
 

1 

 

 

 

 

 

 

 (دوم)بخش  43مقاله شماره 
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 : نتایج

 هضم دستگاه گوارشمصرف مواد مغذی و قابلیت 

، قابلیت هضم ماده اسیدهای چرب ، مصرفNDFمصرف اثری بر مصرف ماده خشک،  مکمل های چربی،مصرف  

افزایش معنی دار مصرف اسید استئاریک و  : نداشت. افزایش سهم اسید اولئیک در مکمل چربی باعث NDFخشک و 

، کاهش 11و  11قابلیت هضم اسیدهای ، افزایش قابلیت هضم کل اسیدهای چرب و کاهش مصرف اسید پالمیتیک

اسیدهای چرب و  مصرف بین یکربنه شد. اثر متقابل 11کربنه، افزایش جذب اسیدهای چرب  11جذب اسیدهای چرب 

 .وجود نداشتسطح تولید بر قابلیت هضم و مصرف مواد مغذی 
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 تولید

  به:  منجرافزایش سهم اسید اولئیک در مکمل چربی 

 رتمایل به افزایش تولید شی 

 کاهش درصد چربی 

  اساس انرژی، میزان تولید چربی و بر درصد چربی 5/4بر تولید شیر تصحیح شده بر اساس  تاثیرعدم 

  درصد و تولید الکتوز شیرافزایش 

 افزایش تولید پروتئین شیر 

  افزایش تغییرات وزن وBCS  

بر درصد چربی و  5/4تولید در میزان تولید شیر، تولید شیر تصحیح شده بر اساس و سطح  مورد آزمایشبین تیمارهای 

گاوهای پرتولید باعث به طوریکه افزایش سهم اسید اولئیک در مکمل چربی انرژی اثر متقابل وجود داشت. اساس 

 ط تولید اثر گذار نبود.شد اما در گاوهای کم تولید و متوس ، تولید پروتئین و الکتوز شیرافزایش معنی دار در تولید شیر

افزایش سهم اسید اولئیک در مکمل چربی در گاوهای پرتولید باعث افزایش معنی دار تولید شیر تصحیح شده همچنین 

 شد. این شاخص ها در گاوهای کم تولید باعث کاهش امادرصد چربی، انرژی و چربی تولیدی  5/4بر اساس 

 میزان تولید و درصد اسیدهای چرب شیر

 deکربن که از طریق سنتز دنوو حاصل می شود ) 11منشا است. اسیدهای چرب کمتر از اسیدهای چرب شیر دارای دو 

novo 11( و اسیدهای چرب بیش از ( کربن که منشا این اسیدهای چرب از پالسمای خونPreform می باشد. اسیدهای )

افزایش سهم اسید اولئیک در (. Mixed) استدارای منشا دنوو و پالسما ( cis-9 C16:1وC16:0 )کربنه  11چرب 

 Preform ، افزایش غلظت اسیدهای چرب(اسید پالمیتیک) Mixedمکمل چربی باعث کاهش غلظت اسیدهای چرب 

 افزایش نسبت اسید اولئیک به پالمیتیک در مکمل چربی باعث کاهش تولید اسیدهای چرب دنووو در گاوهای کم . شد
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 شد )اثر متقابل اسیدهای چرب و سطح تولید در تولید اسیدهای چرب دنووو(. تولید و افزایش تولید در گاوهای پرتولید

را در گاوهای کم و متوسط تولید به دنبال  Mixedافزایش سهم اسید اولئیک مکمل چربی، کاهش اسیدهای چرب 

یشتر، در عالوه بر آن مصرف اسید اولئیک ب داشت. درصورتی که اثر معنی داری در گاوهای پرتولید مشاهده نشد.

 را افزایش داد. Preformگاوهای متوسط و پرشیر تولید اسیدهای چرب 

 متابولیت های خونی

به اسید پالمیتیک در مکمل چربی  اولئیکاسید افزایش نسبت نداشت اما  NEFAبر غلظت  یتیمار اسیدهای چرب اثر

اثر متقابل بین تولید و سطح اسیدهای چرب در  .و تمایل به افزایش غلظت انسولین خون شد BHBAافزایش  به منجر

افزایش سهم اسید اولئیک در مکمل چربی در گاوهای کم تولید باعث افزایش غلظت  متابولیت های خونی مشاهده شد.

 انسولین شد.

 محاسبه انرژی و تقسیم بندی انرژی در بدن

خیره شده در بدن شد، در حالیکه تغییری در افزایش سهم اسید اولئیک در مکمل چربی باعث افزایش بازده انرژی ذ

عالوه بر آن افزایش نسبت نگهداری بدن مشاهده نشد. انرژی مورد نیاز برای  نیزشیر و طریق )خروجی( انرژی از بازده 

در گاوهای پرشیر شد )در  LNEو  MEاسید اولئیک به اسید پالمیتیک در مکمل چربی سبب افزایش انرژی قابل هضم، 

خروجی . همچنین افزایش سهم اسید اولئیک در مکمل چربی ی مشاهده نشد(گاوهای کم تولید و متوسط تولید اثر

 .یافتافزایش اخص ها شاما در گاوهای پرتولید این  ،کاهش داد  در گاوهای کم تولیدرا انرژی از طریق شیر 

 بحث :

می توان به دنبال بهینه کردن تولید ، رهبنابراین در این دو ،قرار می گیرند مثبت انرژیدر باالنس گاوها بعد از پیک شیر 

 دو اسید چرب اصلی در  اسید اولئیکبود. به طور کلی اسید پالمیتیک و شیر و ترکیبات شیر برای افزایش سود اقتصادی 
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گرم در  42الی  22، اسید اولئیکو  32الی  22د. اسید پالمیتیک نبسیاری از مکمل های چربی تجاری در بازار می باش

نسبت های مختلف اسید اولئیک به اسید پالمیتیک ممکن است گرم چربی شیر را تشکیل می دهند.  122

. ارزیابی اثر متقابل استراتژی های تغذیه ای و باعث انتقال متفاوت چربی بین بافت پستان و بافت چربی شود

اثرات مکمل چربی بر مصرف ماده خشک متنوع است و معموال ست. مطالعات مختلف بسیار مهم اسطح تولید در 

اسیدهای چرب غیر اشباع در صورتی که در شکمبه به صورت آزاد باشند از  بستگی به پروفایل اسیدهای چرب دارد.

د )اهمیت کلسیمی کردن نپپتیدهای دستگاه گوارش باعث کاهش مصرف ماده خشک می شوطریق اثر گذاری بر 

اما در این مطالعه با افزایش اسید اولئیک )اسید چرب غیر اشباع با یک  ب غیر اشباع با چند پیوند دوگانه(.اسیدهای چر

ئیک لسطوح مختلف اسید او He et al. (2012). در مطالعه پیوند دوگانه( اثری منفی بر مصرف ماده خشک مشاهده نشد

سطح اسید لینولئیک باعث کاهش مصرف خوراک  در مکمل چربی اثری بر مصرف ماده خشک نداشت، اما افزایش

ی بستگی به سطح مکمل چربی، نتایج نشان می دهد که کاهش مصرف ماده خشک هنگام استفاده از مکمل چرب شد.

اسیدهای چرب غیر اشباع مکمل چربی و خوراک پایه، اثر متقابل مکمل چربی با سایر ترکیبات جیره، اسیدهای  مقدار

 Harvatine and Allenبر اساس نتیجه این آزمایش و مطالعه  .اسیدهای چرب داردر اشباع بودن چرب خاص و درجه غی

کربنه و  61قابلیت هضم کلی اسیدهای چرب، اسیدهای با افزایش درجه غیر اشباعیت اسیدهای چرب،  2006

قابلیت در کل اسیدهای چرب غیر اشباع نسبت به اسیدهای چرب اشباع . کربنه افزایش می یابد 61

هضم باالتری دارد که به دلیل انتقال بیشتر اسیدهای چرب غیر اشباع به داخل میسل ها، جذب سریع 

اسیدهای چرب  تر و استری شدن دوباره آنها در انتروسایت ها نسبت به اسیدهای چرب خالص است.

اسید اولئیک به دلیل تشکیل  .می باشد وارد شده به دودنوم یکی از فاکتورهای مهم در قابلیت هضم اسیدهای چرب

 Weld andبر اساس مطالعه  سریع تر میسل باعث افزایش قابلیت هضم اسید پالمیتیک موجود در مکمل چربی می شود.

Armentano (2017)  نمک های کلسیمی اسیدهای چرب پالم و مکمل های دارای ترکیبی از اسیدهای چرب پالمیتیک

ش با افزایدر این مطالعه گاوهای پرتولید نسبت به کم تولید  ندارند. NDFلیت هضم و استئاریک اثر معنی داری در قاب

  بر اساس تعداد از مطالعات بین میزان اسید پالمیتیک در تولید از خود نشان دادند.بیشتری  ید اولئیک میزان پاسخسطح اس
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 et al., Piantoniمطالعه  بر اساسنداشت اما  وجود مکمل چربی و سطح تولید در پاسخ به مکمل چربی اثر متقابلی

با افزایش اسید استئاریک میزان مصرف ماده خشک و تولید شیر در گاوهای پرتولید نسبت به کم تولید افزایش  2015

گاوهای پرتولید این نتایج نشان می دهد که  .)اهمیت توجه با اسید استئاریک در مکمل چربی خالص( می یابد

کردند، که اسیدهای  بیان Bionaz et al. (2013) دهند. کربنه پاسخ بهتری می 61نسبت به اسیدهای چرب 

اسید اولئیک در خوکچه هندی باعث تحریک  را دارند. های مهم متابولیکیریم بیان ژن مسیظتنچرب توانایی 

گلوکونئوژنز کبد شده، در نتیجه متابولیسم گلوکز در کبد را تنظیم می کند. براساس مطالعه حاضر در گاوهای پرتولید با 

با در گاوهای کم تولید نیز افزایش می یابد اما  Preformسنتز اسیدهای چرب  ،سنتز دنووو اسیدهای چربافزایش 

 مشاهده نشد.  Preformاثری بر سنتز  Mixکاهش سنتز دنووو و اسیدهای چرب 

احتماال با افزایش مصرف اسید اولئیک غلظت انسولین افزایش یافت. انسولین هورمونی آنتی لیپولیتیک است. همین امر 

گزارش دادند، که مصرف  Yanting et al. (2018)باعث کاهش لیپولیز و یا افزایش لیپوژنز در بافت چربی می شود. 

اهمیت ) نسبت به اسیدهای چرب خالص می شود ایش تعداد و اندازه آدیپوسایت هابیشتر اسید اولئیک، منجر به افز

  .(بعد از زایش BCSاستفاده از اسید اولئیک در جلوگیری از کاهش 
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 برای دسترسی به مقاالت بیشتر از وبسایت شرکت بازدید فرمایید.                                              
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