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چکیده
این مطالعه به منظور بررسی مقایسهای میزان جذب سولفات روی و اکسید روی و تاثیر آنها بر مقدار روی سرم خوون
ودر بافت سم اسبهای عرب انجام گرفت 81 .راس اسب عرب نر  3-6ساله با شرایط مدیریتی و تغذیهای یکسان انتخواب
شدند .اسبها در سه گروه شش راسی تقسیم شدند .گروه اول ( شاهد) فقوط جیوره معموول را دریافوت نمودنود ولوی در
گروه دوم (گروه اکسید روی) عالوه بر جیره معمول روزانه مکمل اکسوید روی و در گوروه سووم (گوروه سوولفات روی)
ترکیب سولفات روی به مدت  2ماه در جیره اضافه گردید .در روز صفر (قبل از شروع اضافه نموودن مکمول) و روزهوای
 33و  63از تمامی اسبها از طریق ورید وداج  83میلی لیتر نمونه خون اخوذ شوده و سورم جداسوازی شود و مقوداری از
بافت سم نمونهگیری شد .مقادیر روی در نمونهها با روش جذب اتمی اندازه گیری گردید .تغییورات میوانیین غلظوت روی
در سرم و سم در گروه شاهد از روز صفر تا  63معنیدار نبود ولی در گروه اکسید روی در سرم معنی دار ()P= 3/326
و در سم غیر معنیدار بود در حالیکه در گروه سولفات روی در هر دو مورد افزایش معنیداری داشت (به ترتیب 3/338
= Pو  .)P= 3/388در روز  33افزایش میزان این عنصر در سرم و سم در هر دو گروه تیمار قابل توجه نبوود .در روز 63
هر دو ترکیب باعث افزایش معنیدار سطح سرمی شده بودند ( )P= 3/332ولی تغییرات مقدار روی در سم فقوط در گوروه
سولفات روی قابل توجه بود ( .)P= 3/326در گروههای تیمار با افزایش روی در سرم مقدار آن در بافت سم نیز افوزایش
نشان داد که ارتباط بین آنها در هر دو گروه معنویدار بوود (بوه ترتیوب  P= 3/336 ، r= 3/831و .)P= 3/338 ، r= 3/813
نتیجه نهایی اینکه افزودن اکسید روی و سولفات روی در جیره غذایی اسب به مدت بیشتر از یک ماه باعث افزایش غلظوت
سرمی روی میشود و فقط ترکیب سولفات روی در این مدت مقدار روی بافت سم را افزایش میدهد .لذا با توجه به نقش
عنصر روی در سیستم ایمنی ،فعالیت بسیاری از آنزیمها ،استحکام سم ،افزایش شوفافیت و جوالی پوسوت و بسویاری از
نقشهای حیاتی دییر ،مکملهای حاوی روی و بخصوص سولفات روی در جیره غذایی اسب برای مدت بیشتر از یک ماه
توصیه میشود.
واژه های کلیدی :اکسید روی ،سولفات روی ،جیره غذایی ،اسب عرب
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حسنپور ،مقدم و ...

مقدمه

نقش موی باشود(گورگووز و همکواران  2336و واگنور و

یکی از مهم ترین مواد مغذی در بدن حیوانات ،عناصر و

همکاران  .)2383روی عمدتاً از رودة باریوک جوذب موی

امالح معدنی می باشوند .ایون موواد بوا توجوه بوه نقوش

شود .میزان جذب این عنصر حداکثر  %13و حداقل %83

اساسی که در تولیود و ترشوح بسویاری از آنوزیم هوای

ذکر شده است .مهمترین عامول موثثر بور میوزان جوذب

مورد نیاز اعمال حیاتی بدن ایفا می کننود ،بسویار موورد

روی ،نیاز بدن است .ترکیبات مختلف روی ممکون اسوت

توجه قرار دارند .در بین این مواد معدنی ،روی از جملوه

که میزان جذب متفواوتی داشوته باشوند (رادوسوتیت

و

عناصری است کوه نقشوی برجسوته و حیواتی در اعموال

همکاران  .)2332با توجه به پیشر فت صونعت اسوبداری

زیستی و ساختار بودن حیوانوات ایفوا موی کنود و بوروز

در ایران سرمایهگذاری زیادی روی ایون حیووان انجوام

کمبود آن می تواند زمینه ساز ایجاد بسیاری از بیمواری

گرفته اسوت و توامین توانوایی حیووان ،زیبوایی ظواهر و

هووا گووردد .نقووش روی داخوول سوولول ،در انووواع فعوول و

اسوتحکام سوم آن حووامز اهمیوت اسوت .ایوون مطالعوه بووه

انفعاالت شویمیایی داخول سولولی و فعالیوت بسویاری از

منظووور بررسووی مقایسووه ای میووزان جووذب دو ترکیووب

آنزیم ها در بدن ثابت شده است و کمتر آنزیموی را موی

مختلف معمول روی که در جیره غذایی اسبها اضافه می

توان یافت که در انجام فعوالیتش بوه روی نیواز نداشوته

شووود انجووام گرفووت .در ایوون تحقیووق اثوورات افووزودن دو

باشد .به همین دلیول متوالوآنزیم هوای دارای روی مهوم

ترکیب مختلف روی (سوولفات روی و اکسوید روی) بور

ترین متالوآنزیمها هسوتند(شوانون و همکواران  2388و

میزان آن در سرم و بافت سم اسبهوای عورب بررسوی

لووین و همکوواران .)2336

نقووش روی در حفاظووت از

شد.

مولکول انسولین ،کراتوژنز ،حفاظت از عوارض استرس،
جلوووگیری از اثوور دژنرسووان

بیضووه ،تقویووت سیسووتم

ایمنی ،باال بردن باروری در حیوان و  ...مشوخ

مواد و روش ها

شوده

 81راس اسب عرب نر  3-6سواله بوا وزن تقریبوی 033

است .روی از یک طرف در متابولیسم کربوهیودراتهوا،

کیلوگرم و با شرایط مدیریتی و تغذیه ای یکسان انتخاب

پروتئینها ،لیپیدها و از طرف دییور اسویدهای نوکلئیوک

شدند .جیره اسبها شامل یونجه ،جو ،کاه و سبوس بوود

( DNAو  ) RNAچه در سواختن و چوه در اعموال آنهوا

که تمامی اسبها به نسبت مساوی از این جیوره دریافوت

صاحب نقش است و از این رو هیچ مرحلوهای از تکووین

می کردند .اسبها در سه گروه شش راسی تقسیم شدند.

و رشد نیست که به روی نیازمند نباشد .به هموین جهوت

گروه شاهد فقط جیره فوق را دریافوت نمودنود ولوی در

روی در شکلگیری ،رشد ،بلوغ و حتی بقاء سولولهوای

گروه دوم (گروه اکسید روی) عوالوه بور جیوره معموول

سوووماتیک و جنسووی مهوومتوورین نقووش را دارد (بوواموم و

روزانه مکمل اکسوید روی بوه میوزان  86میلوی گورم بوه

همکاران  .)2333روی به عنوان یکی از مهمترین عوامول

ازای هر اسب و در گروه سوم (گروه سولفات روی) بوه

در سالمت سیستم ایمنی ،پوست و مو مطرح اسوت .بوه-

همان میوزان ترکیوب سوولفات روی بوه مودت  2مواه در

عالوه در ساخت بسیاری از هورمونها مثالً انسوولین و

جیره اضافه گردید(دانک  .)8881در روز صوفر (قبول از

گلوکواگون نقووش دارد .فعالیووت جنسووی دام نوور و موواده،

شووروع اضووافه نمووودن مکموول) و روزهووای  33و  63از

تشکیل نطفوه و تبودیل آن بوه جنوین و رشود و بلووغ آن

تمامی اسبها از طریق وریود وداج  83میلوی لیتور نمونوه

وابسته به روی میباشود (چیفتچوی و همکواران  2333و

خون اخذ و پ

از لخته شدن با سانتریفیوژ سرم جدا و

کووو و همکوواران  .)2338روی همچنووین در شووفافیت و

تا زمان انجام آزمایش در دمای  -23درجه سانتی گراد

جالی پوشش خارجی و اسوتحکام سوم در اسوب دارای

فریز گردید .از هر اسب همچنین بوا اسوتفاده از چواقوی
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سم از بافت سم نیز نمونه گیری شد .مقدار روی نمونوه

آماری  ANOVAو برای تعیین ارتباط بین پارامترها از

هووا درآزمایشوویاه دانشووکده دامپزشووکی دانشوویاه آزاد

روش همبستیی خطی استفاده شد.

اسالمی واحد تبریز اندازه گیری گردید .در ایون مطالعوه
انوودازه گیووری مقووادیر روی در نمونووه هووا بووا دسووتیاه
اسپکترومتری جوذب اتموی شوعله ای )( (ASSمودل 828
ساخت شرکت فیلیپ

کشوور آلموان ) صوورت گرفوت.

 ASSبر اساس اندازه گیری انرژی جذب شده به وسویله
اتمهای آزاد در حالت گاز عمل می کند .انورژی حرارتوی
به نمونه داده می شود آن را تبخیر و سپ

بوه اتمهوای

آزاد تجزیه می کند چون بیشتر اتمها در تراز پایه قورار
دارند قادر هستند پرتو تابش شده بوه وسویله یوک منبو

نتایج
در گووروه شوواهد میووانیین روی سوورم در روز صووفر
µg/dl

 68/33±0/22و در روز  33ایووووون مقووووودار

 23/30±2/81و در روز  63برابور بوا  83/61±0/61بووود
که اختالف بین میانیین ها در بین سه نوبت نمونه گیری
معنی دار نبوود ( .)P=3/221در گوروه اکسوید روی ایون
مقادیر بوه ترتیوب  22/10±6/38 ،61/13±0/83 µg/dlو
 21/62±6/32بود که در این گروه اختالف بوین میوانیین

نوری خاص را جذب کننود کوه ایون مقودار جوذب انودازه

ها معنی دار بوود ( .)P= 3/326در گوروه سوولفات روی

گیری می شوود  .در ایون روش تعیوین مقودار فقوط یوک

نیز از روز صفر تا  63این مقادیر سیر صوعودی معنوی

عنصر مقدور می باشد  .جذب اتمی فرآیند فیزیکی جذب
به وسیله اتمهای آزاد قانون بیر – المبرت پیروی میکنود
وقتی که یک اتم تراز پایه انرژی نوور را جوذب موی کنود
مقدار نور جذب شده متناسب با غلظت است.
تجزیه و تحلیل داده ها:
جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افوزار  SPSSنسوخه
 83و برای مقایسه میانیین ها در بین گروهها از روش

دار داشووووت کووووه بووووه ترتیووووب،61/62±3/23 µg/dl
 28/33±2/33و  88/62±8/38بودند (.)P= 3/338
در مقایسه میانیین مقدار روی سرم در بوین سوه گوروه
مشخ

گردید که در روز صفر اختالف بین میانیین ها

معنی دار نبوود ( )P= 3/881در روز  33مقودار سورمی
روی در دو گروه تیمار افزایش داشت ولی ایون اخوتالف
معنی دار نبود ( .)P= 3/328در روز  63در هر دو گروه
تیمار مقدار سرمی روی افزایش معنوی داری نشوان داد
(( .)P= 3/332جدول .)8

جدول  -1میانگین  ±انحراف استاندارد مقدار روی سرم ( )µg/dlدر سه گروه مختلف در زمانهای متفاوت نمونه گیری

روز صفر

روز 33

روز 63

گروه شاهد

68/33±0/22Aa

23/30±2/81Aa

83/61±0/61Aa

گروه اکسید روی

61/13±0/83Aa

22/10±6/38Aa

21/62±6/32 Bb

گروه سولفات روی

61/62±3/23Aa

28/33±2/33Ab

88/62±8/38Cc

 : a,b,cحروف متفاوت در هر ردیف نشان دهنده اختالف معنی دار در بین گروهها می باشد (.) P<3/38
 : A,B,Cحروف متفاوت در هر ستون نشان دهنده اختالف معنی دار در بین گروهها می باشد (.) P<3/38

در گروه شاهد میانیین روی در بافت سم در روزهای

در گروه اکسید روی این مقادیر به ترتیوب mg/kg DM

مختلوووف نمونوووه گیوووری بوووه ترتیوووب mg/kg DM

 800/22±6/31 ،802/62±1/60و  808/13±8/30بود که

 800/82±6/81 ، 803/30±6/38و  802/13±0/82بووووود

در این گروه نیز اختالف بین میانیین ها معنوی دار نبوود

که اختالف بین میانیین هوا معنوی دار نبوود (.)P=3/820

( .)P=3/220در گروه سولفات روی به ترتیب mg/kg
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 803/28±8/62 ،808/82±8/88DMو 868/83±8/16

بین میانیین ها معنوی دار نبوود (بوه ترتیوب  P=3/183و

بود (.)P=3/388

 .)P=3/806در روز  63مقووودار روی در بافوووت سوووم در

در مقایسه میانیین مقدار روی در بافت سم در بین سوه

دامهای دریافت کننوده روی افوزایش معنوی داری نشوان

گروه مشخ

گردیود کوه در روز صوفر و  33اخوتالف

داد (( )P=3/326جدول .)2

جدول  -2میانگین  ±انحراف استاندارد مقدارروی در بافت سم ( )mg/kg DMدر سه گروه مختلف در زمانهای متفاوت نمونه گیری

روز صفر

روز 33

روز 63

گروه شاهد

803/30±6/38

802/62±1/60

808/82±8/88

گروه اکسید روی

800/82±6/81A

800/22±6/31A

803/28±8/82

گروه سولفات روی

802/13±0/82Aa

808/13±8/30Aa

868/83±8/16Bb

 : a,bحروف متفاوت در هر ردیف نشان دهنده اختالف معنی دار در بین گروهها می باشد (.) p<3/38
 : A,Bحروف متفاوت در هر ستون نشان دهنده اختالف معنی دار در بین گروهها می باشد (.) p<3/38

در بررسی همبستیی بین میزان روی سرم با مقودار

هووم افووزایش معنووی داری نشووان داد (3/338 ، r= 3/868

گردیوود کووه در روز  33در

= .)Pدر گروه سولفات روی نیز ارتبواط غیور معنوی دار

آن در بافووت سووم مشووخ

گروه شاهد ارتباط بین روی سرم با روی سم معنی دار

بود (( )P=83شکل های .)3-8

نبووود ( ) p= 3/832 ، r= 3/838ولووی در گووروه اکسووید
روی با افزایش روی در سورم مقودار آن در بافوت سوم

شکل -1همبستگی بین مقدار روی سرم با مقدار آن در بافت سم در روز  03نمونه گیری در گروه شاهد
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شکل -2همبستگی بین مقدار روی سرم با مقدار آن در بافت سم در روز  03نمونه گیری در گروه اکسید روی

شکل -0همبستگی بین مقدار روی سرم با مقدار آن در بافت سم در روز  03نمونه گیری در گروه سولفات روی

در روز  63نمونه گیری در گوروه شواهد ارتبواطی بوین

در سرم مقدار آن در بافت سم نیز افوزایش معنوی داری

روی سرم با روی در بافت سم وجوود نداشوت (3/322

نشان داد (به ترتیوب  P= 3/336 ، r= 3/831و r= 3/813

= )p= 3/010 ، rولی در گروههای تیمار با افزایش روی

( )P= 3/338 ،شکلهای . )6-3
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شکل -4همبستگی بین مقدار روی سرم با مقدار آن در بافت سم در روز  03نمونه گیری در گروه شاهد
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22

مقایسه اثرات افزودن دو ترکیب مختلف عنصر روي در جیره غذایی بر روي مقادیر این عنصر در سرم و سم اسبهاي عرب

شکل -0همبستگی بین مقدار روی سرم با مقدار آن در بافت سم در روز  03نمونه گیری در گروه سولفات روی

(گئور  .)2383مطالعات متنوعی درمورد اثرات تجوویز و

بحث
گردید که افزودن ترکیب اکسوید

کمبود روی انجام شده که نشان موی دهنود کمبوود روی

روی و سولفات روی باعث افزایش غلظوت سورمی روی

توسط عوامل اولیه و ثانویه می تواند بروز کنود .کمبوود

در اسبان می شود (به ترتیوب  P= 3/326و .)P= 3/338

اولیه روی در جیره غوذایی میتوانود سوبب کمبوود اولیوه

افزایش میزان روی سرم  33روز بعد از اضوافه نموودن

گردد و عواملی که میزان سرمی روی یا جذب آنرا تحت

این ترکیبات وجود داشوت ولوی ایون افوزایش معنوی دار

تاثیر قرار می دهند ،عوامل ثانویه هستند .در مطالعه ای

نبووود ( .)p= 3/328در صووورتیکه در هوور دو گووروه در

بر روی خوک مشخ

گردید که مصرف سولفات روی

روز  63مقدار سورمی روی افوزایش معنوی داری نشوان

به مدت  33روز بهتر از سایر ترکیبات روی مثل ترکیوب

داد ( )P= 3/332و افزایش سطح سورمی روی در موورد

لیزینی روی قابلیت جذب دارد (چنگ و همکواران .)8881

گروه سولفات روی کامال بیشوتر از گوروه اکسوید روی

در تحقیق دییری مشخ

گردید که تفاوت قابل توجهی

بود .به نظر می رسد هر دو ترکیوب روی قابلیوت جوذب

در میزان جذب روی در مقایسه بین مصرف اشکال آلی

دارند ولی قابلیت جذب سوولفات روی بیشوتر از اکسوید

و معوودنی آن در جیووره در اسووب وجووود نوودارد (لووی و

روی می باشد که این موضوع را می توان به محلول تور

همکوواران  .)8883در مطالعووه ای بووا مصوورف ترکیبووات

بودن سولفات روی در مقایسه با اکسید روی نسبت داد

مختلف روی در جیره غذایی اسوبهای سویلمی مشوخ

(کو و همکاران  .)2338نکته دییر این است که مصرف

گردید که در گروه دریافت کننوده سوولفات روی میوزان

طوالنی تر از یک ماه ایون مکمول هوا در اسوب نیواز موی

روی در سرم و مای منی بیشتر از سایر ترکیبوات روی

باشد تا اثرشان را بجا بیذارند .عنصر روی هموواره بوه

است (دانک  .)8881همچنین با تحقیق بر روی پوونی هوا

عنوان یک عنصر ضروری برای اسب مطرح بوده اسوت

شد که قابلیوت جوذب سوولفات روی بیشوتر از

در این مطالعه مشخ

مشخ
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بقیووه ترکیبووات روی مثوول اکسووید روی ،کربنووات روی و

بافت سم افزایش داشت (ویچرت و همکاران  .)2332در

سولفات روی گلیسینه موی باشود (ویچورت و همکواران

مطالعووه دییووری توواثیر بیشووتر اشووکال معوودنی روی در

 )2332که با نتایج این تحقیوق همخووانی دارد .در مقابول

مقایسه با اشکال آلی آن در جیره اسبها بور مقودار روی

گردیوده اسوت کوه مصورف

در بافوت سووم و مووو تاییوود شوده اسووت (لووی و همکوواران

مکمل حاوی اکسید روی در اسبان به مدت بیشتر از 33

 .)8883در تحقیقووی تغذیووه ی مادیووان هووای آبسووتن بووا

روز باعث افوزایش بشوتر میوزان روی سورم موی شوود

استفاده از مکمل های حواوی مو  ،روی ،آهون ،منینوز،

(اسچریور و همکاران .)8813

کبالت ،ید و سلنیوم باعوث افوزایش سوطوح سورمی ایون

در تحقیق دییری مشوخ

گردید که اضوافه نموودن اکسوید

عناصر در خون شده و بدنبال آن افزایش غلظت آنها در

در این تحقیق مشخ

روی و سووولفات روی در جیووره غووذایی اسووبها باعووث

شیر را باعث شده است .در این تحقیق مشخ

شد کوه

افزایش مقودار روی در بافوت سوم موی شوود ولوی ایون

کره های متولد شده از این مادیان ها نیز سطوح سورمی

افووزایش فقووط در مووورد سووولفات روی معنووی دار بووود

آهوون ،روی ،م و

و

( .)P= 3/388همچنووین اضووافه نمووودن سووولفات روی

همکاران  .)2332در تحقیقی در اسبهای مبتال به عفونت

بیشتر از یکماه در جیره غذایی باعث افزایش مقدار روی

های هرپ

ویروسی کاهش سطح سرمی عناصر روی،

در سم می شود طوریکه فقط ترکیب سوولفات روی در

م ،آهن وکبالت گزارش شده است (یوروک و همکاران

روز  63باعث تغییر معنی دار مقدار روی در سم گردیود

.) 2332

( .)P=3/326چنین به نظر می رسد کوه ترکیوب سوولفات

باال رفتن مقدار روی در بافت سم بدنبال افوزایش آن در

روی به دلیل داشتن قابلیت جذب بواال از طریوق دسوتیاه

سرم نشان دهنده این است که یکی از بافتهای هدف ایون

گوارش اسبان در مقایسه با ترکیبات دییر باعث افزایش

عنصر سم بووده و در اسوتحکام آن نقوش دارد کوه موی

مقدار این عنصر در سوم موی شوود .شواید اگور اکسوید

توانووود بووودلیل نقوووش ایووون عنصووور در فعالیوووت آنوووزیم

روی برای مدت طوالنی تر از دو ماه در جیوره اسوتفاده

سوپراکسید دسوموتاز باشود (رادوسوتیت

و همکواران

شود تواثیر بیشوتری در سوم داشوته باشود کوه در ایون

.)2332

و کبالووت بوواالیی داشووتند(کوواوازی

تحقیق مودت زموان مصورف مکمول دو مواه بوود و ایون
موضوع نیاز به تحقیقات دییری دارد .نقش عنصر روی

نتیجه گیری کلی

در استحکام سم در تحقیقوات دییور بررسوی گردیوده و

افزودن اکسید روی و سوولفات روی در جیوره غوذایی

و همکواران

اسب به مدت بیشوتر از یوک مواه باعوث افوزایش غلظوت

 .) 2332در مطالعه ای بور روی پوونی هوا نیوز نتیجوه

سرمی روی می شود و فقوط ترکیوب سوولفات روی در

مشابه نتایج این تحقیق حاصل شده است که با افوزودن

این مدت مقدار روی بافت سم را افزایش می دهد.

تایید شوده اسوت (فوایال  2333و کواوازی

سووولفات روی در جیووره غووذایی میووزان ایوون عنصوور در
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Abstract
This study was done in order to compare assessment the absorption rate of zinc sulfate and zinc
oxide and their effects on Serum and hooves in Arabs horses. 18 male Arab horses with 3-6 years
old were selected. All of them were in same management and nutritional conditions. Animals were
allocated in 3 groups (Ceach group 6 horses). Animals of control group were received only ordinary
and standard food. Animals of group 2 were received zinc oxide supplementation accompanied with
ordinary food and animals of group 3 were received zinc sulfate for 2 month. On day 0 and prior the
supplementing and days 30 and 60, 10 ml blood samples were obtained from jugular vein. Blood
samples were centrifuged and sera were separated. Also, samples from hooves were obtained. The
value of zinc was measured using atomic absorption method. Results showed that there is no
significant difference in term of zinc values of serum and hoof in animals of control group during
60 days but these values in serum and hooves of group 2 was significant (P=0.026) and nonsignificant, respectively. While, these values were significant in both parameters in animals of
group 3 (P=0.001 and P=0.011, respectively). On day 30, increasing of this element in serum and
hoof was not significant in both treatment groups but, on day 60, both combinations resulted in
enhancement of serum value of zinc significantly (p=0.002) but not in the zinc value of hoof.
However, changes in zinc values of hoof was observed only in third group (p=0.026). In treatment
groups, by increasing the serum values of zinc, hoof values also was increased so that, there was a
significant relation among them (p=0.001, r=0.980 and p=0.006, r=0.908, respectively). We can
conclude that zinc supplementation in both forms for more than one month cause increase in zinc
values of hooves and zinc sulfate showed more effect significantly. So, considering the role of zinc
in immune system, activity of some enzymes, hooves strange, increased polish and skin shines and
many other important roles, adding of zinc supplementation especially zinc sulfate is suggested.
Keywords: Zinc Oxide, Zinc Sulfate, Diet, Arab Horse

