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چكيده
به منظور مقایســهی شرایط سنتی موجود و استفاده از قرص آهســتهرهش حاوی روی ،سلنیوم و کبالت بر عملکرد میشهای
آبستن و برههای آنها ،شــش هفته قبل از زایمان  105رأس میش نژاد مهربان به سه گروه  35رأسی تقسیم شد )1 :تیمار شاهد؛
 )2تیمار دریافتکننده تزریق  10سیسی ســلنیوم بعالوه ویتامینE؛  )3تیمار دریافتکننده قرص آهستهرهش .جهت بررسی
عملکرد برهها از اطالعات حاصل از تمام  35راس میش در هر گروه اســتفاده شد ،اما جهت بررسی فراسنجههای خون و شیر از
هرگروه  6راس میش و بره آنها مورد ارزیابی قرار گرفتند .نمونهگیری از خون میشها در 10روز قبل و  45و  90روز پس از زایمان
و از شیر آنها در روز  45شیردهی و خونگیری از برههای آنها در 45 ،10و  90روزگی انجام شد .باالترین وزن تولد و ازشیرگیری و
افزایش وزن روزانه مربوط به برههای تیمار قرص بود ( .)P>0/05برههای تیمار قرص درصد تلفات و عالئم بیماری ماهیچه ســفید
کمتری داشتند .فعالیت آلکالین فسفاتاز ،غلظت روی و ویتامین B12پالسمای میشهای دریافتکننده قرص و برههای آنها نسبت
به سایر تیمارها باالتر بود ( .)P>0/05غلظت سلنیوم پالسما و فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز میشهای دریافتکننده قرص و تزریق
نســبت به میشهای شاهد در  10روز قبل از زایمان باالتر بود اما  45روز پس از زایمان فقط میشهای دریافتکننده قرص مقادیر
باالتری داشــتند ( .)P>0/05فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز و غلظت سلنیوم پالسمای برههای تیمار قرص نسبت به سایر تیمارها
باالتر بود .میشهای دریافتکننده قرص غلظت روی ،ســلنیوم و ویتامین  B12شیر باالتری نسبت به حیوانات در گروههای دیگر
داشتند (.)P>0/05
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In order to compare the existing traditional conditions and the use of slow release bolus containing zinc, selenium and
cobalt on performance of pregnant ewes and their lambs, six weeks prior to lambing, 105 ewes were divided into three
groups (35 heads each) including: 1) control group; 2) selenium + vitamin E injected group; 3) slow-release bolus given
group. Data obtained from all the 35 ewes in each group were used to determine the performance of lambs, but to determine the blood and milk parameters 6 of ewes and their lambs from each group were used. Ewes were blood sampled
at 10 days prepartum and 45 and 90 days postpartum, and samples of their milk were collected on day 45 also blood
samples of lambs were collected at 10, 45 and 90 days old. Body weight on birth and weaning of lambs and average
daily gain of lambs were highest in bloused animals (P<0.05). Lowest percentage of mortality and white muscle disease
rate were observed in lambs whose mothers were given bolus. Alkaline phosphatase activity, plasma concentration of
zinc and vitamin B12 in bloused animals and their lambs were higher as compared to other treatments (P< 0.05). Glutathione peroxidase activity and plasma concentration of selenium of injected and bloused ewes on day 10 prepartum
were higher as compared to control group (P< 0.05) , but these values on day 45 postpartum was only higher in bloused
animals (P<0.05). Glutathione peroxidase activity and plasma concentration of selenium in lambs whose mothers were
given bolus were higher as compared to other treatments (P< 0.05). Milk concentration of zinc, selenium and vitamin
B12 in bloused ewes were higher than animals in other treatments.
Key words: slow-release bolus; ewe; lamb, milk

میش ممکن اســت رشــد برهها را به خاطر کاهش خوراک مصرفی و تولید
 همچنین کمبود کبالت سبب محدودیت در.)12( شــیر مادر کاهش دهد
. هم در دوره جنینی و هم پس از زایمان میشودB 12تامین ویتامین
ســلنيوم به دلیل حضور در آنزيم گلوتاتيون پراکسيداز نقش مهمي در
 بيماري عضله سفيد اولين.)50( سيستم آنتياکســيداني بدن ایفا ميکند
ناهنجاري شــناخته شده مرتبط با کمبود سلنيوم در دام ميباشد که سبب
 در دامهاي جوان و،مرگ نوزادان تازه متولد شــده و آســيب به روند توليد
 افزودن سلنیوم به جیره میش.)21( بالغ بويژه در نشخوارکنندگان ميشود
در اواخر دوره آبســتنی میتواند سبب بهبود وضعیت سلنیوم در بره متولد
 تزریق سلنیوم.)47( شــده و دو برابر شدن غلظت سلنیوم آغوز و شیر شود
 هرچند، در بسیاری از کشورها در هنگام نیاز استفاده میشودE و ویتامین
.)4( تزریق یک عمل زمانبر و گران قیمت میباشد
) و35( با توجه به کمبود عنصر روی در کلیه زمینهای زراعی کشور ما
 عموماً نیاز حیوانات به این عنصر،)6( در نتیجه کمبود این عنصر در گیاهان
 بطوریکه اســتفاده از مکمل روی در جیره برههای پرواری.تامین نمیشود

مقدمه
نیاز به مواد معدنی در هنگام آبســتنی در پســتانداران معموالً جهت
رشــد و نمــو جنین افزایش مییابــد و به ویژه در اواخر دوره آبســتنی به
باالترین مقدار خود میرسد در این میان تامین مواد معدنی کممصرف برای
میشهای آبستن جهت حفظ جنین و بهبود رشد برههای متولد شده بسیار
.)50( حائز اهمیت است
در انســان و حیوانات کمبود روی در هنگام آبســتنی میتواند رشد و
 گزارش شــده اســت که.)29( نمو نرمــال جنین را تحت تاثیر قرار دهد
 روزگی95  میلیگرم در روز توســط جنین گوسفند در10 مصرف روی از
)16(  روزگی آبســتنی افزایش یافته است145  میلیگرم در روز در68 به
 همچنین گزارش شــده اســت که افزودن روی به جیره میشهای آبستن،
میتواند ســبب بهبود تولید شیر و وزن از شیرگیری برههای متولد شده در
.)20( مقایسه با گروه شاهد شود
کمبود کبالت در جیره نشــخوراکنندگان سبب کاهش سنتز ویتامین
 کمبود کبالت در.)36(  توســط ميکروارگانيسمهاي شــکمبه میشودB 12
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در منطقه همدان ســبب افزایش عملکرد آنها شد ( .)13همچنین بر لزوم
اســتفاده از مکمل ســلنیوم در جیره دامهای منطقه همدان جهت افزایش
عملکرد و کاهش بروز عالئم کمبود سلنیوم تأکید شده است ( .)3همچنین
گزارشــاتی مبنی بر عدم تامین نیاز حیوانات نشخوارکننده به عنصر کبالت
در داخل کشور وجود دارد ( 10 ،۸و .)30
حتی با توجه به کمبودهای گزارش شــده عناصر کم مصرف در داخل
کشــور ،در روش نگهداری دامها (گوسفند و بز) به صورت عشایری و سنتی
در برخی از مناطق کشور (به ویژه استان همدان) دامداران سنتی هیچگونه
مکمــل معدنی در اختیــار دامها قرار نمیدهند و یــا فقط تزریق یک دوز
ویتامین Eو سلنیوم در اوخر دوره آبستنی انجام میدهند .ابداع قرصهای
آهســتهرهش مواد معدنی کممصرف به خاطر راحتی استفاده از آن توسط
دامداران سنتی ،تا حد زیادی میتواند مشکالت این بخش از سیستم پرورش
دامهای کشــور را مرتفع سازد .بطوریکه گزارش شــده است که خوراندن
قرص آهســتهرهش روی ،کبالت و سلنیوم میتواند سبب بهبود عملکرد و
وضعیت عناصر فوق در گوسفند به مدت  6ماه شود ( .)28همچنین استفاده
از قرص آهســته-رهش مس ،کبالت و ســلنیوم در میشهای آبستن سبب
بهبود وضعیت این عناصر در میشها و برههای متولد شده از آنها در مقایسه
با گروه شــاهد شده اســت ( .)58با توجه به تولید قرصهای آهستهرهش
حاوی روی ،سلنیوم و کبالت در داخل کشور ،آزمایش حاضر طراحی گردید
تا مقایســهای بین شرایط موجود (یعنی عدم استفاده از مکمل مواد معدنی
و یا تزریق یک دوز ویتامین Eو سلنیوم در اوخر دوره آبستنی) و خوراندن
قرص آهســتهرهش حاوی روی ،ســلنیوم و کبالت به میشهای آبستن در
روش پرورش سنتی و تاثیر آن بر عملکرد برهها و برخی فراسنجههای خونی
و شیر مورد ارزیابی قرار گیرد.
مواد و روشها
این پژوهش با استفاده از  105رأس میش آبستن  3الی  5ساله مهربان
در مزرعه آموزشی – پژوهشی دانشــگاه بوعلی سینا در همدان انجام شد.
کار مربوط به مرحله مزرعهای این پژوهش ،در زمســتان  1391شروع و در
تابســتان  1392به اتمام رسید .در هنگام شروع آزمایش میشها به صورت
مرسوم و سنتی جیرهای حاوی سیالژ ذرت ( 10درصد)  ،یونجه ( 35درصد)
 ،کاه گندم ( 23درصد) و دانه جو ( 32درصد) دریافت میکردند .جیره پایه
به ترتیب حاوی  0/053 ،17/26و  0/101میلیگرم روی ،سلنیوم و کبالت
در کیلوگرم ماده خشک بود .با شــروع فصل بهار تغذیه میشها وابسته به
مراتــع بود ،و هیچگونه مکمل معدنی یــا ویتامینهای در کل دوره آزمایش
دریافــت نمیکردند .حدود  6هفته قبل از تاریــخ زایش تیمارها به صورت
ذیل طراحی شدند:
 )1گروه شاهد که هیچ گونه مکمل معدنی دریافت نمیکرد؛
 )2گروه تزریق شــده با  10سیسی ســلنوفرول حاوی  0/5میلیگرم
سلنیوم به صورت سدیم سلنیت و  50میلیگرم ویتامین  Eدر هر سیسی؛
 )3گروه دریافت کننده قرص آهستهرهش حاوی عناصر روی ،سلنیوم
و کبالت.
قرصها دارای میانگین وزن  18/82گرم با  20درصد وزنی روی0/23 ،
درصد وزنی ســلنیوم و  0/5درصد وزنی کبالت بودند و بر اساس آزمایشات
اولیه (آزمایشات  in sacoو کشتار برهها در زمانهای مختلف جهت بازیافت
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باقیمانده قرص) که توســط ســازندگان قرص انجام شده بود ،متوسط نرخ
رهــش آنها  103/55میلی گرم در روز با طول عمر  4تا  6ماه و مقدار روی
آزاد شده از قرصها  23/01میلیگرم در روز ،مقدار کبالت  0/535میلیگرم
در روز ،و مقدار ســلنیوم  0/258میلیگرم در روز بوده است (ثبت اختراع
ایران به شماره .)79633
حدود  6هفته پس از اعمال تیمار ،زایمانها شــروع شد .در طول این
مدت تاریخ زایش ،وزن تولد برهها ،تعداد برههای دوقلو ،جنسیت و برههایی
که عالئم بیماری ماهیچه ســفید را نشان میدادند به طور دقیق ثبت شد.
تمامــی برهها تا زمان از شــیرگیری ،درگله همراه مادر نگهداری شــد و با
توجه به تاریخ زایش در  4ماهگی از شــیر گرفته شدند .جهت مقایسه وزن
تولد برهها ،درصد تلفات ،درصد بروز عالئم بیماری ماهیچه سفید ،و وزن از
شیرگیری برههای متولد شده بر اساس اطالعات بدست آمده از  105رأس
میش استفاده شد 30 .روز پس از اعمال تیمارها از کلیه میشها خونگیری
انجام شد ،اما جهت بررسی فاکتورهای خونی میشها و برههای متولد شده
از آنها و همچنین شــیر میشها ،از نمونههای خــون  6رأس میش در هر
تیمار ( 18رأس) و با توجه به تاریخ زایمان نزدیک به هم (میشهایی که در
روز  40 ،39یــا  41بعد از اعمال تیمار زایمان کرده بودند) و برههای متولد
شده (تک قلو و نر) اســتفاده شد .همچنین  45و  90روز پس از زایمان از
همین میشها مجددا ً خونگیری شده و از شیر آنها در روز  45نمونه برداری
به عمل آمد .از برههای متولد شــده از  18رأس میش فوق نیز در روزهای
 45 ،10و  90پس از تولد ،خونگیری انجام شــد .نمونههاي خون مربوط به
هــر دام در  3لوله آزمايش مجزا جمعآوري شــدند .دو لوله حاوي هپارين
که يکي براي اســتخراج پالســما و ديگري براي تهيه نمونه خون کامل و
يک لوله بدون مادة ضد انعقاد براي اســتخراج ســرم بود .کلیه نمونهها تا
انجام آزمایشات بعدی در دمای  -80نگهداری شدند .فعالیت آنزیم آلکالین
فســفاتاز سرم و غلظت روی پالسما به عنوان شاخص روی ،غلظت ویتامین
 B12پالسما به عنوان شــاخص کبالت و همچنین فعالیت آنزیم گلوتاتیون
پراکسیداز سرم و غلظت سلنیوم پالسما به عنوان شاخص سلنیوم در خون
میشها و برههای متولد شــده از آنها تعیین شدند .همچنین غلظت روی،
سلنیوم و ویتامین B12شیر نیز تعیین شد.
غلظت روي و ســلنیوم پالسما و شــیر با دستگاه جذب اتمي (Varian
 )SpectrAA220اندازهگيري شــد .غلظت ويتامين B12پالســما و شیر با
اســتفاده از کيت ( )ICN, Costa Mesa, CA, USAو توســط دستگاه گاما
کانتر قرائت شــد .فعاليت آنزيم گلوتاتيونپراکسيداز خون کامل با استفاده
از کيت  RANSELمحصول شرکت  RANDOXانگليس تعيين شد (.)43
فعاليت آلکالين فسفاتاز کل سرم با استفاده از کيت (ساخت شرکت Elitech
فرانسه) مطابق با دستورات مربوطه اندازهگيري شد.
وزن تولد و وزن از شــیرگیری برههای متولد شده از  105رأس میش
در هنگام تولد و  120روز پس از تولد ثبت شــد .تعداد برههای تلف شده تا
زمان از شیرگیری ثبت شد و در نهایت به صورت درصد بیان شد .همچنین
با توجه به عالئم مربوط به بیماری ماهیچه سفید ،تعداد برههایی که عالئم
را نشان دادند ثبت شد.
كليه دادههاي جمعآوري شــده در طول آزمايش با استفاده از نرم افزار
 Excelويرايشو براي تجزيه و تحليل آماري آماده شــدند .تجزيه و تحليل
دادهها با اســتفاده از نرم افزار آماري  )49( SASصورت گرفت .برای کلیه
در
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پارامترهای خون و شــیر از مدل آماری طرح کامال تصادفی استفاده شد و
مقايسه ميانگينها با استفاده از آزمون چند دامنهاي دانکن با سطح احتمال
خطاي آلفا برابر  0/05درصد انجام شد.
Yij = µ + Ti +eij

 = Yijمقدار مشاهده تيمار  iام در تکرار  jام؛  = µاثر ميانگين؛  = Tiاثر
تيمار  iام؛  = eijاثرخطاي آزمايش مربوط به تيمار  iام در تکرار  jام
همچنین از مقایســه میانگینهای حداقل مربعات ( )lsmeansبا کمک
آزمون  tجهت آنالیز عملکرد برهها استفاده شد .با توجه به اینکه اثر متقابل
بین جنس بره (نر یا ماده) و نوع تولد (تک قلو یا دو قلو) معنیدار نبود ،اثر
متقابل آنها از مدل حذف شد:
Yijkl = µ + Ti + Sj + Bk + eijkl

در اين مدل  µاثر ميانگين Ai ،اثر تيمار  Sj ،اثر جنس بره (نر یا ماده)
 Bk ،اثر نوع تولد (تک قلو یا دو قلو)  eijkl ،اثر خطا هستند.
نتایج و بحث
مقایسه پارامترهای مربوط به عملکرد برههای متولد شده در جدول 1
آمده است .همانطور که مشاهده میشود میانگینهای حداقل مربعات وزن
تولد و ازشــیرگیری و افزایش وزن روزانه در برههای متولد شــده از مادران

دریافت کننده قرص نســبت به برههای متولد شده از مادران دریافتکننده
تزریق و شاهد به طور معنیداری باالتر بود ( .)P > 0/05همچنین برههای
متولد شده از مادران دریافتکننده تزریق نیز نسبت به شاهد ،میانگینهای
حداقل مربعــات وزن تولد و ازشــیرگیری و افزایــش وزن روزانه باالتری
داشتند(.)P > 0/05
به طور مشابه با نتایج تحقیق حاضر تزریق  5سیسی سلنیوم به صورت
ســدیم سلنیت قبل از آبســتنی و تکرار آن در  2هفته قبل از زایمان سبب
افزایش معنیدار وزن تولد برهها متولد شــده در مقایسه با گروه شاهد شد
( .)7همچنین نشــان داده شده است که تزریق سلنیوم و ویتامین Eقبل از
آبســتنی و  4هفته قبل از زایمان به میشهای با شــکم زایش دوم بر وزن
تولد برهها اثری معنیداری داشته است ،اما بر وزن تولد برههای متولد شده
از میشهای شــکم سوم اثری نداشته اســت ( .)14در مقابل نتایج تحقیق
حاضر تزریق ســلنیوم و ســلنیوم بعالوه ویتامین Eوزن تولد را تحت تاثیر
قرار نداده اســت ،اما بطور مشابه با نتایج تحقیق حاضر سبب بهبود افزایش
وزن روزانه و میانگین وزن برههای متولد شــده در  60روزگی شــد (.)33
بنابراین افزایش عملکرد برهها در هنگام تولد و ازشیرگیری در گروه دریافت
کننده تزریق ســلنیوم بعالوه ویتامین Eنسبت به تیمار شاهد می-تواند به
دلیل نقش این دو ماده مغذی در تقویت سیستم ایمنی برهها باشد و باالتر

جدول  -1میانگینهای حداقل مربعات وزن تولد ،وزن از شیرگیری و افزایش وزن روزانه و درصد تلفات و درصد بیماری ماهیچه
سفید برههای متولد شده از مادران دریافت کننده قرص ،تزریق و شاهد.
تیمار شاهد

تیمار تزریق

تیمار قرص

SEM

P-value

تعداد میش های زایمان کرده

35

35

35

-

-

تعداد بره های متولد شده

39

39

39

-

-

تعداد بره به ازای هر میش در هنگام تولد

1/1

1/1

1/1

0/045

1

1

1/05

1/08

0/062

0/611

)وزن تولد( 1کیلوگرم

3/283 c

3/514 b

4/600 a

0/050

>0/0001

وزن از شیرگیری( 1کیلوگرم)

27/38 c

29/74 b

33/76 a

0/449

>0/0001

افزایش وزن روزانه( 1کیلوگرم)

0/201 c

0/218 b

0/243 a

0/0037

>0/0001

4

2

1

()10/25

()5/12

()2/56

7

2

0

()17/94

()5/12

()0

رديف

تعداد بره به ازای هر میش در هنگام شیرگیری

تعداد بره های تلف شده
درصد تلفات
تعداد بره با عالئم بیماری ماهیچه سفید
درصد عالئم بیماری ماهیچه سفید

-

-

-

-

*حروف غیر مشابه در هر ردیف نشان دهندة وجود تفاوت معني دار در سطح خطاي  0/50است.
*  :SEMخطاي استاندارد ميانگين ها
 :1ميانگين حداقل مربعات تصحيح شده بر اساس جنس (نر و ماده) و نوع تولد (تک قلو و دوقلو)
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بودن وزن برهها در هنگام تولد و ازشــیرگیری در گروه دریافتکننده قرص
آهستهرهش نسبت به دو گروه دیگر مربوط به تاثیر سلنیوم ،روی و کبالت
موجود در قرصها بوده اســت .در این راســتا گزارش شده است که کمبود
حاشــیهای روی در هفتههای آخر آبستنی میتواند سبب کاهش وزن تولد
حیوانات شود ( .)29همچنین تحقیقات دیگری نیز نشان دادهاند که افزودن
روی به جیره میشهای آبســتن سبب بهبود تولید شیر و وزن ازشیرگیری
برهها در مقایســه با گروه شاهد شده است ( 2و  .)19کمبود کبالت نیز در
میش ممکن اســت رشــد برهها را به خاطر کاهش خوراک مصرفی ( )12و
کاهش تولید شیر ( )10تحت تاثیر قرار دهد.
کمترین درصد تلفات و عالئم بیماری ماهیچه سفید مربوط به برههای
متولد شــده از مادران دریافت کننده قرص بود .بطور مشابه با نتایج مطالعه
حاضر برههای متولد شــده از میشهای دریافتکننده قرص آهســتهرهش
مــس ،کبالت و ســلنیوم کمترین درصد تلفات را داشــته و عالئم بیماری
ماهیچه ســفید نیز بروز ندادند ( .)58افزایش در بقاء برههای متولد شــده
تا قبل ازشــیرگیری با افزودن ســلنیوم به جیره میشهای آبستن ( )32و
حفظ بقاء برههای متولد شــده از مادران دریافت کننده سلنیوم و ویتامین
 )48( Eگزارش شــده است .برههای متولد شــده از مادران دریافت کننده
قرص هیچگونه عالئم بیماری ماهیچه سفید را نشان ندادند اما  5/12درصد
بره-های متولد شــده از گروه تزریق عالئم این بیماری را نشــان دادند .هر
چند سعی شــد که  6هفته قبل از زایش ،تیمارها اعمال شوند اما برخی از
میشها زودتر از  6هفته و برخی دیرتر از  6هفته زایمان نمودند .لذا ممکن

است در گروه تزریق به دلیل افزایش زمان اعمال تیمار تا زایمان اثر بخشی
آن کاهش یافته و موجب افزایش بروز عالئم بیماری ماهیچه سفید در گروه
تزریق شده باشد .اما سلنیوم برای گروه دریافت کننده قرص به طور مداوم و
روزانه برای حیوان قابل دسترس بوده است لذا در این گروه هیچگونه عالئم
بیماری ماهیچه سفید مشاهده نشد.
غلظت روی پالسمای میشهای دریافت کننده قرص و همچنین غلظت
روی در شیر این میشها در  45روز پس از زایمان نسبت به میشها در دو
گــروه دیگر بطور معنــیداری ( )P > 0/05باالتر بود (جدول  .)2همچنین
غلظت روی پالســما در سن  45 ،10و  90روزگی در برههای متولد شده از
مادران دریافت کننده قرص نسبت به برههای متولد شده از مادران شاهد و
تزریق به طور معنیداری باالتر بود (.)P > 0/05
بــا توجه به کمبود روی در خاکها و و در نتیجــه گیاهان اکثر مناطق
ایــران ( )35لذا بهبود غلظت روی در میشهــای دریافتکننده قرصهای
آهستهرهش که حاوی روی بودند مورد انتظار میبود .بطور مشابه تحقیقات
دیگری نیز گزارش کردهاند که خوراندن قرصهای آهستهرهش حاوی روی،
کبالت و ســلنیوم در گوسفند سبب افزایش غلظت روی پالسما در مقایسه
با گروه شــاهد شد ( .)28تزریق متوالی  2دوز ســلنیوم و ویتامین  4( Eو
 2هفته قبل از زایمان) به تلیســههای آبســتن تغییر معنیداری در غلظت
روی پالســمای تلیســهها قبل و بعد از زایمان نداشته است ( .)39بنابراین
نتایج مطالعه حاضر نشــان میدهد که غلظــت روی در مواد خوراکی یا در
مرتعی که میشها چرا میکردهاند از لحاظ عنصر روی کمبود داشته است و

جدول  – 2غلظت روی (میلی گرم در لیتر) در شیر و پالسمای میشها و برههای آنها.
شاهد

زمان

قرص

SEM

P-value

1/394

0/042

>0/0001

1/425 a

0/029

>0/0001

1/402 a

0/024

>0/0001

تزریق

میش
 10روز قبل از زایمان

b

0/983

 45روز پس از زایمان

0/909 b

0/943 b

 90روز پس از زایمان

0/971 b

0/910 b

b

0/951

a

شیر
 45روز پس از زایمان

4/533 b

4/534 b

6/566 a

0/113

>0/0001

بره
 10روزگی

1/053 b

1/062 b

1/536 a

0/046

>0/0001

 45روزگی

0/957 b

0/919 b

1/444 a

0/025

>0/0001

 90روزگی

0/840 b

0/825 b

1/427 a

0/061

>0/0001

*حروف غیر مشابه در هر ردیف نشان دهندة وجود تفاوت معني دار در سطح خطاي  0/50است.
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تاثيرقرص آهسته رهش روی ،سلنیوم و ...

خوراندن قرصهای آهستهرهش حاوی روی ،سلنیوم و کبالت سبب تامین
مداوم عنصر روی شده است.
غلظت روی شیر در میشهای شیری چرا کننده بر روی مرتعی با کمتر
از  20میلیگرم روی در کیلوگرم  3تا  8میلیگرم در لیتر گزارش شده است
( .)54بطور مشــابه با نتایج تحقیق حاضر افزودن روی به جیره میشهای
شیری ورامینی سبب افزایش غلطت روی شیر شد ( .)55همچنین خوراندن
پلیت روی به میشهای شیری سبب افزایش مقدار روی شیر در مقایسه با
گروه شاهد شد ( .)54همچنین رابطه معنیداری بین غلظت روی پالسما و
غلظت روی در شــیر گوسفند ( )26و گاو ( )37گزارش شده است .بنابراین
باال بودن غلظت روی شــیر در مقایســه با گروه شاهد و گروه تزریق ممکن
است انعکاســی از باال بودن غلظت پالسمایی روی در گروه دریافت کننده
قرص آهستهرهش باشد .اما بر خالف نتایج مطالعه حاضر گزارش شده است
که افزودن  500میلیگرم روی در کیلوگرم به جیره بزهای شیری طی 28
روز تاثیری بر غلظت روی شیر نداشته است ( .)46شاید این اختالف مر بوط
به غلظت متفاوت روی در جیره پایه و گونه حیوان باشد.
افزایش غلظت روی پالسما و شــیر در گروههای دریافت کننده قرص
آهستهرهش سبب افزایش غلظت پالســمایی این عنصر در برههای متولد
شده از این مادران شده است .در تحقیقی بر روی سه نژاد مختلف گوسفند
شیری نشان داده شده است که غلظت پالسمایی روی در برههای شیرخوار
تابعی از غلظت پالسمایی روی مادران آنها است ( .)53غلظت روی پالسمایی
بیشــتر از  1میلیگرم در لیتر جهت ماکزیمم رشــد بره طی ماههای اولیه
زندگی پیشــنهاد شده است ( .)42با توجه به اینکه در مطالعه حاضر غلظت
روی پالسما در برههای متولد شده از میشها در گروه شاهد و تزریق به غیر
از  10روزگی کمتر از  1میلیگرم در لیتر بود ،بنابراین ممکن است یکی از
دالیل پائین تر بودن نرخ رشد این گروه از برهها در مقایسه با برههای متولد

شده از مادران دریافتکننده قرص مرتبط با کمبود روی باشد.
فعالیت آنزیم آلکالین فســفاتاز ســرم میشهای دریافتکننده قرص
نســبت به میشهای دریافت کننده تزریق و شــاهد به طور معنیداری در
قبــل و بعد از زایمان و همچنین فعالیت این آنزیم در ســن  45 ،10و 90
روزگی در برههای متولد شــده از مادران دریافت کننده قرص نســبت به
برههای متولد شــده از مادران شاهد و تزریق به طور معنیداری ()P > 0/05
باالتر بود (جدول .)3
فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز به عنوان شاخصی از وضعیت روی مورد
اســتفاده قرار میگیرد ( .)50بطور مشــابه با نتایــج تحقیق حاضر افزودن
روی به جیره میشهای شــیری ( )56و برههای پــرواری ( 13 ،11و )41
ســبب افزایش فعالیت آنزیم آلکالین فســفاتاز شد .در مقابل ( )20تغییری
در فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز در میشهای خشک دریافت کننده منابع
مختلف روی مشاهده نکردند .تفاوت در نتایج گزارش شده در این خصوص
میتواند به دلیل اختالف در میزان روی جیره پایه مطالعات مختلف باشد.
مطالعهای در خصوص ارتباط بین افزودن روی به جیره میش و اثر آن
بر فعالیت آنزیم آلکالین فســفاتاز در برههای متولد شــده یافت نگردید .به
هر حــال با توجه به افزایش غلظت روی در شــیر و نتیجتاً افزایش غلظت
روی پالســما در برهها ،بهبود فعالیت این آنزیم در برههای متولد شــده از
میشهای دریافتکننده قرص در مقایســه با گروه شــاهد و تزریق دور از
انتظار نمیباشد.
نتايج مربوط به غلظت عنصر ســلنیوم در شــیر و پالسمای میشها و
برههای آنها در جدول  4آمده اســت .همانطور که مالحظه ميشود غلظت
ســلنیوم پالسمای میشهای دریافتکننده قرص و تزریق نسبت به میش-
های شــاهد به طور معنیداری در قبل از زایمــان باالتر بود (.)P > 0/05
اما  45روز پس از زایمان فقط غلظت ســلنیوم پالســما و شــیر میشهای

جدول  -3فعالیت آلکالین فسفاتاز سرم (واحد در لیتر) میش ها و برههای آنها.
زمان

شاهد

تزریق

قرص

SEM

P-value

میش
 10روز قبل از زایمان

166/33 b

164/16 b

184/23 a

2/33

0/0002

 45روز پس از زایمان

169/52 b

163/54 b

210/47 a

3/40

>0/0001

بره
 10روزگی

201/34 b

204/16 b

246/18 a

2/42

>0/0001

 45روزگی

192/56 b

189/46 b

245/82 a

3/72

>0/0001

 90روزگی

169/95 b

172/57 b

231/87 a

2/56

>0/0001

*حروف غیر مشابه در هر ردیف نشان دهندة وجود تفاوت معني دار در سطح خطاي  0/50است.
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دریافت کننده قرص نسبت به ســایر تیمارها به طور معنیداری باالتر بود
( .)P > 0/05غلظت سلنیوم پالسما در سن 10روزگی در برههای متولد شده
از مادران دریافتکننده قرص نسبت به برههای متولد شده از مادران شاهد
و تزریق به طور معنیداری باالتر بود ( )P > 0/05همچنین غلظت سلنیوم
پالسما در ســن 10روزگی در برههای متولد شده از مادران دریافتکننده
تزریق نیز نســبت به برههای متولد شده از مادران شاهد به طور معنیداری
باالتر بود ( .)P > 0/05غلظت ســلنیوم پالسما در سن  45و  90روزگی در
برههای متولد شــده از مادران دریافت کننده قرص نسبت به برههای متولد
شده از مادران شاهد و تزریق به طور معنیداری باالتر بود (.)P > 0/05
بطور مشــابه با نتایج مطالعه حاضر خوراندن قرصهای آهســتهرهش
مس ،کبالت و ســلنیوم ســه ماه قبل از زایمان به میشهای آبستن سبب
افزایش غلظت ســلنیوم خون میشها تا ســه ماه پس از زایمان شد (.)58
همچنین افزودن منابع مختلف ســلنیوم به جیره میشهای آبســتن سبب
افزایش غلظت سلنیوم ســرم قبل و بعد از زایمان شد ( .)51تزریق متوالی
ســلنیوم نیــز در  8و  4هفته قبــل از زایمان و  1هفته بعــد از زایمان به
میشهای آبستن ســبب افزایش غلظت سلنیوم پالسما در مقایسه با گروه
شــاهد قبل از زایمان شــد ،همچنین این میشها تا  5هفته پس از زایمان
غلظت ســلنیوم خون باالتری نســبت به گروه شاهد داشتند ( .)22گزارش
شــده است که گوسفندان با غلظت پالسمایی  25تا  53میکروگرم سلنیوم
در لیتر دچار کمبود شــدید سلنیوم میباشــند اما غلظت پالسمایی 160
تا  170میکروگرم در لیتر نشــاندهنده غلظت مناســب سلنیوم در جیره

میباشــد ( .)52بــا توجه به نتایــج تحقیق حاضر و نتایــج تحقیقات فوق
میتوان چنین نتیجه گرفت که آزاد شــدن تدریجی ســلنیوم از قرصهای
آهستهرهش نسبت به تزریق سلنیوم میتواند در حفظ غلظت سلنیوم خون
موثرتر باشــد بطوریکه غلظت سلنیوم خون حتی در  90روز پس از زایمان
نیز در گروه دریافت کننده قرص حفظ شده بود.
گزارش شده است افزودن سلنیوم به جیره گوسفند برای افزایش غلظت
سلنیوم جنین ( )23و شیر ( )24طی روزهای اولیه شیردهی موثر میباشد.
همچنین گزارش شده است که غلظت سلنیوم شیر تابعی از وضعیت سلنیوم
میش میباشد ( .)22عدم مشــاهده تاثیر تزریق سلنیوم به همراه ویتامین
 Eبر غلظت سلنیوم شــیر در مطالعه حاضر میتواند اوالً به این دلیل باشد
که فقط یکبار تزریق صورت گرفت و ثانیاً غلظت ســلنیوم در  45روز بعد از
زایمان بررســی شد که تا این زمان احتماالً اثر تزریق سلنیوم کاهش یافته
اســت .بطوریکه گزارش شده است که اثر تزریق سلنیوم به صورت سلنیت
ســدیم بر غلظت سلنیوم شــیر کوتاه مدت بوده و حدود  14روز میتواند
اثرگذار باشــد ( .)50افزایش غلظت سلنیوم آغوز و شیر طی روزهای اولیه
زایــش با تزریق ســلنیوم و ویتامین  Eبه گاو ( 31و  )39و گوســفندهای
آبستن ( )25گزارش شده اســت .همچنین تزریق سلنیوم و ویتامین  Eدر
هنگام زایمان به میش توانسته است تا  14روز غلظت سلنیوم شیر را بطور
معنیداری نسبت به گروه شاهد افزایش دهد ( .)40همچنین تزریق دو دوز
با غلظت باالی ســلنیوم و ویتامین Eقبل از زایمان ســبب افزایش غلظت
سلنیوم شیر تا یک ماه پس از زایمان شد (.)9

جدول – 4غلظت سلنیوم (میلی گرم در لیتر) در شیر و پالسمای میشها و برههای آنها.
شاهد

زمان

قرص

تزریق

SEM

P-value

میش
 10روز قبل از زایمان

0/080 b

0/158 a

0/163 a

0/0020

>0/0001

 45روز پس از زایمان

0/091 b

0/092 b

0/171 a

0/0015

>0/0001

 90روز پس از زایمان

0/097 b

0/099 b

0/169 a

0/0020

>0/0001

شیر
 45روز پس از زایمان

0/021 b

0/022 b

0/045 a

0/0012

>0/0001

بره
 10روزگی

0/055 c

0/085 b

0/1150 a

0/0023

>0/0001

 45روزگی

0/066 b

0/070 b

0/1210 a

0/0014

>0/0001

 90روزگی

0/073

0/074

0/102

0/0010

>0/0001

b

b

a
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برههای متولد شده از میشهای گروه تزریق در سن  10روزگی غلظت
ســلنیوم پالسمایی باالتری نسب به گروه شاهد داشتند .مشابه با این نتایج
یک بار تزریق ســلنیوم و ویتامین Eبه گاوهای آبستن سبب افزایش کوتاه
مدت غلطت سلنیوم خون گوسالههای متولد شده از آنها در مقایسه با گروه
شــاهد شد ( )45اما این اثر کوتاه مدت بود .همچنین دو بار تزریق سلنیوم
و ویتامین  Eبه میشهای آبســتن ســبب افزایش غلظت سلنیوم پالسمای
برههای متولد شــده در زمان زایمان شد ( .)25تزریق متوالی سلنیوم در 8
و  4هفته قبل از زایمان و  1هفته بعد از زایمان به میشهای آبستن سبب
شد که غلظت سلنیوم پالسمای برههای متولد شده تا سن  8هفتگی نسبت
به گروه شاهد باالتر باشد ( .)22همچنین تزریق متوالی سلنیوم و ویتامین
 Eدر  4و  2هفته قبل از زایمان به تلیســههای آبستن سبب شد که غلظت
ســلنیوم سرم گوسالههای متولد شده در سن  7روزگی در مقایسه با تیمار
شاهد باالتر باشد ( .)39نتایج تحقیقات فوق و تحقیق حاضر نشان می دهد
که یکبار تزریق ســلنیوم و ویتامین Eنمیتواند وضعیت سلنیوم حیوان تازه
متولد شده را در بلند مدت حفظ کند .بطوریکه در تحقیق حاضر تزریق یک
دوز ســلنیوم و ویتامین Eبه مادر در مقایسه با گروه شاهد اثری بر غلظت
سلنیوم پالسمای برههای متولد شــده در سن  45و  90روزگی نداشت .با
توجه به باالتر بودن غلظت ســلنیوم شیر در گروه قرصهای آهستهرهش و
وجود ضریب همبســتگی باال ( )r = 0/97بین غلظت ســلنیوم شیر و جیره
مادر ( )15و با توجه به انتقال سلنیوم از طریق جفت ،آغوز و شیر ( )44لذا
باالتر بودن غلظت ســلنیوم پالسما در  45 ،10و  90روز پس از زایمان در
برههای متولد شــده از این گروه نشان میدهد که قرصهای آهستهرهش،
ســلنیوم مورد نیاز این میشها را طــی دوران قبل از زایش و بعد از زایش
بطور مناســبی فراهم نمودهاند .عدم بروز عالئم بیماری ماهیچه ســفید در
برههای این گروه تائید کننده این موضوع میباشــد .مشابه با نتایج تحقیق

حاضر خوراندن قرصهای آهسته رهش حاوی سلنیوم به مادر سبب افزایش
غلظت ســلنیوم پالسمای گوسالههای متولد شــده برای مدت طوالنی در
مقایسه با گروه شاهد شــد ( .)1همچنین افزودن سلنیوم به جیره تلیسه-
های آبستن ســبب افزایش غلظت سلنیوم سرم گوسالههای متولد شده در
هنگام زایمان شد (.)18
فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکســیداز میشهای دریافت کننده قرص و
تزریق نســبت به میشهای شــاهد به طور معنیداری ( )P > 0/05در 10
روز قبــل از زایمان باالتر بود امــا  45روز پس از زایمان فقط فعالیت آنزیم
گلوتاتیون پراکسیداز میشهای دریافتکننده قرص نسبت به سایر تیمارها
به طور معنیداری باالتر بود (جدول  .)5فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز
در ســن  10روزگی در برههای متولد شده از مادران دریافت-کننده قرص
نســبت به برههای متولد شــده در گروههای دیگر و در سن 10روزگی در
برههای متولد شــده از مادران دریافتکننده تزریق نیز نســبت به برههای
متولد شده از مادران شــاهد به طور معنیداری باالتر بود ( .)P > 0/05اما
در سن  45و  90روزگی فعالیت این آنزیم در برههای متولد شده از مادران
دریافتکننده قرص نســبت به ســایر گروهها به طور معنیداری باالتر بود
(.)P > 0/05
بطور مشــابه با نتایج مطالعه حاضر تزریق سلنیوم و ویتامین 30 Eروز
قبل از زایمان سبب افزایش فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز میشهای آبستن
قبل و بعد از زایمان در مقایســه با گروه شاهد شد ( .)34میشهای دریافت
کننده قرص آهستهرهش مس ،کبالت و سلنیوم در قبل از آبستنی ( )58و
 3ماه قبل از زایش ( )58نسبت به گروه شاهد قبل و بعد از زایمان فعالیت
گلوتاتیون پراکســیداز باالتری نشــان دادند .همچنین فعالیت باالتر آنزیم
گلوتاتیون پراکســیداز با اســتفاده از قرصهای آهستهرهش مس ،کبالت و
ســلنیوم ( )27و روی ،کبالت و ســلنیوم ( )28در گوســفند تا  6ماه پس

جدول  -5فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز خون کامل (میکروکت در لیتر) میشها و برههای آنها.
شاهد

زمان

قرص

تزریق

SEM

P-value

میش
 10روز قبل از زایمان

217/3 b

759/2 a

960/5 a

72/78

>0/0001

 45روز پس از زایمان

205/0 b

257/5 b

1043/1 a

40/96

>0/0001

221/8

692/6

1033/8

67/70

>0/0001

1047/1 a

56/37

>0/0001

997/5 a

68/35

>0/0001

بره
 10روزگی

c

 45روزگی

265/5 b

326/4 b

 90روزگی

294/5 b

328/7 b

b

a

*حروف غیر مشابه در هر ردیف نشان دهندة وجود تفاوت معني دار در سطح خطاي  0/50است.
*  :SEMخطاي استاندارد ميانگين ها

در

  پژوهشوسازندگی

52

شماره  ،113نشريه دامپزشكی ،زمستان 1395

از خوراندن قرص گزارش شده اســت .باالتر بودن فعالیت آنزیم گلوتاتیون
پراکســیداز در میشهای دریافت کننده قرص نسبت به گروههای دیگر در
 45روز پس از زایمان کام ً
ال هم راســتا با باالتر بودن غلظت سلنیوم پالسما
این میشها در این زمان نســبت به میشهای دیگر گروهها میباشــد که
خود نشــان دهندهی آزاد شدن تدریجی سلنیوم از قرصهای آهستهرهش
میباشد.
ضریب همبســتگی بین فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز خون کامل
و غلظت سلنیوم خون در بزغالههای تازه متولد شده بسیار معنیدار (0/83
=  )rگزارش شــده است ( .)38بنابراین با توجه به اینکه در سن  10روزگی
غلظت ســلنیوم پالسما در برههای متولد شده در گروه تزریق و قرص باالتر
بوده اســت ،در تبعیت از آن فعالیت این آنزیم نیز باالتر بوده اســت اما در
ســن  45و  90روزگی با کاهش غلظت ســلنیوم پالسما در برههای متولد
شــده از گروه تزریق فعالیت این آنزیم در مقایسه با برههای متولد شده از
مادران دریافت کننده قرص کاهش پیدا کرده اســت .بطور مشــابه با نتایج
مطالعه حاضر افزودن ســلنیوم به جیره مادر ســبب شد که برههای متولد
شده در هنگام زایمان 6 ،هفتگی و زمان ازشیرگیری غلظت سلنیوم پالسما
و فعالیت گلوتاتیون پراکســیداز باالتری در مقایســه با گروه شاهد داشته
باشند (.)40
غلظت ویتامین B۱۲پالســمای میشهای دریافت کننده قرص در قبل
و بعــد از زایمان و غلظت ویتامین B۱ ۲شــیر در  45روز پس از زایمان در
این میشها نســبت به میشهای دریافت کننده تزریق و شــاهد و غلظت
ویتامین  B۱ ۲پالســما در سن  45 ،10و  90روزگی در برههای متولد شده

از این گروه نســبت به برههای متولد شده از مادران شاهد و تزریق به طور
معنیداری ( )P > 0/05باالتر بود (جدول .)6
بطور مشــابه با نتایــج مطالعه حاضر میشهــای دریافتکننده قرص
آهســتهرهش مس ،کبالت و سلنیوم قبل از آبســتنی ( )58و خوراندن آن
در 3ماه قبل از زایش ( )57غلظت ویتامین B۱۲پالســمای باالتری نسب به
گروه شاهد در قبل و بعد از زایمان گزارش کردند .همچنین افزودن کبالت
به جیره برههای پرواری ســبب افزایش غلظت ویتامین B۱۲پالســما شد
( .)10خوراندن قرص آهستهرهش روی ،کبالت و سلنیوم به گوسفند سبب
افزایش معنیدار غلظت ویتامین B۱۲پالسما تا  6ماه شد (.)28
وضعیت ویتامین B۱ ۲در برههای شــیرخوار را میتوان با میزان انتقال
این ویتامین از طریق جفت در طول دوره آبســنتی ( )5و از طریق شیر در
طول دوره شــیردهی ( )17تعیین کرد .بنابراین در پاسخ به افزایش غلظت
ویتامین  B۱۲پالسما و شیر میشهای دریافتکننده قرص آهستهرهش که
حاوی کبالت بود غلظت این ویتامین در پالســمای برههای آنها باالتر بوده
است .لذا ممکن است یکی دیگر از دالیل بهبود عملکرد برههای متولد شده
از میشهــای دریافتکننده قرص مربوط به بهبود وضعیت این ویتامین در
آنها باشد.
نتیجه گیری
بطور کلی نتایج تحقیق حاضر نشــان داد که در روش نگهداری سنتی
میشهای آبستن ،خوراندن قرص آهستهرهش روی ،سلنیوم و کبالت حدود
 6هفته قبل از زایمان در مقایسه با تزریق یک دوز سلنیوم و ویتامین 10( E

جدول  -6غلظت ویتامین ( B۱۲نانومول در لیتر) در شیر و پالسمای میشها و برههای آنها.
شاهد

زمان

قرص

تزریق

SEM

P-value

میش
 10روز قبل از زایمان

432/53 b

423/58 b

737/47 a

6/61

>0/0001

 45روز پس از زایمان

361/39

374/96

839/35

11/36

>0/0001

b

b

a

شیر
2325 b

 45روز پس از زایمان

3640 a

2300 b

38/09

>0/0001

بره
 10روزگی

175/03 b

183/97 b

305/14 a

14/17

>0/0001

 45روزگی

b

203/88

209/38

349/75

10/90

>0/0001

 90روزگی

303/89 b

561/78 a

33/25

0/0003

b

310/10 b

a

*حروف غیر مشابه در هر ردیف نشان دهندة وجود تفاوت معني دار در سطح خطاي  0/50است.
*  :SEMخطاي استاندارد ميانگين ها
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