سوختوساز ،گوسفند.
مقدمه
سوختوسازی (متابولیکی)

یکی از مهمترین ناهنجاری
اواخر دورة آبستنی میشهایی که بیش از یک جنین
را آبستن هستند ،کتوز یا مسمومیت آبستنی گفته
* تلفن03119711910 :

میشود (.)Henze et al., 1998; Sargison, 2007
مسمومیت آبستنی در اغلب موارد در طول  7تا 0
هفته آخر دورة آبستنی به وجود میآید .در طی این
مدت در اثر مصرف گلوکز خون توسط جنین ،افزایش
E-mail: ssmzanjani@yahoo.com; ssmousavi@znu.ac.ir
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اجسام کتونی همراه با کمبود کلسیم رخ میدهد
( .)Schlumbohm et al., 2003, 2006در صورت بروز
مسمومیت آبستنی غلظتهای گلیسرول و اسیدهای
چرب غیر استریفیۀ خون ( 1 )NEFAبهطور معنیداری
به ترتیب  14و  04درصد افزایش یافته و مشکالتی
برای میش و بره پیش و پس از زایش به وجود میآید
(.)Schlumbohm et al., 2003
سوختوساز (متابولیسم)

مصرف پروتئین قابل
( 1)MPدر اواخر دورة آبستنی با تحریک گلوکونئوژنز،
تجزیۀ بافت چربی را کاهش و حساسیت به انسولین را
افزایش میدهد ،در نتیجه بافت چربی کمتر تجزیه شده
و تولید اجسام کتونی کاهش مییابد .این امر سبب
کاهش مسمومیت آبستنی شده و سامانۀ ایمنی و
شیردهی را بهبود میبخشد و میتواند احتمال زندهمان و
ایمنی برهها را افزایش دهد .افزایش سطح پروتئین خام
جیره پیش از زایش باعث افزایش وزن بدن میشها ،وزن
تولد برهها ،وزن از شیرگیری ،زندهمانی برهها ،مقدار آغوز
و شیر شده و همچنین باعث کاهش درصد سختزایی
میشود ( Christenson et al., 1976; Hatfield et al.,
.)1995; O' Doherty et al., 1997
یکی از عوارض جانبی کمبود پروتئین و اسیدهای
آمینه ،کاهش توان سامانۀ ایمنی در دورة انتقال است
()Nathalie et al., 2004 ; Sejrsen et al., 2006
همچنین استفاده از یک جیرة پرپروتئین نیز تأثیر
منفی بر سالمتی ،تولید ،تولیدمثل ،هدرروی انرژی
بدن جهت دفع نیتروژن اضافی ،افزایش هزینۀ خوراک
دام ،افزایش بار سوختوسازی یا نیاز نگهداری دام،
افزایش سطح اورة خون و کاهش کیفیت پروتئین شیر
میشود ()Broderick, 2006; Schwab et al., 2007
لذا اگر در تأمین پروتئین خام جیره به میزان پروتئین
قابلتجزیه ) (RDPو غیرقابل تجزیه در شکمبه
) (RUPتوجه نشود ،ممکن است  RDPباال منجر به
دفع نیتروژن همراه با مصرف انرژی بهصورت اوره شود
(.)Powell et al., 2008
سطح پروتئین جیره بدون توجه به متعادل کردن
سطح اسیدهای آمینه در پروتئین قابل سوختوساز باعث
)1. Non Estrified Fatty Acid (NEFA
)2. Metabolizable Protein (MP

کاهش کارایی پروتئین قابل سوختوساز میشود
( )Schwab et al., 2007و پروتئین و اسیدهای آمینۀ
اضافی در بدن متابولیزه شده و سبب افزایش سطح
نیتروژن خون میشوند ( ;Doepel et al., 2004
 .)Broderick, 2006با متوازن کردن اسیدهای آمینۀ
محدودکنندة جیره ،میتوان پاسخ تولیدی به جیرههای
کم پروتئین را بدون افزایش دفع ادراری نیتروژن بهبود
بخشید ( .)Leonardi et al., 2003یکی از راههای ممکن
برای کاهش نیتروژن ادراری ،کاهش مقدار پروتئین خام
جیره است و هنگامیکه رخنمای (پروفایل) مناسبی از
اسیدهای آمینه برابر با نیاز در اختیار دام باشد بازدة
پروتئین در بدن و همچنین قابلیت هضم پروتئین افزایش
یافته و نیاز دام به پروتئین کاهش مییابد ( Schwab et
.)al., 2004; Broderick et al., 2008
لیزین و متیونین دو اسیدآمینۀ محدودکننده در
سوختوساز و ساخت (سنتز) پروتئین

پروتئین قابل
شیر هستند ( DePeters & Cant, 1992; Koenig et
 )al., 2002در تغذیۀ نشخوارکنندگان اهمیت متیونین
بیشتر است ( )Schwab et al., 1992و در برخی
تحقیقات نشان داده شده که افزودن متیونین به جیره
به شکل مکملهای متیونین محافظتشده تأثیر
بیشتری داشته است ( ;Fenderson & Bergen, 1975
.Richardson & Hatfield, 1978; Piepenbrink et al.,
 .)1996متیونین نقش منحصربهفردی را بهعنوان
اسیدآمینه آغازگر در ساخت پروتئین دارد ( Brosnan
 ،)& Brosnan, 2006همچنین متیونین بهعنوان گروه
دهندة متیل نقش مهمی در ساخت لیپوپروتئینها
بازی میکند ( & McMurray et al., 1984; Rulquin
 )Delaby, 1997; Bobe et al., 2004ممکن است در
نتیجۀ تأمین متیونین حیوان ،کمبود دیگر اسیدهای
آمینه مانند لیزین رخ دهد (.)Graulet et al., 2005
 )2006( Weekes et al.بیان کردند که متوازن کردن
جیره ازلحاظ اسیدهای آمینه ،روی مادة خشک
مصرفی گاوهای شیرده اثر مثبت دارد که مکملسازی
جیره با پروتئین با کیفیت باال یا اسیدهای آمینۀ
محافظتشده ،بهویژه لیزین و متیونین منجر به
افزایش مادة خشک مصرفی و قابلیت هضم در گاو و
گوسفند میشود (.)Ali et al., 2009

موسوی و همکاران :تأثیر کاهش پروتئین قابل سوختوساز همراه با ...

انتخاب منابع اسیدآمینهای محافظتشدة
شکمبهای توسط پرورشدهندگان دام باید بر پایۀ
مؤثر بودن محصول در مقاومت به تجزیۀ شکمبهای و
همچنین توانایی آزادسازی مقادیر قابلقبول
اسیدآمینه در روده باشد ( ،)Robinson, 1996لذا
 )2003( Schwab & Ordwayو )2004( Girard et al.
بیان کردند که اسیدهای آمینۀ لیزین و متیونین
محافظتشده ،بیشتر بهمنظور تأمین اسیدهای آمینۀ
محدودکنندة تولید شیر استفاده شده است .با توجه به
اینکه میزان مواد مغذی ورودی با خروجی حیوان در
اوایل دورة شیردهی میش متوازن نبوده و میش توازن
منفی بهویژه پروتئین را تجربه میکند ،لذا به نظر
میرسد اولین قدم در جهت رفع این نقیصه افزایش
اسیدآمینههای جذبشده بهویژه لیزین و متیونین از
رودة میشها باشد و همچنین بنا بر نتایج آزمایش
 )2012( Mousavi et al.که سطح پروتئین قابل
سوختوساز توصیهشده  )2007( NRCبرای میش
آبستن افشاری بیان شده است لذا هدف این پژوهش
کاهش سطح پروتئین قابل سوختوساز و جایگزینی
آن با مکملهای لیزین و متیونین محافظتشده در
میش افشاری بود.
مواد و روشها
این پژوهش در گوسفندداری دانشکدة کشاورزی
دانشگاه زنجان در پاییز سال  1931انجام شد .همۀ
میشها دو هفته پیش از قوچاندازی به روش
سیدرگذاری ( ;CIDR; Eazi-Breed CIDR
Pharmacia and Upjohn Pty Limited, Rydalmere,
 )Australiaو تزریق عضالنی  700واحد هورمون

 )Intervet Inc., Millsboro, DE( 1PMSGهمزمان
قوچاندازی شدند11 .
فحل و بهصورت کنترلشده 
رأس میش در پنج هفتۀ آخر آبستنی در قالب طرح
کامل تصادفی نامتعادل به دو تیمار آزمایشی شامل
پروتئین قابل سوختوساز کم ولی همراه با لیزین و
1
متیونین محافظتشدة شکمبهای ()LMP+LMRP
یعنی  10درصد کمتر از توصیۀ  (2007) NRCو
)1. Pregnant Mare's Serum Gonadotrophin (PMSG
2. Low Metabolizable Protein + Lysine and
)Methionine Rumen Protected (LMP +LMRP
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پروتئین قابل سوختوساز زیاد ( 9)HMPیعنی برابر با
توصیۀ  (2007) NRCتقسیم شدند .جیرههای
جیرهنویسی دانشگاه کرنل

آزمایشی توسط نرمافزار
( )CNCPS7برای میشهای دوقلو آبستن فرموله شدند
( .)Cannas et al., 2004با استفاده از جدولهای
استاندارد و روابط رگرسیونی انرژی قابل سوختوساز
جیرهها ( 1/93مگا کالری در هر کیلوگرم خوراک) و
پروتئین قابلتجزیه و غیر قابلتجزیۀ شکمبهای برابر و
سطوح پروتئین قابل سوختوساز محاسبه شدند
( )National Research Council, 2007که در جدول
 1ارائه شده است.
جدول  .1مواد خوراکی و مواد مغذی در تیمارهای آزمایشی
Table 1. Feeds and nutrients in treatments
HMP1

LMP+
LMRP 2
13.00
29.10
22.82
10
0
22.16
0.46
0.46
0.81
0.38

69.92
8396
2.39
9.94
7.05

70.92
8574
2.39
8.90
6.42

27.58
30
12.51
10
2.27
16.64
0.50
0.50
0
0

Ingredient composition
)(% DM
Alfalfa hay
Corn silage
Barley straw
Beet pulp
Soybean meal
Corn
Mineral mix 3
Vitamin mix 4
Lysine
Methionine
)Nutrient composition (g/kg DM
Dry matter
Cost
)Metabolizable energy (Mcal/kg DM
Crude protein
Metabolizable protein

سوختوساز زیاد برابر با توصیۀ

 :HMP .1پروتئین قابل
 :LMP+LMRP .1پروتئین قابل سوختوساز کم یعنی  10درصد کمتر از
توصیۀ  NRCهمراه با لیزین و متیونین محافظتشده
 .9مکمل کانی :کلسیم  100گرم در کیلوگرم ،منیزیم  30گرم در
کیلوگرم ،کبالت  91میلیگرم در کیلوگرم ،مس  9100در کیلوگرم ،ید
 111میلیگرم در کیلوگرم ،آهن  14100میلیگرم در کیلوگرم ،منگنز
 19100میلیگرم در کیلوگرم ،سلنیم  30میلیگرم در کیلوگرم و روی
 17900میلیگرم در کیلوگرم.
 .7مکمل ویتامینی :ویتامین 1100000 Aواحد بینالمللی در کیلوگرم،
ویتامین  700000 Dواحد بینالمللی در کیلوگرم و ویتامین 0000 E
واحد بینالمللی در کیلوگرم.
NRC

1. HMP: High Metabolizable protein Recommended by NRC.
2. LMP+LMRP: Low Metabolizable Protein+Lysine and
Methionine Rumen Protected
3. Mineral mix: 200 g/kg Ca, 90 g/kg Mg, 35 mg/kg Co, 3500 mg/kg
Cu, 151 mg/kg I, 17500 mg/kg Fe, 13500 mg/kg Mn, 90 mg/kg Se,
and 14300 mg/kg Zn as guaranteed by the supplier.
4. Vitamin mix: 1500000 IU/kg vitamin A, 400000 IU/kg vitamin D,
and 6000 IU/kg vitamin E as guaranteed by the supplier.

)3. High Metabolizable Protein (HMP
4. Cornell Net Chrabohydrate and Protein System
)(CNCPS

31

علوم دامی ایران ،دورة  ،74شمارة  ،1بهار 1931

جیرهها بهصورت کامالً مخلوط در دو وعده در
ساعتهای  9و  10به میشها خورانده شد و هر روز
بقایای خوراک پیش از عرضۀ وعدة صبح از آخور
گردآوری و توزین شدند .میشها در طول شبانهروز به
آب دسترسی آزاد داشتند و خوراک در حد اشتها به
آنها عرضه شد .میشها پیش از عرضۀ خوراک
صبحگاهی در آغاز آزمایش ( 101و 100روزگی)،
پایان آزمایش ( 177و  171روزگی) ،در هنگام زایش و
بیست روز پس از زایش و برهها در هنگام تولد
(بهصورت دو قلو و تک قلو) توزین شدند و افزایش
وزن روزانه اندازهگیری شد.
تولید آغوز با وزن کردن بره پیش و پس از خوردن
آغوز ( )Ocak et al., 2005در  17ساعت پس از زایش
و تولید شیر به روش دوشش با تزریق عضالنی
هورمون ( )Purroy & Jaime, 1995اندازهگیری شد.
بیدرنگ پس از زایش از آغوز نمونهگیری شد و با
میلکواسکن ()78110; Foss, Hillerod, Denmark
برای تعیین درصد چربی ،پروتئین ،الکتوز و مواد جامد
عاری از چربی شیر تجزیه شد.
خونگیری از سیاهرگ وداج بهصورت ناشتا در
روزهای ده و یک روز مانده به زایش برای تعیین
سوختوسازهای خون ،انجام شد ( & Schlumbohm
.)Harmayer, 2003; Schlumbohm et al., 1997
بیدرنگ نمونههای خون به آزمایشگاه ارسال و نسبت
به جداسازی پالسما با دستگاه سانتریفوژ با دور 9000
و به مدت پانزده دقیقه اقدام شد .پروتئین کل،
آلبومین ،نیتروژن اورهای خون ،کراتینین و آسپارتات
آمینو ترانسفراز ( 1)ASTو کلسترول توسط کیتهای
پارس آزمون آزمایشگاهی( Pars Azmun Laboratory,
 )Tehran, Iranبا استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر
( PerkinElmer, Colemen Instruments Division,
 )Oak Brook, IL, USAتعیین شد .گلوکز خون در
هنگام خونگیری از میشها با دستگاه گلوکز سنج
( )Roche, Burgess Hill, UKاندازهگیری شد .غلظت
 ،NEFAبتا هیدروکسی بوتیرات ( 1)βHBAبهترتیب
با کیتهای ]( NEFA-HR(2) assay kit, Wako
)1. Aspartate Amino Transferase (AST
)2. Beta-Hydroxy Butyric Acid (βHBA

)Chemicals GmbH, Neuss, Germanyو(

Abbott

Diabetes Care Ltd. Rang Road. Witney, Oxin,
 [)OX29 OYL., UKو به روش آنزیمی اندازهگیری

شد .غلظت انسولین به روش کیت گوسفندی
( ;Mercodia Ovine Insulin ELISA, Mercodia AB
 )Uppsala, Swedenو با استفاده از دستگاه االیزا
تعیین شد .برای اندازهگیری مقاومت به انسولین از
9
مدل هموستازیس مقاومت به انسولین ()HOMA-IR
و برای تعیین حساسیت به انسولین از شاخصهای
کمی بررسی حساسیت به انسولین ( 7)QUICKIsطبق
روابط زیر استفاده شد (.)Muniyappa et al., 2008
که در آن فراسنجههای گلوکز ،انسولین ،اسیدهای
چرب غیر استریفیه و بتا هیدروکسی بوتیریک لحاظ
شده که شاخص مقاومت به انسولین با فراسنجههای
گلوکز و انسولین رابطۀ مستقیم ولی شاخص حساسیت
به انسولین با چهار فراسنجۀ یادشده رابطۀ عکس دارد.
= HOMA-IR
()1
[glucose (mmol/ml) × insulin (µU/ml)]/22.5

()1

= QUICKI
])1/[log glucose (mg/dl) + log insulin (µU/ml

()9

= RQUICKI
)1/[log glucose (mg/dl) + log insulin (µU/ml
])+log NEFA (mmol/l

()7

= RQUICKIBHB

1/[log glucose (mg/dl) + log insulin (µU/ml)+
])log NEFA (mmol/l) + log BHB (mmol/l

برای تجزیهوتحلیل اطالعات از نرمافزار  SASو از
رویۀ  )SAS, 2004( MIXEDاستفاده شد که در آن
اثرگذاریهای میش ،قوچ ،تیپ تولد (دو قلو و تک قلو
بودن برة متولدشده) ،جنس تولد و اثرهای متقابل آنها
که منوط به نوع صفت مورد بررسی ،اثرها در مدل قرار
داده شده و تجزیهوتحلیل آماری صورت گرفت و مدل
کلی طرح بهصورت ساده به شرح زیر بود:
Yij=µ + Ti+ eij

j =Yijامین مشاهده مربوط به تیمار iام =µ ،میانگین
صفت =Ti ،تأثیر تیمار (میزان پروتئین قابل سوختوساز
)3. Homestasis Model of Insulin Resistance (HOMA-IR
4. Quantitative Insulin Sensitivity Check Indexes
)(QUICKIs
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زیاد و کم اما همراه با لیزین و متیونین محافظتشده)،
 =eijاثر اشتباه آزمایشی.
نتایج و بحث
تأثیر سطوح پروتئین قابل سوختوساز پیش از زایش
بر مادة خشک مصرفی روزانه معنیدار نبود (جدول ،1
 )P<0/01که با نتایج دیگر محققان همخوانی داشت
( ;Broderick et al., 2008; Bateman et al.,1999
 )Davidson et al., 2003کاهش پروتئین همراه با
افزایش متیونین محافظتشده تأثیری روی مادة
خشک مصرفی نداشت از اینرو ،افزودن متیونین
محافظتشده ممکن است تغذیۀ جیرههایی با سطوح
پروتئین پایینتر و حفظ همان سطح از تولید را
بررسیها،

امکانپذیر سازد .درصورتیکه در دیگر
افزودن لیزین و متیونین محافظتشده به جیره منجر
به افزایش مادة خشک مصرفی شده بود ( Broderick
 ،)et al., 2009که از علل آن میتوان به تأمین
اسیدهای آمینۀ محدودکننده ( Illg et al., 1987; Ali
 ،)et al., 2009متوازن شدن جیره از لحاظ اسیدهای
آمینه ( ،)Weekes et al., 2006طول مدت آزمایش
()Benefield et al., 2006; Benefield et al., 2009
اشاره کرد که با افزایش طول دوره ،تغییری در مادة
خشک مصرفی حاصل نشده بود .درصورتیکه در
پژوهشهای  )2007( Cho et al.افزودن لیزین و
متیونین محافظتشده و )1999( Dawson et al.
افزایش پروتئین غیرقابل تجزیۀ قابلهضم 1به جیرة
غذایی سبب کاهش مادة خشک مصرفی شده بود که
نتایج متفاوت میتواند ناشی از سطح و منبع پروتئین
مصرفی در جیرهها باشد.
این بررسی نشان داد که پروتئین قابل سوختوساز
زیاد در طول اواخر آبستنی در میشها ،بر وزن بدن و
تغییرات وزن بدن میش و همچنین بر وزن تولد تأثیر
معنیدار نداشت (جدول )P<0/01 ،1که با گزارشهای
دیگران همخوانی دارد ( ;Amanlou et al., 2011
 .)Dawson et al., 1999در آزمایشهای Broderick
 )2003( Davidson et al. ،)2008( et al.و Holter et

)1. Digestible Undegradable Protein (DUP
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 )1982( al.با کاهش پروتئین مصرفی و استفاده از
اسیدآمینهها بیتأثیر بودن جیرههای آزمایشی بر
تغییرات وزن بدن را مشاهده کردند که نشاندهندة
تشدید نشدن تعادل منفی انرژی با کاهش سطح
پروتئین جیره تا  17/1درصد است درصورتیکه در
بررسیهای  )2007( Abdelrahman & Hunaitiو

 )1998( Purchas et al.افزایش وزن مشاهده شده بود.
در آزمایشی مشابه نشان داده شد که پروتئین قابل
سوختوساز باالتر بهصورت خطی تأثیر افزایشی در
وزن بدن میش در هنگام زایش داشت که سطح
پروتئین قابل سوختوساز مورد استفاده در آزمایش
بهصورت  90 ،00و  100درصد توصیههای  NRCبود
( )Van Emon et al., 2014بهطوریکه نتایج تا حدی
قابلانتظار بود ،ولی در رابطه با این آزمایش میتوان
چنین بیان کرد که اگر نیاز دام به پروتئین قابل
سوختوساز تأمین شده باشد افزایش آن نه تنها باعث
افزایش رشد و وزن بدن نمیشود بلکه برای دفع
نیتروژن اضافی بدن که یک مسیر انرژیخواه است،
باعث مصرف انرژی بیشتر و کاهش وزن بدن نیز
میشود.
در بررسی دیگر گزارش شد که تغذیۀ میش آبستن
با  170درصد نیاز پروتئین خام در طول شش هفتۀ
آخر آبستنی باعث افزایش وزن بدن میش در هنگام
زایش و وزن تولد بره شد ،که از لحاظ وزن تولد ،تا
حدی مغایر با مشاهدههای ما بود ( Ocak et al.,
 .)2005در بررسی دیگری ،افزایش سطح پروتئین خام
جیرة غذایی از  43به  110گرم در کیلوگرم مادة
خشک در میش دو قلوزا منجر به افزایش وزن تولد بره
شد ،درحالیکه افزایش باالتر از  114گرم تأثیر
چندانی نداشت و با توجه به اینکه انتقال اسیدهای
آمینه از مادر به بافت جنینی بهشدت تنظیم میشود و
جفت برای انتقال بیشتر آن به جنین توانایی کمی
دارد ( )Mcneil et al., 1997لذا بعید به نظر میرسد
که افزایش پروتئین خام جیرة غذایی بیشتر از سطح
موردنیاز در اواخر آبستنی بتواند اثر مهمی بر وزن تولد
برهها داشته باشد ( )Overton, 1999در بررسی
 )2011( Amanlou et al.هرچند که غلظت پروتئین
خام بیشتر از این بررسی بود ولی افزایشی در وزن
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تولد برهها مشاهده نشده بود (بدون پاسخ مشابه در
این بررسی ممکن است به دورة کوتاهتر آزمایش
مربوط باشد) و یا به نظر میرسد که تیمار غذایی
 LMP+LMRPدر حد کافی نیاز میش آبستن را
تأمین میکند .گزارش بحثبرانگیز در مورد این
بهاحتمال مربوط به سطح پروتئین خام در
موضوع 

جیرههای پایه است ،که افزایش سطح پروتئین خام
بهویژه افزایش بخش پروتئین قابلتجزیه ،بدون اینکه
انرژی افزایش یابد به تولید کمتر پروتئین میکروبی
ارتباط داشته باشد که به نظر میرسد همزمان با
افزایش سطح پروتئین خام جیره الزم است سطح
انرژی جیره نیز افزایش یابد.

زیستسنجی در تیمارهای آزمایشی

جدول  .1میانگین صفات
Table 2. The mean of biometric traits in experimental treatments
p-value
0.77

SEM
0.12

0.88
0.36
0.51
0.49
0.66
0.02
0.90
0.45

1.74
2.97
2.38
1.67
2.13
0.25
3.67
1.83

0.10
0.65
0.35
0.43
0.71

0.75
0.40
0.22
0.11
259.83

Traits
LMP +LMRP HMP
)Dry matter intake (kg/d
1.85
1.90
Cost Dry Matter Intake
15862
15952
)BW of ewes (kg
at breeding season
72.37
72.72
)at beginning of experiment (In the last 5 weeks of pregnancy
89.83
93.84
at Pre lambing
98.33
100.66
Changes in body weight in the last 5 weeks of pregnancy
8.50
6.82
at post lambing
88.50
89.88
Changes in body weight at lambing
-9.83 a
-10.78 b
at 20 d after lambing
86.27
85.62
Changes in body weight at 20 days after lambing
-2.23
-4.26
)BW of Lambs (kg
Total birth weight
7.16
9.07
)at birth weight (kg
4.97
5.23
)Type of birth (The number of lambs born
1.50
1.80
Lamb sex
1.83
1.70
)Wool (g
1758.3
1618.0

تفاوت تولید پشم در تیمار  LMP+LMRPنسبت به
تیمار  HMPاز لحاظ عددی بیشتر ولی غیر معنیدار بود
که با نتایج  )1992( Staples et al.همخوانی داشت که
دی ال متیونین محافظتشدة طول پشم ( 1/1درصد) و
وزن پشم ( 4/9درصد) را به ترتیب  1/1و  4/9درصد در
بره میشهای مرینوس افزایش داده بود .درصورتیکه
مپران ( 7 ،0و  9گرم) بر رشد پشم میشهای رامنی
بیتأثیر بود (.)Purchas et al., 1998
نتایج فراسنجههای خونی (جدول  )9نشان میدهد
که افزایش پروتئین قابل سوختوساز در جیرة غذایی
در پیش از زایش تأثیر معنیدار بر غلظت ترکیبات
خون از جمله گلوکز ،پروتئین کل ،آلبومین ،گلوبولین،
کراتینین NEFA ،نداشت (جدول  )P<0/01 ،9که با
نتایج )1986(Yang et al. ،)2008( Socha et al.
همخوانی داشت درصورتیکه در بعضی از آزمایشها
تنها غلظت گلوکز پالسما افزایش یافته بود ( KrÖber
Pisulewski et al. .)et al., 2000; Ammann, 1991
( )1996و  )1999( Bateman et al.بیان کردند که
نقش متیونین در گلوکونئوژنز حاصل از اسیدهای

آمینه کم است ولی این اسیدآمینه با افزایش خروج
چربی از کبد و جلوگیری از تجمع چربی در کبد ،نقش
کبد را در گلوکونئوژنز از پروپیونات در
نشخوارکنندگان بهبود میبخشد و از این راه موجب
افزایش سطح گلوکز خون میشود
در یک بررسی دیگر با افزایش پروتئین خام جیره
از  4/3به 11/4درصد ،تفاوتی در غلظت گلوکز مشاهده
نشد ( )Mcneil et al., 1997که برابر با این آزمایش
بود .نبود هرگونه پاسخ در غلظت گلوکز بین دو تیمار،
مخالف با بررسی پیشین بود ()Amanlou et al., 2011
که احتمال دارد به علت سطح زیاد غلظت پروتئین
غیرقابل تجزیه و پروتئین خام مورداستفاده در بررسی
پیشین نسبت به این بررسی باشد .با توجه به اینکه
گلوکز تنها منبع انرژی رحم و جنین است ،فرض بر
این است که انرژی بیشتر برای سمزدایی آمونیاک
مازاد مصرف شود که گلوکز توانایی بالقوه در این
زمینه را دارد اگرچه منابع دارای پروتئین قابل
سوختوساز باال ،سطح قند خون را افزایش میدهد
( )Milis et al., 2005بنابراین برای مقایسۀ بهتر،
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غلظت پروتئین خام در جیرة پایه بایستی در نظر
گرفته شود.
غلظت پروتئین کل ،آلبومین و گلوبولین توسط
تیمارها تحت تأثیر قرار نگرفت (جدول  )P<0/01 ،9و
این نتیجه با بررسیهای پیشین هماهنگ بود
( Amanlou et al, 2011; Annett et al., 2008; Dawson
 .)et al., 1999بااینحال ،نشان داده شده که جیرة غذایی
حاوی پروتئین قابل سوختوساز زیاد ( 190در مقابل 91
درصد از نیاز) در سه هفتۀ آخر آبستنی باعث افزایش
پروتئین کل و آلبومین شده و تأثیری بر گلوبولین نداشت
( .)Houdijk et al., 2000آلبومین در فعالیتهای مختلف
نگهداری مانند تنظیم فشار اسمزی خون و حمل مواد
مغذی و آنزیمها نقش دارد (.)Annett et al., 2008
غلظت کلسترول در جیرة غذایی حاوی پروتئین قابل
سوختوساز باال ،افزایش غیر معنیدار یافت ،در جیرة
غذایی حاوی پروتئین قابل سوختوساز باال ،ممکن است
برای خروج بیشتر لیپوپروتئینها با چگالی پایین از کبد
بهصورت افزایش سطح کلسترول پالسما کمک کند .این
مشاهد هها مؤید این است که تحقیقات بیشتری بهمنظور
بررسی تأثیر پروتئین قابل سوختوساز برای دستکاری
ذخیرة چربی در کبد صورت گیرد .افزایش غلظت
کلسترول در اواخر آبستنی به انسولین مرتبط است ،که
انسولین نقش مستقیمی در سوختوساز بافت چربی بدن
در دوران آبستنی دارد و بهطور معنیدار در اواخر آبستنی
میش کاهش مییابد ()Schlumbohm et al., 1997
بااینحال غلظت انسولین تفاوت معنیداری نداشته ولی
روند تغییرات کلسترول و انسولین با هم همخوانی داشت.
فراسنجههای خونی مربوط به تعادل انرژی از جمله
 NEFAو  βHBAبین تیمارها متفاوت نبود (جدول ،9
Socha et al., 2008; Overton et al., 1998; ( )P<0/01
 ،)Overton et al., 1996ولی روند کاهشی
سوختوسازگرهای یادشده با استفاده از اسیدآمینههای
محافظتشده مشاهده شد که با کاهش مسمومیت
آبستنی مرتبط است ( ;Schlumbohm e t al., 2006
 )Schlumbohm et al., 2003که در پی آن احتمال
کاهش بیماریهای سوختوسازی ناشی از کاهش
سوختوساز چربی نیز وجود دارد ( Pisulewski et al.,
 .)1996در این آزمایش غلظتهای اسیدهای چرب غیر
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استریفیه پالسما بهطور خطی گرایش به کاهش نشان داد
که نشاندهندة کاهش در آزاد شدن چربی یا افزایش در
برداشت اسیدهای چرب غیر استریفیه ( )NEFAبا کبد
یا بافتهای جانبی است (.)Drackley et al., 2001
سوختوسازگرهای مربوط به تعادل انرژی با

غلظتهای
عرضۀ پروتئین قابل سوختوساز تغییرنیافته است که
همسو با یافتههای دیگران بود ( ;Annett et al., 2008
 .)McNeill et al., 1999در مقایسه با مقادیر گزارششده
از  NEFAو  βHBAتوسط  ،)1999( McNeill et al.در
این بررسی مقدار پایین دادهها نشان میدهد میشها در
تعادل کمتر انرژی بودند .این مشاهدهها با توجه به
بررسیهای پیشین نشان میدهد که بهاحتمالزیاد سطح
پروتئین قابل سوختوساز یک عامل بسیار مهم برای
تغییر وضعیت انرژی میشهای دو قلوزا نیست.
مکمل پروتئین قابل سوختوساز تأثیری بر مقادیر
انسولین و شاخص حساسیت به انسولین نداشت
(جدول  .)P<0/01 ،9بهجز مدل هموستازیس
مقاومت به انسولین ( )HOMA-IRکه مقدار کم آن
نشاندهندة افزایش حساسیت به انسولین است .تأثیر
پروتئین قابل سوختوساز در اواخر دوران آبستنی
گوسفند بر شاخص حساسیت به انسولین گزارش نشده
است لیکن نشان داده شده که تغذیه در پاسخ به
انسولین بهصورت شاخص کمی بررسی حساسیت به
انسولین ( (RQUICKIتأثیری نداشت ( Schoenberg
 )et al., 2012اگرچه در بررسی دیگری کاهش پاسخ
انسولین در اواخر آبستنی مشاهده شد ( Patterson et
 ،)al., 1993این نتایج نشان داد که سطوح انتخابشدة
پروتئین قابل سوختوساز تأثیری در شاخص
حساسیت به انسولین ندارد ولی ازلحاظ عددی مقدار
شاخص حساسیت به انسولین در تیمار LMP+LMRP
نسبت به تیمار  HMPبیشتر بود (جدول  )9نتایج این
بررسی با نتایج  )2001( Metgesمغایر بود که در آن
کاهش مصرف پروتئین توسط میشهای ماده در دورة
پایانی آبستنی منجر به اختالل در تحمل گلوکز و
همچنین مقاومت به انسولین در مراحل بعدی زندگی
شده بود ولی کمبود پروتئین قابل سوختوساز در این
آزمایش با اسیدهای آمینۀ محافظتشده جبران شده
بود .در این آزمایش با توجه به دادههای

علوم دامی ایران ،دورة  ،74شمارة  ،1بهار 1931
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سوختوسازگرهای خون هرچند که معنیدار نبود ولی
متعادلشده برای

مصرف پروتئین قابل سوختوساز
اسیدآمینههای ضروری در اواخر دورة آبستنی میشها
توانسته بود سبب افزایش فرآیند گلوکونئوژنز ،کاهش
تجزیۀ بافت چربی ،افزایش حساسیت به انسولین شده و
تولید اجسام کتونی را کاهش دهد و این امر مسمومیت
آبستنی را کاهش ،سامانۀ ایمنی و شیردهی را بهبود
میبخشد و میتواند بر زندهمانی و ایمنی برهها مؤثر باشد.

سطح آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز ( )ASTبه
عنوان شاخص سالمت کبد با تغییر جیره تحت تأثیر
واقع نشد (جدول  )P<0/01 ،9ولی کاهش عددی در
فعالیت آنزیم کبدی  ASTمشاهده شد که میتواند
ناشی از سوختوساز مناسبتر کبد میشهای
تغذیهشده با اسیدآمینههای محافظتشده باشد و در
هر دو تیمار میشها در دامنۀ سالم قرار داشتند
(.)Tietze et al., 2001

جدول  .9میانگین فراسنجههای خونی در تیمارهای آزمایشی
Table 3. The mean blood parameters in experimental treatments
p-value
0.90
0.45
0.77
0.32
0.68
0.97
0.98
0.44
0.76
0.99
0.29
0.27
0.87
0.34
0.51

SEM
4.16
0.68
0.76
0.29
1.34
0.0503
4.79
0.18
0.21
13.46
0.91
1.75
0.22
0.15
0.10

HMP
69.37
6.67
1.80
4.87
29.09
0.9300
93.25
0.71
0.68
76.25
2.54
7.83
0.45
0.48
0.52

LMP +LMRP
70.09
7.42
2.12
5.30
29.89
0.9325
93.09
0.50
0.58
76.00
1.04
3.24
0.54
0.64
0.75

Traits
)Glucose (mg/dl
)Total protein (g/dl
)Globulin (g/dl
)Albumin (g/dl
)BUN (mg/dl
)Cratinin (mg/dl
)Colesterol (mg/dl
)NEFA (mmol/l
)HBA (mmol/l
)AST (U/L
)Insulin (µIU/ml
HOMA-IR
QUICKI
RQUICKI
RQUICKIHB

حروف غیرمشترک انگلیسی در هر ردیف بیانگر اختالف معنیدار در سطح ( )p>0/01است.
)Means with different letters are significantly different (p < 0.05

تعداد یاختههای خون از جمله گلبولهای سفید،
گلبولهای قرمز ،هماتوکریت ،نوتروفیلها و
مونوسیتها توسط سطح پروتئین قابل سوختوساز
تحت تأثیر قرار نگرفت ( )P<0/01ولی در تیمار
 LMP+LMRPدرصد ائوزینوفیل بهطور معنیدار
( )P>0/01و درصد مونوسیتها مایل به معنیدار
( )P>0/10کاهش یافت (جدول )7که با نتایج
 )2001( Metgesمغایر بود که بیان شده بود که
کاهش مصرف پروتئین توسط میشهای ماده در دورة
پایانی آبستنی منجر به اختالل در سامانۀ ایمنی
میشود درصورتیکه کمبود پروتئین قابل سوختوساز
در این آزمایش با اسیدهای آمینۀ محافظتشده جبران
شده بود و درصد ائوزینوفیل و مونوسیت بیشتر در
تیمار  HMPحاکی از التهاب و تنش در دام است.
پاسخ یاختههای خونی به تأثیر سطح پروتئین قابل
سوختوساز بهطور گسترده هنوز مشخص نشده است.
گزارش شده که افزایش سطح پروتئین قابل

سوختوساز جیرة غذایی (از  91به 190درصد از
نیازها) در اواخر آبستنی تأثیر سودمندی برای افزایش
ایمنی در برابر انگلها دارد (.)Houdijk et al., 2000
در یک بررسی با افزایش درصد پروتئین خام مکمل
جایگزین شیر در گوسالههای شیری ،تفاوتی در تعداد
کل گلبولهای سفید خون ،ترکیب جمعیتی
مونوسیتها و سطح ایمنوگلوبولین  )IgM( Mمشاهده
نکردند ( .)Nonnecke et al., 2003در بررسی دیگری
نیز اثری از مکمل سلنیومی بر تعداد لنفوسیتها در
میشهای آبستن مشاهده نشده است ( Pisek et al.,
 )2008و این نتیجه حاصل شده که اگر مصرف
ویتامینها و دیگر ریزمغذیهای ضروری کافی باشد
مصرف شکلهای مختلف مکمل سلنیومی،غلظت
فراسنجههای خونی گوسفندان آبستن را بهطور
قابلتوجهی تحت تأثیر قرار نمیدهد .بنابراین ،نبود
تفاوت در پروتئین قابل سوختوساز باالتر ممکن است
این مفهوم را بیان کند اگر مکمل لیزین و متیونین

موسوی و همکاران :تأثیر کاهش پروتئین قابل سوختوساز همراه با ...

محافظتشده به جیره اضافه شود 10درصد کمتر از
توصیۀ  (2007) NRCبرای پروتئین قابل سوختوساز
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کافی بوده و سطح بیشتر پروتئین قابل سوختوساز
نمیتواند تأثیری بر فراسنجههای خون داشته باشد.

جدول  .7میانگین شاخصهای ایمنی ذاتی پالسمای خون در تیمارهای آزمایشی
Table 4. The mean plasma Indexes of innate immunity in experimental treatments
p-value
0.28
0.50
0.30
0.31
0.09
0.04
0.50
0.93
0.29

SEM
874
2.21
3.71
3.74
0.19
0.28
2.21
0.96
0.24

HMP
9438
12.00
48.12
50.37
0.75
1.50 a
12.00
35.44
3.83

Traits
)White blood cells (/µl
)Red blood cells (106/µl
)Neutrophil segmented (%
)Lymphocyte (%
)Monoocyte (%
)Eosinophil (%
)Hemoglobin (g/dl
)Hematocrit (%
)Platelets (105/µl

LMP+LMRP
8064
14.15
42.45
55.91
0.27
1.36 b
14.15
33.56
4.20

حروف غیرمشترک انگلیسی در هر ردیف بیانگر اختالف معنیدار در سطح

( )p>0/01است.

)Means with different letters are significantly different (p<0.05

نتایج تولید و ترکیبات شیر برای هر دو تیمار در
جدول  1ارائه شده است .تولید آغوز در هر دو گروه
تفاوت معنیدار نداشت ( .)P<0/01الگوی همسانی
برای ترکیبات و تولید شیر مشاهده شد (.)P<0/01
(;Nicols et al., 1997; Bateman et al., 1999
 )Leonardi et al., 2003در آزمایشهای Pisulewski
 )1996( et al.و  )1999( Bateman et al.افزودن
متیونین محافظتشده اثر معنیداری بر تولید و
ترکیبات شیر گاوها نداشت هرچند که افزایش عددی
در تولید شیر داشتند پس در تغذیه پروتئین
محافظتشده در جیرههای با درصد پروتئین باال در
جیره به علت نبود محدودیت در اسیدهای آمینۀ
محدودکننده ،تأثیر معنیداری روی تولید شیر نداشت،
درصورتیکه در دیگر آزمایشها موجب افزایش تولید و
یا ترکیبات شیر شده بود ( ;Robinson et al., 1998
;Armentano et al.,1997; Lara et al., 2006
 .)Johnson et al., 1999مقدار آغوز تحت تأثیر

تیمارها واقع نشد که برابر با پژوهشهای دیگران که از
سطوح مختلف پروتئین قابل سوختوساز و مکمل
پروتئینی غیرقابل تجزیۀ قابلهضم استفاده شده بود،
است ( ;Annett et al., 2008; Dawson et al., 1999
 .)Van Emon et al., 2014با اینحال بررسی دیگری
نشان داد که عرضۀ جیرة غذایی با پروتئین باال در
اواخر آبستنی میش ،باعث کاهش تولید آغوز شد
( .)Ocak et al., 2005بررسی پیشین ( Amanlou et
 )al., 2011گرایش برای تولید آغوز باالتر را نشان داد

بهاحتمال به خاطر سطح باالتر پروتئین غیرقابل
که 
1
تجزیۀ قابلهضم ( )DUPو پروتئین خام در مقایسه
با نتایج این بررسی بود .این اختالف نشان میدهد که
نوع منبع پروتئین مورداستفاده از لحاظ پروتئین
غیرقابل تجزیۀ شکمبهای ( 1)RUPیا پروتئین
قابلتجزیۀ شکمبهای ( ،9)RDPبرای افزایش پروتئین
خام در جیرة پیش از زایش ،تأثیر متفاوتی بر میش
خواهد داشت .آغاز تولید آغوز و ترشح شیر توسط
تعدادی از هورمونهای حساس به مواد مغذی از جمله
پروژسترون ،پروالکتین و گلوکوکورتیکوئیدها کنترل
میشود ( .)DeLouis et al., 1980در یک بررسی از
پروتئین کنجالۀ سویا در اواخر آبستنی بهمنظور
کاهش پروژسترون سرم در روزهای  171آبستنی و
یک ساعت پس از زایش استفاده شد که منجر به
افزایش تولید آغوز شد ( O’Doherty & Crosby
 )1996که این موافق با نتایج این تحقیق است ،اما از
ارزش کمی برخوردار است زیرا تأثیر مکمل پروتئین
در میشهای دارای سوءتغذیه بررسی شده بود .گزارش
شده که افزایش غلظت پروتئین خام جیره یا افزایش
سطح  DUPبا سطح ثابت پروتئین خام جیره ،تأثیری
بر غلظت پروتئین خام آغوز ندارد ( Annett et al.,
 .)2005; Hatfield et al., 1995در این آزمایش ترکیب
شیر و اجزای آن تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار

)1. Digestible Undegradable Protein e (DUP
)2. Rumen Undegradable Protein e (RUP
)3. Rumen Degradable Protein e (RDP

1931  بهار،1  شمارة،74  دورة،علوم دامی ایران

39

دستآمده از این پژوهش نشان داد
 به
 بهطورکلی نتایج
که استفاده از سطح کمتر پروتئین قابل سوختوساز
( همراه با لیزین و متیونین2007) NRC توصیۀ
محافظتشدة شکمبهای در جیرة غذایی میشهای
 فراسنجههای، تأثیر نامطلوبی بر عملکرد،آبستن
 تولید آغوز و شیر و وضعیت سالمتی میشها،خونی
نداشته و از لحاظ اقتصادی به علت کاهش مادة خشک
.مصرفی و قیمت جیرة مصرفی روزانه قابل توصیه است

نگرفت که همسو با نتایج دیگران بود
) و به نظر میرسد که2008; Dawson et al., 1999
ترکیب شیر به سادگی با دستکاری پروتئین خام
11 تا3 جیرة غذایی هنگامیکه پروتئین خام بین
.)Amanlou et al., 2011( درصد است تغییر نمیکند
) افزایش اسیدآمینهها1985( Robinson در پژوهش
 سبب افزایش تولید پروتئین شیر و چربی،در جیره
 ولی در سطح مصرفی این بررسی چنین اثری.شیر شد
.مشاهده نشد

سپاسگزاری

 میانگین صفات تولید و ترکیبات آغوز و شیر.1 جدول

 آموزش و ترویج،از مساعدت سازمان تحقیقات
کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در تأمین بخشی از
 جناب آقای دکتر دهقان،هزینۀ اجرای پروژة تحقیقاتی
اسیدآمینههای محافظتشده

بنادکی در تهیه و تأمین
و همچنین از جناب آقای دکتر عظیمی ریاست محترم
دانشکدة کشاورزی و مسئول محترم مزرعۀ آموزشی و
تحقیقاتی پرورش گوسفند دانشگاه زنجان برای ایجاد
. تشکر و قدردانی میگردد،بستر تحقیق

تیمارهای آزمایشی

نتیجهگیری کلی

Annett et al., (

Table 5. Mean treats of colostrum and milk
production and composition in Treatments
Traits
Colostrum yield (g/d)
Milk (Kg/d)
Composition milk (%)
Protein
Fat
Solids non fat
Lactose

LMP+
LMRP
446.00
1.22

HMP

SEM

p-value

602.80
1.37

90.01
0.22

0.27
0.50

6.18
3.41
11.70
4.59

6.07
3.02
10.79
4.77

0.44
0.46
1.03
0.13

0.80
0.41
0.39
0.18
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ABSTRACT
The aim of this study was to investigate the effect of reducing metabolizable protein with rumenprotected Lysine and Methionine in diet during the last 5 weeks of gestation on performance and blood
parameters of Afshari ewes and lambs. Twenty five mature (once lambing) ewes in a Unbalanced
complete randomized design fed with diets containing low metabolizable protein but containing rumenprotected lysine and methionine (LMP + LMRP) and high (HMP), respectively, 20 percent less than and
equal to recommendations of NRC (2007), The results showed no difference between the treatments
regarding dry matter intake, body weight of ewes at the end of gestation, body weight changes from start
of the experiment until the birth, body weight after lambing and 20 days post lambing (p>0.05). Decline
changes in Body weight at lambing was increased in the HMP group rather than LMP+LMRP group and
the difference was tend to significant (p<0.10), Which was correlated with total birth weight. Colostrum
and milk amount and milk composition were not affected by the treatments, but a tendency to milk yield
increasing was observed at HMP comparing to LMP + LMRP. The blood metabolites were not affected
by the decreaseing metabolizable protein. Eosinofil and Monocite of plasma were higher in HMP, but No
significant difference was observed on the numbers of white blood cells, red blood cells and other blood
cells between the treatments. In general, decreasing the level of MP less than NRC (2007)
recommendation before lambing of Afshari ewes did not affect the performance of ewes.
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