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چکیده

در سال هاي اخیر به دلیل پیچیدگی و نقش هاي متفاوت با وجود تحقیقات گسترده در زمینه ي اهمیت ویتامین ها در افزایش بهره وري 
45بر متابولیت هاي خونی وجود دارد. در این بررسی 12Bویتامین ها در بدن سواالت زیادي در این مورد به ویژه در زمینه ي ویتامین 

2به ) BCSبر اساس نمره وضعیت بدنی (و شاهد و هر گروه 12Bگروه آزمایشی 2رأس گاو هلشتاین چند بار زاییده انتخاب شدند که به 
+ 7، 0، - 7نوبت در روزهاي 3به طور هفتگی در 12Bبه تیمار بندي شدند.) تقسیم>5/3BCS) و الغر (≤5/3BCSزیر گروه چاق (

یافت کرد. طی روند آزمایش دو میلی گرم آب مقطر را در12تزریق شد و تیمار شاهد به همین منوال 12Bگرم میلی12زایمان مقدار 
بتاهیدروکسی گیري پارامترهاي خونی نظیر انسولین، گلوکز، + و براي اندازه14و - 7در روزهاي (CBC)گیري سلولهاي خونی نوبت نمونه

آنالیز SASافزار + زایمان انجام شد. اطالعات به دست آمده از طریق نرم21+ و 14+، 7، 0، -7گیري در روزهاي پنج نوبت خونبوتیرات 
اما اثر شد.چاق شاهدو گروه 12Bانسولین بین گروه چاق تفاوت غلظت باعث معنی دار شدن 12Bشد. نتایج نشان داد که تزریق ویتامین 

نداشت.تفریق آنها و شمار گلبول هاي سفید وحساسیت انسولینی و نسبت گلوکز به انسولین ،بتاهیدروکسی بوتیراتمعنی داري بر گلوکز، 
.داردبستگیسولین به امتیاز وضعیت بدنیانغلظتبرشیريگاوهايانتقالدورهدر12Bاثر تزریق ویتامین 

12Bواژه هاي کلیدي: سلولهاي خونی، انسولین، ویتامین

مقدمه

ي طی دورهکمپلکس و برخی عناصر ضروري- Bهاي همراه با سایر ویتامین12Bاستفاده از تزریق و مکمل کردن ویتامین 
آخرین ویتامین شناخته شده از گروه 12B. ویتامین )1(هاي متابولیکی توصیه شده استآبستنی و شیردهی و استرس

شود و شده و در منابع گیاهی یافت نمیها ساختهمیکروارگانیسمباشد. این ویتامین در طبیعت فقط توسطمیBویتامینهاي 
و مشتقات آن در بدن موجودات زنده به ویژه نشخوارکنندگان 12Bویتامین ). 2(باشدعنصر کبالت بخشی از مولکول آن می

نقش حیاتی، نظیر شرکت در بسیاري از مسیرهاي متابولیکی بدن، نقش واسطه در کاتابولیسم برخی آمینواسیدها، شرکت در 
، تکثیر سلولها در بافت عصبی و دستگاه ي سلول همانند اسید فولیکهاي هستهتولید سلولهاي بدن، شرکت در همانندسازي ژن

است در صورتی که در گاوهاي انتقالی استفاده و آن گونه که اخیراً به اثبات رسیده)3(کندگوارش و مغز استخوان ایفاء می
در متابولیسم  گلوکز در 12Bباتوجه به اهمیت ویتامین .)4(داري در تولید شیر خواهد گردیدشود، موجب افزایش معنی

اطالعات در خصوص اهمیت عرضه این ویتامین در گاوهایی با نمره بدنی متفاوت در حین زایش، گاوهاي شیري و اندك بودن
) بر عملکرد، >5/3BCS) و دامهاي الغر (≤5/3BCSدر دامهاي چاق (12Bهدف از این پژوهش بررسی اثرات تزریق ویتامین 

هاي خون بود. در این مقاله بخش مربوط به سالمت متابولیکی ارایه گردیده است.سالمتی و متابولیت 
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مواد و روش ها

و شاهد و هر گروه 12Bگروه 2روز قبل از تاریخ احتمالی زایمان انتخاب شدند که به 10بار زاییدهرأس گاو هلشتاین چند45
روز قبل از زایمان، 7ها دامبندي شدند. رأس گاو تقسیم12) شامل BCS>5/3و الغر () BCS≤5/3زیرگروه  چاق (2به 

(سیانوکوباالمین) به صورت عضالنی از ناحیه کپل دریافت نمودند. 12Bگرم ویتامین میلی12روز پس از زایش7روز زایمان و 
گیري ها جهت اندازهگیري از دام+، خون22+، و 15+، 8+، 1، -7گرم آب مقطر تزریق شد. در روزهاي میلی12در گروه شاهد 

هاي روز . نمونهانجام گرفتاسیدهاي چرب آزاد در خونو بتا هیدروکسی بوتیریک اسید پارامترهایی از قبیل گلوکز، انسولین،
+ براي شمارش سلول هاي خونی نیز مورد استفاده قرار گرفت. 15+ و 8، -7

تجزیه و تحلیل آماري
. قبل از تجزیه و تحلیل دبهره گرفته شExcel 2010افزار ها، از نرمو براي ثبت و پردازش داده1/9نسخه SASاز نرم افزار 

در قالب طرح 2×2ها انجام  شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل دو عاملی ها تست همگنی واریانس و نرمال سازي دادهداده
ي تجریه تحلیل داده ها استفاده شد.کامًال تصادفی انجام گرفت. از رویه مختلط برا

نتایج و بحث
باعث اختالف معنی داري روي لنفوسیت ها، هموگلوبین، نوتروفیل، ائوزینوفیل، مونوسیت و گلبول هاي 12Bتزریق ویتامین 

سفید خون در زیر گروه هاي چاق و الغر نشد.

انتقالدورهيریشيگاوهادرخونيهاسلولقیتفروشمارشبر12Bنیتامیوقیتزراثر. 1جدول 

P < F 12B شاهد صفت/تیمار
*BC12B
S

BCS 12B
SEM

BCS ˂
3.5

BCS
≥ 3.5

BCS ˂ 3.5 BCS ≥ 3.5

74/0 5/0 34/0 468/1 83/28 33/27 92/26 4/26
ها حجم فشرده گلبول

)PCV% ،(
53/0 44/0 9/0 162/0 9,9 93/9 82/9 05/10 هموگلوبین، گرم در لیتر
13/0 26/0 59/0 418/3 83/78 33/69 45/71 9/72 لنفوسیت ها،%
13/0 28/0 65/0 28/3 75/19 58/28 42/26 9/24 ها، %نوتروفیل
35/0 81/0 81/0 136/0 1 17/1 1/1 1 ها،%ائوزینوفیل
37/0 48/0 48/0 172/0 45/1 42/1 42/1 7/1 ها، %مونوسیت

46/0 46/0 28/0 078/0 92/3 8/3 77/3 77/3
هاي سفید، تعداد گلبول

در میکرولیتر1000×
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سالمت متابولیکی

و نسبت گلوکز به انسولینبوتیراتبتا هیدروکسی ،انسولینبه حساسیت شاخص تاثیري روي گلوکز، 12Bتزریق ویتامین
کاهش داد که این اثر ≤5/3BCSداري سطح انسولین خون را در گروه هاي با به طور معنیولی تزریق این ویتامین نداشت

.تواند ناشی از افزایش حساسیت بافت به انسولین و کاهش نیاز به ترشح مقادیر فزاینده انسولین باشدمی

بر پارامترهاي سالمت متابولیکی خون در دوره انتقال12Bاثر تزریق . 2جدول 

B12SEMPrشاهدصفت/تیمار < F

5/3BCS≥5/3BCS<5/3BCS≥5/3BCS<B12BCSB12 × BCS

637/0372/0612/0482/0104/069/007/053/0(mM)بتا هیدروکسی بوتیرات
b652/0ab537/0a513/0ab530/0033/004/015/006/0(mu/l)انسولین 

136/49439/46600/44967/47063/248/087/016/0(md/dl)گلوکز
585/5923/5623/5265/6715/079/050/083/0نسبت گلوکز به انسولین 

RQUICKI1342/0358/0353/0363/0006/026/007/066/0
برآورد حساسیت به انسولین شاخصی براي 1

نتیجه گیري 
را در دوره حول و یکیهمورال و سالمت متابولیمنیمربوط به ايپارامترهاانتقالدورهيریشيبه گاوها12Bویتامین تزریق

به بهبود پاسخازیحاکدتوانیچاق شد که ميدر گاوهانیدار غلظت انسولینداد اما باعث کاهش معنرییتغشیازحوش 
به آن باشد.تیحساسشیو افزانیانسول
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ABSTRACT

Vitamin B12 deficiency can lead to adverse health effects, and in early lactation, serum vitamin B12 is
frequently low. Our objective was to determine how B12 injection influences reproductive parameters
in transition cows with different BCS. Cows were assigned to 1 of 4 experimental groups in a
completely randomized arrangement of treatments including control cows with BCS ≥ 3.5 or BCS <
3.5 and B12 injected cows with BCS ≥ 3.5 or BCS < 3.5. On  d 7 before calving (-7 d), calving day (0
d) and 7 d after calving (+7 d) cows were injected with either 12 ml of destilled water or B12 solution.
Data were analyzed as a completely randomized design using SAS. Concentrations of hemoglobin and
packed cell volume as well as white blood cells counts and differentiation were not affected by
treatments. Administration of vitamin B12 resulted in a significant reduction in insulin levels in cows
with BCS ≥ 3.5 with no significant difference in glucose, BHBA, insulin sensitivity and glucose to
insulin ratio among treatment. Effect of Vitamin B12 in transition dairy cows depends on their BCS.

12vitamin B,insulin,blood cells:Keywords
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