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 چکیده
شده با مخمر زنده فعال  خون )محور سوماتوتروپیک( در گاوهای شیری تغذیه IGF-Iگلوکز، انسولین و تغییرات مقاومت به انسولین، 

( در قالب طرح کامالً تصادفی بررسی شد. در این آزمایش، تعداد شش رأس 82=در شرایط تنش گرمایی )شاخص تنش گرماییپروبیوساک 

 واحد شمارش 15×109ازای هر رأس با غلظت  چهار گرم پروبیوتیک روزانه بهدو گروه تیمار )دریافت گاو حداقل یکبار زایش کرده در 

انسولین و  ،بررسی تغییرات گلوکزاز زایش تا هشت هفته بعد از زایش جهت   روز قبل 21از دریافت پروبیوتیک(  ( و شاهد )عدمکلنی/گرم

IGF-1  انسولین و داری بین گروه شاهد و تیمار از نظر سطح گلوکز،  معنی تفاوتقرار گرفتند. و تست تحمل گلوکز خونIGF-I  در خون

(. P<05/0) های خونی در گروه تیمار نسبت به شاهد شد و منجر به افزایش غلظت این فراسنجه داشت پس از زایش وجود 60روز 

پروبیوساک اثر مثبتی بر عملکرد محور  استفاده از پروبیوتیکنتیجه در . تست تحمل گلوکز نداشت هایشاخصبر پروبیوتیک تأثیر 

 تواند راهکار مناسبی برای افزایش عملکرد گاوهای شیری در شرایط تنش گرمایی باشد. سوماتوتروپیک و بهبود کارایی حیوان داشت و می
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 مقدمه

سه هفته قبل و سه هفته بعد زایش در گاوهای شیری به 

دوره انتقال معروف شده است. کاهش مصرف خوراک از 

دلیل رشد جنین و  به انرژی به و افزایش نیاز یک طرف

گاوهای شیری در  شودمیتولید شیر از طرف دیگر سبب 

رند و از منفی انرژی قرار بگیر حالت توازن این دوره د

منابع چربی بدن استفاده نمایند. افزایش سطح اسیدهای 

( Nonesterified fatty acids; NEFA)چرب غیراستریفه 

های بدن در این دوره سبب اختالل ز بسیج چربیناشی ا

های در کنش ایمنی و ابتالی گاوهای شیری به ناهنجاری

بر عملکرد شیردهی و تأثیر منفی که  شودمیمتابولیک 

. در این دوره گذاردگاوهای شیری پرتولید میتولیدمثلی 

ساز وها و در نتیجه تغییر سوختهورمونتغییرات تنظیم 

به انسولین و هدایت ها بافتسبب کاهش حساسیت 

، که این وضعیت در شودمیگلوکز به سمت پستان 

گاوهای پرتولید منجر به وضعیتی به نام مقاومت به 

های تواند سبب تشدید بسیج چربیشود و میمیانسولین 

بدن و افزایش اسیدهای چرب غیراستریفه در خون شود. 

مقاومت به انسولین در دوره انتقال یکی از نتایج انتخاب 

برای افزایش تولید شیر و یکی از دالیل اصلی ژنتیکی 

 . [5] کاهش عملکرد شیردهی و تولیدمثلی بیان شده است

ای در جیره های تغذیهاستفاده از افزودنی امروزه

گاوهای شیری برای بهبود سالمت گاوهای شیری و 

گزارش شده یش طول عمر اقتصادی رایج شده است. افزا

ها( با بهبود استفاده از مخمرها )پروبیوتیک است

فرآیندهای هضمی و تخمیری در شکمبه اثرات زیانبار 

دهد و در از می از توازن منفی انرژی را کاهش ناشی

خمدان بعد از زایش کمک بسیاری سرگیری فعالیت ت

های رها از طریق افزایش تعداد باکتری. مخم[1] نماید می

گرم مثبت باعث افزایش مصرف اکسیژن در شکمبه 

خواهند شد و از طریق بهبود تولید پروپیونات از الکتات 

و در نهایت افزایش سطح تولید گلوکز کبدی )تبدیل 

ستات باعث تغییر چنین تولید اهم پروپیونات به گلوکز( و

های شکمبه و بهبود ثبات و عمکرد در جمعیت باکتری

 . [3] شوندمی شکمبه و افزایش سنتز پروتیین میکروبی

های ترین آنها سلول فاوتی دارند که مهمهای متسویه

است. این مخمر  ساکارومایسیس سرویسیهمخمر از سویه 

فردی جهت ایجاد تغییرات در شکمبه و  حصربهتوانایی من

اقبال برای مصرف ابلیت تولید شیر در گاو دارد. افزایش ق

دارد، زیرا استفاده  مخمرها در شرایط تنش گرمایی وجود

از مخمرها از طریق بهبود شرایط شکمبه وافزایش قابلیت 

هضم منجر به بهبود بازده بیوانرژتیک خواهد شد که در 

بخشد که این امر منفی انرژی را بهبود می یت توازننها

مثلی در باعث افزایش سطح عملکرد تولیدی و تولید

 .[3] خواهد شدگاوهای شیری 

سازوکار ایجاد مقاومت به انسولین در گاوهای شیری 

جاکه با وجود طور کامل شناخته نشده است؛ اما از آنبه

پایین  IGF-Iباال بودن سطح هورمون رشد، ساخت کبدی 

رود که مقاومت به انسولین با افزایش است، گمان می

هورمون رشد ارتباط نزدیکی داشته باشد. نشان داده شده 

( در GH-IGF-Iسوماتوتروپیک ) است که ارتباط محور

؛ شود میهای پایانی آبستنی و آغازین زایش گسیخته گامه

ت چربی برای در این شرایط، اثر هورمون رشد بر باف

ها . پژوهش[4شود ]میای تشدید های ذخیرهربیچبسیج 

نشان داده است که کاهش ترشح و اثر انسولین در این 

هورمون رشد  Aهای نوع دوره سبب کاهش بیان گیرنده

تولیدشده در  IGF-I. فزون بر این، کاهش شودمیدر کبد 

کبد سبب کاهش اثر بازخورد منفی آن بر ترشح هورمون 

که خود موجب افزایش هورمون  شودمیرشد از هیپوفیز 

رشد و در پی آن افزایش اسیدهای چرب غیراستریفه 

 .[11شود ]میپالسمایی 

زا آزاد شدن ذخایر چربی با گسیخته در گاوهای تازه 
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ارتباط نزدیکی دارد.  IGF-I-کبد-GHشدن محور ارتباطی 

که پیش از این بیان شد، کاهش بیان گیرنده هورمون  گونهآن

در گاوهای شیری  -IGF-I GHرشد سبب گسیختن محور 

ها با نتایجی که نشان از این یافته شود.پس از زایش می

کاهش سطح انسولین و افزایش سطح هورمون رشد در 

که اند و اینگاوهایی که برای تولید شیر باال انتخاب شده

لید باال دارای سطح باالتری از فراخوانی گاوهای با تو

خوانی دارد که این تغییرات ها از بافت چربی دارند، هم چربی

  [.2شود ]منجر به کاهش کارایی تولید مثل می

توان نتیجه گرفت که گسیختگی بر این اساس می

نتیجه کاهش در بیان گیرنده  GH-IGFایجادشده در محور 

1A  مجموع در شرایط هورمون رشد است. پس در

 گسیختگی محورهممقاومت به انسولین که منجر به از

 کبددر  GHهای سوماتوتروپیک خواهد شد، بیان ژن

پاسخ کبد به هورمون رشد کاهش  کاهش یافته و در نتیجه

، IGF-Iیابد که در نهایت منجر به کاهش تولید می

در اثر اضافه کردن  فولیکولوژنسیز و باروری خواهد شد.

مخمرها به جیره گاوهای دوره انتقال، سطح انسولین در 

و  اسیدهای چرب غیراستریفهدلیل کاهش  خون به

( Betahydroxybotyrate; BHBA) بتاهیدروکسی بوتیرات

باال رفته که این امر مقاومت به انسولین را بهبود بخشیده و 

های تخمدان پس از زایش تر فعالیت منجر به تحریک سریع

ریزی یت کاهش فاصله بین زایش تا اولین تخمکو در نها

با توجه به اثرات مخرب مقاومت به انسولین  [.6خواهد شد ]

بر عمکرد و سالمت گاوهای شیری و عدم مطالعه و 

ها بر مقاومت به انسولین و پژوهشی در مورد تأثیر پروبیوتیک

و نقش آنها بر  IGF-Iهمچنین متابولیسم گلوکز، انسولین و 

سوماتوتروپیک، هدف از این مطالعه بررسی تأثیر محور 

ها( بر سالمت و مقاومت به استفاده از مخمرها )پروبیوتیک

انسولین )پاسخ به تست تحمل گلوکز( گاوهای شیرده در 

 دوره انتقال در شرایط تنش گرمایی بود.

 هامواد و روش

روز در  85مدت  این پژوهش در قالب طرح کامالّ تصادفی به

واحد گاوداری شرکت کشت و دام فکا واقع در شهرستان 

منظور ارزیابی سازوکارهای احتمالی اثر  اصفهان اجرا شد. به

ها بر مقاومت به انسولین و تغییرات متابولیسم پروبیوتیک

شده  خون در گاوهای شیری تغذیه IGF1گلوکز، انسولین و 

حت تنش گرمایی از با پروبیوتیک ساکارومیسس سرویسیه ت

رأس گاوی شیری  12های موجود در مزرعه، تعداد بین دام

اند انتخاب شدند و در هلشتاین که حداقل یکبار زایش داشته

های انفرادی در دو گروه )در هر گروه شش رأس(  باکس

قرار گرفتند. در دوره قبل زایش مصرف خوراک در دو وعده 

های شد. ترکیب جیره و دوره بعد زایش در سه وعده انجام

نشان داده شده است.  1مورد استفاده در هر دوره در جدول 

طبق جدول استاندارد و با  THIشاخص تنش گرمایی یا 

گراد و رطوبت برحسب  توجه به دما برحسب درجه سانتی

درصد مشخص شد. در طول دوره آزمایش میانگین دما 

د بود که درص 45گراد و میانگین رطوبت  درجه سانتی 5/33

طبق این جدول میانگین این شاخص در طول دوره آزمایش 

عنوان گروه شاهد )عدم دریافت  محاسبه شد. گروه اول به 82

ک ساکننده پروبیو پروبیوتیک( و گروه دوم گروه دریافت

واحد  15×109ازای هر رأس با غلظت  )چهار گرم روزانه به

( BioChem GmbH, Germanyشمارش کلنی/گرم، شرکت 

دند. زمان انجام آزمایش سه هفته قبل تا در نظر گرفته ش

 هشت هفته بعد از زایمان بود.

از روز شروع های خونی برای تعیین غلظت فراسنجه

آوری  گ دمی نمونه خون جمعآزمایش از طریق سیاهر

 شش های خونی از هرگیری فراسنجهازهشد. جهت اند

های خونی در طول دوره رأس گاو در هر گروه، نمونه

جهت تعیین غلظت  آوری شد.جمع از سرمآزمایش 

 ، روز زایش،-14 خون در روز IGF-Iگلوکز و انسولین و 

 + نمونه خون گرفته شد.60+ و 28+، 14 روزهای
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 های پایه )برحسب درصد در ماده خشک(. مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیره1جدول 
 درصد ماده خشک اجزای جیره،  جیره 

 شیردهی بعد زایش قبل زایش

 یونجه 1/11 7/19 5/14

 سیلو ذرت 1/22 6/19 8/44

 تفاله چغندر قند 1/9 21/9 —

 جو 23 2/20 47/10

 دانه ذرت 4/11 25/7 01/12

 کنجاله سویا 1/12 45/9 44/2

 سویا اکسترود 72/1 64/2 22/1

 پنبه دانه 16/1 92/4 22/1

 پودر ماهی 16/1 19/2 04/2

 کنجاله کانوال — 45/1 92/6

 پودر گوشت 16/1 — —

— — 16/1 DDGS 

 پودر چربی 4/1 — —

 کربنات کلسیم 58/0 73/0 42/1

 دی کلسیم فسفات 19/0 26/0 —

 بنتونیت 35/0 36/0 43/0

 موننسین 01/0 02/0 01/0

 اکسید منیزیم 19/0 26/0 12/0

 بیوتین — 01/0 01/0

 سولفات منیزیم — — 73/0

 بی کربنات سدیم 58/0 52/0 —

 نمک 29/0 26/0 61/0

 کربنات پتاسیم 23/0 — 16/0

 کروم — 03/0 03/0

 سلنیوم — 004/0 004/0

 نیاسین — 04/0 04/0

 آلکوباف 63/0 36/0 —

1مکمل معدنی 22/0 28/0 41/0
 

1مکمل ویتامینی 17/0 26/0 41/0
 

 
 

 شده()محاسبه ترکیبات شیمیایی جیره

 )مگاکالری/ کیلوگرم ماده خشک( انرژی قابل سوخت و ساز 62/2 48/2 32/2

 )مگاکالری/ کیلوگرم ماده خشک( انرژی شیردهی 69/1 6/1 —

 )درصد ماده خشک( پروتیین خام 2/16 16 1/14

 )درصد ماده خشک( فیبر نامحلول در شوینده خنثی 8/26 8/30 4/34

 )درصد ماده خشک( فیبریکربوهیدرات غیر 9/43 40 5/38

واحد  D ،000/15المللی/ کیلوگرم ویتامین واحد بین A ،000/200لمللی/ کیلوگرم ویتامین اواحد بین 000/800/1ویتامینه و معدنی دارای  هرکیلوگرم از مکمل. 1

 گرم روی بود. 2/56گرم منگنز، هشت گرم سلنیوم و  4/33گرم آهن،  04/0ید، گرم مس، نیم گرم  3/13گرم کبالت،  E ،32/0المللی/ کیلوگرم ویتامین بین
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گیری دو ساعت پس از ریختن خوراک وعده  خون

با استفاده از  ها بالفاصلهگرفت. نمونه انجام میصبح 

 15مدت  درجه به چهاردار در دمای سانتریفیوژ یخچال

( در دقیقه 1000گرمدور ) 3000دقیقه و با سرعت 

شدند. سرم حاصله با استفاده از سمپلر در سانتریفیوژ 

ریخته و تا زمان آنالیز  متریهای نیم میلیمیکروتیوب

درجه(  -20های خونی در فریزر )دمای فراسنجه

 نگهداری شدند.

های ه انسولین در بین گروهبرای ارزیابی مقاومت ب

 Glucose tolerance) گلوکزآزمایش، از تست تحمل 

test; GTT )تست تحمل گلوکز روز [15] استفاده شد .

لیتر میلی 500انجام شد. در این سنجش  پس از زایش 14

 سهصورت داخل وریدی طی  به درصد 50محلول گلوکز 

دقیقه قبل از تزریق و در  پنجدقیقه تزریق شد. در فاصله 

و   90، 60، 45، 30، 20،10، پنجزمان تزریق و نیز در 

گیری انجام شد. مونهخون ن ازدقیقه پس از تزریق  120

دار در با استفاده از سانتریفیوژ یخچال ها بالفاصلهنمونه

 3000دقیقه و با سرعت  15مدت  درجه به چهاردمای 

( در دقیقه سانتریفیوژ شدند. پالسمای g1000دور )

یم های نا استفاده از سمپلر در میکروتیوبحاصله ب

 -20ریخته و تا زمان آنالیز در فریزر )دمای  متری میلی

( نگهداری شد. زمان الزم برای رسیدن گرادسانتی درجه

، دقیقه( به عنوان نرخ T1/2به نصف غلظت گلوکز )

زودودگی گلوکز )درصد در دقیقه( محاسبه شد. سپس 

 60عمر گلوکز و سطح زیر منحنی پس از  مقادیر نیمه

نسبی  برگشتگیخص شده و نرخ ( مشAUCدقیقه )

ساعت قبل و نیز در طول تست  مشخص شد. گاوها یک

 تحمل گلوکز، گرسنه نگه داشته شدند.

پس  trapezoidسطح زیر منحنی غلظت گلوکز با روش 

های )دقیقه( مختلف از کسر مقدار پایه برای هر گاو در زمان

های خون و تست های غلظت هورمونمحاسبه شد. داده

( 2/9)نسخه  SASافزار آماری  تحمل گلوکز با استفاده از نرم

های تکرار شونده در زمان رویه داده PROC MIXEDروش 

ها با استفاده از آزمون توکی و در ( تجزیه و میانگین1)مدل 

 داری پنج درصد مقایسه شدند.  سطح معنی

(1)               Yijk= µ+ Ti+ A (i)j+ Sk+ (T*S)jk + ɛijk 

 

میانگین  :µ، هر مشاهده مقدار :Yijk که در این رابطه:

 اثر تصادفی حیوان در تیمار، :A(i)j، اثر تیمار :Ti، جامعه

Sk: گیریزمان نمونه ،(T*S)jk:  زمان  ×اثر متقابل تیمار

 باشند.مانده میاثر باقی :ɛijk گیری ونمونه

 

 نتایج و بحث

ها تست تحمل گلوکز تیمارهای مختلف بر شاخص تأثیر

 نشان داده شده است. 2آزمایشی در جدول  یهادر گروه

در دوره  IGF-Iمیانگین غلظت گلوکز و انسولین و 

هشت هفته قبل تا سه انتقال و پس از آن در این پژوهش )

، 14 روزهای ، روز زایش،-14هفته بعد زایمان( در روز 

 ترتیب به 5و  4، 3 های جدولدر  پس از زایش 60و  28

  نشان داده شده است.

 

 های تست تحمل گلوکز. تأثیر پروبیوتیک پروبیوساک بر شاخص2جدول 

 P-value SEM شاهد تیمار متغیر

 307 49/0 1299 991 لیتر(گرم در دسی)میلی 60سطح زیر منحنی در دقیقه 

 402 55/0 1169 819 لیتر(گرم در دسی)میلی 120در دقیقه  سطح زیر منحنی

 21/0 64/0 68/0 54/0 )درصد در دقیقه( نرخ زدودگی

 9/20 71/0 103 8/90 )دقیقه( زمان الزم برای رسیدن غلظت به نصف
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( 60در آزمایش حاضر، در انتهای دوره آزمایش )روز 

در گروه تیمار بیشتر از  IGF-Iغلظت گلوکز و انسولین و 

. در گاوهای شیری مقدار گلوکز خون در بروز شاهد بود

است  مؤثرحداکثر توان ژنتیکی تولید شیر حیوان بسیار 

بر فشار اسمزی شیر  مؤثرترین سازه  ، زیرا الکتوز مهم[5]

. [17] باشدب آب به پستان و ورود آن به شیر میو جذ

همچنین سطح گلوکز خون گاوهای شیری در اوایل دوره 

. این [4] دارد تأثیرشیردهی بر سالمت گاوها در این دوره 

 .[3و  1با تحقیقات پیشین همخوانی دارد ]نتایج 

تواند سبب بهبود در این بهبود سطح گلوکز خون می

ای شیری و باال رفتن راندمان های سالمت گاوه شاخص

دار در غلظت معنی ریزی شود. از طرفی این افزایشتخمک

بعد از زایش منجر به کاهش وقوع  60گلوکز در روز 

 شود.مقاومت به انسولین در اوایل دوره شیردهی می

 
 های آزمایشی طی زمانلیتر( در گروهخون )میلی در دسی گلوکز. تأثیر پروبیوتیک پروبیوساک بر میانگین غلظت 3 جدول

SEM P-value 14 زایش روز +14 +28 +60 تیمار میانگین اثر- 
 زمان

 تیمار

41D 43 CD 6/29 2/46 4/0تیمار:  37/1  C 4/51  C 2/66  A شاهد 

3/48 9/47 <001/0زمان:  52/1  C 5/45  CD 3/28  C 3/59  B 3/68  A تیمار 

65/44 - <009/0اثرمتقابل:  04/2 c 25/39 d e 95/28  35/55 b 25/67 a میانگین اثرزمان 

ABCها با حروف غیرمشابه معنی: در هر ردیف و ستون، تفاوت میانگین( 05/0دار است> P). 

abcها با حروف غیرمشابه معنی: در هر ردیف، تفاوت میانگین( 05/0دار است> P). 
i ها با حروف غیرمشابه معنیمیانگین: در هر ستون، تفاوت( 05/0دار است> P). 

 
 های آزمایشی طی زمانلیتر( در گروهخون )میکرو در میلی . تأثیر پروبیوتیک پروبیوساک میانگین غلظت انسولین4 جدول

SEM P-value 14 زایش روز +14 +28 +60 تیمار میانگین اثر- 
 زمان

 تیمار

23/0 37/0 26/0تیمار:  14/0  
C
 29/0 C

 2/0 C
 2/0  C

 96/0 B
 شاهد 

9/0 93/0 <001/0زمان:  15/0 B
 32/0 C

 24/0 C
 89/0  

BC
 3/2 A

 تیمار 

56/0 - 008/0اثرمتقابل:  22/0  
b
 3/0  

b
 22/0  

b
 54/0  

b
 63/1  

a
 زمان میانگین اثر 

ABCها با حروف غیرمشابه معنی: در هر ردیف و ستون، تفاوت میانگین( 05/0دار است> P). 

abc ها با حروف غیرمشابه معنیهر ردیف، تفاوت میانگین: در( 05/0دار است> P). 
iها با حروف غیرمشابه معنی: در هر ستون، تفاوت میانگین( 05/0دار است> P). 

 
 های آزمایشی طی زمانلیتر( در گروهخون )نانوگرم در میلی IGF-1. تأثیر پروبیوتیک پروبیوساک میانگین غلظت 5 جدول

SEM P-value 14 زایش روز +14 +28 +60 تیمار میانگین اثر- 
 زمان

 تیمار

i 8/106 54/79 05/0تیمار:  54/4 C 8/46 D 5/43 D 03/63 D 6/137 B شاهد 

ii 144B 5/65 2/108 <001/0زمان:   86/4 D 5/54 D 5/76 D 200A تیمار 

4/125 - <001/0اثرمتقابل:   88/6 b 15/56 cd 49d 76/69 c 8/168 a اثرزمان میانگین 

ABCها با حروف غیرمشابه معنی: در هر ردیف و ستون، تفاوت میانگین( 05/0دار است> P). 

abcها با حروف غیرمشابه معنی: در هر ردیف، تفاوت میانگین( 05/0دار است> P). 
iها با حروف غیرمشابه معنی: در هر ستون، تفاوت میانگین( 05/0دار است> P). 



 ییتنش گرما طیدر شرا نیهلشتا یریش یگاوها کیو محور سوماتوتروپ یخون هایفراسنجه یبر برخ کیوتیمصرف پروب ریتأث
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تواند اثرات منفی ناشی از توازن منفی  افزایش گلوکز می

انرژی در ابتدای شیردهی را از طریق بهبود وضعیت انرژی و 

های تأمین آن، کمتر کند و از این طریق باعث بهبود فعالیت

های متابولیکی در دوره تولیدمثلی دام، کاهش بروز ناهنجاری

[ که این 3ایش و بهبود عملکرد تولیدی شود ]پس از ز

 موضوع با نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد.

در گروه تحت تیمار  IGF-Iافزایش غلظت انسولین و 

با پروبیوتیک نشانه اثر مفید آن بر وضعیت محور 

سوماتوتروپیک در گاوهای شیرده است. همچنین بهبود 

سازی ر فولیکولاین هورمون با توجه به نقش اساسی که ب

تواند شاخص مهمی برای بهبود  در تخمدان دارد، می

در  IGF-Iعملکرد تولیدمثلی گاوهای شیری باشد. افزایش 

یابی و نرخ آبستنی گاوهای شیری منجر به بهبود نرخ فحل

از طریق افزایش ترشح استروژن و اندازه سایز فولیکول 

 شود.گذار میتخمک

دلیل توازن  گاوهای شیری بهدوره پس از زایش در در 

منفی انرژی ایجادشده در دام محور سوماتوتروپیک 

گسیخته شده و در نهایت منجر به افت عملکرد ازهم

تولیدمثلی خواهد شد. لذا هدف برقراری مجدد این محور از 

باشد که در این شرایط طریق کاهش توازن منفی انرژی می

یافته و منجر به  زودتر به حد طبیعی افزایش IGF-Iغلظت 

در افزایش فولیکولوژنسیز و در نهایت باروری خواهد شد. 

ریزی گاوهایی که در روزهای آغازین پس از زایش تخمک

ریزی افزایش کنند، سطح انسولین نزدیک به تخمکمی

یابد. نشان داده شده است که افزایش استرادیول از  می

شح انسولین کننده سبب افزایش تر ریزیهای تخمکفولیکول

شود و از طرفی انسولین حساسیت کبدی می IGF-Iو 

دهد های گرانولوزا برای تولید استرادیول را افزایش میسلول

شود ها سبب میکنش این هورمون[، بنابراین، برهم14]

گاوهایی که در روزهای آغازین زایش از نظر وضعیت 

نند ریزی کمتابولیک در شرایط بهتری باشند، زوتر تخمک

که افزایش سطح انسولین در زمان اوج [. نتیجه نهایی این9]

ریزی فولیکول چیره غلظت استرادیول، بلوغ نهایی و تخمک

دو  IGF-Iکند. بر این اساس، انسولین و را تضمین می

سرگیری فعالیت تخمدان در گاوهای ی مهم در ازفراسنجه

  [.11پس از زایش است ]

عنوان یک  که انسولین بهاین موضوع ثابت شده است 

کننده  فراسنجه جهت تشخیص وضعیت تولیدمثلی و تحریک

[. در آزمایش 8باشد ]اولین فعالیت تخمدان بعد از زایش می

 TMR (Total Mixedکننده جیره  مشابه در گروه دریافت

Ration )ریزی  گلوکوژنیک، فاصله بین زایش تا اولین تخمک

ها اتفاق افتاد از سایر گروهطور متوسط چهار روز زودتر  به

[. در مطالعات دیگر نیز این نظریه را ثابت کرده بودند که 10]

هرچه میزان انسولین خون بیشتر باشد فاصله بین زایش تا 

[. در اثر اضافه کردن 9ریزی کمتر خواهد بود ]اولین تخمک

مخمرها به جیره گاوهای دوره انتقال میزان انسولین در خون 

اهش اسیدهای چرب غیراستریفه و بتاهیدروکسی دلیل ک به

بوتیرات باال رفته که این امر مقاومت به انسولین را بهبود 

های تخمدان پس تر فعالیت بخشیده و منجر به تحریک سریع

از زایش و در نهایت کاهش فاصله بین زایش تا اولین 

 ریزی خواهد شد. تخمک

در گاوهای تاکنون اثر مخمرها بر مقاومت به انسولین 

شیری مورد بررسی قرار نگرفته و از طرفی با توجه به 

اهمیت مقاومت به انسولین در دوره انتقال در گاوهای شیری 

شده بعدی این رخداد فیزیولوژیک بر  و اثرات شناخته

عملکرد تولیدمثلی، در این مطالعه تست تحمل گلوکز 

ن عنوان یک سنجش از وضعیت مقاومت به انسولین حیوا به

های سطح زیر منحنی در یک از شاخص هیچانجام شد. 

، نرخ زدودگی گلوکز و زمان الزم برای 120و  60دقایق 

پس از زایش در  14رسیدن غلظت گلوکز به نصف در روز 

داری نداشت. اگرچه از لحاظ ها تفاوت معنیبین گروه

عددی تفاوت زیادی دارند و در گروه تیمار نسبت به شاهد 
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انسولین کمتر شده است، ولی از لحاظ آماری  مقاومت به

ها داری مشاهده نشد. با توجه به اثر پروبیوتیکتفاوت معنی

التهابی و کاهش التهاب،  های پیشدر کاهش تولید سایتوکین

رفت افزودن مخمر پروبیوساک به جیره سبب  انتظار می

فرض این  کاهش مقاومت به انسولین شود و این ایده پیش

دار بوده است که در این آزمایش این تفاوت معنیآزمایش 

 بین گروه شاهد و تیمار مشاهده نشد.

گرم پروبیوتیک  4در پژوهش حاضر مصرف روزانه 

داری در کاهش پروبیوساک در گاوهای هلشتاین، تأثیر معنی

های ابتدایی بعد زایش  بروز مقاومت به انسولین در هفته

وکز به نفع گروه تیمار نداشت. اگرچه نتایج تست تحمل گل

بود. از طرف دیگر با نزدیک شدن به پیک تولید شیر و 

های  حوالی اولین تلقیح بعد زایش با افزایش غلطت فراسنجه

خونی در اثر مصرف این پروبیوتیک، از گسیختگی محور 

سوماتوتروپیک جلوگیری شده و منجر به برطرف شدن 

گاوهای شیرده در تر مقاومت به انسولین در هرچه سریع

های ابتدایی بعد از زایش شده که در نهایت منجر به هفته

شد و بهبود عملکرد تولیدی و تولیدمثلی حیوان خواهد 

های متابولیکی در ابتدای زایش به طور میزان بروز ناهنجاری

 داری کاهش خواهد یافت.  معنی
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Abstract  
The insulin resistance and glucose, insulin, IGF-1 metabolism (somatotropic axis performance) were 

investigated in cows to receive (4 g yeast/d/head) (Probio-Sacc®, BioChem, GmbH, Germany) or not 

receive live yeast supplement from 21 d before expected date of calving under the hot months of summer 

(THI = 82). Two groups of 6 periparturient Holstein cows were fed a diet without or with 4 g yeast/d/head 

(15*10
9
 CFU/g) starting 21 d prepartum through 8 weeks postpartum to investigate the changes of blood 

concentrations of glucose, insulin, IGF-1 and glucose tolerance test (GTT). On d 60 postpartum, greater 

blood levels of glucose, insulin and insulin-like growth factor I were found in cows receiving yeast 

supplement than those receiving no yeast (P<0/05). Probiotic had not significant effect on GTT test. 

Overall, it appears that Probiotics would beneficially improve the blood concentrations of glucose, 

insulin, IGF-1 in day 60 postpartum (on DFS day) and improve somatotropic axis of dairy cows during 

the heat stress. Probiosac probiotic had positive effects on somatotropic axis and animal performance. It’s 

can be a good solution to increase dairy cow’s performance in heat stress condition.  
 

Keywords: Dairy cow, Glucose tolerance test, Live yeast, Heat Stress, Transition period. 

 

 


