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نشريه پژوهش در نشخواركنندگان
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اثر منابع مختلف مکمل سلنيوم بر رشد ،فراسنجههاي هماتولوژي و شکمبه
در برههاي پرواري مهربان
حسن عليعربي ،1رضا عليمحمدي ،2علياصغر بهاري 3و پویا زماني
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1دانشيار و 2دانشجوی دکتری گروه علوم دامي ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بوعليسينا همدان،
3استادیار گروه علوم درمانگاهي ،دانشکده پيرادامپزشکي ،دانشگاه بوعليسينا همدان
تاریخ دریافت33/60/11 :؛ تاریخ پذیرش33/61/22 :

چکيده
این آزمایش به منظور بررسي اثر منابع مختلف مکملهای خوراکي سلنيوم بر رشد ،فراسنجههاای
هماتولوژی و شکمبه در برههای پرواری مهربان به مدت  26روز انجام شاد تداداد  22رأس باره نار
مهربان با ميانگين سن  2-5ماه و ميانگين وزن بدن  35/1±2/2کيلوگرم ،بهطور تصاادفي باه  2گاروه
تقسيم شدند تيمارها شامل :گروه شاهد (جيره پایه بدون افزودن مکمل سلنيوم ،حاوی  6/60ميليگرم
در کيلوگرم سلنيوم)؛ جيره شاهد 6/2 +ميليگرم در کيلوگرم سلنيوم بصورت مخمر سلنيومي یا سلنيوم
آلي؛ جيره شاهد 6/2+ميليگارم در کيلاوگرم سالنيوم بصاورت سالنيت سادیم و جياره شااهد6/2 +
ميليگرم در کيلوگرم سلنيوم بصورت سلنيت سدیم بودند جهت بررسي تغييرات وزن زنده ،برههاا در
ابتدای آزمایش و در روزهای  50 ،22 ،21 ،12و  26وزنکشاي شادند در روزهاای ،ا ر 35 ،و 26
آزمایش قبل از نوبت غذایي ،بح نمونهگيری از خون و در روزهای  35و  26نمونهگياری از شاکمبه
انجام شد خوراک داده شده و پسمانده آن نيز برای هر حيوان به ،اورت روزاناه انادازهگياری شاد
افزودن سلنيوم آلي و مددني به جيره تأثير مدنايداری بار رشاد بارههاا ،فراسانجههاای همااتولوژی و
آنزیمهای آلکالينفس اتاز ،آسپارتاتآمينوترانس راز و کراتينفس وکيناز نداشت ( ،)P<6/65در حاليکاه
فداليت آنزیم گلوتاتيونپراکسيداز خون را نسابت باه گاروه شااهد ،باهطاور مدنايداری افازایش داد
 نویسنده مسئولh_aliarabi@yahoo.com :

19

حسن عليعربي و همکاران

( )P<6/65همچنين در مقایسه با گروه شاهد ،مقدار  6/2ميلايگارم در کيلاوگرم سالنيوم آلاي براور
مدنيداری توليد کل اسيدهای چرب فرار شکمبه را افزایش و غلظت آمونيااک شاکمبه را کااهش داد
( )P<6/65بهطورکلي به نظر ميرسد که مکمل آلي سلنيوم ،ساب

بهباود فراسانجههاای شاکمبه در

برههای مهربان ميشود
واژگان كليدي :سلنيت سدیم ،مخمر سلنيومي ،بره ،هماتولوژی ،فراسنجههای شکمبه
مقدمه
مواد مددني از جمله مواد مغذی مورد نياز دام هستند که در ح ظ سالمت ،رشاد ،ایمناي و تولياد
مثل دام از اهميت خا،ي برخوردار بوده و براساس نياز در دو گروه پار نيااز و کام نيااز طبقاهبنادی
ميشوند سلنيوم از جمله مواد مددني ضروری و کم نياز است که در سالهای اخير بهطور فزاینادهای
توجه محققان تغذیه انسان و دام را به خود مدروف کرده است نقش این عنصر باهعناوان یا
مغذی اولين بار توسط شوارتز و فولتز ( ،)1352در جلوگيری از آسي

مااده

کبد در موش به اثباات رسايد

سلنيوم با شرکت در ساختمان سلنوپروتئينها نقش مهمي در سيستم آنتياکسيداني بدن ای ا مينمایاد
آنزیم گلوتاتيون پراکسيداز اولين سلنوآنزیم شناخته شده است که در خنثي نمودن پراکسايد هيادروژن
توليد شده طي متابوليسم و رادیکالهای پراکسيد حا،ل از اکسيداسيون چربيها مؤثر است این آنزیم
در ترکي

با گلوتاتيون احياء شده ميباشد و باهویاهه گلباولهاای قرماز و سا يد را در برابار خرار

اکسيداسيون و هموليز بهوسيله پراکسيدها محافظت ميکند (بن و کریااکوپولوس )2661 ،آنازیمهاای
یدوتيرونين دیدیناز یکي دیگر از سلنوآنزیمهای بدن بوده که در تبدیل شکل غيرفداال هورماونهاای
تيروئيدی (تيروکسين) به شکل فدال (ترییدوتيرونين) نقش مهمي بر عهده دارند و با توجه به اینکاه
هورمونهای تيروئيدی در ارتباط مستقيم با متابوليسم عمومي بدن مايباشاند ،از ایان طریا افازایش
غلظت و فداليت آنها ميتواند رشد را تحت تأثير قرار دهد (ساتل )2616 ،نياز به سلنيوم تحت تاأثير
عوامل ایجادکننده استرسهای اکسيداتيو (بيمااریهاای ع اوني ،اساترس دماایي و اسايدهای چارب
غيراشباع با چند پيوند دوگانه) و ميزان آنتي اکسيدانها (بویهه ویتاامين ای یاا توکوفرولهاا) قارار دارد
(ساتل )2616 ،با این حال مقدار  6/1تا  6/2ميليگرم سلنيوم در کيلوگرم ماده خش

جياره ،تو،ايه

جداول انجمن ملي تحقيقات ( )1315برای برههای در حال رشد بوده ،در حاليکه جداول انجمن ملي
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تحقيقات ( )2662براساس نوع جيره ،این مقدار را به  6/22تا  6/22ميليگرم در کيلوگرم ماده خش
افزایش داده است سلنيت سدیم و مخمر غني از سلنيوم ،دو شکل مدمول سلنيوم خوراکي بوده که به
جيره دام افزوده ميشوند بخش عمدهای از سلنيوم موجود در مخمر غني از سلنيوم ،در ترکيبات آلاي
مانند سلنومتيونين و سلنوسيستئين حضور دارد ،بنابراین متابوليسم آن در بدن با سلنيوم مددني مت اوت
مي باشد مشخص شده است که ميانگين جذب حقيقي سلنيوم از منبع مخمر سلنيومي در گوسا ند در
حدود  00در،د بوده در حاليکه این مقدار برای سلنيوم از منبع سلنيت سدیم ،حدود  56در،د مي-
باشد (راک و همکاران ،)2661 ،زیرا زیست فراهمي این ماده مغذی بویهه از منابع مددني تحت تاأثير
ميکروارگانيسمهای شکمبه قرار ميگيرد و بخشي از آن به ترکيبات نامحلول و غيرقابل جاذب تبادیل
ميگردد (اسپيرس )2663 ،ارتباط مستقيمي بين مقدار سلنيوم خاک و گياه وجود دارد و باا توجاه باه
اینکه خاک بسياری از نقاط دنيا از جمله ایران مواجه با کمبود سلنيوم ميباشد ،نشانههای کمبود ایان
عنصر در دامهای پرورش یافته شایع است (کجوری و شيرازی )2662 ،با وجاود ایان در کشاور ماا
تحقيقات چنداني به منظور بررسي مقدار نياز و اثر انواع مکملهای خوراکي سلنيوم انجام نشده و اکثر
تحقيقات بر مبنای است اده از مکمل مددني ،به ،ورت تزریقي و در جنس ماده ،ورت گرفتاه اسات
لذا نياز به تحقيقات بيشتر در این زمينه ضروری به نظر ميرسد تحقي حاضر با هادف مقایساه اثار
مکملهای آلي و مددني سلنيوم بر عملکرد ،فراسنجههای هماتولوژی و شکمبه در برههای نار مهرباان
انجام شد
مواد و روشها
این پهوهش در ایستگاه تحقيقات دامپروری گروه علوم دامي دانشگاه بوعلي سينا همدان طي 26
روز انجام شد بدین منظور تدداد  22رأس بره نر  2-5ماهه با ميانگين وزن بدن  35/1 ±2/2کيلوگرم
انتخاب شد جایگاه نگهداری دامها شامل  22جایگاه ان رادی بود که قبل از قرار گرفتن دامها ،ابتدا
تميز و سپس با شدله افکن ضدع وني شد جيره غذایي با توجه به جداول نيازهای غذایي انجمن ملي
تحقيقات ( )1315تنظيم گردید و کليه نيازهای دام به جز سلنيوم تأمين شد ترکي

جيره غذایي در

جدول  1نمایش داده شده است بهمنظور افزودن سلنيوم به جيره از مخمر سلنيومي ( 6/1در،د
سلنيوم) تهيه شده از شرکت وتاک (وتاک ،تهران) و سلنيت سدیم تهيه شده از شرکت مرک (مرک،
آلمان) است اده شد از سبوس گندم نيز بهعنوان حامل مکملها است اده گردید
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برهها جهت عادتپذیری به محيط و جيره جدید در ی

دوره دو ه تهای با جيره بدون مکمل

سلنيوم تغذیه شدند سپس برهها طي دو روز متوالي توزین شده تا وزن اوليه آنها بدست آید برهها به
طور تصادفي به  2تيمار تقسيم شده (هر تيمار شامل  0بره) و بصورت ان رادی و با دسترسي آزاد به
خوراک تغذیه شدند تيمارها شامل -1 :جيره غذایي پایه بدون مکملهای سلنيوم (شاهد)؛  -2جيره پایه
 6/2 +ميليگرم سلنيوم به ازاء هر کيلوگرم ماده خش

خوراک به شکل مخمر سلنيومي؛  -3جيره پایه +

 6/2ميليگرم سلنيوم به ازاء هر کيلوگرم ماده خش

خوراک به شکل سلنيت سدیم و  -2جيره پایه +

 6/2ميليگرم سلنيوم به ازاء هر کيلوگرم ماده خش

خوراک به شکل سلنيت سدیم بود جيره غذایي در

دو نوبت (، 1بح و  0بدد از ظهر) در اختيار برهها قرار گرفت بهمنظور تديين مقدار خوراک مصرفي،
ماده خش

باقيمانده از ماده خش

خوراک داده شده کسر گردید جهت بررسي تغييرات وزن ،پس از

تديين وزن همه برهها در ابتدای آزمایش ،در روزهای  50 ،22 ،21 ،12و  26با اعمال محروميت قبلي
( 12-12ساعت) از آب و خوراک ،وزن کشي طي دو روز متوالي انجام شد
عالوه بر روز شاروع آزماایش ،در روزهاای  35و ،26قبال از نوبات غاذایي ،ابح و باا اعماال
محدودیت غذایي  12تا  12ساعته ،از طری ورید وداج از تماام بارههاا خاونگياری شاد (کوماار و
همکاران )2663 ،نمونه خون به دو لوله جداگانه یکي حاوی هپارین برای اندازهگيری فراسانجههاای
هماتولوژی و فداليت آنزیم گلوتاتيون پراکسيداز و دیگری بدون هپاارین جهات بدسات آوردن سارم
منتقل شد نمونههای خون کامل هپارینه بالفا،له به آزمایشگاه ارسال و فراسنجههای همااتولوژی باا
است اده از دستگاه سلول شمار اتوماتي

(دیاترون آباکوس 1مادل  ،2/1سااخت اتاریش) تدياين شاد

اناادازهگيااری غلظاات گلااوکز ،پااروتئين تااام ،آلبااومين ،گلوبااولين ،ک اراتين فس ا وکيناز ،2آسااپارتات
آمينوترانس راز 3و آلکالين فس اتاز 2سرم توسط کيتهای شرکت پارس آزمون انجام شد فداليت آنزیم
گلوتاتيون پراکسيداز خون کامل توسط کيت رانسل (محصول شرکت راندوکس ،انگلايس) ،مرااب باا
دستورالدمل شرکت سازنده کيت و توسط دساتگاه اساپکتروفتومتر (مادل وارینکاری ،166 5سااخت
استراليا) اندازهگيری شد جهت تديين غلظت سلنيوم و ترکي

شيميایي (ماده خش  ،پروتئين خاام و
1- Diatron Abacus
)2- Creatine phosphokinase (CPK
)3- Aspartate aminotransferase (AST
)4- Alkaline phosphatase (ALP
5- Varincary 100
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عصاره اتری) نمونههای خوراک از روشهای استاندارد تجزیه ( )1336است اده شد فيبار ناامحلول در
شوینده خنثي و فيبر نامحلول در شوینده اسيدی نيز به روش ونسوسات و همکااران ( )1331تدياين
شد
جدول  -1تركيب شيميايي مواد خوراكي و جيره پايه مورد استفاده در آزمايش
ترکي

گرم در کيلوگرم ماده خش

جيره

یونجه

326

جو

516

کنجاله سویا

26

سبوس گندم

56
1

مکمل ویتاميني و مددني
ترکي

16

شيميایي جيره پایه (گرم در کيلوگرم ماده خش )

ماده خش

363

انرژی قابل متابوليسم (مگاکالری در کيلوگرم ماده خش )

2/2

پروتئين خام

133

فيبر نامحلول در شوینده اسيدی

111

فيبر نامحلول در شوینده خنثي

330

عصاره اتری

12/2

کلسيم

0/5

فس ر

3/2

سلنيوم (ميليگرم در کيلوگرم ماده خش )

6/60

 -1با است اده از مکمل مددني در هر کيلوگرم از جيره پایه مقدار 0 :ميليگرم آهن 5 ،ميليگرم منگنز 1 ،ميليگرم روی5 ،
ميليگرم مس 6/65 ،ميليگرم کبالت 6/2 ،ميليگرم ید 1666 ،واحد بينالمللي بتاکاروتن 266 ،واحد بينالمللي ویتامين
کوله کلسيفرول و  26واحد بينالمللي توکوفرول فراهم شد

در روزهای  35و  26آزمایش و قبل از نوبت غذایي ،بح حدود  56سيسي مایع شکمبه بوسيله
لوله مری و از راه دهان برهها گرفته شد سپس نمونههای ،اف شده جهت تديين اسيدهای چرب فرار
و آمونياک در ظروف درپوش دار محتوی اسيد سول وری

ریخته شده و پس از انتقال به آزمایشگاه در

دمای  - 26درجه سانتيگراد نگهداری شدند (وانگ و همکاران )2663 ،کل اسيدهای چرب فرار از
11
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روش تقرير در بخار و با است اده از دستگاه مارخام اندازهگيری شد (بارنت و رید )1352 ،به این
،ورت که ابتدا مقدار  2ميليليتر از بخش ش اف مایع شکمبه و  2ميليليتر بافر اگزاالت (مخلوط اسيد
اگزالي

 5در،د و اگزاالت پتاسيم  16در،د به نسبت  )1:1به دستگاه تزری شد ،پس از جمعآوری

مایع تقرير شده توسط ارلن ،به محلول حا،ل  2قرره مدرف فنل فتالئين اضافه شد سپس محلول به
دست آمده توسط سود  6/61نرمال تيتر شد غلظت کل اسيدهای چرب فرار از رابره زیر محاسبه شد:

ميزان نيتروژن آمونياکي در مایع شکمبه با است اده از روش فنل هيپوکلرایت تديين گردید (برادری

و

گانگ)1316 ،
این پهوهش به ،ورت طرح کامالً تصادفي اجرا شد برای  ،ات وزن بدن ،خوراک مصرفي و
ضری

تبدیل غذایي از مدل آماری  Yij = µ + Ti +eijاست اده شد ،بروریکه  = Yijمقدار مشاهده تيمار

 iام در تکرار jام؛  = µاثر ميانگين؛  = Tiاثر تيمار  iام؛  = eijاثرخرای آزمایش مربوط به تيمار  iام در
تکرار  jام
غلظت گلوکز ،پروتئين تام ،آلبومين ،گلوبولين ،کراتين فس وکيناز ،آسپارتات آمينوترانس راز و
آلکالين فس اتاز سرم ،فداليت آنزیم گلوتاتيون پراکسيداز ،فراسنجههای هماتولوژی و غلظت کل
اسيدهای چرب فرار و آمونياک مایع شکمبه به ،ورت اندازههای تکرار شده در چارچوب طرح کامالً
تصادفي تجزیه شدند که مدل آماری آن در زیر نشان داده شده است:
Yijk = µ + Ai + Eai.k + Bj + ABij + Ebijk
 = Yijkمشاهده مربوط به تيمار  iو زمان اندازهگيری  jدر تکرار k؛  = µميانگين کلي مشاهدهها؛ = Ai

اثر تيمار i؛  = Eaikاشتباه ا،لي؛  = Bjاثر زمان اندازهگيری j؛  = ABijبرهم کنش تيمار  iو زمان
اندازهگيری  j؛  = Ebijkاشتباه فرعي
مقایسه ميانگينها با است اده از آزمون چند دامنهای دانکن با سرح احتمال خرای  6/65انجام شد
تجزیه و تحليل دادهها با است اده از نرمافزار آماری  SASویرایش ویرایش شده ، 3/1ورت گرفت
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نتايج و بحث
افزودن سلنيوم از دو منبع آلي و مددني ،از نظر افزایش وزن روزانه ،خوراک مصرفي و ضری
تبدیل غذایي ،ت اوت آماری مدنيداری را بين تيمارهای دریافت کننده سلنيوم آلي ،مددني و گروه
شاهد ایجاد نکرد (جدول  )2همسو با نتایج حاضر ،وینوال و همکاران ( )2663ت اوت مدنيداری در
افزایش وزن ،خوراک مصرفي و ضری

تبدیل غذایي برههای دریافت کننده  6/3و  6/25ميليگرم در

کيلوگرم سلنيوم به ،ورت مخمر سلنيومي و سلنيت سدیم (عالوه بر جيره پایه حاوی  6/13ميليگرم
در کيلوگرم سلنيوم) مشاهده نکردند افزودن مقدار  6/15و  6/3ميليگرم در کيلوگرم سلنيوم به
،ورت سلنيت سدیم به جيره پایه حاوی  6/13ميليگرم در کيلوگرم سلنيوم نيز تأثيری بر نرخ رشد و
ضری

تبدیل غذایي برههای در حال رشد نداشت (کومار و همکاران )2661 ،در مقابل ،افزودن

سلنيوم در تحقي شي و همکاران ( )2611به ميزان  6/3ميليگرم در کيلوگرم به جيره پایه حاوی 6/63
ميليگرم در کيلوگرم سلنيوم باعث افزایش وزن و مصرف خوراک روزانه بيشتر در بزها شد دليل این
اختالف را ميتوان ناشي از مقدار بيشتر سلنيوم جيره پایه ( 6/60ميليگرم در کيلوگرم) در تحقي
حاضر دانست نياز به سلنيوم تحت تأثير عوامل ایجاد کننده استرسهای اکسيداتيو (بيماریهای
ع وني ،استرس دمایي و اسيدهای چرب غيراشباع با چند پيوند دوگانه) و ميزان آنتي اکسيدانها (بویهه
توکوفرول) قرار دارد (ساتل )2616 ،هورمونهای تيروئيدی نقش مهمي در عملکردهای متابوليکي
دارند که از آن جمله ميتوان به رشد و نمو اشاره نمود سلنوپروتئينها ترکيباتي ضروری در ساخت و
فداليت هورمونهای تيروئيدی ميباشند و بنظر ميرسد که مقدار سلنيوم در غده تيروئيد زیاد است
(بکت و آرتور )2665 ،با در نرر گرفتن اثر سلنيوم بر تبدیل شکل غيرفدال هورمونهای تيروئيدی
(تترایدوتيرونين) به شکل فدال (تری یدوتيرونين) و در نتيجه اثر بر متابوليسم و عملکرد دام و اینکه
مقدار سلنيوم در جيره پایه نزدی

به مقدار حاشيهای بود ،مدنيدار شدن عملکرد برهها با است اده از

سلنيوم دور از انتظار نبود اما با توجه به شرایط کنترل شده محيري و جيره دامها در تحقي حاضر ،به
نظر ميرسد که مقدار سلنيوم جيره پایه برای جلوگيری از عوارض احتمالي ناشي از کمبود سلنيوم بر
عملکرد برههای گروه شاهد کافي بوده است
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جدول  -2مقايسه ميانگين مربوط به عملکرد برهها در تيمارهاي متفاوت
وزن ابتدایي

وزن نهایي

ميانگين افزایش وزن

ميانگين خوراک

(کيلوگرم)

(کيلوگرم)

روزانه (کيلوگرم)

مصرفي (کيلوگرم)

تبدیل

شاهد

35/20

52/12

6/221

1/552

0/061

سلنيوم آلي ()6/2

35/31

55/02

6/221

1/530

0/15

سلنيوم مددني ()6/2

30/35

53/12

6/253

1/063

0/233

سلنيوم مددني ()6/2

30/15

53/25

6/223

1/065

0/533

خرای استاندارد

1/21

1/52

6/610

6/332

6/321

سرح احتمال

6/132

6/205

6/212

6/261

6/011

تيمار /فاکتور

مراب

ضری

با جدول  ،3تيمارها تأثير مدنيداری بر غلظت فراسنجههای هماتولوژی ،پروتئين تام،

آلبومين ،گلوبولين و گلوکز سرم خون برهها نداشتند و ت اوت مدنيداری بين تيمارهای دریافت کننده
سلنيوم مددني و آلي وجود نداشت ( )P<6/65تحقيقات انجام شده بهمنظور بررسي اثر سلنيوم بر
فراسنجههای هماتولوژی نتایج مت اوتي را به دنبال داشته است که ميتوان آن را ناشي از طول دوره
تحقي  ،نوع دام و مقدار سلنيوم موجود در جيره پایه دانست (مهری و همکاران )2611 ،نجف نهاد و
همکاران ( )2612با تأمين مقدار  6/3ميليگرم در کيلوگرم سلنيوم به ،ورت سلنيت سدیم،
مخمرسلنيومي و نانوسلنيوم در گاوهای شيری ،تغييری در مقدار گلبولهای قرمز ،هماتوکریت و
هموگلوبين خون مشاهده نکردند که با نتایج این تحقي همسو ميباشد مهری و همکاران ( )2611نيز
در بره هایي که سلنيوم را به ،ورت تزریقي دریافت کرده بودند تغييری در فراسنجههای ذکر شده
مشاهده نکردند به نظر ميرسد که اثر سلنيوم بر گلبولهای قرمز مرتبط با نقش آنتي اکسيداني آن در
مح اظت از غشاء سلولي و اندام های درون سلولي و به دنبال آن افزایش طول عمر آنها باشد (مهری
و همکاران )2611 ،فاکسوا و همکاران ( )2662مشاهده نمودند که در برههایي که بمدت  36روز با
جيره حاوی  6/3ميليگرم در کيلوگرم سلنيوم بصورت مخمر سلنيومي تغذیه شده بودند ،تدداد و
همچنين مقاومت به تغييرات فشار اسمزی در گلبولهای قرمز افزایش یافت ،بر این اساس عليرغم
عدم وجود ت اوت مدنيدار ،مقدار باالتر گلبولهای قرمز در تيمارهای دریافت کننده سلنيوم اشاره به
این نکته دارد بواسره حساسيت بيشتر دامهای نوزاد ،کمبود سلنيوم ميتواند بر تدداد و فداليت
گلبولهای س يد آنها مؤثر باشد گلبولهای س يد و بویهه سلولهای فاگوسيتوز کننده مانند
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نوتروفيلها برای نابودی عوامل مهاجم از واکنشهای وابسته به اکسيهن که با توليد رادیکالهای آزاد
همراه است ،است اده ميکنند بنابراین خود نيز در مدرض اثرات مخرب این مواد قرار دارند و کاهش
فداليت گلوتاتيون پراکسيداز وابسته به سلنيوم باعث کاهش فداليت و تدداد آنها ميشود (رادوستيس و
همکاران )2666 ،عدم مدنيدار شدن تدداد گلبولهای س يد در تيمارهای دریافت کننده سلنيوم نسبت
به گروه شاهد ،با توجه سن بيشتر و احتماالً حساسيت کمتر دامهای تحقي حاضر نسبت به استرس
و بيماریهای ع وني (ساتل )2616 ،و همچنين شرایط بهداشتي کنترل شده آزمایش قابل توجيه به
نظر ميرسد در مقابل نتایج حاضر ،گزارش فاکسوا و همکاران ( )2662به کاهش تدداد گلبولهای
س يد و نتيجه تحقي عباس ( )2662با تزری ه تگي مقدار  26ميليگرم توکوفرول بهمراه 6/22
ميليگرم سلنيوم به ازای کيلوگرم وزن زنده ،به افزایش مقدار هموگلوبين و هماتوکریت اشاره داشته
است در بيشتر تحقيقات انجام شده ،سلنيوم در غلظتهای مدمول اثر چشمگيری بر غلظت پروتئين
تام ،آلبومين ،گلوبولين و نسبت آلبومين به گلوبولين نداشته است از آن جمله کومار و همکاران
( )2661ت اوتي را بين برههایي که عالوه بر جيره پایه (حاوی  6/13ميليگرم در کيلوگرم سلنيوم)،
مقدار  6/15و  6/3ميليگرم در کيلوگرم سلنيوم به ،ورت سلنيت سدیم دریافت کرده بودند ،مشاهده
نکردند همچنين کومار و همکاران ( )2663نيز از نظر فراسنجههای یاد شده ت اوتي در برههای
دریافت کننده مقدار  6/15ميليگرم سلنيوم به ،ورت سلنيت سدیم و سلنومتيونين و برههای گروه
شاهد گزارش ندادند در مقابل ،موگال و همکاران ( )2661با است اده از مقدار  6/3ميليگرم در
کيلوگرم سلنيوم در گاوميش ،کاهش در مقدار آلبومين سرم و افزایش در ميزان گلوبولين را مشاهده
نمودند نتایج تحقي حاضر در تراب با نتایج محققاني همچون مهری و همکاران ( )2611مبني بر
بياثر بودن سلنيوم بر غلظت گلوکز خون برهها ميباشد در مقابل ،ابراهيمي و همکاران ( )2663در
گوسالههای شيرخواری که مقدار  6/3ميليگرم در کيلوگرم سلنيوم به ،ورت مخمر سلنيوم دریافت
کردند ،کاهش در ميزان گلوکز را مشاهده نمودند و دليل آن را اثر شبه انسولين سلنيوم دانستند علت
این ت اوت را مي توان به نوع دام و ت اوت بين متابوليسم گلوکز در نشخوارکنندگان جوان و بالغ نسبت
داد
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جدول  -3مقايسه ميانگين فراسنجههاي هماتولوژي در تيمارهاي متفاوت
( 1612در ليتر)

گلبول قرمز

( 163در ليتر)

گلبول س يد

در دسيليتر)

هموگلوبين(گرم

(در،د)

هماتوکریت

(گرم در ليتر)

پروتئين تام

(گرم در ليتر)

آلبومين

(گرم در ليتر)

گلوبولين

در دسي ليتر)

گلوکز (ميليگرم

تيمار /فاکتور
شاهد

15/05

32/33

11/35

31/26

02/22

30/22

22/33

01/32

سلنيوم آلي ()6/2

12/61

32/05

12/16

26/33

01/53

35/60

33/21

26/20

سلنيوم مددني ()6/2

12/62

35/22

12/61

26/20

02/01

30/61

31/06

26/61

سلنيوم مددني ()6/2

10/26

33/23

11/33

31/22

02/63

32/02

32/25

26/13

خرای استاندارد

6/516

3/51

6/232

1/60

2/26

1/22

2/16

6/161

سرح احتمال

6/331

6/212

6/225

6/233

6/031

6/236

6/222

6/222

اثر زمان

6/031

6/221

6/105

6/130

6/511

6/223

6/200

6/223

اثر تيمار× زمان

6/520

6/161

6/223

6/121

6/363

6/316

6/121

6/120

نتایج مربوط به ميزان فداليت آنزیم گلوتاتيونپراکسيداز خون در جدول  2ارائه شده است افزودن
مکملهای آلي و مددني سلنيوم به جيره در مرالده حاضر ،باعث افزایش فداليت گلوتاتيون پراکسايداز
خون شد ( )P>6/65علت افزایش این آنزیم را ميتوان به وجود سلنيوم در جيره نسابت داد ارتبااط
مستقيمي بين غلظت سلنيوم و فداليت گلوتاتيون پراکسيداز در خون وجود دارد ،بههمين دليل فداليات
این آنزیم بدنوان شاخص مهمي برای وضديت سلنيوم دام در نظر گرفته ميشود (آبليتاس و همکااران،
 )2666ت اوت مدنيداری بين گروههای مصرف کننده  6/2ميليگرم در کيلوگرم سلنيوم آلاي و  6/2و
 6/2ميليگرم در کيلوگرم سلنيوم از منبع مددني وجود نداشت هرچند از لحاا عاددی فداليات ایان
آنزیم در گروه با مصرف  6/2ميليگرم در کيلوگرم سلنيوم بيشتر بود که با توجه به همبستگي بااالی
(حدود  )6/35بين مقدار سلنيوم خون و فداليت آن منرقي به نظر ميرسد مراب با نتایج حاضر ،کين
و همکاران ( )2662با افزودن مقدار  6/1ميليگرم در کيلاوگرم سالنيوم باه جياره پایاه حااوی 6/60
ميليگرم در کيلوگرم سلنيوم بصورت آلي و مددني در برههای پرواری ،افزایش در فداليات گلوتااتيون
پراکسيداز خون را گزارش نمودند همچنين این محققين دریافتند که عليرغام افازایش فداليات ایان
آنزیم با است اده از منبع آلي نسبت به مددني ،اختالف مدنيداری باين ایان دو ناوع مشااهده نشاد در
مقابل ،جونيپر و همکاران ( )2660با افزودن سلنيوم به جيره پایه حاوی  6/15ميلايگارم در کيلاوگرم
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سلنيوم در گاوشيری ت اوت قابل توجهي را بيان نکردند که این ت اوت ميتواند به مقدار باالتر سلنيوم
در جيره پایه آن تحقي نسبت داده شود
بهطور مدمول فداليت آنزیمهای آلکالين فس اتاز ،آساپارتات آمينوترانسا راز و کاراتين فسا وکيناز
سرم خون را بهعنوان شاخص بررسي آسي های بافتي ناشي از استرس و ع ونت در نظار مايگيرناد
این آنزیمها بهطور طبيدي داخل سلولي هستند ،اما با آسي
تخری

سلولها به خون آزاد شاده و شاخصاي از

بافتها به حساب ميآیند کمبود سلنيوم ،افزایش مقدار این آنازیمهاا در خاون را باه دنباال

داشت (دیویس و همکاران )2661 ،در تحقي حاضر است اده از مکمل سلنيوم به،ورت آلي یا مددني
تأثير مدنيداری بر فداليت آنزیم آسپارتات آمينوترانس راز سرم خون برهها نداشت که نشاندهنده عادم
وجود آسي

بافتي در حيوانات مورد آزمایش ميباشد با توجه به اینکه مقدار سلنيوم جيره پایه برابار

با ميزان حدأکثر دامنه حاشيهای سلنيوم ( 6/62-6/60ميليگرم در کيلوگرم ماده خشا ) باود (سااتل،
 )2616ميتواند قابل توجيه باشد در تحقيقي دیگر که با هدف مقایسه مکمل آلي و مددني انجام شاد
نيز مشخص گردید که افزودن مقدار  6/15ميليگرم در کيلوگرم سالنيوم باه ،اورت سالنومتيونين و
سلنيت سدیم به جيره پایاه باا  6/13ميلايگارم در کيلاوگرم سالنيوم تاأثيری بار فداليات آساپارتات
آمينوترانس راز سرم خون برهها نداشت (کومار و همکاران )2663 ،باا ایان حاال آزماایش ساينگ و
همکاران ( )2662در گاوميشهای مکمل شده با مقدار  1/52ميليگارم در کيلاوگرم سالنيوم افازایش
فداليت آنزیم مذکور را به دنبال داشت که نشان از آسي

به بافتها در مقادیر چندین برابر نياز سلنيوم

دارد کراتين فس وکيناز آنزیمي درون سلولي است که افزایش آن به ميزان زیادی با آسي
اسکلتي و قل

ماهيچههای

مرتبط ميباشد (اندرس و همکاران )1330 ،گزارشهای متدددی مبني بر اثار افازودن

سلنيوم خوراکي و تزریقي بر کاهش فداليت این آنزیم در برههای مواجه با کمبود سلنيوم در دساترس
است (مهری و همکاران2611 ،؛ فاکسوا و همکاران )2662 ،به نظر ميرسد که در تحقي حاضر عدم
وجود ت اوت مدنيدار بين گروه شاهد و تيمارهای مکمل شده نشان دهنده کافي بودن مقادار سالنيوم
جيره پایه در برههای با سن  2تا  5ماه و عاری از استرس برای جلوگيری از آسي

باه بافات ماهيچاه

ميباشد وینوال و همکاران ( )2662نيز با است اده از منبع آلي و مددني به مقدار  6/3و  6/25ميليگرم
در کيلوگرم عالوه بر جيره پایه (حاوی  6/13ميليگرم در کيلوگرم سلنيوم) ت ااوت مدنايداری را در
فداليت آنزیم مذکور گزارش نکردند مقدار فداليت آنزیم آلکالين فس اتاز نيز تحت تأثير تيمارهاا قارار
نگرفت که در تراب با نتایج تحقيقات موگال و همکاران ( )2661در گاوميشهای مکمل شده با مقدار
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 6/3ميليگرم در کيلوگرم سلنيوم ميباشد در مقابل نتایج حاضر ،سينگ و همکاران ( ،)2662افازایش
فداليت آلکالين فس اتاز را در گاوميشهای مکمل شده با مقدار  1/52ميليگرم در کيلوگرم سالنيوم را
گزارش نمودند که احتماالً مربوط به اثر مقادیر بااالتر از نيااز و نزدیا
ميليگرم در کيلوگرم ماده خش ) بر تخری

باه مقادار سامي سالنيوم (5

بافتها ميباشد (انجمن ملي تحقيقات)2665 ،

جدول  -4مقايسه ميانگين فعاليت گلوتاتيون پراكسيداز خون ،كراتين فسفوكيناز ،آسپارتات آمينوترانسفراز و آلکالين
فسفاتاز سرم*
گلوتاتيون پراکسيداز

کراتين فس وکيناز

آالنين آمينوترانس راز

آلکالين فس اتاز

(واحد در گرم هموگلوبين)

(واحد در ليتر)

(واحد در ليتر)

(واحد در ليتر)

شاهد

223/3b

131/5

162/0

323/6

سلنيوم آلي ()6/2

220/5a

161/3

10/2

326/1

سلنيوم مددني ()6/2

212/2a

111/2

31/5

313/1

تيمار /فاکتور

a

سلنيوم مددني ()6/2

202/1

161/2

31/1

311/2

خرای استاندارد

22/2

12/2

1/2

13/1

سرح احتمال

6/6661

6/335

6/512

6/302

اثر زمان

6/100

6/363

6/305

6/521

اثر تيمار× زمان

6/312

6/320

6/311

6/320

*حروف غير مشابه درهر ستون ازهر بخش نشاندهنده اختالف آماری مدنيدار در سرح  6/65ميباشد

نتایج ذکر شده در جدول  5بازگوی این نکته است که ت اوت تيمارها از نظر غلظت کل اسيدهای
چرب فرار و آمونياک شکمبه مدنيدار است ( ،)P>6/65بروریکه بيشترین غلظت اسيدهای چرب
فرار ( 162/60ميليمول بر ليتر) و کمترین غلظت آمونياک ( 2/31ميليمول بر ليتر) مربوط به تيمار
دریافت کننده  6/2ميليگرم در کيلوگرم سلنيوم آلي ميباشد که ت اوت مدنيداری با گروه شاهد که
دارای کمترین غلظت اسيدهای چرب فرار ( 31/22ميليمول بر ليتر) و بيشترین غلظت آمونياک
( 3/62ميليمول بر ليتر) ميباشد ،دارد اگرچه نقش و اهميت سلنيوم برای رشد ميکروارگانيسمها
شناخته نشده است ،اما توليد بيشتر اسيدهای چرب فرار با افزودن سلنيوم بيانگر بهبود تخمير در
شکمبه ميباشد (وانگ و همکاران )2663 ،و چندین محق افزایش توليد استات ،بوتيرات ،پروپيونات
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و کل اسيدهای چرب فرار را با افزودن سلنيوم (حيدراوغلو و لسارد1320 ،؛ وانگ و همکاران)2663 ،
و سلنيوم بهمراه توکوفرول (نظير اوغلو و همکاران )1332 ،گزارش نمودند
شکمبه را بيشتر

ساتر و اسالیتر ( )1322غلظت بهينه آمونياک برای رشد باکتریهای سلولوالیتي

بارای رشاد و

از  5ميليمول در ليتر اعالم نمودند که مقادیر بدست آمده در این آزمایش نياز مناسا

فداليت آنها ميباشد گوارش بهتر فيبر با است اده از مخمر سلنيومي نسبت به سلنيت سدیم (واناگ و
همکاران )2663 ،ميتواند تأیيدی بر رشد باکتریهای سلولوالیتي

که مصرف کننده عماده آمونيااک

هستند ،باشد است اده از سلنيوم توسط ميکروبهای شکمبه به قابليت دسترساي مناابع مختلاف ایان
عنصر بستگي دارد (حيدراوغلو و همکاران )1301 ،مشخص شده است که باکتریهای شکمبه قادرند
تا بخش عمدهای از سلنيوم مددني را به شکلهای نامحلول و غيرقابل دسترس مانند سلنيد تبدیل کنند
(اسپيرس )2663 ،بنابراین مدنيدار نبودن اثر افزودن سلنيوم مددني نسبت به گروه شاهد را مايتاوان
به دسترسي کمتر ميکروبهای شکمبه به منابع مددني نسبت داد
*

جدول  -5مقايسه ميانگين مربوط به غلظت اسيدهاي چرب فرار و آمونياک شکمبه در تيمارهاي متفاوت
کل اسيدهای چرب فرار

آمونياک

(ميلي مول در ليتر)

(ميلي مول در ليتر)

شاهد

31/22b

3/62a

سلنيوم آلي ()6/2

162/60a

2/31b

ab

ab

تيمار /فاکتور

سلنيوم مددني ()6/2

166/63

b

1/01

ab

1/01

سلنيوم مددني ()6/2

35/22

خرای استاندارد

2/22

6/311

سرح احتمال

6/622

6/621

اثر زمان

6/231

6/052

اثر تيمار× زمان

6/132

6/216

*حروف غير مشابه در هر ستون ازهر بخش نشان دهنده اختالف آماری مدنيدار در سرح  6/65ميباشد

نتيجهگيري نهايي
برورکلي نتایج مرالده حاضر نشان ميدهد که از لحا فراسنجههای هماتولوژی و شاخصهای
آسي

بافتي ،ت اوت مدنيداری بين تيمارهای دریافت کننده مقدار  6/2ميليگرم در کيلوگرم و 6/2
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ميليگرم در کيلوگرم سلنيوم و گروه شاهد و همچنين بين منابع آلي و مددني سلنيوم وجود نداشت اما با
دریافت مکمل سلنيوم افزایش مدنيداری در فداليت آنزیم گلوتاتيون پراکسيداز خون کامل مشاهده شد
 در، ميليگرم در کيلوگرم سلنيوم6/60 همچنين به نظر ميرسد که افزودن سلنيوم به جيره پایه حاوی
 با این وجود با بهبود، تأثيری بر عملکرد این دام نداشت، ماه5  تا2 برههای پرواری با ميانگين سن
فراسنجههای شکمبه همراه شد
منابع
Abbas, S.F. 2002. Effect of vitamin E and selenium injection on lamb viability,
growth performance and some blood serum constituents in saidi lambs. Assiut
Vet Med J. 47: 129-136.
Andres, S., Mane, M.C., Sanchez, J., Barrera, R. and Jimenez, A. 1996. Changes in
GSHPx and muscle enzyme activities in lambs with nutritional
myodegeneration following a single treatment with sodium selenite. Small.
Rum Res. 23: 183-186.
AOAC. 1990. Official methods of analysis 15th edition. Association of official
analytical chemist, Arlington, U.S.A.
Barnett, A.G. and Reid, R.L. 1957. Studies on the production of volatile fatty acid
production from fresh grass. J. Agri Sci. 48: 315-323.
Beckett, G.J. and Arthur, J.R. 2005. Selenium and endocrine systems. J Endocrinol.
184: 455-465.
Behne, D. and Kyriakopoulos, A. 2001. Mammalian selenium-containing proteins.
Annu. Rev Nutr. 21: 453-473.
Broderick, G.A. and Kang, J.H. 1980. Automated simultaneous determination of
ammonia and total amino acids in ruminal fluid and in vitro media. J. Dairy Sci.
63: 64-75.
Davis, P.A., McDowell, L.R., Wilkinson, N.S., Buergelt, C.D., Van Alstyne, R.,
Weldon, R.N., Marshall, T.T. and Matsuda-Fugisaki, E.Y. 2008. Comparative
effects of various dietary levels of Se as sodium selenite or Se yeast on blood,
wool, and tissue Se concentrations of wether sheep.Small. Rum Res. 74: 149158.
Ebrahimi, M., Towhidi, A. and Nikkhah A. 2009. Effect of organic selenium (selplex) on thermometabolism, blood chemical composition and weight gain in
holstein suckling calves. Asian-Aust. J. Anim. Sci. 7: 984-992.
Faixova, Z., Faix, S., Leng, L., Vaczi, P., Makova, Z. and Szaboova, R. 2007.
Haematological, blood and rumen chemistry changes in lambs following
supplementation with Se-yeast. Acta Vet Brno. 76: 3-8.

55

9313 )3(  شماره،)2( نشريه پژوهش در نشخواركنندگان

Hidiroglou, M. and Lessard, J.R. 1976. The effect of selenium or vitamin E
supplementation on volatile fatty acid content of rumen liquor in sheep fed a
purified diet. Int. J. Vitam. Nutr. Res. 46: 458–463.
Hidiroglou, M., Heaney, D.P. and Jenkins, K.J. 1968. Metabolism of inorganic
selenium in rumen bacteria. Can. J. Physiol. Pharmacol. 46: 229–232.
Juniper, D.T., Phipps, R.H., Jones, A.K. and Bertin, G. 2006. Selenium
supplementation of lactating dairy cows: effect on selenium concentration in
blood, milk, urine and feces. J. Dairy Sci. 89: 3544-3551.
Kojouri, G.A. and Shirazi A. 2007. Serum concentration of Cu, Zn, Fe, Mo, and Co
in newborn lamb’s folloing systemic administration of Vitamin E and selenium
to the pregnant ewes. Small. Rum Res. 70: 136-139.
Kumar, M., Garg, A.K, Dass, R.S., Chaturvedi, V.K., Mudgal, V. and Varshney,
V.P. 2009. Selenium supplementation influences growth performance,
antioxidant status and immune response in lambs. Anim. Feed Sci. Tech. 153:
77-87.
Kumar, N., Garg, A.K. and Mudgal, V. 2008. Effect of different levels of selenium
supplementation on growth rate, nutrient utilization, blood metabolic profile,
and immune response in lambs. Biol. Trace Elem. Res.126: 44-56.
Mohri, M., Ehsani, A., Norouzian, M.A., Heidarpour, M. and Seifi, H.A. 2011.
Parenteral selenium and vitamin E supplementation to lambs: hematology,
serum biochemistry, performance, and relationship with other trace elements.
Biol. Trace Elem. Res.139: 308-316.
Mudgal, V., Garg, A.K., Dass, R.S. and Varshney V.P. 2008. Effect of selenium
and copper supplementation on blood metabolic profile in male buffalo
(Bubalus bubalis) calves. Biol. Trace Elem. Res., 121: 31-38.
Najafnejad, B., Aliarabi, H., Taghizadeh, A. and Alipour, D. 2014. Comparison
effects of different selenium sources in cottonseed rich diets on digestibility of
the diet, performance and hematological parameters of lactating dairy cows. J.
Rum Res. 2: 79-98.
Naziroglu, M., Aksakal, M., Cay, S. and Celik, S. 1997. Effects of vitamin E and
selenium on some rumen parameters in lambs. Acta Vet. Hung. 45: 447–456.
NRC. 2005. Mineral Tolerance of Animals, 2nd edn. National Academy of
Sciences, Washington, DC.
NRC. 1985. Nutrient Requirements of Sheep, 5th edn. National Academy of
Sciences, Washington, DC.
NRC. 2007. Nutrient Requirements of Small Ruminants: Sheep, Goats, Cervids,
and New World Camelids. National Academy Press, Washington, DC.
Oblitas, F., Contreras, P.A., Bohmwald, H. and Wittwer, F. 2000. Efecto dela
suplementacion con selenio sobre la actividad sanguínea de glutation peroxidasa
(GSH-PX) y ganancia de peso en bovinos selenio deficientes mantenidos a
pastoreo. Arch Med Vet. 32: 55-62.
51

حسن عليعربي و همکاران

Qin, S., Gao, S.J. and Huang, K. 2007. Effects of different selenium sources on
tissue selenium concentrations, blood GSH-Px activities and plasma interleukin
levels in finishing lambs. Biol. Trace Elem. Res. 116: 91-102.
Radostits, O.M., Gay, C.C., Blood, D.C. and Hinchcliff, K.W. 2000. Veterinary
Medicine, A Textbook of the diseases of Cattle, Sheep, Pigs, Goats and Horses.
8th ed. Baillier Tindal.
Rock, M.J., Kincaid, R.L. and Carstens, G.F. 2001. Effects of prenatal source and
level of dietary selenium on passive immunity and thermometabolism in new
born lambs. Small. Rum Res. 40: 129-138.
SAS Institute. 2004. User’s Guide. Version 9.1: Statistics. SAS Institute, Cary, NC.
Satter, L.D. and Slyter, L.L. 1974. Effect of ammonia concentration on rumen
microbial protein production in vitro. Brit. J Nutr. 32: 199-208.
Schwarz, K. and Foltz, C.M. 1957. Selenium as an integral part of factor-3 against
dietary necrotic liver degeneration”. J Am Chem Soc. 79:3292.
Shi, L., Xun, W., Yue, W., Zhang, C., Ren, Y., Liu, Q., Wang, Q. and Shi, L. 2011.
Effect of sodium selenite, Se-yeast and nano-elemental selenium on growth
performance, Se concentration and antioxidant status in growing male goats.
Small. Rum Res. 96: 49-52.
Singh, R., Randhawa, S.S. and Dhillon, K.S. 2002. Changes in blood biochemical
and enzyme profile in experimental chronic selenosis in buffalo calves (Bubalus
bubalis). Indian. J Anim Sci. 72: 230-232.
Spears, J.W. 2003. Trace mineral bioavailability in ruminants. J Nutr. 133: 15061509.
Suttle N.F. 2010. Mineral Nutrition of Livestock. 4th ed. CABI Publishing, New
York.
Van Soest, P.J., Robertson, J.B. and Lewis, B.A. 1991. Methods for dietary fiber,
neutral detergent fiber, and non-starch polysaccharides in relation to animsl
nutrition. J. Dairy Sci. 74: 3583-3592.
Vignola, G., Lambertini, L., Giammarco, M., Pezzi, P. and Mazzon, G. 2007.
Effect of Se supplementation on growth rate and blood parameters in lambs.
Ital. J Anim Sci. 6: 383-385.
Vignola, G., Lambertini, L., Mazzone, G., Giammarco, M., Tassinari, M., Martelli,
G. and Bertin. G. 2009. Effects of selenium source and level of supplementation
on the performance and meat quality of lambs. Meat Sci. 81: 678-685.
Wang, C., Liu, Q., Yang, W.Z., Dong, Q., Yang, X.M., He, D.C., Zhang, P., Dong,
K.H. and Huang, Y.X. 2009. Effects of selenium yeast on rumen fermentation,
lactation performance and feed digestibilities in lactating dairy cows. Livest Sci.
126: 239-244.

55

9313 )3(  شماره،)2( نشريه پژوهش در نشخواركنندگان

J. of Ruminant Research, Vol. 2(3), 2014
http://ejrr.gau.ac.ir

Effects of Different Sources of Selenium on Growth, Hematological and
Rumen Parameters in finishing Mahraban Lambs
1

H. Aliarabi*1, R. Alimohamady2, A.A. Bahari3 and P. Zamani1

Associate Prof., and 2Ph.D. Student, Dept. of Animal Science, Faculty of Agriculture, BuAli Sina University, Hamedan, Iran. 3Assistant Prof., Dept. of Clinical Sciences, Faculty of
Paraveterinary Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
Received: 09/09/2014; Accepted: 11/18/2014

Abstract
This trial was conducted to evaluate the effects of different sources of selenium
supplements on growth performance, hematological and rumen metabolites in
finishing Mehraban lambs for 70 days. The trial experiment consisted of 24 male
lambs, 4-5 months of age and 35.8±2.7 kg average in weight randomly allotted to 4
treatments. Treatments were: 1) Control diet (diet without selenium
supplementation, containing 0.06 mg/kg of selenium); 2) Control diet + 0.2 mg/kg
Se as selenium yeast (organic selenium); 3) Control diet + 0.2 mg/kg Se as sodium
selenite and 4) Control diet + 0.4 mg/kg Se as sodium selenite. During the course
of the experiment lambs were weighed on first day and on days 14, 28, 42, 56 and
70 to determine body weight change. Blood samples were taken on days 0, 35 and
70 and rumen samples were taken on days 35 and 70. Feed was administered daily
and orts recorded to get net feed intak. Supplementations of organic and inorganic
selenium to diet did not have significant effect on lambs growth performance,
hematological parameters, alkaline phosphatase, aspartate aminotransferase and
creatine phospho kinase (P<0.05), while increased blood GPX activity compared to
control group (P<0.05). Also, supplementation of 0.2 mg/kg organic selenium
increased total volatile fatty acids and decreased ammonia concentrations in rumen,
compared with non supplemented group (P<0.05). In overall, it may be concluded
that organic supplement of selenium improves rumen parameters of growing
Mehraban lambs.1
Keywords: Sodium selenite, Selenium yeast, Lamb, Hematology, Rumen parameters
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