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  چکیده

به منظور بررسی نقش آنتی اکسیدانی هسته انار به عنوان یک پسماند ارگانیک در تقابل با اثر تغذیه روغن سویاي اکسید شده     
کیلوگرم، در قالب  47 ± 9راس بز شیري سانن با میانگین وزنی  18بر فیزیولوژي و متابولیسم بز هاي سانن در دوره انتقال ، تعداد 

. روز قبل از زایش مورد بررسی قرار گرفتند 21هاي تکرار شده در زمان، در بازه زمانی  طرح کامال تصادفی با نمونه برداري
درصد  8و  4جیره پایه و به ترتیب ) 3درصد، روغن خام تازه یا اکسید شده سویا و  4جیره پایه و ) 2و1:هاي آزمایشی شامل  تیمار

، کلسترول تام، پروتئین تام، LDL،HDL فراسنجه هاي تریگلیسرید،. ، روغن خام اکسید شده سویا و هسته انار بود)خشک ماده(
آلبومین، گلوبولین، کراتینین، بیلی روبین، گلوکز، بتا هیدروکسی بوتیرات، نیتروژن اوره هاي خون، شاخص خطر قلبی عروقی و 

و کراتینین در اثر تیمار هاي  3Tنتایج نشان داد که غلظت هورمون  .بررسی قرار گرفتمورد  THSو  T4و  T3غلظت هورمون هاي 
متابولیسم انواع . داري داشت کاهش و غلظت گلوکز به ترتیب کاهش و افزایش معنی 1داري نسبت به تیمار  به طور معنی 3و 2

 ،سایر فراسنجه ها تغیر معنی داري را نشان نداد. تغییر نمودداري  به طور معنی 1نسبت به تیمار  3و 2هاي   کلسترول در اثر تیمار
به طور کلی روغن اکسید شده . هرچند کلیه فراسنجه ها در اثر تیمار حاوي هسته انار از نظر منطقی روند رو به بهبود داشت

هاي  عث بهبود فراسنجهموجب تخریب اکسیداتیو و ترکیب ارگانیک هسته انار با دو مکانیسم آنتی اکسیدانی و هورمونی با
  .متابولیکی و فیزیولوژیکی بز هاي سانن در دوره انتقال گردید

  
  هسته انار، آنتی اکسیدان ارگانیک، پراکسیداسیون، فیزیولوژي، بز سانن :هاي کلیدي  واژه

  
  مقدمه

در ). 7( مدیریت تغذیه است هاي زمانی از لحاظ سالمت، تولید مثل و  دوره انتقال دام هاي آبستن یکی از حساس ترین بازه       
هایی نظیر تکامل بافتی قبل از زایمان و تولید شیر، نیاز به   هنگام افزایش نرخ متابولیسم هوازي به دلیل ورود حیوان به گامه

ن فعال اکسیژ). 24و  9(  یابد  هاي آزاد ناشی از زنجیره انتقال الکترون میتوکندریایی افزایش می اکسیژن مولکولی و تولید رادیکال
همچنین ). 9(  اکسیدانی را در هم بشکند  تواند با افزایش شدت استرس اکسیداتیو، دفاع آنتی اضافی موجود در خون محیطی می

تواند باعث تخریب سلول و  هاي غشایی می هاي چرب ضروري در چربی  هاي آزاد ناشی از پراکسیداسیون اسید  تولید رادیکال
ها  بنابراین استرس اکسیداتیو یکی از مهمترین عوامل توسعه التهاب، حساسیت به بیماري. شوداختالل در تولید و سالمت حیوان 

یطی و فیزیولوژیکی تشدید تواند تحت شرایط مختلف تغذیه اي، مح که می) 23( و مشکالت سیستم ایمنی در دوره انتقال است
  ).9(شود

هاي غیر فیبري و چربی در   اي از جمله تغذیه کربوهیدرات  هاي تغذیه  ياز طرفی براي تأمین نیاز متابولیکی در این دوره، استراتژ
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به منظور کاهش تقاضاي انرژي ) 6(  هاي چرب خاص جیره و یا کاهش درصد چربی شیر در ابتداي شیردهی از طریق برخی اسید
شود که غالبا  هاي روغنی تأمین می  ههاي شیري، معموال از دان  چربی در جیره دام. در اوایل شیردهی مورد استفاده قرار گرفته است

هاي   چربی). 14(  در فرآیند فرآوري، تحت تاثیر تیمار هاي حرارتی، مشتقات پراکسید اسید هاي چرب در آنها افزایش می یابد
توانند یک  هاي روغنی در صورتی که بدون پایدار کننده و نگهدارنده به مصرف برسند می  هاي چربی و دانه  جیره از قبیل مکمل

اکسیدان به جیره   افزودن آنتی). 3( هاي آزاد در بدن حیوان و تشدید استرس اکسیداتیو باشند عامل معنی دار در افزایش رادیکال
نشان ) 22(  مطالعات اسمیت و همکاران. چرب را تعدیل نمایدهاي  منفی مشتقات پراکسیداسیون اسیدتواند اثرات  تا حدودي می

. دهد  ها قابلیت هضم فیبر را در تقابل با هر دو چربی تازه و اکسید شده افزایش می  اکسیدان  داد که تغذیه آنتی
هاي   اکسیدان  ، و آنتی)BHT(  هاي سنتتیک عمدتا شامل ترکیبات فنولی ساده مانند بوتیالت هیدروکسی تولوئن اکسیدان آنتی

هستند که به دلیل سرطان زا بودن استفاده از آنها محدود شده و گرایش به استفاده از  100پلی مري مانند آنوکسومر و یونوکس 
  ).18(  ترکیبات طبیعی و گیاهی جهت کاربرد در مواد خوراکی افزایش یافته است

اکسیدانی، ضد میکروبی و ضد التهاب ترکیباتی همچون  اثرات آنتیکه از این میان  باشد ها می  عصاره هسته انار غنی از پلی فنول
نقش  هدف از مطالعه حاضر بررسی). 21(  کند  پانیکاالژین و االژیتانین با بوتیالت هیدروکسی تولوئن تجاري برابري می

هاي اکسید شده و   غناکسیدانی هسته انار به عنوان یک مکمل ارگانیک بر کنترل عوارض استرس اکسیداتیو در حضور رو آنتی
  .بود هاي شیري سانن در دوره انتقال تاثیر آن بر وضعیت فیزیولوژیکی بز

  
  مواد و روش ها

درصد روغن سویاي خام تازه یا  4درصد کنسانتره داراي  43درصد علوفه و  57هاي آزمایشی بر ماده خشک حاوي   جیره    
هاي هوا از خالل روغن در   با عبور حباب) AOCS: cd 12-57  )5""روغن سویاي خام بر اساس روش . اکسید شده متوازن شد

ساعت اکسید شد، به صورتی که ارزش عددي مشتقات پراکسید اسید چرب تولید شده بر  24درجه سانتیگراد به مدت  92دماي 
 066/7 ± 045/0د میلی اکی واالن گرم در کیلوگرم روغن خام تازه تا ح 373/1 ± 037/0از ) AOCS: cd 8-53")4"اساس روش 

کنترل مجازي شامل جیره ) 1: هاي آزمایشی با ترکیب تیمار. میلی اکی واالن گرم در کیلوگرم روغن خام اکسید شده افزایش یافت
درصد ماده خشک جیره روغن خام اکسید شده سویا و  4جیره پایه و ) 2درصد ماده خشک جیره روغن خام تازه سویا،  4پایه و 

درصد ماده خشک جیره ، هسته انار آسیاب  8درصد ماده خشک جیره روغن خام اکسید شده سویا و  4جیره پایه، )3
  .مورد استفاده قرار گرفتند) جایگزین با سبوس گندم(  شده

روز قبل از زایش پیش بینی  21(نمونه برداري خون از سیاهرگ گردنی به صورت تکرار شده در زمان، در مقاطع ابتداي آزمایش
هاي فیزیولوژیکی پس از  هاي متابولیکی، هورمونی و شاخص  ک هفته قبل از زایش به منظور تعیین سطوح فراسنجهو ی) شده

به  EDTAمیلی لیتري استریل بدون  10هاي آزمایش  هاي خون در لوله نمونه. ساعت محدودیت غذایی صورت گرفت 20اعمال 
جمع آوري و آماده سازي شده و تا زمان انجام ) 9(  همکاران هاي سرومی بر اساس روش کاستیلو و  منظور تعیین فراسنجه

هاي سرومی گلوکز، تري گلیسرید، کلسترول کل، کلسترول متصل به  فراسنجه. نگهداري شد -C°20آزمایشات در دماي 
کراتینین، بیلی روبین ، نیتروژن اوره اي، ) HDL( ،کلسترول متصل به لیپوپروتئین با چگالی باال)LDL(لیپوپروتئین با چگالی پائین 

اسپانیا، بتا هیدروکسی بوتیرات به عنوان شاخصی از  Biosystemهاي تشخیصی  مستقیم، کل پروتئین خون، آلبومین، توسط کیت
غلظت . مورد آنالیز قرار گرفت Biosystem A15انگلیس با استفاده از دستگاه اتوآناالیزر  Randoxاجسام کتونی توسط کیت 

هاي   با استفاده از کیت) TSH( و هورمون هیپوفیزي محرك تیروئید) 4T(، تیروکسین)3T(تیرونین یودو هاي تري هورمون
هاي شاخص  فراسنجه. تعیین شد STAT FAX 303 Plusتشخیصی االیزاي شرکت پیشتاز طب و با استفاده از دستگاه االیزا ریدر 
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، با استفاده از روش )VLDL(به لیپوپروتئین با چگالی بسیار پائین، پروتئین گلوبولین و کلسترول متصل )CVRI1(خطر قلبی عروقی
هاي مکرر  مقایسه میانگین تیمارها بر اساس ارزیابی میانگین اندازه گیري .محاسبه شد) 15( و مکفرسون )2(  آلبرجینا و همکاران

و آماره  GLMو با استفاده از رویه  yijk =μ + τi + tk+ δij+( τ×t) ik + εijkدر طول زمان در قالب طرح کامال تصادفی با مدل آماري 
میانگین و سایر اجزاء مدل به  μام،  ijkمشاهده  yijkدر مدل فوق  .انجام شد) SAS )20الولی تریس نرم افزار آماري  -هتلینگ 

و خطاي تصادفی یا  iو تیمار  k، اثرات متقابل زمان  iدر تیمار  j ، کوواریانس بین اندازه گیريk، اثر زمان iترتیب شامل اثر تیمار 
  . بود kدر زمان  iدر هر تیمار jهاي   واریانس بین اندازه گیري

  
  نتایج و بحث

داري  به ترتیب کاهش و افزایش غیر معنی 3و  2هاي  غلظت تري گلیسرید سرومی در اثر تیمار) 1جدول (بر اساس نتایج      
افزایش  داري  به طور معنی 1نسبت به تیمار  3و  2هاي  کل در اثر تیمارهمچنین غلظت کلسترول . نشان داد 1نسبت به تیمار 

از این  3و 2بود، هرچند تیمار هاي  دار معنی 1نسبت به تیمار  3و  2هاي  کلسترول نیز در اثر تیمار-  LDLافزایش غلظت . یافت
کلسترول  VLDL-غلظت . )p>05/0( ردیدگ 2کلسترول نسبت به تیمار  HDL-باعث افزایش میزان  3تیمار . لحاظ مشابه بودند

داري نسبت به   به طور غیر معنی 3افزایش و در تیمار  3و  1هاي   نسبت به تیمار )p>01/0( داري به طور معنی 2نیز در اثر تیمار 
به طور  3و  1هاي  عروقی را در مقایسه با تیمار  -شاخص خطر قلبی 2همچنین تیمار ). 1جدول ( کاهش یافت 1تیمار 

. کاهش یافت 3و  1نسبت به تیمارهاي ) p>05/0( داري به طور معنی 2غلظت گلوکز در اثر تیمار . داري افزایش داد عنیم
افزایش غلظت بتاهیدروکسی بوتیرات به عنوان . نشان داد 1داري نسبت به تیمار   افزایش غیر معنی 3همچنین در اثر تیمار 

  .تیمارها از لحاظ آماري معنی دار نبود کاهش آن نسبت به سایرو  2شاخصی از اجسام کتونی، در اثر تیمار 
، درحالی که افزایش و )1  نمودار(افزایش یافت ) p=13/0(  به طور قابل توجهی 1نسبت به تیمار  2در اثر تیمار  TSHهورمون 

 3Tهمچنین سطح هورمون . ار نبوداز لحاظ آماري معنی د 2و  1به ترتیب نسبت به تیمار هاي  3کاهش این فراسنجه در اثر تیمار 
غلظت این فراسنجه در اثر تیمار حاوي هسته انار نیز افزایش . بود 1پائین تر از تیمار ) p>05/0(  داري  به طور معنی 2در اثر تیمار 

نسبت  3و  2در اثر تیمارهاي T 3با روندي مشابه با هورمون  4Tغلظت هورمون . نشان داد 1نسبت به تیمار ) p>01/0( داري معنی
  ).1نمودار (  داري کاهش یافت  به طور غیر معنی 2نسبت به تیمار  3و نیز در اثر تیمار  1به تیمار 

در تحقیقات خود نشان دادند که افزودن مکمل چربی به جیره بزهاي شیري باعث افزایش بیوسنتز ) 17(  نستل و همکاران
همچنین آنها ثابت نمودند که میزان ساخت کلسترول در روده به شدت . شود  کلسترول در روده و کاهش ساخت آن در کبد می

اسیدهاي چرب  تواند ناشی از پروفیل می 3و  2از این رو افزایش میزان کلسترول در اثر تیمارهاي . وابسته به نوع چربی است
د تابعی از روابط متقابل بین غلظت تغییرات مشاهده شده در میزان تري گلیسرید همواره می توان. متفاوت روغن اکسید شده باشد

احتماالً منجر  2در اثر تیمار  HDLبر اساس نتایج کاهش سنتز. ها و قابلیت هضم اجزاي جیره باشد انواع کلسترول، تري گلیسرید
ه ک LDLاز این رو انتظار می رود، . گردد  می 3و  1هاي  در گردش و افزایش غلظت آن نسبت به تیمار VLDLبه کاهش تجزیه 

به ترتیب کاهش  3و افزایش تجزیه آن در اثر تیمار  2در اثر تیمار  VLDLباشد، با کاهش تجزیه  می VLDLمحصول نهایی تجزیه 
از کبد بسیار ناچیز  VLDLاي ها ترشح   کنندگان بر خالف تک معده  در نشخوار   دهد  مطالعات نشان می). 26(  و افزایش یابد

را  VLDLهاي چرب شود، ساخت و ترشح بی و یا وضعیتی که منجر به متحرك سازي اسیدهاي پر چر همچنین جیره). 13(  است
، آزاد سازي از منبع روده باریک به منظور VLDLبنابراین منبع عمده تغییرات و نوسانات غلظت ) 11(  دهد  در کبد کاهش می

بر کاهش تجزیه  HDLخاص کاهش غلظت  باشد که این بر نقش می VLDLها و نیز نرخ تجزیه   بسته بندي تري آسیل گلیسرول
                                                             

١ Cardiovascular Risk Index  
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  .نماید  تاکید بیشتري می 2در گردش، در اثر تیمار  VLDLو انباشتن 
هاي چرب براي بازیابی ذخایر انرژي در مراحل پایانی آبستنی تحت القاي   در طی افزایش نیاز به استري شدن اسید HDLسنتز 

هاي چرب از ذخایر   اجسام کتونی به عنوان عالمتی از متحرك سازي اسیدرسد افزایش   به نظر می). 12(  گیرد انسولین صورت می
هاي پیش التهابی  ، حاکی از ایجاد مقاومت انسولینی در اثر فاکتور3و  1هاي  نسبت به تیمار 2چربی به داخل پالسما در تیمار 

در کبد رو برو  HDLمله کاهش سنتز هاي پیش برنده استریفیکاسیون را با اختالالتی از ج  که این مقاومت مسیر) 3(  باشد
هاي چرب،   رود افزایش نرخ بازسازي دیواره اپی تلیوم روده در اثر مشتقات پراکسیداسیون اسید عالوه بر آن انتظار می. سازد می

ساز و  با 2سرومی در اثر تیمار  HDLبنابراین پایین بودن). 10( هاي دیواره روده باریک را نیز کاهش دهد  در سلول HDL سنتز
  .کار ذکر شده هم خوانی دارد

هاي مطرح شده نقش آنتی اکسیدانی احتمالی هسته انار در بهبود کلی وضعیت متابولیکی دام ها، قابلیت هضم   با توجه به مکانیسم
التهابی، هاي پیش  هاي کلسترول، کاهش احتمال بروز کتوزیس از طریق کاهش فاکتور  عصاره اتري، متابولیسم انواع مولکول

اکاموتو و - به عالوه مطالعات موري. هاي آزاد و متعادل نمودن وضعیت استرس اکسیداتیو مشهود است کاهش اثر رادیکال
ها،  دهد که هسته انار افزون بر ترکیبات داراي خواص آنتی اکسیدانی و ضد التهابی نظیر پلی فنول  نشان می) 16(  همکاران
آین و . باشد  هاي گیاهی است که داراي پتانسیل اثر در بدن پستانداران می  غنی از استروژنها،   ها و کاروتنوئید فالونوئید
که به عنوان کو آنزیم و پیام رسان در عمل آنزیم لیپوپروتئین  APOC IIساخت مولکول نشان دادند که استروژن، ) 1(  همکاران

ه بر اثرات ضد التهابی مذکور، نقش استروژن موجود در هسته انار نیز به بنابراین عالو. دهد برابر افزایش می 2لیپاز نقش دارد را، تا 
پیشنهاد  3در سروم خون، تحت تاثیر تیمار  LDLو نیز افزایش غلظت VLDLعنوان مکانیسمی احتمالی در افزایش تجزیه 

به طور معنی داري  3و  1هاي  نسبت به تیمار 2هاي خون در اثر تیمار   ، غلظت کل پروتئین)1جدول ( بر اساس نتایج. گردد می
نسبت  3غلظت آلبومین در اثر تیمار . میل به کاهش نشان داد 1نسبت به تیمار  3همچنین این میزان در اثر تیمار . کاهش یافت

ها نیز  هاي گلوبولین که شامل ایمونوگلوبولین  غلظت پروتئین. داري را به نمایش گذاشت  کاهش غیر معنی 2و  1هاي   به تیمار
  .داري را تجربه نمود کاهش و افزایش غیر معنی 1به ترتیب نسبت به تیمار  3و  2هاي  باشد، در اثر تیمار می
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 1(  هفته پس از اعمال تیمار 2هاي خونی مرتبط با متابولیسم مواد مغذي و وضعیت فیزیولوژیکی دام   بر فراسنجه6اثر تیمارهاي آزمایشی - 1جدول

  ).هفته قبل از زایش
    4میانگین    7تیمار    

  داري  معنی  خطاي استاندارد  3  2  1  2فراسنجه
  P=64/0  51/6  679/59  878/52  485/56  1تري گلیسیرید
  <a821 /103  b 113/115 b 041/114 992/2  05/0P  1کلسترول کل

LDL - 1کلسترول  a301/23  b 820/24  b 297/27  750/0  05/0P>  
HDL- 1کلسترول  ab 167/69 a 387/61 b 863/74 922/2  05/0P>  

VLDL - 1کلسترول  a 978/16 b 885/22 a 456/14 105/1  01/0P>  
  a 525/1 b 789/1 a 640/1 025/0  05/0P>8  9شاخص خطر قلبی عروقی

  <a 708/32  b829/21  a 718/34 04/2  05/0P  1گلوکز
  P=39/0  074/0  590/0  723/0  632/0  3بتا هیدروکسی بوتیرات

  P=47/0  358/1 971/65 276/64 825/66  5پروتئین کل
  P=61/0  645/0  614/27  407/28  431/28  5آلبومین

  P=40/0  050/1  350/38  913/36  356/37  5گلوبولین
  P=21/0  027/0  721/0  783/0  779/0  9نسبت آلبومین به گلوبولین

  P=47/0  407/0  210/18  988/20  273/19  1اي خون نیتروژن اوره
  <a 843/0  ab 799/0  b 769/0  019/0  05/0P  1کراتینین 

  P=17/0  447/1  466/23  097/27  490/23  9اي خون به کراتینین  نسبت نیتروژن اوره
  P 8=45/0  049/0  246/0†   380/0*  311/0  1بیلی روبین مستقیم

 MSE .5 4. میلی مول در لیتر 3. باشند میها با حروف التین غیر مشترك در هر ردیف داراي اختالف معنی دار  میانگین 2. میلی گرم در دسی لیتر 1
روغن اکسید شده و هسته انار آسیاب : 3روغن اکسید شده و تیمار : 2، تیمار )کنترل مجازي(  روغن تازه: 1تیمار  LSMeans  .7 6. گرم در لیتر 

  .میلی گرم در لیتر 10. نسبت 08/0p≥ .(9( داري دارد  تفاوت دو گروه با دو عالمت متفاوت میل به معنی 8.شده
 

 2و  1و غیر معنی داري فراسنجه مذکور را در مقایسه با تیمار هاي ) P=05/0(دار  به طور معنی 3غلظت کراتینین در اثر تیمار 
بیلی روبین مستقیم در اثر . کاهش داد 1داري فراسنجه مذکور را نسبت به تیمار   به طور غیر معنی 2همچنین تیمار . کاهش یافت

به طور غیر  1نسبت به تیمار  3داري نشان داد، در حالی که این میزان در اثر تیمار  افزایش غیر معنی 1نسبت به تیمار  2 تیمار
  ). p= 08/0( داري داشت تمایل به معنی 1نسبت به تیمار  3همچنین کاهش این فراسنجه در اثر تیمار . داري کاهش یافت معنی

همچنین آنها . یابد  هاي کبدي در اثر القاي استروژن کاهش می دادند که بیان ژن آلبومین در سلولنشان ) 27( ویلیامز و همکاران
از طرفی تحقیقات ون لنت و . یابد گزارش نمودند که در اثر استروژن غلظت آلبومین و نیز کل میزان پروتئین سروم کاهش می

کند که بر  اي را تقویت می این یافته ها فرضیه. با کاهش سطح آلبومین در ارتباط است 3Tدهد که کاهش  نشان می) 25(  الهر
آین و . نماید  اعمال می 3Tاثر خود را بر کاهش آلبومین از طریق کاهش ) 16( اساس آن احتماالً استروژن موجود در هسته انار

. گردد برابر تیمار شاهد می 3تا  2هاي خون به میزان  نشان دادند که استروژن باعث القاي بیان ژن گلوبولین) 1(  همکاران
 34درصد کاهش و  9همچنین آنها نشان دادند که آلبومین و گلوبولین سروم خون در اثر استروژن نسبت به تیمار کنترل به ترتیب 

و نیز کاهش و  1به تیمار در میزان کل پروتئین سروم نسبت  3بنابراین کاهش مشاهده شده در اثر تیمار . یابد درصد افزایش می
احتماالً به دلیل تاثیر استروژن موجود  2و  1هاي  افزایش رخ داده به ترتیب در غلظت آلبومین و گلوبولین سرومی نسبت به تیمار
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فتن باشد، در صورتی که کاهش میزان کل پروتئین، آلبومین و گلوبولین سرومی در اثر نوع روغن با توجه به باالر در هسته انار می
  .گذارد  صحه می 2اي سروم، بیشتر بر نقش اکسیداتیو تیمار   نیتروژن اوره

عامل اول ترکیبات . خورد  به چشم می TSHو 3T ،4 Tهاي   ، دو عامل اساسی در تغییرات هورمون)1نمودار ( بر اساس نتایج
هاي تیروئید و افزایش واضح غلظت   هورمونباعث کاهش غلظت  2که در تیمار ) 12(  اکسیداتیو موجود در روغن اکسید شده است

TSH در اثر نقش  3رود این عامل در تیمار   همانطور که انتظار می). 19( در اثر فرآیند تنظیم معکوس هیپوفیزي گردیده است
اساس این اما از آنجا که بر . رو به کاهش نهاده است TSHآنتی اکسیدانی هسته انار به نحو موثري خنثی گردیده، چرا که غلظت 

هاي تیروئید به   ها مشاهده نمی شود، فرضیه تاثیر استروژن موجود در هسته انار بر غلظت هورمون  ساز و کار روند منطقی در داده
در اثر استفاده از هسته انار دال بر عاملی است که بر محور  4Tو  3Tبنابراین کاهش غلظت ). 1(گردد عنوان عامل دوم مطرح می

هاي تیروئید ، هرچند   هاي مذکور اثري نداشته است، زیرا با وجود کاهش مشاهده شده در هورمون هورمونهیپوفیزي تنظیم 
. باالتر است 1یابد، ولی این میزان همچنان نسبت به تیمار   کاهش می 2نسبت به تیمار  3در اثر تیمار   TSHسطح هورمون

هاي تیروئید به پروتئین گلوبولین   افزایش اتصال هورمون دهد که استروژن موجود در هسته انار موجب مطالعات نشان می
بگذارند مورد انتظار  TSHتوانند بر   ها بدون توجه به تاثیري که می بنابراین کاهش نسبی در سطح این هورمون). 1( گردد می
  .باشد می
  

  

روغن تازه، ) 1تاثیر تیمار هاي آزمایشی  -1نمودار 
روغن سویاي ) 3روغن سویاي اکسید شده و ) 2

اکسید شده و هسته انار، بر غلظت هورمون هاي 
تیروکسین، تري یودو تیرونین و هورمون محرك 

  تیروئید
  

  
  

هاي   با نحوه متابولیسم نمک 3و  1هاي   نسبت به تیمار 2یا عملیاتی در اثر تیمار ) کانجوگه(  افزایش غلظت بیلی روبین مستقیم
هاي  هاي چرب و وجود رادیکال  به طور کلی، روغن اکسید شده به دلیل تغییر در پروفیل اسید). 19(  باشد ارتباط میصفراوي در 

هسته انار با دو مکانیسم آنتی . می برد  آزاد ناشی از پراکسیداسیون، وقایع متابولیکی را به سمت مسمومیت اکسیداتیو پیش
زي اثرات منفی حاصل از مشتقات پراکسیداسیون چربی ها و تغییرات مثبت سا اکسیدانی و هورمونی به ترتیب باعث خنثی

. گردد براي ورود به گامه شیردهی می) 8( فیزیولوژیک نظیر افزایش ذخیره سازي کلسیم در استخوان و بازسازي بافت پستان
باشد،   که حاوي ترکیبات فعال زیستی میدر تغذیه دام، و ارگانیک بنابراین استفاده از هسته انار به عنوان یک ماده مغذي طبیعی

  .گردد  جهت ارتقاء سالمت و افزایش عمر اقتصادي دام توصیه می
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