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  نشخوارکنندگان در  پژوهش نشریه
  1397 ،اول شماره ،ششم جلد

http://ejrr.gau.ac.ir  
  

  یمان انتظار زا يگاوها خون سرم ینلپتغلظت در خوراك بر  يمکمل رو يح باالوسط ثیرأت
  هاسالمت گوسالهو  سرم کل نیپروتئ وجی  نیونوگلوبولیمیا سطحو 

  

 3ممویی مرتضی و 2مرتضی چاجی*، 1سینا الهیاري

 گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان استاد3 و دانشیار2 ،دانشجوي دکتري1

   27/3/97 تاریخ پذیرش:؛ 21/1/97 تاریخ دریافت:
  1چکیده

 ،يرو نیب ارتباطتوجه به  با .شودیم یمنیا ستمیس تیتقو و دیتول بهبود باعث خون در يرو یفراهم شیافزا :سابقه و هدف
بر غلظت  2توصیه شده توسط ان آر سیسطح باالتر از  يمکمل رو ریثأت یبا هدف بررس شیزماآ نیا لپتین و سیستم ایمنی،

   .شد انجام گوسالهها به آنآغوز و انتقال  یج نیونوگلوبولیمیا زانیآن م یو در پ مانیانتظار زا يهادر گاو نیو لپت يرو یسرم
 

 شیري گاو راس 36 تعداد .شد انجام شیزا از بعد روز 30 تا ینیتخم شیزا خیتار از قبل روز 25 از شیآزما نیا :هاروش مواد و
 کیلوگرم در گرم میلی 150 با باال يرو يحاو ماریت و 75 داراي شاهد ماریت يبرا بیترت به 9/2 و 1/3شکم  نیانگیم با هلشتاین

 یتفاوت يرو مقدار از ریغ و شد انجام صبح نهار در روز راس ساعت ب کیبه گاوها  یده خوراك شدند. يبند گروه روي مکمل
 در والد گاوهاي از خون هايسرم، نمونه ینو لپت يغلظت رو یريگ اندازه يبرا .نداشت وجود يماریتگروه  دو  جیره نیب

از  صورت آزاد به دو بارله هر گوسا مان،یزا از بعد در دو ساعت .شد گرفته دم ورید از زایش روز به نسبت -5و  - 25 روزهاي
ساعت بعد از تولد  24 در استفاده شد. آغوزایمیونوگلوبولین جی  گیرياندازه براي آن از ايشده و نمونه یهآغوز مادر خود تغذ

چشم  ینی،(ب سالمت نمرهشد.  گیريخون گردنی ورید از گوساله کل سرم ینو پروتئایمیونوگلوبولین جی سنجش  يبرا ،گوساله
   ثبت شد. تولد از پس روز 30 تا گوساله هر براي جداگانه صورت بهرکتوم)  يدما عالوه هوش، مدفوع، سرفه بو گ

 
 در گاوها ینو لپت يرو یسرم غلظت داریمعن شیافزا باعث جیره در رويگرم مکمل  لویگرم در ک یلیم 150از  استفاده :هایافته
کل سرم  ینو پروتئایمیونوگلوبولین جی  ینو همچن آغوز 3یونوگلوبولین جیایم غلظت .)>05/0P( شدنسبت به شاهد  - 5 روز
 مشاهده شد هاگوساله آغوز و سرمایمیونوگلوبولین جی  ینب یمثبت ی. همبستگ)>05/0P( یافت یشافزا تیمار ثیرأت تحت نیز

)05/0P<( .نداشت داريینمع تفاوت هاسالمت گوساله نمره.   
 

با افزایش سطح روي  تواندمی ،انتقال دوره گاوهاي یرهدر ج ان آر سیمقادیر روي باالتر از توصیه تفاده از اس احتماالْ :یريگ نتیجه
  .کند کمک هاگوساله ایمنی سیستم تقویت و بهبود به و لپتین سرم خون والد

  

  جی ایمیونوگلوبولینروي، لپتین،  :کلیدي هايواژه

                                                             
  chaji@ramin.ac.irئول مکاتبه: مس*

2- NRC 
3- Immunoglobulin G 
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  مقدمه
 مواجه روي کمبود با کشورها از بسیاري خاك  

 در ایران روي، جهانی سازمان گزارش اساس بر است
 حاصل گیاهان و دارد قرار روي شدید کمبود با منطقه

 انجمن .)2و  16( هستند روي فقر دچار خاك این از
هاي گاو   نیاز تمامی دسته 1989در سال  ملی تحقیقات

گرم در کیلوگرم ماده  میلی 40را به روي در حدود 
که در سال  در حالی) 19(موده است خشک بیان ن

شیري  هاي مختلف گاو  این نیاز براي دسته 2001
، بدین صورت که نیاز روي شدطور اختصاصی بیان  به

گرم در  میلی 33کیلوگرمی در حدود  300تلیسه براي 
 40کیلوگرمی با تولید شیر  650کیلوگرم، گاوشیري 

ي گاو گرم در کیلوگرم و برا میلی 63لیتر در حدود 
 23روز آبستنی در حدود  270کیلوگرمی با  650
 مقدار). 20(گرم در کیلوگرم برآورد شده است  میلی
 تواند  می تولید پیک در ویژه به روي براي نیاز مورد
 از باالتر مقادیر در روي تغذیه رو با از این ،باشد بیشتر

 گاوهاي عملکرد افزایش )2001( ان آر سی توصیه
 از استفاده موارد برخی در و است دهش مشاهده شیري
 معدنی مواد کمبود عالیمان آر سی  پیشنهادي سطوح

 کاهش محققین مثال عنوان به). 18( است داده نشان را
 کاهش و زایمان از بعدفحلی  اولین زمان بروز

 در گرم میلی 74 که گاوهایی در تلقیح اولین ي  فاصله
 یبترک از 50:50 نسبت( روي مکمل کیلوگرم

 آخر هفته شش طی) سولفات روي و سولفات متیونین
  ). 19و  20( ندکرد مشاهده را کردند دریافت آبستنی

 به یبه راحت رويبا کمبود  یواناتو ح هاانسان  
 افزایش). 22( شوندمی دچار یعفون هايبیماري
 سالمت ،تولید بهبود باعث روي، فراهمی زیست
 دوره طول در یمنیا سیستم و )18( سم و پستان
 یمنیا هاي واکنش .)18 و 11( شودیم انتقال

آر ان  ،1دي ان اي یشهستند که به افزا ییرخدادها
 ،يرو یاصل یفوظا از یکیدارند.  یازن ینو پروتئ 2اي

 طریق از ینو پروتئ آر ان اي ،دي ان اي سنتز  یکتحر
 ، دي ان ايمانند  يرو يدارا هايآنزیم. ستا هایمآنز

دسته  ینجزو ا ینازک یمیدینو ت یمرازلپ آر ان اي
 روي کمبود اندازه به دیگري هیچ کمبود ).24هستند (

 يو کمبود رو کند  نمی ایجاد ایمنی اختالل سیستم در
 محسوب ایمنی سیستم ضعف یجزو عوامل اصل

 20(از  یآل يرو مکمل که شده گزارش ).24(شود   می
 با سهیمقا در یآل يرو گرم لویک در گرم یلیم 100تا 
به شکل سولفات  يرو گرم لویک در گرم یلیم 40
 نیونوگلوبولیمیغلظت ا يری) در خوراك گاو شيرو
 ).10( دهدیم شیافزا را يریش يگاوها يپالسما یج
 لویگرم در ک یلیم 100 افزودن ،يگریپژوهش د در

تازه متولد  يهابه گوساله هیتغذ و ریش به يرو گرم
 یآنت به هانیونوگلوبولیمیا پاسخ شیافزا باعثشده 

   ).23( شدقرمز گوسفند)  يها(گلبول هاژن
 تولید واسطه روي که دهندمی نشان هاگزارش  
 برخی و روي بین). ارتباط 4 و 16( باشدمی لپتین

 از ایمنی پاسخ در لپتین که حقیقت این و هاسایتوکین
 که دهدمی نشان دارد، نقش هاسایتوکین این طریق
 قابل غیر روي و لپتین سلولی، ایمنی بین تقابل
 ستمیس عملکرد در اختالل ).4( است پوشی چشم

 يها موش در مدت یطوالن یگرسنگ اثر در یمنیا
 و افتی بهبود نیلپت قیتزر با نیمبتال به کمبود لپت

  .)15شد ( هانیتوکیسا ترشح باعث
 به توجه با ،شد ذکرآنچه در باال  طبق نیبنابرا  

 بردو  ینا ثیرأتو  لپتین و روي نیب باطارتوجود 
دو  ثیرأتتالش شد تا حاضر  شیآزما در ،ینایم سیستم

به و  يرو یبر غلظت سرم رهیدر ج يسطح از رو
آن  یو در پ یمانانتظار زا هايدر گاو نیلپتدنبال آن 

                                                             
1 - DNA 
2- RNA             
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به خون آن آغوز و انتقال ایمیونوگلوبولین جی  مقدار
 نمره و هان گوسالهکل سرم خو ینپروتئنیز گوساله و 

   .شود بررسی هاآن سالمت
  

  هاروش و مواد
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع  در مطالعه این  

 در واقع یلدام اص گاوداري واحدطبیعی خوزستان و 
 شیري گاو راس 36 تعداد .شد انجام تهران غرب
 نیانگیم ،1/3 شکم نیانگیم با سنگین آبستن نیهلشتا

 شاهد ماریت يبرا 4/5سن  نیانگیم و 38/3 ینمره بدن
 و 43/3 یبدن نمره نیانگیم ،9/2 شکم نیانگیم و
 روز 25 باال، يرو يدارا ماریت يبرا 1/5سن  نیانگیم

 بندي گروه تیمار دو در تخمینی زایش تاریخ از قبل
انتخاب شدند که به  یشآزما يبرا گاوهایی. شدند

 چهار ره ،نبودندمبتال  یکیمتابول یا یزیکیف یماريب
 وزاییدوقل ،زودرس زایمان و بوده سالم هاآن يهیکارت

 و سالم هاآن يهاو گوساله نداشتند زاییسخت یا
 از گوساله راس 36 تعداد سالمت نمره .بودند نرمال

) و 3( خون کل پروتئین و شد ثبت مادران این
  . دش گیري اندازه هاآن خون سرم جی یمیونوگلوبولینا

 75 يحاو( شاهد رهیجشامل  یشیآزما تیمارهاي  
 يدارا رهیج و) يرو خوراك لوگرمیک در گرم یلیم

 لوگرمیک در گرم یلیم 150 يحاو( يرو ترباالمقدار 
تا زمان  شیروز قبل از زا 25 ازبودند که ) يرو
 تیمار روي مقدار .مورد تغذیه قرار گرفتند مانیزا

 ريگاودا درروزانه  اي مصرف متداول اندازه  به شاهد
 و 122( دوب  ان آر سی  در شده توصیه مقدار از باالتر و
 از بعد و قبل براي ترتیب به کیلوگرم در گرم میلی 273

                                                             
مین نیازهاي گاو با نمره توده أمقدار الزم در خوراك براي ت - 1

کیلوگرم،  45کیلوگرم، وزن گوساله  680، وزن بلوغ 3/3بدن 
  روز سن آبستنی. 270گرم در روز و  670افزایش وزن روزانه 

روز روز  11، 3/3کیلوگرم وزن بدن، نمره توده بدنی  680 - 2
  ماه 58کیلوگرم تولید شیر و سن  35شیردهی، 

 دو در حدود باال روي داراي تیمار در و) 20( زایش
 کل از درصد 25 مطالعه این در .شد داده افزایش برابر

 ,Availa Zn( آلی روي صورت به روي مکمل

Zinpro Corp. (باشد ايجیره بیانگر تاشد  ستفادها 
. شود می استفاده هاگاوداري در کاربردي صورت به که

 تیمار دو بین خوراك یباتو ترک عناصر سایر مقدار
 کامال خوراك با گاوها زایش از قبل .بود برابر کامال

 2/14ذرت و کنسانتره با  یالژس یونجه،شامل  مخلوط
 انرژي روز در مگاکالري 57/1 و ینپروتئ درصد
 يروو مکمل  خوراك .شدند تغذیه شیردهی خالص

کامال  رهیبار در روز ساعت نه صبح به صورت ج کی
 .گرفتیگاوها قرار م اریمخلوط شده در اخت

روز با دو وعده شیر در روز  سهمدت  ها به گوساله
نیز به و آب تغذیه شدند و از روز سوم کنسانتره 

   ار گرفت.ها قرصورت آزاد در اختیار آن
 گیرياندازه  براي :گوساله شیزاو  يریگنمونه  

 گاوهاي از خون هاينمونهسرم،  ینو لپت يغلظت رو
 از شیردهی روز به نسبت - 5و  -25 روزهاي در والد

 گوساله زایش، از بعد بالفاصله .شد گرفته دم ورید
 توسط تا شده جدا خود مادر از و شده کشی وزن
 مستقیم طور به و نشود لیسیده اگاوه سایر یا خود مادر

 بهاربند به نیز زا تازه گاو. ننوشد شیر پستان از
 کلستروم، یا آغوز از. شد دوشیده و منتقل ايجداگانه

 سلسیوس درجه -20 دماي در و شد گیري نمونه
 هر. شوند آوريجمع هانمونه تمام تا شد نگهداري

 به ترم 2/1×8/0 ابعاد در ايجداگانه قفس در گوساله
 هر به آغوز تغذیه براي. شد نگهداري روز 30 مدت

 از بعد بالفاصله خود مادر دوشش اولین از گوساله
 تکرار یزن بعد ساعت دو کار این و شد استفاده تولد
وزن  از درصد 5/8 اندازه به حداقل گوساله هر و شد

  . )5( کرد افتیخود آغوز در
و ن جی ایمیونوگلوبولیغلظت  گیرياندازه براي  
 تولد، از بعد ساعت 24 ها،کل سرم گوساله ینپروتئ
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 و شده گرفته هاگوساله گردن سیاهرگ از خون نمونه
 ).18( شد سانتریفیوژ 2000 دور با دقیقه 10 مدت به
 و )آمریکا ،abbot-alcion( اتوآناالیزر دستگاه از

 سنجش جهت آزمون پارس شرکت هايکیت
 پروتئین مقدار. شد تفادهاس سرمی هايایمیونوگلوبولین

 گیرياندازه خون سرم رفرکتومتري روش از سرم کل
 طیف روش از روي غلظت سنجش براي ).11( شد

 ,PYE UNICAN( ايشعله اتمی جذب سنجی

Spg (به خون سرم لپتین مقدار. شد استفاده، انگلستان 
 ,GmbH( تجاري هايکیت از استفاده با االیزا روش

pharmaceuticals ،شد گیري اندازه) آلمان.   
 :گوساله سالمت به مربوط اطالعات يآور جمع  

 نمره )2014( همکاران و یکانل مقاله به توجه با
 ايهفته گوساله هر براي جداگانه صورت به سالمت

 30 تا تولد زمان از هاگوساله نمره. شد ثبت بار دو
-ویسکانسین دانشگاه دهی نمره روش به توجه با روز

 سالمتی. از نظر چهار فاکتور )5( 1ثبت شد نمادیسو
چشم و گوش، مدفوع و سرفه،  بینی، یتشامل وضع

 داده شد.  امتیازها بدن به گوساله دماي يبعالوه
 گله دامپزشک توسط بار دو يروز هاگوساله  
 تیوضع به توجه با سالمت یابیارز. شدندیم دیبازد

. سرفه ، و نرخ تنفس انجام شدمدفوع قوام ،یعموم
و چشم کامال  بینیوجود ترشحات  یاکردن گوساله 

 عادي غیر عالیمکه هر نوع  ايشد. گوسالهمی بررسی
شد و در می معاینهداد به طور کامل میرا نشان  بالینی

مربوط به  هايمراقبت خاص و درمان بیماريصورت 
و  بیماريشواهد  تمامیکرد و می دریافترا  بیماري

  شد. میبت گوساله ث تیمار
کل سرم خون  پروتئینو  جی ایمیونوگلوبولین  

رویه توسط  شیر جی ایمیونوگلوبولین همچنین
ANOVA )SAS غلظت  شدند. آنالیز) 1/9 ویرایش

 ویرایش MIXED )SASروي و لپتین نیز با رویه 

                                                             
1http://www.vetmed.wisc.edu/dms/fapm/fapmto
ols/8calf/calf_health_scoring_chart.pdf 

رویه با  همبستگی مورد آنالیز قرار گرفت. )1/9
CORR )SAS دن ) و سنجش نرمال بو1/9 ویرایش

) آزمون 1/9 ویرایش VAR )SASرویه ها با داده
 رویهها، توسط اسکور سالمت گوساله آنالیزشدند. 

GENMOD )SAS انجام شد. )5( )1/9 ویرایش  
  

 و بحث نتایج
 روي سرمی غلظت در تفاوتی آزمایش ابتداي در  

 روز پنج اما نداشت وجود تیمار دو بین گاوها لپتین و
 مشاهده دار یمعن اختالف ماریت دو نیب شیزا از شیپ

 يمقدار باال يدارا ماریدر ت ن،یهمچن). >05/0P( شد
روز قبل از  25به  نسبت شیاز زا شیپنج روز پ ،يرو
 مشاهده سرم يرو سطح دردار  یمعن شیافزا شیزا

اختالف  نیشاهد ا ماری) که در ت>05/0P( شد
 رويداراي  تیمار ثیرأت تحت نیز لپتین .نبود دار یمعن
 )1 جدول( شاهد تیمار به نسبت -5 روز در باال

  .)>05/0P( داد نشان داريمعنی افزایش
ایمیونوگلوبولین  از نظر ،2جدول نتایج با توجه به  

و  هاگوساله خونسرم  کل ینو پروتئجی 
 دون یب داري یتفاوت معنایمیونوگلوبولین جی آغوز 

وجود داشت  یرهدر ج يکننده رو یافتگروه در
)05/0P<خون ایمیونوگلوبولین جی ن یانگی). م

 حاوي روي باالمار یمار شاهد و تیت يهاگوساله
تر بود. یل یلیبر م گرم یلیم 57/19و  93/17 ترتیب به

ش مقدار یبا افزا آغوزایمیونوگلوبولین جی  غلظت
شتر شد یدرصد ب 5/17 زانیم به رهیدر ج يرو
)05/0P<ولین ایمیونوگلوبن یب یمثبت ی) و همبستگ

ایمیونوگلوبولین و مقدار  ها خون گوساله سرمجی 
مار شاهد یدر ت ین همبستگیا شد.مشاهده  آغوزجی 

ش مقدار یاما با افزا )،1، رابطه درصد 69( شتر بودیب
 59( افتی کاهش  یستگبن همیدر خوراك ا يرو

 تواندیم رهیدر ج يرو يباال مقدار ).2، رابطه درصد
 شیآغوز و سرم را افزا یج نیونوگلوبولیمیمقدار ا

 شیافزا آن با متناسب طور به جذب مقدار اما دهد
کل  نین حال تفاوت در شاخص پروتئیدر ع .ابدی ینم
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) و مقدار >05/0Pد (بو دار یمعن زین ها سرم گوساله
 150و  75 يمار حاویت يکل برا نین پروتئیانگیم

mg/kg 2(جدول  بود 80/7و  94/6ب یترت به يرو .(  

  
  .با فواصل مختلف از زایمان گاوها سرم) تریل یلینانوگرم بر م( نیلپت و )تریلیلیم در کروگرمیم( يرو غلظت مربعات حداقل نیانگیم: 1 جدول

Table 1. Least square means of blood serum zinc (µg/ml) and leptin (ng/ml) concentration of cows at different 
intervals from parturition.  

  تیمار
Treatment 

 روي
Zinc  خطاي استاندارد

ها میانگین  
SEM 

  Pارزش 
P-value 

  لپتین
Leptin  خطاي

استاندارد 
ها میانگین  
SEM 

 Pارزش 
P Value 

 به مانده روزهاي تعداد
  زایمان

Days to parturition 

 به مانده روزهاي تعداد
  زایمان

Days to parturition 
-25 -5 -25 -5 

  جیره شاهد
Zn 75 

0.95† 0.93 b  †  0.05 0.23 5.10† 4.24 b  †  0.39 0.85 

  جیره حاوي روي باال
Zn 150 

0.94† 1.12 a  ‡  0.05 0.04 4.88† 5.37 a  †  0.39 0.49 

  میانگین خطاي استاندارد
SEM 

0.07 0.07   0.56 0.56   

  داري سطح معنی
P Value 

0.9 0.01   0.6 0.04   

Zn 75: کردند دریافت زایش روز تا قبل روز 25 از روي کیلوگرم در گرم میلی 75 که شاهد گروه. 

Zn 150 :کردند دریافت زایش روز تا قبل روز 25 از روي کیلوگرم در گرم میلی 150 که روي باالي مقدار حاوي گروه. 

a  وb :05/0( دارند ردامعنی تفاوت اند،شده داده نشان مختلف حروف با که ستون یک اعدادP<(  
 )>05/0P( دارند دار معنی تفاوت اند،شده داده نشان مختلف عالیم با که سطر یک اعداد: ‡ ،†

  )05/0P<، 63/0=R2، Y = 0.6878x2 - 58.495x + 559.8درصد و  69(                                    )     1رابطه 
  ). 05/0P>، 37/0=R2، Y =0.5954x2 + 31.525x - 281.27درصد و  59(                            )           2رابطه 

 
آغوز  جی ایمیونوگلوبولینساعت بعد از تولد و  24 هاکل سرم گوساله ینو پروتئ جی یمیونوگلوبولینا یغلظت سرم یانگینم :2 جدول

 .کرده بودند یافتدر یشاز زا یشرا در دوره پ يرو یلوگرمدر ک گرم یلیم 150 یا 75دو سطح  ها آنکه مادران  هاهوسالگ ینشده به ا یهتغذ
Table 2. Mean concentration of serum IgG and serum total proteinof calves 24h after birth and colostrum IgG 
fed to calves wich their dams consumed two levels of 75 or 150 mg/kg Zn during late gestation. 

 تیمار شاهد 
Zn 75 

 تیمار حاوي روي باال
Zn 150 

ها خطاي استاندارد میانگین  
SEM 

  Pارزش 
P-value 

  )لیتر بر(گرم  سرم جی ایمیونوگلوبولین
Serum IgG (g/l) 

17.93b 19.57a 0.36 0.04 

  )لیتر یلیم 100 درسرم (گرم  کل پروتین
Serum total protein (g/100ml)  6.94b 7.8a 0.37 0.02 

  )لیتر بر(گرم  آغوز جی ایمیونوگلوبولین
Colostrum IgG (g/l) 

57.4b 67.4a 4.8 0.04 

Zn 75 :کردند دریافت زایش روز تا قبل روز 25 از روي کیلوگرم در گرم میلی 75 شاهد که گروه. 

Zn 150 :کردند. دریافت زایش روز تا قبل روز 25 از روي کیلوگرم در گرم میلی 150 که روي باالي مقدار حاوي گروه 

a  وb :05/0( دارند دارمعنی تفاوت اند،شده داده نشان مختلف حروف با که ستون یک اعدادP<(   
 

 فاکتورها از یک یچه يسالمت گوساله برا نمره  
 95درصد،  98 ).3 ) (جدول>05/0Pنبود ( دار معنی

 هانمرهدرصد از  99درصد و  94درصد،  94درصد، 

 و مدفوع سرفه، گوش، و چشم ،ینیب يبرا بیترت به
 کی). تنها یسالمت نمرهرکتوم صفر بودند ( يدما

 يحاو ماریت در مشاهده یک و شاهد ماریت در مشاهده
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 نمرهکه مربوط به  هبود سه نمره يباال دارا يرو
 وجود تلفات مارهایت از کی چیمدفوع بوند. در ه

ط به مربو نمرهدرصد  5/97شاهد  ماریت در .نداشت
و  کی نمره يدرصد دارا 5/2، صفر نمره يدارا ینیب

 يحاو ماریدر ت مشاهده نشدند. زین سهو  دو يهانمره
درصد  5/0صفر و  نمره يدرصد دارا 5/99باال  يرو

 ماریمانند ت زین سهو  دو يهانمرهداشتند.  کی نمره
از موارد ثبت  درصد 96 حدودنشد.  مشاهدهشاهد 

 يشاهد دارا یمارگوش در ت چشم و نمره يشده برا
درصد  کیو  کی نمره يدارا درصد سهصفر،  نمره

 یمارمشاهده نشد. در ت سه نمره. ندبود دو نمره يدارا
 پنج صفر، نمره درصد 5/93 حدود حاوي روي باال

 صفر و دو نمره درصد میو ن کی، یک نمره درصد
صفر  نمره درصد 93 حدود. شد ثبت سه نمره درصد

 حدود ده شد.هسرفه مشا نمره يهد براشا یماردر ت
 دو نمره درصد میو ن کیو  کی نمره درصد مین و پنج

دوم  یمارثبت شد. در ت سه نمره يبرا درصدو صفر 
و  کی نمره درصد سهصفر،  نمره يدارا درصد 96 یزن
 سه نمره يبرا يداشتند. مورد دو نمره درصد کی

   مشاهده نشد.
  

 .يرو مکمل مختلف سطوح مصرف با مادران از شده متولد يها گوساله سالمت تیوضع نمره :3 جدول
Table 3. Calves health score data analysed by PROC GENMOD which their dams consumed two levels of 75 
or 150 mg/kg Zn during late gestation. 

 انحراف 
Deviance 

 اسکوار يکا
Chi-Square  

 Pارزش 
P-value  

 گوش و شمچ
Ear & Eye 

0.01 1.26 0.26 

  سرفه
Cough 

0.04 1.74 0.18 

  مدفوع
Fecal Point 

1.23 0.8 0.3 

  رکتوم دماي
Rectal Temprature 

0.0001 0.34 0.5 

  بینی
Nasal 

0.0001 2.95 0.09 

 بوده. نمرهنامطلوب بودن  معنیبه  سهدن و نرمال بو بیانگرثبت شده؛ عدد صفر  سهتا  صفرصورت جداگانه از   هر کدام از فاکتورها به نمره

 سـه  نمـره بود کـه در آن   يمدفوع تنها مورد نمره  
 صـفر،  نمره درصد 5/95شاهد  یمارمشاهده شد. در ت

ـ  و دو نمـره  درصد مین، کی نمره درصد مین و سه  مین
 5/93بـاال   يرو يحـاو  یمار. در تبود سه نمره درصد

ـ  نمرهدرصد  چهارصفر،  نمرهدرصد  درصـد   دو ،کی
مشـاهده شـد. حـدود     سـه  نمرهدرصد  مینو  دو نمره

ـ  نمرهدرصد  مینصفر،  نمرهدرصد  5/99 و صـفر   کی
شاهد  یماررکتوم در ت يدما يبرا سهو  دو نمرهدرصد 

 نمرهدرصد  99 یزن حاوي روي باال یمارثبت شد. در ت
 براي ورديــــم دونــــب کی نمره درصد کی صفر،
  .رسید ثبت به سه و دو يها نمره

در  ویـژه  بـه ثیر روي بر تمایز و تقسـیم سـلولی   أت  
هاي ایمنی شناخته شـده اسـت. در اثـر کمبـود     سلول

 هـاي کشـنده  ها و سـلول روي کاهش در گرانولوسیت
 براي پستان فعالیت شروع . با)21(دهد طبیعی رخ می

 آغـوز،  در روي بـاالي  غلظـت  دلیـل  بـه  آغوز، ترشح
 کـاهش  و گرفتـه  قـرار  تـاثیر  تحت روي سرمی سطح

) گزارش کردند 1993و فالچوك ( والی. )14( یابد می
 سوییس هايدر موش یمنیا یستمکه کاهش قدرت س

 نیـز  بعـد  نسـل  سـه  یا دو تا روي کمبود اثر در وبستر
ـ  کـه  دهـد مـی  نشـان  این. یابدمی انتقال  در روي ثیرأت
 و تکثیـر . دارد بـاالي  اهمیـت  فرزندان به ایمنی انتقال

 هستند حساس روي کمبود به جنینی هايسلول یزتما
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 یمنـی ا هـاي سلول مراحل این دو هر در دارد امکان و
 گاوهـاي  بـا  ايمطالعـه  در). 24دچار اختالل شـوند ( 

 زاییـده  شکم چند ايـــــگاوه واکنش انتقال، يدوره
ــه ـــمک ب ــدنی ملـ ــاوي مع ــی روي درصــد 88 ح  آل
ـــنش ــه داد انـــ ــش روي کـ ــی نقـ ــنتز در مهمـ  سـ

 روي با که گاوهایی و دارد آغوزایمیونوگلوبولین جی 
ــت داراي ــی زیسـ ــاالتر فراهمـ ــه بـ ــدند، تغذیـ  شـ

ــولین ــایی هــاآن ایمیونوگلوب ــال توان ــه بیشــتري انتق  ب
 20 یشافزا ها همچنینآن ).18( است داشته الهــگوس

 75آغـوز را بـا مکمـل    ایمیونوگلوبولین جی  درصدي
در  متیــونین بــهمتصــل  يرو یلــوگرمگــرم در ک یلــیم

ــا  یســهمقا ــد شــکم  يدر گاوهــا روي ســولفاتب چن
ــد ــزارش کردن ــی گ ــرف روي و . از طرف ــاهش مص ک

ــدار   ــاهش در مقـ ــث کـ ــوش باعـ ــامین آ در مـ ویتـ
  .)12(ها شد سرم آن آایمیونوگلوبولین 

و  شـود   می رشحت تیموس از که تایمولین هورمون  
الزم  یمنـی ا یسـتم عملکـرد س  يو نگهدار یدتول براي

 بـه  تایمولین .است يهورمون وابسته به رو کیاست، 
 T-هــاي  لمفوســیت بــراي را آن و یافتــه اتصـال  روي

 یـب ترشـح ترک  یـک کـه باعـث تحر   ی. عواملبرند  می
ــا -يرو ــلول از یمولینت ــاي  س ــک ه ــال تایمی  اپیتلی
 1-اینترلـوکین هستند.  1-ینترلوکینو ا يرو شوند،  می

ــار  ــا همک ــب يب ــا -روي ترکی ــه تول یمولینت ــدب  ی
ــوکین ي  گیرنــده فعالیــتو  2-ینترلــوکینا  در 2-اینترل

  ).4( کنند  می کمک T-هاي  لمفوسیت
آن  هـاي گیرنده و لپتین ساختار شباهت به توجه با  

 هـا سـایتوکین  جـزو  تواندمی نیز لپتین ها،یتوکینبا سا
 ایمنی یستمدر پاسخ س یشده و نقش مهم بندي طبقه

ـ  گرفتن نظر در با) 1و  4دارد (  ایـن  در کـه  نکتـه  نای
 اثـر  در گاوهـا  خون سرم لپتین غلظت افزایش مطالعه
ـ  شـده،  مشـاهده  روي مصرف افزایش  بـر  لپتـین  ثیرأت
 پاسـخ  ین. لپتـ شـود مـی  بررسـی  نیـز  هاگوساله ایمنی
 سـایتوکین  تولیـد  و ،T-يهـا لمفوسیت تکثیر ی،التهاب

 نشـان  و کـرده  یـک را تحر 1 هـاي کمکـی تـی   سلول
 ایمنـی  سیستم و تغذیه ینب مهمی لپ ینکه لپت دهد می

 يعـاد  یرغ ایمنی یستمآب س /آب هاي. موشباشدیم
 سیسـتم  عملکـرد  سرکوب باعث ینداشتند. کاهش لپت

 کشـنده  هـاي   سـلول  فعالیـت  ).1( شـود می یزن ایمنی
 نشـان  همچنین دهند  می پاسخ لپتین تحریک به طبیعی

 سـازي  فعـال  در ثريؤمـ  طـور  بـه  لپتـین  کـه  شده داده
  ).8( دارند نقش طبیعی کشنده هاي  لولس

ــا در   ــر  یشآزمــ ــزایشحاضــ ــدار در افــ  مقــ
مـادر   تغذیـه  بـا  هـا سرم گوساله جی ایمیونوگلوبولین

در  روي مکمل. شد مشاهده روي باالتر مقادیرها با  آن
ـ  عملکـرد  ،+CD4 هـاي خوراك بر سلول آن  یو در پ

و  2-اینترلـوکین  تولیـد  یش) افزا4 و 7( یسلول یمنیا
ـ 4 و 16( اکتور نکروز توموري آلفاف  ایـن . دارد یرثأ) ت

 غلظـت  افـزایش  و تولید مسئول توانندیم هاسایتوکین
  . )1 و 16( باشند خون سرم لپتین
سـرم  ایمیونوگلوبـولین جـی    افـزایش  بـه  توجه با  

 تـا  رفت، می انتظار ،روي باال يدارا تیمار در هاگوساله
 مشـاهده  هاالهسالمت گوس نمرهدر  داري معنی تفاوت

دادنـد کـه    توضـیح ) 2014( همکـاران و  کـانلی . شود
سـاعت بعـد از تولـد     24سـرم  ایمیونوگلوبولین جـی  

 ثرؤـــــم اــــهگوســاله ســالمت نمــره بــر توانــد یمــ
تفــاوت  هــا آن نمــرهکـه   هــاییگوســاله و اشدــــــ ب

بــاهم نداشــتند بــه عــدم تفــاوت در      داري یمعنــ
 . )5( دندنسبت داده شایمیونوگلوبولین جی 

 
  کلی گیري نتیجه

 از اسـتفاده نتایج آزمایش حاضر مشخص کرد کـه    
ــطح ــیم 150 س ــرم یل ــوگرمیک در گ ــره در روي ل  جی

 ریقـــــ ط از واندـــــ ت مــی انتقــال  دوره گاوهــاي
 والد هايگاو خون سرم لپتین و روي سطح شـــافزای

   .کند کمکها ي آنهاگوساله ایمنی سیستم تقویت به
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  سپاسگزاري
و  يکشــاورزعلـوم  محتـرم دانشـگاه    ینمسـئول  از  

ــابع طب ــدیریت همکــارياز خوزســتان و  یعــیمن و  م

وابسـته بـه شـرکت     یلدام اص يگاودار محترمپرسنل 
 .شود یم قدردانیمحیا 
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Abstract 1 
Background and objectives: Increase in blood Zn bioavailability improves production and 
immune system. Due to the relation among zinc, leptin and immune system, this trial conducted 
to investigate the effect of zinc supplementation, more than NRC recommendation, on serum 
concentration of zinc and leptin in late gestation cows and its consequent colostral IgG and also 
its passive transfer to newborn calves, calves serum total protein and health scores.   
 
Materials and methods: This trial was conducted from 25 days before expected parturition day 
to 30 days after calving. Thirty-six multiparous Holstein cows by mean of 3.1 and 2.9 lactation 
for control and high zinc level treatment, respectively, fed diets containing 75 and 150 mg/kg of 
dry mater Zn. Feeding was once a day at 09:00. Diets were isocaloric and isonitrogenous and 
the only difference was the proportion of Zn. Blood samples were taken from cows’ tail vein to 
determine Zn and leptin concentrations on -25 and -5 days relative to estimated parturition time. 
Immediately postcalving, calves were weighed and removed from the dam to prevent nursing 
and cows were moved to a maternity barn, milked, and a colostrum sample was collected. 
Calves fed colostrum of their own dam and a sample of colostrum used to determine the 
concentration of IgG. Calves jugular vein used for blood sampling to test seral IgG and total 
protein twenty-four hour after birth. Individual animal health score (nasal, eye and ear, fecal, 
cough and rectal temperature) were assigned (using a calf health-scoring system developed by 
the School of Veterinary Medicine, University of Wisconsin-Madison) to calves for 30 days.  
 
Results: Using 150 mg/kg of Zn in the diet increased seral Zn and leptin five days before 
calving compared with control (P<0.05). Colostral IgG and also calves seral IgG and total 
protein increased by consuming high level of Zn. Positive correlation was observed between 
colostral and calves seral IgG. Calves health scores had no significant difference between 
treatments.  
 
Conclusion: Probably supplementation of high level of Zn in late gestation diets, by increasing 
in dams seral Zn and leptin, improves calves immune system. 
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