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بر تولید، ترکیبات شیر و تغییرات وزن در ابتدای  پالمیتیک اسید مکمل چربی غنی ازی اثر  مطالعات جدید شروع به توضیح نحوه

مطالعات جدید در مورد قابلیت هضم و متابولیسم اسیدهای چرب و اثرات آن بر تولید "بر اساس سخنرانی دوره شیردهی کردند.

در پالمیتیک  مصرف مکمل چربی غنی از اسید ، Tri-State Dairy Nutrition Conference in Fort wayne, 2017 در" شیر

( نسبت به تیمار 2( و کاهش وزن بدن )شکل 1شکل ، ECM) گاوهای تازه زا باعث افزایش شیر تصحیح شده بر اساس انرژی

اسید پالمیتیک باعث افزایش درصد چربی مکمل چربی غنی از استفاده از  تایید کننده این مطلب است، کهنتایج این  کنترل شد.

های  بر اساس نتایج به دست آمده مصرف ماده خشک بین دام .داردو بازده تولید مثلی  BCSشیر و در دراز مدت اثر منفی بر 

های مصرف کننده مکمل چربی  امد .شتمصرف کننده مکمل چربی غنی از اسید پالمیتیک و تیمار کنترل تفاوت معنی داری ندا

 نکات کلیدی :

  کیلوگرم وزن  252/1حدود  نسبت به تیمار کنترلگاوهای مصرف کننده مکمل چربی غنی از اسید پالمیتیک

 از دست می دهند. در دوره تازه زا،  بیشتری

  به ش حاصل از کاهش وزن درصد از انرژی 55فقط( یر تصحیح شده بر اساس انرژیECM انتقال می یابد و )55 

 .شود صرف تولید نمیمگاکالری در روز(  38/2درصد از این انرژی )

  گاوهای مصرف کننده مکمل چربی غنی از اسید پالمیتیک دارای غلظت بیشتری ازNEFA ،BHBA،  کلسترول و

 ای بدن است. غلظت کمتری از غلظت انسولین در پالسما بودند. این موارد نشان دهنده موبالیزه منابع ذخیره

 یابد. بیان ژن های درگیر در موبالیزه بافت چربی هنگام مصرف مکمل چربی غنی از اسید پالمیتیک افزایش می 

  کننده مکمل چربی غنی از پالمیتیک افزایش می یابد.فعالیت لیپاز حساس به هورمون در گاوهای مصرف 

 نسبت به تیمار کنترل وزن بیشتری از دست می دهند، که  پالمیتیک اسید گاوهای مصرف کننده مکمل چربی غنی از

 این امر به دلیل تجزیه بیشتر بافت چربی است.
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وزن بیشتری نسبت به تیمار کنترل از پوند(  1/66)کیلوگرم  82روز ابتدای دوره شیردهی حدود  25طی  غنی از اسید پالمیتیک

  در روز است.پوند(  76/2)کیلوگرم  252/1دست میدهند که حدود 

مصرف کننده مکمل چربی غنی از اسید پالمیتیک نسبت به  : تولید شیر تصحیح شده بر اساس انرژی در گاوهای تازه زا1شکل 

 تیمار کنترل

 

ECM   بر اساس درصد الکتوز محاسبه می شود. همچنین  35/5درصد پروتئین و  2/8درصد چربی ،  5/8بر اساسNRC 2001 

 مورد نیاز برای تولید هر کیلوگرم شیر از فرمول زیر استفاده می شود: NELبرای محاسبه ی مگاکالری 

 

، گاوهایی که حدود 1نیاز است. مطابق شکل  مگاکالری انرژی 697/2به  ECMبر اساس این دو بخش برای تولید هر کیلو گرم 

گاوهایی با  NRCبر اساس  روزانه بیشتری هستند. NELمگاکالری  23/8بیشتری تولید می کنند، نیازمند  ECMکیلوگرم  7/5

BCS  مگاکالری  39/5به ازای هر کیلوگرم کاهش وزن حدود  25/8حدودNEL .مطابق بحثی که در باال انجام  تولید می کنند

 11/6کیلوگرم روزانه کاهش وزن دارند که حدود  25/1شد، گاوهای مصرف کننده مکمل چربی غنی از اسید پالمیتیک حدود 

را از دست  گاوهایی که میزان باالیی از منابع ذخیره ای بدندرکل  روزانه برای تولید در اختیار دام قرار می دهد. NELمگاکالری 

 ECM افزایش درصد از انرژی حاصل از افت وزن بدن صرف تولید 55فقط  .کاهش می یابدبا شدت بیشتری ، وزن بدن می دهند

  شود. می

Mcal NEL/kg = [0.0929 x (Fat %)] + [0.0563 x (Protein %)] + [0.0395 x (Lactose %)] 
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 اسید پالمیتیک نسبت به تیمار کنترل تغییرات وزن گاوهای تازه زا مصرف کننده مکمل چربی غنی از :2شکل 

 

 دهند؟ کننده مکمل چربی غنی از اسید پالمیتیک وزن بیشتری از دست می مصرفتازه زا گاوهای چرا 

وزن بیشتری در دوره تازه زا  های مصرف کننده مکمل چربی غنی از اسید پالمیتیک امد،  de souza et al. 2017اساس مطالعه بر 

بدن وزن  بعد از زایش استفاده شد. 25الی  1در روز مکمل چربی غنی از اسید پالمیتیک  درصد 5/1 این مطالعه. در نداز دست داد

برای  روز بعد از زایش 12و روز قبل  15از بافت چربی نمونه  نمونه شیر و خون به صورت هفتگی اندازه گیری شد. بار در هفته، 8

 نشان داده شده است. 1های خونی در جدول متابولیت غلظت  آنالیز بیان ژن تهیه شد.

درصد مکمل چربی غنی از اسید  5/1( مصرف کننده  روز شیردهی 25-1: غلظت پارامترهای خونی گاوهای تازه زا )با 1جدول 

 پالمیتیک نسبت به تیمار کنترل
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و غلظت کمتری از  کلسترول،NEFA ،BHBAغلظت بیشتری از  ام های مصرف کننده مکمل چربی غنی از اسید پالمیتیکد

 .(2مطابق جدول دهد ) افزایش نشان میهای درگیر با لپولیز بافت چربی دام ها بیان ژن این در  دارا بودند. انسولین

گاوهای مصرف کننده مکمل چربی غنی از ) چرب بافت چربی: بیان ژن های درگیر در لیپولیز و متابولیسم اسیدهای 2جدول 

 (چربی نسبت به تیمار کنترل 

 

و اکسیداسیون اسیدهای چرب بافت  انتقال و باند شدن اسیدهای چربیپولیز، ل های درگیر در آنزیم وها  پروتئینمربوط به بیان ژن 

المیتیک میزان های مصرف کننده مکمل چربی غنی از اسید پگاودر که  ،ها مشخص کرد بیان این ژنبررسی  .آنالیز شدچربی 

و ( pHSLلیپاز حساس به هورمون فسفریله شده )بافت چربی نسبت بین در  .است نسبت به تیمار کنترل بیشتر لیپولیز بافت چربی

اساس بر  اندازه گیری شد. در بافت چربی( فعالیت لیپولییتییکینشان دهنده میزان ) (HSLیر فسفریله )غلیپاز حساس به هورمون 

 pHSL:HSLدارای نسبت بیشتری از  المیتیکهای مصرف کننده مکمل چربی غنی از اسید پگاو  et al. 2017 zasoudeمطالعه 

افزایش در نتیجه ) دربافت چربی است بیشتر هورمون حساس به هورمونلیت ابودند که نشان دهنده فع (16/2مقابل  در 22/2)

 .(از دست دادن وزن و امتیاز وضعیت بدنیموبالیزه بافت چربی و 
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