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 Introduction: This study was conducted to investigate the effect of using omega-3 fatty acid 

and antioxidant sources during flushing period on some blood parameters and lambing 

performance of breeding ewes. Recent experience has shown that the use of omega-3 and 

antioxidants improves reproduction performance. 

 Materials & Methods: 256 ewes were randomly divided into 8 groups with 32 ewes. The 

ewes daily received diets containing vitamin E (800 IU/day), fish oil (35 g/kg DM), and  

L-carnitine (500 mg/kg DM) or a combination of these. The blood samples were collected to 

investigate HDL-C, LDL-C, VLDL-C, triglycerides and cholesterol. Number of follicles, 

twinning, viability and abortion were investigated.  

Results: Adding fish oil into diet, decreased LDL-C and VLDL-C (P<0.05). The highest 

number of follicles at the time of lambing, the highest number of twinning and the lowest 

number of abortions were observed in the groups of combined use of fish oil and antioxidants 

(P<0.05). Also, the lowest number of follicles, the lowest number of twinning and the highest 

number of abortions were observed in the fish oil group alone (P<0.05).  
Conclusion: The results showed that a combination of fish oil and antioxidants in the diet 

during the flushing period is recommended to improve reproduction in ewes during the flushing 

period. 
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 هایفراسنجه برخی بر فالشینگ دوره اكسیدان طیو آنتی 3-امگا چرب اسید ریتأث

 داشتی گوسفندان زايیبره خصوصیات خون و
 

 
 
 
 

 

 ، جعفر فخرایی، عباس احمدی*مهدی حاتمی، حسین منصوری یاراحمدی  

 
 رانگروه علوم دامی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسالمی، اراک، ای

 چکیده  کلمات کلیدی
 اکسیدانآنتی

 روغن ماهی
 صفات تولیدمثلی

 های خونیفراسنجه
  فالشینگ

 

 

 یخون یهافراسنجه یبر برخ نگیفالش دوره یط دانیاکسیو آنت 3-چرب امگا دیاستفاده از منابع اس ریتأث یمنظور بررسمطالعه به نیا :مقدمه 

مثل دیها عملکرد تولدانیاکسیآنت و 3نشان داده است که استفاده از امگا  ریاخ اتینجام شد. تجربا یگوسفندان داشت ییزابره اتیو خصوص

 بخشد.یبهبود م ار

مورد  شیرأس م 32 یشیروه آزماگو در هر  یشیگروه آزما 8در  یطور تصادفرأس گوسفند، به 256مطالعه،  نیدر ا ها:مواد و روش

ماده خشک(  لوگرمیگرم/ک 35) یماه روز(، روغن /یالمللنیواحد ب 800) E نیتامیو یحاو یهارهینه جروزا ها،شیگرفتند. م مطالعه قرار

 یهانیپوپروتئیل زانیم یبررس یبرا خون یهانمونه ردند.ک افتیرا در هانیا از یبیترک ایخشک( و  ماده لوگرمیگرم/کیلیم 500) نیتیکارن-و ال

 شد.  یررسبو سقط  یمانزنده ،ییدوقلوزا ها،کولیو کلسترول اخذ شد. تعداد فول دیسریگلیتر ن،ییپا اریبس ن،ییباال، پا تهیبا دانس

ر مقایسه با دیگر دوغن ماهی یمارهای ردر ت های با دانسیته بسیار پایینهای با دانسیته پایین و لیپوپروتئینغلظت سرمی لیپوپروتئین: نتایج

قط در س نیترو کم ییدوقلوزا نیرتشیب ،یدر زمان قوچ انداز کولیتعداد فول نیترشیب (.>05/0Pبود )تر داری پایینطور معنیتیمارها به

 و ییدوقلوزا نیترکم ها،کولیفول تعداد نیترکم نیچن(. همP<05/0مشاهده شد ) هادانیاکسیو آنت یتوام روغن ماه استفاده یهاگروه

 (.P<05/0مشاهده شد ) ییبه تنها یسقط در گروه روغن ماه نیترشیب

بهبود  یبرا نگ،یفالش دوره یط رهیدر ج هادانیاکسیو آنت یاز روغن ماه یبینشان داد، ترک هاافتهی نیاز ا یحاک جینتا گیری:بحث و نتیجه

 .شودیم هیتوص نگیدر دوره فالش هاشیمثل در مدیتول

mailto:%20mostafavi_pa@srbiau.ac.ir
mailto:%20mostafavi_pa@srbiau.ac.ir
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 قدمهم
گوسفندان است، عملکرد تولیدمثلی، فراسنجه مهم تولیدی در        

. عملکرد تولید (1) که تولید شیر و گوشت هدف باشد  زمانیاًخصوص

زایی، باشد و شامل باروری، برهوری یک حیوان یا گله میمثلی، بهره

. تغذیه نقش مهمی روی (2)نرخ باروری و سن اولین باروری است 

 محور هیپوفیزی گذاری برطریق تأثیر گوسفندان از تولیدمثلی عملکرد

های غذایی . فالشینگ و یا استفاده از جیره(3)هیپوتاالموسی دارد 

و باعث بهبود  شودمی جفتگیری انجام مناسب، قبل و یا در طول فصل

گذاری، دوقلوزایی، نرخ باروری و کاهش سقط جنین در نرخ تخمک

تواند می Eفالشینگ، ویتامین  دوره طول در .(4) شودمیاوایل آبستنی 

محلول در  یک ویتامین E ویتامینشود.  د تولیدمثل استفادهبرای بهبو

باشد اکسیدانی غیرآنزیمی میباشد که دارای خاصیت آنتیچربی می

طور به چنینهم گذارد،هورمونی تأثیر می ،و بر سیستم تولیدمثلی

، 5) شودهای تولیدمثلی استفاده میقابل توجهی برای درمان بیماری

سختی حفظ هزایی ببره در طول دوره Eتامین وی . غلظت بهینه(6

ها افزایش اکسیدانشود، چون در طول این زمان نیاز به آنتیمی

. (7)شود بهبود دادن ایمنی مصرف می یابد و پیش از زایمان برایمی

بر رشد فولیکولی،  Eویتامین در یک مقاله مروری، اثرات مثبتی از 

سیستم ایمنی  و بهبود زاییمرده ،جنین سقط تخمدانی، کاهش فعالیت

دیگری هستند  منابع چرب ازجمله اسیدهای .(8) شد گزارش مادر و بره

که برای افزایش دادن نرخ باروری، بهبود دادن تعادل انرژی جیره، 

های تولید هورمون رشد فولیکولی، بهبود کیفیت شیر، تحریک افزایش

 تواند به جیرهمی گیری،تولیدمثلی و غلظت پروژسترون قبل از جفت

بهبود عملکرد  باعث 3-امگا اسیدچرب چنینهم ،(9) شود ها اضافهمیش

ای به تأثیر در مطالعه (،10شود )گذار میسیستم ایمنی در مرغ تخم

ها برای میش فالشینگ روغن ماهی در جیره گرم در روز 40 افزودن

ختاری کارنیتین، سا-. ال(11)بهبود عملکرد تولیدمثلی توصیه شد 

 شود و سازمحلول در آب است که برای درمان ناباروری استفاده می

باروری  بهبود اووسیت، لیپیدی کاهش پراکسیداسیون طریق کار آن از و

 250اضافه کردن  . تأثیر مثبتی(12)حیوانات است  و رشد جنین در

گوسفندان  درتولیدمثل  روی بهبود جیره بر در کارنیتین-ال گرممیلی

ای و ساختار اسیدهای چرب وضعیت تغذیه. (13)شده است  گزارش

جیره نقش کلیدی در تنظیم چربی و کلسترول خون دارند و تجمیع 

زیاد کلسترول و دیگر لیپیدها اثرات منفی روی باروری حیوانات نر و 

چرب  ، اسیدهایE (8) مثبتی از ویتامین مطالعات اثرات .(3) ماده دارد

ها میش لیپیدی بهبود پروفایل را روی (15) نیتینکار-و ال (14) 3-امگا

، اسیدهای Eاند. در مجموع، افزودن ویتامین ها گزارش کردهو بره

تواند تأثیرات مثبتی روی کارنیتین به جیره می-و ال 3-چرب امگا

پروفایل لیپیدی  روی مثبتی چنین تأثیرو هم بگذارد تولیدمثلی عملکرد

 تباط مستقیمی با عملکرد تولیدمثلی دارد.خود ار دارند که به نوبه

گذار بر افزایش تأثیرعنوان یکی از عوامل به 3-اسیدهای چرب امگا

اکسیدان آنتی اثرات به گذشته مقاالت در طرفی باشد. ازمی باروری میزان

ها همراه با اسیدهای چرب اشاره شده است. با توجه به و مصرف آن

های تولیدمثل تنهایی بر میزان فعالیت اکسیدان بهجدید آنتی مقاالت

نظر داشته که در این مطالعه مقایسه  و تأثیر آن بر خصوصیات بره

گرفته است  کارنیتین صورت-و ال E، ویتامین 3-بین اسیدچرب امگا

جهت بهبود پروفایل  کدام در ای جهت استفاده از هرتوصیه که بتوانیم

از این مطالعه بررسی تأثیر هدف  مثل داشته باشیم.لیپیدی و تولید

 جیره طی کارنیتین به-و ال 3-چرب امگا ، اسیدهایE ویتامین افزودن

 تولیدمثلی  خصوصیات و خونی هایفراسنجه بر برخی فالشینگ دوره

 باشد. می داشتی گوسفندان در
 

 هامواد و روش

ساله از نژاد شال با  3-4رأس گوسفند  256، آزمایشدر این        

مورد در استان قم و در فصل زمستان کیلوگرم  60±5ین وزن میانگ

گروه آزمایشی  8طور تصادفی در مطالعه قرار گرفتند. گوسفندان به

گرفتند. تقسیم  مطالعه قرار مورد گروه آزمایشی در هر میش رأس 32و 

بود که میانگین  ایبه گونهها براساس شکم زایش، سن و وزن گروه

( شاهد )عدم دریافت 1گروه،  8ها در میش ها یکسان باشد.گروه

گرم/کیلوگرم ماده  35( 2کارنیتین و روغن ماهی(، -ال ،Eویتامین 

 گرم/کیلوگرم ماده خشکمیلی 3 )500، (F()6) روغن ماهی، خشک

 E (E)ویتامین  روزالمللی/ واحد بین 4 )800، (L( )8) کارنیتین-ال

 کارنیتین-ماهی+ ال روغن( E(FE) ،6 ویتامین ماهی+ روغن( 5، (19)

(FL)، 7) ویتامین E کارنیتین-+ ال (EL ) ویتامین  + ( روغن ماهی8و

E کارنیتین -+ ال(FEL)  .آزمایشی براساس  جیرهقرار گرفتندNRC 

 درآورده شده است.  1در جدول  و ساختار جیره (16) تنظیم شدند

گرفته شد که پذیری درنظر دوران عادت عنوانروز به 10این مطالعه، 

 از جیره روز 20 مدت و سپس ها شدتدریج وارد جیره دامبه هاافزودنی

سازی فحلی صورت گرفت. زمانآزمایشی تغذیه کردند و سپس هم

ها داده شد. برای ساعتی به دام 6با اختالف  ها در چهار وعدهجیره

( Eazi-Breed™, CIDR; New Zealand) سیدر از فحلی سازیزمانهم

روز در ناحیه واژن قرار گرفتند  14استفاده شد. سیدرها برای مدت 

المللی واحد بین PMSG (PG-600 ،400و بعد از خروج سیدر، 

PMSG  +200 المللی واحد بینhCGها تزریق شد ( برای تمام گروه

مدت اندازی جیره بهاندازی صورت گرفت. بعد از قوچو سپس قوچ

د. در این مطالعه، قبل از آداپته کردن و روز دیگر ادامه داده ش 25
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مگاهرتز روی  5/7اندازی سونوگرافی با پروب رکتالی قبل از قوچ

یادداشت شدند  و گیریمتر اندازهمیلی 3های باالی فولیکول، فولیکول

  5/7اندازی سونوگرافی با همان پروب رکتالی روز بعد از قوچ 25و 

چنین  شد، هم زایمان انجام زمان در سقط میزان تشخیص مگاهرتز برای

مانی پس از زایمان مورد بررسی قرار گرفت. در این دوقلوزایی و زنده

های اندازی، نمونهپذیری و در زمان قوچمطالعه، قبل از دوره عادت

های حاوی ماده ضد ها گرفته شد و در لولهخون از ورید وداج میش

مدت ( به3000 دور )باریفیوژ سانت از و بعد آوری شدجمع EDTAانعقاد 

های با های با دانسیته باال، لیپوپروتئینمیزان لیپوپروتئیندقیقه،  15

گلیسرید بسیار پایین، تری های با دانسیتهپایین، لیپوپروتئین دانسیته

و کلسترول با استفاده از کیت االیزای شرکت پارس آزمون بررسی 

( آنالیز 4/9)نسخه شماره  SASار افزمرها با استفاده از نشد. داده

نرمالیته کالموگروف اسمرینف و مقایسه میانگین تیمارها  تست شدند.

 از طریق آزمون دانکن انجام پذیرفت.
 

مورد  یشیآزما یهارهیج ییایمیش بیاجزاء و ترک :1جدول 

 از ماده خشک( یاستفاده )درصد

 

 نتایج
در دوره فالشینگ  خونی روی لیپیدهای آزمایشی تیمارهای تأثیر       

پذیری، در دوره قبل از عادتنشان داده شده است.  2در جدول 

تحت  پایین بسیار دانسیته اب هایلیپوپروتئیناز  غیر خونی هایفراسنجه

پذیری بعد از عادت آزمایشی قرار نگرفتند اما در دوره تاثیر تیمارهای

های با های با دانسیته پایین و لیپوپروتئینلیپوپروتئینغلظت سرمی 

آزمایشی  تیمارهای بین اختالف داریمعنی صورتبه پایین بسیار دانسیته

های لیپوپروتئین سرمی غلظت که داد نشان نتایج .(>05/0P) داد را نشان

در تیمارهای  پایین بسیار با دانسیته هایو لیپوپروتئین پایین با دانسیته

تر داری پایینطور معنیروغن ماهی در مقایسه با دیگر تیمارها به

گلیسرید خون تحت تاثیر مقادیر کلسترول و تری (.>05/0Pبود )

ر تیمارهای آزمایشی روی تأثیتیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. 

دوره قبل از عادت نشان داده شده است. در  3ها در جدول فولیکول

متر تحت تاثیر تیمارهای میلی 3های باالی پذیری، تعداد فولیکول

ها در سونوگرافی دوم که قبل از آزمایشی قرار نگرفت. تعداد فولیکول

ا بین تیمارها نشان داری رمعنی گردید تغییرات گیریاندازه اندازیقوچ

کننده روغن ماهی با در تیمار دریافت ترین مقدار فولیکولداد. بیش

های ترکیب گروهکه با  چند ، هر(>05/0P) مشاهده گردید E ویتامین

تفاوت ( FEL, FLها )اکسیدانو آنتی با ال کارنتین روغن ماهی

ای دریافت هترین تعداد فولیکول در میشنداد. کم را نشان داریمعنی

تیمارهای آزمایشی  اثرات .(>05/0P)گردید  مشاهده ماهی روغن کننده

نشان داده  4مانی و سقط در جدول دوقلوزایی، زندهدرصد روی 

دوقلوزایی و سقط تحت تأثیر تیمارهای مانی، زندهدرصد شده است. 

ماهی  کننده روغنهای دریافت. گروه(>05/0P) ندقرار گرفت آزمایشی

 ترین درصد دوقلوزایی را نشان دادها بیشاکسیدانیب آنتیبا ترک

(05/0P<). تیمارهای بین را داریمعنی اختالف مانیزنده درصد 

گروه مانی مربوط به ترین درصد زندهآزمایشی نشان نداد اما بیش

بود،  کارنیتین-و ال 3-اسید چرب امگا ،Eویتامین  کنندهدریافت

درصد سقط را نسبت به دیگر تیمارها  ترینچنین این گروه کمهم

عنوان از روغن ماهی بهکننده استفادههای . میش(>05/0P)داد  نشان

درصد دوقلوزایی و افزایش درصد کاهش  3-منبع اسیدچرب امگا

 (.>05/0P) را نشان دادندسقط 

 

 

 
 

 

 اجزای جیره ماده خوراکی )درصد(

00/40  (Alfalfa)  خشک یونجه 

00/45  (Wheat straw)  گندم کاه 

00/3  (Milled barley)  جو دانه 

50/7  (Milled corn)  ذرت دانه 

50/0  (Soybean meal)  سویا کنجاله 

50/1  (Molasses Beet Sugar)  نیشکر مالس 

50/1  (Beet Sugar Pulp)  قند چغندر تفاله 

00/1  
 معدنی-ویتامینی مکمل

 1)nd vitamin supplementsMineral a(  

 ترکیبات شیمیایی خوراک 

گرم/روز 1150  (Dry Matter Intake)  مصرفی خشک ماده 

مگا کالری/روز 26/2  (Metabolizable energy)  متابولیسم قابل انرژی 

درصد 4/11  (Crude protein)  خام پروتئین 

درصد 54  خنثی شوینده در محلول نا الیاف 
 (Neutral Detergent Fiber) 

درصد 6/0  (Calcium)  کلسیم 

درصد 3/0  (Phosphorus)  قسفر 

 9/1درصد سدیم،  1/7درصد فسفر،  6/9رصد کلسیم، د6/19معدنی: -مکمل ویتامینی. 1

بالت، ک گرممیلی 100 درصد منگنز،  2/0درصد مس، 03/0درصد آهن،  3/0درصد منیزیم، 

 A ،510×10المللی ویتامین واحد بین 50×510م، سلنیوگرم میلی 0/1ید، گرم میلی 100

 .E، فاقد ویتامین Dالمللی ویتامین واحد بین
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( در 2اندازی )قبل از قوچ و( 1) پذیریعادتقبل از  دوره لیتر( درگرم/دسیاثرات تیمارهای آزمایشی روی لیپیدهای خونی )میلی :2جدول 

 فالشینگ ها طی دورهمیش

P-Value SEM FEL FL FE F LE L E 1های آزمایشیگروه شاهد 

(Experimental treatments) 

943/0 17/2 82/18 72/19 71/19 48/20 03/21 99/20 89/20 35/21  LDL (1)های با دانسیته پایین لیپوپروتئین 

007/0 46/0 c20/13 c98/12 c 70/12 bc01/15 ab50/18 ab28/19 ab27/18 a99/19 های با دانسیته پایین لیپوپروتئینLDL (2) 

 HDL (1)های با دانسیته باال لیپوپروتئین 47/20 62/21 68/21 21/22 82/23 93/24 02/25 13/25 60/0 348/0

 HDL (2)های با دانسیته باال لیپوپروتئین 40/21 30/24 34/24 93/33 07/25 36/26 35/26 64/26 64/0 338/0

 Cholesterol (1)کلسترول  69/48 59/48 80/45 01/46 27/47 02/44 04/44 06/44 11/1 974/0

 Cholesterol (2)کلسترول  91/45 14/44 19/44 50/44 38/42 40/40 06/40 31/40 02/1 809/0

 TG (1)گلیسرید تری 79/14 57/13 39/13 55/13 39/14 86/13 79/13 69/13 310/0 974/0

 TG (2)گلیسرید تری 36/9 32/9 33/9 35/9 37/9 43/9 31/9 34/9 2/0 00/1

066/0 095/0 b 98/2 b 99/2 b 07/3 ab26/3 ab55/3 ab55/3 ab64/3 a94/3 بسیار پایین  های دانسیتهلیپوپروتئینVLDL (1) 

002/0 088/0 c 85/1 c 81/1 c 88/1 bc 10/2 ab41/2 ab58/2 a65/2 a74/2 بسیار پایین های دانسیتهلیپوپروتئینVLDL  (2) 

a,b,cباشد.میبین تیمارها  درصد 5سطح دار در حروف التین متفاوت در هر ردیف نماینگر اختالف معنی 

ارنیتین ک-+ ال Eویتامین (، FLکارنیتین )-(، روغن ماهی+ الFE)E ویتامین روغن ماهی+، E (E)ویتامین (، Lکارنیتین )-(، الFی )کارنیتین و روغن ماهی(، روغن ماه-، الE. شاهد )عدم دریافت ویتامین 1

(EL+ روغن ماهی ،)  ویتامینE ال +-( کارنیتینFEL.) 
 

 متر(میلی 3تر از )بزرگ فالشینگ ها در دوره( در میش2زی )اندا( و قبل از قوچ1) پذیریعادتها قبل از اثرات تیمارهای آزمایشی روی فولیکول :3جدول 

 

 فالشینگ ها در دورهمانی )درصد( و سقط )درصد( در میشاثرات تیمارهای آزمایشی روی دوقلوزایی )درصد(، زنده :4جدول 

P-Value SEM FEL FL FE F LE L E 1های آزمایشیگروه هدشا 

(Experimental treatments) 

0001/0 38/4 a50/73 a29/65 a11/63 d57/14 b65/39 bc42/31 bc65/29 cd66/23  دوقلوزاییTwinning 

 viability  مانیزنده 44/92 76/95 76/95 67/93 83/94 22/95 91/97 00/100 19/2 997/0

0001/0 208/0 e20/1 cd68/2 d40/2 a46/4 c00/3 c08/3 c17/3 b96/3  سقط abortion 
a,b,cباشد.میبین تیمارها  درصد 5سطح دار در حروف التین متفاوت در هر ردیف نماینگر اختالف معنی 

+  Eویتامین (، FLکارنیتین )-(، روغن ماهی+ الFE)E ینمویتا روغن ماهی+، E (E)ویتامین (، Lکارنیتین )-(، الFن ماهی )کارنیتین و روغن ماهی(، روغ-، الE. شاهد )عدم دریافت ویتامین 1

 (.FELکارنیتین )-+ ال Eویتامین  (، روغن ماهی +ELکارنیتین )-ال

 

 بحث
نتایج این مطالعه نشان داد که تنها روغن ماهی توانست غلظت        

پایین و بسیار پایین خون را کاهش دهد.  های با دانسیتهلیپوپروتئین

تایج مطالعه حاضر، مطالعات قبلی اثرات کاهندگی لیپید سو با نهم

 3-حاوی امگا های(. مکمل14اند )کرده گزارش هارا در بره ماهی روغن

 گلیسرید و لیپوطور قابل توجهی غلظت سرمی تریبه Eو ویتامین 

(. در مطالعه دیگری 17) دهندپایین را کاهش می پروتئین با دانسیته

ی گوشتی با افزودن روغن ماهی به جیره، افزایش هابر روی جوجه

میزان لیپوپروتئین با دانسیته باال و کاهش میزان لیپوپروتئین با 

نتایج حاکی از تأثیر  (.18دانسیته پایین و کلسترول مشاهده شد )

خونی و تأثیر تیمارهای ترکیبی  ماهی در بهبود لیپیدهای روغن مثبت

های های استروئیدی در بافتز هورمونبود. سنت زاییبره خصوصیات بر

P-Value SEM FEL FL FE F LE L E 1های آزمایشیگروه شاهد 

(Experimental treatments) 

 follicle (1)فولیکول  12/1 13/1 14/1 08/1 05/1 14/1 10/1 11/1 024/0 993/0

0001/0 058/0 a67/1 a46/1 a50/1 c81/0 b22/1 b15/1 b14/1 b03/1 فولیکولfollicle  (2) 
a,b,cباشد.میبین تیمارها  درصد 5سطح دار در حروف التین متفاوت در هر ردیف نماینگر اختالف معنی 

ویتامین (، FLن )کارنیتی-(، روغن ماهی+ الFE)E تامینوی روغن ماهی+، E (E)ویتامین (، Lکارنیتین )-(، الFوغن ماهی )کارنیتین و روغن ماهی(، ر-، الE. شاهد )عدم دریافت ویتامین 1

E ال +-( کارنیتینEL+ روغن ماهی ،)  ویتامینE ال +-( کارنیتینFEL.) 
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دهد و از کلسترول های تکا و گرانولوزا رخ میتولید مثلی در سلول

 LDLو  HDLشود. عنوان بستری برای استروئیدوژنز استفاده میبه

 (.19تخمدان را دارند ) کلسترول به بافت مهمی در انتقال هر دو نقش

تولیدمثلی همانند  هایونهورم ساخت ها برایجفتگیری، میش قبل از

پروژسترون، کورتیزول، کورتیکوسترون و استرادیول به کلسترول 

باشد ها مینیاز دارند و یک جزء ضروری برای ساخت این هورمون

ها، فعالیت فولیکول اندازه زمان با افزایشدادند، هم نشان (. مطالعات9)

کند تغییر می یکولیفول مایع بیوشیمیایی و ترکیبات فولیکول متابولیکی

که بخشی از ترکیبات مایع فولیکولی منشأ از سرم با توجه به این

گذاری متأثر خون دارند، لذا رشد و بلوغ فولیکول و در نهایت تخمک

باشند. کلسترول نیز می خون ازجمله کلسترول هایمتابولیت از غلظت

گذارد می تأثیر حیوان که بر باروری باشدمهم خون می متابولیت جملهاز

 تری تجمع در تفاوت که شد داده نشان وضوحبه ایمطالعه در (.20)

ها به ترکیبات چربی موجود در رژیم گلیسیرید و کلسترول در سلول

چنین نشان داده شد که استفاده از روغن غذایی وابسته است و هم

(، افزایش کلسترول در 21شود )ماهی باعث افزایش این امر می

گذاری همراه های تولید مثلی با کاهش باروری و عدم تخمکبافت

همراه خواهد داشت. گفتنی سقط را به باری مانندو تأثیرات زیان است

های جنسی تاثیرگذار است و کلسترول در تولید هورمون است، میزان

شود. ها در بدن میتعادل آن هم زدنها باعث بهبافت کلسترول باال در

دهند، بین میزان کلسترول و بارداری ارتباط ن میها نشابررسی

گذارد روند بارداری مستقیمی وجود دارد و زیاد بودن میزان آن نمی

های اکسیژن گونه حد تولید بیش از (،13)طبیعی پیش برود  صورتبه

ها گلیسرید در خون و بافتبا افزایش میزان کلسترول و تری فعال

از حد شدن کلسترول در بافت  بیش (.23، 22گزارش شده است )

تولید چرخه  شود و روندعملکرد فولیکولوژنز می کاهش تخمدان باعث

دلیل تجمع بیش از حد تواند بهکه این می کندفولیکولی را مختل می

چربی و افزایش اکسیژن فعال در بافت، در نهایت کاهش میزان 

ها به اکسیداننشان داد که افزودن آنتی(. نتایج 24ها باشد )فولیکول

توانست دوقلوزایی را افزایش  مانی نداشت، ولیزنده روی جیره، تأثیری

ها چنین باعث افزایش میزان فولیکلو هم دهد جنین را کاهش سقط و

حاضر تیمارهای ترکیبی اثرات بهتری را نشان دادند.  در مشاهده شود

دوقلوزایی،  کاهش باعث اکسیدانآنتی وجود بدون ماهی از روغن استفاده

خوان شود. همتخمدان و افزایش سقط می هایمیزان فولیکول کاهش

بر رشد  Eویتامین های این مطالعه، مطالعات اثرات مثبت با یافته

(، 8فولیکولی، فعالیت تخمدانی، کاهش سقط جنین و مرده زایی )

( 12در حیوانات ) کارنیتین بر بهبود باروری و رشد جنین-ال اثرات

ها تولیدمثلی در میش بر بهبود خصوصیات 3-اثرات اسیدچرب امگاو 

ای پس از استفاده از منابع مختلف اند. در مطالعه(، گزارش کرده25)

، کیست تخمدانی در تخمدان مشاهده نشد و 3-اسیدهای چرب امگا

، سالم با اندازه طبیعی در مراحل مختلف رشد با تخمک هایفولیکول

غذایی  مشاهده در رژیم واضح و قابل گرانولوزای زرد و الیه سلول جسم

(. مطالعات ارتباط 26مورد استفاده از روغن ماهی مشاهده شد )

متر، با میلی 3های با قطر حداقل مستقیمی را بین تعداد فولیکول

اند. در نشخوارکنندگان، تولیدمثل پس از زایش گزارش کرده راندمان

های تخمدان موج مانند بوده و هر چه و نمو فولیکولالگوی رشد 

شوند کار گرفته میههایی که در این امواج فولیکولی بتعداد فولیکول

زرد پس  (. جسم27بود ) تولیدمثلی بهتر خواهد تر باشد، راندمانبیش

کند که برای گذاری تشکیل شده و پروژسترون تولید میاز تخمک

فعال بر سنتز پروژسترون  اکسیژن است یحاملگی ضرور ایجاد و حفظ

توجه به مطالعات  با. (28شود )بالقوه آن می گذارد و مانع اثرتأثیر می

اسیدهای (، 29شود )تولید ترانس میباعث انجام شده روغن ماهی 

های مهارکننده پالسمینوژن، یک چرب ترانس ممکن است فعالیت

یش دهد. اسیدهای چرب دادن جنین را افزا خطر برای از دست عامل

جای هکه بگذاری در زمانیخطر ناباروری و تخمک ممکن است ترانس

شود را افزایش می غیراشباع استفاده هایمصرف کربوهیدرات از چربی

چنین ممکن است باعث بهبود ترانس هم چرب کاهش اسیدهای دهد،

 طور قابل توجهی تولید(. اسیدهای چرب ترانس به30باروری شود )

اکسیژن  هایگونه(، 31دهد )می سلولی را افزایش فعال داخل اکسیژن

های بیولوژیکی و با تواند با فعال و کنترل تولید فعالیتفعال می

سلول را تنظیم  سیگنالینگ سلول عملکرد اصلی کردن مسیرهای فعال

های اکسیژن فعال با حال، تولید مازاد گونه، با این(33 ،32کند )

کند، بنابراین، افزایش تئین و اسیدنوکلئیک تداخل میلیپید، پرو

های اکسیژن فعال اثرات مخربی بر عملکرد سلول دارد و تولید گونه

(. 34خطر انداختن تولیدمثل و باروری شود )ممکن است باعث به

چنین مصرف روغن ماهی باعث شدید شدن استرس اکسیداتیو و هم

ایی و کاهش سیستم دفاع افزایش اکسیداسیون فسفولیپیدهای غش

(، هنگامی که 35شود )دلیل کاهش توکوفرول میاکسیدانی بهآنتی

که بدن نتواند تولید بیش از حد اکسیژن فعال ایجاد شود و یا زمانی

مقدار بیش از حد اکسیژن فعال را از بین ببرد، استرس اکسیداتیو 

ها و لولشود، در طی آن اکسیژن فعال تجمع یافته و به سایجاد می

آوری های جمعها، دادهبر اثرات مضر آن عالوه رساند.می آسیب هابافت

اند که استرس اکسیداتیو ممکن است یکپارچگی شده نشان داده

، (28شدت تهدید کند )آناتومیکی و عملکردی دستگاه تناسلی را به

اکسیدانی دارند تا اکسیژن فعال بیش از حد های آنتیها شبکهسلول

اکسیژن فعال منجر  بین تولید و مهار شده را حذف کنند. تعادل یدتول

حال، با توجه به استفاده از روغن تعادل شود. با اینبه هموستاز می

یابد، که منجر های آزاد تغییر میبه نوعی به سمت تشکیل رادیکال
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توانند اثرات ها میاکسیدانشود. آنتیشده می سلول انباشته به آسیب

کسیژن فعال را کاهش دهند و بسیاری از وقایع را که به مخرب ا

ترین (. یکی از مهم36تأخیر بیندازند ) کنند بهپیری سلول کمک می

و سیستم  فعال های اکسیژنگونه تعادل بین جنین عدم در سقط عوامل

مطالعه حاضر،  شواهد براساس (،37شده است ) شناخته اکسیدانیآنتی

تواند فزایش سقط جنین شد که این امر میماهی باعث ا روغن مصرف

های اکسیژن فعال در بافت باشد و با افزودن دلیل افزایش گونهبه

های اکسیژن اکسیدانی و گونهاکسیدان و تعادل بین سطح آنتیآنتی

ها اکسیدانچنین افزودن آنتیشد هم سقط فعال در بافت باعث بهبود

ایش دوقلوزایی را نشان داد. منجر به کاهش استرس اکسیداتیو و افز

برای رشد جنین ضروری هستند و  3-از طرفی، اسیدهای چرب امگا

(. 38شود )زایی و سقط جنین میها باعث مردهکمبود و نقایص آن

در مجموع، نتایج حاکی از اثرات مثبت و قوی در تیمارهای ترکیبی 

های ریتوان گفت که ترکیبی از ساختابود. در تبیین این یافته می

ها، میزان اکسیداناکسیدان و یا ترکیبی از روغن ماهی و آنتیآنتی

را افزایش و اسیدهای چرب الزم برای بهبود تولیدمثل  اکسیدانیآنتی

، اسیدهای Eترکیبی از ویتامین  چنین افزودنسازد، همرا فراهم می

فالشینگ، سقط جنین  دوره جیره طی کارنیتین به-و ال 3-چرب امگا

ها کمک ا کاهش و به چندقلوزایی اثر بخشی بهتر روی فولیکولر

تواند جیره فالشینگ می تنهایی در ماهی به و استفاده از روغن کندمی

باعث کاهش دوقلوزایی، کاهش میزان فولیکول و افزایش سقط شود. 

بنابراین استفاده ترکیبی از این مواد مغذی برای کاهش سقط جنین 

 شود. فالشینگ توصیه می دورهها در در میشو بهبود تولیدمثل 

 

 منابع 
1. Ali, A., Derar, D.R. and Alshahed, M., 2020. Management 

strategies, reproductive performance and causes of infertility 

in sheep flocks in the central region of Saudi 

Arabia. Tropical Animal Health and Production. 52(4): 

1691-1697. 

2. Assan, N., 2020. Indicators of reproductive performance in 

goats and sheep meat production. Scientific Journal of Crop 

Science. 9(5): 608-619. 

3. Mugabe, L.C., Bagaldo, A.R., Barbosa, L.P., Araújo, 

F.L.D., Oliveira, B.Y.D.S., Silva, R.V.M.M., Oliveira, 

R.L. and Pinheiro, E.E.G., 2017. Biochemical and seminal 

parameters of lambs fed palm kernel cake under grazing 

system. Revista Brasileira de Zootecnia. 46: 670-677.  

4. Burritt B., McNeal, L., Miller, R. and Villar, F., 2012. 

The effect of flushing ewes on a commercial sheep 

operation on rangeland in Wyoming. Journal of the Nacca. 

10: 1-14. 

5. Luan, X., Yan, Y., Zheng, Q., Wang, M., Chen, W., Yu, 

J. and Fang, J., 2020. Excessive reactive oxygen species 

induce apoptosis via the APPL1-Nrf2/HO-1 antioxidant 

signaling pathway in trophoblasts with missed abortion. Life 

Sciences. 254: 117781. 

6. Alemi, M., Samadi, F., Dastar, B. and Hasani, S., 2018. 

Effect of different levels Artichoke and vitamin E on 

humoral immunity in Japanese quail. Journal of Animal 

Environmental. 9(4): 113-118. (In Persian) 

7. Dønnem, I., Randby, Å.T., Hektoen, L., Avdem, F., 

Meling, S., Våge, Å.Ø., Ådnøy, T., Steinheim, G. and 

Waage, S., 2015. Effect of vitamin E supplementation to 

ewes in late pregnancy on the rate of stillborn lambs. Small 

Ruminant Research. 125: 154-162. 

8. Liu, S., Masters, D., Ferguson, M. and Thompson, A., 

2014. Vitamin E status and reproduction in sheep: potential 

implications for Australian sheep production. Animal 

Production Science. 54(6): 694-714. 

9. Nurlatifah, A., Khotijah, L., Komalasari, K. and Astuti, 

D.A., 2020. January. The effect of flushing with fatty acid 

supplementation in ewes ration on folliculogenesis. In IOP 

Conference Series: Earth and Environmental Science. 

411(1): 012036.  

10. Abbasi, S., Fakhraei, J., Mansoori Yarahmadi, H. and 

Khaghani, Sh., 2020. Effects of different sources fat on 

performance immune system and intestinal microflora in 

commercial laying hens. Journal of Animal Environmental. 

12(4): 225-230. (In Persian) 

11. Annett, R.W., Carson, A.F. and Dawson, L.E.R., 2008. 

Effects of digestible undegradable protein (DUP) supply and 

fish oil supplementation of ewes during late pregnancy on 

colostrum production and lamb output. Animal Feed 

Science and Technology. 146(3-4): 270-288. 

12. Agarwal, A., Sengupta, P. and Durairajanayagam, D., 

2018. Role of L-carnitine in female infertility. Reproductive 

Biology and Endocrinology. 16(1): 1-18.  

13. El-Shahat, K.H., 2010. The effect of dietary 

supplementation with calcium salts of long chain fatty acids 

and/or l-carnitine on ovarian activity of Rahmani 

ewes. Animal reproduction science. 117(1-2): 78-82. 

14. Hernández-García, P.A., Mendoza-Martínez, G.D., 

Sánchez, N., Martínez-García, J.A., Plata-Pérez, F.X., 

Lara-Bueno, A. and Ferraro, S.M., 2017. Effects of 

http://www.aejournal.ir/?_action=article&au=242989&_au=Morteza++Alemi&lang=en
http://www.aejournal.ir/?_action=article&au=242989&_au=Morteza++Alemi&lang=en
http://www.aejournal.ir/?_action=article&au=243642&_au=Behrouz++Dastar&lang=en
http://www.aejournal.ir/?_action=article&au=243644&_au=Saeed++Hasani&lang=en
http://www.aejournal.ir/article_61865_be783506674f1758a837373a0817ec39.pdf?lang=en
http://www.aejournal.ir/article_61865_be783506674f1758a837373a0817ec39.pdf?lang=en
http://www.aejournal.ir/article_125582.html?lang=en
http://www.aejournal.ir/article_125582.html?lang=en
http://www.aejournal.ir/article_125582.html?lang=en


 Journal of Animal Environment, Vol. 14, No. 3, Autumn 2022               1401، پاییز 3، شماره 14، سال زیست جانوریفصلنامه علمی محیط

25 

increasing dietary concentrations of fish oil on lamb 

performance, ruminal fermentation, and leptin gene 

expression in perirenal fat. Revista Brasileira de Zootecnia. 

46: 521-526.  

15. Liu, G., Ding, Y., Chen, Y. and Yang, Y., 2020. Effect of 

energy intake and L-carnitine on fattening performance, 

carcass traits, meat quality, blood metabolites, and gene 

expression of lamb. Small Ruminant Research. 183: 

106025.  

16. National Research Council (NRC). 2007. Nutrient 

Requirements of Gots, 7th rev. ed. National Academy of 

Sciences, Washington, DC. 

17. Asbaghi, O., Choghakhori, R. and Abbasnezhad, A., 

2019. Effect of Omega-3 and vitamin E co-supplementation 

on serum lipids concentrations in overweight patients with 

metabolic disorders: A systematic review and meta-analysis 

of randomized controlled trials. Diabetes & Metabolic 

Syndrome: Clinical Research & Reviews. 13(4): 2525-2531. 

18. Ziaei, N., 2015. Effect of selenium and vitamin E 

supplementation on reproductive indices and biochemical 

metabolites in Raieni goats. Journal of Applied Animal 

Research. 43(4): 426-430.  

19. Cai, W.Y., Luo, X., Chen, E., Lv, H., Fu, K., Wu, X.K. 

and Xu, J., 2021. Serum Lipid Levels and Treatment 

Outcomes in Women Undergoing Assisted Reproduction: A 

Retrospective Cohort Study. Frontiers in endocrinology. 12: 

633766. 

20. Leroy, J.L.M.R., Vanholder, T., Delanghe, J.R., 

Opsomer, G., Van Soom, A., Bols, P.E.J., Dewulf, J. and 

de Kruif, A., 2004. Metabolic changes in follicular fluid of 

the dominant follicle in high-yielding dairy cows early post 

partum. Theriogenology. 62(6):1131-1143. 

21. Liu, M., Wang, D.Q.H., Black, D.D. and Tso, P., 2020. 

Differential Effect of Four-Week Feeding of Different 

Dietary Fats on the Accumulation of Fat and the Cholesterol 

and Triglyceride Contents in the Different Fat 

Depots. Nutrients. 12(11): 3241. 

22. Kim, S.Y., Chae, C.W., Lee, H.J., Jung, Y.H., Choi, G.E., 

Kim, J.S., Lim, J.R., Lee, J.E., Cho, J.H., Park, H. and 

Park, C., 2020. Sodium butyrate inhibits high cholesterol 

induced neuronal amyloidogenesis by modulating NRF2 

stabilization-mediated ROS levels: involvement of NOX2 

and SOD1. Cell death & disease. 11(6): 1-19. 

23. Yulianto, A.B., Lokapirnasari, W.P., Najwan, R., 

Wardhani, H.C.P., Rahman, N.F.N., Huda, K. and 

Ulfah, N., 2020. Influence of Lactobacillus casei WB 315 

and crude fish oil (CFO) on growth performance, EPA, 

DHA, HDL, LDL, cholesterol of meat broiler 

chickens. Iranian Journal of Microbiology. 12(2): 148-155. 

24. Quiroz, A., Molina, P., Santander, N., Gallardo, D., 

Rigotti, A. and Busso, D., 2020. Ovarian cholesterol efflux: 

ATP-binding cassette transporters and follicular fluid HDL 

regulate cholesterol content in mouse oocytes. Biology of 

reproduction. 102(2): 348-361. 

25. Ringseis, R., Keller, J. and Eder, K., 2018. Regulation of 

carnitine status in ruminants and efficacy of carnitine 

supplementation on performance and health aspects of 

ruminant livestock: a review. Archives of animal nutrition. 

72(1): 1-30.  

26. Komal, F., Khan, M.K., Imran, M., Ahmad, M.H., 

Anwar, H., Ashfaq, U.A., Ahmad, N., Masroor, A., 

Ahmad, R.S., Nadeem, M. and Nisa, M.U., 2020. Impact 

of different omega-3 fatty acid sources on lipid, hormonal, 

blood glucose, weight gain and histopathological damages 

profile in PCOS rat model. Journal of Translational 

Medicine. 18(1): 1-11. 

27. Mossa, F., Jimenez-Krassel, F., Walsh, S., Berry, D.P., 

Butler, S.T., Folger, J., Smith, G.W., Ireland, J.L.H., 

Lonergan, P., Ireland, J.J. and Evans, A.C.O., 2010. 

Inherent capacity of the pituitary gland to produce 

gonadotropins is not influenced by the number of ovarian 

follicles≥ 3 mm in diameter in cattle. Reproduction, Fertility 

and Development. 22(3): 550-557. 

28. Rizzo, A., Roscino, M.T., Binetti, F. and Sciorsci, R.L., 

2012. Roles of reactive oxygen species in female 

reproduction. Reproduction in Domestic Animals. 47(2): 

344-352. 

29. Abu Ghazaleh, A.A. and Ishlak, A., 2014. Effects of 

incremental amounts of fish oil on trans fatty acids and b 

utyrivibrio bacteria in continuous culture fermenters. 

Journal of animal physiology and animal nutrition. 98(2): 

271-278. 

30. Morrison, J.A., Glueck, C.J. and Wang, P., 2008. Dietary 

trans fatty acid intake is associated with increased fetal 

loss. Fertility and sterility. 90(2): 385-390. 

31. Bryk, D., Zapolska-Downar, D., Malecki, M., 

Hajdukiewicz, K. and Sitkiewicz, D., 2011. Trans fatty 

acids induce a proinflammatory response in endothelial cells 

through ROS-dependent nuclear factor-κB activation. 

Journal of Physiology and Pharmacology. 62(2): 229-238. 



 .Hatami et al                                                                                                                                          حاتمی و همکاران

26 

32. Brigelius-Flohé, R., Banning, A., Kny, M. and Böl, G.F., 

2004. Redox events in interleukin-1 signaling. Archives of 

biochemistry and biophysics. 423: 66-73. 

33. Chavarro, J.E., Rich-Edwards, J.W., Rosner, B.A. and 

Willett, W.C., 2007. Dietary fatty acid intakes and the risk 

of ovulatory infertility. The American journal of clinical 

nutrition. 85(1): 231-237. 

35. Xie, H., Heier, C., Kien, B., Vesely, P.W., Tang, Z., Sexl, 

V., Schoiswohl, G., Strießnig-Bina, I., Hoefler, G., 

Zechner, R. and Schweiger, M., 2020. Adipose 

triglyceride lipase activity regulates cancer cell proliferation 

via AMP-kinase and mTOR signaling. Biochimica et 

Biophysica Acta (BBA). Molecular and Cell Biology of 

Lipids. 1865(9): 158737. 

36. Poljsak, B., Šuput, D. and Milisav, I., 2013. Achieving the 

balance between ROS and antioxidants: when to use the 

synthetic antioxidants. Oxidative medicine and cellular 

longevity. 2013: 956792. 

37. Agarwal, A., Aponte-Mellado, A., Premkumar, B.J., 

Shaman, A. and Gupta, S., 2012. The effects of oxidative 

stress on female reproduction: a review. Reproductive 

biology and endocrinology. 10(1): 1-31. 

38. Sanders, L.M., Henderson, C.E., Hong, M.Y., Barhoumi, 

R., Burghardt, R.C., Wang, N., Spinka, C.M., Carroll, 

R.J., Turner, N.D., Chapkin, R.S. and Lupton, J.R., 

2004. An increase in reactive oxygen species by dietary fish 

oil coupled with the attenuation of antioxidant defenses by 

dietary pectin enhances rat colonocyte apoptosis. The 

Journal of nutrition. 134(12): 3233-3238. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

34. Agarwal, A., Gupta, S., and Sharma, R.K., 2005. Role of 

oxidative stress in female reproduction. Reproductive 

biology and endocrinology. 3(1): 1-21. 


