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بر عملکرد تولید مثلی و برخی از کارنیتین -الو6و امگا 3منابع متفاوت امگا ثیر أت
هاي نژاد فراهانیهاي خونی در طول دوره فالشینگ میشفراسنجه

3و امیرحسین خلت آبادي فراهانی3، مهدي کاظمی بن چناري2، مهدي خدایی مطلق1نسرین امینی

چکیده
در دوره ) 6و امگا 3امگا (کارنیتین به همراه دو منبع چربی جیره-ه منظور ارزیابی تأثیر استفاده از مکمل المطالعه حاضر ب

تیمار مختلف به صورت زیر تقسیم 4رأس میش فراهانی با مصرف جیره پایه در 24. هاي نژاد فراهانی انجام شدفالشینگ میش
6منبع امگا مصرفیخشکمادهدرصد5/2) 2کارنیتین، -بدون مکمل ال3درصد ماده خشک مصرفی منبع امگا5/2) 1: شدند

درصد5/2) 4کارنیتین و - گرم مکمل المیلی500و 3منبع امگا مصرفیخشکمادهدرصد5/2) 3کارنیتین، - بدون مکمل ال
ادفی اجرا شد و طول دوره طرح در قالب طرح کامل تص. کارنیتین-گرم مکمل المیلی500و 6منبع امگا مصرفیخشکماده

هاي باروري مانند نرخ آبستنی و نرخ دو قلوزایی چنین برخی از فراسنجههاي خونی و همبرخی از متابولیت. روز بود42آزمایش 
ي هاي کبدهاي خونی نظیر گلوکز، کلسترول، آنزیمنتایج مطالعه حاضر نشان داد که غلظت متابولیت. نیز مورد مطالعه قرار گرفتند

)ASTوALT(،HDLداري بین تیمارها نداشتند انسولین تفاوت معنیو هورمون)05/0>P(گلیسرید و ، اما غلظت تريLDL تمایل
وزن ).P>05/0(دار تیمارها قرار گرفت غلظت هورمون پروژسترون سرم تحت تأثیر معنی).≥1/0P(داري نشان دادند به معنی
کارنیتین همراه -با توجه به نتایج به دست آمده در آزمایش حاضر استفاده از ال. ن تیمارها نداشتداري بیها تفاوت معنیتولد بره

.ها در دوره فالشینگ داشتبیشتري بر باروري میشتأثیر مثبت6منبع امگا 

کارنیتین، میش-، ال6و امگا 3هاي خونی، فالشینگ، عملکرد تولید مثلی، امگا متابولیت: کلیديهايهواژ

مقدمه
بازده تولید مثل نقش اساسی در تعیین بازده اقتصادي 

هاي پرورش پرورش گوسفند دارد که عموماً در سیستم
و بهبود غیرمتمرکز به دلیل محدودیت خوراك پایین است

هایی نیازمند اصالح سیستم مدیریت به بازده در چنین سیستم
د استمنظور تأمین مواد غذایی در مراحل حساس چرخه تولی

یکی از نیازهاي تولید مثل موفق در گوسفند و دیگر ). 11(
هاي دام تغذیه مناسب است که بسیاري از رویدادهاي گونه

. دهدتولید مثلی از جمله گامتوژنز و بلوغ را تحت تأثیر قرار می
ی روشد گوسفند از فالشینگ مانند هاي تولیبسیاري از سیستم

ازعملدرکنند کهاده میگیري استفافزایش نرخ برهبراي
ازقبلباالتغذیهسطحبهپایینتغذیهسطحتغییرطریق
وقبلهفتهدومدتکه به)22(گیردمیصورتگیريجفت

نرخاستممکنکهاستطبیعیگیريجفتازبعدهفتهسه
).9(دهدافزایشراگیريبره

اسیدلینولنیک- آلفاو) 6n-،C18:2(اسیدلینولئیک
)3n-،C18:3 ( تحت عنوان اسیدهاي چرب ضروري در

توانند در بدن سنتز شوند که نمیبندي میپستانداران طبقه
6و امگا 3امگا ). 16(شوند و باید در جیره وجود داشته باشند

هاي تواند چندین عامل مرتبط با سنتز و متابولیسم هورمونمی
ژسترون و هاي استروئیدي، پروتولید مثلی از جمله هورمون

).21(استرادیول را تحت تأثیر قرار دهد
) تري متیل آمینـو بـوتیرات  -4هیدروکسی، -3(کارنیتین

یک ترکیب شیمیایی است که سـاختار مشـابه اسـیدآمینه دارد    
شـکل  (کـارنیتین -دي: که بـه شـکل دو ایزومـر وجـود دارد    

ز کبـد، کلیـه و مغـ   ). 1()شکل فعال(کارنیتین-و ال) غیرفعال
سـنتز کـارنیتین   . باشـند هاي مهم در سنتز کارنیتین مـی ارگان

اسـت کـه از پـنج    يسـاز پیش،ادغام متیونین و الیـزین شامل 
شــامل تعــدادي وکنــدواکــنش آنزیمــی متــوالی تبعیــت مــی

عملکرد اولیـه  ). 1(کوفاکتور مانند یون آهن و آسکوربات است
بلند زنجیـر  کارنیتین انتقال و افزایش ورود اسیدهاي چرب -ال

).1(اکسیداسیون است-به ماتریکس میتوکندري براي بتا
باالترآبستنینرخکهدادندنشان) 23(همکاران وواتس

جیرهباشیريگاوهايکهزمانیآبستنیرفتندستازو
باال-6nدارايجیرهبامقایسهدر،شدندتغذیهباال-3nحاوي

نشان ) 2(و همکاران اکبري نژاد.بودکمتراشباعچربییا
در -6nو -3nهاي غنی از دادند که مکمل چربی و جیره

ساز استروئیدوژنز، گیري کلسترول، پیشها پیش از جفتمیش
LDL)را افزایش ) دهنده کلسترول به بافت تخمدانتحویل

هاي تولیدمثلی از جمله نرخ باروري، داد اما شاخص
ال نبرد و انسولین و ها را باچندقلوزایی و نسبت جنس بره

پروژسترون در گوسفند زل تحت تأثیر مکمل چربی قرار 
.نداشتند

نشان دادند که افزودن ) 10(و همکاران الشحات 
ها ممکن است استفاده از چربی کارنیتین به جیره میش-ال

اکسیداسیون را تحت تأثیر قرار دهد که به - جیره از طریق بتا
تواند منجر به یدچرب میدلیل نقش آن در متابولیسم اس

استفاده بهتر از لیپید براي تولید انرژي شود و مشتقات کربن و 
سنتز آراشیدونیک اسید دار نیز به سمت اسیدهاي آمینه شاخه

1هاي رحمانیچنین گزارش کردند که در میشهم.روندمی

دانشگاه اراكگروه علوم دامی دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی و استادیار، کارشناسی ارشد آموختهدانش-3و 1
)m-motlagh@araku.ac.ir:نویسنده مسوول(،دانشگاه اراكدانشیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی- 2

10/11/94:تاریخ پذیرش25/8/94:تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی

1- Rahmani
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تواند کارنیتین، این مکمل به تنهایی نمی- تغذیه شده با ال
.یا پاسخ تخمدان را بهبود ببخشدهاعملکرد میش
هاي روغنی و از منابع دانه) 3(و همکاران برهانی 

هاي افشار در یک دوره پرواري هکارنیتین در تغذیه بر-ال
کارنیتین پاسخ - استفاده کردند و نشان دادند که مکمل ال

هاي حاوي دانه سویا و دانه کانوال ها را به تغذیه جیرهبره
ها کمترین تأثیر را بر ر نداد، این جیرهتحت تأثیر قرا

گلیسرید، کلسترول هاي مرتبط با لیپید از جمله تريمتابولیت
، کلسترول، پروتئین کل، گلوکز و غلظت LDL ،HDLکل، 

در این مطالعه . هاي در حال رشد داشتندآمونیاك سرم بره
هاي داراي جایگزینی دانه کانوال با دانه سویا و جیره

یتین تأثیري بر خوراك مصرفی، قابلیت هضم مواد کارن-ال
تواند به دلیل بیوسنتز مغذي یا رشد نداشت که می

کارنیتین باشد که براي جلوگیري از هر نوع ارتباطی کافی -ال
رسد تاکنون تحقیقی در زمینه استفاده از نظر میهب. باشد

6و امگا 3اسیدهاي چرب به ویژه منابع اسیدهاي چرب امگا 
کارنیتین در دوره فالشینگ انجام نگرفته -همراه مکمل الهب

الازاستفادهبنابراین هدف از انجام این مطالعه بررسی. است
دراست، لیپیدهامتابولیسمبهبوددهندهمنبعکه کارنیتین

هامیشفالشینگدورهدر6یاو3امگا منبعاستفادهزمان
.خواهد بود

هامواد و روش
پژوهشی دانشکده - ر در مزرعه آموزشیپژوهش حاض

20تعداد . کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه اراك انجام شد
رأس میش نژاد فراهانی غیرآبستن با میانگین وزنی

کیلوگرم به صورت تصادفی در چهار تیمار پنج 20±77/49
نشان داده شده 1جیره پایه در جدول . رأسی تقسیم شدند

تصادفی با سطوح ب طرح کامالًاین آزمایش در قال. است
تهیه شده از (3یکسان منابع متفاوت اسیدهاي چرب امگا 

تهیه شده از منبع روغن (6و امگا ) منبع روغن کانوال
کارنیتین اجرا -و دو سطح صفر و یک مکمل ال) آفتابگردان

تیمارهاي . روز در نظر گرفته شد42طول دوره آزمایش . شد
درصد ماده خشک مصرفی 5/2) 1: آزمایشی عبارت بودند از

مادهدرصد5/2) 2کارنیتین، - بدون مکمل ال3منبع امگا 
) 3کارنیتین، - بدون مکمل ال6منبع امگا مصرفیخشک

گرم میلی500و 3منبع امگا مصرفیخشکمادهدرصد5/2
منبع مصرفیخشکمادهدرصد5/2) 4کارنیتین و - مکمل ال

جیره مصرفی . کارنیتین- ل الگرم مکممیلی500و 6امگا 
روزانه در دو وعده صبح و بعد از ظهر به صورت جیره کامالً 

پس مانده آخور .ها داده شدبه میش)TMR(مخلوط شده 
ها نیم ساعت قبل از ریختن خوراك، صبح بررسی و دام

.شداندازه گیري می

ه خشک به همراه ترکیبات شیمیایی جیره پایهاجزاي تشکیل دهنده جیره پایه براساس درصد از ماد- 1جدول 
Table1. Ingredient composition of basal diet based on percent of dry matter with chemical composition basal diet

درصد ماده خشکمواد خوراکی
34یونجه

5/25جو
17سبوس

17کاه
5/3کنجاله سویا

3/0*معدنی- مکمل ویتامینی
1/0نمک

DCP(1/0(دي کلسیم فسفات 
5/2مکمل چربی

ترکیبات شیمیایی جیره پایه
2/2) مگاکالري در کیلوگرم ماده خشک(انرژي

4/13)درصد در ماده خشک(پروتئین
2گرم مس، E ،3/0گرم ویتامین D ،1/0ویتامین المللیبینواحدA ،100000المللی ویتامین واحد بین500000هر کیلوگرم مکمل معدنی و ویتامینی داراي : *

.گرم سدیم60گرم سلنیوم، 001/0گرم روي، 3گرم آهن، 3گرم منیزیم، 20گرم کلسیم، 180اکسیدان، گرم آنتی3گرم ید، 1/0گرم کبالت، 1/0گرم منگنز، 

آزمایش چهار قوچ نژاد فراهانی براي ورود به 21در روز 
روز (ها ابتدا وزن میش. اندازي انتخاب شدندگله به منظور قوچ

ها میشو انتهاي دوره آزمایشی و شرایط وضعیت بدنی) صفر
و انتهاي دوره آزمایشی ) 21روز (در سه نوبت ابتدا، میان دوره 

تهیه ). 11(دهی از بین صفر تا پنج متغیر بود ثبت شد که نمره
مصرف وعده خوراك صبح هاي خون دو ساعت پس ازنمونه

هاي تحت ها از طریق لولهمیش) جاگوالر(از سیاهرگ گردنی 
و انتهاي دوره ) روز صفر(در دو زمان ابتدا 1)ونوجکت(خأل 

هاي حاصل شده در آزمایشگاه رازي نمونه. انجام شد) 42روز (
هاي مورد ها و هورموناسامی متابولیت. شهر اراك آنالیز شدند

گیري در هاي استفاده شده براي اندازهکیتنظر و مشخصات
روزه 150پس از طی دوره . نشان داده شده است2جدول 

آبستنی اطالعات زایش از جمله وزن میش در زمان زایش، 

به منظور .   هاي هر میش ثبت شدها و تعداد برهوزن تولد بره
افزار آوري شده از نرمهاي جمعتجزیه و تحلیل آماري داده

SAS ها و براي آنالیز متابولیت. استفاده شد1/9نسخه
مقایسه میزان ماده خشک مصرفی از هاي خونی و هورمون

ها از ، مقایسه افزایش وزن روزانه، وزن تولد برهMixedرویه 
و مقایسه عملکرد تولید مثلی تیمارها از رویه GLMرویه

FREQ 05/0داري در کمتر از سطح معنی). 17(استفاده شد
مدل.داري در نظر گرفته شدتمایل معنی1/0بود و تا سطح 

: صورت زیر استمورد استفاده در این آزمایش به
Yij=µ + Tij+ eij i=1,…,a; j=1,…,a

اثر : Tiمیانگین کلی، :µمتغیر وابسته، : Yijه در این مدل ک
2خطاي تصادفی با میانگین صفر و واریانس:eijتیمار و 

).17(باشند می

1- Clot Activator

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ra

p.
7.

14
.1

08
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 r
ap

.s
an

ru
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               2 / 7

http://dx.doi.org/10.29252/rap.7.14.108
https://rap.sanru.ac.ir/article-1-698-en.html


104...........................................................................................................................بر عملکرد تولید مثلی وکارنیتین -الو6و امگا 3منابع متفاوت امگا ثیر أت

گیرياندازهبرايشدهاستفادهآزمایشگاهیهايکیتمشخصاتوهامتابولیت- 2جدول 
Table2. Metabolites and traits of laboratory kits used for measurement

شماره کیتنام کیتمتابولیت 
93008پارس آزمونگلوکز

92008پارس آزمونتري گلیسرید
92009پارس آزمونکلسترول

92005پارس آزمون)AST(آسپارتات آمینوترانسفراز 
93004پارس آزمون)ALT(آالنین آمینوترانسفراز 

HDL9305پیشتاز
LDL9304پیشتاز

=Monobind4F3K37ELAانسولین
Monobind4D4K1ELA=Lپروژسترون

نتایج و بحث
ز وضعیت بدنیخوراك مصرفی، عملکرد و امتیا

خوراك مصرفی تیمارها به صورت ماده خشک مصرفی 
، 3روزانه مقایسه شد که طبق نتایج آنالیز ارائه شده در جدول 

تیمارها اثر قابل توجهی بر میزان خوراك مصرفی داشتند 
)05/0<P( .داري بر این فراسنجه داشت هفته نیز تأثیر معنی
)05/0<P(.

و) 6(و همکاران چیلدس هاي با یافتهنتیجه ارائه شده
نشان دادند استفاده از به ترتیبکه) 15(همکارانوحاجیلو

را ها ماده خشک مصرفی در تلیسه6و امگا 3منابع امگا 
و ماده خشک مصرفی در گاوهاي نر هتحت تأثیر قرار نداد

،کارنیتین قرار نگرفت- از مکمل التحت تأثیر استفاده 
و الشحات چنین نتایج حاصل از مطالعات هم.اشتمغایرت د
به ترتیبکه) 12(همکارانوفروزندهو)10(همکاران 

کارنیتین میزان خوراك مصرفی را - گزارش کردند مکمل ال
کارنیتین و - الاستفاده از ه و ها تحت تأثیر قرار نداددر میش

هاي کلسیمی روغن سویا و چربی محافظت شده با نمک
هاي این با یافته- خوراك مصرفی ندارددر میزان تأثیري 

.مطالعه ناسازگار بود
در خصوص استفاده از منابع ) 3(برهانی و همکاران 

هاي افشار کارنیتین در تغذیه بره-هاي روغنی و الدانه
هاي تحقیقی انجام دادند و نتیجه گرفتند که ارتباطی بین دانه

تأثیر بر خوراك مصرفی وجود کارنیتین در مورد-روغنی و ال
نداشت که این نتیجه با نتایج حاصل از این آزمایش مخالف 

کارنیتین - تأثیر مصرف النبود بود، این محققین دلیل احتمالی 
کارنیتین یا غلظت آن 1یافتیبر خوراك مصرفی را سنتز درون

.ها عنوان کردنددر جیره پایه براي تأمین نیازهاي بره
تغییرات وزن بدن و 3نتایج ارائه شده در جدول اساسبر

نمره وضعیت بدنی تحت تأثیر تیمارهاي آزمایش قرار نداشتند 
با این حال، در .داري نداشتتیمارها تفاوت معنیو میانگین 

داري داشت ارتباط با نمره وضعیت بدنی، زمان اثر معنی
)05/0<P( . و همکاران این نتیجه با گزارش فروزنده)باو) 12

) 5(همکارانوچاپاو نیز)10(همکارانوالشحاتهايیافته
ها تحت تأثیر نشان دادند وزن بدن در برهبه ترتیبکه–

هاي کلسیمی و روغن نمک(کارنیتین و نوع چربی - مکمل ال
هاي اي در زمینه استفاده از نمکمطالعهو قرار نداشت) سویا

وزن ها انجام دادند و یشکارنیتین در م- کلسیمی و مکمل ال
کارنیتین قرار - بدن و وضعیت بدنی تحت تأثیر مکمل ال

کارنیتین در گوسفندهاي - استفاده از مکمل الو نداشت 
مطابقت وزن بدن را تحت تأثیر قرار نداده است،درحال رشد،

.داشت
وضعیتوروزانهوزنافزایشوزن،مصرفی، تغییراتماده خشک بر کارنیتین -الو6و امگا 3منابع متفاوت امگا ثیر أت- 3جدول 

بدنی میش در طول دوره فالشینگ
Table 3. The effect of different sources of omega-3 and omega-6 fatty acids and L-carnitine on dry matter Intake,

weight changes, average daily gain and body condition of ewe in during flushing period
P Value*تیمارفراسنجه

1234SEMوزن روز صفرزمان×تیمار زمانتیمار**

c85/1a90/1b87/1d69/10009/00001/00001/00001/0)روز/کیلوگرم(ماده خشک مصرفی 
5769/0--44/727/782/765/548/17463/0)کیلوگرم(تغییرات وزن 

5735/0--176/0172/0186/0134/0035/07450/0)کیلوگرم(افزایش وزن روزانه 
-07/0˂35/305/335/355/334/078/00001/0امتیاز وضعیت بدنی

.)P>05/0(باشد دار در بین تیمارها میدهنده تفاوت معنیحروف نامتشابه نشان
=SEMتغیر کمکیم: **میانگین خطاي استاندارد

،6درصد ماده خشک مصرفی منبع امگا 5/2جیره حاوي ) 2، 3درصد ماده خشک مصرفی منبع امگا 5/2جیره حاوي ) 1تیمارهاي آزمایشی شامل : *
گرم میلی500و 6نبع امگا درصد ماده خشک مصرفی م5/2جیره حاوي ) 4کارنیتین، -گرم مکمل المیلی500و 3درصد ماده خشک مصرفی منبع امگا 5/2جیره حاوي ) 3

ال کارنیتین
هاي خونی و عملکرد تولید مثلیمتابولیت

داري در در این مطالعه غلظت گلوکز سـرم تفـاوت معنـی   
ــت   ــا نداش ــین تیماره ــیتیل . )P<05/0(ب ــاران س ) 8(و همک

ــا اســتفاده از مکمــل ال مطالعــه ــاط ب کــارنتین در -اي در ارتب
شـان داد غلظـت گلـوکز    هاي شیرده انجـام دادنـد کـه ن   میش

مکانیسم احتمـالی  . پالسما تحت تأثیر این مکمل کاهش یافت

کارنیتین با اثر مستقیم این مکمل در افزایش فعالیت -تأثیر ال
آنزیم پیروات دهیدروژناز و یـک اثـر غیرمسـتقیم بـر افـزایش      

هـاي انسـولین   حساسیت گیرنده به انسـولین و نقـص گیرنـده   
نشان دادند کـه تجـویز   ) 4(مکاران و هستین). 8(مرتبط است 

. هـا غلظـت گلـوکز سـرم را افـزایش داد     کارنیتین در بـره -ال
گــزارش کردنــد کــه تجــویز    ) 13(و همکــاران گرینــوود 
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هاي پرواري سـطح گلـوکز پالسـما را    کارنیتین در گوساله-ال
کـه افـزایش گلـوکز خـون در پاسـخ بـه مکمـل        هافزایش داد

ایش اکسیداسیون اسیدهاي چـرب و در  تواند با افزکارنیتین می
ســازهاي گلوکونئــوژنز نتیجــه کــاهش در اکسیداســیون پــیش

اي که بر روي گاوهـاي شـیري انجـام    در مطالعه. مرتبط باشد
-نشـان دادنــد کــه مکمــل ال ) 18(و همکــاران الکنــت شـد  

مقایسـه  . کارنیتین غلظت گلوکز پالسما را تحت تأثیر قرار نداد
دهد کـه پاسـخ   ا موارد ذکر شده نشان مینتایج به دست آمده ب

. کارنیتین در نشـخوارکنندگان متغیـر اسـت   -گلوکز خون به ال
سـتین  و ) 13(و همکاران گرینوود،)5(بعضی از منابع افزایش 

و برخــی دیگــر )8(، برخــی از منــابع کــاهش )4(و همکــاران 
این متابولیت را در پاسخ بـه مکمـل   ) 15(و ) 18(پذیري ناتأثیر

هاي ارائـه  نتایج آنالیز مقایسه میانگین. کارنتین نشان دادند-ال
دهد که غلظت هورمون انسولین در نشان می4شده در جدول 

هـاي آزمایشـی تفـاوت    هاي دریافـت کننـده جیـره   سرم میش
هـاي حاصـل از مطالعـه    این نتایج با یافتـه . داري نداشتمعنی

ان دادنـد  مطابقـت داشـت کـه نشـ    ) 2(اکبري نژاد و همکاران 
ها پـیش  در میش-6nو -3nهاي غنی از مکمل چربی و جیره

گیري، هورمون انسولین گوسفند زل را تحت تأثیر قرار از جفت
غلظـت کردنـد گـزارش نیـز )15(همکـاران ولوحاجی. نداد

ــرهــايگوســالهدرپالســماانســولین ــأثیرتحــتن مکمــلت
ایـن درشـده گـزارش نتـایج بـا کهنگرفتقرارکارنیتین-ال

.بودمشابهمطالعه

که جیره پایه در تیمارهاي در این مطالعه با توجه به این
چنین غلظت گلوکز تحت تأثیر آزمایشی یکسان بوده، هم

دار تیمارها قرار نداشت بنابراین تغییري در سطح انسولین معنی
گلیسرید سرم غلظت تري.استسرم تیمارها وجود نداشته

دهد غلظت این متابولیت در سطح نشان می) 4جدول (تیمارها 
ها دار داشت، چنانچه مقایسه میانگینتمایل به معنی1/0

2گلیسرید سرم در تیمار دهنده این است که غلظت ترينشان
.بیشترین میزان غلظت را در مقایسه با سایر تیمارها داشت

) 7(و همکاران چیلدستایج حاصل از آزمایشات این نتیجه با ن
گلیسرید غلظت تري3منبع امگا که گزارش کردند استفاده از

.را در گاوها تحت تأثیر قرار نداد مغایرت داشت
نشان دادند که استفاده از چربی ) 6(و همکاران چیلدس

گلیسرید پالسما، شکل ذخیره ها، غلظت تريدر تغذیه تلیسه
در مطالعه انجام شده از . ، را تحت تأثیر قرار ندادچربی اضافه

کارنیتین - نشان داده شد که ال) 15(و همکاران حاجیلو سوي
.هاي نر کاهش دادگلیسرید پالسما را در گوسالهغلظت تري

تواند با تحریک متابولیسم لیپید کارنیتین می- این تأثیر ال
اي میتوکندري مرتبط هاي آسیل از غشاهاز طریق انتقال گروه

تفاوت در نظرات در مورد اثر چربی بر غلظت . باشد
تواند به دلیل تغییر در وضعیت انرژي گلیسرید احتماالً میتري

به کار گرفته شده در مطالعات متفاوت و فیزیولوژیک حیوان
).6(باشد 

هاي خونی میش در طول دوره فالشینگها و هورمونیتبر متابولکارنیتین -الو6و امگا 3منابع متفاوت امگا ثیر أت- 4جدول 
Table 4. The effect of different sources of omega-3 and omega-6 fatty acids and L-carnitine on blood metabolites

and hormones of ewe during flushing period

میانگین خطاي استانداردP.(=SEM>05/0(دار در بین تیمارها استحروف غیرمشابه در هر ردیف نشان دهنده تفاوت معنی
خشک مصرفی درصد ماده5/2جیره حاوي ) 3، 6ماده خشک مصرفی منبع امگا درصد 5/2جیره حاوي ) 2، 3درصد ماده خشک مصرفی منبع امگا 5/2جیره حاوي ) 1تیمارهاي آزمایشی شامل : *

.گرم ال کارنیتینمیلی500و 6درصد ماده خشک مصرفی منبع امگا 5/2جیره حاوي ) 4کارنیتین، -گرم مکمل المیلی500و 3منبع امگا 

غلظت کلسترول سرم تحت تأثیر تیمارهاي آزمایشی قـرار  
ایـــــن نتیجــــه بـــــا گـــــزارش  . )P<05/0(نداشــــتند  

کـه نشـان دادنـد مکمـل چربـی و      ) 2(نژاد و همکاران اکبري
گیـري  ها پیش از جفـت در میش-6nو -3nهاي غنی از جیره

) 6(و همکـاران  چایلدز. کلسترول را افزایش داد مغایرت داشت
هـا  در تلیسه6و امگا 3گزارش کردند که استفاده از منابع امگا 

ساز اولیه سنتز پروژسترون پیشسما را که غلظت کلسترول پال
هـاي  که بـا یافتـه  افزایش داد -به شمارمی روددر پستانداران 

حاصل از این مطالعه ناسازگار بود، این محققین گزارش کردند 
. شـود یافـت مـی  HDLکه بیشتر کلسترول خـون بـه شـکل    

ــه مصــرف    ــوط ب ــاالً مرب ــزایش در ســطح کلســترول احتم اف
که از طریق کـاهش  است )LDL(ي کم چگالی هالیپوپروتئین

دهنده استر کلسترول که مسئول انتقـال  فعالیت پروتئین انتقال
. کنـد فعالیت میاست LDLبهHDLاستر کلسترول از شکل

ــده  ــاران فروزنـ ــل  ) 12(و همکـ ــه مکمـ ــد کـ ــان دادنـ نشـ

کارنیتین در کنار روغن سـویا و کلسـیم چربـی محافظـت     -ال
را کـاهش داد کـه دلیـل ایـن کـاهش      شده، غلظت کلسترول

.نامشخص است که با نتیجه مطالعه حاضر مغایرت دارد
تحت تأثیر تیمارها قـرار نداشـت و در کـل    HDLغلظت 

دهنده اختالف قابـل  غلظت این لیپوپروتئین بین تیمارها نشان
دار نشـان دهنـده تفـاوت معنـی    LDLتوجهی نبود، اما غلظت 
کـارنیتین در تیمـار   -وجـود ال . ودب1/0این متابولیت در سطح 

. سبب کاهش سطح ایـن لیپـوپروتئین شـد   3حاوي منبع امگا 
در LDLنشـان دادنـد کـه سـطح     ) 2(اکبري نژاد و همکاران 

گیـري  هاي زل دریافت کننده مکمل چربی پیش از جفتمیش
هـاي  افزایش یافت امـا مقـادیر ایـن لیپـوپروتئین بـین مـیش      

متغیر نبود که با نتایج این 6و امگا 3دریافت کننده منبع امگا 
سـرم  ALTو ASTهـاي  غلظت آنـزیم .مطالعه تطابق داشت

. )P<05/0(در این مطالعه تحت تـأثیر تیمارهـا قـرار نداشـتند     
و Citilنتایج بـه دسـت آمـده در ایـن مطالعـه بـا گزارشـات        

*تیمارمتابولیت

SEM
P Value

زمان×تیمارزمانتیمار1234
4/615/749/633/7203/51399/02189/02023/0) لیتردسی/ گرممیلی(گلوکز

15/236/451/315/653/13471/06112/08906/0) لیترمیلی/ میکرو واحد بین المللی(انسولین 
8/151/249/174/2246/21008/00358/06975/0)لیتردسی/ گرممیلی(گلیسرید تري

8/775/742/786/7478/44856/00002/06475/0)لیتردسی/ گرممیلی(کلسترول 
0/220/216/213/1754/11020/00004/015/0)لیتردسی/ گرممیلی(لیپوپروتئین کم چگالی 

7/452/430/486/500/38156/00001/04878/0)لیتردسی/ گرممیلی(لیپوپروتئین پرچگالی 
06/16903/13552/13683/13249/171106/00088/05436/0)لیتر/ واحد بین المللی(ترانسفراز آسپاراتات آمینو

83/1862/2169/2124/2281/28269/00982/00637/0)لیتر/ واحد بین المللی(ترانسفراز آالنین آمینو
a02/4b07/2b42/2ab31/348/00455/03862/07300/0)لیترمیلی/ نانوگرم(پروژسترون 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ra

p.
7.

14
.1

08
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 r
ap

.s
an

ru
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               4 / 7

http://dx.doi.org/10.29252/rap.7.14.108
https://rap.sanru.ac.ir/article-1-698-en.html


106...........................................................................................................................بر عملکرد تولید مثلی وکارنیتین -الو6و امگا 3منابع متفاوت امگا ثیر أت

هاي یشکارنیتین در م-که نشان دادند مکمل ال) 8(همکاران 
هاي کبدي را تحت تأثیر قرار ندادنـد و حـاجیلو و   شیرده آنزیم

پالسـما را  ASTکارنیتین -که یافتند مکمل ال) 15(همکاران 
در پژورهش حاضر جیره پایـه  . سازگار بودتحت تأثیر قرار نداد

یکســان بــوده اســت و کبــد وضــعیت مشــابهی در دام هــاي  
و بنـابراین تغییـري   استآزمایشی در تیمارهاي متفاوت داشته 

نتـایج حاصـل از   .زیم ها به وجود نیامده استدر غلظت این آن
دهد که تیمارهـاي آزمایشـی اثـر    ها نشان میمقایسه میانگین

.)P>05/0(داري بر غلظت هورمون پروژسترون داشـتند معنی
و ) 2(هــاي اکبــري نــژاد و همکــاران ایــن گــزارش بــا یافتــه

گـزارش کردنـد کـه    به ترتیـب  که )21(همکارانوروبینسون
در -6nو -3nهـاي غنـی از   استفاده از مکمل چربـی و جیـره  

گیري، غلظت پروژسترون را در گوسفند زل دوره پیش از جفت
کاهش غلظت پروژسترون پالسما را نیز تحت تأثیر قرار نداد و 

کـه گاوهـا بـا جیـره داراي مکمـل      در اوایل فاز لوتئال زمـانی 
، د و لینولنیـک اسـید تغذیـه شـدند، را نشـان داد     لینولئیک اسی
گـزارش کردنـد   ) 9(دقیق کیا و اصـغري صـفدر   . ناسازگار بود

در 3هاي تغذیه شده با منبع امگـا  غلظت پروژسترون در میش
باالتر بـود کـه ایـن    6مقایسه با گروه تغذیه شده با منبع امگا 

سـطوح GnRH. نتیجه با گزارش این مطالعه مطابقت داشـت 
خـون افـزایش   LHپروژسترون را از طریق افزایش در سطوح 

دهد و این مستقیماً با بسیاري از عوامل تولید مثل از جملـه  می
ریـزي و جـایگزینی جنـین در اوایـل مراحـل آبسـتنی       تخمک

تـر جسـم زرد یکـی از عوامـل     انـدازه بـزرگ  ). 9(مرتبط است 
مـل  اثـرات مک ). 20(دخیل در افزایش پروژسترون خون است 
هــا و افــزایش انــدازه چربــی شــامل افــزایش تعــداد فولیکــول

ریزي اسـت کـه افـزایش انـدازه     هاي پیش از تخمکفولیکول
ریزي ممکن است نتیجه افزایش هاي پیش از تخمکفولیکول
ها را در مراحل بعـد  پالسما باشد که رشد فولیکولLHغلظت 

این مطالعـه  ها در تعداد و اندازه فولیکول). 19(کند تحریک می
بررسی نشدند اما بررسی مطالعات انجـام شـده در ایـن زمینـه     

ها و اسیدهاي چـرب از علـل افـزایش    دهد که چربینشان می
که جسـم زرد مسـئول   اندازه جسم زرد هستند و با توجه با این

بنـابراین یکـی از مکانیسـم    . ترشح هورمون پروژسترون است
سـترون سـرم در اثـر    احتمالی براي توجیه افزایش غلظت پروژ

افـزایش  n-3تغذیه اسیدهاي چرب به ویژه اسـیدهاي چـرب   
از .ها و در نهایت افزایش اندازه جسم زرد باشـد اندازه فولیکول

توان به تـأثیر  براي توجیه این افزایش میدیگر دالیل احتمالی
. اشاره کردF2αبر سنتز پروستاگالندین 3اسیدهاي چرب امگا 
را بـه  PGF2αتوانند سـنتز  اشباع جیره میاسیدهاي چرب غیر 

سـازهاي  رسـی پـیش  هاي مختلف از جمله کاهش دستشکل
آراشیدونیک اسید، افـزایش غلظـت اسـیدهاي چـرب کـه بـا       

سـنتاز  Hآراشیدونیک اسـید بـراي پـردازش پروسـتاگالندین     
سنتاز کـاهش دهنـد   Hکنند و مهار پروستاگالندین رقابت می

در پسـروي جسـم   PGF2αبه نقشی که باتوجه بنابراین).19(
کاهش سنتز و ترشح این ایکوزانوئید باعـث افـزایش   ،زرد دارد

شود و در نهایت جسـم زرد بـه   ماندگاري و دوام جسم زرد می
). 14(دهد تولید پروژسترون ادامه می

مقایسه عملکرد تولید مثلـی تیمارهـاي آزمایشـی در ایـن     
ه بـر ایـن اسـاس    نشان داده شـده اسـت کـ   5طرح در جدول 

دار تیمارهـاي  هـا تحـت تـأثیر معنـی    میانگین وزن تولـد بـره  
البته این نکته را نیز باید ذکر کـرد کـه   . آزمایشی قرار نداشتند

در مطالعه حاضر تعداد دام براي بیان عملکرد تولید مثلی نسبتاً 
کم است و صفات باروري نیاز به تعداد تکرار بیشـتري خواهـد   

هـاي زایـش کـرده بـر     که از تقسیم میشنرخ آبستنی. داشت
گیري داده شده محاسبه گردید، در تیمار یـک  هاي جفتمیش
درصـد  80درصد و هریک از تیمارهاي دو، سـه و چهـار   100

داري وجـود نداشـت   بود و از این نظر بین تیمارها تفاوت معنی
)05/0P˃ .( افزایش نرخ آبستنی در اثر تغذیه مکمل اسیدهاي

ند با افزایش غلظـت هورمـون پروسـترون مـرتبط     تواچرب می
ــد ــایگزینی   . باش ــراي ج ــم را ب ــترون رح ــه پروژس ــا ک از آنج

کنـد و بـه حفـظ آبسـتنی از طریـق تحریـک       جینین آماده می
قسمتی از تغذیه جنین که از منابع سـلولی دیگـر   (هسیتوتروف 

جنین کمک کند، بنابراین افزایش ) از خون برگرفته شده است
).19(بخشد ترون نرخ آبستنی را بهبود میغلظت پروژس

هاي غیرآبسـتن در کـل   هاي آبستن به میشنسبت میش
41/29بود کـه بـر ایـن اسـاس     20به 17هاي آزمایشی گروه

درصد مربوط به تیمار یک و هر یـک از تیمارهـاي دو، سـه و    
درصدي بودند که سهم هـر تیمـار از   53/23چهار داراي سهم 

هـاي  ي آبستنی در هر تیمار بر تعداد کل مـیش هاتقسیم میش
) 23(و همکـاران  واتس مطالعات . آبستن در طرح محاسبه شد

نشان داد که گاوهاي شیري تغذیه شده با جیره داراي غلظـت  
در مقایسه با گروه تغذیه شده با جیره حاوي غلظت -3nباالي 
نرخ آبستنی باالتري داشـتند کـه نتـایج بـه دسـت      -6nباالي 

گیري نیز که حاصـل تقسـیم   نرخ بره. کندده آن را تایید میآم
شود تفاوت هاي زاییده محاسبه میهاي متولد شده بر میشبره

طـوالنی شـدن طـول    .قابل توجهی را بین تیمارها نشان نـداد 
ــال اســتفاده از منبــع   ــه دنب ــد را n-3دوره آبســتنی ب وزن تول

را به ویژه در مادران مانی نوزاد دهد و بنابراین زندهافزایش می
PGF2αسـنتز  n-3هاي غنی از جیره. دهددوقلوزا افزایش می

دهـد کـه ممکـن اسـت از پسـروي جسـم زرد       را کاهش مـی 
دهد که زنده مـانی  جلوگیري کند و به ترشح پروژسترون ادامه 

سـنتز  3اسیدهاي چـرب امگـا  ). 23(بخشد جنین را بهبود می
PGF2α دهـد کـه ممکـن    کاهش میتخمدان و آندومتریوم را

).20(است منجر به کاهش مرگ و میر جنین شود 
گزارش کردند کـه اسـتفاده   ) 9(دقیق کیا و اصغري صفدر 

و 3هاي کلسیمی به همراه منابع اسیدهاي چرب امگـا  از نمک
، دهدمیهاي متولد شده را افزایش ها تعداد برهدر میش6امگا 

هـا، ارتبـاط زیـادي بـا غلظـت      هها نشان دادند که تعداد بـر آن
استروژن در مراحل استروس و قبل از اسـتروس در طـول فـاز    
فولیکولی بـا فیـدبک مثبـت دارد کـه باعـث سـرژ در ترشـح        

و LHاین مکانیسم باعـث آزادسـازي   .شودها میگنادوتروپین
FSH  از طریـق افــزایش بســامد ترشــحGnRH و حساســیت

چنــدقلوزایی نیــز از دیگــر . شــودهیپــوفیز پیشــین بــه آن مــی
هاي بررسی شده در این طرح بـود کـه نتـایج آنـالیز     فراسنجه

16و 20، 33، 20ترتیـب  نشان داد چندقلوزایی در تیمارهـا بـه  
ــاي   ــه در تیماره ــود ک ــد ب ــه3و 2، 1درص ــبت ب ــب نس ترتی

و نسبت دوقلوزایی در تیمار چهارم، 5/1و 5/2، 5/1دوقلوزایی 
.بود5/1
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Table5. The effect of different sources of omega-3 and omega-6 fatty acids and L-carnitine on some reproductive

performances of ewe in during flushing period

)گرمکیلو(وزن تولد بره*تیمار
)SEM±میانگین(

نرخ آبستنی
)تعداد دام آبستن(

نرخ آبستنی بین 
)درصد(تیمارها

چندقلوزایی
)درصد(

هاتعداد برهگیرينرخ بره

133/0±82/35/541/292020/16
225/0±27/45/453/233350/16
340/0±79/35/453/232025/15
496/0±29/35/453/231650/16
میانگین خطاي استانداردP.(=SEM>05/0(دار است دهنده تفاوت معنیروف غیرمشابه در هر ردیف نشانح
) 6،3امگامنبعمصرفیخشکمادهدرصد5/2حاويجیره)3،2امگامنبعمصرفیخشکمادهدرصد5/2حاويجیره) 1شاملآزمایشیتیمارهاي: *

و6امگامنبعمصرفیخشکمادهدرصد5/2حاويجیره) 4کارنیتین،-المکملگرممیلی500و3امگامنبعمصرفیخشکمادهدرصد5/2اويحجیره
.کارنیتین-الگرممیلی500
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The Effect of Different Sources of Omega-3 and Omega-6 Fatty Acids and L-carnitine
on Reproductive Parameters and Some Blood Metabolites in Farahani Ewe during

Flushing Period

Nasrin Amini1, Mahdi Khodaei Motlagh2, Mehdi Kazemi-Bonchenari2 and
Amir Hossein KhaltAbadi-Farahani2

Abstract
The present study was conducted to evaluate the effect of L-carnitine supplementation

accompanied with two sources of fat supplemented diets (ω3 and ω6) on flushing period of
Farahani ewes. 20 Farahani ewes were allocated in four different treatments which were as follow:
1) 2.5% dry matter intake ω3 source without L-carnitine 2) 2.5% dry matter intake ω6 source
without L-carnitine 3) 2.5% dry matter intake ω3 source with 500 mg L-carnitine 4) 2.5% dry
matter intake ω6 source with 500 mg L-carnitine. The experiment was conducted as completely
randomized design and the study was lasted 42 days. Some blood metabolites were studied and
fertility parameters were considered as well. The results of the present study showed that blood
metabolites concentrations such as glucose, cholesterol, hepatics enzymes (AST, ALT), HDL
lipoprotein and insulin were not significantly different among the treatments (P<0.05). However
serum triglyceride and LDL lipoprotein showed to have a tendency to be significant (P≤0.1). Serum
progesterone concentration was affected by treatments (P<0.05). Lamb birth weights were not
significantly different among treatments. According to the obtained results sources of omega 3 and
6 had positive impact but the accompanying of L-carnitine with omega-6 showed to have more
positive effect on ewes in flushing period.

Keywords: Blood metabolites, Ewe, Flushing, Fertility performance, L-Carnitine, Omega 3 and
Omega 6
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