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چکیده
در این تحقیق بهمنظور بررسی اثرات محدودیت کیفی خوراک و طول مدت پروار بر فاکتورهای خونی برههای نر نژاد افشاری،
 12راس بره سه ماهه در سه گروه بهصورت تصادفی تقسیم شدند و کلیه گروهها پس از طی  1هفته دوره آمادگی و خوراندن داروی
ضدانگل و دریافت واکسن آنتروتوکسمی آماده انجام آزمایشات گردیدند .گروه اول بهعنوان شاهد از روز اول آزمایشات با جیره پروار
تغذیه شد .گروه دوم پس از  03روز با جیره پروار تغذیه گردیدند و گروه سوم طی  03روز اول آزمایش ،صرفا ًبا کاه و یونجه تغذیه شده
و سپس با جیره پروار تغذیه گردیدند .وزنکشی هر  1هفته یکبار انجام گردید .نمونههای خون از هر گروه در روزهای  03، 50 ،03و
 213بهمنظور بررسی  BHBA ،NEFAو  BUNانجام شد .نتایج نشان میدهد که در پایان دوره ،تفاوت آماری معنیداری ()p>3 /30
در خصوص فراسنجههای خونی  BHBA ،NEFAو  BUNمشاهده نگردید .درخصوص افزایش وزن روزانه و وزن پایان دوره نیز گرچه
در طول دوره تفاوتهایی در افزایش وزن روزانه مشاهده شد ولی وزن پایان دوره تیمارها تفاوت معنیداری نداشت از اینرو با اعمال پنجاه
روز محدودیت و در نتیجه مصرف کمتر خوراک و کاهش کیفیت آن در روزهای محدودیت ،در این گروه عملكرد اقتصادی باالتری
وجود داشت.
کلمات کلیدی :محدوديت غذايي ،فراسنجههاي خوني BHBA ،NEFA ،و  ،BUNبره نژاد افشاري

* پست الكترونیكی نویسنده مسئول:

parviznjf@yahoo.com
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مقدمه
از آنجاکه در ایران پرورش گوسفند بهصورت سنتی صورت
میگیرد و تقریباً تمامی نژادهای گوسفند بومی بوده و عمدهترین
منبع تغذیه آنها مراتع و زمینهای زراعی است ،فشار زیادی بر
مراتع کشور وارد میشود .با توجه به اینکه پرورش دام در هر
منطقه بستگی به رویش طبیعی مراتع و زمینهای زراعی آن
منطقه دارد ،در فصول خشک کیفیت خوراک موجود پایین
میباشد Hornik .و همکاران ( )8991بیان نمودند گاوهایی که
در طول مدت فصل خشک ،مکمل کنسانترهای دریافت نکردند
در فصل مرطوب با از بین رفتن خشکسالی رشد سریعتری
داشتند .اگرچه مدارک قطعی در مورد سن الزم گوسفند برای
آغاز برنامه محدودیت تغذیه دوباره وجود ندارد ولی بیشتر
پژوهشگران بر این عقیدهاند که محدودیت نباید قبل از سن سه
ماهگی که وزن بدن  52کیلوگرم در گوسفند است اعمال شود
( Hornikو همکاران8991 ،؛  Kamalzadehو همکاران.)8991 ،
با اعمال محدودیت غذایی قبل از دوره پروار ،کارایی استفاده از
خوراک افزایش و ضریب تبدیل بهبود مییابد و باعث میشود
مقدار چربی احشایی کاهش و مقدار گوشت لخم افزایش یابد
(عزیزی و همکاران.)8814 ،
در اکثر حیوانات بالغ حتی اگر غذا بهصورت آزاد در اختیار
آنها قرار گیرد ،وزن بدن طی مدتهای طوالنی کم و بیش ثابت
باقی میماند با تفاصیل فوق اینطور استنباط میشود که میزان
مصرف غذا تحت کنترل کوتاهمدت و کنترل بلندمدت قرار داشته
که اولی مربوط به شروع و اتمام مصرف یک وعده غذا و دومی در
ارتباط با حفظ تعادل انرژی در بلندمدت است (مکدونالد و همکاران،
 . )8839شاخصهای مهم خونی که در رشد موثر هستند عمدتاً
از منابع انرژی هستند .محصول نهایی متابولیسم پروتئین و چربی
در بدن به تولید اسیدهای چرب غیراستریفه (،)NEFA
بتاهیدروکسی بوتیرات ( )BHBو نیتروژن اورهای خون ()BUN
میانجامد که متابولیتهای مهمی در خون هستند و وضعیت
انرژی را در حیوانات نشان میدهند (ذاکری و همکاران.)8891،
چربیها ،استراسیدهای چرب و الکل سه ظرفیتی ،گلیسرول
بوده و به آنها گلیسرآلدئید یا آسیل گلیسرول نیز اطالق میشود
(مکدونالد و همکاران .)8839 ،بافت آدیپوز مهمترین محل برای
سنتز بافتی (نوسازی) اسیدچرب در گاو ،گوسفند ،بز ،خوک،
خرگوش ،سگ و گربه است درحالیکه در انسان و پرندگان کبد
محل اصلی سنتز بافتی اسید چرب میباشد (کریمی .)8895 ،در
حیوان تغذیه شده در حالت سیری دو درصد از اسیداستیک در
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حال چرخش و پنج درصد از اسیدبتاهیدروکسی بوتیریک حاصل
سوخت و ساز کبدی بهصورت اسیدپالمیتیک میباشد اما در
حیوانات گرسنه این میزان به  83درصد برای اسیداستیک و 59
درصد برای اسیدبتاهیدروکسی بوتیریک افزایش مییابد .چون
کما بیش نیمی از اسیدهای چرب غیراستریفه ( )NEFAپالسما
را اسیدپالمیتیک تشکیل میدهد .پراکنش بیشتر اسیدهای چرب
غیراستریفه این میزان را حدود دو برابر خواهد کرد .غلظت
 NEFAبا توازن منفی انرژی زیاد میشود (کریمی.)8895 ،
اکسیداسیون  NEFAبهطور مستقیم و غیرمستقیم از راه
اکسیداسیون اجسام کتونی در وضعیت تغذیه و گرسنگی در
گوسفندان بیدنبه شده بهطور شدیدی ( 41-11درصد) به نیازهای
انرژی ماهیچه مربوط میشود .اکسیداسیون اسیدچرب در بدن
نشخوارکنندگان شیرده پایین است .غلظت پالسمایی  NEFAدر
انسان زمانیکه در اندازه نگهداری غذا میخورد  811-811میلی
مول در لیتر است اما پس از جذب به  211-311میلیمول در
لیتر میرسد و نشان میدهد که نشخوارکنندگان سطوح پایینی
از  NEFAدر حال گردش در خون دارند زیرا آنها بهندرت در
وضعیت پس از جذب قرار میگیرند که یک مانع متابولیکی در
برابر اکسیداسیون  NEFAداشته باشند (کریمی.)8895 ،
پروتئین اضافی مصرف شده بهوسیله نشخوارکنندگان
معموالً به آمونیاک تجزیه میشود چون آمونیاک جذب شده در
خون برای حیوان سمی است و بهسرعت توسط کبد به اوره تبدیل
میشود .اوره دارای  42درصد نیتروژن و  518درصد پروتئین
معادل میباشد .از آنجائیکه منابع نیتروژن غیرپروتئینی معموالً
دو تا چهار برابر ارزانتر از منابع پروتئین غذایی در برابر هر واحد
نیتروژن است بنابراین در جیرهغذایی نشخوارکنندگان اهمیت
دارد .سودمند بودن میزان اوره و نیتروژن غیرپروتئینی بستگی به
توان میکروبهای شکمبه برای تبدیل این مواد به یک منبع
پروتئینی میکروبی دارد .با استقرار جمعیت میکروبی در شکمبه
و تجزیه بخش پروتئینی خوراک ،میزان آمونیاک شکمبهای افزایش
یافته و یا جذب آن از دیواره شکمبه و تبدیل کبدی به اوره ،میزان
ازت اورهای خون ( )BUNافزایش پیدا میکند .جیرهغذایی با
پروتئین باال مقدار نیتروژن اورهای خون را افزایش میدهد (خان
و همکاران)5111 ،
افزایش انباشت پروتئین در پاسخ به استفاده استروئیدها
(استروژن و آندروژنها) تنها هنگامی است که حیوانات بهطور
کافی تغذیه شوند و در صورت فرآهم بودن اسیدهای آمینه ضروری،
افزایش ذخیره پروتئین صورت میگیرد .این ترکیبات سبب
افزایش گوشت لخم میشوند (کریمی.)8895 ،
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در نشخوارکنندگان ،قسمت اعظم کربوهیدرات غذا در
شکمبه مورد تجزیه واقع شده و اسیدهای استیک ،پروپیونیک و
بوتیریک و همچنین مقدار کمی اسیدهای چرب فرار سنگینتر و
یا منشعب تولید میشوند .اسیدبوتیریک در حین عبور از دیواره
شکمبه تغییر نموده و به شکل اسیدبتاهیدروکسی بوتیریک
( )BHBAبه سیاهرگ کبدی وارد میگردد .اسیداستیک تقریباً
بدون تغییری از دیواره شکمبه گذشته و بههمراه  BHBAاز طریق
سیاهرگ کبدی به کبد میرسد .اسیداستیک و  BHBAاز کبد
بهوسیله جریان خون به اعضا و بافتهای مختلف برده شده و در
آنجا بهعنوان منابع انرژی و همچنین بهصورت اسیدهای چرب
مورد استفاده قرار میگیرند .مشخص شده که غلظت بتاهیدروکسی
بوتیرات در کتوز ( 5-4میلیمول در لیتر) لیپولیز را محدود
میکند درحالیکه این ویژگی برای استواستیک ثابت نشده است.
نشان داده شده که با تزریق استات و پروپیونات بهداخل شکمبه
میزان مصرف غذاهای متراکم کاهش مییابد بهنظر میرسد اسید
بوتیریک در مقایسه با اسیدهای استیک و پروپیونیک اثر کمتری
در کاهش دادن مقدار مصرف غذا دارد چون اسیدبوتیریک در
حالت طبیعی توسط جدار شکمبه مورد متابولیسم واقع شده و به
اسیداستواستیک و اسیدبتاهیدروکسی بوتیریک تبدیل میشود
(مکدونالد و همکاران.)8839 ،
در عارضه کتوز ،میتوکندری در کبد نشخوارکنندگان بهعلت
نبود ( HBDهیدروکسی بوتیریک دهیدروژناز) نمیتواند NADH
را بهصورت اسیدبتاهیدروکسی بوتیریک استفاده کند .در سیتوزول
فعالیت  HBDکم است و میتواند تبدیل اسیدبتاهیدروکسی
بوتریک را به استواستیک محدود نماید این فرآیند با افزایش
غلظت سیتوزولی نسبت الکتات به پروپیونات در برابر کاهش
نسبت اسیدبتاهیدروکسی بوتیریک به اسیداستواستیک در گاوهای
دچار کمبود غذایی در ابتدای زایش دوچندان میشود (کریمی،
.)8895

مواد و روشها
تحقیق حاضر در سال  8898در یک واحد دامداری واقع در
جنوب ورامین ،بخش جوادآباد با اقلیم گرم و خشک و به فاصله
ده کیلومتری از دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی ورامین
با راه دسترسی آسفالت انجام شد .جایگاه نگهداری گوسفندان
شامل یک اصطبل باز به ابعاد  1/2×2متر با مشخصات سقف
تیرچه سیمانی ،کف بتون و دیوارهها پالسترسیمان بود که
بهوسیله لولههای فلزی از نوع داربستی به سه قسمت مساوی
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تقسیم گردید .بعد از شعله افکنی و ضدعفونی جایگاه ،گوسفندان
مورد آزمایش به محل نگهداری منتقل شدند.
حیوانات مورد آزمایش  58راس بره نژاد افشاری با میانگین
سن سه ماه و متوسط وزن 51کیلوگرم بودند ،برهها در روز اول
ورود پس از مدت  83ساعت گرسنگی و تشنگی ،وزنکشی شدند.
بهمنظور رفع آلودگیهای انگلی در روز بعد شربت دو کاره ضد
انگل خوراکی آلبندازول و تریکالبندازول بهمیزان  82سیسی و
یک میلیلیتر آمپول آیورمکتین بهصورت زیرپوستی دریافت
کردند ،مصرف شربت بعد از  84روز تکرار شد .پس از  41ساعت
از اجرای فاز اول برنامه مبارزه با انگل ،واکسنهای آنتروتوکسمی
و تب برفکی هم تزریق شدند .برهها پس از ورود وزنکشی،
بهصورت تصادفی به سه گروه شاهد 81،و  21روز محدودیت
تقسیم شدند و پس از  84روز عادتپذیری جیرههای آزمایشی را
بهشرح زیر دریافت کردند:
تیمار یک (شاهد) :جیره پروار برپایه جدول استاندارد NRC
( ،)8991تیمار دو ( 81روز محدودیت) :این تیمار بهمدت  81روز
با جیره کامالً علوفهای شامل  21درصد یونجه خرد شده و 21
درصد کاه گندم و سپس تا پایان دوره با جیره پروار تغذیه شد.
تیمار سه ( 21روز محدودیت) :تغذیه این تیمار مشابه تیمار دو
بهمدت  21روز با جیره علوفهای (محدودیت غذایی) و سپس تا
پایان دوره با جیره پروار تغذیه شدند .جیره پروار برپایه جداول
استاندارد  )8991( NRCبرای وزن  81کیلوگرم برپایه ماده خشک
(با نیاز پروتئین خام  85درصد ،انرژی قابل متابولیسم  5/3مگاکالری
بر کیلوگرم ماده خشک) شامل 85درصد یونجه خشک 81 ،درصد
کاه گندم 22 ،درصد جو 3 ،درصد کنجاله تخمپنبه 1 ،درصد
تفاله چغندر قند 1/2 ،درصد مکمل ویتامین و مواد معدنی و 1/2
درصد نمک طعام بود و بهصورت آزاد تغذیه شدند .طول مدت
آزمایش بدون احتساب دوره عادتپذیری  851روز بود .آب مورد
نیاز برای شرب دامها از آب لولهکشی دامداری و با دسترسی آزاد
تامین شد .وزنکشی برهها در مدت  851روز آزمایش ،هر  5هفته
یکبار تکرار شد.
بعد از کدگذاری و ثبت مشخصات ،میزان ماده خشک،
خاکستر خام ،عصاره اتری و پروتئین خام نمونهها اندازهگیری شد
( .)5111 ،AOACقابلیت هضم ماده خشک (Dry Matter =DMD
 ،)Digestibilityماده آلی ()Organic Matter Digestibility =OMD
و ماده آلی موجود در ماده خشک (Digestible =DOMD
 )Organic Matter Digestibilityنمونهها با آزمون  Tillyو Tery
( )8938اندازهگیری شد (باغجری.)8811 ،
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خونگیری از برههای مورد آزمایش در روزهای ،42 ،81
 91و  851پروار بندی انجام شد .خونگیری از سیاهرگ گردن و
دو ساعت پس از دریافت خوراک صورت گرفت به این ترتیب که
میزان  81میلیلیتر خون گرفته شده و در سرنگهای آغشته به
هپارین ریخته شده و پس از قرارگرفتن در ظرف یخ برای اندازهگیری
فاکتورهای خونی شامل اسیدهای چرب غیراستریفه ،نیتروژن
اورهای خون و اسیدبتاهیدروکسی بوتیریک به آزمایشگاه دامپزشکی
(مبنا) ارسال شد .این پژوهش در قالب یک طرح کامالً تصادفی
با  8تیمار و  1تکرار انجام گرفت .با اندازهگیری وزن و نمونهگیری
خون از تیمارها ،مقدار مشاهدات برای صفتهای مورد نظر اندازه-
گیری شد و سپس نتایج آزمایش پس از پردازش توسط نرمافرار
 )5188( EXCELبهوسیله نرمافزار  )5111( SASو با رویه
 GLMآنالیز کوواریانس گردید و میانگین تیمارها با استفاده از
آزمون دانکن مقایسه شدند.

نتايج
آناليز جيرههاي غذايي :نتایج مربوط به آنالیز موادخوراکی
و جیره مورد آزمایش در شکل  8آمده است .همانگونه که از اعداد
نگاره مشخص است ماده خشک علوفه که شامل  21درصد کاه و
 21درصد یونجه بوده از ماده خشک خوراک کامل که از علوفه و
کنسانتره تشکیل یافته است بهمیزان  8/85درصد بیشتر است.
میزان پروتئین خام جیره مخلوط بهطور معنیداری ()p<1/12
بیشتر از جیره علوفه و خاکستر خام نمونه علوفه بهطور معنی
داری ( )p<1/12بیشتر از جیره مخلوط میباشد این درحالی
است که میزان چربی خام نمونهها تفاوت معنیداری نداشت.
درصد

شكل  : 1آناليز جيرههاي غذايي
میانگینهای با حروف التین غیرمشابه دارای تفاوت معنیدار می باشند ()p<1/12
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قابليت هضم آزمايشگاهي بهروش تيلي و تري :براساس
نتایج بهدست آمده از آزمایشات قابلیت هضم خوراک مصرفی که
در شکل  5قابل مشاهده است کلیه شاخصهای اندازهگیری شده
در علوفه و خوراک کامل بهطور معنیداری ( )p<1/12بایکدیگر
متفاوت میباشند و به گونهای قابلتوجه قابلیت هضم جیره
علوفهای در تیمارهای تحت محدودیت از جیره پرواری پایینتر
بوده است.
درصد

شكل  :2قابليت هضم نمونههاي خوراك
میانگینهای با حروف التین غیرمشابه دارای تفاوت معنیدار میباشند (.)p<1/12

فراسنجههاي خوني :نتایج مربوط به مولفههای خونی دامهای
مورد آزمایش در جدول  8آمده است .درخصوص نیتروژن اورهای
خون و اسیدبتا هیدروکسی بوتیریک در هیچیک از روزهای انجام
آزمایش تفاوت معنیداری بین گروه شاهد و گروههای تحت
محدودیت مشاهده نشد.
اسيدچرب غيراشباع خون ( :)NEFAاسیدچرب غیراشباع
در گروه شاهد طی دوره پرواربندی در ابتدای دوره  1/842میلی
گرم در لیتر بوده که تا پایان دوره بهمقدار  1/884میلیگرم
کاهش مییابد .شاخص مذکور در گروه  81روز محدودیت ابتدا
 1/549بوده که سپس با رفع محدودیت شروع به کاهش مینماید.
در گروه  21روز محدودیت تا پایان روز  91مقدار اسیدهای چرب
غیراشباع باال بوده و با گروه شاهد دارای تفاوت معنیدار است
ولی در پایان دوره با رقم  1/828فاقد تفاوت معنیدار با تیمار
شاهد و 81روز محدودیت میشود .تفاوت آماری در روز  81پروار
بین گروه شاهد و گروههای  81و  21روز محدودیت وجود دارد
و در روز  42و  91بین تیمار شاهد و  81روز محدودیت تفاوت
آماری معنیدار وجود ندارد ولی با گروه  21روز محدودیت تفاوت
معنیدار مشاهده میشود .در روز  851تفاوت معنیدار آماری
بین تیمارها مشاهده نمیشود.

سال هشتم ،شماره  ،4زمستان 9315

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

جدول  : 1فراسنجههاي خوني مورد آزمون در تيمارها
صفت

زمان پروار

تيمار
شاهد

 03روز محدوديت

 03روز محدوديت

SEM

 81روزگی

1/842b±1/142

1/549a±1/185

1/818a±1/1219

1/1158

NEFA

 42روزگی

1/883b±1/111

1/825b±1/1883

1/528a±1/1412

1/1188

میلیمول /لیتر

 91روزگی

1/884b±1/111

1/888b±1/1193

1/518a±1/8115

1/1184

 851روزگی

1/884a±1/158

1/815a±1/1311

1/828a±1/1188

1/1184

 81روزگی

89/218a±5/499

51/558a±5/412

58/811a±3/113

8/9848

BUN

 42روزگی

81/448a±5/242

58/881a±8/218

55/811a±3/511

8/3851

میلیگرم /دسیلیتر

 91روزگی

81/481a±3/285

81/811a±5/512

83/231a±5/211

8/1191

 851روزگی

88/141a±8/858

85/831a±8/182

85/551a±1/459

1/8318

 81روزگی

1/548a±1/1121

1/882a±1/1911

1/531a±1/8412

1/859

BHB

 42روزگی

1/811a±1/1914

1/511a±1/1413

1/818a±1/1959

1/1139

میلیمول /لیتر

 91روزگی

1/821a±1/8881

1/231a±1/5419

1/291a±1/8595

1/1811

 851روزگی

1/893a±1/8111

1/884a±1/1882

1/514a±1/1429

1/1884

میانگینهای با حروف التین غیرمشابه دارای تفاوت معنیدار میباشند (.)p<1/12

محدودیت غذایی خارج شدهاند تفاوت آماری معنیداری در این
شاخص مشاهده نمیشود.
ميلي مول در ليتر

ميلي گرم در دسي ليتر

شكل  :0مقدار فراسنجه اسيدچرب غيراشباع خون
میانگینهای با حروف التین غیرمشابه دارای تفاوت معنیدار میباشند (.)p<1/12

نيتروژن اورهاي خون ( :)BUNدر نمونهگیریهای انجام
شده از تیمارهای آزمایشی از روز  81تا  851آزمایش اختالف
معنیداری (مطابق الگوی تغییرات  )NEFAدر  BUNدیده نمیشود
یعنی میزان  BUNخون تیمار شاهد در روز سیام که تیمارهای
 81و 21روز محدودیت در توازن منفی انرژی قرار دارند با دو
تیمار دیگر تفاوت معنیدار ندارد همچنین در روز  42که تیمار
 81روز محدودیت از محدودیت غذایی خارج شده است همچنان
تفاوت آماری معنیداری با تیمار  21روز محدودیت مشاهده
نمیشود و در سایر روزهای نمونهگیری که تیمارها از وضعیت

شكل  :4مقدار فراسنجه نيتروژن اورهاي خون

اسيدبتاهيدروكسي بوتيريك ( :)BHBدر نمونهگیریهای
مکرر از تیمارهای آزمایشی از روز  81تا  851آزمایش اختالف
معنیداری (مطابق الگوی تغییرات  )NEFAدر  BHBدیده نمیشود
یعنی میزان  BHBخون تیمار شاهد در روز سیام که تیمارهای
 81و 21روز محدودیت در توازن منفی انرژی قرار دارند با دو
تیمار دیگر تفاوت معنیدار ندارد .همچنین در روز  42که تیمار
 81روز محدودیت از محدودیت غذایی خارج شده است همچنان
تفاوت آماری معنیداری با تیمار  21روز محدودیت ندارد و در
سایر روزهای نمونهگیری که تیمارها از وضعیت محدودیت غذایی
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نجفی و همكاران

مطالعه اثرات محدودیت كیفی خوراك و طول مدت پروار بر فاكتورهای خونی برههای نر....

خارج شدهاند تفاوت آماری معنیداری در این شاخص مشاهده
نمیشود.

ميلي مول در ليتر

شكل  :0مقدار فراسنجه اسيد بتا هيدروكسي بوتيريك خون

بحث
براساس نتایج حاصله مقدار اسیدهای چرب غیراستریفه در
 81روزگی دوره پروار برای گروه شاهد پایینتر از گروه  81و 21
روز محدودیت است (بهترتیب  1/842در برابر  1/549و 1/818
میلیگرم در لیتر) و این تفاوت از نظر آماری معنیدار است
( )p<1/12درحالیکه بین گروههای  81و  21روز محدودیت تفاوت
معنیداری وجود ندارد .در روز  42آزمایش افزایش معنیدار
( )p<1/12مقدار اسیدهای چرب درگروه  21روز محدودیت در
مقایسه با دو تیمار دیگر مشاهده میشود درحالیکه تفاوت این
مقدار بین دو گروه شاهد و 81روز محدودیت با یکدیگر معنیدار
نیست .مقایسه مقادیر اسیدهای چرب غیراستریفه در روز 91
دوره پروار روند مشابه روز  42دارد .در روز  851آزمایش ،تفاوت
معنیداری بین این مقادیر دیده نمیشود این درحالی است که
مقدار  NEFAدر تیمار اول نسبت به نمونه قبل تغییری نکرده اما
در تیمارهای دوم وسوم بهترتیب افزایش و کاهش یافته است.
اسیدهای چرب آزاد (غیراستریفه) خون ترکیب اصلی
تریگلیسریدها میباشند .در حیوان سالم (در حال تغذیه و عدم
کمبود انرژی)  NEFAاساساً از شکستهشدن تریگلیسریدهای
مصرفی در جیره و از طریق کیلومیکرونها بهدست میآیند
(لیپوپروتئین لیپاز  NEFAرا از کیلومیکرونها جدا میکند) بههر
حال تحت شرایط گرسنگی یا زمانی که حیوان در توازن منفی
انرژی است منبع اصلی  NEFAهیدرولیز چربی ذخیره بدن
41

میباشد .هیدرولیز تریگلیسریدهای ذخیره بافت چربی توسط
لیپاز حساس به هورمون انجام میشود که تولید اسیدچرب
غیراستریفه و گلیسرول میکند .بنابراین میزان  NEFAخون
شاخص خوبی از برآورد توازن انرژی در بدن میباشد .بر این پایه
میزان  NEFAدر تیمارهای دوم ( 81روز محدودیت) و سوم (21
روز محدودیت) تفاوت معنیداری نداشته ولی به گونهای معنیدار
( )p<1/12بیشتر از تیمار شاهد میباشند.
روند تغییرات  NEFAبهخوبی نشان میدهد که کمبود
نسبی و باالنس منفی انرژی در تیمارهای محدودیت برقرار است
درحالیکه تیمار شاهد در توازن مثبت انرژی قرار دارد .وقتی دوره
محدودیت تیمار  81روز محدودیت به پایان میرسد (در نمونهگیری
دوم) میزان  NEFAخون نمونهها به شاهد نزدیک شده ولی با
تیمار محدودیت سوم اختالف معنیدار پیدا میکند یعنی تیمار
سوم که هنوز دوره محدودیت را طی میکند کماکان در توازن
منفی انرژی است .تیمارهای شاهد و  81روز محدودیت همین
دامنه  NEFAرا تا پایان دوره طی میکنند ولی تیمار  21روز
محدودیت بعد از  41روز از رفع محدودیت (نمونهگیری روز )91
هنوز در توازن منفیتر انرژی نسبت به تیمار اول قرار دارد که
علت آن میتواند به باال رفتن نیاز سلولها در هنگام رشد جبرانی
برگردد .میزان  NEFAدر هر سه تیمار برای نمونهگیری روز 851
تفاوت معنیداری نداشت.
تغییرات  BUNبیانگر آن است که گرچه ممکن است این
میزان از انرژی و پروتئین برای رفع نیاز حیوان کافی نباشد ولی
نسبت متوازنی در شکمبه ارائه شده است از طرفی میتوان به
نقش احتمالی چرخش نیتروژن در تیمارهای محدودیت اشاره
کرد که مانع از افزایش معنیدار نیتروژن اورهای خون میشود
کنترل میزان نیتروژن اورهای خون ( )BUNو نیتروژن اورهای شیر
بهعنوان تکنیکهایی برای اندازهگیری وضعیت پروتئین و انرژی
در شکمبه نشخوارکنندگان مطرح میباشد .براساس نتایج
بهدست آمده در مورد این مولفه مشخص است که نبود تفاوت
معنیدار بین تیمارهای گوناگون نشاندهنده کفایت نسبت انرژی
به نیتروژن در شکمبه میباشد.
در پژوهش  Sattarو  )8911( Rofflerگزارش نمودند که
جهت تولید بهینه پروتئین میکروبی در شکمبه ،غلظت مناسب
پروتئین جیره باید بین  88الی  88درصد باشد که با توجه به
میزان پروتئین جیره محدودیت (81/22درصد) و خوراک کامل
(88/28درصد) با نتایج آزمایش حاضر تطبیق دارد.
در پژوهش دیگری نوروزیان و همکاران ( )8891اعالم نمودند
که غلظت نیتروژن اورهای خون در تیمارهای دارای

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺟﺎﻧﻮري
ﺟﯿﺮه آﻏﺎزﯾﻦ ﻋﻠﻮﻓﻪاي ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ )ﺟﯿﺮه آﻏﺎزﯾﻦ ﻓﺎﻗﺪ
ﻋﻠﻮﻓﻪ( ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﺪدي ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ
دارد و ﻣﻘﺪار ﻧﯿﺘﺮوژن اورهاي ﺧﻮن در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ
ﺟﯿﺮه ﻋﻠﻮﻓﻪ اي اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﺗﻔﺎوت
ﻣﻌﻨﯽداري ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﺤﺖ ﻣﺤﺪودﯾﺖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ
) (p>0/05و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارد.
اﺳﯿﺪﺑﺘﺎ ﻫﯿﺪروﮐﺴﯽ ﺑﻮﺗﯿﺮﯾﮏ ) (BHBAﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮐﺘﻮﻧﯽ ﺧﻮن از ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ  NEFAو اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب
ﻓﺮار ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺗﮏ ﻣﻌﺪهايﻫﺎ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت
ﮐﺘﻮﻧﯽ  NEFAاﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ دوره ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﯾﺎ ﺗﻮازن ﻣﻨﻔﯽ اﻧﺮژي
از ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﯽ آزاد ﺷﺪه ﺑﻪﻋﻠﺖ ﮐﻤﺒﻮد ﮔﻠﻮﮐﺰ )اﺳﯿﺪاﮔﺰاﻟﻮ
اﺳﺘﯿﮏ( ﻓﺮﺻﺖ ورود ﺑﻪ ﺳﯿﮑﻞ ﮐﺮﺑﺲ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژي را از دﺳﺖ
داده ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮐﺘﻮﻧﯽ )اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﺳﯿﺪاﮔﺰاﻟﻮ اﺳﺘﯿﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻪﻋﻠﺖ ﺳﻤﯽ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﺣﯿﺎ ﺷﺪه ﺑﻪ
ﺑﺘﺎ ﻫﯿﺪروﮐﺴﯽ ﺑﻮﺗﯿﺮﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ( ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ در
ﻧﺸﺨﻮارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺒﻊ دوﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮐﺘﻮﻧﯽ
وﺟﻮد دارد و آن اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻓﺮار ﺗﻮﻟﯿﺪي در ﺷﮑﻤﺒﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﺧﯿﺮ ﻧﻘﺶ اﺳﯿﺪ ﺑﻮﺗﯿﺮﯾﮏ ﺟﺪيﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ
ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮيﻫﺎي ﻣﮑﺮر از ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﯽ از
روز  30ﺗﺎ  120آزﻣﺎﯾﺶ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داري )ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻟﮕﻮي
ﺗﻐﯿﯿﺮات (NEFAدر  BHBدﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .در اﯾﻦﺟﺎ ﻧﻘﺶ BHB
ﺗﻮﻟﯿﺪي در دﯾﻮاره ﺷﮑﻤﺒﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﺮده و
ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ داده ،ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﯿﺪﺑﻮﺗﯿﺮﯾﮏ در ﺷﮑﻤﺒﻪ
ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮراك ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮهاي ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺟﯿﺮه ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده ﺑﻮد .ﻫﻤﯿﻦ
روﻧﺪ ﺑﺮاي ﺳﺎﯾﺮ روزﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
ﺟﯿﺮهﻫﺎي ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻋﻠﻮﻓﻪ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺶﺗﺮ اﺳﺘﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﺎﯾﺮ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﯿﺪﻫﺎي
ﭼﺮب ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﻮﺗﯿﺮات و ﭘﺮوﭘﯿﻮﻧﺎت ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﺑﺮهﻫﺎ در ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻏﻠﻈﺖ اﯾﻦ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ
) (BHBدر ﺧﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﻧﻮروزﯾﺎن و
ﻫﻤﮑﺎران ) (1390ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﻟﯿﮑﻦ در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ،
 BHBﺑﯿﺶﺗﺮ از ﺳﻦ ﺗﺤﺖﺗﺎﺛﯿﺮ ﺟﯿﺮهﻏﺬاﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮاﺳﻨﺠﻪﻫﺎي ﺧﻮﻧﯽ در آزﻣﺎﯾﺶ
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮔﺮﭼﻪ ﻏﻠﻈﺖ  NEFAدرﻣﺪت اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻟﯿﮑﻦ در ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري
ﻣﻌﻨﯽ داري ) (p>0/05درﺧﺼﻮص ﻓﺮاﺳﻨﺠﻪﻫﺎي ﺧﻮﻧﯽ ،NEFA

ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ،ﺷﻤﺎره  ،4زﻣﺴﺘﺎن 1395
 BHBAو  BUNﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪ و ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺮاﺳﻨﺠﻪﻫﺎي ﯾﺎدﺷﺪه
در ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ.

ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ

در ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻫﻤﺮاﻫﯽ آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺠﯿﺪ ﻣﻌﺰي
و ﻣﻬﻨﺪس ﺣﻤﯿﺪ ﻣﺴﻌﻮدي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ
داﻧﺸﮕﺎه آزاد وراﻣﯿﻦ -ﭘﯿﺸﻮا ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
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