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چکیده

1

سابقه و هدف :دوره انتقال گاوهای شیری از  3تا  2هفته قبل از زایش و  2تا  3هفته بعد از زایش را شاامل مایشاود باهدلیال
اهمیتی که این دوره بر ر وی سالمت و تولید دام دارد مدیریت و تغذیه گاوهای دوره انتقال در چندین سال اخیر بیشترین توجاه
را به خود جلب کرده است همچنین ،استفاده از منابع مختلف امالح معدنی و اثر این امالح با مناابع مختلاف بار روی عملکارد
متابولیسمی مورد توجه مراکز علمی و تحقیقاتی میباشد هدف از این مطالعه بررسی تاثیر ناانو ررا
ترکیبا

سالنیوم بار روی تولیاد و

شیر و فراسنجههای خونی مرتبط با وضعیت التهابی و انرژی گاوهای تازهزای هشالتاین در مقایساه باا سالنیوم از منباع

سدیم سلنیت بود
مواد وروشها :در این مطالعه ،تعداد  16راس گاو شیری هلشتاین ( 5±2روز شیر دهی) انتخاب و وارد آزمایش شدند گاوها در
جایگاههای انفرادی برای دوره آزمایشی  35روزه برای دو تیمار آزمایشی به صور

تصادفی توزیع شدند ،تیمارهاای آزمایشای

شامل )1 :جیره محتوی سدیم سلنیت ( 0/3پیپیام در روز سدیم سلنیت) و  )2جیره محتوی نانوررا
روز نانوررا

سلنیوم) برای تولید و ترکیبا

سلنیوم ( 0/3پیپایام در

شیر کلیه گاوها اندازه گیری گردید فراسنجههای پالسمایی کلسترول ،بیلی روبین،

آلبومین ،اسیدهای چرب غیر استریفه شده ،بتا هیدروکسی بوتیرا

اسید ،کلوگز ،پاروتیین کال ،اوره خاون و گلوباولین در ساه

فاصله زمانی  14 ،1و  30از آزمایش اندازه گیری شدند در این آزمایش شاخص عملکرد کبدی مورد ارزیابی قرار گرفت
یافتهها :اختالف معنی داری در تولید شیر و ترکیبا

شیر ،به غیر از درصد پروتیین شایر ،مشااهده نشاد درصاد پاروتیین شایر

گاوهای گروه تغذیه کننده از جیره همراه نانو ررا

سلنیوم نسبت به گاوهای تغذیه شده با جیره همراه سدیم سلنیت بااتتر باود

( )p≤0/05اختالف معنی داری در غلظت اوره پالسمایی در بین دو تیمار مورد بررسی در آزمایش حاضر مشاهده نشد باا ایان
حال اوره پالسما از لحاظ عددی در گاوهای که با جیره همراه با نانو ررا

سلنیوم تغذیه شده بودند در مقایسه با گاوهای تغذیه

شده با جیره همراه سدیم سلنیت پایین تر بود غلظت پروتیین کل ( ) P=0/06و گلوبولین پالسما ( ) P=0/1از لحاظ آماری در
بین دو گروه تیماری تمایل به معنیداری داشت تفاو

معنی داری در فراسنجههای خونی مارتبط باا عملکارد کبادی در باین

تیمارهای آزمایشی دیده نشد بطوریکه میزان کلسترول ،بیلی روبین و آلبومین پالسمای خون در گروه گاوهاای تغذیاه شاده از
سدیم سلنیت در مقایسه با گروه گاوهای تغذیه شده از نانو ررا

*نویسنده مسیولrezayazdi@ut.ac.ir :
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سلنیوم تفاو

معنیداری نداشتند همچنین وقتی مقاادیر ایان
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فراسنجهها در فرمول شاخص عملکرد کبدی قرار گرفتند اختالف معنیداری در بین گاوها در رابطه با شااخص عملکارد کبادی
مشاهده نشد
نتیجهگیری :نتایج مطالعه حاضر نشان داد که جیره همراه با نانو ررا

سلنیوم اثر مثبت بار روی محتاوی پاروتیین شایر داشات

همچنین با نگاه اجمالی بر نتایج فراسنجههای خونی ،هیچ اختالف معنیداری بر روی فراسنجههای خونی گاوهای تغذیه شده از
سلنیوم با منبع نانو یا سدیم سلنیت مشاهده نشد به نظر میرسد با توجه به پیچدهگیهای متابولیکی که گاوهاای شایری در دوره
انتقال و دور تازه زایی تجربه میکنند قضاو

بر اینکه این نانوررا

بتوانند اثر مثبت یا منفی بار روی عملکارد متاابولیکی و در

نهایت عملکرد تولیدی بگذارند قابل تامل بوده و نیاز به بررسی و مطالعا
واژههای کلیدی :نانو ررا

بیشتر در تغذیه نانو ررا

سلنیوم ،گاوهای تازه زا ،فراسنجههای خونی ،تولید و ترکیبا

سلنیوم دارد

شیر

مقدمه
در پژوهشهای محققین تغذیاه گاوهاای شایری،

است ( )41التهاب یک ارتباط گم شاده در پااتولوژی

دوره انتقال (از سه هفته قبل از زایش تا سه هفته بعاد

اخااتاللهااای متااابولیکی در دوره قباال زایااش گاوهااا

از زایش) در مقایسه با ساایر دورههاا باه عناوان دوره

میباشد ( )13انواع مختلف از استراتژیهای تغذیهای

کلیدی ارتباط عوامال مادیریتی ،تغذیاهای ،وضاعیت

برای تسهیل سازگاریهای فیزیولوژیکی و متاابولیکی

ایمنی دام ،ناهنجااریهاای متاابولیکی و پایآیناد آن

باارای دوره انتقااال پیشاانهاد شااده اساات ( 16و ،)36

ناهنجاریهای غیر متابولیکی و تولید مثلی مدنظر قرار

برادفورد و فاارنیی ( )2010پیشانهاد دادناد کاه در

سازگاری هنوز بهطور کامال در

و مشاخص نشاده

گرفته است شروع شیردهی چالشهاای شاگرفی بار

کردن پایهای التهاب اختالت

سازوکارهای مسیول هموستاز انرژی ،پاروتین و ماواد

بر روی استراتژیهای نوین برای ایان اخاتالت

دوره انتقال ،پنچرهای را
بااز

معدنی تحمیل میکند سطح منفی انرژی ،پروتیین و یا

میکند ( )5مطالعاا

مواد معدنی که با آغااز شایردهی در گاوهاای شایری

میدهناد ترکیباا

ارتباط دارد احتماتً در سرکوب ایمنی پیراماون زایاش

جمعیت سلولهای ایمنی در طول دوره قبل زایش اثر

نقش داشته باشد چندین مواد مغاذی شاامل ویتاامین

منفی بگذارند که میتوان به اسیدهای چرب غیر استریفه

 ،Eسلنیوم ،مس و روی که برای حمایات از عملکارد

شده ،بتا هیدروکسی بوتیرا اسید و تغییار در گلاوکز و

سیستم ایمنی شناخته شدهاند نقشهای کلیدی در ایان

قابلیت دسترسی به ریاز مغاذیهاا اشااره کارد ()39

رابطه دارند ( 37 ،33و  ،)43کمبود در این مواد مغذی

متغیرهای خاونی همچاون شااخصهاای متاابولیکی

ضروری سبب سرکوب سیستم ایمنی بادن مایشاود،

می توانند بهعنوان ماانیتور ساالمتی متاابولیکی مطارح

ضعف ایمنی ممکن است بوسیله کمبود در اکثر ماواد

باشند اما بهدلیل تغییرا

فیزیولوژیکی در دوره انتقال،

مغذی ضروری ایجاد شود

تفسیر این شاخصها بسیار پیچده مایشاود از ساوی

مطالعا

زیاادی وجاود دارد کاه نشاان
متاابولیتی ممکان اسات بار روی

اخیر بر روی عملکرد ایمنی ،فاکتورهاای

دیگر ،شاخصهای التهاب عمدتاً پروتیینهای فاز حاد

التهابی ،نقش التهاب در بیمااریهاای عفاونی تمرکاز

با منشاً کبدی میباشند بر اسااس نکاا

رکار شاده،

کردهاند و پیشنهاد شاده کاه التهااب در بیمااریهاای

برتونی و تریویزه ( )2013فرماول شااخع عملکارد

متابولیکی نیز دخیال اسات ( )5باا ایان حاال نقاش

کبدی2را ارائه دادند که میتواند ابزار مفیدی در رابطاه

مسیرهای متابولیکی مارتبط باا التهااب در فراینادهای
)1- Liver functionality index (LFI
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در وضعیت متابولیکی گاوهای دوره انتقاال

مورد نیاز این عنصر را در حدود  0/3پایپایام اعاالم

با قضاو

باشااد ( )4هاار چنااد ساالنیوم یکاای از مهمتاارین

کرده اسات کاه ایان مقادار ماورد نیااز بادون هایچ

کمی به سلنیوم

مسمومیتی مورد استفاده حیوان قرار میگیرد ( )31در

در استراتژیهای سالمتی در دوره انتقاال پرداختاهاناد

مطالعهای تجمع کبدی نانو ررا

سالنیوم در مقایساه

( )5موثر بودن مکملهای ماواد معادنی ناه تنهاا باه

با سلنیت در آبزیاان گازارش شاده اسات ،در هماین

زیست فراهمیشان ،بلکه عملکردهای بیولوژیکیشاان

مطالعااه بااه اسااتفاده از نااانو ررا

ساالنیوم در بااز و

نیز بستگی دارد ( )26مطالعاتی وجود دارد که اثارا

جوجههای گوشتی اشاره شده که ناه تنهاا مسامومیتی

آنتیاکسیدانتها میباشد ،اما مطالعا

منابع مختلف سلنیوم را بر روی فراسنجههای خونی و
بررسی کردند ( 2و  )18تفاو

عملکرد حیوانا

نداشته بلکه اثرا
سایر ترکیبا

بین

مفید این ناانو ررا

در مقایساه باا

سلنیومی گزارش شاده اسات ( )32در

مقدار نیاز به سلنیوم و حد مسمومیت آن کام باوده و

بررسی موهاپاترا و همکاران ( )2014نشاان داده شاده

مزرعهای نسبت به مسامومیتش

است ،مقدار رخیره سلنیوم در بافاتهاای مختلاف در

پایین میباشد ( )35در نشخوارکنندگان برخالف غیار

طیور تغذیه شده با جیره محتوی نانو ررا

سلنیوم در

نشخواکنندگان جذب سلنیت سدیم پایین میباشد این

مقایسه با جیره حااوی سادیم سالنیت (شاکل رایاج

بیشتر به دلیل محیط کاهنده شاکمبه باوده کاه سابب

مکمل سلنیوم) کمتر است ( )28در یک مقاله ماروری

سالنیوم باه سالنیوم غیار محلاول یاا

( )38به اهمیت این ماده مغذی برای درمان کبد چرب

سلنیداز تبدیل میشود ( )44همچنین گازارش شاده

در گاو اشاره شده است با این حاال برخای دیگار از

کمبودش در حیوانا

تبدیل ترکیباا

که برخای ترکیباا

تحقیقا

در جیاره کاه باه ناوعی فعالیات

دیگر وجود دارد که در تضاد با نتاایج فاو

کاهندگی دارند همچون وجود اسید آسکوربیک همراه

هستند با این وجود ،همچنان که در مطالب فو رکار

با رطوبت باعث کاهش عدد اکسایش سلنیوم موجاود

گردید پایین بودن فاصله مقدار ماورد نیااز سالنیوم و

در جیره شده و قابلیت بیولوژیکی آن را پایین میآورد

حد مسمومیت این ماده معدنی کم مصرف در گاوهای

( )14یافته های اخیر نشان دادند کاه گاوهاای تغذیاه

شیری ،و اهمیت استفاده از این ماده معدنی؛ منجار باه

شده با سلنیوم ارگانیک ،سلنو-مخمر ،در انتقال سلنیوم

دقت بیشتر متخصصین تغذیه در فرموله کردن مناسب

به گوساله از طریق انتقال جفتی در مقایسه با گاوهاای

این عنصر در جیاره خاوراکی گاوهاای شایری شاده

تغذیه شده با سلنیت سدیم موفقتر بودند ()19

است

نانو ررا

تحقیقا

سلنیوم مایتوانناد از عامالهاای قاوی

کاهنده همچون اسید آسکوربیک ناشی شوند ( )47بر
اسای مطالعا

در رابطه با اساتفاده از ناانو ررا

ماواد

معدنی هنوز در مراحل ابتدایی است و قابلیتهای این
نانوررا

به منظور سرعت بخشیدن به تولید در دام و

درون تنی و آزمایشاگاهی ،ناانو ررا

ساالنیوم قرمااز نااه تنهااا اثاار بیشااتری باار روی تنظاایم

شیال

در حال بررسی است هدف پژوهش حاضار،

سلنوآنزیمها دارند ،همچنین در مقایسه با مناابع دیگار

مقایسه اثر تغذیه نانو ررا

سمیت کمتری دارند ( )50جدا از تفاو

گونه هاا در

سالنیوم باا منباع سالنیوم

رایج در جیرههای گاوهای شیری یعنی سدیم سالنیت

تجمع کبدی یا دفاع ناانو سالنیوم ،کتااب احتیاجاا

بر روی تولید و ترکیبا

گاوهای شیری ( )2001در برآوردی که از احتیاجاا

مرتبط با شاخص فعالیت کبدی و التهاب میباشد ،که

مواد مغذی برای گاوهای شیری بیان کرده است مقدار

به نوعی این فراسنجهها بهعنوان شاخصای از فعالیات
63

شیر و فراسنجههاای خاونی
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همه گاوها در ساه وعاده صابح (سااعت ،)9.30

کباادی نمایااانگر فعالیاات بیولااوژیکی منااابع مختلااف

عصر (ساعت  )4.5وشب (ساعت ) 24دوشیده شده و

سلنیوم در نظر گرفته شدهاند

شیر هر هفتاه

مواد و روشها

رکورد هر وعده ثبت گردیده و ترکیبا

حیوانات ،جیرههای غذایی و طراحی آزمایش :ایان

دو بار در طی  5هفته اول شیردهی اندازهگیری شاده

مطالعه با هدف مقایسه منابع مختلف سلنیوم بار روی

و در ترکیبا

شیر مقدار چربای ،پاروتیین و تکتاوز

فراسنجههای خونی مرتبط باا شاخصاههاای عملکارد

مورد اندازه گیری قرار گرفتند

کباادی انجااام پااذیرفت تعااداد  16راس گاااو شاایری

برای بررسای وضاعیت متابولیسام گاوهاا ،نموناه

هلشتاین ( 5±2روز شیر دهی) در ایساتگاه تحقیقااتی

خاااون از هماااه گاوهاااا در روزهاااای  1و  14و 30

بخش علوم دامی دانشکده کشاورزی و مناابع طبیعای

آزمایش در ساعت ( 07:30پیش از خوراکدهی صابح)

دانشگاه تهاران مطاابق باا دساتورالعملهاای انجمان

با استفاده از لولههای تحت خاال دارای هااارین از راه

در قالاب

رگهای دمی خونگیری به عمل آمد و نمونههای خون

طرح بلو کامل تصادفی باا دو جیاره غاذایی تغذیاه

روی یخ باه آزمایشاگاه منتقال شادند در آزمایشاگاه

شدند گاوها در جایگاه انفرادی برای دوره آزمایشای

نمونهها در دمای  4درجه سانتیگراد برای  10تاا 15

 35روزه قرار داده شدند و 2جیره به دامها ارائه شاد:

دقیقه نگهداری و با  3000دور در دقیقاه ،ساانتریقیوژ

 )1جیره محتوی سدیم سلنیت ( 0/3پایپایام در روز

شدند و پالسما توسط میکروپیات جدا شد پالسما تا

سالنیوم

زمان اندازهگیری فراسنجهها در دمای  -20سانتیگاراد

ساالنیوم) جیااره

نگهااداری گردیااد و ساااس باارای اناادازهگیااری

مراقبت از حیوانا

ایران ( )1995حیواناا

سدیم سلنیت) و  )2جیره محتاوی ناانوررا
( 0/3پاایپاایام در روز نااانوررا
خوراکی برای تامین احتیاجا

فراساانجههااای پالساامایی ،کلسااترول ،بیلاای روبااین،

بار اسااس احتیاجاا

گاوهای شیری ( )2001فرموله شد (جدول  )1جیره-

آلبااومین ،اساایدهای چاارب غیاار اسااتریفه شااده ،بتااا

ها در حد اشتها در دو وعده غذایی در ساعتهاای 8

هیدروکسی بوتیرا

اسید ،کلوگز ،پاروتیین کال ،اوره

و  16در سرتاسر دوره آزمایشای ماورد تغذیاه دامهاا

خون و گلوبولین باه آزمایشاگاه دامازشاکی فرساتاده

بار

شد شاخص عملکرد کبدی گاوها مطاابق باا فرماول

اساس روشهای انجمن رسمی شیمیدانان کشاورزی

برتونی و ترویزه ( )2013محاسبه گردیاد ( )4البتاه باا

( )2000انجام گرفت برای اندازهگیری ماده خشک از

تغییر اندکی در روزهای نمونه گیری ( از  3باه  5و از

آون خاکستر و برای سنجش میزان ماده آلای ،از کاوره

 28به  35روز شیردهی) :

قرار گرفتند تجزیه شیمیایی نموناههاای خاورا

Albumin (Alb-l) sub index = 50% V5 +
50%(V35 – V5); Cholesterol (Chol-l) sub index
)= 50% V5 + 50%(V35 – V5); Billirubin (Bil-l
)sub index = 67% V5 + 333%(V5 – V35
LFI = (Alb-l- 17.71)/1.08 + (Chol-l – 2.57)/0.43
– (Bil-l – 6.08)/2.17

الکتریکاای اسااتفاده شااد ،پااروتیین خااام بااا دسااتگاه
کجلادال(،)Foss Electric, Copenhagen, Denmark
چربی خام با دستگاه سوکساله ( )Soxtecمادل،1043
دیواره سلولی و دیواره بدون سلولی بدون همی سلولز
نیز با استفاده از دستگاه تعیین فیبر (

شاااخص عملکااردی کباادی شااامل غلضااتهااای

Fibertic system,

آلبومین ،لیاوپروتیین ها (به طاور غیار مساتقیم انادازه

 )Tecator, 1010, Denmarkو بار اسااس روش ون-

گیری شده باا عناوان کلساترول کال) و بیلای روباین

سساات و همکاااران ( )1991اناادازهگیااری شاادند (

(بهطور غیر مستقیم نشان دهنادهی آنازیمهاای سانتز

جدول)1
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شده بوسیله کبد ،که در کلیرنس بیلی روباین شارکت

آسکوربیک برای سنتز نانو ررا

دارند) در طول دوره آزمایشی آب تازه در هر جایگاه
بصاور

نانو ررا

نامحادود در دسااترس دامهاا قارار گرفاات

سلنیوم تهیه گردیاد

سلنیوم مطابق با روش پیشانهادی ژانا

همکاران ( )2004سنتز شاد ( )49ساایز ررا

و

سانتز

جایگاهها با استفاده از متهای پالساتیکی بسترساازی

شده با استفاده از دستگاه نانو زتاا ساایزر (

شده و این جایگاهها در طول دوره آزمایشی مجهز باه

 )nano ZS, Malvern Instruments Ltd., U.K.ماورد

سیستم تشکیل شده از سیستم پنکه و مه پاش بودناد

بررسی قرار گرفات نتاایج حاصال سانتز ناانو ررا

در طول دوه آزمایشی گاوها اجاازه داشاتند در طاول

سلنیوم با اندازه متوسط  122 nmرا تایید کرد  2مااه

Zetasizer

مجدد ماورد بررسای

هفته  1تا  2ساعت نرمش روزانه داشته باشند

بعد از سنتز سایز این نانوررا

سنتز نانو ذرات سلنیوم :سادیم سالنیت و آلباومین

قرار گرفت که نتایج این بررسی نشان دهنادهی عادم

سارم گاااوی در آب مقطاار اساتریل حاال شاادند ،تااا

تغییر محسوس در اندازه ایان ررا

محلولی از این دو ترکیب تهیاه شاود محلاول اساید

سنتز شده بود

و پایاداری ررا

جدول  :1ترکیب جیره.
Table 1. Ingredient composition of diet
جیره همراه با نانو ررا

اجزای جیره

جیره همراه با سدیم سلنیت

Ingredients of diets

Diet with sodium selenite

Diet with Se
nanoparticles

Alfalfa hay

23.30

23.30

Corn silage

20.20

20.20

Beet Pulp

7.05

7.05

دانه جو

Barley grain

16.57

16.57

دانه رر

Corn grain

9.44

9.44

Soybean meal

7.16

7.16

Cottonseed meal

3.39

3.39

Canola meal

1.45

1.45

Corn Gluten meal, dried

1.62

1.62

Calcium soap of fatty
acid

1.74

1.74

Meat Powder

1.59

1.59

Fish meal

1.22

1.22

0.3

-

)Mineral and vitamins (with selenium nanoparticles
بیوتین
Biotin

-

0.3

0.04

0.04

Salt

0.16

0.16

)Calcium Phosphate (Di

0.21

0.21

propylene glycol

1.24

1.24

یونجه خشک
رر

سیلو شده

تفالهی چغندر قند

کنجاله سویا
کنجاله تخم پنبه
کنجاله کانوت
گلوتن رر
پودر چربی
پودر گوشت
پودر ماهی
مکمل معدنی و ویتامینی (به همراه سدیم سلنیت)

1

)Mineral and vitamins (with sodium selenite
سلنیوم) 1
مکمل معدنی و ویتامینی (به همراه نانو ررا

نمک
دی کلسیم فسفا
پروپلین گالیکول
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اکسید منیزیم

Magnesium oxide

0.26

0.26

جوش شیرین

Sodium bicarbonate

0.86

0.86

Calcium

0.62

0.62

Zeolite

0.54

0.54

سن

آهک carbonate

زئولیت
غلظت انرژی و مواد مغذی (درصد ماده خشک)

)Energy and nutrient concentration (% dry matter
)Dry matter (%
ماده خشک (درصد)

52

52

پروتیین خام (درصد)

)NEL (Mega-calories/kg
Crud protein

1.65

1.65

17

17

عصاره اتری (درصد)

)Ether extract (%

4.1

4.1

)Neutral Detergent Fiber (%
الیاف نا محلول در شوینده اسیدی (درصد)

30.4

30.4

19.7

19.7

الیاف علوفهای (درصد)

23.3

23.3

انرژی خالص شیردهی (مگاکالری در کیلوگرم)

الیاف نامحلول در شوینده خنثی (درصد)

)Acid Detergent Fiber (%
)Forage NDF (%

 -1حاوی  0/001 ،0/1 ،0/1 ،3 ،2 ،0/3 ،3 ،71 ،96 ،196و  3گرم در کیلوگرم به ترتیب از کلسیم ،فسفر ،سدیم ،منیزیم ،آهن ،مس ،منگنز ،روی ،کبالت ،ید،
سلنیم ،آنتی اکسیدانت ،ویتامین  500000(Aواحد بین المللی) ،ویتامین  100000( Dواحد بینالمللی) ویتامین  100( Eمیلیگرم) بود
Containing 196, 96, 71, 3, 0.3, 2, 3, 0.1, 0.001 and 3 g /kg, calcium, phosphorus, sodium, magnesium, iron, copper,
)manganese, zinc, cobalt, iodine and antioxidants respectively; Vitamin A (500000 IU) vitamin D (100000 IU
vitamin E (100 mg).

نتايج و بحث

نداشتند مقدار باتی از سلنیوم شیر در پاروتیین شایر

نتایج مطالعه حاضر نشان داد درصد پروتیین شایر

یافت میشود که در دو گروه پروتیین اصلی شیر یعنی

گاوهای گروه تغذیه کننده از جیره هماراه ناانو ررا

کازئین و آب پنیر موجاود اسات ( )21،29مطالعاا

سلنیوم نسبت به گروه گاوهای کاه از ایان ناانوررا

قبلی از همبستگی خوب بین مصرف سلنیوم و مقادار

تغذیه نکرده بودناد بااتتر باود ( )p≤0/05در مقابال

سلنیوم پالسمایی در گاوهاای شایری را نشاان دادناد

درصد پروتیین شیر ،گاوهاای تغذیاه کنناده از جیاره

()9

سلنیوم درصد تکتوز پاایینتاری در

لیو و همکااران ( )2008نشاان دادناد کاه مکمال

حاوی نانو ررا

مقایسه با گروه گاوهای کنترل داشتند با این حال ،این

کردن جیره با سلنیوم اثر معنیداری در افزایش غلظت

تمایل به معنی داری داشت ( p≤0/07در مقابل

سلنیوم و پرواکسیداز گلوتاتیون در شایر و خاون دارد

معنیداری برای چربی شایر (چاه

( )25وقتی سلنیوم از ناوع منباع ارگانیاک باه جیاره

تفاو

گروه کنترل) تفا

مقدار و چه درصد) بین تیمارها مشاهده نشد
نتایج رکر شده در جدول  2تولید و ترکیبا

افزوده شد افزایش سلنیوم در خون و شیر بیشاتر باود
شایر

()34

نشان داد که تیمارها اثر معنیداری بر روی تولید شایر
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Table 3. Least square means for milk yield and composition of cows fed with different selenium sources
جیره همراه با نانو
جیره همراه با سدیم
شیر و ترکیبا شیر
1
ررا سلنیوم
سلنیت
SEM

Milk and milk composition

شیر ،کیلوگرم در روز
شیر

Diet with sodium
selenite

P-Value

Diet with Se
nanoparticles

)(Milk, Kg/d
)(Milk

37.4

35.9

1.16

0.8

)(Fat

1.19

1.2

0.1

0.86

پروتیین

)(Protein

1.01

1.06

0.09

0.6

تکتوز

)(Lactose

1.82

1.65

0.16

0.3

چربی

ترکیبا

شیر%

)(Milk composition %

چربی

)(Fat

پروتیین

)(Protein

تکتوز

)(Lactose

3.22

3.37

a

b

2.7

4.87

0.22

0.53

2.94

0.1

0.05

4.6

0.13

0.07

از این رو منبع سالنیوم و عوامال دیگار همچاون

مشابه با تکتوز بود هچناین سالنیوم در تولیاد اساید

غلظت پروتیین شیر ممکن است بر سطح سلنیوم شایر

نیتریک اثرگذار بوده ( )1و با توجه به مقدار پایینی که

تاثیر بگذارد ( )21ترشح پروتیینها داخل شیر فرایناد

اسید نیتریک از کاتابولیسم آرژینین حاصل میشود ،اما

پیچیده ای است؛ برخی از آنها در بافت پستان تشکیل

همین مقدار ،نقش مهمای در جاذب ماواد مغاذی از

میشوند (همچون کازئین) در حالیکه سایر پروتیینهاا

خون توسط غده پستان بازی میکند ()45

میگیرند (همچاون آلیاومین،

همانطور که در جدول  3آورده شد است اختالف

از پالسمای خون نشا

ایمنوگلوبولین) یکی از سلنو پاروتیینهاا ،گلوتااتیون

معنی داری در غلظت اوره پالسمایی در بین دو تیماار

پراکسیداز  ،3در شیر گاو و انسان تشخیص داده شاده

مورد بررسی در آزمایش حاضر مشاهده نشد باا ایان

است ،اما مکانیسم ترشحش در داخال شایر ناشاناخته

حال اوره پالسما از لحاظ عاددی در گاوهاای کاه باا

است ( )6مطابق با نتایج ما ،این امکانپذیر اسات کاه

جیره همراه با نانو ررا

سلنیوم تغذیه شده بودناد در

افزایش درصد پروتیین شیر مرتبط است با اثار مثبات

مقایسه با گاوهای تغذیه شده باا جیاره هماراه سادیم

غلظت سلنیوم بر سنتز پروتیین شیر پیشنهاد شاده کاه

در سایر گونههاا نشاان

تغییرا

سلنیت پایین تر بود مطالعا
داده ،نانو ررا

در تولید شیر بر استفاده از گلوکز برای سانتز

سلنیوم باعاث کااهش غلظات اورهی

تکتوز اثرگذار است ( )17گاوهای گروه تغذیاه شاده

خون در مقایسه با سایر منابع سلنیوم شده است ()24

سلنیوم تولید شیر کمتاری در

همچنااین جااانایر و همکاااران ( )2006نشااان دادنااد

مقایسه با گروه دیگار داشاتند (جادول ) 2؛ بناابراین،

مکملسازی جیرهی گاوهای شیرده هلشتاین باا مناابع

قابلیت دسترسی گلوکز برای سنتز تکتوز شایر ممکان

مختلف سلنیوم بطور معنی داری بر روی غلظات اوره

است محدود کننده بوده باشد نرخ سنتز تکتوز تعیین

خون تاثیر گذاشته است ،با ایان حاال آنهاا گازارش

کننااده حجاام شاایر اساات ( )20و در مطالعااه حاضاار

معنی دار کوچکتر از آن بود کاه

با جیره همراه نانو ررا

غلظت تغییرا

کردند که این تفاو

بتواند بر روی عملکرد دامها تاثیر بگذارد ()22

گلوکز پالسما گاوها در هار دو گاروه
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Table 3: Least square means for blood parameters of cows fed with different selenium sources

جیره همراه با سدیم
فراسنجههای خونی

سلنیت

Blood parameters

جیره همراه با نانو
ررا

سلنیوم

Diet with sodium
selenite

Diet with Se
nanoparticles

SEM

P-Value

)Plasma urea (mmol/l

20.20

18.61

1.35

0.26

کلسترول (میلیگرم در دی سی لیتر) )Cholesterol (mg/dl

143.10

137.09

14.78

0.69

بیلی روبین کل (میلیگرم در دی سی لیتر)

0.23

0.22

0.02

0.8

)Total bilirubin (mg/dl
پروتیین کل (گرم در دی سی لیتر) )Total protein (g/dl

8.13

7.48

0.3

0.06

آلبومین (گرم در دی سی لیتر)

)Albumin (g/dl

4.01

3.87

0.15

0.36

گلوبولین (گرم در دی سی لیتر)

)Globulin (g/dl

4.11

3.61

0.28

0.1

)Glucose (mmol/l

60.58

58.75

2.7

0.49

0.64

0.66

0.07

0.77

اوره (میلیگرم در دی سی لیتر)

گلوکز (میلیگرم در دی سی لیتر)
بتاهیدروکسی بوتیرا

(میلیمول در لیتر)

)Beta hydroxide butyric acid (mmol/l

اسیدهای چرب غیر استریفه (میلیمول در لیتر)

0.6

)None-esterified fatty acid (mmol/l
شاخص عملکرد کبدی )Liver functionality index (LFI

2.37

0.69
2.05

0.11
1.11

0.48
0.78

همچنانکاه در جادول  3نشاان داده شاده اسات

سلنیوم فعالیت گیرندههای لیاوپروتیینهای باا چگاالی

معنیداری در فراسنجههای خاونی مارتبط باا

پایین را افزایش میدهد ( )11و بیان  -OH -3متیال-

عملکرد کبدی در بین دو گروه آزمایشی دیاده نمای-

گلوتاریل کوآنزیم آ ردوکتاز را کاهش مایدهاد ()12

شود بطوریکه میزان کلسترول ،بیلی روبین و آلباومین

که این هم منجر به کاهش مقدار لیااوپروتیینهاای باا

پالسمای خون در گروه گاوهای تغذیه شده از سدیم

چگالی پایین و کلسترول کل میشود ( )46همچناین

سلنیت در مقایسه با گروه گاوهای تغذیه شده از ناانو

مشابه باا نتاایج پاژوهش حاضار ،در گاوهاای اوایال

معناایداری نداشااتند کااه در

شاایردهی تغذیااه مکماال ساالنیوم تاااثیری باار روی

نهایت ،وقتی مقادیر این فراسنجهها در فرمول شاخص

کلسترول پالسما نداشت ( .)15گلوتااتیون پراکسایداز

عملکردکبدی قرار میگیرناد اخاتالف معنایداری در

 4یااک ساالنو آناازیم آنتاای اکساایدان ضااروری باارای

بین گاوها در رابطه با شاخص عملکرد کبدی مشاهده

محافظاات در مقاباال پرواکساایده شاادن لایاادها اساات

نمیشود

بنابراین سلنیوم در تغییر متابولیسم لاید نقش دارد در

تفاو

ررا

ساالنیوم تفاااو

این نتایج در مقابال نتاایج بونگلاوان و همکااران

گاوهای شیری تغذیه شده با مکمل آلی سلنیوم کاهش

( )2014بود بدینترتیاب کاه ایان پژوهشاگران ،اثار

در مقاادار کلسااترول نشااان داده شااده اساات ()27

تغذیه منابع مختلف سلنیوم بر روی موش صحرایی را

همچناین در مطالعااه ژائودینااک و همکاااران (،)2011

مورد مطالعه قرار دادند ،در مطالعه ماذکور ،برخای از

مکمل سلنیوم با منبع آلی در مقایسه با نیتریت سالنیوم

منابع سلنیوم در مقایسه با گروه کنتارل باعاث کااهش

به طور قابل توجهی فعالیت بیلی روباین و ترکیبااتش

کلسترول کل خون شد ،این اثر گاذری در ناانو ررا

را در خو کاهش داد ( )48به نظر مایرساد کمباود

بیشتر قابال مشااهده باود ( )7پیشانهاد شاده مکمال

ساالنیوم ساابب افاازایش فعالیاات گلوتاااتیون اس-
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ترانسفراز شده که این هم منجر به افزایش جایگاههای

پیپیام از منابع سلنیوم آلی و غیرآلی در بزهای کرهای

اتصالی شده و در نهایت مقدار ترکیباتی از قیبل بیلای

برای  5هفته اثاری بار روی گلاوکز پالساما نداشات

روبین ،هم و سابر آنیونهای آلی را افازایش مایدهاد

( )10همچنین بونگلوان و همکاران ( )2014هنگاامی

( )23در یااک پااژوهش نشااان داده شااد کااه مکماال

که سطوح مختلف نانو ررا

سلنیوم یا سدیم سالنیت

ساالنیوم ساابب کاااهش فعالیاات آنزیمهااای ماارتبط بااا

را بر روی سطح گلوکز پالسمای ماوشهاای ویساتر

افزایش دهنده بیلی روبین شده است ( )42که در واقع

بررسی کردند اثری را مشاهده نکردند ()7

این کااهش از تعاادل باین درجاه تانش اکسایداتیو و
ظرفیت آنتی اکسیدانی در کبد نشا

نتیجهگیری كلی

میگیارد ( )8در

مطالعه زوفیا و همکاران ( )2002نشاان داده شاد کاه

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که مکملسازی جیره

مکمل سلنیوم تااثیری بار مقادار بیلای روباین ماوش

با نانو ررا

سلنیوم در گاوهای تازه زا اثر مالیمی بار

صحرایی نداشت ()30

روی ترکیبا

شیر ،اثر مثبت بر روی محتوی پاروتیین

و اثر منفی برای درصد تکتوز شیر داشت

همچنین مشابه با فراسنجههاای خاونی مارتبط باا
شاخص عملکرد کبدی ،تفاو

با توجه به اینکه اثر تغذیه ناانو ررا

معنی داری در غلظت

سالنیوم بار

روی عملکاارد و فراساانجههااای خااونی در مطالعااا

گلوکز ،اسیدهای چرب غیر استریفه شده و بتا هیدروکسی

بوتیرا اساید پالساما باه عناوان شااخص متابولیسام

صور

انرژی بین دو گاروه تغذیاه کنناده از مناابع مختلاف

است و محققان این اثر گذاری را ناشی از خواص نانو

سلنیوم مشاهده نگردیاد محققاین یاک ارتبااط باین

سااالنیوم ،همچاااون فعالیااات بیولاااوژیکی و

توزان منفی انرژی ،تغییرا

ررا

پذیرفته بر روی سایر گونههاا مشااهده شاده

آنتیاکسیدانتی بات ی ایان ررا

در متابولیسم مواد مغاذی

در مقایساه باا ساایر

در طول دوره انتقال گاوهاا و اخاتالل در پاساخهاای

منابع سلنیوم گزارش کردناد ،باا ایان حاال ،باا نگااه

التهااابی مناسااب پیشاانهاد دادنااد ( )40همچنااان کااه

اجمالی در جدول  ،3هیچ اختالف معنیداری بر روی

برنابوکی و همکااران ( )2005بیاان کردناد هماراه باا

فراسنجههای خونی گاوهای تغذیه شده از سالنیوم باا

افزایش اسایدهای چارب غیار اساتریفه شاده در اوایال

منبع نانو یا سدیم سلنیت مشاهده نشد به نظر میرسد

شیردهی گاوها ،تولید گوناه هاای اکسایژن فعاال نیاز

با توجه به پیچدهگیهای متابولیکی که گاوهای شیری

افزایش مییابد ()3

در دوره انتقال و دور تازه زایی تجربه میکند قضاو
بر اینکه این نانوررا

در رابطه با تاثیرگذاری جیرههاای کاه باا سالنیوم

بتوانند اثار مثبات یاا منفای بار

مکمل سازی شدهاند بر روی کلوگز پالسما حیواناا

روی عملکرد متابولیکی و نهایتاً عملکرد تولیاد دامهاا

نتااایج متناقضاای وجااود دارد ،موهاپاااترا و همکاااران

بگذارند قابل تامل بوده و نیاز به بررسای و مطالعاا

( )2014گزارش کردند کاه مقادار کلاوگز پالساما در

بیشتر در تغذیه نانو ررا

مرغهای تخمگذاری که جیره حاوی  0/3پیپیام ناانو

(از منبع نانو) درگیر در فعالیتهای متابولیکی دارد

ررا

ساالنیوم را تااا  8هفتااه تغذیااه کردنااد ب اهطااور

سپاسگزاری

معنیداری در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافته باود
( )28با این حال مشابه با آزماایش حاضار ،چانا

سلنیوم و یا هر مواد معدنی

از معاونت محترم پژوهشی پاردیس کشااورزی و

و

منابع طبیعی دانشگاه تهران ،همکاران ایستگاه آموزشی

همکاران ( )2007گازارش کردناد کاه افازودن 0/25

و پژوهشی و کارکنان آزمایشاگاه تغذیاه گاروه علاوم
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Abstract 3
Background and objectives: The transition period for a dairy cow is from 3 to 2 weeks
prepartum until 2 to 3 weeks postpartum. Transition cow nutrition and management have
received much attention in the research and popular-based literature in recent years because of
the recognition of its importance in the productivity and health of cows. Also, Application of
different source of minerals and their metabolism performance a current issue in animal science
and research centers. The objective of this study was to evaluate the effect of selenium
nanoparticles on milk yield, milk composition and the blood parameters with comparison to
selenium source of sodium selenite associated with inflammation and energy statues of Holstein
dairy cow dairy cows.
Materials and methods: In this study 16 Holstein cows were selected (days in milk 5 ± 2) and
assigned randomly within one of the two experimental treatments in tie-stall pens for 35 days.
These treatments were included: 1) diet with sodium selenite source (0.3 ppm sodium selenite),
and 2) diet with selenium nanoparticles (0.3 ppm selenium nanoparticles). Milk yield and
composition were measured for all cows. Blood parameters, including albumin, bilirubin, total
cholesterol, beta hydroxide butyrate acid, non-esterified fatty acid, glucose, total protein,
globulin, and blood urea nitrogen were collected at three-day intervals in 1, 14, 30 periods of
experiment. Also, liver functionality index of cows was calculated.
Results: Except for milk protein percentage, no significant differences were observed in milk
yield and composition. Milk protein percentage of cows was higher fed with diet with selenium
nanoparticles compared to cows fed with sodium selenite diet (P=0.05). There was no
significant difference in plasma urea concentration between the two treatments in the present
experiment. However, numerically plasma urea was lower in cows fed with diet with selenium
nanoparticles compared to cows fed with sodium selenite diet. Statistically, blood plasma total
protein of cows (P=0.06) and globulin (P =0.1) tended to be significant. There was no
significant difference in blood parameters related to liver function among experimental
treatments. As there was no significant difference in serum cholesterol, bilirubin, and albumin in
blood plasma of cows fed from diet with sodium selenite compared to cows fed from diets with
selenium nanoparticles. When the values of these parameters were placed in the formula of the
liver functionality index.
Conclusion: The results of the present experiment showed that diet with selenium nanoparticles
had a positive effect on milk protein. Also, a glance at the results of blood parameters revealed
no significant differences in blood parameters of cows fed selenium with nanoparticles or
*
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sodium selenite source. It seems, due to metabolic complexity during the transition and fresh
periods, judgment must be thinkable in order that nanoparticles can have a positive or negative
effect on the metabolic function and ultimately the production performance. Further study is
warranted on the nutritional effect of selenium nanoparticles in dairy cows.
Keywords: Selenium nanoparticles, Fresh dairy cows, Blood parameters, Milk yield, Milk
composition
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