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 چکیده
هدف از این پژوهش بررسی اثر مصرف خوراکی گلوتامین حفاظت شده با 

آلدئید بر پارامترهای تنش اکسیداتیو، متابولیسم نیتروژن و عملکرد فرم
راس  33روز پیش از زایش تعداد  22. تولید شیر در دوره انتقال بوده است

شیری یک شکم و چند شکم بر اساس وضعیت بدنی، روز مورد گاو 
گروه . بندی شدند انتظار زایش و تعداد شکم به دو گروه مساوی تقسیم

گرم گلوتامین محافظت  111روز پیش از زایش روزانه  21گلوتامین از 
س دریافت کرد و گروه به همراه جیره پایه به ازای هر رأ شده با فرم آلدئید

A (کنترل )پس از زایش گروه گلوتامین به . فقط جیره پایه را دریافت کرد
روز پس از زایش  21دو گروه مساوی تقسیم شد بطوری که یک گروه تا 

گلوتامین نامیده شده ولی گروه -به خوردن گلوتامین ادامه داده و گلوتامین
نامیده  A -دیگر پس از زایش گلوتامین دریافت نکرده و گلوتامین

گلوتامین و  -Aنیز پس از زایش به همین ترتیب به دو گروه  Aگروه .شد
A- روز پس از  21 و 11 ،7در روزهای زایش، . گلوتامین تقسیم شدبدون

زایش مقدار ماده خشک مصرفی، تغیرات وضعیت بدنی، کل ظرفیت 
اکسیدانی پالسمایی، فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز پالسمائی و نیتروژن  آنتی

گیری و مورد بررسی قرار  تولیدی و ترکیبات آن اندازه اوره خون، شیر
روز پس از زایش بین تیمارهای  21مقادیر ماده خشک مصرفی در  .گرفت

دار بوده و بیشترین مقدار مربوطه به تیمار  مختلف دارای اختالف معنی
مقادیر مربوط (. >12/1p)بود  (کیلوگرم در روز 3/13)گلوتامین  -گلوتامین

روز پس از  21و7،11اکسیدانتی پالسما در روزهای  ت آنتیبه کل ظرفی
دار بوده و بیشترین مقادیر  زایش بین تیمارهای مختلف دارای اختالف معنی

(. >12/1p)گلوتامین بود  -Aو  گلوتامین -مربوط به تیمارهای گلوتامین
زایش،  روزهای در ظرفیت گلوتاتیون پراکسیداز پالسمایی مربوط به مقادیر

 دار بین تیمارهای مختلف بوده وپس از زایش دارای اختالف معنی 21 و 7
از لحاظ (. >12/1p)مصرف خوراکی گلوتامین منجر به افزایش آن شد 
داری بین تیمارهای  مقادیر مربوط به نیتروژن اوره خون تفاوت معنی

آلدهید  این پژوهش نشان داد که بهترین سطح فرم نتایج. مختلف دیده نشد
درصد بوده و احتماالً افزایش مصرف  1حافظت گلوتامین سطح برای م

و  پالسمایی اکسیدانی ظرفیت آنتی کل تواند منجر به افزایش گلوتامین می
 .شود فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز پالسمایی در دوره پس از زایش افزایش
 
 فعالیت گلوتیون پراکسیداز، گاو هلشتاین، گلوتامین، :های کلیدیواژه

 .یاکسیدان آنتیظرفیت 
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Abstract  

The objectives of this study was to investigate whether 

consuming of protected glutamine (PG) before parturition in 

close up period would affect dry matter intake (DMIkg/d), blood 

urea nitrogen (BUNmg/dl), body condition score (BCS) and 

biomarkers of oxidative stress, glutathione peroxidase activity 

(GPX units/ml PCV) and Total Antioxidant Status (TASmmol/L). 

Thirty six pregnant Holstein dairy cows were assigned into 

two treatment groups based on their BCS and expected. 

Calving date in student examination. Treatment groups 

consisted of 1) glutamine supplementation 100 g/d per cow 

from 21d before calving until parturition (F), 2) glutamine 

unsupplementation from 21d before calving until parturition 

(N). There weren’t any significant differences among 

treatments in DMI and BCS on d -21,-14 ,-7 and calving day 

before parturition. There weren’t significant differences in the 

total antioxidant status (TAS) but plasma glutathione 

Peroxidase activity (GPX) was significant difference between 

two group and was greater for (F) group at -7d before calving 

(57.44 vs 47.94 and p≤0.05 respectively) and -14 (45.87 vs 

41.72 and p≤0.04 respectively) before parturition. It seems that 

supplementation diets with glutamine on the close up period 

can enhance plasma glutathione Peroxides activity (GPX) and 

the best level of formaldehyde for protection of glutamine is 

1%.  

 

Keywords: Holstein Cow, Glutamine, Glutathione Peroxides 

Activity, Total Antioxidant Status. 
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 قدمهم
روز  11روز پیش از زایش تا  11زمانی  هدوره انتقالی به دور

دانشمندان و  انمحققشود و به وسیله  پس از زایش گفته می
 ,.Drackley et al) ر گرفته استیید قراأبسیاری مورد ت

ترین دوره زمانی زندگی گاوی  این دوره حساس .(1999
های متابولیکی و  بیشترین ناهنجاری وباشد  شیری می

 ،شیر، جابجایی شیردان تولیدمثلی از قبیل کتوز، کبد چرب، تب
در این دوره اتفاق افتاده و بنا بر برخی گزارشات ... و  متریت

های مربوط به درمان در صنعت گاو  بیش از نیمی از هزینه
 Grummer et)باشد  شیری مربوط به این دوره زمانی می

al., 1993) . افزایش تقاضای انرژی و پروتئین برای تولید
شود  می شیر منجر به قرار گرفتن حیوان در شرایط کاتابولیکی

(Bell et al., 1995) . افزایش کاتابولیسم در بدن حیوان
را  1دار های پیش فعال شده اکسیژن تواند تولید متابولیت می

اگر مقادیر . (BernAbucci et al., 2005)افزایش دهد 
دار بیش از ظرفیت فعال شده اکسیژن های پیش تولید متابولیت

شود  تنش اکسیداتیو میاکسیدانتی بدن باشد موجب ایجاد  آنتی
(Lorraine et al., 2009) . تنش اکسیداتیو منجر به

ها خصوصاً ها و سایر ماکرومولکولپراکسیداسیون چربی
مولکوهای موجود در غشاء سلولی و سایر اجزاء سلول شده و 

تواند در وظایف مهم فیزیولوژیکی و  به این طریق می
اثر بر مسیر ساخت  متابولیکی آنها اختالل ایجاد کرده و با

 Miller)بر تولیدمثل تأثیر بگذارد ( استروئیدوژنز)استروئیدها 

et al., 1993) . 
تغییرات متابولیکی مرتبط با تنش اکسیداتیو، التهاب و 

تواند موجب تغییر در متابولیسم اسیدهای آمینه و  ت مینعفو
دهد  ها شده و به این وسیله الگوی نیاز به آنها را تغییر پروتئین

(Nathali et al., 2004) . مطالعات نشان داده است در
های آمینه ترین اسید چنین شرایطی گلوتامین یکی از مهم

مطالعات دیگری نشان . (Burrin et al., 2000)باشد  می
های رت، موش و انسان در  اند که تکثیر و تمایز لنفوسیت داده

ها بستگی به دسترسی به گلوتامین دارد  پاسخ به میتوژن
(Chang et al., 1999) . 

توان خاطر نشان کرد که بر اساس دالیل  بطور کلی می
زیر گلوتامین در گاوهای شیری، به ویژه در دوره پس از 

 :زایش، دارای اهمیت فراوان است
 -11درصد و 6/5 – 6/11گلوتامین و گلوتامات به ترتیب . 1 

دهنده کازئین شیر را  درصد از اسیدهای آمینه تشکیل 1/5
 .(Eigel et al., 1984)شوند  شامل می

                                                                           
1 Reactive Oxygen Metabolites (ROM) 

های بسیاری از اسیدهای آمینه  به دلیل اینکه غلظت. 1
باشد  غیرضروری در شیر بیش از غلظت آنها در خون می

مقداری از آنها از گلوتامین ساخته رسد که  به نظر می
 .(Meijer et al., 1995)شود  می

گلوتامین در ساختار گلوتاتیون پراکسیداز که یکی از عناصر . 9
اکسیدانتی است نقش اساسی  مهم سازنده سیستم آنتی

بنا بر آنچه پیش از این گفته شد فرضیه مورد آزمون . دارد
لوتامین به در این پژوهش آن است که آیا محافظت گ

تواند از تجزیه آن به وسیله فلور  آلدهید می وسیله فرم
عمل آورده و با شرکت در میکروبی شکمبه جلوگیری به

ساختار گلوتاتیون و یا شرکت در گلوکونئوژنز بر 
های عملکرد  های تنش اکسیداتیو و شاخص فراسنجه

 .تولیدی تأثیر بگذارد
 

 ها مواد و روش
 دهیحیوانات و خوراک

این آزمایش در یک گله بزرگ گاو شیری در استان تهران 
رأس  11)رأس گاوهلشتاین آبستن  95تعداد . انجام گردید

رأس گاو شکم  15رأس گاو شکم دوم و  11تلیسه آبستن،
براساس تعداد شکم، ( روز مانده تا آبستنی 16±9سوم بافاصله 

گروه و زمان مورد انتظار تا زایش به دو  1نمره وضعیت بدنی
روز پیش از روز زایش مورد انتظار،  16. رأسی تقسیم شدند 15

به یک جیره اختصاص داده ( راس 15)هر کدام از دو گروه 
گروه گلوتامین از جیره ای که به ان یک صد گرم . شدند

گلوتامین افزوده شده بود استفاده کرده و گروه گلوتامین نامیده 
تفاده نموده و گروه بدون شد و گروه دیگر فقط از جیره پایه اس

پس از زایش گروه گلوتامین به دو گروه . گلوتامین نامیده شد
روز  11رأسی تقسیم گردید گروه اول همچنان تا  3مساوی 

 گلوتامین -گلوتامینپس از زایش از گلوتامین استفاده کرده و 
نامیده شده گروه دیگر پس از زایش از گلوتامین استفاده نکرده 

گروه بدون گلوتامین . نامیده شد گلوتامینبدون -گلوتامینو 
بندی رأسی تقسیم 3نیز به مانند گروه گلوتامین به دو گروه 

شد به صورتی که یک گروه پس از زایش از گلوتامین استفاده 
نامیده شده و گروه دیگر  گلوتامین-نموده که بدون گلوتامین

پس از زایش هم از اسید آمینه استفاده نکرده و بدون گلوتامین 
دریافت یا عدم دریافت گلوتامین . بدون گلوتامین نامیده شد -

در پیش و پس از زایش موجب گردید که در این پژوهش از 
های تصادفی چند  در قالب طرح بلوک 1×1آزمایش فاکتوریل 

پس از زایش جیره مصرفی براساس . ده گرددای استفامشاهده

                                                                           
2 Body Condition Score 
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NRC  5/9کیلوگرم شیر در روز با  99جهت تولید  1111سال 
های  جیره. در صد پروتئین طراحی گردید 9/9در صد چربی و 

های غذایی در  جیره. اند نشان داده شده 1آزمایشی در جدول 
 5:91صبح و در پس از زایش  5:91پیش از زایش در ساعت 

ماده خشک اجزاء . پس از ظهر خورانیده شد 15:91صبح و 
ها به صورت هفتگی با خشک کردن آنها در یک آون خوراک

در گاوها سه بار . گیری شد ساعت اندازه 85به مدت  c˚116در 
 .شیردوشی شدند 18و  15و  5های  روز در ساعت شبانه
 

 های آزمایشیاجزای خوراکی و ترکیب شیمیایی جیره .1جدول 
 (درصد ماده خشک 111اساس بر )

 1های آزمایشی جیره 

پیش از  
 زایش

پس از 
 زایش

   اجزا

 61/15 51/95 یونجه

 1/16 1/11 سیالژ ذرت

 91/6 18/8 تفاله چغندر

 1 19/8 کاه گندم

 61/5 19/8 دانه جوآسیاب شده

 8/15 5/19 دانه ذرت آسیاب شده

 5/5 1/1 تخم پنبه کامل

 91/1 15/1 کنجاله تخم پنبه

 1 95/1 کنجاله کانوال

 5 19/5 کنجاله سویا

 1 11 سبوس گندم

 8/1 1 1پودر چربی

 1 1 گلوتن ذرت

 8/1 1 سدیم بی کربنات

 9/1 1 نمک

 16/1 1 اکسید منیزیم

 1 6/1 9نمک های آنیونیک

 1/1 16/1 دی کلسیم فسفات

 9/1 16/1 8مکمل معدنی

 16/1 3/1 6مکمل ویتامینه

 ترکیبات شیمیایی بر اساس ماده خشک

 55/1 51/1 (در کیلوگرممگاکالری )خالص شیردهی انرژی

 151 181 (گرم بر کیلوگرم)پروتیین 

 955 955 (گرم بر کیلوگرم)کربوهیدرات غیر الیافی 

 111 181 (گرم بر کیلوگرم)الیاف نامحلول در شوینده اسیدی 

 981 951 (گرم بر کیلوگرم)الیاف نامحلول در شوینده خنثی 

 58 3/55 (گرم بر کیلوگرم)خاکستر 

 63 1/91 (گرم بر کیلوگرم)چربی خام 

های آزمایشی در پیش از زایش اضافه نمودن مقدار یکصد گرم اسید آمینه  تفاوت جیره. 1
و در پس از زایش اضافه نمودن یکصد  Bآلدهید به جیره گروه  گلوتامین محافظت شده با فرم

 و BFAFو  BFAN آلدهید به جیره تیمارهای گرم اسید آمینه گلوتامین محافظت شده با فرم
BNAFباشد می. 

1 .Calcium palm fatty acids. 
( 5/11)کلراید آمونیوم  ،درصد( 1/18)سولفات منیزیم  ،درصد( 16)شامل کربنات کلسیم . 9

 .درصد( 5/15)درصد وکلراید کلسیم 

سولفات )درصد مس  6/0 ،(به شکل فروس سولفات)درصد آهن  2دارای حداقل . 4
 020 ،(اکسید روی)درصد روی  5/2 ،(اکسید منیزیم)درصد منیزیم  46/4 ،(مس
گرم بر کیلوگرم کبالت  میلی 24و ( سلنیت سدیم)گرم بر کیلوگرم سلنیوم  میلی

 (.سولفات کبالت)
کیلو  0250،بر کیلوگرم Aالمللی ویتامین  کیلو واحد بین 2500دارای حداقل . 5

بر  Eالمللی ویتامین  واحد بین 00000بر کیلوگرم، Dالمللی ویتامین  واحد بین
 گرم بر کیلوگرم نیاسین میلی 226میلی گرم بر کیلوگرم بیوتین و  222 ،کیلوگرم

 گیری گیری و اندازهنمونه

از زایش با استفاده از  ها در پیش و پس مقدار ماده خشک جیره

گیری  تا رسیدن به وزن ثابت اندازه c˚116یک آون در دمای 

های اجزاء خوراک و کل جیره مقادیر مربوط به  از نمونه. شد

و  (ether extract)اتری ، عصاره(CP)پروتئین خام 

بر  NDFو  ADFو  1111سال  AOACخاکستر بر اساس 

. گیری شد اندازه 1331اساس روش ون سوست و همکاران 

برای گاو کامالً  1)ای درجه 6وضعیت بدنی براساس مقیاس 

، روز -11، -11در روزهای ( برای گاو کامالً چاق 6الغرو 

های شیر  از نمونه. پس از زایش ارزیابی شد+ 11و+ 11زایش،

شب های صبح و پس از ظهر و به صورت هفتگی در وعده

گیری پروتئین و چربی شیر با استفاده از دستگاه  جهت اندازه
78110: Foss, Denmark) Milk – O – Scan 

Minor )استفاده گردید. 

های خالءدار از سیاهرگ  های خون با استفاده از لوله نمونه

گرفته شده و برای ارزیابی  11و  18، 5، 1دمی در روزهای 

مقدار فعالیت گلوتاتیون . نیتروژن اوره خون استفاده شد

پراکسیداز پالسمایی با استفاده از یک کیت آزمایشی تجاری 

کل ظرفیت . ارزیابی شد( رنسل متعلق به شرکت رندوکس)

اکسیدانتی با استفاده از یک کیت تجاری مربوط به  آنتی

 . شرکت رندوکس ارزیابی گردید

 

 محافظت اسید آمینه و خورانیدن آن 

بهترین سطح استفاده از فرم آلدئید جهت برای ارزیابی 

محافظت آن در برابر فلور میکروبی شکمبه آزمایشی طراحی 

ابتدا . شد که در آن از مایع تازه شکمبه گاو استفاده گردید

دار محیط هایی تهیه شد که تنها منبع نیتروژن محیط کشت

ها، اسید آمینه گلوتامین معمولی و یا جهت استفاده میکروب

، 6/1)آلدئید ظت شده با سطوح مختلف عمل آوری با فرممحاف

سپس میزان رشد میکروبی با استفاده . بود( درصد 1و  6/1، 1

 (Varion, Cary, 50 Scan)از دستگاه اسیکتروفتومتر 

 . انجام گرفت

 

 آنالیز آماری

در قالب طرح  1×1در این پژوهش از آزمایش فاکتوریل 

های  هده استفاده شده و دادههای کامل تصادفی چند مشا بلوک

با استفاده از ...( ماده خشک مصرفی، شیر و )گیری شده  اندازه

تجزیه واریانس گشته و جهت مقایسه و  SASافزار  نرم

گیری اثرات عوامل مؤثر در آزمایش از مقایسه میانگین  اندازه

 . دانکن استفاده شد
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 نتایج و بحث
 یدئآلد آوری با فرمبهترین سطح عمل

مشخص گردید که ( T– Test)با استفاده از آزمون استیودنت 
آلدئید بوده  فرم% 1آوری با  آوری، عمل بهترین سطح عمل

و سطوح بیشتر از آن مشاهده % 1داری بین  اختالف معنی
 .باشد می% 6آلدئید بهتر از فرم%  1آوری با  نشده ولی عمل

 
 نماده خشک مصرفی، وضعیت بدنی و شیر و ترکیبات آ

نتایج مربوط به مقادیر ماده خشک مصرفی و تغییرات وضعیت 
از لحاظ ماده خشک . نشان داده شده است 1بدنی در جدول 

از بین تیمارهای مختلف تفاوت  18و  5، 1مصرفی در روزهای 
داری مشاهده نشد و این نتایج مشابه با نتایج پژوهش  معنی

Plaizier et al. (2001) شک مصرفی اما ماده خ. باشد می
دار بین تیمارها  روز پس از زایش دارای اختالف معنی 11در 

 -گلوتامین)و بیشترین مقدار مربوطه به ( >16/1p)بود 
بدون گلوتامین  -گلوتامینو کمترین مقدارمربوط به ( گلوتامین

نتایج نشان داده است که اثر متقابلی بین زمان مربوط به . بود
پس از زایش وجود نداشته، اما خورانیدن گلوتامین در پیش و 

دار بر مقدار  خورانیدن گلوتامین پس از زایش دارای اثر معنی
روز پس از زایش بود  11مقدار ماده خشک مصرفی در 

(16/1p< .)اند که گلوتامین به طور  دانشمندان نشان داده
های دستگاه گوارش مورد استفاده قرار  وسیع توسط بافت

اند که در پس از زایش وزن تر روده  گرفته و برخی نشان داده

در  . (Gibb et al., 1992)یابد  درصد افزایش می 11حدود 
دادند که  نشان  Burrin et al.  (1991)یک  تحقیق  

ها با گلوتامین منجر به افزایش طول سازی جیره خوکمکمل
از طرف . گردد پرزهای روده و افزایش سطح ناحیه ژژنوم می

های  نشان دادند که سلول Reeds et al. (2000)دیگر 
هایی که دارای  موکوزال دستگاه گوارش به مانند سایر سلول

به نیتروژن حاصل ( سیستم ایمنی)تکثیر و تمایز سریع هستند 
کربامیل فسفاتاز )از گلوتامین جهت ساخت بازهای پیریمیدین 

II ها و نهایتاً  و پورین( پالسماییDNA  وRNA نیاز دارند. 
توان اینطور استنباط کرد که افزایش ماده خشک مصرفی  می
و  گلوتامین -گلوتامینهای  روز پس از زایش در گروه 11در 

احتماالً مربوط به افزایش حجم  گلوتامین -بدون گلوتامین
دستگاه گوارش و شکمبه در نتیجه دسترسی بیشتر به انرژی و 

اثر خود را از  پروتئین حاصل از گلوتامین افزوده شده است که
های دستگاه  طریق تامین نیتروژن برای رشد بیشتر سلول

برای بررسی اثرات . گوارش و حجم آن اعمال کرده است
گلوتامین بر روی تغییرات وضعیت بدنی، تغییرات وضعیت 

روز پس از زایش مورد بررسی  11و  11، 1بدنی در روزهای 
. مشاهده نگردید داری بین تیمارها قرار گرفت ولی تفاوت معنی

شاید علت عدم تأثیر گلوتامین بر تغییرات وضعیت بدنی مربوط 
به مقادیر ناچیز انرژی و پروتئین حاصله از آن و یا مصرف 

های  هایی باشد که ارتباط خاصی با بافت گلوتامین در بافت
 . ذخیره بدن ندارند

 

 اثرات گلوتامین بر ماده خشک مصرفی و تغییرات وضعیت بدنی در تیمارهای آزمایشی در بعد از زایش .2جدول 

 آیتم
      

SE 
P-Value 

 B A A×B  ب-ب گ-ب ب-گ گ-گ 

 (کیلوگرم در روز)ماده خشک مصرفی 

 روز نسبت به زایش

0 8.94 8.88 8.76 9.03  1.04 0.86 0.35 0.15 

+7 14.98 14.91 14.85 14.89  0.47 0.98 0.83 0.87 

+14 17.49 17.75 17.64 18.03  0.59 0.11 0.29 0.75 

+21 19.36a 19.2a 18.36b 19.09a  0.18 0.36 0.01 0.06 

           

 (BCS)تغییرات وضعیت بدنی 

 روز نسبت به زایش

0 3.66 3.58 3.66 3.61  0.18 0.27 0.82 0.82 

+10 3.41 3.33 3.41 3.36  0.28 0.27 0.82 0.82 

+21 3.19 3.08 3.05 3.19  0.14 0.81 0.81 0.54 

           

 نیتروژن اوره ای خون

 (میلی گرم در دسی لیتر)

+10 14.65 14.79 13.76 13.98  2.42 0.14 0.75 0.93 

+21 15.61 15.72 15.16 15.1  1.37 0.56 0.31 0.21 

 (.p≤16/1) باشند دار با یکدیگر می اعداد با حروف غیر مشابه در هر ستون دارای تفاوت معنی

 A= اثر زمان خورانیدن گلوتامین   (بدون گلوتامین -بدون گلوتامین= )ب، ب

 B= اثر سطوح گلوتامین    (گلوتامین-گلوتامینبدون = )ب، گ

 A×B= اثر متقابل بین زمان و سطح خورانیدن گلوتامین    (بدون گلوتامین -گلوتامین= )گ، ب

 (گلوتامین -گلوتامین = )گ، گ
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نتایج مربوط به مقادیر شیر مقدار کل شیر تولیدی و 
در روز زایش . نشان داده شده است 9جدول ترکیبات آن در 

اثرات متقابل . دار بین تیمارهای مختلف بود دارای تفاوت معنی
. دار بود زایش فاقد اختالف معنی بین خورانیدن پیش و پس از

و پس از ( >11/1p)خورانیدن اسید آمینه در پیش از زایش 
در  دار بر مقدار شیر تولیدی دارای اثر معنی( >16/1p)زایش 

بیشترین مقدار شیر تولیدی در روز زایش . روز زایش بوده است
و کمترین مقدار  گلوتامین -مربوط به گروه بدون گلوتامین 

به دلیل اینکه . بدون گلوتامین بود -گلوتامینمربوط به گروه 
تواند اثر کاهنده بر ساخت پروتئین  آلدئید میعمل آوری با فرم

زایش پروتئین میکروبی میکروبی داشته و در پیش از 
دهد، مهمترین بخش پروتئین مصرفی حیوان را تشکیل می

تواند اثرات منفی بر تولید  کاهش ساخت پروتئین میکروبی می
، 5مقدار تولید شیر در روزهای . شیر در روز زایش داشته باشد

دار بین تیمارهای  پس از زایش فاقد اختالف معنی 11و  18
 Doepel etهای  ه در توافق با یافتهمختلف بوده و این یافت

al. (2006) دانی  باشد که نشان دادند تزریق داخل شیر می
در برخی از . دار بر تولید شیر نبود گلوتامین دارای اثر معنی

ها نشان داده شده است که در گاوهایی که با  پژوهش
شوند اسید آمینه  های بر اساس سیالژ ذرت تغذیه می جیره

تواند محدودکننده تولید  اً در اوایل زایش میمتیونین خصوص
نشان داده شده . (Drackley et al., 2001)شیر باشد 

است که گلوتامین با آمیناسیون مجدد کتو اسید متیونین 
 Blarzino)تواند از اکسیداسیون جلوگیری به عمل آورد  می

et al., 1994)  و از این طریق با حفظ مقداری از متیونین از
اکسیداسیون به حفظ متیونین در بدن به عنوان یک اسید 

اگرچه مطالعات نشان دادند که . آمینه محدود کمک کند
درصد گروه آمینی متیونین کبد نشات گرفته از  6حداکثر 

تواند در اوایل شیردهی  گلوتامین است اما همین مقدار کم می
ای شیرده در باالنس منفی متیونین قرار دارند که گاوه

داری بین تیمارهای مختلف از  تفاوت معنی. کننده باشد تعیین
افته در توافق یلحاظ چربی و پروتئین شیر مشاهده نشد و این 

باشد که نشان دادند  می Plaizier et al. (2001)های  یافته
ی بر چربی و دار تزریق داخل شیر دانی گلوتامین فاقد اثر معنی

 .پروتئین شیر بود
 

اکسیدانتی، فعالیت گلوتاتیون  کل وضعیت آنتی
 پراکسیداز پالسمایی و ازت اوره ای خون 

نشان داده  8های مربوط به تنش اکسیداتیو در جدول  فراسنجه
اکسیدانی پالسمایی در روز زایش  مقادیر کل ظرفیت آنتی. اند شده

. نبوده است داری با یکدیگر در بین تیمارها دارای تفاوت معنی
اند که کنترل و عملکرد کل  بعضی از محققین نشان داده

. اکسیدانی تحت کنترل هموستاتیک قرار دارد ظرفیت آنتی
Miller et al. (1993)  نشان دادند که ممکن است کاهش

تنش اکسیداتیو در پیش از زایمان مربوط به افزایش ظرفیت 
این بدان . باشد زایمان می اکسیدانی در حول و حوش آنتی

شود ظرفیت  معنی است که زمانی که تنش اکسیداتیو زیاد می
اکسیدانتی  اکسیدانتی اندوژنوسی نیز با افزایش توان آنتی آنتی

خورانیدن گلوتامین پس از زایمان . شود خود به خود زیاد می
اکسیدانی  دار بر وضعیت کل ظرفیت آنتی دارای اثر معنی

پس از زایمان بوده است  11و  18، 5روزهای پالسمایی در 
(16/1p< .)رسد که خورانیدن اسید آمینه پس از  به نظر می

زایمان دارای اثرات افزایشی بر وضعیت کل ظرفیت 
باشد و بیشترین مقادیر مربوط به  اکسیدانی پالسمایی می آنتی

 گلوتامین -گلوتامینو بدون  گلوتامین -تیمارهای گلوتامین 
، که (Lucy et al., 2001)بسیاری اعتقاد دارند . دباش می

کارایی عملکرد تولیدمثل به داشتن یک دوره انتقال عاری از 
های  نشان داده شده است که گروه. بیماری بستگی دارد

هایی که  ناشی از اسیدآمینه سیتئین پروتئین (SH)سولفیدریل 
سیستئین و  Lدر کبد ساخته میشود به ویژه آلبومین، 

اکسیدانتی  موسیستئین دارای نقش بسیار بزرگی در دفاع آنتیه
به عبارت دیگر در . (Uleand et al., 1996)باشند  بدن می

فاز حاد پاسخ کبدی که در پس از زایمان در مواجهه با عفونت 
افتد ممکن است که گلوتامین با و التهاب و استرس اتفاق می

آالنین و متیونین از  حفظ بعضی از اسیدهای آمینه مانند فنیل
های فاز کبدی حاد  اکسیداسیون که در ساخت پروتئین

توانند پاسخ کبدی را محدود کنند  مشارکت عمده دارند و می
ما . (Reeds et al., 1994)نقش ارزشمندی داشته باشد 

مدارکی دال بر اثر گلو تامین بر ساخت آلبومین نیافتیم اما 
تواند  دهد کمبود پروتئین می مطالعاتی وجود دارد که نشان می
. (Jahoor et al., 1999)ساخت آلبومین را کاهش دهد 

مطالعات بسیاری نشان دادند که افزایش مصرف سیستئین 
تواند منجر به افزایش عملکرد سیستم ایمنی، افزایش  می

های  سطح آلبومین پالسمایی و کاهش سطح سایتوکاین
رسد که  به نظر می .(Grimble et al., 2001)التهابی شود 

افزایش دسترسی به گلوتامین در روده پس از زایش جلوگیری از 
تواند اثر محافظتی بر  تخمیر آن در شکمبه با استفاده می

آالنین با آمیناسیون مجدد اکواسیدهای اکسداسیون متیونین، فینل
واضح است که افزایش دسترسی . آنها در کبد داشته باشد

وح فیزیولوژیکی سیستئین را افزایش داده و تواند سط متیونین می

 .پالسما باال ببرد را در SHهای سولفیدریل یا  سطح گروه
 
 



 1931دوم، پاییز شماره  اول،سال شناسی جانوری تجربی، ی زیستعلمی ـ پژوهشمجله   51

 

 چربی شیر و پروتیین شیردر تیمارهای آزمایشی در بعد از زایش ،اثرات گلوتامین بر شیر تولیدی .3جدول 

 آیتم
      

SE 
P-Value 

 B A A×B  ب-ب گ-ب ب-گ گ-گ 

 (کیلوگرم در روز)شیر تولیدی 

 روز نسبت به زایش

0 13.66a 9.89c 14.68a 11.28b  1.11 0.19 0.05 0.84 

+7 22.21 21.55 21.14 21.25  0.47 0.86 0.67 0.81 

+14 30.87 29.15 27.62 27.72  0.59 0.66 0.21 0.62 

+21 35.38 34.18 34.32 32.24  0.18 0.36 0.4 0.8 

          

 10 33.3 34.2 33.8 33.8  0.28 0.35 0.33 0.52+ (g/kg)چربی شیر 

 0.11 0.28 0.29 0.14  34.4 35.0 34.7 34.3 21+ روز نسبت به زایش

           

 (g/kg)پروتیین شیر 

 روز نسبت به زایش

+10 31.5 30.7 31.2 31.0  0.43 0.39 0.34 0.29 

+21 31.4 30.8 31.0 31.2  0.13 0.36 0.26 0.53 

 (.p≤16/1)باشند  دار با یکدیگر می اعداد با حروف غیر مشابه در هر ستون دارای تفاوت معنی

 A=اثر زمان خورانیدن گلوتامین   (بدون گلوتامین -بدون گلوتامین= )ب، ب

 B=اثر سطوح گلوتامین   (گلوتامین-بدون گلوتامین= )ب، گ

 A×B=اثر متقابل بین زمان و سطح خورانیدن گلوتامین   (بدون گلوتامین -گلوتامین)= گ، ب

 (گلوتامین -گلوتامین = )گ، گ

 
دهد که بین تیمارها از لحاظ وضعیت  نتایج نشان می

فعالیت گلوتاتیون پالسمایی در روز زایمان بین تیمارها 

دهد  نتایج نشان می(. >16/1p)وجود داشت دار  اختالف معنی

تواند اثرات افزایشی  که خورانیدن اسید آمینه پس از زایش می

. داشته باشد بر میزان فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز پالسمایی

روز پس  5در  وضعیت فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز پالسمایی

وده است و دار ب از زایمان نیز دربین تیمارها دارای تفاوت معنی

عالوه بر آن اثر متقابل بین زمان خورانیدن گلوتامین و سطح 

گلوتامین بر وضعیت فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز پالسمایی در 

روز پس  18در (. >16/1p)دار بود  روز پس از زایمان معنی 5

از زایمان بین تیمارهای مختلف از لحاظ فعالیت گلوتاتیون 

داری وجود نداشته، اما در  ف معنیپراکسیداز پالسمایی اختال

روز پس از زایمان زمان خورانیدن گلوتامین و سطح  11

داری بر میزان فعالیت گلوتاتیون  گلوتامین دارای اثر معنی

بوده ولی اثر متقابل زمان خورانیدن  پراکسیداز پالسمایی

رسد  به نظر می. باشد دار نمی گلوتامین و سطح گلوتامین معنی

سید آمینه در پیش و پس از زایمان دارای اثرات خورانیدن ا

افزایشی بر میزان فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز پالسمایی باشد 

در گاوهای شیری پر تولید خصوصاً در اوایل زایش با افزایش 

کیلوگرم پروتئین از طریق شیر  1تولید شیر روزانه بیش از 

کل %  91 گردد، که این بیش ازترشح شده و از بدن خارج می

. (Reeds et al., 2000)باشد  پروتئین موجود در پالسما می

گزارش  گلوتامین بیشترین اسید آمینه در پالسما و شیر بوده و

درصد کاهش در  91الی  16گردیده است که در اوایل زایش 

درصد کاهش در  56و  (Miejer et al., 1993)پالسما 

 .(Reeds et al., 2000)عضالت مشاهده گردیده است 

در کبد از  de novoگلوتاتیون به طور عمده به صورت 

شود و کاهش  گلوتامات، گلیسین و سیستئین ساخته می

تواند  افتد میعملکرد کبد که معموالً در اوایل زایش اتفاق می

 Doepel et)اثرات مخرب بر ساخت گلوتاتیون داشته باشد 

al., 2006) . تبدیل کبد دارای توان منحصر به فرد در

تواند  میتونین به سیستئین بوده و کاهش عملکرد آن می

 ,.Kaplowitz et al)ساخت گلوتاتیون را مختل کند 

ساخت گلوتاتیون به میزان بسیار زیادی بستگی به . (1985

دسترسی پیش سازهای آن داشته و با ساخت آلبومین برسر 

 Droge et)کند  میزان سیستئین قابل دسترس رقابت می

al., 1994) . دانستن این نکته بسیار مهم است کهkm 

کننده اسیدهای آمینه برای ساخت پروتئین  های تحریک آنزیم

که برای گاما گلوتامیل  مول در لیتر بوده در حالی میلی 119/1

باشد و این بدان  مول در لیتر می میلی 196/1سیستئین سنتاز 

 115ت های بیو سنتز پروتئین در غلظ معنی است که چرخه

برابر کمتر سیستئین نسبت به ساخت گاما گلوتامیل سیستئین 

با بیشترین کارایی ساخت پروتئین را انجام داده و طبیعی است 

تاتیون به علت کاهش دسترسی  که در این حالت ساخت گلو
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سیستئین کاهش پیدا کرده و یا ممکن است حتی به صفر 

ای اثرات گلوتامین دار. (Grimble et al., 2001)برسد 

زیادی بر دسترسی گلوتامات و با جلوگیری کردن از 

تواند اثرات مثبتی بر افزایش  اکسیداسیون متیونین می

در یک . (Blarzino et al., 1994)سیستئین داشته باشد 

ها موجب افزایش گلوتاتیون  مطالعه خورانیدن گلوتامین به رت

از نتیجه کلی . (Cao et al., 1998)دربافت روده شد 

تواند این باشد که افزایش دسترسی گلوتامین  اظهارات فوق می

های مختلف بر ساخت گلوتاتیون  تواند از جنبه برای حیوان می

 .داشته و ساخت گلوتاتیون را افزایش دهد

جهت بررسی اثرات خورانیدن گلوتامین محافظت شده 

ای خون، مقدار نیتروژن اوره خون در بر مقدار نیتروژن اوره

گونه  گیری شد هیچ روز پس از زایش اندازه 11و  11

داری بین تیمارها در روزهای فوق مشاهده  اختالف معنی

بینی بود، زیرا محافظت اسیدآمینه این نتایج قابل پیش. نشد

آمیناسیون گلوتامین در  تواند از دی آلدئید می به وسیله فرم

 شکمبه جلوگیری به عمل آورده و موجب افزایش آمونیاک

های  هماهنگ با یافته این یافته در. و اوره خون نشود

Plaizier et al. (2001) باشد که نشان دادند تزریق  می

داخل شیر دانی گلوتامین اثری بر نیتروژن اوره خون 

توان گفت که محافظت  به عبارت دیگر می. نداشت

تواند مصرف آن را در  درصد فرم آلدئید می 1گلوتامین با 

 .کبد و کل دستگاه گوراش افزایش دهد

 

 گیرینتیجه

رسد که  نظر می با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش به

آوری اسیدآمینه گلوتامین،  آلدهید جهت عمل بهترین سطح فرم

آلدهید بوده و افزایش دسترسی  درصد فرم 1آوری با عمل

گلوتامین در دستگاه گوارش گاوهای شیری در دوره انتقال 

تواند اثر افزایشی بر رشد دستگاه گوارش و افزایش مقدار  می

از سوی دیگر با توجه به . ماده خشک مصرفی داشته باشد

نقش گلوتامین در ساخت گلوتاتیون، افزایش مصرف آن 

تواند موجب افزایش فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز پالسمایی  می

اکسیدانتی پالسما و کاهش تنش  و افزایش کل ظرفیت آنتی

اکسیداتیو به دلیل افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانتی پالسما در 

 .زا شودگاوهای تازه

 

 اکسیدانتی و ظرفیت گلوتاتیون پراکسیداز پالسمایی در تیمارهای آزمایشی در بعد از زایش اثرات گلوتامین بر تغییرات کل ظرفیت آنتی .4جدول 

 آیتم
      

SE 
P-Value 

 B A A×B  ب-ب گ-ب ب-گ گ-گ 

 (مول بر لیترمیلی )اکسیدانتی پالسما  کل ظرفیت آنتی

 روز نسبت به زایش

0 0.33 0.35 0.36 0.34  1.11 0.49 0.96 0.33 

+7 0.34a 0.29b 0.35a 0.3b  0.47 0.53 0.01 0.79 

+14 0.32a 0.24b 0.31a 0.26b  0.59 0.62 0.01 0.16 

+21 0.26a 0.21b 0.26a 0.21b  0.18 0.87 0.01 0.63 

           

  گلوتاتیون پراکسیداز

 (units/ml PCV) 
 روز نسبت به زایش

0 57.7a 54.8a 56.9a 49.34b  5.12 0.7 0.04 0.17 

+7 52.95a 48.17b 52.51a 42.37c  3.72 0.01 0.01 0.08 

+14 50.27a 42.2b 48.51a 38.84b  1.5 0.08 0.01 0.58 

+21 46.60a 40.3b 45.38a 36.02c  2.6 0.01 0.01 0.13 

 A=اثر زمان خورانیدن گلوتامین    (بدون گلوتامین -گلوتامینبدون = )ب، ب

 B=اثر سطوح گلوتامین    (گلوتامین-بدون گلوتامین= )ب، گ

 A×B=اثر متقابل بین زمان و سطح خورانیدن گلوتامین    (بدون گلوتامین -گلوتامین= )گ، ب

 (گلوتامین -گلوتامین = )گ، گ
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