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 و شکمبه هماتولوژي هايفراسنجه ،رشد بر سلنيوم مکملمنابع مختلف  اثر

 هاي پرواري مهرباندر بره
 

1پویا زمانيو  3اصغر بهاريعلي، 2رضا عليمحمدي، 1عربيعلي حسن 
 ،سينا همداندانشگاه بوعلي ،دانشکده کشاورزی ،گروه علوم دامي وی دکتریدانشج2و  دانشيار1

 سينا همداندانشگاه بوعلي ،رادامپزشکيدانشکده پي ،علوم درمانگاهياستادیار گروه 3

 22/61/33؛ تاریخ پذیرش: 11/60/33تاریخ دریافت: 

 چکيده

هاای ، فراسنجهرشدسلنيوم بر های خوراکي اثر منابع مختلف مکملاین آزمایش به منظور بررسي 

رأس باره نار  22انجام شاد  تداداد  روز 26به مدت  های پرواری مهربانهماتولوژی و شکمبه در بره

گاروه  2طور تصاادفي باه هب، کيلوگرم 1/35±2/2ميانگين وزن بدن  ماه و 2-5مهربان با ميانگين سن 

 گرمميلي 60/6، حاوی مکمل سلنيومفزودن بدون اپایه جيره )گروه شاهد  تقسيم شدند  تيمارها شامل:

سلنيوم یا  سلنيوم بصورت مخمر سلنيومي در کيلوگرم گرمميلي 2/6جيره شاهد+  سلنيوم(؛ در کيلوگرم

 2/6جياره شااهد+  سالنيوم بصاورت سالنيت سادیم و در کيلاوگرم گارمميلي 2/6؛ جيره شاهد+آلي

هاا در بره ،زنده ند  جهت بررسي تغييرات وزنسلنيوم بصورت سلنيت سدیم بود در کيلوگرم گرمميلي

 26و  35کشاي شادند  در روزهاای ،ا ر، وزن 26و  50، 22، 21، 12روزهای  ابتدای آزمایش و در

شاکمبه گياری از نمونه 26و  35در روزهای گيری از خون و ایش قبل از نوبت غذایي ،بح نمونهآزم

گياری شاد  رای هر حيوان به ،اورت روزاناه انادازهمانده آن نيز بانجام شد  خوراک داده شده و پس

هاای همااتولوژی و هاا، فراسانجهباره رشاد بار داریمدناي جيره تأثير به سلنيوم آلي و مددني افزودن

کاه ، در حالي(P>65/6)نداشت  فس وکينازآمينوترانس راز و کراتينآسپارتات ،فس اتازهای آلکالينآنزیم

داری افازایش داد طاور مدنايهبانسابت باه گاروه شااهد، خون را کسيداز پراگلوتاتيونفداليت آنزیم 

                                                
 :نویسنده مسئول aliarabi@yahoo.comh_ 

 

mailto:h_aliarabi@yahoo.com
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(65/6P<)  سالنيوم آلاي براور  گارم در کيلاوگرمميلاي 2/6مقدار در مقایسه با گروه شاهد، چنين هم

را کااهش داد  کل اسيدهای چرب فرار شکمبه را افزایش و غلظت آمونيااک شاکمبهتوليد داری مدني

(56/6<P)  در هاای شاکمبه ساب  بهباود فراسانجه، سلنيومآلي  رسد که مکملنظر مي طورکلي بهبه

  شودميهای مهربان بره
 

  های شکمبههماتولوژی، فراسنجه، بره مخمر سلنيومي، ،سلنيت سدیم: كليدي واژگان
 

 مقدمه

مواد مددني از جمله مواد مغذی مورد نياز دام هستند که در ح ظ سالمت، رشاد، ایمناي و تولياد 

 بنادیطبقاه نياازو کام  نيااز براساس نياز در دو گروه پاربوده و  ل دام از اهميت خا،ي برخوردارمث

ای طور فزاینادههای اخير بهاست که در سال نيازکم و سلنيوم از جمله مواد مددني ضروری شوند  مي

یا  مااده  عناوانهنقش این عنصر باتوجه محققان تغذیه انسان و دام را به خود مدروف کرده است  

کبد در موش به اثباات رسايد   آسي ، در جلوگيری از (1352)مغذی اولين بار توسط شوارتز و فولتز 

نمایاد  اکسيداني بدن ای ا ميسيستم آنتيها نقش مهمي در با شرکت در ساختمان سلنوپروتئين سلنيوم

نمودن پراکسايد هيادروژن  که در خنثي استآنزیم گلوتاتيون پراکسيداز اولين سلنوآنزیم شناخته شده 

ها مؤثر است  این آنزیم سيد حا،ل از اکسيداسيون چربيهای پراکوليد شده طي متابوليسم و رادیکالت

در برابار خرار را هاای قرماز و سا يد ویاهه گلباولهو با باشدشده مي ءدر ترکي  با گلوتاتيون احيا

 هاایآنازیم ( 2661بن و کریااکوپولوس، )کند وسيله پراکسيدها محافظت مييز بهاکسيداسيون و همول

هاای که در تبدیل شکل غيرفداال هورماون های بدن بودهآنزیمدیدیناز یکي دیگر از سلنو یدوتيرونين

کاه د و با توجه به اینندار نقش مهمي بر عهده یدوتيرونين()تریبه شکل فدال )تيروکسين( تيروئيدی 

افازایش باشاند، از ایان طریا  مايبدن ا متابوليسم عمومي های تيروئيدی در ارتباط مستقيم بهورمون

ت تاأثير نياز به سلنيوم تح  (2616د )ساتل، را تحت تأثير قرار ده تواند رشدميها غلظت و فداليت آن

هاای ع اوني، اساترس دماایي و اسايدهای چارب های اکسيداتيو )بيمااریعوامل ایجادکننده استرس

( قارار دارد هاایاا توکوفرول ایها )بویهه ویتاامين و ميزان آنتي اکسيدان ند دوگانه(غيراشباع با چند پيو

 گرم سلنيوم در کيلوگرم ماده خش  جياره، تو،ايهميلي 2/6تا  1/6مقدار (  با این حال 2616ساتل، )

جداول انجمن ملي که در حالي ،های در حال رشد بوده( برای بره1315)جداول انجمن ملي تحقيقات 
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گرم در کيلوگرم ماده خش  ميلي 22/6تا  22/6( براساس نوع جيره، این مقدار را به 2662)تحقيقات 

که به  بوده دو شکل مدمول سلنيوم خوراکي ،سدیم و مخمر غني از سلنيوم سلنيت  افزایش داده است

آلاي ای از سلنيوم موجود در مخمر غني از سلنيوم، در ترکيبات بخش عمده شوند جيره دام افزوده مي

ر بدن با سلنيوم مددني مت اوت بنابراین متابوليسم آن د ،مانند سلنومتيونين و سلنوسيستئين حضور دارد

باشد  مشخص شده است که ميانگين جذب حقيقي سلنيوم از منبع مخمر سلنيومي در گوسا ند در مي

-در،د مي 56ود نبع سلنيت سدیم، حدکه این مقدار برای سلنيوم از مدر،د بوده در حالي 00حدود 

تحت تاأثير بویهه از منابع مددني زیرا زیست فراهمي این ماده مغذی (، 2661باشد )راک و همکاران، 

نامحلول و غيرقابل جاذب تبادیل  و بخشي از آن به ترکيبات گيردميهای شکمبه قرار ميکروارگانيسم

باا توجاه باه ياه وجود دارد و ارتباط مستقيمي بين مقدار سلنيوم خاک و گ(  2663گردد )اسپيرس، مي

ایان کمبود  هاینشانه، باشدنقاط دنيا از جمله ایران مواجه با کمبود سلنيوم مي که خاک بسياری ازاین

در کشاور ماا ایان  با وجاود  (2662کجوری و شيرازی، ) شایع است ی پرورش یافتههادر دامعنصر 

اکثر و  انجام نشدههای خوراکي سلنيوم واع مکملاثر ان مقدار نياز و تحقيقات چنداني به منظور بررسي

  اسات ،ورت گرفتاهتحقيقات بر مبنای است اده از مکمل مددني، به ،ورت تزریقي و در جنس ماده 

 اثارتحقي  حاضر با هادف مقایساه  رسد ضروری به نظر مي بيشتر در این زمينهنياز به تحقيقات لذا 

 های نار مهرباانبرهدر  و شکمبه هماتولوژی های، فراسنجهعملکرد بر سلنيوم های آلي و مددنيمکمل

 انجام شد 

 

 هامواد و روش

 26سينا همدان طي  در ایستگاه تحقيقات دامپروری گروه علوم دامي دانشگاه بوعلياین پهوهش 

 کيلوگرم 1/35 ±2/2ماهه با ميانگين وزن بدن  2-5رأس بره نر  22انجام شد  بدین منظور تدداد  روز

ها، ابتدا دی بود که قبل از قرار گرفتن دامجایگاه ان را 22ها شامل داری دامخاب شد  جایگاه نگهانت

انجمن ملي جيره غذایي با توجه به جداول نيازهای غذایي تميز و سپس با شدله افکن ضدع وني شد  

در  غذایي جيره ترکي  های دام به جز سلنيوم تأمين شد و کليه نياز گردیدتنظيم ( 1315)تحقيقات 

در،د  1/6) منظور افزودن سلنيوم به جيره از مخمر سلنيوميبه نمایش داده شده است  1جدول 

و سلنيت سدیم تهيه شده از شرکت مرک )مرک، )وتاک، تهران( تهيه شده از شرکت وتاک سلنيوم( 

 ها است اده گردید عنوان حامل مکملبوس گندم نيز بهآلمان( است اده شد  از س
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ای با جيره بدون مکمل پذیری به محيط و جيره جدید در ی  دوره دو ه تهها جهت عادتبره

به  هابرهها بدست آید  وزن اوليه آنتا توزین شده طي دو روز متوالي  هاسپس برهسلنيوم تغذیه شدند  

به آزاد رسي و با دستبره( و بصورت ان رادی  0تيمار تقسيم شده )هر تيمار شامل  2طور تصادفي به 

 پایهجيره  -2؛ ی سلنيوم )شاهد(هاجيره غذایي پایه بدون مکمل -1تيمارها شامل: تغذیه شدند   خوراک

+  پایهجيره  -3 مخمر سلنيومي؛گرم سلنيوم به ازاء هر کيلوگرم ماده خش  خوراک به شکل ميلي 2/6+ 

+  پایهجيره  -2 و ل سلنيت سدیمگرم سلنيوم به ازاء هر کيلوگرم ماده خش  خوراک به شکميلي 2/6

جيره غذایي در  بود  گرم سلنيوم به ازاء هر کيلوگرم ماده خش  خوراک به شکل سلنيت سدیمميلي 2/6

 ،مصرفيمنظور تديين مقدار خوراک   بهها قرار گرفتبدد از ظهر( در اختيار بره 0،بح و  1دو نوبت )

تغييرات وزن، پس از جهت بررسي   شده کسر گردید مانده از ماده خش  خوراک دادهماده خش  باقي

با اعمال محروميت قبلي  26و  50، 22، 21، 12ها در ابتدای آزمایش، در روزهای تديين وزن همه بره

 انجام شد  طي دو روز متوالي ساعت( از آب و خوراک، وزن کشي 12-12)

ذایي ،ابح و باا اعماال قبال از نوبات غا ،26و 35عالوه بر روز شاروع آزماایش، در روزهاای 

)کوماار و  گياری شادهاا خاوناز طری  ورید وداج از تماام باره، ساعته 12تا  12محدودیت غذایي 

هاای فراسانجهگيری اندازه له جداگانه یکي حاوی هپارین برایدو لو بهخون نمونه   (2663همکاران، 

ین جهات بدسات آوردن سارم و دیگری بدون هپاار گلوتاتيون پراکسيدازهماتولوژی و فداليت آنزیم 

های همااتولوژی باا فراسنجه و ارسالبه آزمایشگاه  بالفا،لههای خون کامل هپارینه نمونه  شد قلتمن

 تدياين شاد  ، سااخت اتاریش(1/2مادل  1دیاترون آباکوساست اده از دستگاه سلول شمار اتوماتي  )

، آسااپارتات 2راتين فساا وکيناز، کااتااام، آلبااومين، گلوبااولين گيااری غلظاات گلااوکز، پااروتئيناناادازه

فداليت آنزیم انجام شد  شرکت پارس آزمون های سرم توسط کيت 2و آلکالين فس اتاز 3آمينوترانس راز

مرااب  باا ، انگلايس(، راندوکس)محصول شرکت  رانسل کيت توسطخون کامل ز گلوتاتيون پراکسيدا

سااخت ، 166 5وارینکاری)مادل اساپکتروفتومتر دساتگاه و توسط  دستورالدمل شرکت سازنده کيت

)ماده خش ، پروتئين خاام و  ترکي  شيميایيو غلظت سلنيوم گيری شد  جهت تديين اندازه (استراليا

                                                
1- Diatron Abacus 

2- Creatine phosphokinase (CPK) 

3- Aspartate aminotransferase (AST) 

4- Alkaline phosphatase (ALP) 

5- Varincary 100 
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( است اده شد  فيبار ناامحلول در 1336)تجزیه  استاندارد هایهای خوراک از روشنمونه (عصاره اتری

( تدياين 1331سوسات و همکااران )وش ونشوینده خنثي و فيبر نامحلول در شوینده اسيدی نيز به ر

 د  ش

 

 

بوسيله  سي مایع شکمبهسي 56قبل از نوبت غذایي ،بح حدود و آزمایش  26و  35روزهای  در

جهت تديين اسيدهای چرب فرار ی ،اف شده هاها گرفته شد  سپس نمونهاز راه دهان بره لوله مری و

از انتقال به آزمایشگاه در پس  و هشددار محتوی اسيد سول وری  ریخته  و آمونياک در ظروف درپوش

از کل اسيدهای چرب فرار   (2663)وانگ و همکاران،  گراد نگهداری شدنددرجه سانتي -26دمای 

 تركيب شيميايي مواد خوراكي و جيره پايه مورد استفاده در آزمايش -1جدول 

 ترکي  جيره گرم در کيلوگرم ماده خش 

 یونجه 326

 جو 516

 کنجاله سویا 26

 سبوس گندم 56

 1مکمل ویتاميني و مددني 16

 لوگرم ماده خش ()گرم در کي ترکي  شيميایي جيره پایه

 ماده خش  363

 )مگاکالری در کيلوگرم ماده خش ( انرژی قابل متابوليسم 2/2

 پروتئين خام 133

 نامحلول در شوینده اسيدی فيبر 111

 نامحلول در شوینده خنثي فيبر 330

 عصاره اتری 2/12

 کلسيم 5/0

 فس ر 2/3

 در کيلوگرم ماده خش ( گرمميلي)سلنيوم  60/6

 5، روی گرمميلي 1، منگنز گرمميلي 5، آهنگرم ميلي 0ر کيلوگرم از جيره پایه مقدار: مددني در هبا است اده از مکمل  -1

المللي ویتامين واحد بين 266، بتاکاروتنالمللي واحد بين 1666، یدگرم ميلي 2/6، کبالت گرمميلي 65/6، مسگرم ميلي

 فراهم شد  توکوفروللي الملواحد بين 26و  فرولکوله کلسي
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به این   (1352 ،بارنت و رید) گيری شداندازهاز دستگاه مارخام روش تقرير در بخار و با است اده 

ليتر بافر اگزاالت )مخلوط اسيد ميلي 2و  ليتر از بخش ش اف مایع شکمبهميلي 2،ورت که ابتدا مقدار 

آوری ( به دستگاه تزری  شد، پس از جمع1:1در،د به نسبت  16در،د و اگزاالت پتاسيم  5اگزالي  

قرره مدرف فنل فتالئين اضافه شد  سپس محلول به  2مایع تقرير شده توسط ارلن، به محلول حا،ل 

 های چرب فرار از رابره زیر محاسبه شد:ت کل اسيدغلظ نرمال تيتر شد  61/6دست آمده توسط سود 

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

 ( 1316گانگ، 

ي و برای ، ات وزن بدن، خوراک مصرف این پهوهش به ،ورت طرح کامالً تصادفي اجرا شد 

مقدار مشاهده تيمار  ij= Yکه ، بروریاست اده شد ij+e i= µ + T ijYضری  تبدیل غذایي از مدل آماری 

i  ام در تکرارj ام؛µ =  اثر ميانگين؛iT =  اثر تيمارi  ام؛ije =  اثرخرای آزمایش مربوط به تيمارi  ام در

 ام  jتکرار 
راتين فس وکيناز، آسپارتات آمينوترانس راز و کتام، آلبومين، گلوبولين،  پروتئين، غلظت گلوکز

غلظت کل و های هماتولوژی ، فراسنجهپراکسيداز فداليت آنزیم گلوتاتيونآلکالين فس اتاز سرم، 

های تکرار شده در چارچوب طرح کامالً به ،ورت اندازهآمونياک مایع شکمبه  ر واسيدهای چرب فرا

 زیر نشان داده شده است:آماری آن در  تصادفي تجزیه شدند که مدل
ijk+ Eb ij+ AB j+ B i.k+ Ea i= µ + Aijk Y 

ijkY =  مشاهده مربوط به تيمارi گيری و زمان اندازهj  در تکرارk ؛µ = ؛ هاميانگين کلي مشاهدهiA = 

و زمان  iکنش تيمار  برهم = ijAB؛ jگيری اثر زمان اندازه = jB؛ اشتباه ا،لي = ikEa؛ iاثر تيمار 

  اشتباه فرعي = ijkEb؛  jگيری دازهان

انجام شد   65/6ای دانکن با سرح احتمال خرای ها با است اده از آزمون چند دامنهمقایسه ميانگين

 ،ورت گرفت  1/3 ویرایش شده ویرایش SASافزار آماری ها با است اده از نرمتجزیه و تحليل داده
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 نتايج و بحث

آلي و مددني، از نظر افزایش وزن روزانه، خوراک مصرفي و ضری  افزودن سلنيوم از دو منبع 

 گروهو  آلي، مددني داری را بين تيمارهای دریافت کننده سلنيومتبدیل غذایي، ت اوت آماری مدني

داری در ( ت اوت مدني2663  همسو با نتایج حاضر، وینوال و همکاران )(2جدول ) شاهد ایجاد نکرد

گرم در ميلي 25/6و  3/6های دریافت کننده رفي و ضری  تبدیل غذایي برهافزایش وزن، خوراک مص

گرم ميلي 13/6سلنيوم به ،ورت مخمر سلنيومي و سلنيت سدیم )عالوه بر جيره پایه حاوی  کيلوگرم

سلنيوم به  در کيلوگرم گرمميلي 3/6و  15/6  افزودن مقدار ندمشاهده نکردسلنيوم(  در کيلوگرم

سلنيوم نيز تأثيری بر نرخ رشد و  در کيلوگرم گرمميلي 13/6به جيره پایه حاوی  یمسد،ورت سلنيت 

در مقابل، افزودن (  2661کومار و همکاران، های در حال رشد نداشت )ضری  تبدیل غذایي بره

 63/6به جيره پایه حاوی  گرم در کيلوگرمميلي 3/6( به ميزان 2611شي و همکاران )سلنيوم در تحقي  

تر در بزها شد  دليل این سلنيوم باعث افزایش وزن و مصرف خوراک روزانه بيش گرم در کيلوگرميميل

( در تحقي  در کيلوگرمگرم ميلي 60/6مقدار بيشتر سلنيوم جيره پایه )از توان ناشي اختالف را مي

های يماریهای اکسيداتيو )بت تأثير عوامل ایجاد کننده استرسحاضر دانست  نياز به سلنيوم تح

ها )بویهه ند دوگانه( و ميزان آنتي اکسيدانع وني، استرس دمایي و اسيدهای چرب غيراشباع با چند پيو

تابوليکي های تيروئيدی نقش مهمي در عملکردهای مهورمون ( 2616)ساتل،  ( قرار داردتوکوفرول

ي ضروری در ساخت و اتترکيبا هسلنوپروتئينتوان به رشد و نمو اشاره نمود  دارند که از آن جمله مي

 است زیاد غده تيروئيد که مقدار سلنيوم در رسدباشند و بنظر ميهای تيروئيدی ميفداليت هورمون

های تيروئيدی شکل غيرفدال هورمون با در نرر گرفتن اثر سلنيوم بر تبدیل ( 2665آرتور،  )بکت و

اینکه نتيجه اثر بر متابوليسم و عملکرد دام و  ( و دریدوتيرونينری ت( به شکل فدال )تترایدوتيرونين)

ها با است اده از دار شدن عملکرد برهای بود، مدنيمقدار سلنيوم در جيره پایه نزدی  به مقدار حاشيه

به ، ردر تحقي  حاض هاحيري و جيره دامبا توجه به شرایط کنترل شده م سلنيوم دور از انتظار نبود اما

سلنيوم جيره پایه برای جلوگيری از عوارض احتمالي ناشي از کمبود سلنيوم بر رسد که مقدار نظر مي

  کافي بوده است ی گروه شاهدهاعملکرد بره
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 هاي متفاوتدر تيمارها مقايسه ميانگين مربوط به عملکرد بره -2 جدول

 تيمار/ فاکتور
 وزن ابتدایي

 )کيلوگرم(

 وزن نهایي

 )کيلوگرم(

 زنوميانگين افزایش 

 روزانه )کيلوگرم(

ميانگين خوراک 

 مصرفي )کيلوگرم(

ضری  

 تبدیل

 061/0 552/1 221/6 12/52 20/35 شاهد

 15/0 530/1 221/6 02/55 31/35 (2/6) سلنيوم آلي

 233/0 063/1 253/6 12/53 35/30 (2/6) مددنيسلنيوم 

 533/0 065/1 223/6 25/53 15/30 (2/6) مددنيسلنيوم 

 321/6 332/6 610/6 52/1 21/1 دخرای استاندار

 011/6 261/6 212/6 205/6 132/6 سرح احتمال

 

پروتئين تام، های هماتولوژی، فراسنجهداری بر غلظت ها تأثير مدنيتيمار، 3جدول  مراب  با

داری بين تيمارهای دریافت کننده و ت اوت مدني نداشتندها برهسرم خون و گلوکز گلوبولين  ،آلبومين

منظور بررسي اثر سلنيوم بر تحقيقات انجام شده به ( P>65/6) يوم مددني و آلي وجود نداشتسلن

توان آن را ناشي از طول دوره های هماتولوژی نتایج مت اوتي را به دنبال داشته است که ميفراسنجه

و  جف نهادن ( 2611)مهری و همکاران،  جيره پایه دانستموجود در تحقي ، نوع دام و مقدار سلنيوم 

، سدیم سلنيوم به ،ورت سلنيت گرم در کيلوگرمميلي 3/6( با تأمين مقدار 2612همکاران )

، هماتوکریت و های قرمز، تغييری در مقدار گلبولهای شيریدر گاو مخمرسلنيومي و نانوسلنيوم

( نيز 2611مهری و همکاران ) باشد همسو مي مشاهده نکردند که با نتایج این تحقي خون هموگلوبين 

های ذکر شده هایي که سلنيوم را به ،ورت تزریقي دریافت کرده بودند تغييری در فراسنجهدر بره

اکسيداني آن در  مرتبط با نقش آنتي های قرمزگلبولاثر سلنيوم بر  که رسدمشاهده نکردند  به نظر مي

مهری باشد ) آنهاش طول عمر های درون سلولي و به دنبال آن افزایمح اظت از غشاء سلولي و اندام 

با  روز 36ي که بمدت های( مشاهده نمودند که در بره2662(  فاکسوا و همکاران )2611و همکاران، 

تدداد و تغذیه شده بودند، سلنيوم بصورت مخمر سلنيومي  گرم در کيلوگرمميلي 3/6جيره حاوی 

عليرغم  ، بر این اساسفزایش یافتهای قرمز اگلبول به تغييرات فشار اسمزی در چنين مقاومتهم

های قرمز در تيمارهای دریافت کننده سلنيوم اشاره به گلبول دار، مقدار باالتروجود ت اوت مدنيعدم 

تواند بر تدداد و فداليت کمبود سلنيوم مي های نوزاد،تر دامبواسره حساسيت بيشاین نکته دارد  

کننده مانند  وزهای فاگوسيتسلولی س يد و بویهه هاگلبول  مؤثر باشد هاآنهای س يد گلبول
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های آزاد که با توليد رادیکالهای وابسته به اکسيهن ها برای نابودی عوامل مهاجم از واکنشنوتروفيل

خود نيز در مدرض اثرات مخرب این مواد قرار دارند و کاهش بنابراین  کننداست اده ميهمراه است، 

رادوستيس و شود )ز وابسته به سلنيوم باعث کاهش فداليت و تدداد آنها ميپراکسيدا فداليت گلوتاتيون

های س يد در تيمارهای دریافت کننده سلنيوم نسبت دار شدن تدداد گلبولعدم مدني(  2666همکاران، 

نسبت به استرس  های تحقي  حاضردام ترکمحساسيت احتماالً تر و سن بيشبا توجه به گروه شاهد، 

شده آزمایش قابل توجيه به بهداشتي کنترل  شرایطچنين همو ( 2616)ساتل، های ع وني و بيماری

های ( به کاهش تدداد گلبول2662در مقابل نتایج حاضر، گزارش فاکسوا و همکاران )رسد  نظر مي

 22/6بهمراه توکوفرول گرم ميلي 26با تزری  ه تگي مقدار ( 2662س يد و نتيجه تحقي  عباس )

بين و هماتوکریت اشاره داشته به افزایش مقدار هموگلوگرم سلنيوم به ازای کيلوگرم وزن زنده، ميلي

 گيری بر غلظت پروتئينهای مدمول اثر چشم، سلنيوم در غلظتانجام شده تر تحقيقاتر بيشد  است

همکاران   از آن جمله کومار و شته استاتام، آلبومين، گلوبولين و نسبت آلبومين به گلوبولين ند

، (سلنيوم گرم در کيلوگرمميلي 13/6حاوی )هایي که عالوه بر جيره پایه ( ت اوتي را بين بره2661)

سلنيوم به ،ورت سلنيت سدیم دریافت کرده بودند، مشاهده  گرم در کيلوگرمميلي 3/6و  15/6مقدار 

های ده ت اوتي در برههای یاد ش( نيز از نظر فراسنجه2663چنين کومار و همکاران )نکردند  هم

های گروه سدیم و سلنومتيونين و بره سلنيوم به ،ورت سلنيتگرم ميلي 15/6دریافت کننده مقدار 

گرم در ميلي 3/6( با است اده از مقدار 2661شاهد گزارش ندادند  در مقابل، موگال و همکاران )

مشاهده  ش در ميزان گلوبولين راسلنيوم در گاوميش، کاهش در مقدار آلبومين سرم و افزای کيلوگرم

مبني بر  (2611نتایج تحقي  حاضر در تراب  با نتایج محققاني همچون مهری و همکاران ) نمودند 

( در 2663ابراهيمي و همکاران ) ،باشد  در مقابلها مياثر بودن سلنيوم بر غلظت گلوکز خون برهبي

سلنيوم به ،ورت مخمر سلنيوم دریافت  لوگرمگرم در کيميلي 3/6های شيرخواری که مقدار گوساله

انسولين سلنيوم دانستند  علت  شبهکردند، کاهش در ميزان گلوکز را مشاهده نمودند و دليل آن را اثر 

توان به نوع دام و ت اوت بين متابوليسم گلوکز در نشخوارکنندگان جوان و بالغ نسبت را مي این ت اوت

 داد 
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 هاي متفاوتدر تيمارهماتولوژي هاي ن فراسنجهمقايسه ميانگي -3جدول 

 تيمار/ فاکتور
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 32/01 33/22 22/30 22/02 26/31 35/11 33/32 05/15 شاهد

 20/26 21/33 60/35 53/01 33/26 16/12 05/32 61/12 (2/6) سلنيوم آلي

 61/26 06/31 61/30 01/02 20/26 61/12 22/35 62/12 (2/6) مددنيسلنيوم 

 13/26 25/32 02/32 63/02 22/31 33/11 23/33 26/10 (2/6) مددنيسلنيوم 

 161/6 16/2 22/1 26/2 60/1 232/6 51/3 516/6 خرای استاندارد

 222/6 222/6 236/6 031/6 233/6 225/6 212/6 331/6 سرح احتمال

 223/6 200/6 223/6 511/6 130/6 105/6 221/6 031/6 زمان اثر

 120/6 121/6 316/6 363/6 121/6 223/6 161/6 520/6 زمان× تيمار اثر

 

است  افزودن  ارائه شده 2پراکسيداز خون در جدول به ميزان فداليت آنزیم گلوتاتيون نتایج مربوط

گلوتاتيون پراکسايداز  های آلي و مددني سلنيوم به جيره در مرالده حاضر، باعث افزایش فداليتمکمل

ارتبااط توان به وجود سلنيوم در جيره نسابت داد  این آنزیم را ميعلت افزایش   (P<65/6شد ) خون

همين دليل فداليات در خون وجود دارد، به پراکسيداز مستقيمي بين غلظت سلنيوم و فداليت گلوتاتيون

آبليتاس و همکااران، شود )این آنزیم بدنوان شاخص مهمي برای وضديت سلنيوم دام در نظر گرفته مي

و  2/6م سلنيوم آلاي و گرم در کيلوگرميلي 2/6های مصرف کننده داری بين گروهت اوت مدني(  2666

هرچند از لحاا  عاددی فداليات ایان   گرم در کيلوگرم سلنيوم از منبع مددني وجود نداشتميلي 2/6

که با توجه به همبستگي بااالی  تر بودگرم در کيلوگرم سلنيوم بيشميلي 2/6با مصرف  گروهآنزیم در 

مراب  با نتایج حاضر، کين   رسدر ميخون و فداليت آن منرقي به نظ( بين مقدار سلنيوم 35/6)حدود 

 60/6باه جياره پایاه حااوی  سالنيوم گرم در کيلاوگرمميلي 1/6( با افزودن مقدار 2662و همکاران )

گلوتااتيون های پرواری، افزایش در فداليات سلنيوم بصورت آلي و مددني در بره گرم در کيلوگرمميلي

رغام افازایش فداليات ایان محققين دریافتند که عليچنين این   همندخون را گزارش نمود پراکسيداز

داری باين ایان دو ناوع مشااهده نشاد  در آلي نسبت به مددني، اختالف مدني آنزیم با است اده از منبع

 گارم در کيلاوگرمميلاي 15/6( با افزودن سلنيوم به جيره پایه حاوی 2660مقابل، جونيپر و همکاران )
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تواند به مقدار باالتر سلنيوم توجهي را بيان نکردند  که این ت اوت ميسلنيوم در گاوشيری ت اوت قابل 

   نسبت داده شود آن تحقي  در جيره پایه

 کاراتين فسا وکيناز و آساپارتات آمينوترانسا راز ،آلکالين فس اتاز هایطور مدمول فداليت آنزیمهب

 گيرناد در نظار مايع ونت  و های بافتي ناشي از استرسبررسي آسي  عنوان شاخصهرا بسرم خون 

و شاخصاي از  شادهآزاد  خون به هاسلولآسي   ، اما باطور طبيدي داخل سلولي هستندبه هانزیمآاین 

هاا در خاون را باه دنباال کمبود سلنيوم، افزایش مقدار این آنازیم  آیندها به حساب ميبافتتخری  

،ورت آلي یا مددني سلنيوم بهاز مکمل  است اده(  در تحقي  حاضر 2661دیویس و همکاران، ) داشت

دهنده عادم که نشان ها نداشتسرم خون بره آسپارتات آمينوترانس رازبر فداليت آنزیم  داریمدني تأثير

برابار که مقدار سلنيوم جيره پایه ا توجه به اینب  باشدوجود آسي  بافتي در حيوانات مورد آزمایش مي

باود )سااتل، ( گرم در کيلوگرم ماده خشا ميلي 62/6-60/6)سلنيوم ی احاشيهکثر دامنه أبا ميزان حد

در تحقيقي دیگر که با هدف مقایسه مکمل آلي و مددني انجام شاد باشد   تواند قابل توجيهمي( 2616

سالنيوم باه ،اورت سالنومتيونين و  گرم در کيلوگرمميلي 15/6مشخص گردید که افزودن مقدار نيز 

آساپارتات سالنيوم تاأثيری بار فداليات  گارم در کيلاوگرمميلاي 13/6ایاه باا سدیم به جيره پ سلنيت

(  باا ایان حاال آزماایش ساينگ و 2663کومار و همکاران، ها نداشت )سرم خون بره آمينوترانس راز

سالنيوم افازایش  گارم در کيلاوگرمميلي 52/1های مکمل شده با مقدار ( در گاوميش2662همکاران )

ها در مقادیر چندین برابر نياز سلنيوم که نشان از آسي  به بافت را به دنبال داشتفداليت آنزیم مذکور 

های ن به ميزان زیادی با آسي  ماهيچهفس وکيناز آنزیمي درون سلولي است که افزایش آ کراتين  دارد

ن های متدددی مبني بر اثار افازود(  گزارش1330اندرس و همکاران، باشد )مي مرتبط اسکلتي و قل 

های مواجه با کمبود سلنيوم در دساترس فداليت این آنزیم در برهکاهش سلنيوم خوراکي و تزریقي بر 

رسد که در تحقي  حاضر عدم (  به نظر مي2662فاکسوا و همکاران، ؛ 2611مهری و همکاران، است )

دار سالنيوم کافي بودن مقا نشان دهندهشاهد و تيمارهای مکمل شده گروه دار بين وجود ت اوت مدني

و عاری از استرس برای جلوگيری از آسي  باه بافات ماهيچاه ماه  5تا  2ی با سن هادر برهجيره پایه 

گرم ميلي 25/6و  3/6مقدار به نيز با است اده از منبع آلي و مددني ( 2662)باشد  وینوال و همکاران مي

داری را در ت ااوت مدناي (سلنيوم گرمدر کيلو گرم ميلي 13/6حاوی )جيره پایه  عالوه بر در کيلوگرم

نيز تحت تأثير تيمارهاا قارار  آلکالين فس اتازمقدار فداليت آنزیم   کردندفداليت آنزیم مذکور گزارش ن

های مکمل شده با مقدار ( در گاوميش2661نگرفت که در تراب  با نتایج تحقيقات موگال و همکاران )
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(، افازایش 2662، سينگ و همکاران )حاضرد  در مقابل نتایج باشسلنيوم مي گرم در کيلوگرمميلي 3/6

را  سالنيوم گرم در کيلوگرمميلي 52/1های مکمل شده با مقدار را در گاوميش آلکالين فس اتازفداليت 

 5)مقادار سامي سالنيوم  گزارش نمودند که احتماالً مربوط به اثر مقادیر بااالتر از نيااز و نزدیا  باه

  (2665، ملي تحقيقات)انجمن  باشدها ميبر تخری  بافتم ماده خش ( در کيلوگر گرمميلي

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

 *فسفاتاز سرم

 تيمار/ فاکتور
 گلوتاتيون پراکسيداز

 هموگلوبين( )واحد در گرم

 کينازکراتين فس و

 )واحد در ليتر(

 آالنين آمينوترانس راز

 )واحد در ليتر(

 آلکالين فس اتاز

 )واحد در ليتر(

 223/3b 5/131 0/162 6/323 شاهد

 220/5a 3/161 2/10 1/326 (2/6) سلنيوم آلي

 212/2a 2/111 5/31 1/313 (2/6) مددنيسلنيوم 

 202/1a 2/161 1/31 2/311 (2/6) مددنيسلنيوم 

 1/13 2/1 2/12 2/22 استانداردخرای 

 302/6 512/6 335/6 6661/6 سرح احتمال

 521/6 305/6 363/6 100/6 زمان اثر

 320/6 311/6 320/6 312/6 زمان× تيمار اثر

 باشد مي 65/6دار در سرح دهنده اختالف آماری مدنيحروف غير مشابه درهر ستون ازهر بخش نشان*

 

کل اسيدهای  غلظت ت اوت تيمارها از نظرن نکته است که یبازگوی ا 5 نتایج ذکر شده در جدول

ترین غلظت اسيدهای چرب بيشکه بروری، (P<65/6) دار استمدني شکمبهآمونياک چرب فرار و 

مول بر ليتر( مربوط به تيمار ميلي 31/2غلظت آمونياک )ترین مول بر ليتر( و کمميلي 60/162فرار )

که گروه شاهد داری با که ت اوت مدنيباشد سلنيوم آلي مي گرم در کيلوگرمليمي 2/6دریافت کننده 

ترین غلظت آمونياک بيشو مول بر ليتر( ميلي 22/31)ترین غلظت اسيدهای چرب فرار دارای کم

ها ت سلنيوم برای رشد ميکروارگانيسماگرچه نقش و اهميدارد   باشد،ميمول بر ليتر( ميلي 62/3)

گر بهبود تخمير در تر اسيدهای چرب فرار با افزودن سلنيوم بيانده است، اما توليد بيششناخته نش

افزایش توليد استات، بوتيرات، پروپيونات چندین محق  ( و 2663باشد )وانگ و همکاران، ه ميشکمب
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( 2663؛ وانگ و همکاران، 1320حيدراوغلو و لسارد، فرار را با افزودن سلنيوم )و کل اسيدهای چرب 

 گزارش نمودند ( 1332اوغلو و همکاران،  )نظير توکوفرول بهمراهو سلنيوم 

تر بيشرا  های سلولوالیتي  شکمبهباکتری( غلظت بهينه آمونياک برای رشد 1322ساتر و اسالیتر )

که مقادیر بدست آمده در این آزمایش نياز مناسا  بارای رشاد و  اعالم نمودندمول در ليتر ميلي 5از 

)واناگ و سدیم  سلنيومي نسبت به سلنيت گوارش بهتر فيبر با است اده از مخمرباشد  ها مييت آنفدال

که مصرف کننده عماده آمونيااک های سلولوالیتي  تواند تأیيدی بر رشد باکتریمي( 2663همکاران، 

ف ایان های شکمبه به قابليت دسترساي مناابع مختلااست اده از سلنيوم توسط ميکروب  هستند، باشد

ند های شکمبه قادرمشخص شده است که باکتری(  1301عنصر بستگي دارد )حيدراوغلو و همکاران، 

د های نامحلول و غيرقابل دسترس مانند سلنيد تبدیل کننای از سلنيوم مددني را به شکلتا بخش عمده

تاوان روه شاهد را مايدار نبودن اثر افزودن سلنيوم مددني نسبت به گ(  بنابراین مدني2663)اسپيرس، 

 های شکمبه به منابع مددني نسبت داد به دسترسي کمتر ميکروب

 
 *هاي متفاوتغلظت اسيدهاي چرب فرار و آمونياک شکمبه در تيمارمقايسه ميانگين مربوط به  -5جدول 

 تيمار/ فاکتور
 کل اسيدهای چرب فرار

 )ميلي مول در ليتر(

 آمونياک

 )ميلي مول در ليتر(

 31/22b 3/62a شاهد

 162/60a 2/31b (2/6) سلنيوم آلي

 166/63ab 1/01ab (2/6) مددنيسلنيوم 

 35/22b 1/01ab (2/6) مددنيسلنيوم 

 311/6 22/2 خرای استاندارد

 621/6 622/6 سرح احتمال

 052/6 231/6 زمان اثر

 216/6 132/6 زمان× تيمار اثر

 باشد مي 65/6دار در سرح ن دهنده اختالف آماری مدنيهر ستون ازهر بخش نشا حروف غير مشابه در*

 

 گيري نهايينتيجه

های های هماتولوژی و شاخصدهد که از لحا  فراسنجهبرورکلي نتایج مرالده حاضر نشان مي

 2/6و  گرم در کيلوگرمميلي 2/6داری بين تيمارهای دریافت کننده مقدار ت اوت مدني ،آسي  بافتي
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با   اما نداشتچنين بين منابع آلي و مددني سلنيوم وجود سلنيوم و گروه شاهد و هم لوگرمگرم در کيميلي

 مشاهده شد خون کامل  پراکسيداز داری در فداليت آنزیم گلوتاتيونافزایش مدنيدریافت مکمل سلنيوم 

در سلنيوم،  گرم در کيلوگرمميلي 60/6جيره پایه حاوی رسد که افزودن سلنيوم به به نظر ميهمچنين 

با بهبود ، با این وجود نداشتتأثيری بر عملکرد این دام  ماه، 5تا  2ی پرواری با ميانگين سن هابره

  شدهای شکمبه همراه جهفراسن
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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 
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