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 چكيده : 

اي هاي بدن ممكن است تحت تأثير عوامل مختلف محيطي مانند شرايط تغذيههاي مختلف در بافتبيان ژن

 BAXو  BCL-2هاي بر روي بيان ژن 6-ي سويا به عنوان منبع غني از امگاي حاضر، تأثير دانهتغيير يابد. در مطالعه

ر مسير آپوپتوز و هم در ايجاد التهاب تأثيرگذار تواند هم دكه مي TNFαكه در آپوپتوز نقش دارند و همچنين ژن 

رأس بز سانن آبستن )نژاد  30باشد، در دوران بارداري و شيردهي در بافت پستان بررسي گرديد. اين آزمايش بر روي 

ي غذايي دريافت تايي قرار گرفتند. هر گروه يک جيرهشيري( صورت گرفت كه به طور تصادفي در سه گروه ده

ي ها فاقد چربي بود(، شاهد مثبت )گروهي كه جيرهي غذايي آنصورت شاهد منفي )گروهي كه جيره نمود كه به

بندي ي سويا بود(، تقسيمها دانهي غذايي آن)گروهي كه جيره 6-ها داراي چربي اشباع بود( و گروه امگاغذايي آن

-36شد، از بافت پستان  ماده بزها در سه زمان  شدند. پس از اعمال تيمارهاي غذايي كه از دو ماه آخر بارداري آغاز

هاي برداري شد. به منظور بررسي بيان ژنساعت پس از زايش، دو ماه پس از زايش و چهار ماه پس از زايش نمونه 24

BCL-2 ،BAX  وTNFα ابتدا كل ،RNA  از بافت پستان استخراج و پس از ساختcDNA  ميزان بيان ژن با استفاده

ها در سه گروه مختلف و در سه زمان گيري شد. نتايج حاصل از بررسي بيان ژناندازه Real-time PCRاز تكنيک 

دار نبود، ولي متفاوت با هم مقايسه شد. اگرچه تغييرات حاصل از بيان ژن در تعدادي از تيمارها از لحاظ آماري معني

اي كه آمارها هاي مورد بررسي داشت. به گونهد ژنبه عنوان اسيد چرب غيراشباع بر عملكر 6-نشان از نقش موثر امگا

نسبت به دو گروه ديگر به خصوص گروه  6-ي امگاكنندهي افزايش شيردهي در گروه مصرفدهندهنشان

توان چنين استنباط كرد كه مصرف اسيدهاي ي چربي اشباع بود. از مجموع نتايج به دست آمده ميكنندهمصرف

كند، باز هم نسبت به اسيدهاي چرب اشباع ارجحيت ام معايب و گاها مضراتي كه ايجاد ميچرب غيراشباع با وجود تم

 دارد. 
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