
نتاج اصطناع سكر ادلم يف    أ مهية   احلليب   ا 

  ياء ل حفاتاج ال نسان واحليواانت أ حادية املعدة وكذكل اجملرتات اىل السكر )غلوكوز(كامدة غذائية رضورية للحياة، ا ل أ ن مصدرها لدلم خيتلف،  حي ❖

دقيقة، هذا يعين أ ن معدل سكر ادلم دوما منخفض بسب  60 – 30 لادلقيقة يف الكرش تلهتم السكر البس يط املتناول مع العلف برسعة خال

مل، وهذا ما يس تدعي  100/غ( م50 – 40رتاوح مكيته يف ادلم )تحيث دل الامتصاص البس يط لهذا السكر عىل مس توى ال معاء ادلقيقة مع

ري  اىل رضورة تكوين مس متر لهذا السكر للمحافظة عىل الوظائف احليوية, وابلتايل ال نتاج الوفري للحيوان عن طريق الاس تفادة من املصادر غ

 )غليكوجينزي(. عرب حلقة  طة الكبد اسبو  هون والربوتينات (السكرية )ادل

( كغ من السكر وهذا ما  2.5-2يوميا حتتاج )  ل نه(كغ حليب تنشأ  مشلكة استنفاذ السكر،  30  –  25من )  ل كرث  املنتجةاحللوب    ال بقارفعند   ❖

 اخلصوبة.  يفسليب  تأ ثريو  احليوان حصة يفويؤثر  ال نتاج واذلي يكبح  ال نتاجعالية  ال بقاريؤدي اىل نقص مزمن للسكر خصوصا دلى 

املالحظ   ❖ )  ال بقار  أ نومن  عن  بنس بة دمس تزيد  املنتجة للحلي4.5-3.5املنتجة للحليب  مع تكل  مقارنة   %)( اقل  بنس بة دمس  (% فان  3.5ب 

% سوف تنتج مكية  4البقرة املنتجة للحليب بنس بة دمس   أ نكغ دهن، ويعزى السبب اىل  200  ل نتاجاستنفاد السكرايت يكون دلهيا بنس بة اقل  

يب )لكتوز( يف كغ، ويبقى معدل سكر احلل 5714% سوف تنتج مكية من احلليب 3.5كغ، بيامن املنتجة للحليب بنس بة دمس 5000 احلليبمن 

 %، وتطرح الكهام عىل الرتتيب:0,5 بنس بة %(، بيامن الربوتني يتأ رحج 4.8الك احلالتني اثبت)

o 165 ،دمس(.4كغ سكر حليب ) 240كغ بروتني % 

o 182  ،دمس(.3.5كغ سكر حليب )274كغ بروتني% 

( كغ من السكر، 2-1.5(غ، وهذا يس تدعي رضورة تأ مني)600-500تقدر مكية السكر املمتصة يف ال معاء يف ظروف التغذية الطبيعية للمجرتات) ❖

(% من محض  15(%، بيامن ) 60-40السكر من مصدر غري كربوهيدرايت )  ل نتاجمسامهة محض الربوبيون    أ ن(  BEOGNER   جبرن) وقد وجد  

امل النس بة  فهيا  )مبا  و) تاللنب  العضالت(،  يف  )5كونة  وبنس بة  الغليسريول  حتلل  من  مصادر  25(%  من  حتلل   ال وىلوابدلرجة    أ خرى(%  من 

 قارعند الاب  ة لسكر ادلمللمصادر الرئيس  الآيت  (، ويشري اخملططAAامحلوض الامينية)

❖  

 

 

الطاقة احلرة، ذلا جيب احملافظة عىل نس بة  ATPمبارشة لبناء دهن احلليب وتكوين غري يس تخدم الغلوكوز مبارشة لبناء سكر احلليب، وبصورة  ❖

  ، الغلواككون،....(ال درينالني،  ال نسولنيحيافظ عىل معدل السكر يف ادلم عن طريق)    فرتاضاك،  3.5:1او    3:1اثبتة لالك امحلضني الرببيون واخلل  

 ,يتحد الغلوكوز من ادلم مع جزيئه غالكتوز من خالاي الرضع لتكوين الالكتوز . 

احليوان   ❖ والهام لصحة  املالمئ  نتاجهاملس توى  واخنفاضها  100/مغ50-40)  هو  وا  مصل(،  )  ل قلمل  اضطراابت 100/مغ30من  مصل( تنشأ   مل 

 و ويؤدي الغلوكوز وظائف هامه عند احليواانت  اجملرتة النامية واحلوامل  :   اجلهاز العصيب بشدة  ويتأ ثراس تقالبية 

غلوكوز املس تقلب ال سايس لتغذية اجلنني , وحىت يدل اجلنني بوزنه الطبيعي , وهو يأ تين من دم  ال م  )الوريد عند احليواانت احلامل يؤدي ال  -1

 اللبين ( وحتصل عليه الام  من تغذيهتا ز 



من    -2 الغلوكوز  أ و   ) )الربوبيوانت  الرببيون  محض  يعد  النامية  احليواانت  من غدةعند  الانسولني  احملفزة لتكوين  ويعد    املس تقبالت  البكرايس 

 الاخري همامً جدا يف بناء اخلالاي  وال نسجة العضلية . 

فعلها يف اجلسم اكلسكرايت فهيي ختزتن بمكية ل يس هتان هبا،    أ نبسبب احملتوى العايل  لدلهون، تكون ادلهون مبس تواها العايل من الطاقة ميكن   ❖

 لتوازن معدل الطاقة يف جسم احليوان.  أ ويلوبذكل فهيي هبذه الوظيفة متكل خط 

❖  ( من  التجفيف(  )فرتة  ادلهين  اخملزون  ال بقار  احلالبة تس تخدم  من  ال وىل  الفرتة  اىل 50-40خالل  ادلم  يف  ادلهون  معدل  يصل  أ ن  (كغ، ميكن 

(% من دهن احلليب تأ يت من تيار ادلم وما تبقى  50والكبد والغدة اللبنية، لن )مل(، ا ذ توجه تبادلها مع مس تودعات ادلهن  100/مغ  350)

 يأ يت من خالل اس تقالب سكرايت العلف املتناول)خصوصا من محض اخلل(، وهذا يوحض:

 الوفري من محض اخلل يف الكرش حيقق نس بة معقوةل دلهن احلليب.  ال نتاج ابن  .1

 رضوري.  رفع مس توى ادلهن لعالئق اجملرتات غري  أ ن .2

احلليب من ادلهن عن  توىحميف   التأ ثري (يوم، وهذا يعين انه ميكننا 5-4يظهر خالل ) أ ندهن احلليب ممكن  يف وتأ ثريها العليقةتبديل مكوانت  ❖

نتاجنس بة    غذية املزتنة فقط، حبيث حنافظ عىل طريق الت  بروتني  ( عىل الرتتيب، بيامن1:3.5( او )1:3اثبتة محلض اخلل ومحض الرببيون ويه)  ا 

ذلا  وادلهن معا. الربوتنيتوى احلليب من حم يف ن التغذية لها دور مؤثر ا  البايق من تيار ادلم، وابلتايل ف(% منه يف الرضع و 85احلليب يتكون )

 ينصح تأ مني نس بة متوازنة من امحلوض ادلهنية ل جل بناء وتوفري اكف للسكر .  

نتاج العايل   (وهذا رضوري  100مغ/  50-40ون ,أ درانلني وغريها .. ( ليبقى اثبتا )وك)الانسولني ,جليج هرمونيا  سكر ادلم   مبس توى يتحمك  ❖ لال 

 خباصة اجلهاز العصيب متأ ثرا بشدة . ابحليوان اس تقالبية  تلحق  اضطراابتمغ ينشأ   30عند اخنفاض املعدل دون  ,والصحة واخلصوبة .

يص اخلالاي   الغليكوز داخل  يتفكك  مع  قبل ان  بصورة فعاةل  جيري تفككه      ATPبح  الفسفوري ,وبعدها  الهكسون  محض  اىل اسرت  ويتحول 

بنتوز _فوسفات .. ( يف الانسجة مبس توى   –حلقة  الهكسوس    -2الغليكولزي  ) العضالت , الكبد وخالاي ادلماغ  (    -1داخل اخلالاي بطريقني   

 أ نتاج عايل يف الغدة اللبنية والانسجة ادلهنية   وغريها ..  

بقار      ,  حركة اس تقالب السكرايت بدون اضطراابت ومشألكشلك ذا تا   نتاج العايل و جتنب الامراض و الصحة اجليدة لل   أ ساس يات هممة لال 

 وامل اليت تؤثر يف تكويهنا : والع   بناء الفيتامينات يف الكرش أ مهية  

 . Kاملركب وفيتامني  Bخالل حوادث التخمر يف الكرش مجموعة فيتامني يتكون ❖

عندما ل   Bلمنو وتاكثر وحياة احليواانت اجملرتة، وينخفض بناء مجموعة فيتامني  هممةادلقيقة يف الكرش وكذكل  حياءلل  هذه الفيتامينات رضورية  ❖

بقارتعطى   بقار وغريها عالئق مزتنة، مفثال عند تغذية    ال    أ عصاب   يف مسببا مرض انس يفالومالزيي مؤثرا    B1عىل املركزات ينشأ  نقص بناء فيتامني  ال 

 ادلماغ.

 .B1مسببة نقص فيتامني  ال نزمياتكبح معل ملوثة ابلفطور ت أ عالفكذكل التغذية عىل  ❖

 B12الكرش ويتعطل بذكل بناء فيتامني  لسائل PH)العلف املالئ( يف عالئق اجملرتات تسبب اخنفاض درجة  ال ليافكام وجد ابن نقص مكية   ❖

 بناء الغلوكوز. يفوبدوره يؤثر 

 جيب تكوين عالئق مزتنة ذات قمية عالية.  Bل تس تخدم مجموعة فيتامني  ا ضافيةتاكليف  س بانابحل  ل يؤخذوحىت  ❖

 . Cعىل اجلدل، وفيتامني بتأ ثريهافوق البنفسجية  ال شعةعن طريق اذلي يتشلك   D3ميكن اس تثناء بناء بعض الفيتامينات كفيتامني 

الغليظ للحيواانت   املعي  يتكون يف  اخليول  وال نساناملعدة    أ حاديةكام  وعند  مهنا    ال عوريف  ،  واملمتص  بمكيات قليةل  يوفر بناء فيتاميين لكن  ل 

 الاحتياجات الرضورية)فامي عدا اخليول وال رانب(. 

، ا ل أ ن تناولها للحليب او الرسسوب او بدائل احلليب  Bوبشلك عام ل تس تطيع احليواانت اجملرتة الرضيعة خالفا للبالغة اصطناع مجموعة فيتامني  ❖

 اهتا مهنا. لتوفري احتياج

حياءدلى احليواانت الزراعية، كام ميكن   Cوأ خريا ميكن لقرشة الكظر اصطناع فيتامني  ❖    ادلقيقة يف الكرش اصطناعه. لل 

 

 


