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 چکیده

ع اسید شده با منب ی شیری تغذیهگاوهاهدف از این پژوهش مطالعۀ دینامیک تخمدان و انسولین در 

 ۀو پس از دور شدند انتخاب نژاد هلشتایناز زا  س گاو شیری چند شکمأر 11بود.  3چرب امگا

پس از  01تا  -41های حاوی روغن پالم )شاهد( و روغن ماهی )تیمار( را از روز  یرهجی، ده عادت

پس از زایش به منظور بررسی  42و  14زایش دریافت کردند. تست تحمل گلوکز در روزهای 

 21از دو تزریق پروستاگالندین در روزهای  ینامیک انسولین انجام گرفت. فحلی گاوها نیز با استفادهد

ی خون در روزهای ها نمونههمزمان گردید و متعاقباً دینامیک تخمدان ارزیابی شد. بعد از زایش،  34و 

ظت پالسمایی ی شد. روغن ماهی بر غلآور جمعروز بعد از زایش  03و  42، 21، صفر، -21، -35

را به  LDLاما غلظت  داری نداشت، امعن تأثیر HDLگلیسرید و  ی، کلسترول، تریا اورهگلوکز، نیتروژن 

( کاهش داد. نتایج حاصل از تست تحمل گلوکز از بهبود حساسیت به >15/1Pداری ) امعنطور 

د فولیکول کوچک، حکایت داشت. از نظر تعدا 3-ۀ اسیدهای چرب امگاکنند مصرفانسولین در تیمار 

تغذیۀ اسید چرب  ی آزمایشی مشاهده نشد. بنابراین،ها گروهداری بین  امعنمتوسط و بزرگ تفاوت 

 تواند سبب بهبود مقاومت به انسولین شود. یمدر گاوهای شیری هلشتاین  3-امگا

 

   .گاو شیری ،فولیکول ،انسولین، 3اسید چرب امگا ی کلیدی:ها واژه

 

 مقدمه

از عوامل مهم در سودآوری واحدهای پرورش  نرخ آبستنی

گاو شیری است. نرخ آبستنی باال، زمان ماندگاری گاو در 

های تلقیح مصنوعی را  ینههزگله و تولید شیر را افزایش و 

ی به عنوان تولیدمثلدهد. از این رو بهبود بازده  یمکاهش 

بودن این صنعت و  ترین عامل برای توجیه اقتصادی مهم

ات آن، بسیار ضروری است. مکمل چربی، با ادامۀ حی

شیردهی  ةانرژی جیره در اوایل دور افزایش غلظت

انرژی و بهبود عملکرد موجب کاهش تعادل منفی 

شود. همچنین پذیرفته شده  یمتولیدمثلی گاوهای شیرده 

GH-IGF-1است که محور 
در حالت توازن منفی انرژی   1

با اینکه  و به همین دلیل شود یم از هم گسیخته

، قادر به یابد یمهورمون رشد افزایش  یها غلظت

 ,.Fenwick et al) کبدی نیست IGF-1تحریک ساخت 

گاوهای شیری  ۀبه احتمال زیاد تغذی بنابراین. (2008

مقاومت به انسولین، مانند  ةدهند کاهش ةبا جیر
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که خود تولید  9دارای اسیدهای چرب امگا های یرهج

، در کند یمدر شکمبه را زیاد اسیدلینولئیک مزدوج 

ی و تولیدمثلپس از زایش سبب بهبود بازده  ةاوایل دور

 زیاد. روابطی قوی بین غلظت شود یمتولید شیر 

بافتی و پالسما و مقاومت به انسولین  یسریدهایگل تری

که ترکیب  کنند یموجود دارد. مدارک بیشتر پیشنهاد 

هدف  یها بافتچرب غشای فسفولیپیدی  یدهایاس

 بر ترشح انسولین و گذارتأثیرانسولین عامل مهم و 

شدت فعالیت بیولوژیکی آن است. در این ارتباط اسید 

ی گلوکز حساس به انسولین ها ناقلاز کاهش  9چرب امگا

(4-Glut جلوگیری )کند  یم(Luo et al., 1996) از طرف .

بر بیان  9ای اسیدهای چرب امگا یهتغذدیگر مطالعات تأثیر 

موجب  9ی کبدی نشان داده که اسیدهای چرب امگاها ژن

 & Dirandehشود ) یمهای انسولین  یرندهگافزایش 

Towhidi, 2013 .)بهبود عملکرد  از بسیاری مطالعات

 اسیدهای چرب غیراشباع با شده گاوهای تغذیه یتولیدمثل

در این ارتباط عبارتند  ممکن یسازوکارهاکه  اند خبرداده

، (Ferguson et al., 1990) انرژی جیرهبهبود غلظت از: 

 افزایش غلظت پروژسترون، فولیکولی ۀتغییر توسع

(Staples et al., 1998) لوتئوالیتیک  های یگنالکاهش س و

(. Petit et al., 2004) در هنگام تشخیص مادر از آبستنی

در برابر  9کنندگی امگا البته سازوکار دقیق تأثیرات ممانعت

ی تولیدمثلبهبود عملکرد و  ها بافتین در مقاومت به انسول

به وضوح مشخص نشده است؛ از این رو هدف این پژوهش 

بررسی دینامیک تخمدان و انسولین در گاوهای شیری 

 بود.  9شده با اسید چرب امگا تغذیه

 
 های آزمایشی در دورة اوایل شیردهی یرهج. ترکیب 1 جدول

 9امگا پالم خوراکی ةماد

 1 39/1 پالمروغن 

 64/1 1 روغن ماهی)اپتامگا(

 46/19 46/19 یونجه

 19/69 19/69 ذرت سیلوشده

 91/4 91/4 خیسچغندر  ۀتفال

 19/11 19/11 جو ۀدان

 66/9 49/9 ذرت ۀدان

 69/1 44/1 سبوس گندم

 1/1 1/1 منیزیم اکسید

 44/1 44/1 کلسیم فسفات

 164/1 164/1 نمک

 44/1 44/1 مکمل معدنی

 43/1 43/1 یتامینهمکمل و

 46/4 46/4 سویا ۀکنجال

 91/1 91/1 کاملکتان  ۀدان

 434/1 434/1 سنگ آهک

 49/1 49/1 سدیم بیکربنات

 49/9 49/9 گندم ۀدان

 39/1 39/1 پودر گوشت

 34/6 34/6 آفتابگردان ۀکنجال

 39/1 39/1 گلوتن ذرت ۀکنجال

 39/1 13/1 زئولیت

 194/1 194/1 میکروسرب

 14/1 14/1 ل بیوتینمکم

 111 111 جمع
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 های آزمایشی در دورة اوایل شیردهی یرهج. ترکیب شیمیایی 4 جدول
 شاهد 9امگا  مادة مغذی

NDF )99/91 19/94 )درصد 
ADF )11/13 44/13 )درصد 
NFC )93/94 93 )درصد 

 13/13 44/13 پروتئین خام )درصد(
 39/9 11/6 چربی خام )درصد(

 4/1 41/1 (Mcal/kgیردهی )ش خالصانرژی 
 46/11 34/3 خاکستر )درصد(
 31/1 34/1 کلسیم )درصد(
 4/1 63/1 فسفر )درصد(

 

 ها روشمواد و 

و  پردیس کشاورزی پژوهشی-علمی ۀاین پژوهش در مزرع

 1931 در پاییز و زمستاندانشگاه تهران  منابع طبیعی

س گاو شیری چند أر 11 گرفت. در این آزمایش انجام

 ندبود کیلوگرم( 441) وزن هلشتاین که تقریباً هم یزا شکم

ها با هم مشابه بود،  شیردهی قبلی آن ةو تولید شیر دور

دو  صورت تصادفی به بهی ده عادت ةانتخاب و پس از دور

روغن ماهی )با نام  و از منبع شدند  تقسیم (=4n) گروه

نوان ع انگلستان( به optivite، از شرکت 41-تجاری اپتامگا

 bergو روغن پالم )از شرکت  9منبع اسید چرب امگا

schmit)  .به عنوان منبع اسید چرب اشباع استفاده کردند

+( به 41تا  -61خوراک در دورة قبل و بعد از زایش )

و  3صورت آزاد و در حد اشتها در دو وعدة برابر در ساعات 

ی گرفت. احتیاجات غذایی گاوها در اختیار گاوها قرار  14

 تنظیم شد. NRC 2001آزمایشی بر اساس 

ارزیابی دینامیک تخمدان، فحلی گاوها با برای 

 لیتر یلیم 4) از دو تزریق پروستاگالندین استفاده

 96و  41در روزهای  روز 16 ۀبه فاصل (کلوپروستنول

اولتراسونوگرافی برای بررسی  شد. همزمانبعد از زایش 

و  وم کلوپروستنولاز زمان تزریق د دینامیک فولیکولی

دستگاه فحلی با استفاده از  ةپس از مشاهد

( Piemedical, Falco100; Holland) اولتراسونوگرافی

و  شد مگاهرتز رکتال گاوی آغاز 9مجهز به یک پراب 

 ةروز پس از مشاهد 13. روز ادامه پیدا کرد 11برای 

فحلی نیز به منظور سنجش قطر فولیکول بالغ بعدی 

 تخمدان گاوها صورت گرفت. سونوگرافی از

ی خونی ها فراسنجهیری از گاوها برای تعیین گ خون

 پس روز 49 و 64، 41، صفر، -41، -94 روزهای در در

تست تحمل گلوکز در روزهای گرفت.  انجام زایش از

، پس از زایش انجام گرفت. آزمون در صبح 64و  16

صبح  ةو پس از دوشش وعددهی  پیش از خوراک

گیری  . به منظور تزریق گلوکز و خونرفتگ یصورت م

استفاده شد که در سیاهرگ  16G از یک کاتتر به قطر

بود. گلوکز مورد استفاده، سرم   پستانی تعبیه شده

درصد بود که به ازای هر کیلوگرم وزن  41دکستروز 

متعاقب ، گیری شد. خون تزریق گرم یلیم 911دام  ةزند

، 11، 4، 1تیب در گلوکز به تر سیاهرگیتزریق درون 

 .گرفتتزریق انجام  بعد ازدقیقه  41و  91، 14

ی خون بالفاصله درون  فالسک مخصوص ها نمونه

حاوی یخ به آزمایشگاه منتقل شد و با استفاده از 

و ( g 1111)دور  9111دار با سرعت  سانترفیوژ یخچال

دقیقه پالسمای آن استخراج گردید.  14به مدت 

سما در دورة قبل و بعد از زایش و ی پالها نمونهبررسی 

بررسی دینامیک انسولین به منظور تعیین گلوکز و 

و  HDLگلیسرید،  ی و کلسترول، تریا اورهنیتروژن 

LDL  کیت  وهای شرکت پارس  یتکاز با استفاده

Diaplus شده  ساخت آمریکا و بر اساس روش توصیه

در  ها نمونهتوسط شرکت به وسیلۀ سنجش جذب نوری 

ل موج ویژة هر متابولیت با استفاده از دستگاه طو

 Model Elx 800; 340-750, Bio Tekاسپکتروفتومتر )

instruments, USA و دستگاه )Plate reader (EON-

BIOTEK-American ثبت شد. درصد ضریب تغییرات )

 محاسبه شد. 41/4برای انسولین  1داخل

تیمار و  4در این آزمایش از یک طرح کامالً تصادفی با 

تکرار در هر تیمار استفاده شد. نتایج با استفاده از رویۀ  4

                                                                                
1. Intra- Assay Coefficients of  Variability 
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MIXED افزار آماری  از نرمSAS 9.1 و در این  آنالیز شد

مقایسه شدند.  LSMمدل میانگین تیمارها با استفاده از 

 معادلۀ مدل مورد استفاده در آنالیز آماری عبارت بود از:
Yijk= μ+Ai+ Lack + Tj+ (AT)ij+Animal(l)+εijmkL 

 

ن یانگیم ،μ ؛شیهر مشاهده از آزما ،Yijk که در آن:

زمان  ،Tj ؛اثر شکم زایش ،Lack ؛ماریاثر ت ،Ai عه؛جام

مار در زمان یاثر متقابل ت ،ij(AT) ؛گیری    نمونه

اثر  ،eijkLو  اثر تصادفی حیوان، Animal(l)ی؛ ریگ نمونه

 هستند.مانده یعوامل باق

 

 نتایج 

 آورده  4 تا   9  های  تحمل گلوکز در جدولنتایج تست 

 

در  9شده است. جیرة غذایی حاوی اسید چرب امگا 

مقایسه با روغن پالم موجب کاهش سطوح گلوکز شد. 

داری بر سرعت  امعنتأثیر  9عالوه بر آن اسید چرب امگا 

گرچه نرخ زدودگی  و نرخ زدودگی گلوکز نیز نداشت؛

ی بیشتر بود. از طرف کنندة روغن ماه مصرف گروه در

موجب تغییر در سطوح  9دیگر جیرة غذایی حاوی امگا

انسولین متعاقب تزریق گلوکز نیز شد؛ بدین ترتیب که 

از زمان تزریق گلوکز تا زمانی که غلظت گلوکز روند 

(، سطح انسولین در گروه روغن 14صعودی دارد )دقیقۀ 

بود. اثر داری کمتر از گروه روغن پالم  امعنماهی به طور 

روز پس  64و  16ی انجام آزمون تحمل گلوکز )ها زمان

 دار نبود. امعناز زایش( 

 روز پس از زایش( 16لیتر( تست تحمل گلوکز حاصل از اولین آزمون ) گرم در دسی . مقادیر مربوط به غلظت گلوکز )میلی9 جدول
 SEM P-value روغن ماهی پالم صفت مورد مطالعه

 34/1 33/4 36/13 46/49 غلظت پایه
 13/1 33/4 44/41 31/31 4دقیقۀ 
 13/1 33/4 49/49 31/94 11دقیقۀ 
 44/1 33/4 43/49 39/94 14َ دقیقۀ 
 36/1 33/4 64/64 41/69 91دقیقۀ 
 33/1 33/4 11/94 96/94 41دقیقۀ 

 41/1 144/1 14/4 4 دقیقه 41نرخ زدودگی در 
 31/1 49/934 34/4334 64/4916 سطح زیر منحنی تغییرات غلظت گلوکز

 
 روز پس از زایش( 64لیتر( تست تحمل گلوکز حاصل از دومین آزمون ) گرم در دسی  . مقادیر مربوط به غلظت گلوکز )میلی6 جدول

 SEM P-value روغن ماهی پالم صفت مورد مطالعه

 63/1 39/4 11/41 94/43 غلظت پایه
 13/1 39/4 34/49 69/34 4دقیقۀ 
 13/1 39/4 44/31 14/94 11دقیقۀ 
16/114 14دقیقۀ   a 13/34  b 39/4 119/1 
 93/1 39/4 19/44 11/41 91دقیقۀ 
 33/1 39/4 14/99 91/69 41دقیقۀ 

 49/1 4/1 94/1 39/1 دقیقه 41نرخ زدودگی در 
 31/1 49/934 11/4363 11/9131 سطح زیر منحنی تغییرات غلظت گلوکز

   a,b درصد است. 4ادار در سطح معندهندة وجود اختالف  هر سطر نشان. حروف غیرمشابه در 
 

 روز پس از زایش( 16تست تحمل گلوکز حاصل از اولین آزمون ) (µIU). مقادیر مربوط به غلظت انسولین4 جدول
 SEM P-value روغن ماهی پالم صفت مورد مطالعه

 63/1 34/6 44/1 94/9 غلظت پایه
46/43 4دقیقۀ  a 46/11 b 34/6 113/1 
93/94 11دقیقۀ   a 96/13  b 34/6 11/1 
49/64 14دقیقۀ   a 34/43  b 34/6 11/1 
 44/1 34/6 31/14 93/41 91دقیقۀ 
 44/1 34/6 14/1 36/1 41دقیقۀ 

13/1333 سطح زیر منحنی تغییرات غلظت انسولین  a 61/334  b 913 11/1 
   a,b. درصد است 4دار در سطح  امعنتالف دهندة وجود اخ حروف غیرمشابه در هر سطر نشان. 
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 روز پس از زایش( 64تست تحمل گلوکز حاصل از دومین آزمون ) (µIU) . مقادیر مربوط به غلظت انسولین4جدول 
 SEM P-value روغن ماهی پالم صفت مورد مطالعه

 46/1 34/6 94/4 93/1 غلظت پایه

 14/1 34/6 93/14 31/43 4دقیقۀ 

 14/1 34/6 49/49 19/94 11دقیقۀ 

39/61 14دقیقۀ   a 34/43  b 34/6 16/1 

 34/1 34/6 13/14 63/14 91دقیقۀ 

 99/1 34/6 43/1 19/4 41دقیقۀ 

 44/1 913 4/1414 99/1913 سطح زیر منحنی تغییرات غلظت انسولین

   a,bدرصد است. 4دار در سطح  امعندهندة وجود اختالف  . حروف غیرمشابه در هر سطر نشان  

 

های گلوکز و  یتمتابولیری گ اندازهنتایج حاصل از 

و  HDLگلیسرید،  ی و کلسترول کل، تریا اورهنیتروژن 

LDL طور که مشخص  آورده شده است. همان 3 در جدول

گلیسرید  های آزمایشی برغلظت کلسترول، تری یرهج است،

 9-در تیمار امگا LDLاداری نداشت، اما معنتأثیر  HDLو 

داری یافت. اثر زمان در همۀ موارد دارای  امعنکاهش 

(. تفاوت در کلسترول بین P<111/1دار بود ) تفاوت معنا

تدریج طی زمان افزایش یافت و از  ی آزمایشی بهها گروه

 دار شد. امعنروز پس از زایش این تفاوت  64

دهد که بین گروه روغن  یمنشان  9نتایج جدول 

ری از نظر تعداد دا امعنپالم و روغن ماهی تفاوت 

 3متر(، متوسط )بین  یلیم 4فولیکول کوچک )کمتر از 

متر( وجود  میلی 11متر( و بزرگ )بیشتر از  یلیم 3تا 

های متوسط در گروه  یکولفولنداشت، با این حال تعداد 

افزایش یافت. عالوه بر آن، از لحاظ تعداد کل  9امگا

آزمایشی  یها گروهداری بین  امعنها نیز تفاوت  یکولفول

ترین فولیکول  مشاهده نشد. در بررسی بزرگ

داری بین دو تیمار  امعنکننده نیز تفاوت  یزیر تخمک

قطر  9آزمایشی مشاهده نشد؛ گرچه در گروه امگا

 کننده بیشتر از گروه پالم بود. یزیر تخمک فولیکول

 
 های آزمایشی شده با جیره های خونی در گاوهای تغذیه یتمتابول. میانگین غلظت 3جدول 

 SEM P-value پالم روغن ماهی صفت مورد مطالعه

 44/1 3/4 41/44 14/41 لیتر(    گرم در دسی گلوکز )میلی

 36/1 41/4 63/19 49/13 لیتر( گرم در دسی ی )میلیا اورهنیتروژن 

 14/1 39/11 94/191 94/111 لیتر( گرم در دسی )میلیکلسترول 

 93/1 93/1 13/34 39/39 لیتر( سیگرم در د )میلیگلیسرید  تری

HDL 41/1 43/6 14/36 63/31 لیتر( گرم در دسی )میلی 

LDL 99/16 لیتر( گرم در دسی )میلی b 64/93 a 69/4 169/1 

     a,b .درصد است. 4ادار در سطح معندهندة وجود اختالف  حروف غیرمشابه در هر سطر نشان 

 

 های آزمایشی یرهجشده با  مدان در گاوهای تغذیههای تخ یکولفول. میانگین تعداد 9جدول 

 SEM P-value پالم روغن ماهی اندازة فولیکول

 تعداد

 34/1 14/1 44/9 19/9 متر( میلی 4فولیکول کوچک )کمتر از 

 91/1 1/1 33/1 16/1 متر( میلی 3-3فولیکول متوسط )

 99/1 13/1 16/1 43/1 متر( میلی 11فولیکول بزرگ )بیشتر از 

 33/1 64/1 39/6 91/6 ها یکولفولکل 

 قطر

 13/1 9/1 4/11 9/14 کننده( چرخۀ فحلی بعدی ریزی ترین فولیکول )تخمک اندازة بزرگ
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 بحث

رو جیرة غذایی حاوی اسیدهای چرب  یش پدر آزمایش 

در مقایسه با روغن پالم موجب کاهش سطوح گلوکز  9امگا

س از تزریق در نوبت دوم پ 14شد؛ به طوری که در دقیقۀ 

اداری در مقایسه معنتست تحمل گلوکز این کاهش تفاوت 

 9با گروه شاهد داشت. با این حال اسیدهای چرب امگا

داری بر سرعت و نرخ زدودگی گلوکز نداشت،  امعنتأثیر 

کنندة روغن ماهی  گرچه سطوح آن در تیمار مصرف

یدهای چرب افزایش یافته بود که احتماال نشانگر تأثیر اس

های انسولین است و در نتیجه  یرندهگبر تحریک  9امگا

ی ها بافتی ها سلولسبب تسریع در ورود گلوکز به 

 .(Luo et al., 1996)حساس به انسولین خواهد شد 

از طرف دیگر جیرة غذایی حاوی روغن ماهی 

موجب تغییر در غلظت انسولین متعاقب تزریق گلوکز 

ز زمان تزریق گلوکز تا زمان نیز شد. بدین ترتیب که ا

 رسیدن به پیک گلوکز، سطوح انسولین در گروه روغن

داری کمتر از گروه پالم بود. نتایج  امعنبه طور  ماهی

دهد مصرف اسیدهای چرب غیراشباع از منشأ  یمنشان 

ماهی موجب بهبود پاسخ به انسولین در اوایل شیردهی 

چرب  کنندة اسید شود؛ چرا که حیوانات مصرف یم

با ترشح مقدار کمتری انسولین در مقایسه با  9امگا

کنندة اسیدهای چرب اشباع پالم  حیوانات مصرف

توانستند غلظت گلوکز خون را کاهش دهند و عالوه بر 

آن در زمان به اوج رسیدن گلوکز نیز غلظت گلوکز در 

از گروه پالم کمتر بود که  9گاوهای گروه امگا

به انسولین در  ها بافت دهندة حساسیت بیشتر نشان

است. از طرف  9شده با اسید چرب امگا گاوهای تغذیه

( نشان AUCدیگر، نتایج محاسبات سطح زیر منحنی )

پس از زایش در هر دو  16در روز  AUCدهد مقدار  یم

تیمار بیشتر از زمان دوم انجام آزمون بوده که 

ش دهندة باالبودن مقاومت به انسولین در اوایل زای نشان

ة روغن ماهی کنند مصرفاست. افزون بر آن، در گروه 

داری کاهش  امعنمربوط به انسولین به طور  AUCمقدار 

بر کاهش مقاومت به  9ة تأثیر امگادهند نشانیافت که 

 Smith etانسولین در هر دو زمان انجام آزمون است. 

al. (2006)  نشان دادند که گاوهای شیری در دوران

تری به تست تحمل گلوکز در  یفضعانتقال، پاسخ 

دهند که این امر  یممقایسه با اواسط شیردهی بروز 

دلیلی دیگر بر این مدعا است که گاوهای شیری در 

دورة انتقال در وضعیت مقاومت به انسولین به سر 

 .(Smith et al., 2006)برند  یم

Petit et al. (2002)  گزارش کردند که در گاوهای

گلوکز متعاقب آزمون تحمل گلوکز شیری نرخ زدودگی 

درون وریدی، سه هفته پس از زایش کمتر از سه هفته 

قبل از زایش است. با این حال، با توجه به اینکه در 

دوران قبل از زایش پاسخ انسولین به تزریق گلوکز 

بیشتر از دوران پس از زایش بوده است، بنابراین کاهش 

س از زایش شده در دوران پ زدودگی گلوکز مشاهده

انسولین در دوران  تر یینپا یها غلظتمربوط به  احتماالً

مقاومت به انسولین یا به  ۀانجام آزمایش یا توسع

 ,Pires) احتمال فراوان مربوط به هر دو عامل فوق باشد

ه نرخ زدودگی بین دوگروه گرفت انجام ۀ. در مطالع(2007

 ةدکنن نداشت، اما در گروه دریافت داری امعنتفاوت 

 گروه پالم بیشتر بود. از 9اسیدهای چرب امگا

انجام آزمون تحمل  یها زماندر آزمایش حاضر 

بر  داری امعن تأثیرروز پس از زایش(  64و  16گلوکز )

غلظت گلوکز و انسولین نداشت، گرچه به طور کلی در 

تر یشتکرار دوم آزمون، غلظت گلوکز در هر دو گروه ب

 مقاومت به انسولین است. ۀعتوس ۀنشان بود که احتماالً

، کلسترول کل گلیسیرید یترنتایج نشان داد غلظت 

آزمایشی قرار  های یرهج تأثیرپالسما تحت  HDLو 

بین دو  LDLست که غلظت ا این در حالی. نگرفت

 9داشت و غلظت آن در گروه امگا داری امعنگروه تفاوت 

 کمتر از گروه پالم بود. از طرف دیگر، غلظت کلسترول

به طور  9پس از زایش در گروه امگا 64کل نیز از روز 

 .Robinson et alکمتر از گروه پالم بود.  داری امعن

 4نشان دادند که مکمل اسیدهای چرب امگا (2002)

)روغن  9)روغن سویا( در مقایسه با اسیدهای چرب امگا

پالسما را  HDL, LDLکتان(، غلظت کلسترول کل و 

مکمل  Petit et al. (2004)ش افزایش داد. در آزمای

)روغن  4)روغن کتان( یا امگا 9اسیدهای چرب امگا

آفتابگردان( موجب افزایش غلظت کلسترول کل پالسما 

با چگالی  های یپوپروتئینل کلسترولشدند، اما بر غلظت 

 یا مطالعهباال و پایین و گلوکز اثری نداشتند. گرچه در 

یدهای چرب دارای مکمل اس های یرهج ۀدیگر تغذی

)روغن ماهی و دانۀ کامل کتان( به گاوهای شیرده  9امگا
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های با  یپوپروتئینلغلظت کلسترول کل و کلسترول 

 .(Petit, 2002) چگالی باال و پایین پالسما را تغییر نداد

بر تعداد  9های دارای مکمل اسید چرب امگا یرهج

های کوچک، متوسط، بزرگ و تعداد کل  یکولفول

داری در  امعناداری نداشتند. تأثیر معنتأثیر  ها یکولفول

چرخۀ فحلی  13کننده در روز  یزیر تخمکاندازة فولیکول 

استفاده از منابع اسیدهای چرب  بعدی نیز مشاهده نشد.

از زمان قبل از زایش نتوانست تأثیر مثبتی بر تسریع  9امگا

فعالیت تخمدانی بگذارد. دلیل استفاده از برنامۀ 

ی گاوها در اوایل زایش )دو تزریق ساز همزمان

( نیز بررسی این عامل 96و  41پروستاگالندین در روزهای 

بود. محققان مختلفی در بررسی اثر منابع اسیدهای چرب 

بر دینامیک فولیکولی، عدم تأثیر بر تعداد  4و امگا 9امگا

 ,.Robinson et al., 2002; Kassa et al)ها  یکولفولکل 

 ,Kassa et al., 2002; Petit)ای کوچک ه یکولفول، (2002

 Petit et)، بزرگ (Thomas et al.,1997) ، متوسط(2002

al., 2004; Petit, 2002; Kassa et al., 2002)  و دومین

گزارش  (Petit et al., 2004; Petit, 2002)فولیکول بزرگ 

 کردند که مشابه با نتایج آزمایش حاضر است.

 چرب یدهایاز طرفی گزارش شده است اس

 شیافزا با است نکمم دوگانه وندیپ چند یدارا راشباعیغ

 اثر ها یکولفول رشد بر تخمدان یها سلول ءغشا تیالیس

در غشاء سلول قرار  FSH های یرندهگ .باشند داشته

 مناسب تیالیس ها، آن مطلوب ردکعمل ۀالزم دارند و

 . افزون(Zeron et al., 2002) استد یپیفسفولء غشا

 یها هورمون راه از است نکمم روغن ملکم ،نیبرا

دهد  شیافزا را ها یکولفول رشد ها یتمتابولو  یکمتابول

(Staples et al., 1998; Thomas et al., 1997) . 

د که کربیان  توان یمبا توجه به نتایج این آزمایش 

( در 41-)اپتامگا 9استفاده از منبع اسیدهای چرب امگا

 تواند یمانتقال  ةی در دورغذایی گاوهای شیر ةجیر

 سبب بهبود مقاومت به انسولین شود.
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