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 چکیده

از مشتقات پورینی می توان برای اندازه گیری پروتئین میکرویی سنتز شدده رر شدکه ا اسدتهاره .درر   :زمینه مطالعاتی

روش  تز پروتئین میکروبی رر رو نژار سیستانی و هلشتاین بور مقایسا رفع مشتقات پورینی و سن ،هدف از تحقیق هدف:

راٌس گوسالا با عندوان تکدرار  7نژار .ا هر نژار رارای  2ها رر سطح نگهداری و رر یک طرح .امل تصارفی رر جیره کار:

ا مشدتقات پدورینی مرت ا جهع آوری شد تد 5روز و هر روز01ای برای و با رامها تغذیا شد  اررار با روش نقطا بور تهیا

ای خون( ررهدر گلیسیرید، نیتروژن اوره)گلو.ز،تری های خونیگیری فراسنجاگیری شور  ههچنین، با منظور اندازهاندازه

نتایج نشدان رار میدزان جدذر پدروتئین میکروبدی  نتایج:گیری از طریق ورید وراج انجام شد  رو نژار از هها گاوها نهونا

هدای با طور معنی راری بیشتر از گوسدالا میلی مول رر روز بور .ا 77/22با مقدار  ی سیستانیهاتولید شده رر گوسالا

  میزان آالنتوئین رفعی و اسیداوریک  رر رو نژار اخدتفف معندی راری (P<10/1)بور  میلی مول بر روز( 87/01) هلشتاین

میدزان    (P<10/1) تهداوت معندی راری راشدتند  گلیسدیریدای خدون و تریرر هر رو نژار گلدو.ز، نیتدروژن اوره نداشت 

و  17/28، 2/77)بدا ترتید   گلیسیرید هم رر نژار سیستانی بیش از نژار هلشتاین بورای خون و تریگلو.ز، نیتروژن اوره

  میلی گدرم رر رسدی لیتدر رر ندژار هلشدتاین( 22/22و 27/01، 50/17میلی گرم رر رسی لیتر رر نژار سیستانی و  57/81

بدی رر با طور .لی نتایج این مطالعا نشان رار .ا با تغذیا جیره یکسان راندمان سنتز پروتئین میکرو یجه گیری نهایی:نت

 راری بیشتر از نژار هلشتاین بور نژار سیستانی با طور معنی

 

 مشتقات پورینی، سنتز پروتئین میکروبی، سیستانی، هلشتاین واژگان کلیدی:
 

 

 مقدمه

هدای میکروبدی  رر شکه ا توسد  آندزیم پروتئین جیره

آمونیدا  و اسدیدهای آمیندا تجزیدا  ،شکه ا با پپتیددها

شدددور .دددا ایدددن تر.ی دددات رر نتیجدددا فعالیدددت مدددی

های شکه ا با پروتئین میکروبدی ت ددیل میکروارگانیسم

های مختلهی بدرای تعیدین میدزان سدنتز شوند  روشمی

-مدی شدور .داپروتئین میکروبی رر شکه ا استهاره می

)اسدید  RNAهدای میکروبدی ههچدون توان با شداخ 

ری آمینوپهیلیدددک اسدددید( یدددا ) DAPAری ونو.لئیدددک(،

یکدی از  اشاره .درر  32S ،15N ،32Pهای ههچون ایزوتوپ
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های ساره و ارزان برای بدرآورر میدزان پدروتئین روش

میکروبی سنتز شده رر شدکه ا، تعیدین مقددار مشدتقات 

 فچن و اورسکو) رار استپورینی رفع شده از طریق ار

هددای نو.لئیددک راری بددین اسددیدارت ددام معنددی ( 2112

ات پورینی اررار وجدور رارر خروجی از شکه ا و مشتق

تددوان از مشددتقات پددورینی اررار جهددت تخهددین .ددا مددی

پددروتئین  اسددتهاره .ددرر  پددروتئین میکروبددی شددکه ا

ررصدد پدروتئین بابدل  38تدا  22تواندد از میکروبی مدی

 ،2112 فچن و ارسدکو) ای رام را تاٌمین .ندرسترس بر

و وربیددک و  0377، فوجیهددارا و ههکدداران 0337فددائو 

(  اساس این روش بر این فرضیا استوار 0331ههکاران 

ررصد از آرندین و گدوانین خدورا   33است .ا بیش از 

مصرفی توس  نشخوار.نندگان رر شکه ا تجزیا شدده 

 وره باریددکو لددذا بازهددای پددورینی وارر شددده بددا ر

نشخوار.نندگان عهدتاً منشاٌ میکروبی راشتا .ا با طدور 

ررصد جدذر  71ررصد هضم و با 78متوس  با ضری  

( مشدتقات پدورینی 0331اوسوجی و ههکاران ) گرررمی

د اوریک، هیپوزانتین و زانتدین مدیآالنتوئین، اسی شامل

گاومیش با علت فعالیت باالی آندزیم  باشند .ا رر گاو و

ن ا.سیداز رر مو.وس روره و خدون هیپدوزانتین و زانتی

زانتین با اسید اوریک ت دیل شده و بر این م نا مشدتقات 

اررار گدداو و گدداومیش فقدد  اسددید  پددورینی موجددور رر

، چدن 0331چن و ههکاران ) باشداوریک و آالنتویئن می

مشتقات  رفع .ل  (0335و چن و گومز  0331و ههکاران 

ای .وهان رار محلی انددونزی و رر گاوه (1PD( پورینی

 23/05و  27/52شدیری رورگددا بدا ترتیدد  رر محدددوره 

میلدی  17/11تدا  81/20از  آالنتوئینمیلی مول رر روز و

مول رر روز برای باالترین و پایین ترین سطح مصدرف 

.ددا تهدداوت معنددی راری نداشددت  خددورا  گددزارش شددد

.ل ا رفع نتایج نشان رار .. (0333و ههکاران  ونجوسو)

هدای یکسدان رر گاوهدای مشتقات پدورینی تحدت جیدره

 ههکاران چن و) .وهاندار با گاوهای اروپایی مشابا بور

و  0318، تددوپو و الیددوت 2112، مددو و ههکدداران 2118

                                                      
1 - Purine derivatives 

 PDنتایج نشان رار .ا رفدع (  0337گنونی و ههکاران او

 رر گاوهای .وهاندار رر حالت ناشتا با گاوهای اروپایی

گنددونی و ا، و0331سددوجی و ههکدداران او) مشددابا بددور

رر  PDرفدع  ( 0331و وربیک وههکداران 0337ههکاران 

میلی مدول رر  07/1حالت ناشتا برای گاوهای .وهاندار 

تددا  شدداال و  ( 0331اوسددوجی و ههکدداران ) روز بددور

( میزان .ل مشتقات پدورینی و .دراتینین 2110ههکاران )

حددور  تید بدا تر را برای گاوهدای .وهانددار و رورگدا

و  گددزارش نهورندددمیلددی مددول رر روز  15/0و  1/72

ههچنین، نشان رارندد .دا مشدتقات پدورینی و .دراتینین 

نشان نددار  نگهداریتهاوت معنی راری با مصرف جیره 

اما رفع .راتینین با وزن بدن تهداوت معندی راری نشدان 

-ا بر روی گوسالاع( با مطال2117و ههکاران ) سین رار 

معندی  ارت دام.ا آالنتدوئین  گزارش .ررند های رورگا 

راری با مصرف خورا  رارر ومحصول اصلی مشتقات 

 رانددمان سدنتز  ههچنین نشان راره شد .ا استپورینی 

علددت  .ددا رارری راری نیتددروژن میکروبددی تهدداوت معندد

افزایش راندمان استهاره از نیتدروژن خدورا  رر حالدت 

( نشان رار رفع 2115و ههکاران ) اوجدانتایج  بور ناشتا 

رر گاوهای .وهانددار و  .ل مشتقات پورینی و آالنتوئین

های غذایی .اهش یافدت و رورگا رر پاسخ با محدوریت

تهدداوت معنددی رار ن ددور  ایددن محققددین میددزان پددروتئین 

میکروبی سنتز شدده رر گاوهدای .وهانددار را بداالتر از 

.ددا بددا رلیددل افددزایش گاوهددای رورگددا بددرآورر .ررنددد 

هاره از حدا.ثر انرژی خورا  و ضری  ت دیل غذایی است

جرسیان و ههکاران   بورباالتر نس ت با گاوهای رورگا 

( نشان رارند رفع متوس  آالنتوئین، اسید اوریدک 2102)

میکروبدی ن ژنیتدروشدده و و .ل مشتقات پورینی جذر 

با سطح مصرف 0های .وهاندار نلورسنتز شده رر تلیسا

  ایددن محققددین رفددع ی راشددتمدداره خشددک رابطددا خطدد

ررصدد  80/01و رفع اسید اوریک را  13/73آالنتوئین را 

گزارش .ررندد و علدت آن را بدا مشتقات پورینی از .ل 

فعالیت باالی آنزیم زانتین ا.سیداز رر بافدت و خدون رر 

 .ت دیل هیپدوزانتین و زانتدین بدا اسدید اوریدک رانسدتند
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گرم رر  15/52ههچنین نیتروژن میکروبی سنتز شده را 

تددا.نون تحقیقددی رر مددورر تعیددین  .گددزارش .ررندددروز 

مشتقات پورینی رر گداو سیسدتانی انجدام نشدده اسدت  

هدای ثیر جیرهتداهدف از انجدام ایدن آزمدایش بررسدی 

یکسان بر مقدار سنتز پروتئین میکروبدی بدا اسدتهاره از 

رانددمان روش رفع مشدتقات پدورینی رر اررار و تعیدین 

های ندر سیسدتانی و الامیکروبی رر گوس پروتئینسنتز 

  بور هلشتاین 
 

 هامواد و روش

این آزمایش رر پژوهشکده رامهای خاص رانشگاه زابدل 

مدت  انجام شد  0832سال تا پایان بههن ماه رر ری ماه 

 روز با طول انجامید  81زمان آزمایش 

 های آزمایشیدام

)از  اینس گوسالا نر نژار سیستانی و هلشترا 02تعدار 

با .یلو گرم  811±81راٌس( با میانگین وزن  7هر نژار 

از رو گلا گاو سیستانی و  اختا نشده و ماه 05سن 

 هلشتاین تهیا و با محل اجرای طرح منتقل شدند 

 8×2) با ابعار  ها ب ل از ورور با جایگاه انهراریگوسالا

 وزن .شی شدند   (متر

  جیره آزمایشی

هدای آزمایشدی رر یری بدا جیدرهههتا عارت پذ 8حدور 

ها رر سطح نگهداری با ندرم افدزار جیره نظر گرفتا شد  

(0331NRC,) رر  با مقدار یک ررصد وزن بددن تنظیم و

هدا بدرار رر اختیدار رام رو وعده غذایی )ص ح و عصر( 

رام ها پیوستا بدا    .نسانتره( %85علوفا و  %15) گرفت

ی راشددتند   آر آشددامیدنی و نهددک رر آخددور رسترسدد

تدا  و ماره خشک تعیین پسهانده غذا هر روز جهع آوری

هدر راس رام تعیدین روزاندا ماره خشدک مقدار مصرف 

( نشدان راره 0) تر.ی  و اجدزای جیدره رر جددولشور  

 شده است 

 روش جمع آوری ادرار

لیتدری  5/0هدای جهع آوری اررار با اسدتهاره از بطدری

شدند و رو رستگیره بدا ها از تنا بریده انجام شد  بطری

هدا مهتول سیهی رر رو طرف آن نص  گررید  نیم بطری

هدای سدیهی وصدل با استهاره از یک .ش .ا بدا مهتدول

ها بسدتا و رر محدل خدروج شد با رور .هر گوسدالامی

-روز با روش نهوندا 01بضی  مستقر گررید و رر طی 

هدای و رر سداعتنهونا اررار  5هر روز  2ایگیری نقطا

با صورت عداری و بددون تحریدک  01و  02، 02، 01، 7

بدا منظدور ربیدق  ( 0335)چدن و گدومز  آوری شدجهع

میلدی  21مقددار ، 8آن بدا زیدر  pHشدن اررار و .اهش 

اررار  رمیلدی لیتد 21ررصدد بدا  2لیتر اسید سولهوریک 

گیری اررار اندازه pH ،اضافا گررید و بعد از جهع آوری

ا آن اسددید سددولهوریک و رر صددورت بلیددایی بددورن بدد

نهوندا  5.داهش یابدد  رر پایدان هدر روز  pHافزوره تا 

 -21اررار بددا هددم مخلددوم و تددا زمددان آنددالیز رر رمددای 

  سدپو نهوندا هدای ررجا سانتی گرار نگهدداری شددند

ررصد آن  01هرراس رر پایان آزمایش با هم مخلوم و 

بدا منظدور . برراشت تا آنالیز بدر روی آن انجدام شدور

پیشدنهاری گیری آالنتوئین نیز از روش ارائا شده زهاندا

بدا  ( استهاره شدد 0337) سازمان بین الهللی انرژی اتهی

ایدن روش مقدداریر آالنتددوئین موجددور رر نهونددا پددو از 

،آلهدان( VIS1215برائت با رستگاه اسپکتوفتومتر )مددل 

نانومتر تعیین شدند  سپو با استهاره  522رر طول موج 

اوریک شر.ت ط  گستران حیدان ایرانیدان از .یت اسید 

ندانومتر برائدت  121مقاریر اسید اوریک رر طدول مدوج 

مقدداریر .ددراتینین بددا اسددتهاره از رسددتگاه تجزیددا شددد  

و .یدت مخصدوص رر طدول مدوج  RA-1000اتوماتیک 

های فیزیکدی برای تعیین ویژگینانومتر تعیین شد   511

سک حاوی یخ با ها رر راخل ففو شیهیایی اررار، نهونا

بدرراری تعیدین رر محل نهونا pHآزمایشگاه منتقل شد  

وزن مخصوص با  .(EU+CRISON Bassic20))) شد

رفرا.تومتر، ههچنین تعدار گل ول سدهید، گل دول برمدز و 

سددلولهای پوششددی موجددور رر اررار بددا اسددتهاره از 

گیری برای اندازه ( تعیین شدند 21میکروسکوپ )عدسی 

                                                      
2 - Spot sampling 
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سدا روز آخدر آزمدایش  خونی خدونگیری هایفراسنجا

از وریدد وراج بدا وسدیلا  سا ساعت بعد از مصرف غذا

هدا بدا های یک بار مصرف انجام گررید و نهونداسرنگ

 آزمایشگاه انتقال راره شدد وررون ففسک رارای یخ با 

ربیقددا سددانتریهیوژ  05رور رر ربیقددا و مدددت  8111رر 

بدا اسدتهاره از  و  شد  مایع پفسها از بقیا خون جدا شد

های شر.ت ط  گستران حیدان ایرانیدان و رسدتگاه .یت

گلیسدیرید و مقاریر گلو.ز، تری (Promمدل  (اتوآناالیزر

 گیری شد  ای خون اندازهنیتروژن اوره
 

 

 نژاد سیستانی و هلشتاین گوساله های ترکیب جیره آزمایشی تغذیه شده به -1جدول 

 )%( DM اجزا

 83/21 یونجا خشک

 57/83 .اه گندم

 50/01 جو

 37/3 س وس گندم

 51/0 .نجالا تخم پن ا

 82/0 تهالا چغندر بند

 82/0 تهالا زیتون

 17/0 گندم بلغور شده

 31/1 .نجالا .لزا

 11/1 .ربنات .لسیم

 11/1 نهک

 )%(DM تر.ی ات شیهیایی)%(            
ME (مگا.الری/.یلوگرم) 03/0 
CP 15/01 

DM 00/31 
CF 00 

NDF 21/50 
ADF 27/80 

Ca 71/1 
P 28/1 

RDP 2/53 
RUP 1/83 

ME انرژی متابولیسهی :CPپروتئین خام: DM:     ماره خشکCF:  فی ر خامNDF:   فی ر نامحلول رر شوینده خنثیADF:   فی ر نامحلول رر

 پروتئین تجزیا ناپذیر شکه ا ای   :RUPشکه ا ای    پروتئین تجزیا پذیر   :RDP: فسهر  P : .لسیم     Caشوینده اسیدی  

 

 فاده برای تعیین نیتروژن میکروبیروابط مورد است

با توجا با اینکا جهع آوری .ل اررار مشکل است بدرای 

ای تعیین پدروتئین میکروبدی از روش جهدع آوری نقطدا

اررار اسددتهاره شددد  بددا اسددتهاره از معارلددا زیددر میددزان 

بددون  PDCفعی بر اسداس شداخ  مشتقات پورینی ر

 Cنیاز با جهع آوری .ل اررار محاس ا و رر این رابطدا 

 )0.75mmol/kg BW.راتینین رفعدی روزاندا بدر حسد  )
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ای اسدتهاره گیری نقطدااز این شاخ  برای اندازهاست  

 ( 0331شده است )چن و ههکاران 

 
رر گوسالا نژار سیسدتانی و هلشدتاین پدو از محاسد ا 

، میزان مشتقات پورینی جدذر (Y)ورینی رفعیمشتقات پ

های زیر محاسد ا با ترتی  با استهاره از رابطا (X)شده

 ( 0335)چن و گومز  شد

 سیستانینژاد برای   

 هلشتایننژاد برای      

بددا وجددور مقدددار مشددتقات پددورینی جددذر شددده میددزان 

نیتروژن میکروبی وارر شده با روره باریک با اسدتهاره 

  ( IAEA0337 زیر محاس ا شد) از رابطا

 
 





 727.0

100083.0116.0

70dmmolX
dgNNMicrobial

 

 هاتجزیه آماری داده

های بدست آمده، از ندرم افدزار برای تجزیا آماری راره 

SAS (2112 ) رویا  و 3نسخاGLM و میانگین استهاره 

مددل  مقایسا شددند  Tبا آزمون  حدابل مربعات راره ها

  آماری آزمایش با صورت زیر بور:
ijƸ+xi+µ =ij Y 

  =µ ، مقدارعدری هر مشاهده =  ijY.ا رر این مدل
خطای  =ijƸ وتیهار اثر = jX، جهعیت میانگین .ل

 .باشدآزمایش می

 

 نتایج و بحث

 پورینی مشتقات دفع الگوی

هددای تولیددد پددروتئین میکروبددی رر رو نددژار فراسددنجا

( نشددان راره شددده 2سیسددتانی و هلشددتاین رر جدددول )

مشددتقات  .ددل حقیددق نشددان رار .ددانتددایج ایددن ت اسددت 

رفدع شدده از اررار، رر  )آالنتوئین و اسیداوریک(پورینی

و  85/2گوسالا هدای سیسدتانی و هلشدتاین بدا ترتید  

های مشاهده شده میلی مول رر روز بور .ا تهاوت 71/2

عدری رفدع مشدتقات پدورینی رر  از لحاظرار ن ور  معنی

بدور .دا احتهداالٌ نژار هلشتاین بیشتر از نژار سیسدتانی 

رلیددل آن راندددمان جددذر بدداالتر ایددن مشددتقات رر نددژار 

 بدا تغذیدامحققین گدزارش .ررندد   سیستانی بوره است

اسدید اوریدک و  ، رفع آالنتوئین،رر سطح نگهداری جیره

.راتینین از اررار گاوهای .وهاندار وآنگوال تهاوت معنی 

ش مطابقت ها با نتایج این آزمایراری نشان ندار .ا یافتا

و ههکاران  وو سوجون 0331اوسوجی و ههکاران رارر )

( بددا مطالعددا بددر روی 2111نددو و ههکدداران )ر(  0333

.دا بدا افدزایش  نشدان رارنددنژارهای مختلد  پدرواری 

  مصرف ماره خشک رفع مشتقات پورینی افزایش یافدت

( نشددان رار رفددع .ددل 2115نتددایج اوجدددا و ههکدداران )

تددوئین رر گاوهددای .وهاندددار و مشددتقات پددورینی و آالن

های غذایی .اهش یافدت و رورگا رر پاسخ با محدوریت

تهدداوت معنددی رار ن ددور  ایددن محققددین میددزان پددروتئین 

میکروبی سنتز شدده رر گاوهدای .وهانددار را بداالتر از 

افددزایش  آن یددلگاوهددای رورگددا بددرآورر .ررنددد .ددا رال

غذایی  خورا  و ضری  ت دیل استهاره از حدا.ثر انرژی

  بیان شدباالتر نس ت با گاوهای رورگا 

 مقدار دفع ترکیبات پورینی) آالنتوئین و اسید اوریک(

آالنتددوئین فددرآورره اصددلی رفددع شددده از اررار رر اثددر 

آالنتدوئین رفعدی هدا بدور .دا تخهدین متابولیسم پدورین

حاصل از این آزمایش چا رر ندژار سیسدتانی و چدا رر 

چدن و گدومز  بدا نتدایجاشت .دا تهاوتی ندنژار هلشتاین 

مطابقددت رارر  ( 2111)  باربوسددا و ههکددارانو ( 0332)

و رر  78/0بددرآورر آالنتددوئین رفعددی رر نددژار سیسددتانی

 تهداوتبدور .دا  روز میلدی مدول رر 80/2نژار هلشتاین 

نتایج آزمایش نشان رار اسدتهاره از  معنی راری نداشت 

ی رفدع جیره رر سطح نگهدداری میدزان مشدتقات پدورین

مقاریر باالتر رفع آالنتوئین   دارنشده را تحت تاٌثیر برار 

تواند مربوم با مصرف باالتر مداره رر نژار هلشتاین می

با توجا با این .ا رفع آالنتوئین با مصرف  خشک باشد 

ثیر آالنتدوئین تحدت تد  ،ماره خشک ارت ام مستقیم رارر



 4331/ سال3شماره  52هاي علوم دامی/ جلد نشریه پژوهش  و ...                  یدهقان دمنه ، یمیکر     25

ن مقدار مصرف ماره خشک برار گرفت  علت .هتدر بدور

تواند مربدوم بدا آالنتوئین رر نژار سیستانی احتهاالً می

فعالیت باالی آنزیم زانتین ا.سیداز و تصدهیا گلدومرولی 

)چددن و اورسددکوف  .هتددر رر نژارهددای .وهاندددار باشددد

2112 )   

هدای هلشدتاین برآورر اسید اوریک رفع شده رر گوسالا

هدای بیشدتر از گوسدالا از لحاظ عددری میلی مول 08/1

میلدی مدول رر  23/1و  12/1.ا با ترتی  تانی بور سیس

این تهاوت هدا اخدتفف معندی راری  نشان راره شد  روز

نشان راره شده است .ا رفع آالنتدوئین و اسدید   نداشت

اوریک اررار با هم نس ت عکو رارند .دا ایدن عامدل بدا 

شدت جریان پروتئین میکروبی رر روره .وچک بسدتگی 

(  آالنتددوئین بسددهت بیشددتر 0315)تدوپو و الیددوت  رارر

 باربوسا و ههکداران) شورمشتقات پورینی را شامل می

متوس  رفع آالنتوئین و اسید اوریک را   (2100و  2111

میلدی  11/7و  27/72هند بدا ترتید   برای گاو .وهاندار

بدا افدزایش مصدرف مداره  گدزارش شدد ومول رر لیتر 

تز خشددک میددزان رفددع آالنتددوئین و بددا رن ددال آن سددن

 میکروبی افزایش یافت 

 

های نر و دفع مشتقات پورینی از طریق ادرار گوساله ، مصرف ماده خشکهای تولید پروتئین میکروبیفراسنجه -2جدول 

 سیستانی و هلشتاین

 SEM P value هلشتاین سیستانی هافراسنجه

 b  4/272 a 8/602 9/1 0001/0 (.یلوگرموزن بدن)

 6/0 2/0 21/1 10/1 (مکیلوگر)مصرف ماره خشک

 2/0 16/0 61/2 76/1 آالنتوئین رفعی)میلی مول رر روز(

 b 71/0 a 41/1 1/0 002/0 .راتینین رفعی)میلی مول رر روز(

 1/0 07/0 22/0 49/0 اسید اوریک)میلی مول رر روز(

 b77/221 a27/126 7/8 02/0 .راتینین-شاخ  مشتقات پورینی

 6/0 4/0 80/2 67/2 لی مول رر روز(.ل مشتقات پورینی رفعی)می

 a  87/42 b  68/12 8/6 002/0 تخهین مشتقات پورینی جذر شده)میلی مول رر روز(

 a  02/61 b  9/11 8/2 002/0 تخهین نیتروژن میکروبی)گرم رر روز(

 اختفف خطای استاندارر.SEM اعدار حروف نامشابا رر جدول از نظر آماری با یک ریگر اختفف معنی راری رارند          

 

  کراتینین

و رر  20/0های هلشددتاین .ددراتینین رفعددی رر گوسددالا

بدور و  روز میلدی مدول رر 70/1هدای سیسدتانیگوسالا

  علددت ایددن (P<10/1) راری را نشددان رارتهدداوت معنددی

تواندد بدا وزن بددن و ندژار بسدتگی راشدتا اختفف مدی

هکدن اسدت بدا رفعی هدم م مقدار .راتینین باشد  افزایش

هدا باشدد .دا از نظدر آمداری گوسالا بزرگتر  رلیل جثا

.راتینین یدک  ( P<10/1) نشان راررا  معنی راری تهاوت

محصول زائد تولیدی رر عضدفت اسدکلتی اسدت .دا از 

.راتین فسهات حاصدل شدده و میدزان رفدع آن ههدواره 

آل ین و .فنتون ) ثابت است و وابستا با وزن بدن است

( متوسددد  رفدددع 2111)  ربوسدددا و ههکدددارانبا  (0311

میلدی گدرم بدر  0/27.راتینین را برای گاو .وهاندار هند 

.دا  نشدان رارنددو گدزارش .ررندد .یلو گرم وزن بددن 

چن و  میزان رفع .راتینین با جثا رام ارت ام مث تی رارر 

 ایرابطا( گزارش .ررند غلظت .راتینین 0335)ههکاران 

تحت تاٌثیر سطح  PDCشاخ  و نداشت رژیم غذایی  با

ههچنددین،  .گیددری بددرار نگرفددتتغذیددا و زمددان نهونددا

ن رارنددد .ددا زمددان ( نشددا2111) و ههکدداران 8سدداهفی

و مشددتقات پددورینی ثیری بددر غلظددت بددرراری تددانهونددا

رر اررار گاوهدای .دراتینین بدا  PD.راتینین و یا نس ت 

                                                      
3- Nsahlai et al 
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رهد .ا رفع نشان می 0شکل  .وهاندار و رورگا نداشت 

شتقات پدورینی روزاندا رر ندژار سیسدتانی هه سدتگی م

رر مقایسدا بدا  PDCرا با شداخ   R)2(0.47= باالتری 

 نژار هلشتاین راشتا است 

 

 

ای نقطه در نمونه ادرار PDC index  (X) و شاخص ((PD( Y, mmol/d)ارتباط بین دفع روزانه مشتقات پورینی  -1شکل 

 های سیستانی و هلشتاینگوساله

 بور 2Y=302.27X (R(0.30=و برای هلشتاین  R) 2Y=144.8+39.7X(0.47= ای گاو سیستانیبر

 

 میکروبيی پروتئین و شده تولید میکروبی نیتروژن

 شده سنتز

میزان مشتقات پورینی جذر شدده )میلدی مدول رر روز( 

و  77/22برای رو نژار سیستانی و هلشدتاین بدا ترتید  

راری نشددان رار  بدسددت آمددد .ددا تهدداوت معنددی 87/01

(10/1>P) نژار سیستانی توانستا مقدار پورین بیشتری  

تواند با رلیل افزایش مقددار وروری را جذر نهاید .ا می

نیتددروژن پددروتئین میکروبددی بددا روره .وچددک باشددد  

و  11/80های سیسدتانی میکروبی تولید شده رر گوسالا

بدسدت آمدد گرم رر روز  3/00های هلشتاین رر گوسالا

با توجدا  .(P<10/1) ا با هم تهاوت معنی راری راشتند.

های سیستانی نس ت با هلشتاین گوسالا بهتربا عهلکرر 

هدای سیسدتانی تواندایی توان اشاره .رر .ا گوسدالامی

بهتری رر استهاره از ازت و انرژی جیدره را راشدتا .دا 

این خور س   افزایش پروتئین میکروبی سدنتز شدده رر 

میدزان   ستانی نس ت با هلشتاین گرریددهای سیگوسالا

هدای سیسدتانی بداالتر از پورین جذر شده رر گوسدالا

این تغییر ارت داطی نزریدک  .ا های هلشتاین بورگوسالا

هدای شدکه ا، با میزان تکثیدر و تجزیدا میکروارگانیسدم

میزان تولید اسیدهای نو.لئیدک تولید پروتئین میکروبی، 

رر نهایدت  وک معیار رارر و مشتقات پورینی با عنوان ی

 س   افزایش سنتز پروتئین میکروبی رر ایدن ندژار شدد 

مصرف ماره خشک از لحاظ عددری رر ندژار سیسدتانی 

تولیدد پدروتئین بدور  .هتدر رر مقایسا با نژار هلشدتاین 

بدا احتهداال میکروبی بیشتر رر نژار سیستانی می تواندد 

ذیری رلیل تهاوت رر جهعیدت میکروبدی یدا رر تجزیدا پد

گاوهدای زی دو رر مقایسدا بدا بیشتر خورا  رر شکه ا 

، سدتینری 2113باشد )وانپات و ههکداران نژار هلشتاین 

نتدایج ( 0333فرانزولین و رهدوریتی و  0338و ههکاران 

.ا میزان نیتروژن میکروبدی را  این آزمایش با آزمایشی

نشدان گدرم رر روز  27/00رر گاوهای .وهاندار محلدی 

این محققین بیان .ررند .ا هنگامی .دا   مشابا است ،رار

نیتروژن میکروبی هدم  ،ماره آلی بابل هضم .اهش یافت

مو و ههکاران  ( 2112شاال و ههکاران  تا ) .اهش یافت

رفددع نیتددروژن میکروبددی رر  نددد .ددانشددان رار( 2112)

گاوهای زرر چینی با سطح خورا  مصرفی رابطا معنی 

بددا .ددداهش مصدددرف خدددورا  و  (P<15/1) راری رارر

مشدتقات پدورینی جدذر   نیتروژن میکروبی .اهش یافت
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شده رر گاو سیستانی بیشتر از نژار هلشتاین بدور  ایدن 

.ا بدر  این تحقیق( است  2118) نوبا نتایج ر یافتا مطابق

روی گاوهای .وهاندار و جرسی، .وهانددار و هلشدتاین 

تحدت  .داشدد نشدان رار  انجام شدو رورگا و هلشتاین 

جیددره یکسددان میددزان مشددتقات پددورینی جددذر شددده و 

میلی گرم  70/72نیتروژن میکروبی سنتز شده با ترتی  

گدرم رر روز  17/20و برای گاوهدای .وهانددار رر روز 

بدور  ههچندین، میدزان پدروتئین برای گاوهای هلشدتاین 

 23/80میکروبی سنتز شده را بدرای گاوهدای .وهانددار 

و  راشدتا ا تهداوت معندی راری .گرم رر روز نشان رار 

رر گاوهددای .وهاندددار را مشددتقات پددورینی  جددذر بهتددر

( بدا مطالعدا بدر روی گداو 2118مدوراس )  رارنددنشان 

هلشتاین و گاو .وهاندار نشان رار .ا با افدزایش مقددار 

ماره خشک مصرفی رر جیره سدنتز پدروتئین میکروبدی 

 افزایش یافت 

 

 های خونی در دو نژاد سیستانی و هلشتایننجهمقایسه میانگین  فراس -6جدول 

 SEM P value هلشتاین سیستانی (میلی گرم رر رسی لیتر)

 a4/77 b12/77 88/2 8887/8 گلو.ز

 a87/19 b17/27 1/2 882/8 نیتروژن اوره ای خون

 a17/97 b41/14 4/1 84/8 تری گلیسیرید

SEM =انحراف خطای استاندارر 
 

هيای سیسيتانی و در گوسيالههيای خيونی فراسنجه

   هلشتاین

گیری شددده رر خددونی اندددازه هددایمقدددار فراسددنجا

نشدان  8و هلشدتاین رر جددول  هدای سیسدتانیگوسالا

-ای خددون و تددرینیتددروژن اوره، گلددو.ز  راره شددده

بددا  تهدداوت معنددی راری رر رو نددژار راشددتند  گلیسددیرید

ژار ها رر نژار سیستانی بیش از نفراسنجا طوری .ا این

های یکسدان گداو سیسدتانی جیرهتغذیا با  هلشتاین بور 

بهتر توانستا از خورا  انرژی .س  نهاید و این احتهاالً 

بداز  شدده اسدت  تدری گلیسدریدو گلدو.ز افزایش س   

چرخش ازت با شدکه ا رر گاوهدای .وهانددار بدیش از 

بدرای  می تواند رلیدل احتهدالی و  گاوهای اروپایی است

رر خدون گاوهدای سیسدتانی  3NHیدزان بداالتر بدورن م

نشددان رارنددد تحددت  (2108) سددانتاناو ههکدداران باشددد 

های نگهدداری رر گاوهدای .وهانددار نلدور غلظدت جیره

معندی  تهداوتگلیسدیرید ای و تدریگلو.ز، نیتروژن اوره

ازت اوره ای راری نشان رار  مهکن اسدت علدت افدزایش 

اسددید و تهدداوت رر .اتابولیسددم پددروتئین، آمینو خددون

علت  بیان .ررندفرآیندهای آنابولیسم باشد  این محققین 

رر  تدری گلیسدریدو  ازت اوره ای خدون، گلو.ز افزایش

خون، سازگاری گاوهای .وهاندار بدا مصدرف غدذاهای 

هدا پسهاند و فقیر و ضری  ت دیل غذایی باال رر ایدن رام

نشان رارند نیتدروژن  (2102ریکا و ههکاران )آباشد  می

های .وهاندار با طور معنی راری ای خون رر تلیساهاور

( نشدان 0378مدوران)های هلشتاین بور  بیشتر از تلیسا

رار تهددداوتی رر ازت و نیتدددروژن رفعدددی رر گاوهدددای 

ور نددارر امدا میدزان نیتدروژن .وهاندار و گاومیش وجد

 ای خون رر گاو .وهاندار پایین تر از گاومیش بدور اوره

( نشدان رارندد تحدت رژیدم 2111) و ههکداران تومیو.ی

رر گداومیش  ازت اوره ای خدونغذایی .م .یهیدت مقددار 

بدداالتر از گاوهددای .وهاندددار بددور .ددا علددت را افددزایش 

نیتروژن رر بزاق گداومیش رانسدتند  امدا میدزان گلدو.ز 

خون رر گاوهای .وهاندار باالتر از گاومیش نشدان راره 

وتئین بافت بددن شد، رلیل آن رریافت انرژی بیشتر از پر

  عنوان شدناشتا رر حالت 
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 های نر نژاد سیستانی و هلشتاینهای فیزیکی و شیمیایی ادرار گوسالهآزمایشی بر برخی از ویژگی تأثیر جیره -4جدول 

 SEM P value هلشتاین سیستانی های مورر بررسیفراسنجا

pH 11/7 81/7 0/1 7/1 

 7/1 1/1 8/0127 7/0127 (یتر)گرم رر ل وزن مخصوص

 HPF 11/0 88/0 8/1 5/1)*(سهید گل ول

 HPF 11/0 88/0 11/1 2/1)*(گل ول برمز

 HPF 08/0 28/0 2/1 5/1)*(های پوششیسلول

 (.P>50/5)باشندها رر هر سطر رارای اختفف معنی راری نهیمیانگین

High Power Flat=HPF * (.21 عدسی با بزرگ نهایی")رر میدان رید بزرگ میکروسکوپ"

 

 های فیزیکی و شیمیایی ادرارویژگی

هدای فیزیکدی و شدیهیایی اررار نتایج مربوم با ویژگدی

نشددان  2های سیسددتانی و هلشددتاین رر جدددول گوسددالا

ها پو اررار محصول نهایی فعالیت .لیاراره شده است  

های پیچیده برای تعارل فیزیولوژیک از یک سری وا.نش

ای ط یعی و پاتولوژیک بدر تر.ید  هبدن است  مکانیسم

هدای .لیدوی گذارر و اررار نا تنها رر بیهداریآن اثر می

یابد، بلکا بسیاری از اختفالت خارج .لیوی نیز می تغییر

باعث تغییدر اررار شدده و از نظدر تشخیصدی بدا ارزش 

رر هدر (  0872و خا.ی و ههکاران  0873)مجابی  هستند

جیددره  ی راری نداشددت اررار تهدداوت معندد  pHرو نددژار 

 pHاررار تاثیرگددذار باشددد و  pHغددذایی مددی توانددد بددر 

 0873مجدابی  ) ط یعی اررار رر علهخواران بلیایی اسدت

بددین وزن رر هددر رو ندژار (   0872و خدا.ی و ههکداران 

.ا مهکن است با معنی رار ن ور تهاوت مخصوص اررار 

رر تعیدین وزن  رهدی باشدد علت شرای  یکسان خورا 

-د محلدول رر اررار انددازهصوص، مقدار مدوار جامدمخ

هدا تدا چدا انددازه رهد .ا .لیاشور و نشان میگیری می

وجدور امدفح   باررند با بازجذر آر، اررار را غلیظ .نند

 رر اررار اثر بابدل تدوجهی رر وزن مخصدوص آن رارر

تدایج ارائدا ن(  0872و خدا.ی و ههکداران  0873)مجابی 

هددای سددهید و برمددز و  ددولگلشددده مربددوم بددا وجددور 

هدای پوششدی رر اررار بیدانگر میدانگین ههچنین سدلول

ها رر میدان رید بزرگ میکروسکوپ بدا  بدزرگ تعدار آن

باشد و رر هیچ یک از موارر بین رو می 21نهایی عدسی 

-5نژار تهاوت معنی راری وجور نداشت  وجور بدیش از 

نریزی گل ول برمدز رر میددان ریدد، نشدان رهندده خدو 2

تواندد ناشدی از التهدار مجداری )ههاتوری( است .ا می

 5-7شددور .ددا وجددور بددیش از ارراری باشددد  گهتددا مددی

گل ول سهید رر میدان رید، نشان رهندده التهدار مجداری 

های پوششی جددا شدده و تناسلی است و سلول ارراری

و مجداری آن تنهدا ارزش تشخیصدی رارندد  هدا-از .لیا

 (   0872ههکاران  و خا.ی و 0873)مجابی 
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رفدع مشدتقات پدورینی رر  نشدان رار  تحقیدقنتایج ایدن 

صورت مصدرف جیدره یکسدان رر گوسدالا هدای ندژار 

بدا  و سیستانی و هلشدتاین تهداوت معندی راری نداشدت

راندمان سنتز پروتئین میکروبی  ،های یکسانجیرهتغذیا 

بددا طددور معنددی راری بددیش از گدداو گدداو سیسددتانی رر 

   هلشتاین بور 
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Abstract: 
BACKGROUND: Purine derivatives can be used for measuring of microbial protein synthesized in 

the rumen. OBJECTIVES: The aim of research was compare of purine derivatives excretion and 

microbial protein synthesis in two breeds of Sistani and Holstein. METHODS: The rations were 

prepared in a completely randomized design in maintenance level and were fed to animals in 2 

breeds that each composed of 7 calves as replicate. The urine was collected with spot sampling 

method to measure of purine derivatives for 10 days and 5 times every day. The blood samples was 

prepared for measuring of blood parameters (glucose, triglycerides and Blood urea nitrogen) in all 

of calves of two breeds from Jugular vein too. RESULTS: Results showed the amount of microbial 

protein synthesis in Sistani Calves was 42.87mmol/day that was more significantly than Holstein 

Calves (16.38 mmol/day) (P<0.01). The amount of allantoin and uric acid in both breeds was not 

significantly different. The concentration of glucose, nitrogen of Blood urea nitrogen and 

triglycerides was significantly different in both breeds (P<0.01). The amount of glucose, nitrogen of 

urea blood and triglyceride was more in the Sistani breed compare to Holstein breed (respectively 

77.4, 23.07 and 36.57 mg/dl in Sistani breed and 67.51, 16.27 and 24.42 mg/dl in Holstein breed). 

CONCLUSIONS: Generally, the results of this experiment showed that efficiency of microbial 

protein synthesis in Sistani breed was more significantly than Holstein breed with feeding the equal 

ration. 
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