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های چربی غنی از اسید پالمیتیک  مکمل مصرف پیشبینی نشدهآیا برای عواقب 

(HEPA) آماده هستید؟ 

نشان داده بوده است. تحقیقات و دشوار های اخیر امری پیچیده  انتخاب بهترین مکمل چربی عبوری در صنعت گاو شیری در دهه

اما در یک  .(1می شود )جدول تولید شیر و غلظت چربی شیر بهبود  باعث (HEPA) های چربی غنی از اسید پالمیتیک مکملکه 

باعث بهبود تولید و درصد چربی شیر خواهد شد اما  HEPAاستفاده از  اگرچه،( بیان شده Sellers et al., 2017متاآنالیز جدید )

این عواقب شامل عدم پاسخ  .های چربی مراقب بود و باید در استفاده از این مکمل ای نیز به جود خواهد آمد عواقب ناخواسته

بیان  درصد کاهش در میزان افزایش وزن بدن نسبت به تیمارهای کنترل 66مشخص به تولید شیر، کاهش درصد پروتئین شیر و 

 .شده است
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 آیا کاهش وزن بدن پاسخی تکرار پذیر خواهد بود؟

نسبت به تیمار کنترل در گروه تازه زا باعث تسریع در  HEPA چربیهای  مصرف مکمل deSouza et al., 2017بر اساس مطالعه 

 HEPAهنگام استفاده از مکمل های چربی را اثرات کاهش وزن در گروه تازه زا  1 شکلدر  کاهش وزن گاوها شده است.

 کنید. مشاهده می

 

باعث افزایش بر اساس ماده خشک  HEPA چربی  درصد مکمل 6/1هنگام مصرف ، za et al., 2017Soudeبر اساس مطالعه 

میکرو  41/0در مقابل  42/0میلی اکی واالن در لیتر( و کاهش معنی داری غلظت انسولین ) 66/0در مقابل  NEFA (65/0معنی دار 

چربی و آزاد سازی اسیدهای چرب از بافت  های دخیل در لیپوژنز گرم در هر لیتر( نسبت به تیمار کنترل شد. در این مطالعه ژن

باعث افزایش لیپولیز گاوهای در دوره تازه  HEPAنیز مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که مصرف مکمل چربی  (آدیپوز)

 زا خواهد شد.

باعث افزایش غلظت  HEPAهای چربی  بیان کرد که مکمل 4012در کنفرانس تغذیه کرنل در سال  McFaddenعالوه بر آن 

 NEFAو به دنبال آن افزایش لیپولیز، افزایش نسولین اافزایش سنتز سرآمید باعث افزایش مقاومت به  شود. سرآمید خون و کبد می

اسید پالمیتیک نسبت به همچنان ذکر شده،  مطالعهدر این گلیسرید در کبد )کبد چرب( خواهد شد.  پالسما و در نتیجه ذخیره تری

های چربی غنی از اسید  )برتری استفاده از مکمل شد خواهد استئاریک باعث افزایش بیشتری در غلظت سرآمید خوناسید 

 مکانیسم این عمل را نشان می دهد. 4شکل  .استئاریک نسبت به اسید پالمیتیک(
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 در گاوهای تازه زا و کاهش وزن بدن HEPA: مکانیسم عمل مکمل های چربی  4شکل 

 

خواهد شد که برای مدت مشاهده ش وزن هکا HEPAگاوهای مصرف کننده  در بر اساس نظر بسیاری از متخصصان تغذیه زمانی

به دلیل افزایش سنتز سرآمید و لیپولیز، میزان اسیدهای  HEPAمصرف کننده گاوهای  د.های استفاده کنن نی از این مکملطوال

برای ساخت سنتز چربی شیر استفاده می  NEFAیابد و غده پستان به سرعت از  در خون افزایش می NEFAچرب خون به شکل 

 داشتلید مثل و سالمت گاوها خواهد این پارتیشن بندی در گاوهای تازه زا احتماال در طوالنی مدت باعث اثرات منفی بر توکند. 

(Contreras and Sordillo 2011.)  افزایش غلظتNEFA ایمنی و التهابی بدن خواهد  سیستم های در خون باعث تخریب فعالیت

، BCS با کاهشنسبت به گاوهایی  ،( افزایش می یابدBreedingاز زمان زایش تا جفت گیری )آنها  BCSگاوهایی که  شد.

  (.Carvalho et al. 2014شیردهی دارند ) 20در روز  یشتریدرصد نرخ آبستنی ب 66 حدود
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 استفاده ازعواقب 

 مکمل های چربی
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 خواهد داشت.
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