
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور

 

 بر رشد و نمو بافت پستان بزهاي سانن در زايش اول 6-و امگا 3-تاثير منابع امگا عنوان پروژه:

 01-13-13-022-95014 :پروژه شماره مصوب

 هدي جواهري بارفروشي ها وطرحهاي ملي ومشترك دارد(:پروژهخانوادگي مجري مسئول) اختصاص به نام و نام

شي خانوداگي مجري/مجريان :نام ونام سد زاده-هدي جواهري بارفرو سماعيل خانيان -نادر ا سين  -سعيد ا محمد ح

 ابوالحسن صادقي پناه -حميدرضا سيدآبادي -بناءبازي

 :ناظرانخانوادگي و نامنام

 :خانوادگي مشاور)ان(و نامنام

 خانوادگي همكاران: نام و نام

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشورمحل اجرا : 

 01/07/1395تاريخ شروع :

 سال 4 مدت اجرا :

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشورناشر: 

 شمارگان)تيراژ(:

 تاريخ انتشار: 

در مركز اطالعااات و           59724با شماره         24/3/1400اين اثر در مورخ 

 مدارك علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

 حق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول، منحني ها و نمودارها با ذكر مأخذ  بالمانع است.

 



 

 چكيده : 

 يكاردست يبرا 6-و امگا 3-منابع چربي حاوي اسيدهاي چرب امگااستفاده از  هدف از انجام اين آزمايش

 يآبستن نيدوم اول مةين سانن از س بز مادهأر 40منظور  ني. بدبود سانن يدر بزها يردهيعملكرد شبهبود رشد پستان و 

( حاوي C-)، 2، منفي اهدش( فاقد چربي )1هاي شدند. به هر گروه يكي از جيرهبر اساس وزن بدن به چهار گروه تقسم 

( حاوي دانه بزرك اكسترود شده 4( و SB، 6-امگاسوياي برشته )( حاوي دانه 3(، +C شاهد مثبت،چربي اشباع )

ها در اختيار گروه شيپس از زاچهار ماه تا  شياز زا شيماه پ دو و نيمها از  رهيج ني. ا( اختصاص يافتFS، 3-امگا)

 هفتگي، وزن كشي، توليد و تركيبات شير به طور مقدار مصرف خوراك به طور روزانه، شين آزماي. در حقرار گرفت

گيري مورفولوژيكي غده پستان به صورت ماهانه و اسيدهاي چرب شير به طور ماهانه، خونگيري به طور ماهانه، اندازه

پروفيل اسيدهاي چرب  ر،يش باتيترك ر،يش ديتول گيري از بافت پستان در سه نوبت پس از زايش انجام شدند.نمونه

 هاي مؤثر در ساخت چربي شير،آنزيم و همچنين بيان ژن افت پستانب و آپوپتوز در رشد ريدرگ يهاژن انيب شير،

ي تعيين شدند. نتايج نشان داد خون هايها و متابوليتهورمون غلظتو ي و مورفولوژيک پستانبافت شناخت اطالعات

رف مصرف يا عدم مصرف مكمل چربي بر مقدار مصرف روزانه خوراك يا تغييرات وزن بدن تأثيري نداشت. اما مص

شد. نسبت چربي به پروتئين  +Cو  -Cدانه بزرك و دانه سويا موجب افزايش توليد شير در كل دوره نسبت به دو گروه 

بود. درصد الكتوز، ماده جامد بدون چربي و كل مواد جامد شير در  +Cو  -Cباالتر از  FSو  SBشير نيز در دو گروه 

هاي سوماتيک شير تحت تأثير مكمل چربي قرار نگرفت. امتياز سلولها بود. شمار و باالتر از ساير گروه -Cگروه 

كربن با مصرف مكمل چربي غير اشباع كاهش يافت. شاخص سالمت براي گروه  16مجموع اسيدهاي چرب كمتر از 

SB هاي چربي غير اشباع كاهش ومجموعها باالتر بود. مجموع اسيدهاي چرب اشباع نيز با مصرف مكملاز ساير گروه 



 FSو  SBهاي نيز در گروه  PUFAبه  MUFAاسيدهاي چرب غير اشباع با چند پيوند دوگانه افزايش يافت. نسبت 

ها بود. اما محيط بيشتر از ساير گروه FSهاي راست و چپ در گروه كاهش يافت. حجم پستان و ارتفاع پشتي كارتيه

باالترين و درصد  FSهاي اپيتليال در گروه رصد سلولبيشتر از دو گروه ديگر بود. د FSو  SBهاي پستان در گروه

ها بود. تعداد باالتر از ساير گروه SBترين بود. مساحت آلوئول، لومن و اپيتليال در گروه استروما در همين گروه پايين

اين گروه  ها، اما تعداد آلوئول در واحد سطح برايباالتر از ساير گروه SBسلول اپيتليال در هر آلوئول در گروه 

بيشتر از ساير  FSدر گروه  IGFBP-5و  IGF-Iهاي مورد مطالعه، بيان ژن ها بود. از بين ژنتر از ساير گروهپايين

ها تفاوت معني داري بين گروه BAX/BCL-2و نسبت  BAX ،BCL-2 ،TNF-αهاي ها بود. اما در بيان ژنگروه

در  +Cداري در گروه به طور معني ACCهاي مؤثر در ساخت چربي شير، تنها بيان ژن وجود نداشت. از بين ژن

توان چنين استنباط نمود كه مصرف ها قرار داشت. با توجه به نتايج اين مطالعه ميكمترين ميزان نسبت به ساير گروه

شد پستان، با تأثير بر رشد و نمو هاي بحراني ردر دوره 6-و امگا 3-هاي غني از اسيدهاي چرب غير اشباع امگاجيره

بافت پستان موجب افزايش توليد شير شده و عالوه بر آن شير توليد شده به لحاظ مصرف انساني از شاخص سالمت 

 باالتري برخوردار خواهد بود. 

 نبز سانن، توليد و تركيب شير، منبع چربي غير اشباع، بيان ژن، تغييرات حجم و بافت پستا كليد واژه ها :

 

 

 

 


