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  در نشخوارکنندگان  نشریه پژوهش

  1396، چهارم، شماره پنجمجلد 
http://ejrr.gau.ac.ir  

  

  عملکرد  بر Eسلنیم و ویتامین  مکمل تزریقی واثر اسید لینولئیک مزدوج خوراکی 
 هاي خونی گاوهاي هلشتاین  و فراسنجه تولیدي

  

 4یداهللا چاشنی دل و 3آرمین توحیدي ،2معینید مهدي محم، 2چهر سوريمنو*، 1ذبیح اهللا عبدالملکی

  رازي کرمانشاه، دانشگاه علوم دامی، دانشکده کشاورزيگروه دانشیار 2دانشجوي دکتري و 1
  تهران، دانشگاه کرج کشاورزي و منابع طبیعی پردیس گروه علوم دامی،دانشیار 3

 و منابع طبیعی ساريورزي ، دانشگاه علوم کشاو شیالت دانشکده علوم دامیگروه علوم دامی،  استادیار4

  30/8/96؛ تاریخ پذیرش: 21/4/96تاریخ دریافت:

 1چکیده
) اشاره دارد 18C :2کربنه ( 18اسید لینولئیک مزدوج به گروهی از ایزومرهاي هندسی و موقعیتی اسید لینولئیک  سابقه و هدف:

 12سـیس  10و تـرانس  11تـرانس  9د، ایزومر سـیس ایزومر شناخته شده این اسی دواند.  که با یک پیوند ساده از هم جدا شده
دهد. مکمل اسـید  چربی شیر را در گاوهاي شیري کاهش می 12سیس  10باشند. مطالعات نشان داده است که ایزومر ترانس  می

بـا  ز طرفیا بخشد. لینولئیک مزدوج با کاهش انرژي موردنیاز براي سنتز چربی شیر، باالنس انرژي را در گاوهاي شیري بهبود می
هـاي  هنگـامی کـه چربـیهـا  اکسـیدان آنتـیها از بیوهیدروژناسیون در شکمبه، استفاده از  هاي محافظت کردن چربی بهبود روش

مواد مغذي ضروري هستند که در نقش بیولوژیکی  Eسلنیم و ویتامین باشد.  نیاز می مورد د،شواشباع محافظت شده خورانیده  غیر
مـزدوج محافظـت شـده و  دان سهیم هستند. هدف از آزمایش حاضر مطالعه تأثیر مکمل اسید لینولئیـکاکسی عنوان آنتی مهمی به

هاي خونی در گاوهاي شیرده هلشتاین در دوره انتقال و اوایـل  و فراسنجه عملکرد تولیديبر  Eسلنیم و ویتامین  مکمل تزریقی
  .شیردهی بود

  
روز پـیش از  21تولید شیر دوره قبلی و نوبت زایش انتخـاب و از حـدود  س گاو شیري بر اساسأر 40 : تعدادها مواد و روش

جیـره پایـه  -1تیمار آزمایشی قرار گرفتند. تیمارهاي آزمایشی شـامل چهار طور تصادفی در بین  پس از آن، به روز 60زایش تا 
اسید لینولئیک مزدوج در کمل گرم م 100وه عال هجیره پایه ب -E3 سلنیم و ویتامین عالوه مکمل تزریقی  هجیره پایه ب -2 (کنترل)

سـلنیم و مکمل  بود. Eسلنیم و ویتامین اسید لینولئیک مزدوج همراه مکمل تزریقی کمل گرم م 100عالوه  هجیره پایه ب -4روز 
ق شد. صورت عضالنی به هر گاو تزری نسبت به روز زایش به 42و  28، 14، 1، -21 سی سی در روزهاي 40به میزان  Eویتامین 

روز تعیین  21صورت روزانه، ترکیبات شیر به صورت هفتگی، وزن و امتیاز بدنی با فواصل  به مقدار خوراك مصرفی و تولید شیر
  شدند. نمونه هاي خون نیز از همه گاوها درروزهاي تزریق گرفته شد.

  
شیر و بهبود بازده تولیدشیر و توازن انرژي داشـت افزایش تولید  داري بر : افزودن مکمل اسید لینولئیک مزدوج تأثیر معنیها یافته

)01/0<P001/0( داري کـاهش داد طور معنـی  ). استفاده از مکمل اسید لینولئیک مزدوج درصد و مقدار چربی شیررا به<P امـا .(

                                                
 m.souri@razi.ac.ir مسئول مکاتبه:*
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گرچـه میـزان و ). ا<05/0Pهاي سماتیک شیر نداشـت ( موادجامد بدون چربی و تعداد سلول ، داري بر درصد پروتئین معنی تأثیر
مکمل اسید لینولئیک مزدوج باعث بهبود  ). افزودنP>001/0الکتوز و مواد جامد بدون چربی شیررا افزایش داد ( مقدار پرونئین،

افزودن مکمل  ).<05/0P(تلقیح به ازاي آبستنی و روزهاي بازغیرآبستنی شد.  برخی از صفات تولیدمثلی مانند تعداد دار غیر معنی
). اثرات متقابل اسـید لینولئیـک مـزدوج و <0,05Pهاي خون نداشت ( غلظت فراسنجه داري بر یک مزدوج تأثیر معنیاسید لینولئ

شاهد کمتـرین غلظـت  ). گاوهاي تغذیه شده با جیره>05/0Pدار بود ( بر غلظت گلوکز پالسما معنی Eسلنیم و ویتامین مکمل 
غلظت گلوکز پالسما  بیشترینه با جیره حاوي مکمل اسید لینولئیک مزدوج گاوهاي تغذیه شد در مقابل گلوکز پالسما را داشتند

  را داشتند.
  

نی ده وضعیت بافت کمتر نمر چربی شیر وکاهش اسید لینولئیک مزدوج سبب از  استفادهاین پژوهش نشان داد  : نتایجگیري نتیجه
استفاده از مکمل تزریقی  .هاي خونی ندارد غلظت فراسنجه رداري ب و بهبود باالنس انرژي شده اما تأثیر معنی و افزایش تولید شیر

لئیک استفاده از مکمل اسید لینو. شود و افزایش مواد جامد بدون چربی شیر میکاهش تولید چربی شیر  سبب E سلنیم و ویتامین
  عملکرد تولیدمثلی شده است.دار  سبب بهبود غیر معنی Eسلنیم و ویتامین مکمل تزریقی و  مزدوج

  
  و سلنیوم Eاسید لینولئیک مزدوج، ویتامین  گاو شیري، دوره انتقال،هاي کلیدي:  اژهو
  

  مقدمه
سه هفته پیش از  دوره انتقال براي گاوهاي شیري،

ایـن  .شـود زایش تا سه هفته پس از زایش تعریف می
اي بسـیار بحرانـی  ویژه در گاو شیري، مرحلـه هدوره ب

وره شــش باشــد و هــیچ د درچرخــه زنــدگی دام مــی
تواند تولید، سالمت و بـاروري را  اي دیگري نمی هفته

در دوره شیردهی بعدي چنین شدید تحت تأثیر قـرار 
دهد. در طی دوره انتقال تغییرات شدید متابولیسـمی، 

 .)21 و 12افتد ( هورمونی و ایمنی دربدن دام اتفاق می
کاهش مصرف غذا همزمـان بـا افـزایش  در این دوره
نرژي حیوان را در موازنه منفی انرژي قرار نیاز دام به ا

اي بدن  دهد که در پی آن لیپولیز بافت چربی ذخیره می
بهبـود تـوازن  هـاي راهز یکی ا). 19شود ( دام آغاز می

ــی ــرژي شــیر م ــاهش ان ــرژي ک ــین  ان ــه از ب باشــد ک
هاي موجود در شیر سنتز چربـی شـیر از بقیـه  ترکیب

هـاي  سایر ترکیب هزینه بیشتري داشته و در مقایسه با
تر سنتز آن را از طریق تغییـر جیـره  توان آسان شیر می

هــاي اخیــر  در ســال .)11 و 3( غــذایی تنظــیم نمــود
 11 -تـرانس 9 -گزارش شده است که ایزومر سـیس

نیز قادر به کاهش سنتز چربـی  1اسید لینولئیک مزدوج
شیر است ولی اثر آن در کاهش سـنتز چربـی شـیر از 

اسید لینولئیـک مـزدوج  12-سیس 10-ایزومر ترانس 
). در برخی از شـرایط کـه گاوهـا در 27کمتر است (

توازن منفی انرژي هسـتند انـرژي حاصـل از کـاهش 
وسیله مصرف مکمـل  درصد چربی شیر ایجاد شده به

بـه افـزایش  اسید لینولئیک مزدوج، ممکن است منجـر
ــد شــیر ــوز شــیر شــود (، تولی ــروتئین و الکت در ). 4پ

در برخـی مطالعـات تفـاوتی در مقـدار شـیر که  حالی
واسطه مصرف مکمـل  هپروتئین شیر گاوها ب تولیدي و

اثـرات  .)27و  6( لینولئیک مزدوج مشاهده نشـد اسید
هـاي خـون  مکمل اسید لینولئیک مزدوج بر فراسـنجه
ــوکز و اســید ــوده اســت. گل ــاوت ب ــاي چــرب  متف ه

ثیر مکمـل اسـید لینولئیـک أخون تحت ت 2غیراستریفه
در  ،)7 و 4( مزدوج در برخی مطالعات قـرار نگرفـت

اي، مکمل اسید لینولئیک مـزدوج  که در مطالعه صورتی
ــوکز و کــاهش اســیدهاي چــرب  ــزایش گل ســبب اف
                                                
1- Conjugated linoleic acid (CLA)  
2- Non esterified fatty acid(NEFA) 
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ون سسـتن و همکـاران  ).20( غیراستریفه شـده بـود
شـکمبه  ده ازاسید لینولئیک مزدوج محافظت شاثرات 

استئاریک  را در مقایسه با مکمل چربی بر اساس اسید
ــژوهش  ــک پ ــی در ی ــدن چرب ــوبیلیزه ش ــر روي م ب

. در کل، تمایـل بـه کـاهش کشتارگاهی بررسی کردند
اسـید موبیلیزه شدن توده چربی بدن با افزودن مکمـل 

ز دوره شـیردهی وجـود رو 42لینولئیک مزدوج طـی 
این اثرات استفاده مؤثرتر انرژي قابل متابولیسم  داشت.

شیردهی تغذیه شده با اسید اوایل دوره را در گاوهاي 
اثـرات محققین  .)30( کند لینولئیک مزدوج پیشنهاد می

ویتـامین  ولینولئیک مـزدوج متقابل احتمالی بین اسید 
E ـــه را ـــه  در مطالع ـــیات الش ـــر روي خصوص اي ب

ایـن صـورت کـه  بـه اند داده نشان سمینتالهاي  تلیسه
لینولئیک مزدوج غلظـت أآلفـا توکـوفرول را در اسید 

دلیل  ماال بهتکه اح )26( دهد ایش می زفت ماهیچه افبا
ممانعت از تجزیه ویتامین  درلینولئیک مزدوج اثر اسید 

E تکمیل جیره با مکمل ویتامین  .)9( د باشدر کبدE 
ــت  ــرا غلظ ــت. زی ــروري اس ــان، ض ــوالی زایم در ح

هاي نزدیک بـه زایـش  پالسمایی این ویتامین در هفته
س از زایمـان بـه حـداقل یابد و یک روز پ کاهش می

در  Eمکمـل ویتـامین  .)32( رسد سطح پالسمایی می
ــالمتی و  ــعیت س ــود وض ــث بهب ــتنی باع ــر آبس اواخ

سـلنیم شود. اثر مثبت مکمل  می اکسیدانی در گاو آنتی
در  دگی و متریـتبر کـاهش جفـت مانـ Eو ویتامین 

بر اسـاس  .)29( مطالعات مختلفی گزارش شده است
 ) افزایش مصرف و1990اران (مطالعات وایس و همک

سبب کاهش شیوع ورم پسـتان در  Eسلنیم و ویتامین 
  .)31( گاوهاي شیري شده است

هدف از انجام این آزمایش بررسی اثـرات مکمـل 
همراه یا بدون مکمل تزریقـی  به اسید لینولئیک مزدوج

بر عملکرد گاوهاي شیرده در دوره  Eسلنیم و ویتامین 
 باشد. ی میانتقال و اوایل شیرده

  
  ها مواد و روش

 5000عه در یک گاوداري صـنعتی داراي لاین مطا
 40. رأس گاو شیري در استان قزوین انجام شده است

رأس گاو شـیري براسـاس تولیـد شـیر دوره قبلـی و 
روز پــیش از  21نوبــت زایــش انتخــاب و از حــدود 

 چهـارطور تصادفی بـه   روز پس از آن به 60زایش تا 
طور  ها به گروه تقسیم شدند. هریک از رأسی 10 گروه

تصادفی به یکی از چهار گروه آزمایشی در قالب طرح 
سی سی مکمـل  40(دو سطح صفر و  2×2فاکتوریل 

 100دو سطح صفر و  ) و (Eسلنیم و ویتامین تزریقی 
گرم مکمل اسید لینولئیک مـزدوج) قـرار داده شـدند. 

 -2هد) جیره معمول (شا -1تیمارهاي آزمایشی شامل 
 -E 3سـلنیم و ویتـامین عالوه مکمل تزریقی  هجیره ب
گرم مکمل اسید لینولئیک مـزدوج  100عالوه  هجیره ب

(لوترل، بی اي اس اف، لودویگشـافن،  .محافظت شده
گرم مکمل اسید  100عالوه  هجیره ب -4آلمان) در روز 

همراه مکمل تزریقی  لینولئیک مزدوج محافظت شده به
 40دوم و چهـارم  بـود. در تیمـار Eن سلنیم و ویتامی

ــامین ســی ســی مکمــل تزریقــی  در  Eســلنیم و ویت
نســبت بــه زایــش  42، 28 ،14، 1 ،-21 روزهــاي

لیتـر از مکمـل  هر میلی صورت عضالنی تزریق شد به
گرم ویتامین  میلی 50شامل  Eتزریقی سلنیم و ویتامین 

E گرم سلنیوم  میلی 5/0صورت استات توکوفرول و  به
  است.  فرم سلنیت سدیمبه 

مکمل اسـید لینولئیـک مـزدوج محافظـت شـده  
 -9درصد اسید لینولئیک کونژوگـه سـیس  10حاوي 
درصد اسید لینولئیک کونژوگه ترانس  10و  11ترانس 

ــیس  -10 ــیردهی  12س ــالص ش ــرژي خ ــا ان  35/3ب
پایه فرمول جیره  .)24( باشد مگاکالري در کیلوگرم می
  آمده است: یک جداولو ترکیب شیمیایی آن در 
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مخلـوط و دو بـار در  صـورت کـامالً هـا بـه جیره
هـا قـرار  عصر در اختیار گاو 16صبح و  8هاي  ساعت

صورت روزانه،  گرفت. خوراك مصرفی و تولید شیر به
صورت هفتگی، وزن و امتیاز بدنی بـا  ترکیبات شیر به

روز تعیین شـدند. ترکیبـات شـیر توسـط  21فواصل 
گیري شد. انرژي خروجـی  سکن اندازهدستگاه میکلو ا

هـاي  در شیر و توازن خالص انرژي بر اساس فرمـول
  :)16زیر محاسبه شدند (

{(درصـد الکتـوز شـیر  انرژي خروجی در شیر =
)+(درصـد 0547/0×)+(درصد پروتئین شیر 0395/0×

  کیلوگرم شیر تولیدي×)}0929/0×چربی شیر 
{مـاده خشـک مصـرفی  توازن خـالص انـرژي =

-ژي خالص شیردهی در جیـره پایـه و مکمـل} انر×
 )}75/0 وزن بدن × 08/0{انرژي خروجی در شیر+( 

روزهـاي  هاي خون نیـز از همـه گاوهـا در نمونه
ـــا اســـتفاده ا  زتزریـــق از طریـــق ســـیاهرگ دم و ب

گرفته شـد.  1EDTAهاي تحت خأل حاوي  ونوجکت
و بـا  هاي خون در کنار یخ به آزمایشگاه منتقـل نمونه

دقیقه در دماي  15مدت  دور در دقیقه به 3000سرعت 
گــراد سـانتریفوژ شـدند و پالســماي  درجـه سـانتی 4

درجــه  -20حاصــله پــس از جــدا ســاري در دمــاي 
گلـوکز،  گراد تا زمان آنالیز نگهداري شد. مقادیر سانتی

هـاي  با استفاده از کیـت کل کلسترول و گلیسرید تري
اسـاس و بر ن)آزمایشگاهی پارس آزمون (تهران، ایـرا

دستورالعمل کیت مربوطه و توسط دستگاه اتو آناالیزر 

                                                
1- Ethylene diamine tetraacetic acid(EDTA) 

 چرب غیراسـتریفه اسیدهاي مورد سنجش واقع شدند
 هـاي کیت از استفاده با بوتریک هیدروکسی بتا اسید و

ـــرکت ـــتان بـــا روش  Randox ش کشـــور انگلس
کالریمتریک و بر اساس دسـتورالعمل کیـت مربوطـه 

ــدازه ــا کیــتانســولین . گیــري شــدند ان   هــاي االیــزا ب
ELA-2935 RADIM هـاي  داده .گیـري شـد انـدازه

تجزیـه و تحلیـل  SAS v9.1افزار  آزمایش توسط نرم
  آماري گردید. 

 Proc Mixed ازتحلیل آماري با استفاده  تجزیه و
هاي تکرار شده در زمان انجام گرفت.  و به روش داده

بـود ها عبارت  مدل آماري مورد استفاده براي این داده
 از:

+eijk. Yijkl = μ + Ti +Ej+TEij +EWij  
 ،میـانگین کـل μ، متغیر وابسته Yijklدر این مدل 

Ti ،اثر اسید لینولئیک مزدوجEj   اثـر مکمـل تزریقـی
اسـید لینولئیـک اثر متقابـل  E، TEijسلنیم و ویتامین 

اثر  eijk و Eمکمل تزریقی سلنیم و ویتامین مزدوج و 
ها با اسـتفاده از آزمـون    ه میانگینمانده بود. مقایس باقی

  درصد انجام شد. 5داري  توکی و سطح معنی
، کمپانی RP10مکمل چربی مورد استفاده: انرجایزر، 

IFFCO  کشور مالزي. ترکیبـات: کـل اسـیدهاي چـرب
ـید  88، اسیدپالمیتیک حـداقل درصد 99حداقل  درصـد اس

 8800ژي قابـل متابولیسـم   درصـد انر 2استئاریک حداکثر 
  کیلوکالري در کیلوگرم بود.
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 .ماده خشک) پایه (درصد در جیره شیمیایی ترکیب و دهنده جزاي تشکیلا -1 جدول

Table 1- Ingredient (% of dry matter) and chemical composition of basal diets. 
  ماده خوراکی
Ingredient 

  پیش از زایش
PrePartum 

   پس از زایش
  روزگی) 21-0(

PostParturm 

 اوایل شیردهی 

  روزگی) 60-21(
Early Lactation 

 25 29.9 17.56 (alfalfa hay)یونجه 
 27.26 13.55 17.53 (corn silage) ذرت سیلو شده

 0 5.46 6.96  (beet pulp)تفاله چغندر 

 2.87 0.53 0.68 (wheat straw) کاه گندم
 15.05 10.16 12.79 (mash barley) آرد جو
 9.03 15.20 19.77 (mash corn) تآرد ذر

 corn meal( 0 1.78 2.32جرم ذرت (
 4.85 6.84 8.90 (soybean meal)  کنجاله سویا
 0 2.70 1.74 (cottonseed)  پنبه دانه

 2.15 3.25 2.32 (full fat soy)فول فت سویا 
 2.15 2.32 3.20 (canola meal)کنجاله کلزا 

 1.29 1.34 1.74 (meat meal)پودر گوشت 
 0.70 .0.93  1.21 (fat power)پودر چربی 

 0.86 0.53 0.70 (calcium carbonate)  کربنات کلسیم
 0 0.27 0.35 (salt)نمک 

 0.043 0.22 0.30 (magnesium oxide)  اکسید منیزیم
 corn gluten( 1.72 2.23 116( گلوتن ذرت

 0 0.89 1.16 (sodium bicarbonate)  بیکربنات سدیم
 1.80 1.07 0.64 (mineral-vitamin premix)  *معدنی مکمل ویتامینه و

 0.006 0.003 0.001  (saccromices service yeast) مخمر سکارومایسس سرویسیه
 0.17 0.09 0.12 (biotox)بیوتکس 

 
 1.55 1.34 0 (glucosa)  گلوکزا

 -  -  3.5 (anionic salt)  هاي آنیونیک* نمک

 )Chemical composition( یمیاییترکیب ش

  (مگاکالري در کیلوگرم) انرژي خالص شیردهی
(Nel Mcal/kg) 

40.1 1.58 1.65 

 13.93 17.74 16.33 (% ,crude protein) پروتئین خام (درصد) 
 3.20 3.31 4.10 (% ,ether extract)  (درصد) عصاره اتري

 NDF, %( 34.66 30.35 28.27( الیاف نامحلول در شوینده خنثی (درصد)
 NFC, %( 31.44 34.58 40.22(درصد) ( کربوهیدرات غیر الیافی

، Eالمللی ویتامین  واحد بین D ، 3000المللی ویتامین واحد بین A  ،25000المللی ویتامین واحد بین 750000مکمل معدنی و ویتامینی شامل *
گرم  05/0گرم ید و  1/0 گرم کبالت، 1/0گرم روي،  3گرم منگنز،  2گرم مس  3 ن.گرم آه 3گرم منیزیم،  35گرم فسفر،  46 کلسیم، گرم 100

  باشد. می درصد 13درصدُ کلرید منیزیم  27درصدُ کلرید کلسیم  60سولفات منیزیم  هاي آنیونیک شامل: نمک* .کیلوگرم بود سلنیم در
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 نتایج و بحث
تغییرات نمره وضعیت  خوراك مصرفی، وزن بدن و

ایج مربوط به میانگین ماده خشک مصرفی، وزن نت :بدنی
روز پس  63تغییرات نمره وضعیت بدنی در دوره  بدن و

استفاده از مکمل اسید  .آمده است دو از زایش در جدول
دوره قبل اززایش اثري روي  لینولئیک کونژوگه در

ایش زولی پس از  میانگین ماده خشک مصرفی نداشت.
 داري داشت معنی میانگین ماده خشک مصرفی کاهش

)01/0<P( .معلم  ده خشک مصرفی در پژوهشکاهش ما
 )2010سیگل و همکاران (و ) 2009و همکاران (

ودنز ادر مقابل در مطالعه . )28 و 17( است گزارش شده
) 2012(همکاران  ) و متزگر و2007و همکاران (

به میزان  12 - سیس 10 -مکمل ترانستغذیه  ترتیب با به
گرم در  29/3و شیردهی  40 تا روز وزگرم در ر 25/3

فزایش مصرف خوراك مشاهده شیردهی ا 80روز تا روز 
اسید  رسد اثر مکمل می نظر به .)20 و 16( شده است

و  میزانبه  ده خشک مصرفیلینولئیک مزدوج روي ما
علت کاهش خوراك  .)16( گی داردبست آن مصرف ورهد

ولئیک مزدوج مکمل اسید لین ده ازمصرفی به واسطه استفا
اشباع آن  یرغممکن است به وجود اسیدهاي چرب 

. در یک پژوهش محققین افزایش غلظت دمرتبط باش
 ) را باGLP-1( 1- پالسمایی پپتید شبیه گلوکاگون 

  .تزریق اسیدهاي چرب غیراشباع مشاهده کردند
 GLP-1 یک پپتید دستگاه گوارش است که ترشح مشابه

تواند سبب کاهش  می با کوله سیستوکینین دارد که
داري در  اختالف معنی .)5(خوراك مصرفی شود 

تغییرات وزن بدن گاوها در بین تیمارهاي آزمایشی 
اسید لینولئیک  گروه در اگرچه ).<05/0P( مشاهده نشد

داد.  نشان عدديکاهش  کنترل گروه با در مقایسه مزدوج
روز پس از  63میانگین نمره وضعیت بدنی در دوره 

همچنین  .بیشتر بود اسید لینولئیک مزدوجر گروه زایش د
افت نمره وضعیت بدنی در گروه اسید لینولئیک مزدوج 

 داري کمتر بود طور معنی در مقایسه با گروه کنترل به
)01/0<P( رضایی و همکاران اي  مطالعه. در )با ) 2016
اسید لینولئیک مزدوج در گرم در روز مکمل  75ذیه تغ

روز  21در فاصله م در روزچربی پالم گر 75مقایسه با 
افت کمتر نمره  روز پس از زایش 42قبل از زایش تا 

وضعیت بدنی در گروه اسید لینولئیک مزدوج در مقایسه 
  .)24( کردندگزارش با گروه کنترل 

نتـایج مربـوط بـه تولیـد شـیر، : تولید و ترکیب شیر
 3ترکیب شیر، بازده تولید، و توازن انرژي در جـداول 

آمـده اسـت. افـزودن مکمـل  2و  1هاي  و شکل 5تا 
اسید لینولئیک مزدوج به جیره غذایی بـر تولیـد شـیر 

داري  گاوهاي مورد آزمایش در ایـن طـرح اثـر معنـی
. این افزایش تولید شیر بـا نتـایج )P>01/0( نشان داد

)، اودنـز و 2003ز و همکـاران (پژوهش برنال سـانتو
) 2011(مکـاران ) و چیـت سـاز و ه2007همکاران (

). امــا بــا نتــایج مطالعــه 20 و 10 ،4( همخــوانی دارد
ــاران ( ــوتیرز همک ــتاندا گ  و ســلبرگ و )2005کاس

تولید شیر چندان تحت  ها که در آن )2004همکاران (
قــرار نگرفــت  تــأثیر مکمــل اســید لینولئیــک مــزدوج

ــدارد ــوانی ن ــید ). 27و  6( همخ ــل اس ــزودن مکم اف
داري بر بهبود بـازده تولیـد  یلینولئیک مزدوج تأثیر معن

  ).P>01/0شیر و توازن انرژي داشت (
را بـر روي  اسید لینولئیک مزدوجاثر مثبت مکمل 

باالنس انـرژي در اوایـل شـیردهی در مطالعـه برنـال 
ــاران ( ــانتوز و همک ــاران 2003س ــز و همک ) و اودن

ــت (2007( ــده اس ــزارش ش ــل 20و  4). گ ). در مقاب
اســچافرز و همکــاران  ) و2010ســیگل و همکــاران (

دلیـل  ) اثر مثبتی را بر روي بـاالنس انـرژي بـه2017(
 مکمـلهـاي حـاوي  کاهش مصرف خوراك در تیمار

  .)28و  25اند ( گزارش نکرده اسید لینولئیک مزدوج
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بعات مصرف خـوراك  بر میانگین حداقل مر Eسلنیم و ویتامین مکمل تزریقی  لینولئیک مزدوج خوراکی با یا بدوناثر اسید  -2جدول 
 .زایش روز پس از 60تغییرات وضعیت بدنی در دوره قبل از زایش تا  روز)، وزن بدن (کیلوگرم) و کیلوگرم در -(ماده خشک

Table 3. Effect of dietary CLA supplementation with or Without of supplementary injection of E-
Se on least squares mean of feed intake (Dry Matter-Kg/d), body weight, BCS changes in 
Prepartum to 60 day postparturm. 

 

  مصرف ماده خشک
 )پیش از زایش(

DMI (Prepartum) 

 مصرف ماده خشک

  زایش) (پس از
DMI (Post partum)  

نمره وضعیت 
  )BCS( بدنی

تغییرات نمره 
  وضعیت بدنی

BCS Changes 

  وزن بدن
(BW)  

 وزن تغییرات
  بدن

(BW) hanges 
CLA        

p-value 0.82  0.00 <0.001 0.009 0.200 0.380 
control 0.16±12.27 0.09a±21.07 2.55±0.03a 0.87±0.05b 583.8±16.8 130.25±5.3 
CLA 00.16±12.23 0.09b±20.66 2.78±0.03b 0.68±0.06a 21.2±619.1 103.75±7.8 
E-Se       

p-value  0.99  0.09  0.48  0.45 0.620 0.80 
-E-Se 0.16±12.25 0.09±20.86 2.64±0.04 0.80±0.05 594.5±22.3 120.8±9.1 
+E-Se 0.16±12.25 0.09±20.86 2.68±0.04 0.74±0.06 608.3±16.1 113.3±6.4 

CLA×E-Se       
p-value 0.99 0.011 <0.001 0.021 0.59 0.83 
control 00.16±12.27 0.12a±21.07 2.53±0.06b 0.95±0.06b 580.2±30 131.4±7.3 
E-Se 0.16±12.27 0.12a±21.07 2.56±0.04b 0.78±0.06ab 587.5±16.8 129.5±11.2 
CLA 00.16±12.23 0.12b±20.66 2.75±0.02a 0.04a±0.64 609.2±33.2 110.5±9.3 

CLA + E-Se 0.16±12.23 0.12b±20.66  0.05a±2.80 0.08ab±0.70 629.6±26.9 5.7±97.2 
  .دار است تفاوت ارقام مربوط به هر یک از اثرات اصلی و متقابل در یک ستون با حروف متفاوت، معنی

  

به جیـره غـذایی  اسید لینولئیک مزدوج افزودن مکمل
داري کاهش  طور معنی را به درصد و مقدار چربی شیر

میزان کاهش درصـد  اوتی ازنتایج متف .)P>01/0( داد
اسید لینولئیک مـزدوج از مکمل با استفاده  چربی شیر

 )2003( همکـاران ز وبرنال سانتو .گزارش شده است
درصدي چربی شیر  12-13همکاران کاهش  و مور و

گـزارش اسید لینولئیک مـزدوج را با استفاده ار مکمل 

 کـه درمطالعـه سـلبرگ و در حـالی) 18و  4( اند کرده
همکاران کاهش بـیش از  اودنز و ) و2004همکاران (

 نظـر به. )27و  20( شیر گزارش شد درصد چربی 27
اسـید رسد کاهش درصد چربی شیر توسط مکمل   می

 تـابعی از میـزان مصـرف مکمـل و لینولئیک مـزدوج
اسـید لینوئیـک أن  12سیس  10رانس تدرصد ایزومر 

  گی دارد. بست

 
  .زایش از پسهاي مختلف  هفته تغییرات تولید شیر در :1 شکل

Figure 1. Varition of milk yield at different weeks after parturition. 
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دهد که ایزومر تـرانس  طالعات مختلف نشان میم
هـاي مثـل  اسید لینوئیک با مهـار آنـزیم 12سیس  10

 2و اسـید چـرب سـنتاز 1استیل کوآنزیم کربوکسـیالز
. شد شیر سبب کاهش ساخت و در نتیجه مقدار چربی

درصـد انـرژي  50چربی شیر برابـر  نرژي موجود درا
مقـدار  رود بنـابراین انتظـار مـی ،شیر است در موجود

انرژي ذخیره شده ناشی ازکـاهش چربـی شـیر بـراي 
تولیدشـیر بـاالتر در  و استفاده شود افزایش تولید شیر

به باالتر بودن انرژي در دسترس حیـوان  ،ایشز اوایل
ن سـطح بـاالتر انـرژي خـود شود و ای نسبت داده می

ناشـی از کـاهش ســطح انـرژي خروجــی شـیر و یــا 
 باشـد عبارت ساده تر ناشی از کاهش چربی شیر می به
باعـث  اسید لینولئیک مـزدوج از طرفی استفاده از )4(

که این امر در  افزایش تولید الکتوز در غدد پستانی شد
 نهایت باعـث افـزایش اسـموالریته و جـذب مقـادیر

و ایـن  آب به سمت بافت پستان خواهد شـدبیشتري 
تواند در افزایش تولیـد شـیر نقـش داشـته  موضوع می

باشد. افزایش تولیـد الکتـوز در غـدد پسـتانی باعـث 
صرف انرژي بـراي تولیـد الکتـوز و کـاهش سـاخت 

شود، از این رو باعث کاهش  چربی در غدد پستانی می
ید افزودن مکمل اس .)20 و 10( چربی نیز خواهد شد

رصـد پـروتئین داري بـر د ثیر معنیلینولئیک مزدوج تأ
هـاي  مواد جامد بـدون چربـی و تعـداد سـلول شیر و

که با نتایج مطالعات  ).<05/0P( سماتیک شیر نداشت
اثـر متقابـل  )10 و 3( پژوهشگران دیگر مطابقت دارد

و  Eمکمل تزریقـی ویتـامین  اسید لینولئیک مزدوج و
دار  تئین و الکتوز شیر معنیسلنیم بر درصد چربی، پرو

). بیشـترین و کمتـرین P>05/0( ) وP>0001/0( بود
مکمـل ترتیـب در تیمـار  میانگین درصـد پـروتئین بـه

سـید لینولئیـک  مکملو   و سلنیوم Eتزریقی ویتامین 
وسـلنیوم  Eهمراه مکمـل تزریقـی ویتـامین  مزدوج به

بود. از نظر محققین کاهش درصـد پـروتئین شـیر در 

                                                
1- Acetyl COA carboxylase 
2- Fatty acid synthase  

دلیـل   اشـباع بـه هاي چربی غیر استفاده از مکمل هنگام
) 4شـود. ( افزایش مقدار شیر، پروتئین شیر رقیـق مـی

وسلنیوم موجـب  Eاستفاده از مکمل تزریقی ویتامین 
دار درصــد چربــی شــیر شــد. در  کــاهش غیــر معنــی

) نیز کـاهش غیـر 2017اي اسکافرز همکاران ( مطالعه
ل خـوراکی بـا مکمـ .دار در درصد چربـی شـیر معنی

المللـی در روز  واحـد بـین 2327 به میزان Eویتامین 
این محققین دلیلی بـراي ایـن کـاهش ند، گزارش کرد

ــد  ــدا نکردن ــاتیر ودر ). 25(پی ــه پ ــل در مطالع  مقاب
افزایش  )2008(همکاران و چائو و  )2006(همکاران 

 Eدرصـد چربـی شـیر بـا مکمـل خـوراکی ویتــامین 
المللی در  واحد بین 5000و  12000ترتیب به میزان  به

بـراي  رسـد نظـر مـی بنـابراین بـه ،روز گزارش کردند
از اسـتفاده جلوگیري از کاهش درصـد شـیر نیـاز بـه 

  .)23و  9( باشد Eدزهاي باالي ویتامین 
نتایج مربوط به صفات تولیدمثلی عملرکرد تولیدمثلی: 

آمده است. افزودن مکمل اسید  6گاوها در جدول 
و سلنیوم  Eزریقی ویتامین و مکمل ت لینولئیک مزدوج

مثلی مانند  دار برخی از صفات تولید باعث بهبود غیر معنی
آبستنی و روزهاي بازغیرآبستنی  ازاي به تلقیح تعداد

اي دي وت و همکاران  در مطالعه ).<05/0Pشود (  می
اي را در کاهش  ) انجام دادند بهبود قابل مالحظه2009(

روز دوره  151در برابر  117(فاصله زایش تا آبستنی 
اسید لینولئیک شیردهی) گاوهاي تغذیه شده با مکمل 

در مقایسه با گاوهایی که چربی دریافت نکرده  مزدوج
که ارتباط زیادي  توجه به این). با 11بودند نشان دادند (

بین میزان و طول دوره باالنس منفی انرژي با عملکرد 
اسید لینولئیک  تولیدمثلی وجود دارد افزودن مکمل

مزدوج سبب بهبود باالنس انرژي و بهبود عملکرد 
داد روزها تا اولین تع کاهش تولیدمثلی بر اساس

عموماً  ).7(گیرایی گردد  گذاري و افزایش نرخ تخمک
در اواخر آبستنی و اوایل  6- تغذیه اسیدهاي چرب امگا

دهد و ترشح  شیردهی رشد فولیکولی را افزایش می
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).11(بخشد  ، آبستنی و کیفیت جنین را بهبود میپروستاگلندین
  

 بازده بر میانگین حداقل مربعات تولید شیر، Eسلنیم و ویتامین لینولئیک مزدوج خوراکی با یا بدون مکمل تزریقی  اثر اسید :3جدول 

 .زایش از پس روز 60 طی و توازن انرژي شیر تولید
Table 4. Effect of dietary CLA supplementation with or without of Supplementary injection of E-Se 
on least square means of milk yield, efficiency of milk yield and energy balance in 60 days 
postpartum. 

 
کیلوگرم در تولید شیر 

  روز
Milk yield, kg/d  

شیر تصحیح  تولید
 5/3شده براي 

  1درصد چربی

(FCM) Kg/day  

 تصحیح شیر ولیدت

 اساس بر شده

  2انرژي
(ECM) Kg/day 

  تولید بازده
  شیر براي

Yield 
efficiency 

  تولید بازده
 FCMبراي 

FCM yield 
efficiency 

 انرژي توازن

  )روز در مگاکالري(
Energy Balance 

(mcal/day) 
:CLA        

p-value 0.001< 0.071 0.78 0.001< 0.36 0.001< 
control 44.55±0.32a 44.93±0.30 43.89±0.29 2.11±0.01b 2.14±0.01 -3.70±0.21b 
CLA 48.56±0.39b 44.13±0.31 44.01±0.31 2.35±0.02a 2.16±0.02 1.60±0.25a - 
E-Se        

p-value 0.26 0.018 0.022 0.22 0.010 0.18 
-E-Se 46.26±0.36 45.06±0.31a 44.43±0.30a 2.21±0.02 2.18±0.01a 2.87±0.24 - 

+E-Se 46.84±0.36 44.01±0.31b 43.47±0.30b 2.24±0.02 2.12±0.02b 0.22±2.42 - 

CLA×E-Se         
p-value: 0.001< 0.001  0.132 0.001< 0.019 0.001< 
control 44.25±0.42b 45.84±0.39a 44.49±0.39 2.10±0.02b 0.02a±2.19 -4.11±0.28b 
E-Se 44.86±0.49b 44.03±0.47b 43.28±0.49 2.13±0.02b 2.10±0.02ab 0.31b±3.30 - 

CLA 48.28±0.59a 44.28±0.49ab 44.38±0.38 2.34±0.03a 0.03ab 
±2.17 -1.64±0.39a 

CLA+ E-Se 0.53a±48.84 43.99±0.41b 43.63±0.41 2.36±0.02a 2.15±0.02b 0.33a±1.56 - 
1- FCM= (0.4318 × Kg milk) + (16.23× Kg fat), Erdman (2011).  
2- ECM = [(0.327 × kg milk) + (12.95 × kg fat) + (7.2 × kg protein)], Orth, (1992). 

  .دار است تفاوت ارقام مربوط به هر یک از اثرات اصلی و متقابل در یک ستون با حروف متفاوت، معنی
  

 انگین حداقل مربعات درصد ترکیباتبر می Eسلنیم و ویتامین اثر اسید لینولئیک مزدوج خوراکی با یا بدون مکمل تزریقی  :4دول ج
  .زایش از پس روز 60 طی شیر

Table 4. Effect of dietary CLA supplementation with or without of supplementary injection of E-Se 
on least square means of milks composition  in 60 days postpartum. 

  چربی 
fat 

  پروتئین
Protein 

  نسبت پروتئین به چربی
Fat to protein ratio 

  الکتوز
Lactose  

 بدون مواد جامد
 )SNFشیر ( چربی

CLA       
p-value: 0.001< 0.42 0.001< 0.21 0.31 
control 3.61±0.09a ±0.01 2.82 0.78±0.002b 4.69±0.03 8.81±0.08 
CLA 3.04±0.08b 2.78±0.01 0.91±0.004a 4.63±0.02 8.72±0.04 
E-Se       

p-value: 0.22 0.88 0.001< 0.20 0.14 
-E-Se 3.35±0.09 2.79±0.01 0.88±0.004a 4.63±0.03 8.69±0.05 
+E-Se 3.19±0.08 2.80±0.01 0.83±0.004b 4.68±0.03 8.82±0.06 

CLA×E-Se       
p-value 0.001< 0.027 0.001< 0.017 0.45 
control 3.77±0.12a 2.72±0.01ab 0.73±0.001d 4.72±0.04a 8.67±0.10 
E-Se 3.40±0.13ab 2.91±0.01a 0.85±0.003c 0.05ab±4.65 8.86±0.11 
CLA 3.09±0.13bc 2.83±0.02ab 0.97±0.005a 0.03b±4.56 8.76±0.06 

CLA + E-Se 2.97±0.10c 2.71±0.01b 0.94±0.007b 4.70±0.03a 8.72±0.06 
  .دار است تفاوت ارقام مربوط به هر یک از اثرات اصلی و متقابل در یک ستون با حروف متفاوت، معنی
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  .روزهاي مختلف شیردهی در شیر تغییرات درصد چربی -2 شکل
Figure 1. Varition of milk fat percentage at different days in milk

  .ایشماز پس هاي مختلف هفته در انرژي توازن تغییرات :3 شکل
Figure 2. Varition of Energy balance at different weeks after parturition 

Postpartum energy balance (EB =NEI - (NEM + NE LAC); Loor et al. (2005) 
  

 سرم بیوشیمیایی آنالیز نتایج :هاي خونی فراسنجه

نشان داده شده  4و شکل  7جدول  در گاوها خون
است. افزودن مکمل اسید لینولئیک مزدوج اثري روي 

در  .)<05/0Pسما نداشت (میانگین غلظت گلوکز پال
 از چندین مطالعه نشان داده شده است که استفاده

داري برغلظت گلوکز  اثر معنی اسید لینولئیک مزدوج
). در مقابل نتایج بعضی از 7و  4خون ندارد (

 مطالعات نشان دهنده افزایش غلظت گلوکز خون
اسید ي گاوهاي شیري در اثر استفاده از پالسما

). میانگین غلظت 24و  20( باشد می لینولئیک مزدوج

داري داشته  گلوکز خون در زمان زایش افزایش معنی
. محققین این افزایش را نتیجه کاهش )>05/0P( است

ها به انسولین دانستند، این رویداد   حساسیت بافت
بخشی از مکانیسمی است که طی آن مواد مغذي به 

 یابد سمت پستان هدایت شده و تولید شیر افزایش می
تأثیر   استفاده از اسید لینولئیک مزدوج ).20(

 هیدروکسی بتا داري بر میانگین غلظت اسید  معنی
هاي چرب غیراستریفه نداشت  بوتریک و اسید

)05/0P>.(  
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 رکیبات شیرمیانگین حداقل مربعات تولید ت بر Eسلنیم و ویتامین اثر اسید لینولئیک مزدوج خوراکی با یا بدون مکمل تزریقی  :5جدول 
  .زایش از پس روز 60 طی)  ×1000( هاي سوماتیک و تعداد سلول روز) (کیلوگرم در

Table 4. Effect of dietary CLA supplementation with or without of supplementary injection of E-Se 
on least square means yield of milk composition and number of somatic cell cont (×1000) in 60 days 
postpartum. 

 چربی  
 fat 

 ینئپروت
protein 

 الکتوز
 lactose 

 بدون مواد جامد

  شیر چربی
 solid not fat (SNF) 

 هاي سلول تعداد

  سوماتیک
 Somatic cell cont 

CLA            
P -value 0.001<  0.001<  0.001<  0.001<  0.572  
control 1.61±0.011a 1.24±0.007a 2.07±0.02b 3.88±0.02b 232.7±20.9  
CLA  1.47±0.011b 0.008±1.35  2.24±0.02a  4.23±0.03a 215.9±20.4  
E-Se            

p-value 0.001<  0.13  0.061  0.038  0.323  
-E-Se  1.54±0.011a  1.29±0.008 2.14±0.02  4.01±0.03b  234.9±20.6  

+E-Se  b.1.49±0.011  1.27±0.009  2.18±0.02  4.10±0.03a 211.1±17.9  
CLA×E-Se            

p-value 0.001<  0.001<  0.001<  0.001<  0.442  
control 1.66±0.01a 1.20±0.01c  2.07±0.02c  3.85±0.03b  274.6±33.2  
E-Se 1.52±0.02b 0.01c ±1.24  02c.2.08±0  3.90±0.04b 206.1±24.6  
CLA  1.49±0.02bc  1.38±0.02a  2.20±0.03b  4.16±0.05a  219.5±25.5  

CLA + E-Se 1.45±0.01c  1.30±0.01b  2.29±0.02a  4.29±0.04a  202.8±22.7  
  .دار است تفاوت ارقام مربوط به هر یک از اثرات اصلی و متقابل در یک ستون با حروف متفاوت، معنی

  

دهـد کـه  بررسی نتایج مطالعـات محققـین نشـان مـی
اسید لینولئیـک مـزدوج تـأثیر متفـاوتی افزودن مکمل 

هـاي  بوتریـک و اسـید هیدروکسـی بتا لظت اسیدبرغ
در مطالعـه دي  .داشته استپالسما  چرب غیراستریفه
) 2007) و پرفیلد و همکاران (2009وت و همکاران (

اسـید ) افـزودن مکمـل 2016و رضایی و همکـاران (
 بتـا داري برغلظـت اسـید لینولئیک مزدوج تأثیر معنـی

 سـتریفهبوتریک و اسید هـاي چـرب غیرا هیدروکسی
که در مطالعه  ) در حالی24و  11 ،22نداشت (پالسما 

 بتـا سـید) کـاهش غلظـت ا2007اودنز و همکـاران (
و  هاي چرب غیراسـتریفه بوتریک و اسید هیدروکسی

افـزایش غلظـت  2004در مطالعه سلبرگ و همکاران 
هـاي چـرب  بوتریـک و اسـید هیدروکسـی بتـا سـیدا

). از دیـدگاه 27 و 20( گزارش شـده بـود غیراستریفه
در اوایـل  اسـید لینولئیـک مـزدوجمحققین استفاده از 

نیاز و اتکاي حیوان را به منابع ذخیـره  شیردهی اساساً
). نتـایج بررســی 16دهـد ( چربـی بـدن کـاهش نمـی

دهد که غـده پسـتان در مقایسـه بـا  محققین نشان می
ــه اســید  بافــت چربــی حساســیت بیشــتري نســبت ب

طـوري کـه جهـت کـاعش  دارد بـه لینولئیک مـزدوج
ــدن اســتفاده از اســید  معنــی ــی ب ــوي چرب دار در محت

درصـد جیـره  2تـا  5/0زان لینولئیک مـزدوج بـه میـ
لینولئیک که افزودن از اسید  باشد در حالی نیاز می مورد

داري در  جیـره کـاهش معنـی 05/0زان مزدوج بـه میـ
کنـد. بـر اسـاس نمـودار  چربی شیر تولیدي ایجاد می

در  هــاي چــرب غیراســتریفه اســیدغلظــت  4شــکل 
  اسید لینولئیـک مـزدوجگاوهاي تغذیه شده با مکمل 

نسبت به گروه کنترل در زمان زایش باالتر بوده است، 
تر بوده است. براسـاس  اما در دوره پس از زایش پایین

اسید لینولئیـک ) تغذیه 2004نظر سلبرگ و همکاران (
زایـش دارد  داري در لیپولیز در زمـان اثر معنی مزدوج

اما در دوره شیردهی باعـث افـزایش تحریـک بافـت 
). بـه گـزارش 27کنـد ( چربی به ذخیـره چربـی مـی

) کاهش چربی شیر منتهـی 2009هروتین و همکاران (
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هـاي سـنتز کننـده چربـی در  به افزایش بیان ژن آنزیم
غلظت کلسترول پالسماي ). 14شود ( بافت چربی می

ي آزمایشـی تفـاوت هـا گاوهاي تغذیه شده بـا جیـره
در تأییـد ). ایـن نتـایج <05/0Pداري نداشـت ( معنـی

)، 2012) اسچلگل و همکاران (2010نتایج مطالعات (
) 2011هاتگر و همکاران و چیت سـاز و همکـاران (

) و در تضاد با نتایج رضایی و همکاران 26و  15 ،10(
 13باشد ( باشد می ) و اسپوزیتو و همکاران می2016(
اي اثر  ) در مطالعه2012( همکاران چلگل و). اس24 و

هـاي درگیـر در  را بـر بیـان ژن لینولئیک مزدوجاسید 
ــی را  ــر بررمتابولیســم چرب ــري ب ــه اث ــد ک ســی کردن

متابولیسم کلسترول در کبد نداشت و در نتیجه تغییري 

از  ). اسـتفاده26در کلسترول خون ایجاد نشـده بـود (
بـر غلظـت  ريدا اثر معنـیوسلنیوم  E مکمل تزریقی

. اگرچــه )<0,05P( فرانســجه هــاي خــونی نداشــت
غلظت اسیدهاي چرب غیر اسـتریفه و کلسـترول بـه 
ترتیب کاهش و افزایش عـددي نشـان داد در تحقیـق 

) نیز اسـتفاده از مکمـل 2015امیري فرد و همکاران (
ــامین  ــت  Eویت ــی داري در غلظ ــر معن ــیداث ــا اس  بت

، اسـتریفهبوتریک، اسید هـاي چـرب غیر هیدروکسی
در مقابــل در  ).1گلــوکز و انســولین خــون نداشــت (

) افـزودن مکمــل 2012مطالعـه چانـدرا و همکـاران (
خوراکی موجب افزایش غلظـت گلـوکز و  Eویتامین 

   ).8( کاهش اسیدهاي چرب غیر استریفه شده بود
  

  .مثلیمیانگین حداقل مربعات صفات تولید برسلنیوم و  Eویتامین اثر اسید لینولئیک مزدوج خوراکی با یا بدون مکمل تزریقی  :6 جدول
Table 7. Effect of dietary CLA supplementation with or without of supplementary injection of E-Se 
on least squares mean of reproductive traits. 

  تعداد تلقیح به ازاي آبستنی  
Service,s per conception 

  ا اولین تلقیحفاصله زایش ت
Day to first Service 

  روزهاي باز غیر آبستنی
Open day,s 

CLA       
p-value: 0.39 0.63  0.32  
control  2.81±0.43  72.94±5.40  147±16.5  
CLA 2.35±0.32  76.12±3.93  126.5±12.5  
E-Se        

p-value 0.34  0.22  0.36 
-E-Se  2.82±0.40 70.65±3.21 145.7±17 
+E-Se  2.31±0.39 78.75±5.94 126.6±11.1 

CLA×E-Se         
p-value:  0.66 0.66 0.60  
control  3.11±0.65 69.56±5.05 159.3±26.8 
E-Se  2.50±0.46 77.3±10.80 131.1±15.9  
CLA   2.43±0.53 71.80±4.10 130.4±20.6  

CLA + E-Se  2.22±0.46 79.89±6.44 123.1±16.2  
  دار است. یک از اثرات اصلی و متقابل در یک ستون با حروف متفاوت، معنی تفاوت ارقام مربوط به هر
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  .زایش از روزهاي مختلف پس هاي خونی در تغییرات فراسنجه :4 شکل
Figure 3. Varition of blood parameters at different days after parturition. 

 
مول در لیتـر)،  : (میلی، لیتر) گرم در دسی (میلی گلوکز:

 مـول در لیتــر)، : (میلـیبتاهیدروکسـی بوتریـک اسـید
: کلسـترول ،لیتـر) گـرم در دسـی (میلـیگلیسرید:  تري

گــرم در  : (میلــیآلبــومین ،لیتــر) گــرم در دســی (میلــی
  .لیتر) د در میلی(میکرو واح انسولین: لیتر) دسی

  

هـاي   میانگین حـداقل مربعـات فراسـنجه    برو سلنیوم  Eویتامین مکمل تزریقی  با یا بدونر اسید لینولئیک مزدوج خوراکی اث :7جدول 
 .زایش روز پس از 60در دوره قبل از زایش تا  خونی

Table 8. Effect of dietary CLA supplementation with or without of supplementary injection of E-Se 
on least squares mean of  blood parameters in prepartum to 60 day postparturm. 

  گلوکز  
Glucose 

اسید چرب 
  غیراستریفه

NEFA  

بتاهیدروکسی 
  بوتیریک اسید

BHBA  

  گلیسرید تري
(Triglycerid)  

  کلسترول
(Cholesterol) 

  آلبومین
(Albumin) 

  انسولین
Insulin 

CLA            
p-value  0.20 0.968  0.674  0.20 0.982  0.68 0.634 
control  58.65±1.31 0.32±0.02  0.37±0.02  19.99±1.61  129.08±6.10  4.36±0.06  21.56±1.32  
CLA 61.44±1.73  0.31±0.02  0.36±0.01  17.80±0.61  129.27±5.91  4.40±0.06  20.19±1.76  

p-value              
E-Se 0.77  0.21  0.80 0.51  0.34  0.49  0.51  
-E-Se  60.36±1.73  0.34±0.03  0.37±0.02  18.30±0.80  124.88±5.88  4.41±0.06 21.85±1.32  
+E-Se  59.76±1.36 0.30±0.02 0.36±0.02  1.20±19.44  133.01±6.06  4.34±0.06  19.93±1.77  

CLA×E-Se               
p-value 0.018 0.622  0.34  0.465  0.73  0.74  0.884  
control  55.92±1.96b 0.35±0.03  0.39±0.04  18.83±1.20  121.86±7.74  4.36±0.08 22.43±1.91  
E-Se  61.38±1.64ab 0.29±0.03  0.35±0.02  21.2±1.45  135.43±9.21  4.36±0.08  20.74±1.71 
CLA 65.24±2.71a 0.33±0.03  0.34±0.02  17.74±0.95  127.74±8.88  4.47±0.10  21.30±1.73  

E-Se + CLA  58.29±2.12b 0.30±0.03  0.38±0.02  17.84±0.80  130.65±7.99 4.33±0.09  19.25±1.68 
  .دار است متفاوت، معنی تفاوت ارقام مربوط به هر یک از اثرات اصلی و متقابل در یک ستون با حروف

 

  
  .زایش از روزهاي مختلف پس در پالسماتغییرات اسیدهاي چرب غیر استریفه  :5 شکل

Figure 3. Varition of plasma NEFA at different days after parturition 
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  گیري کلی نتیجه
این پژوهش نشان داد افزودن اسید لینولئیک  نتایج

چربـی شـیر وافـت کمتـر نمـره مزدوج سبب کاهش 
و بهبـود بـاالنس  وضعیت بدنی و افزایش تولید شـیر

هاي  داري بر غلظت فراسنجه انرژي شده اما تأثیر معنی
و  Eتزریقـی ویتـامین استفاده از مکمـل  .خونی ندارد

و افزایش مواد سبب کاهش تولید چربی شیر   سلنیوم
استفاده از مکمل اسید  .شود جامد بدون چربی شیر می

 و سلنیوم Eمکمل تزریقی ویتامین و  لئیک مزدوجلینو

دار عملکـرد تولیـدمثلی شـده  سبب بهبود غیـر معنـی
  است.
  

  اريزسپاسگ
ـــدردانی و ـــه مراتـــب ق  نویســـندگان ایـــن مقال

ویژه  هسپاسگذاري خود را از شرکت گلبار نوید بهار ب
مـدیر عامـل محتـرم آن  آقاي مهندس آرش ابن علیان

ابــراز  دلیــل حمایــت مــالی از ایــن طــرح هبــ شــرکت
  دارند. می

    
  منابع

1.Amirifard, R., Khorvash, M., Forouzmand, M., Rahmani, H.R., and Riasi, A. 2015 
Performance and plasma concentration of metabolites in transition dairy cows supplemented 
with vitamin E. and fat J. Integrative Agriculture, 15(5): 1076-1084. 

2.Arechiga, C.F., Vazqez-flores, S.O., Ortiz, P.J., Hernandez-ceron, A., Porras, L.R., Mc 
Dowell, and Hansen, P.J. 1998. Effects of injection of  -Caroten or vitamin E., and 
selenium on fertility of lactating dairy cows. Theriogenology, 50: 65-67. 

3.Baumgard, L.H., Sangster, J.K., and Bauman, D.E. 2001. Milk fat synthesis in dairy cows is 
progressively reduced by increasing supplemental amounts of trans-10, cis-12 conjugated 
linoleic acid (CLA). J. Nutr. 131: 1764-1769 

4.Bernal-Santos, G., Perfield II, J.W., Barbano, D.M., Bauman, D.E., and Overton, T.R. 2003. 
Production responses of dairy cows to dietary supplementation with conjugated linoleic acid 
(CLA) during the transition period and early lactation. J. Dairy Sci., 86: 3218-28. 

5.Bradford, B.J., Harvatine, K.J., and Allen, M.S. 2008. Dietary unsaturated fatty acids increase 
plasma glucagon-like peptide-1 and cholecystokinin and may decrease premeal ghrelin in 
lactating dairy cows J. Dairy Sci., 91: 1443-1450. 

6.Castaneda-Gutierrez, E., Overton, T.R., Butler, W.R., Bauman, D.E. 2005. Dietary 
supplements of two doses of calcium salts of conjugated linoleic acidduring the transition 
period and early lactation. J.of Dairy Sci., 88: 1078–1089. 

7.Castaneda-Gutierrez, E., Benefield, B.C., de Veth, M.J., Santos, N.R., Gilbert, R.O., Butler, 
W.R., and 5 Bauman, D.E. 2007. Evaluation of the mechanism of action of conjugated 
linoleic acid isomers on reproduction in dairy cows. J. Dairy Sci., 90: 4253-426. 

8.Chandra, G., Aggarwal, A., Singh, A.K., Kumar, M., and Upadhyay, R.C. 2013. Effect of 
vitamin E., and zinc supplementation 264 on energy metabolites, lipid peroxidation, and 
milk production in peripartum sahiwal cows. Asian-265 Australasian. J. Anim. Sci., 26: 
1569-1576. 

9.Chao, P.M., Chen, W.H., Liao, C.H., and Shaw, H.M. 2010. Conjugated linoleic acid causes a 
marked increase in liver alpha-tocopherol and liver alpha-tocopherol trnnsfer protein in C57 
BL/6 J mice. Int. J .Vitam Nutr Res. 80: 65-73.                       

10.Chitsaz, A., Ghoorchi, T., Hassani, S., Samadi, F. 2011. Effects of rumen protected 
conjugated linoleic acid supplementation on production responses, milk composition and 
blood metablites in holstein dairy Cows. J. Vet. Res. 66, 3: 247-253. (In Persian) 

11.de Veth, M.J., Bauman, D.E., Koch, W., Mann, G.E., Pfeiffer, A.M., and Butler, W.R. 2009. 
Efficacy of conjugated linoleic acid for improving reproduction: A multi-study analysis in 
early-lactation dairy cows. J. Dairy Sci., 92: 2662-2669. 



  1396) 4(، شماره )5(کنندگان  نشریه پژوهش در نشخوار
 

115 

12.Drackley, J.M. 1999. Biology of dairy cows during the transition period: the final frontier? J. 
Dairy Sci., 82: 2259–2273. 

13.Esposito, G., Absalón Medina, V.A., Schneider, A., Gilbert, R.O., and Butler, W.R. 2013. 
Effect of dietary conjugated linoleic acid (CLA) on the metabolism and reproduction of dairy 
cows. South Afric. J. Anim. Sci., 43: S33-S37.          

14.Harvatine, K. J., J. W. Perfield II, and D. E. Bauman. 2009. Expression of enzymes and key 
regulators of lipid synthesis is upregulated in adipose tissue during CLA-induced milk fat 
depression in dairy cows. J. Nutr. 139: 849-54. 

15.Hötger, K., Hammon, H.M., Weber, C., Görs, S., Tröscher, A., Bruckmaier, R.M., and 
Metges, C.C. 2013. Supplementation of conjugated linoleic acid in dairy cows reduces 
endogenous glucose production during early lactation J. Dairy Sci., 96: 2258–2270. 

16.Metzger-Petersen, K. 2012. Supplementation of a rumen-protected conjugated linoleic acid 
mixture (cis-9, trans-11; trans-10, cis-12) to. early lactation dairy cows–effects on feed 
intake and performance. Thesis. Faculty of Agriculture, Universitats-und Landesbibliothek 
Bonn. Bonn, Germany. 

17.Moallem, U., Lehrer, H., Zachut, M., Livshitz, L., and Yacoby, S. 2010. Production 
performance and pattern of milk fat depression of high-yielding dairy cows supplemented 
with encapsulated conjugated linoleic acid. Animal 4(4): 641-652. 

18.Moore, C.E., Hafliger, H.C., Mendivil, O.B., Sanders, S.R., Bauman, D.E., and Baumgard, 
L.H. 2004. Increasing amounts of conjugated linoleic acid (CLA) progressively reduces milk 
fat synthesis immediately postpartum. J. Dairy Sci., 87: 1886–1895. 

19.Moore, D.A., and Ishler, V. 1997. Managing dairy cows during the transition period: focus 
on ketosis. Vet. Med., 92: 1061-1072. 

20.Odens, L.J., Burgos, R., Innocenti, M., VanBalle, M.J., and Baumgard, L.H. 2007. Effects of 
varying doses of supplemental conjugated linoleic acid on production and energetic variables 
during the transition period. J. Dairy Sci., 90: 293-30. 

21.Overton. 2003. Production responses of dairy cows to dietary supplementation with 
conjugated linoleic acid (CLA) during the transition period and early lactation. J. Dairy Sci., 
86: 3218-28.  

22.Perfield, J.W., Lock, A.L., Griinari, J.M., Saebo, A., Delmonte, P., Dwyer, D.A., and 
Bauman, D.E. 2007. Trans-9, cis-11 conjugated linoleic acid reduces milk fat synthesis in 
lactating dairy cows J. Dairy Sci., 90: 2211-2218. 

23.Pottier, J., Focant, M., Debier, C., De Buysser, G., Goffe, C., Mignolet, E., Froidmont, E., 
and Larondelle, Y. 2006. Effect of dietary vitamin E on rumen biohydrogenation pathways 
and milk fat depression in dairy cows fed high-fat diets. J. Dairy Sci., 89: 685–69. 

24.Rezaei Roodbari, A., Towhidi, A., Zhandi, M., Rezayazdi, K., RahimiMianji, G., Dirandeh, 
E., and Colazo, M.G. 2016. Effect of conjugated linoleic acid supplementation during the 
transition period on plasma metabolites and productive and reproductive performances in 
dairy cows. J. Anim. Feed Sci., 219: 294-303. 

25.Schäfers S., Von Soosten D., Meyer U., Drong C., Frahm, J., Kluess J., Raschka, C., Rehage, 
J., Tröscher, A., Pelletier, W., Dänicke, S. 2017. Influence of conjugated linoleic acid and 
vitamin E on performance, energy metabolism, and change of fat depot mass in transitional 
dairy cows J. Dairy Sci. 100: 3193–3208. 

26.Schlegel, G., Ringseis, R., Shibani, M., Most, E., Schuster, M., Schwarz, F.J., and Eder, K. 
2012. Influence of a rumen-protected conjugated linoleic acid mixture on carcass traits and 
meat quality in young Simmental heifers. J. Anim. Sci., 90: 1532–1540. 

27.Selberg, K.T., Lowe, A.C., Staples, C.R., Luchini, N.D., and Badinga, L. 2004. Production 
and metabolic responses of periparturient Holstein cows to dietary conjugated linoleic acid 
and trans-octadecenoic acids. J. Dairy Sci., 87: 158–168. 

28.Sigl, T., and Schlamberger, G. 2010. Rumen-protected conjugated linoleic acid 
supplementation to dairy cows in late pregnancy and early lactation: effects on milk 



  و همکاران یاهللا عبدالملک حیذب

116 

composition, milk yield, blood metabolites and gene expression in liver Acta Veterinaria 
Scandinavica. 

29.Spears, JW., and Weiss, WP. 2008. Role of antioxidants and trace elements in health and 
immunity of transition dairy cows. The Veterinary Journal, 176: 70-76.  

30.Von Soosten, D., Meyer, U., Piechotta, M., Flachowsky, G., and Dänicke, S. 2012. Effect of 
conjugated linoleic acid supplementation on body composition, body fat mobilization, 
protein accretion, and energy utilization in early lactation dairy cows. J. Dairy Sci., 95: 
1222–1239. 

31.Weiss, W.P., Todhunter, D.A., Hogan, J.S., and Smith, K.L. 1990. Effect of duration of 
supplementation of selenium and vitamin E on peripartum dairy cows. J. Dairy Sci., 73: 
2187-2194. 

 



  1396) 4(، شماره )5(کنندگان  نشریه پژوهش در نشخوار
 

117 

 
J. of Ruminant Research, Vol. 5(4), 2018 

http://ejrr.gau.ac.ir 
 

Effect of dietary conjugated linoleic Acid (CLA) Supplementation with  
injectable Se and VE supplement on productive performance and  

blood parameters of holstein dairy cows 
  

Z. Abdolmaleki1, *M. Souri2, M. Moeni2, A. Tohidi3 and Y. Chashnidel4  
1PhD. Student., and 2Associate Prof, Dept. of Animal Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Razi 

University, Kermansha, 3Associate Prof., Dept. of Animal Sciences Faculty of Agriculture and Natural 
Resources Karaj, University of Tehran, 4 Assictant Professor,  Dept. of Animal Science, Faculty of 

Animal science and Fisheris, Sari Agricultural sciences and Natural Resources University  
Received: 07/12/2017; Accepted: 11/21/2017 

 
Abstract1 
Background and objectives: Conjugated linoleic acid refers to the positional and geometric 
isomers of linoleic acid (cis–9, cis–12 18:2). The CLA have conjugated double bonds that are 
separated by a single bond between 2 carbons. Generally, two isomers are addressed with 
respect to CLA is cis-9, trans-11 CLA and the trans-10, cis12 CLA., the studies have shown that 
Trans-10, cis-12 is a specific CLA isomer that decreas milk fat synthesis in lactating cow's 
supplements may improve energy balance (EB) in lactating cow's by reducing their energy 
requirements for milk synthesis. One the other hand with improvement in method of fat from 
biohydrogenation in the rumen use of aitioxidant,s is nesseray when protected unsatturated fat 
are fed. Vitamin E (VE) and (Se) are essential micronutrients that share a common biological 
role as antioxidants. The purpose of this expperiment was to evaluate effect of Supplementary 
Rumen protected CLA with Supplementary injection of E-Se on reproductive perfomance and 
blood metabolit's change in Holstein cow's in transition period and early lactaction. 
 
Materials and methods: forthy multiparous dairy cows were seleced and alloated randomaly 
into four treatment groups based on their previous milk yield and expected calving date during 
21th precaving until 60th post calving .treatment groups consisted of 1 basal diet (Control), 2-
basal diet plus injectable E-Se Supplement (E-Se), 3- basal diet plus CLA 100 g/day per each 
cow (CLA) 4- basal diet plus CLA 100 g/day per each cow and Injectable E-Se Supplement 
(CLA+E-Se.The dose of injectable E-Se supplement was 40 ml/cow. The injection has done 
muscularly in each cow in days, -21, 1, 14, 28 and 42 after calving. Dry matter intake an milk 
yield daily, milk composition weekly, 'Weight and BCS Three weekly was measured. Blood 
samples were collected in -21, 1, 7, 14, 21 periods of calving. 
 
Results: feeding CLA had significantly affected on increase of milk yield 'milk efficiency and 
energy balance in dairy cow's (P<0.001) feeding CLA significantly decreased milk fat 
percentage and yield (P<0.001) and had not affected on percentage of other component of milk 
such as protein, Solid not fat, lactose, and somatic cell cont's (P>0.05). Althought protein yield, 
Solid not fat and lactose, significantly increase with CLA supplementation (P<0.001). 
Reproductive traits such as open day's, service per conception none significantly improved with 
CLA supplementation (P>0.05). Feeding CLA had not significant affected on blood metabolit's 
in caving and post calving.interaction effect's of CLA with E-Se had siginificant on glucose 
concentration (P<0.05). Cow’s fed with control ration had less glucose concentration in contrast 
cow's fed with ration with CLA suuplment had highest glucose concentration (P<0.05) 
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Conclusion: Results of this experiment showed that use of CLA supplement to dairy cows 
because decrease in milk fat and reduce BCS losses and incerase milk yield and improvement in 
energy balance but had not significant effect on blood parameter. Use of injectable E-Se 
supplements cause decrease in milk fat yield and increased milk SNF yield. Use of CLA 
supplement and injectable E-Se supplement non-signifiantly improve reproductive performance 
of dairy cows. 
 
Keywords: Dairy cow, Transition period, Conjugated linoleic acid, Vitamin E-Se  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


