
  

 

 شروع رشد پستان در دوران شیر خوارگی 

 

 (برنامه تغذیه فشرده گوساله های شیرخوار رشد بافت پستان را تحت تاثیر قرار می دهد) 

موثر است و نهایتا در غالب یک فرضیه بیان شده بود که استروژن در تکثیر سلول های بافت پستان 

 .(Functional tissue) این موضوع باعث افزایش حجم بافت فعال در پستان میشود

فزایش بافت فعال در مقاالت اخیر به وضوح بیان شد که تغذیه فشرده گوساله های شیرخوار باعث ا

ه تغذیه ولی همچنان این موضوع تصور می شود که بافت پستان در گوساله هایی کشود در پستان می

  .معمولی دارند در مقایسه با گوساله هایی که تغذیه فشرده دارند مشابه است

چرا در گوساله هایی که تحت مدیریت تغذیه فشرده قرار می گیرند بافت : سوال 

فعال در پستان رشد بهتری داشته و همین امر می تواند تولید شیر را در شکم اول و 

دهد ، پاسخ این سوال در این مقاله بررسی می شکم های باالتر تحت تاثیر قرار 

 .شود

 نقش استروژن

باشد ، یکی از هورمون های کلیدی توسعه بافت پستان در پاسخ به هورمون ها و و فاکتورهای رشد می

ی بافت ی زندگی حیوان توسعهاستروژن می باشد بطوری که بدون تاثیر استروژن در اوایل دوره

 .بودپستان غیر ممکن خواهد 

تحقیقات اخیر تاثیرات مدیریت تغذیه فشرده بر عملکرد هرمون استروژن و نهایتا توسعه بافت 

 .پردازدپستان می

مشخص ( بافت فعال)درواقع اثر گذاری استروژن از طریق گیرنده های آن در پارانشیم بافت پستان 

، یک مجموعه ی سیگنال ها  زمانیکه استروژن به گیرنده خود در بافت پستان متصل می شود. شودمی

شود و با این روش بازدهی مورد استفاده ی سلول میدر بافت پستان فعال شده که نهایتا باعث توسعه

های پارانشیم باشد که تعداد سلولموضوع قابل توجه این می. یابدقرار گرفتن استروژن افزایش می

هایی که تحت عنی می باشد که در گوسالههای مختلف تفاوتی ندارد این بدان مپستانی در گوساله

گیرد سلول های بیشتری در بافت پارانشیم پستان ندارند ، ولی ممکن است مدیریت فشرده قرار می



  

 

های استروژن در گوساله اندازه گیری گیرنده. هر سلول بیش از یک گیرنده برای استروژن داشته باشد

 .باشدر می گیرند یک روش جدید میقرا زای متمرکهایی تحت تاثیر مدیریت تغذیه

 یابند بیان ژن گیرنده های استروژنین سیستم مدیریت تغذیه پرورش میا زمانیکه گوساله ها با

و این گوساله ها استروژن را با بازدهی بیشتری مورد استفاده قرار داده و همین  شوددو برابر میتقریبا 

های فعال در پارانشیم پستان در تعداد سلول. سلولی در بافت پستان موثر خواهد بود یامر در توسعه

درصد بیشتر از سایر گوساله  5یابند گوساله هایی که با سیستم مدیریت تغذیه ای متمرکز پرورش می

 .باشدها می

از استروژن های بیشتری به طور کلی می توان بیان کرد با این نوع سیستم مدیریت تغذیه گیرنده

 .تحت تاثیر قرار گرفته ، نهایتا تکثیر سلولی در بافت پارانشیم پستان افزایش می یابد

در مطالعات اولیه پیرامون این موضوع بیان شده بود که توسعه ی بافت پستان از یک الگوی که در 

در توسعه ی  رکزه ، اثرگذاری سیستم تغذیه متمشود متاثر خواهد بود در نتیجدوران جنینی تعریف می

 .بافت پستان ناشی از تغییرات در سطح ژن می باشد

ژن در بافت پارانشیم پستان بیان  0511در واقع زمانیکه گوساله ها را بهتر تغذیه می کنیم بیش از 

خواهد شد که عملکرد این ژن ها متابولیسم بیشتر مواد مغذی ، بهبود عملکرد سیستم ایمنی ، سنتز 

 . گیرنده های استروئیدی و هورمون های استروئیدی و نهایتا تکثیر سلولی می باشد

تر یک تغییر فیزیولوژیک در زمان رشد حیوان اتفاق اید با تغذیه بهتر گوساله ها در سنین پایینش

شود متابولیسم مواد مغذی در بافت پستان بیشتر شود و همین امر ، تولید شیر افتد که باعث میمی

 .بیشتر حیوان را در آینده ممکن خواهد ساخت

ای متمرکز در ، استفاده از یک سیستم مدیریت تغذیه بطور کلی بایستی به این نکته توجه کرد

خوار نه تنها رشد حیوان را در دوره شیر خوارگی تحت تاٍثیر قرار می دهد پرورش گوساله های شیر

بلکه رشد ثانویه حیوان پس از قطع شیر در سطح سیستم اسکلتی و بافت پستان افزایش خواهد 

ر شکم های زایش پیش رو ممکن می سازد و نهایتا سود واحد یافت و این امر تولید شیر بیشتری را د

 .دامپروری را افزایش خواهد داد

نوع  بدیهی است در یک سیستم مدیریت تغذیه ای متمرکز که شامل تغذیه شیر و استارتر می باشد ،

 .مواد مغذی جذب شده از هر دو ترکیب شیر و استارتر حائز اهمیت می باشد

  


