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چكيده
برای برریی تأثیرات ا زوزن وینامین  Eو  Cبه جیر های حاوی منابع من اوت روغن بر عملکرز و رایانجههاای یارم از  320قطعاه
ج جۀ گ نی (ی یۀ راس  ،)308زر آزمایشی اکن ریل  2×2×2و زر قالب طرح کامالً تااز ی باا هشات تیماار ،کهاار تکارار و 10
قطعه ج جه زر هر تکرار این از

د اکن رهای آزمایشی امل زو من ع من اوت روغن (ی یا و کان ال) و زو یطح وینامین ( Eصا ر

و  200میلیگرم زر کیل گرم) و زو یطح وینامین ( Cص ر و  1000میلیگرم زر کیل گرم) ب زند منابع روغن و وینامینهای  Eو  Cاثر
معنیزاری بر عملکرز ج جۀ گ نی ندا نند این از از وینامین  Eیا  Cی ب ا زایس کلتنرول کال و  HDLیارم اد ()P>0/05
من ع روغن اثر معنیزاری بر کلتنرول کل و گل کز یرم ندا ت جیار هاای حااوی روغان کاان ال ،یا ب ا ازایس  HDLو کااهس
مال نزیآلدئید یرم زر مقایته با جیر های حاوی روغن ی یا د ( )P>0/01جیرۀ حاوی روغن کان ال و وینامین  ،Cم جب کااهس
تریگلیتیرید یرم زر مقایته با جیر های حاوی روغن ی یا و وینامین  Cد ( )P>0/05جیر های حاوی وینامین  Eم جب کااهس
مال نزیآلدئید و ا زایس عالیت آنزیم گل تاتی ن پراکتیداز یرم د ( )P>0/05برایاس نناایج تحقیاق حاضار ،تغذیاۀ ج جاههاای
گ نی با جیرۀ حاوی روغن کان ال ،وینامین  Cیا  HDL ،Eیرم را ا زایس میزهد و وینامین  Eبا تق یت ییتنم آننیاکتیدانی ی ب
کاهس اکتیدایی ن لیپیدهای یرم د
كلیدواژهها :ج جۀ گ نی ،روغن ی یا ،روغن کان ال ،راینجههای یرم ،وینامین  ،Eوینامین C
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مقدمه

حتاااسانااد ،بنااابراین ممکاان ایاات باار اااخصهااای

تأثیر این از از روغنها زر جیرۀ طی ر بارها برریای اد

اکتیدایی نی خ ن تأثیرگذار با اند بخشای از ویناامین E

ایت و ننایج تحقیقات اغلاب عملکارز پرناد را ارزیاابی

جیر پیس از جذب تجزیه مای ا ز تاا ایایدهای کارب

کرز اند پیشنهاز د ایت که تأثیرات روغنهاای گیااهی

غیرا اا اع را زر براباار اکتیدایاای ن زر زیاانگا گاا ارش

ا زون بر عملکرز باید زر زمینۀ رایانجههاای خا نی نیاز

ح اظت کند ( )18ن ع ،کی یت و مقدار روغن این از د

برریاای اا ند ت اااوتهااای ایجاز ااد زر عملکاارز و

زر جیر  ،نیاز به وینامین  Eرا تغییر میزهد وینامینهای E

راینجههای خ نی نا ی از منابع روغن گیاهی و حیا انی

و  Cبااهزلیاال کارکرزهااای آنناایاکتاایدانی ماایت اننااد باار

زر مقاااالت مننشر ااد مشااه ز ایاات ( )16امااا بااه نظاار

مناب لیتهای خ نی مفثر با ند ایان ویناامینهاا باه زلیال

میرید زر خا ص تأثیرات روغانهاای گیااهی باه ایان

خاصیت آننیاکتیدانی خ ز میت انند کلتنرول یرم خا ن

ت اوتها کمنر ت جه اد ایات نناایج برخای تحقیقاات

را تغییاار زهنااد ا اازوزن وینااامین  Eبااه جیاارۀ ماارغهااای

نشانزهندۀ پیامدهای من اوت منابع گ نااگ ن روغان هاای

تخمگذار زر رایط تنس گرمایی م جب کاهس کلتانرول

گیاهی بر وضعیت راینجه های کربی خا ن ج جاه هاای

کل یرم د ( )22برخی پژوهشگرها ت اوتی را زر میازان

گ نی ایت روغن کان ال زر مقایته باا روغان یا یا زر

کلتنرول کل یرم و زرزۀ تخممرغ زر مرغهای تغذیه اد

برابر اکتیدایی ن حتاییت کمناری زارز کاه ایان متائله

با وینامین  Eو  Cزر رایط تنس گرمایی مشاهد نکرزناد

بهزلیل باالترب زن مقدار اییدهای کرب غیرا ا اع باا یاک

( )12از طرف زیگر ،این از از ویناامین  Eیا ب ا ازایس

پی نااد زوگانااه ( )MUFAزر مقایتااه بااا ایاایدهای کاارب

کلتنرول کل یرم خ ن مرغهای تخمگذار مای ا ز ()11

غیرا اع با کند پی ناد زوگاناه ( )PUFAایات ( 4و )15

همچنین این از از وینامین  Eو یا  ،Cتأثیری بر کلتانرول

ج جههای تغذیه د با جیارۀ حااوی روغان آ ناابگرزان،

کل یرم زر مرغهای تخمگذار ندارز ،ولی م جاب کااهس

کلتنرول کل یرم و لیپ پروتئینهای با کگالی کام ()LDL

 HDLو ا زایس  LDLزر آنها د ایت ()12

کمنری زر مقایتاه باا روغانهاای یا یا و یرت زا انند

پژوهسها زر خا ص تغییر مناب لیتهای خ ن تحت

همچنین جیر هاای حااوی روغان یرت م جاب ا ازایس

تأثیر وینامینهاای آننایاکتایدان زر ج جاههاای گ انی

لیپ پروتئینهای با کگالی زیاز ( )HDLیرم زر مقایتاه باا

محدوز و بعماً منناق

هتنند کربیها و لیپ پروتئینهای

روغنهای ی یا و آ نابگرزان د ()16

خ ن مرغهای تخمگذار بهزلیل ت لید تخممرغ با ج جههای

پراکتیدایی ن کربیها باه تخریاب اکتایداتی غشاای

گ نی ت اوت زارز یط ح تریگلیتیرید ،اییدهای کرب

یل لی میانجامد این تخریب منجر به مرگ یل ل و ت لید

آزاز و کلتنرول زر یرم مرغهای تخمگذار بیشنر از ج جۀ

مناب لیتهای یمی مهمی ک ن مال نزیآلدئید د ایات

گ نی و خروسهاای نار باالب ایات ( 24 ،14 ،3و )25

که برای ت صیف آییب اکتایداتی ایان از مای ا ز ()6

بنااابراین اثاار منااابع گ ناااگ ن روغاان و نیااز وینااامینهااای

روغنهای حاوی اییدهای کارب غیرا ا اع کاه باه طا ر

آننیاکتیدانی بر مناب لیتهای خا نی پرنادگان زر ارایط

معم ل زر جیرۀ طی ر این از می ند به تااز اکتایداتی

یزی ل ژیکی من اوت (به عنا ان مااال مارغ تخامگاذار یاا
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ج جۀ گ نی) میت اند رق زا نه با اد باه زلیال نقاس

برای هر گارو اناداز گیاری ،ث ات و باه صا رت زور ای

متنقیم مناب لیتهای خ نی زر بیماریهای قل ی و عروقای

گزارش د

انتان ،ننایج حاصل از ج جههاای گ انی ممکان ایات

زر پایااان آزمااایس ( 42روزگاای) ،زو پرنااد (ماارغ و

بن اند زر متائل پز کی م رز ت جه قرار گیرز با ت جه باه

خروس) از میان گین وزنی هر تکرار اننخاب و از ییاهرگ

زر زمینۀ تأثیر وینامینهاای آننایاکتایدان و

بال آنها  5میلی لینر خ ن گر نه اد نم ناه هاای خا نی

اییدهای کرب بر مناب لیتهاای خا نی ،هادف از انجاام

گر نه د  ،پ

از نگهداری به مدت  12یاعت زر زماای

پژوهس حاضر ،ارزیابی وینامینهای  Eو  Cزر جیار هاای

اتاق ،با زور  5000و زماان  3زقیقاه یااننری ژ ادند و

حاااوی منااابع گ ناااگ ن روغاان گیاااهی باار عملکاارز و

یرم آنها جدا گرزید پ

از جدایاازی ،یارم زر زماای

مناب لیتهای یرم ج جههای گ نی ایت

من اای  20زرجااۀ یلتاای س تااا زمااان انااداز گیااری

ننایج منناق

مناب لیت های خ نی نگهداری د یرم ها زر زماای اتااق
مواد و روشها

یف گشایی و یپ

این آزمایس با  320قطعه ج جۀ گ نی مخل ط نر و مااز

 LDLو گلاا کز آنهااا بااا کیاات هااای تجاااری اارکت

ی یۀ راس  ،308باه صا رت اکن ریال  2×2×2زر قالاب

پارس آزم ن و زینگا ایپکنرو ن منر زر ط ل ما ج 546

طرح کامالً تاااز ی باا کهاار تکارار و  10قطعاه ج جاۀ

نان منر انداز گیری دند

تری گلیتارید ،کلتانرول کال،HDL ،

گ نی زر هر تکرار انجام د اکن رهای آزمایشی اامل

برای انداز گیری پراکتیدایی ن کربایهاای یارم از

زو من ع من اوت روغن (روغن ی یا و روغن کاان ال) و زو

آزمایس اییدتی باربین ریک ( )TBAاین از

د زر ابنادا

یطح وینامین ( Eص ر و  200میلایگارم زر کیلا گرم زی

 250میکرولینر از یرم هر نم نه به همارا  25میکرولینار

ال-آل ا ت ک ریل اینات با خلا ص 99زرصاد؛ کاناویات،

هیدروکتی ت ل ئن ب تیله 0/2زرصد (حل د زر اتان ل)

کانازا) و زو یطح وینامین ( Cص ر و  1000میلایگارم زر

و یک میلی لینر تری کلارو ایانیکایاید ( )TCAمحلا ل

کیل گرم اییدآیک ربیک با خلا ص 50زرصاد؛ کاناویات،

15زرصد مخل ط و باا زور  4000×gبارای  15زقیقاه زر

کانازا) ب ز ج جههای گ نی زر واحدهای آزمایشی (یک

زمااای  4زرجااۀ یلتاای س یاااننری ژ ااد یااپ

500

منرمربع) روی بتنری از پ ال به مادت  42روز پارورش

میکرولینر از محل ل رویی به همرا یک میلایلینار TBA

یا نند جیر هاای آزماایس باهصا رت آرزی و بار ایااس

(0/375زرصد زر  0/25 HCLم الر) مخل ط و بارای 15

احنیاجات گزارش د ت یط راهنماای راس  308رم لاه

زقیقه زر حمام آب گرم  100زرجۀ یلتای س قارار زاز

د (( )21جدول  )1زمای یالن پرور ای زر روز اول 33

از خنک دن زر حمام آب یف ،جاذب نا ری

زرجۀ یلتی س ب ز و یپ

دوپ

به ط ر تدریجی به  23زرجاۀ

مخل ط واکنس با زینگا ایپکنرو ن منر زر  535ناان منر

یلتی س زر روز  18پرورش کاهس و تا پایان زور ازاماه

خ اند

د ( ) 10عالیت آنزیم گل تاتی ن پراکتیداز یرم

یا ت زینریی به آب و خ راس طی زورۀ آزمایس آزازاناه

با کیت تجاری رانتل یاخت رکت راندوک

ب ز ااخصهاای عملکارزی اامل وزن بادن ،خا راس

ایپکنرو ن منر زر ط ل م ج  340نان منر انداز گیری د

مار ی ،ضریب ت دیل خا راس ه نگای و تل اات روزاناه
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جدول  .1اجزا و تركیب شیمیایی جیرههای آزمایشی دورههای آغازین ،رشد و پایانی

اقالم خ راکی (زرصد)
یرت
کنجالۀ ی یا44 ،زرصد پروتئین خام
1
من ع روغن
زیکلتیم ت ات
کربنات کلتیم
نمک طعام
ال-لیزین78 ،زرصد
زی ال-منی نین98 ،زرصد
ال-ترئ نین99 ،زرصد
2
مخل ط وینامینی
3
مخل ط م از معدنی
ج ش یرین
جمع کل
4
انرژی و م از مغذی (محای ه د )
انرژی قابل مناب لیتم (کیل کالری زر کیل گرم جیر )
پروتئین خام (زرصد)
لیزین قابل همم (زرصد)
منی نین قابل همم (زرصد)
منی نین  +ییتنین قابل همم (زرصد)
ترئ نین قابل همم (زرصد)
کلتیم (زرصد)
ت ر زر زینرس (زرصد)
یدیم (زرصد)
پناییم (زرصد)
کلر( ،زرصد)
کربی کل (زرصد)
اییدهای کرب غیرا اع با کند پی ند زوگانه (( )PUFAزرصد)
اییدهای کرب غیرا اع با یک پی ند زوگانه (( )MUFAزرصد)
اییدهای کرب ا اع (زرصد)

آغازین
(10-0روزگی)
من ع روغن
ی یا کان ال

ر د
(24-11روزگی)
من ع روغن
کان ال
ی یا

پایانی
(42-25روزگی)
من ع روغن
کان ال
ی یا

53/31
39/26
2/83
2/00
1/18
0/36
0/18
0/30
0/08
0/25
0/25
0/00
100

53/58
36/96
5/43
1/81
0/97
0/30
0/08
0/25
0/03
0/25
0/25
0/10
100

57/66
32/81
5/73
1/71
0/94
0/30
0/04
0/20
0/01
0/25
0/25
0/10
100

2870
21/82
1/2
0/60
0/89
0/79
1
0/47
0/16
0/91
0/29
5/14
2/23 3/08
2/38 1/36
0/51 0/73

3050
20/82
1/07
0/53
0/81
0/71
0/87
0/44
0/16
0/87
0/24
7/71
2/95
4/58
4/01
2/06
0/69
1/12

3120
19/31
0/95
0/48
0/74
0/63
0/83
0/41
0/17
0/80
0/23
8/13
3/12
4/83
4/23
2/17
0/73
1/18

 1منابع من اوت روغن :ی یا یا کان ال
 2هر کیل گرم جیرۀ حاوی  3 ،E )IU( 45 ،D3 )IU( 5000 ،A )IU( 10000میلیگرم  3 ،K3میلیگرم  9 ،B1میلیگرم  10 ،B2میلیگرم  30 ،B3میلیگرم
 4 ،B5میلیگرم  2 ،B6میلیگرم  0/02 ،B9میلیگرم  0/1 ،B12میلیگرم  ،Hو  1000میلیگرم ک لین کلراید ب ز
 3هر کیل گرم جیرۀ حاوی  55میلیگرم آهن 120 ،میلیگرم منگنز 100 ،میلیگرم روی 16 ،میلیگرم م  1/3 ،میلیگرم ید ،و  0/3میلیگارم یالنی م
ب ز
 4محای ات بر ایاس جداول ترکی ات م از خ راکی  NRC, 1994انجام د ایت
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تأثیر اصلی منابع گ ناگ ن روغن گیااهی ،ویناامین  Eو

ی ب ا زایس کلتنرول کل یرم د ( )P>0/05اثر منقابل

 Cو تأثیرات منقابل این اکن رها با میانگین حداقل مربعات

بین وینامین  Eو  Cبر  HDLو گل کز یارم معنایزار با ز

رویۀ  GLMنرما زار آماری ( SASنتخۀ  )9/2برای مادل

( )P>0/05ج جههای تغذیه د با جیر بادون ویناامین،

 1تجزیه د و میانگینها با آزم ن ت کی زر یطح  5زرصد

 HDLیرم کمنری زر مقایته با پرند هاای ماارفکننادۀ

مقایته دند (:)23

وینااامین  Eو  Cزا اانند همچنااین ،پرناادگانی کااه 200

()1

میلی گرم وینامین  Eزر جیرۀ خ ز زریا ت کرزناد ،گلا کز

Yijkl  µ  Ei  C j  Ok   EC ij 
 EO ik   CO  jk   ECO ijk  eijkl

بیشاانری زر مقایتااه بااا زیگاار پرناادگان زا اانند ا اازایس
کلتنرول کل یرم زر جیر های حاوی ویناامین  Eو یاا ،C

زر این رابطه Yijkl :مقدار هر مشاهد  µ ،میاانگین کال،

ممکن ایت بهزلیل ا زایس  HDLزر ایان پاژوهس با اد

 Eiاثر یط ح وینامین  Cj ،Eاثر یط ح ویناامین  Ok ،Cاثار

این از از  200میلیگرم زر کیلا گرم ویناامین  Eزر جیارۀ

منابع گ ناگ ن روغن (EC)ij ،اثار منقابال ویناامین  Eو ،C

ج جههای گ

 (EO)ikاثر منقابل ویناامین  Eو مناابع روغان (CO)jk ،اثار

می ز ()2

منقاباال وینااامین  Cو منااابع روغاان (ECO)ijk ،اثاار منقاباال

این از از وینامین  Eی ب ا زایس کلتنرول کال یارم

وینامین  Eو  Cو منابع روغن و  eijklاثار خطاای آزمایشای

خ ن مرغهای تخمگذار می ز ( ،)11زرحالیکه ویناامین

ایت

 Eم جب کاهس کلتنرول کل یارم خا ن مای ا ز ()8
ا زوزن وینامین  Eبه جیرۀ مرغهای تخامگاذار زر ارایط

نتایج و بحث

تنس گرمایی م جاب کااهس میازان کلتانرول کال یارم

ویژگیهای عملکرزی ج جههای گ نی تحت تأثیر منابع

می ز ( )22زر گروهی زیگر ت اوتی زر میزان کلتانرول

گ ناگ ن روغن و ویناامینهاای آننایاکتایدان و تاأثیرات

یرم خ ن زر مرغهای تخمگذار تغذیه د با ویناامین  Eو

منقابل آنها قرار نگر ت (جدول  )2این ننایج زر ت ا اق باا

 Cزر رایط تنس گرماایی مشااهد نشاد ( )13همچناین

یا نههای ق لی زر زمینۀ این از از مناابع گ نااگ ن روغان

این از از وینامین  Eو یا  ،Cتأثیری بر کلتنرول کل یارم

(آ نابگرزان ،پالم و گلرناگ) و ویناامین  Eایات ( )18زر

زر مرغهای تخمگذار ندا ت ،ولی م جب کاهس  HDLو

مطالعهای ،با این از از یط ح من اوت وینامین ،50 ،10( C

ا زایس  LDLزر آنها د ایت ()13

 100و  200میلیگرم زر کیلا گرم) زر جیارۀ ج جاههاای

زر آزمایس حاضر ،این از از وینامین  Eی ب ا ازایس

گ نی ،ت اوتی زر میزان خ راس مار ی و ضریب ت ادیل

گل کز خ ن د وینامین  ،Eغلظت انت لین پالیاما را زر

پرندگان مشاهد نشد ،اما یطح  100 ،50و  200میلیگارم

انتان کاهس میزهد ،زرننیجه از این طریاق ممکان ایات

زر کیل گرم وینامین  Cی ب به ز ا زایس وزن روزانه د

م جب ا زایس گل کز خ ن

( )9از آنجا که وینامین  Cزر بدن طی ر یااخنه مای ا ز،

ز ( )17زر ت ا ق باا نناایج

این تحقیق ،گزارش د ایات کاه ایان از از ویناامین E

احنماالً ا زوزن آن زر رایط بدون تنس اثری بار عملکارز

ی ب ا زایس گل کز خ ن زر مرغهاای تخامگاذار تحات

پرند ندارز ()13

تنس گرمایی می ز ()22

منابع روغان اثار معنایزاری بار کلتانرول کال یارم
ج جههای گ

نی م جب ا زایس کلتانرول کال و HDL

نی ندا نند ،ولی این از از وینامین  Eیا C
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جدول  .3اثر منابع گوناگون روغن و ویتامینهای  Eو  Cبر متابولیتهای خونی جوجههای گوشتی (میلیگرم در دسیلیتر)

کلتنرول کل

تیمارها

تریگلیترید

گل کز

 -HDLکلتنرول

-LDLکلتنرول

روغن ی یا

106/7

b

71/1

27/1

a

42/6

197

روغن کان ال

107/3

76/9a

22/9

37/3b

201

من ع روغن

وینامین

E

ص ر (میلیگرم زر کیل گرم جیر )

103/4b

70/3b

25/2

39/7

195b

( 200میلیگرم زر کیل گرم جیر )

110/6a

77/6a

24/7

40/9

202a

وینامین

C

ص ر (میلیگرم زر کیل گرم جیر )

102/2b

70/9b

23/2

39/9

202

( 1000میلیگرم زر کیل گرم جیر )

111/8a

77/1a

26/7

39/1

196

ا ن ا معیار میانگین

1/82

0/78

1/91

1/49

2/3

من ع روغن×وینامین

C

ی یا×ص ر (میلیگرم زر کیل گرم جیر )

102/3

68/6

25/6

40/1ab

201

ی یا×( 1000میلیگرم زر کیل گرم جیر )

111/0

73/4

28/5

a

45/3

192

کان ال×ص ر (میلیگرم زر کیل گرم جیر )

102/1

73/2

20/8

39/8ab

202

کان ال×( 1000میلیگرم زر کیل گرم جیر )

112/6

80/7

24/9

34/6b

200

وینامین  × Eوینامین

C

ص ر×ص ر (میلیگرم زر کیل گرم جیر )

96/5

65/2b

23/6

×200ص ر (میلیگرم زر کیل گرم جیر )

107/8

a

38/2

194b

76/7

22/7

41/7

a

ص ر×( 1000میلیگرم زر کیل گرم جیر )

110/2

75/4a

26/7

40/9

196b

( 1000×200میلیگرم زر کیل گرم جیر )

113/3

78/6a

26/8

39/1

197b

ا ن ا معیار میانگین

2/57

1/13

2/70

2/12

3/3

209

یطح احنمال ()P-value
0/801

0/021

0/069

0/020

0/235

من ع روغن
وینامین

E

0/011

0/001

0/654

0/572

0/036

وینامین

C

0/001

0/005

0/323

0/902

0/115

من ع روغن×وینامین

E

0/695

0/825

0/919

0/118

0/469

من ع روغن×وینامین

C

0/728

0/240

0/974

0/019

0/264

0/123

0/008

0/755

0/271

0/038

0/812

0/191

0/395

0/825

0/690

وینامین ×Eوینامین

C

من ع روغن×وینامین ×Eوینامین

C

 :a-bت اوت ارقام زر هر ین ن با حروف من اوت معنیزار ایت ()P >0/05
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وینااامین  Cاثاار معناایزاری باار غلظاات گل ا کز خ ا ن

تغذیه د با جیرۀ حاوی روغن کان ال که  1000میلایگارم

ج جههای گ نی ندا ت ،اما زمانیکه وینامین  Cهمرا با

زر کیل گرم وینامین  Cزریا ت کرز ب زند ،تریگلیتایرید

وینامین  Eبه جیر اضا ه د ،پایاف ا زایشای گلا کز باه

یرم کمنری زر مقایته با گروهی که جیارۀ حااوی روغان

وینامین  Eرا خناای کارز زر مقابال نناایج ایان پاژوهس،

ی یا با وینامین  Cمارف کرزند ،زا نند ( )P>0/05زلیال

گزارش د ایت که وینامین  Cزر یطح  250میلایگارم

این امر ممکن ایت به ترکیب اییدهای کرب منابع روغن

زر کیل گرم ی ب ا زایس گل کز خ ن می ز ( )22زلیال

گیاهی این از د مرب ط با د مقادار  MUFAزر روغان

ت اوت این ننیجه با ننایج ق لی مشخص نیتت ،اما میت اند

کااان ال زیااازتر از روغاان یا یا ایاات ( )15زر ت ا ااق بااا

به یطح وینامین  Cاین از د زر جیر مرب ط با د

یا نههای تحقیق حاضر ،پژوهشاگران نشاان زازناد تغذیاۀ

ج جههای تغذیه د با جیر های حاوی روغن کان ال،

ج جههای گ نی با جیار هاای غنای از  ،MUFAیا ب

 HDLیرم بیشنری زر مقایته با جیر هاای حااوی روغان

کاااهس تااریگلیتاایرید یاارم ماای ا ز ( )26ایاان از از

یا یا زا اانند ( )P>0/021منااابع روغاان و وینااامینهااای

 MUFAبهجای ایایدهای کارب ا ا اع م جاب ا ازایس

آنناایاکتاایدان  Eو  Cاثاار معناایزاری باار  LDLیاارم

عالیت لیپ پروتئین لیپاز و کاهس تاریگلیتایرید یارم زر

ج جههای گ نی ندا نند تحقیقاات زرباارۀ تاأثیر مناابع

ج جههای گ انی مای ا ز ( ،HDL )20مخازن اصالی

روغن بر مناب لیتهای خ نی ج جههای گ انی محادوز

لیپ پروتئین لیپاز عاال زر پالیامای ج جاههاای گ انی

ایت ج جههای تغذیه د با جیارۀ حااوی روغان یرت،

ایت که میت اند م جب کاهس تریگلیتارید یارم ا ز

 HDLیرم باالتری زر مقایته با روغن ی یا و آ ناابگرزان

()5

زارند ( )16مارف جیر هاای حااوی روغان آ ناابگرزان،

مارف جیرۀ حاوی روغن کان ال و یا  200میلایگارم

م جب کاهس  LDLزر مقایته با جیر های حاوی روغان

زر کیل گرم وینامین  Eی ب کاهس ماال نزیآلدئیاد یارم

یرت و ی یا می ز جیر های حاوی روغن کان ال ،مقدار

خ ا ن ج جااههااای گ اانی ااد (جاادول )P>0/01( )4

 MUFAباالتری زر مقایته با جیر های حاوی روغن ی یا

وینامین  Cاثری بر مال نزیآلدئید یرم ندا ت ایان از از

زارند که میت اند باه کااهس  HDLیارم منجار ا ز زر

وینامین  Eی ب ا زایس عالیت آنزیم گل تاتی نپراکتایداز

ت ا ق با یا نههای پژوهس حاضر ،محققان نشان زازناد کاه

یرم خ ن د ( ،)P>0/05زر حاالیکاه یاایر اکن رهاای

جیر های حااوی  MUFAزیاازتر م جاب ا ازایس HDL

آزمایشی اثری بر عالیت آنزیم گل تااتی نپراکتایداز یارم

یرم ج جههای گ نی می ز ( )26کلتنرول کال یارم

خ ن ندا ت مال نزیآلدئید زرننیجۀ اکتیدایای ن PUFA

تحت تأثیر من ع روغن جیر قرار نگر ات هرکناد روغان

ت لید می ز ( )7روغن ی یا زر مقایته با روغان کاان ال

ی یا ی ب کاهس  HDLیرم د ،اما ک ن اثر آن بر LDL

حااااوی مقاااازیر بیشااانری  PUFAایااات ( 58زر برابااار

یرم معنیزار ن ز ،زرننیجه اثر آن بر کلتنرول کل معنیزار

28زرصد) ،بنابراین ج جههای گ نی تغذیه د باا جیارۀ

نشد ایت این از از وینامین  Eو یا  ،Cم جاب ا ازایس

حاوی روغن ی یا مقدار بیشنری  PUFAزریا ات کرزناد

 LDLزر مرغهای تخمگذار د ایت ()13

بنابراین به نظر میرید که این عامل ی ب کاهس مال نزی

اثاار منقاباال بااین منااابع روغاان و وینااامین  Cباارای

آلدئید یرم خ ن ج جههای تغذیاه اد باا جیارۀ حااوی

تریگلیتیرید یرم معنایزار با ز ( )P>0/05ج جاههاای

روغن کان ال زر این آزمایس د ایت زر تحقیق حاضار،
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مارف وینامین  Eم جب کاهس مال نزیآلدئید و ا زایس

وینامین  Eزر جیرۀ حاوی روغن اکتید د م جب کاهس

عالیت آنزیم گل تاتی ن پراکتیداز یرم د ایت این از

عالیت آنزیم گل تاتی ن پراکتیداز یرم ج جههای گ نی

از وینامین  Eیا ب کااهس ماال نزیآلدئیاد یارم خا ن

می ز ()1

ج جههای گ نی د ایت ( )19زر مقابال ،ایان از از
جدول  .4اثر منابع گوناگون روغن و ویتامینهای  Eو  Cبر شاخصهای اكسیداسیون خون جوجههای گوشتی

تیمارها

مال نزیآلدئید

عالیت گل تاتی ن پراکتیداز

(نان م ل بر میلیلینر)

(واحد بر میلیلینر)

من ع روغن
روغن ی یا

7/48a

183

روغن کان ال

7/10b

176

وینامین

E

ص ر (میلیگرم زر کیل گرم جیر )

7/42a

173b

( 200میلیگرم زر کیل گرم جیر )

7/14b

186a

وینامین

C

ص ر (میلیگرم زر کیل گرم جیر )

7/36

178

( 1000میلیگرم زر کیل گرم جیر )

7/32

180

ا ن ا معیار میانگین

0/082

3/9

یطح احنمال ()P-value
0/003

0/204

من ع روغن
وینامین

E

0/009

0/027

وینامین

C

0/623

0/783

من ع روغن×وینامین

E

0/575

0/886

من ع روغن×وینامین

C

0/651

0/974

0/924

0/991

0/812

0/971

وینامین ×Eوینامین

C

من ع روغن×وینامین ×Eوینامین

C

 :a-bت اوت ارقام زر هر ین ن با حروف من اوت معنیزار ایت ()P>0/05

بهط رکلی ،زر تحقیق حاضر جیر هاای حااوی روغان

همچنین این از از وینامین  Cزر جیر های حااوی روغان

کان ال ،وینامین  Cیا  Eم جب ا ازایس  HDLیارم خا ن

کان ال م جب کااهس مقادار تاریگلیتایرید یارم خا ن

ج جههای گ نی دند جیر های حاوی روغن کاان ال و

ج جههای گ نی د از آنجا که مناب لیتهای خا نی زر

یا وینامین  Eغلظات ماال نیآلدئیاد یارم را کااهس زاز

بیماریهای قل ی و عروقی انتان نقس زارند ،ننایج حاصل
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