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چکیده
زمینه مطالعاتی :سلنیوم جایگاه ویژهای در بین آنتیاکسیدانهای طبیعی دارد و از اکسیداسیون ساختارهای سلولی
جلوگیری میکند .هدف :این آزمایش به منظور بررسی اثر منابع مختلف سلنیوم بر فراسنجههای خون و پاسخ آنتی
اکسیدانی در گاوهای شیری هلشتاین تغذیه شده با جیرههای غنی از چربی انجام شد .روش کار 12 :راس گاو هلشتاین
با میانگین تولید  40±4کیلوگرم شیر در روز در قالب طرح مربع التین ادغام شده ناقص با  4تیمار و 3تکرار به ازای هر
تیمار ،مورد استفاده قرار گرفتند .آزمایش در  3دوره  28روزه با  4تیمار شامل )1 :جیره پایه محتوی  %20پنبه دانه
بدون مکمل سلنیوم؛  )2جیره پایه  0/3 +قسمت در میلیون سلنیوم معدنی ،سلنیت سدیم؛  )3جیره پایه  0/3 +قسمت در
میلیون سلنیوم آلی ،مخمر غنی از سلنیوم و  )4جیره پایه  0/3 +قسمت در میلیون نانو سلنیوم) اجرا شد .میزان تولید
شیر ثبت شد و در روزهای صفر و پایانی هر دوره ،نمونهگیری از خون انجام شد .نتایج :نتایج نشان داد که افزودن
سلنیوم اگرچه تغییری در مصرف ماده خشک ایجاد نکرد اما باعث افزایش تولید شیر و شیر تصحیح شده برای  4درصد
چربی شد ( ،)P<0/05افزودن سلنیوم به جیره تأثیری بر غلظت گلوکز ،ازت اورهای ،کراتنین ،پروتئین تام ،آلبومین و
گلوبولین خون گاوهای شیری نداشت .استفاده از سلنیوم بویژه نوع آلی و نانو آن موجب کاهش غلظت متابولیتهای
چربی و فعالیت آنزیمهای آلکالین فسفاتاز و آسپارتات آمینوترانسفراز سرم و افزایش ظرفیت آنتیاکسیدانی خون گاو-
های شیری شد ( .)P<0/05نتیجه گیری نهایی :بطور کلی نتایج این مطالعه نشان داد که افزودن  0/3قسمت در میلیون
سلنیوم به جیره های حاوی سطوح باالیی از منابع چربی غیر اشباع باعث کاهش معنیدار غلظت چربیهای مضر سرم و
افزایش فعالیت آنتیاکسیدانی آن میشود ،که بازتاب آن در بهبود توان تولیدی گاوها مشاهده میشود.
واژگان کلیدی :سلنیوم آلی ،سلنیوم معدنی ،نانو سلنیوم ،فراسنجه های خونی ،گاو شیری
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مقدمه

پراکسیداز ( ،)GPxسلنوپروتئین Pو سلنوپروتئین W

تغذیه دانههای روغنی ازجمله پنبه دانه به عنوان

بوده و به شکل سلنوسیستئین پیشساز سنتز گلوتاتیون

راهکاری ایدهآل جهت جبران تعادل منفی و در نتیجه

پراکسیداز (سیگالز و همکاران  )2005و تیرودوکسین

حصول به تولید شیر مناسب و همزمان ترکیب مطلوب

ردوکتاز (یو و همکاران  )2005به شمار میآید .آنزیم

شیر تولیدی گاو شیری با تولید باال با هدف حفظ

گلوتاتیون پراکسیداز با حذف رادیکالهای آزاد که دائم ًا

سالمتی و جلوگیری از بروز بیماریها در انسان مطرح

در طی فعالیت طبیعی متابولیکی بدن تولید میشوند ،از

است .اما باید توجه داشت که محتوی اسیدهای چرب

اکسیداسیون در ساختارهای داخل سلولی جلوگیری می-

غیر اشباع موجود در پنبهدانه بهویژه انواع دارای چند

کند ،از سوی دیگر سلنیوم با کاهش پراکسیداسیون

باند دوگانه ،دارای پتانسیل اکسیداسیون بسیار باالئی

چربیهای غشاء نیاز به ویتامین ای در بدن را کاهش

بوده و به سادگی اکسیده شده (اندرو و همکاران )2006

میدهد (سورای  .)2002جونیپر و همکاران ))2006

و در نتیجه دارای نقش مهمی در القا استرسهای

گزارش کردند که استفاده از سلنیوم باعث افزایش غلظت

اکسیداتیو و آسیبهای ناشی از آن هستند (شیوتا و

سلنیوم خون ،شیر و بافتها و همچنین افزایش فعالیت

همکاران  .)1999آلدریچ و همکاران ( )1997گزارش

گلوتاتیون پراکسیداز خواهد شد .کومار و همکاران

کردند که اکسیداسیون چربیهای الشه و شیر توسط

( )2009نیز بر افزایش ایمنی و مقاومت در برابر بیماریها

اضافه کردن مواد دارای ویژگی آنتی اکسیدانی کاهش

با استفاده از مکمل سلنیوم تاکید نمودهاند .کوجوری و

یافته و مدت زمان ماندگاری شیر افزایش مییابد .وجود

همکاران ( )2011گزارش کردند که تغذیه نانو سلنیوم

عناصر معدنی کم مصرف در جیره غذایی همه حیوانات

نسبت به سلنیت سدیم ( )Na2-SeO4موجب بهبود توان

برای حفظ سالمتی و عملکرد مناسب بیوشیمیایی و

ایمنی و پاسخ آنتیاکسیدانی در گوسفند شد .شی و

فیزیولوژیکی آنها ضروری است .در گذشته تصور بر

همکاران ( )2011نیز بر زیست فراهمی و عملکرد بهتر

این بود که سلنیوم عنصری سمی است ،اما امروزه

نانو سلنیوم نسبت به منابع دیگر این عنصر تاکید

سلنیوم را به عنوان یکی از عناصر کم مصرف ضروری

داشتند .توصیه  )2001( NRCبرای گاوهای شیری

و موثر در تولید ،باروری و ایمنی دام میشناسند

افزودن  0/3قسمت در میلیون سلنیوم به جیره است .فقر

(عبدالغنی و تورتورا  .)2010این عنصر جایگاه ویژهای

سلنیوم در خاک بسیاری از نقاط دنیا و از جمله ایران به

در بین آنتیاکسیدانهای طبیعی موجود در مواد غذایی

اثبات رسیده است و همچنین گزارشی در خصوص

داشته و جزء جدایی ناپذیر سلنوپروتئینهای شرکت

بررسی اثر افزودن نانو سلنیوم در مقایسه با سایر منابع

کننده در تنظیم فرآیندهای فیزیولوژیک بدن جانوران

آن بر عملکرد گاوهای شیری تغذیه شده با جیرههای

میباشد .به طور کلی سلنیوم نقشی کلیدی در ساخت و

غنی از چربی موجود نمیباشد.

عملکرد بهینه لیپوپروتئینهای پالسما و از آن جمله تاثیر

با توجه به افزایش احتمال تولید پراکسیدهای مخرب در

بر کاهش میزان کلسترول 1LDL ،و تریگلیسرید و

اثر استفاده از سطوح باالی اسیدهای چرب غیر اشباع در

افزایش  2HDLو نیز کاهش میزان تریگلیسرید پالسمای

جیره و همچنین با در نظر گرفتن نقش سلنیوم در

خون را دارد (تاناکا و همکاران  .)2001سلنیوم عنصری

ساختار آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز به عنوان یک آنتی

ضروری برای ساخت سلنوپروتئینهایی مانند گلوتاتیون

اکسیدان موثر در سیستم ایمنی جهت ممانعت از تولید
پراکسیدها و رادیکالهای آزاد و در نتیجه جلوگیری از

2- Low Density Lipoprotein – Cholesterol
3- High Density Lipoprotein – Cholesterol

افت عملکرد ،این تحقیق به منظور مقایسه اثر افزودن سه
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منبع مختلف سلنیوم به جیرههای غنی از پنبهدانه به

خشک مصرفی به دامها تغذیه شد .جیره آزمایشی پایه

عنوان منبعی غنی از اسیدهای چرب امگا 6-بر برخی

براساس استاندارد های تعریف شده توسط انجمن

فراسنجههای عملکردی شامل تولید و ترکیب شیر و

تحقیقات ملی آمریکا ( )2001 NRCمتعادل شده و در سه

پارامترهای خونی و پاسخ آنتی اکسیدانی در گاوهای

وعده در ساعات 14/00 ،6/00 :و  22/00بصورت کامال

شیرده هلشتاین با تولبد باال طراحی و اجرا شد.

مخلوط به گونهای به گاوها تغذیه شدند که باقیمانده
روزانه خوراک تقریبا  10درصد باشد .همچنین گاوها در

مواد و روشها

طی مدت آزمایش دسترسی آزاد به آب داشتند .در طول

تحقیق حاضر با  12رأس گاو شیرده هلشتاین با میانگین

 7روز آخر هر دوره مصرف خوراک بصورت روزانه

وزن  580 ± 20کیلوگرم و روزهای شیردهی35  10

اندازهگیری شده و از خوراک و باقیمانده آن نمونه گرفته

روز و متوسط تولید شیر  40±4کیلوگرم که همگی در

شد .خونگیری از تمام گاوهای شیری در روز اول و روز

دوره سوم شیردهی قرار داشتند ،انجام شد .آزمایش در

پایانی هر دوره آزمایش قبل از نوبت غذایی صبح ،از

قالب طرح مربع التین ادغام شده ناقص ( 3تکرار) در 3

طریق ورید وداج انجام شده و برای تهیه سرم لولههای

دوره  28روزه انجام گردید .تیمارها شامل-1 :جیره پایه

آزمایش به مدت  20دقیقه در  3000دور در دقیقه

حاوی  20درصد پنبه دانه و بدون مکمل ویتامین ای و

سانتریفیوژ گردید .در نهایت مقدار  2میلی لیتر از سرم

سلنیوم (شاهد)؛ -2جیره پایه  0/3 +قسمت در میلیون

به میکروتیوب منتقل و تا زمان انجام آزمایشهای بعدی

سلنیوم به شکل سلنیت سدیم؛ -3جیره پایه  0/3 +قسمت

در فریزر  -80درجه سانتیگراد نگهداری شد .فعالیت

در میلیون سلنیوم به شکل مخمر سلنیوم؛ -4جیره پایه +

آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز خون کامل با استفاده از کیت

 0/3قسمت در میلیون سلنیوم به شکل نانوسلنیوم .جهت

( RANSELمحصول شرکت  ،RANDOXانگلیس)،

ساخت نانو ذرات سلنیوم از روش گرمایی استفاده شد

مطابق با دستورالعمل شرکت سازنده کیت و دستگاه

(چن و همکاران  .)2006ذرات سلنیت سدیم (شرکت مرک

اسپکتروفتومتر (مدل  ،Varincary 100استرالیا) اندازه-

آلمان) با استفاده از این روش احیاء شده و به فرم نانو

گیری شد .میزان فعالیت آنزیم های آلکالین فسفاتاز

سلنیوم عنصری به قطر  40-20نانومتر تغییر شکل

( ،)ALPآسپارتات آمینوترانسفراز ( ،)ASTکراتین

دادند .جهت تعیین ویژگیهای نانو ذرات تولید شده در

فسفوکیناز ( )CPKو الکتات دهیدروژناز ( )LDHو

این مطالعه از انکسار اشعه  )XRD( Xو عکس برداری با

همچنین غلظت گلوکز ،ازت اورهای ،کراتنین ،پروتئین تام،

میکروسکوپ الکترونی ( )SEMاستفاده شد .جیره پایه

آلبومین ،گلوبولین ،تریگلیسیرید ،کلسترول LDL ،و

حاوی  0/11قسمت در میلیون سلنیوم بود .جهت تعیین

 ،HDLسرم براساس دستورالعمل کیتهای شرکت

ترکیب شیمیایی نمونههای خوراک (ماده خشک ،پروتئین

پارسآزمون و با دستگاه اسپکتروفتومتر (مدل

خام ،خاکستر ،چربی خام ،و ماده آلی) از روشهای

 ،Varincary 100استرالیا) تعیین شد .اندازه گیری ظرفیت

 )1990( AOACاستفاده شد .مقدار فیبر نامحلول در

کل آنتی اکسیدانی پالسما بر اساس آزمون FRAP

شوینده خنثی و فیبر نامحلول در شوینده اسیدی نیز به

(بنزی و استرین  )1996انجام شد .غلظت کلسیم ،روی،

روش ونسوست و همکاران ( )1991تعیین شد (جدول

مس و آهن سرم با دستگاه جذب اتمی مدل ( Variant

 .)1مکملهای سلنیوم در شرکت کانی دام با سایر مواد

 ،SpectrAA220استرالیا) و غلظت فسفر سرم با استفاده

معدنی مورد نیاز دام با استفاده از دستگاه میکرومیکسر

از دستگاه اسپکتروفتومتری (مدل ،Varincary 100

مخلوط شده و به مقدار  0/3میلیگرم در کیلوگرم ماده

استرالیا) اندازهگیری شد .در نهایت غلظت سلنیوم سرم
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توسط روش طیف سنجی جذب اتمی به روش تولید

همانند روش مورد استفاده در سرم تعیین شد (وسترما

هیدرید مدل  ،Variant-SpectrAA220( VGAاسترالیا)

 .)1982همچنین غلظت سلنیوم جیره پایه ،با استفاده از

تعیین شد .جهت اندازهگیری غلظت مواد معدنی خوراک

مجموع غلظت سلنیوم اقالم خوراک مصرفی که پیشتر

 0/5گرم از نمونه خوراک در لولههای هضمی با گنجایش

تعیین شده بود ،محاسبه شد.

 50میلیلیتر هضم شده و سپس غلظت این عناصر
جدول  - 1جیرههای آزمایشی و اجزای تشکیل دهنده آن (درصد ماده خشک)
اجزای جیره آزمایشی

مقدار

درصد (برحسب ماده خشک) ترکیب شیمیایی جیره

یونجه

19

ماده خشک (درصد)

52

سیالژ ذرت

27

پروتئین خام (درصد)

17/7

ذرت

9

دیواره سلولی (درصد)

36/0

جو

6

دیواره عاری از همی سلولز (درصد)

24/3

کنجاله سویا

9/7

عصاره اتری (درصد)

پودر ماهی

1/6

تعادل آنیون و کاتیون (میلیاکیواالن /کیلوگرم)

سبوس گندم

5

مکمل ویتامین و مواد
معدنی

1/3

6/1
**

277

کلسیم (درصد)

0/98

فسفر (درصد)

0/57

کربنات کلسیم

0/55

آهن ()mg/Kg

جوش شیرین

0/55

سلنیوم ()mg/Kg

نمک

0/3

انرژی خالص شیردهی (مگاکالری در کیلوگرم)

دانه کامل پنبه دانه

20

183/57
0/11
**

1/60

* هرکیلوگرم ماده خشک مکمل ویتامین -مواد معدنی دارای  400000واحد بین المللی ویتامین  100000 ،Aواحد بین المللی ویتامین  180 ،Dگرم کلسیم 70 ،گرم
فسفر 30 ،گرم منیزیم 4000 ،میلی گرم آهن 5000 ،میلی گرم منگنز 3000 ،میلی گرم روی 300 ،میلی گرم مس 100 ،میلی گرم ید و کبالت ،و  0یا  0/3میلی
گرم/کیلوگرم از مکمل مورد آزمایش سلنیوم است .این مکمل فاقد ویتامین  Eبود.
** تعادل آنیون و کاتیون و انرژی خالص شیردهی براساس روش انجمن تحقیقات ملی ( )2001محاسبه شد.

نتایج بدست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SAS

مصرفی و تولید شیر در جدول  2ارائه شده است.

ویرایش  9/1با مدل زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار

همانطور که مشاهده میشود استفاده از منابع مختلف

گرفت:

سلنیوم در جیرهی غنی از چربی ،تاثیر معنیداری بر

Yijk = μ + Ri + Cj + Tk + eijk
که در آن  Yijkمتغیر وابسته μ ،میانگین مشاهدات

مقدار ماده خشک مصرفی نداشت .نتایج حاصل نشان

متغیر Ri ،اثر دوره Cj ،اثر حیوان Tk ،تاثیر تیمار و
 eijkخطای باقیمانده است.
نتایج و بحث
اثر استفاده از منابع مختلف سلنیوم در جیره پایه
محتوی درصد باالیی از پنبهدانه و عاری از منابع رایج
آنتی اکسیدانی مانند ویتامین ای بر میزان ماده خشک

داد که افزودن منابع مختلف سلنیوم به جیره پایه حاوی
سطح باالی پنبهدانه و عاری از منابع رایج دارای ویژگی
آنتیاکسیدانی چون ویتامین ای ،باعث افزایش معنیدار
تولید شیر ،درصد و مقدار پروتئین و چربی شیر و تولید
شیر تصحیح شده بر اساس شیر 4% Fat ( FCM

 )Corrected Milkشد ( .)p<0/05جونیپر و همکاران
( )2006و وانگ و همکاران ( 2009و  )2011نیز نتایجی
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مشابه با یافتههای حاصل از پژوهش حاضر در مورد

باید توجه داشت که استفاده از دانههای روغنی کامل

مصرف خوراک را گزارش نمودند .فالویو و همکاران

مانند پنبه دانه در جیره نشخوارکنندگان با تولید باال می-

( )2007بر افزایش تولید شیر و شیر تصحیح شده برای

تواند همزمان با جبران تعادل منفی انرژی و در نتیجه

چربی  %4با استفاده از سلنیوم آلی در گاوهای شیری

جلوگیری از بروز ناهنجاریهای پیرامون زایمان ،اثرات

تاکید نموده و دلیل این امر را احتماال ،توان باالتر جذب

مثبتی را بر تولید و ترکیب شیر نیز داشته باشد .اما

آن از غشاء روده و در نتیجه اثرات محافظتی آن بر

همزمان توجه به این امر ضروری است که محتوی

بافتهای دخیل در تولید شیر بویژه در زمان مصرف

چربی پنبهدانه دارای سطح باالئی از اسیدهای چرب غیر

سطح باالیی از چربی غیر اشباع مستعد اکسیداسیون

اشباع مستعد اکسیداسیون و تولید رادیکالهای آزاد است.

دانستند .وانگ و همکاران ( )2009گزارش کردند که،

برای جبران این نقیصه ،افزودن ترکیبات دارای ویژگی

افزودن  0/3قسمت در میلیون سلنیوم به جیره گاو

آنتیاکسیدانی مانند ویتامین ای و منابع مختلف سلنیوم

شیری موجب افزایش معنیدار تولید شیر و شیر FCM

به جیره گاو شیری را میتوان به عنوان راهکاری مفید

بدون تاثیر بر مقدار مصرف ماده خشک و همزمان

جهت کاهش تولید این ترکیبات مضر و در نتیجه بهبود

افزایش غلظت اسیدهای چرب فرار ( )VFAدر شکمبه به

عملکرد تولیدی دام توصیه کرد (شهسواری و همکاران

دلیل بهبود فرآیند تخمیر و تغییر الگوی تخمیر به سمت

.)2008

تولید پروپیونات بیشتر شد.
جدول  -2اثر منابع مختلف سلنیوم بر ماده خشک مصرفی ،تولید شیر و راندمان تولید
تیمار*

ماده خشک مصرفی ()kg/d

تولید شیر ()kg/d

شیر )kg/d( FCM

چربی شیر ()%

پروتئین شیر ()%

38/16b

32/81c

2/92d

3/063b

bc

c

b

1

19/52

2

19/88

ab
a

38/74

33/54

a

3/13

a

3/136

a

3

20/54

40/39

36/32

3/36

3/253

4

19/46

39/92 ab

34/77ab

3/21b

3/201a

P-values

0/0941

0/0131

0/0028

0/0017

0/0201

SEM

1/096

0/7268

0/0135

0/0064

0/0290

CV

4/1036

4/631

5/341

2/320

4/631

حروف غیر مشابه در هر ستون بیانگر معنیدار بودن تفاوت میانگین حداقل مربعات میباشد (.)P<0/05
* تیمارهای آزمایشی شامل  :1 :جیره پایه (شاهد) :2 ،جیره پایه  +سلنیوم معدنی :3 ،جیره پایه  +سلنیوم آلی و  :4جیره پایه  +سلنیوم نانو.

افزایش تولید شیر در اثر افزودن مکمل سلنیوم را شاید

الگوی تخمیر و فعالیت میکروارگانیسمها به ویژه

بتوان به افزایش قابلیت هضم مواد مغذی جیره پایه

باکتریهای سلولوالیتیک در شکمبه شد که در نهایت

نسبت داد .در تایید این امر شی و همکاران ()2010

موجب افزایش قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی جیره

گزارش کردند که افزودن نانو سلنیوم از طریق افزایش

گردید .فالویو و همکاران ( )2007و ونگا و همکاران

تعداد و فعالیت باکتریهای سلوالیتیک ،موجب افزایش

( )2009افزایش معنیداری در درصد و مقدار چربی و

تجزیهپذیری  NDFو بهبود قابلیت هضم جیره غذائی

پروتئین شیر تولیدی با مصرف سلنیوم آلی را گزارش

شد .وانگ و همکاران ( )2009گزارش کردند که افزودن

نمودند .در این راستا پیرسون ( )1993اثبات کرد که،

سلنیوم آلی به جیره پایه گاوهای شیری موجب بهبود

دلیل همبستگی مثبت بین سلنیوم و چربی شیر دخالت
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این عنصر در چرخه تری کربوکسیلیک اسید و همچنین

توسط نشخوارکنندگان با راندمان باالتری از انواع غیر

متابولیسم اسیدهای چرب در غدد پستان است که در

آلی آن جذب میشوند (گنزالز-ایگویا و همکاران .)2009

نتیجه میتواند موجب خنثی شدن اثر منفی چربی غیر
جدول  -3غلظت سلنیوم ) ،(mg/mlفعالیت گلوتاتیون

اشباع جیرهای بر تولید چربی شیر شود.
نتایج مربوط به غلظت سلنیوم سرم ،فعالیت آنزیم

پراکسیداز ) (U/g Hbو ظرفیت آنتی اکسیدانی کل )(U/ml

گلوتاتیون پراکسیداز و ظرفیت آنتیاکسیدانی کل در گاو-

در تیمارهای مختلف
تیمار*

های مورد بررسی در جدول  3ارائه شده است .همانطور

سلنیوم سرم

1

b

GPX
c

TAC
b

0/0730

108/678

4/098

پنبه دانه کامل باعث افزایش غلظت سلنیوم سرم نسبت به

2

0/0762ab

143/582b

4/605a

3

0/0776ab

149/343a

4/917a

تیمار شاهد شده است که در بین منابع مختلف این

4

0/0784a

148/488ab

4/888a

عنصر باالترین افزایش معنیدار سلنیوم سرم مربوط به

P-value

0/035

0/002

0/001

تیمار  4و پس از آن تیمار  3بود ( .)P<0/05زون و

SEM

0/0013

2/222

0/136

CV

4/110

5/2029

2/908

که مشاهده میشود افزودن سلنیوم به جیره پایه حاوی

همکاران ( )2012و رونتر و همکاران ( )2004نیز بر
افزایش غلظت سلنیوم در خون با مکمل سازی سلنیوم
در جیره پایه تاکید نمودهاند .شی و همکاران ( )2011نیز
ضمن تاکید بر افزایش معنیدار غلظت سلنیوم خون و
سرم بزهای مورد مطالعه با مصرف مکمل سلنیوم نوع

حروف غیر مشابه در هر ستون بیانگر معنیدار بودن تفاوت میانگین حداقل
مربعات میباشد (.)P<0/05
*

تیمارهای آزمایشی شامل  :1 :جیره پایه (شاهد) :2 ،جیره پایه  +سلنیوم

معدنی :3 ،جیره پایه  +سلنیوم آلی و  :4جیره پایه  +سلنیوم نانو.
 :GPXفعالیت گلوتاتیون پراکسیداز :TAC ،ظرفیت آنتی اکسیدانی کل

مکمل را نیز در این پارامتر موثر دانسته و بیشترین

افزودن مکمل سلنیوم به جیره پایه در مطالعه حاضر،

تغییرات را به مخمر سلنیومی و نانو سلنیوم مربوط

باعث افزایش فعالیت آنزیم  GPXشد و اثر نوع مکمل در

دانستند .دلیل این تغییرات احتماال مربوط به مسیرهای

این فراسنجه معنیدار بود ( ،)P>0/01بطوری که مکمل

مختلف جذب انواع مختلف سلنیوم به کار رفته در جیره

آلی و نانو سلنیوم موجب بیشترین افزایش در فعالیت

غذایی است .مکانیزم جذب سلنیت سدیم در روده انتشار

آنزیم فوق گردید (جدول  .)3کومار و همکاران ()2009

است و راندمان جذب آن کمتر از  50درصد میباشد

نشان دادند ،برههایی که از منابع سلنیوم آلی و معدنی

(هولبن و همکاران  .)2002جذب سلنیوم آلی در دیواره

استفاده میکنند ،دارای غلظت سلنیوم خون بیشتر و

روده با مکانیسم انتقال فعال صورت میگیرد و به

فعالیت گلوتاتیونپراکسیداز باالتری هستند .گزارش شده

صورت غیر اختصاصی در تمامی پروتئینهای بدن در

است که مکمل سلنیوم بخصوص نانو سلنیوم ضمن

محل قرارگیری اسید آمینه متیونین در زمان سنتز

افزایش غلظت گلوتاتیون پراکسیداز باعث از بین رفتن

پروتئین توزیع میگردد ،که تولید منبعی غنی و قابل

اشکال مختلف اکسیژن فعال و کاهش غلظت مالوندی-

بازیافت از سلنیوم را در بافتها و ارگانهای بدن میکند

آلدئید میشوند .کاهش این مواد به عنوان شاخصی از

(اسچراوزر  .)2000مکانیسم جذب نانو سلنیوم نیز انتقال

توان آنتیاکسیدانی بدن محسوب میشوند (شی و

فعال است و محل جذب آن در نشخوارکنندگان در تمامی

همکاران  .)2011استفاده از سلنیوم باعث افزایش ظرفیت

طول روده کوچک است (ژانگ و همکاران  .)2001به این

آنتیاکسیدانی کل در مقایسه با جیره شاهد شد (جدول

دلیل گزارش شده است که فرمهای آلی و نانو سلنیوم

 .)3ظرفیت آنتیاکسیدانی کل به عنوان شاخصی جامع
برای تعیین کارایی سیستمهای دخیل در فرآیند آنتی-
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اکسیدانی بدن تعیین میگردد .در سیستم دفاعی آنتی-

پراکسیداز و سوپر اکسید دیسموتاز در سرم گاوهای

اکسیدانی ،گلوتاتیون پراکسیداز و سوپر اکسید

شیری نسبت به سایر انواع این عنصر میشود .پچوا و

دیسموتاز دو فاکتور بسیار مهم در برقراری تعادل بین

همکاران ( )2012نیز افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی کل با

اکسیدانها و آنتیاکسیدانهای موجود در بدن بوده و

مصرف سلنیوم آلی نسبت به سلنیت سدیم و جیره فاقد

فعالیت آنها به عنوان شاخص غیر مستقیم ظرفیت مهار

مکمل سلنیومی را گزارش نموده و دلیل این امر را به

رادیکالهای آزاد موجود در بدن به شمار میآیند

سطح باالتر جذب سلنیوم از منبع مخمر سلنیوم نسبت به

(شوانگ و همکاران  .)2012شوانگ و همکاران ()2012

دو منبع دیگر نسبت دادهاند .لذا میتوان افزایش ظرفیت

گزارش کردند که استفاده از مخمر سلنیوم موجب بهبود

آنتیاکسیدانی کل مشاهده شده در این مطالعه را به دلیل

ظرفیت آنتیاکسیدانی کل ،فعالیت آنزیمهای گلوتاتیون

افزایش فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز دانست.

جدول -4غلظت گلوکز ،ازت اورهای ،کراتنین ،پروتئین تام ،آلبومین و گلوبولین سرم خون در تیمارهای مختلف
تیمار*

گلوکز

کراتنین

پروتئین تام

آلبومین

گلوبولین

آلبومین/گلوبولین

ازت اوره ای

1

45/90

1/15

6/90

3/77

3/13

1/20

16/1

2

46/1

1/16

6/89

3/78

3/11

1/21

16/5

3

47/1

1/14

6/77

3/62

3/15

1/14

17

4

46/6

1/13

6/69

3/58

3/32

1/07

17/13

P-values

0/9721

0/7739

0/4874

0/4478

0/1698

0/2445

0/8960

SEM

1/884

0/032

0/5368

0/2280

0/5536

0/056

1/025

CV

9/952

6/736

8/836

6/101

14/324

4/682

14/80

* تیمارهای آزمایشی شامل  :1 :جیره پایه (شاهد) :2 ،جیره پایه  +سلنیوم معدنی :3 ،جیره پایه  +سلنیوم آلی و  :4جیره پایه  +سلنیوم نانو.

استفاده از مکمل سلنیوم تاثیر معنیداری بر غلظت

پروتئینتام ،آلبومین ،گلوبولین و نسبت آلبومین به

گلوکز ،ازت اورهای و کراتنین ،پروتئینتام ،آلبومین،

گلوبولین سرم گاو شیری و گوسفند تاکید دارند (شیند و

گلوبولین و نسبت آلبومین به گلوبولین سرم گاو شیری

همکاران  2009و جونیپر و همکاران  .)2006آواده و

نداشت (جدول  .)4مهری و همکاران ( ،)2011دومینگوئز

همکاران ( )1998گزارش کردند که نوع مکمل سلنیوم

و همکاران ( )2009و علیمحمدی و همکاران ( )2013نیز

تاثیری در توزیع سلنیوم در بین پروتئینهای سرم مانند

عدم مشاهده اثر معنیدار مکمل سلنیوم بر غلظت گلوکز

آلبومین و سلنو پروتئین  Pندارد .تاثیر تأمین سلنیوم بر

خون بره را گزارش نمودهاند .اسالویک و همکاران

افزایش غلظت این عنصر و تولید ایمینوگلوبولین نوع G

( )2008عدم تغییر غلظت کراتنین و پروتئین تام خون گاو

( )IgGدر خون گوسفندان و گاوهای جوان مواجه با

گوشتی با استفاده از مخمر سلنیوم و سلنیت سدیم در

کمبود سلنیوم مشخص شده است (الرسن .)1993

مقایسه با تیمار شاهد را نیز گزارش نمودهاند .جونیپر و
همکاران ( )2008نیز گزارش کردند که استفاده از منابع
مختلف مکمل سلنیوم تاثیری بر غلظت گلوکز ،ازت اوره-
ای ،آلبومین و گلوبولین در گاوهای شیری نخواهد
داشت .اغلب مطالعات بر عدم تاثیر سلنیوم بر غلظت
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جدول  -5غلظت متابولیتهای چربی سرم خون گاوهای شیری (میلیگرم در دسی لیتر) در تیمارهای مختلف
تیمار*

تری گلیسرید

1

a

2

ab
ab

16/70
15/70

کلسترول
a

295/00

ab

261/00

ab

LDL
a

HDL

137/53

140/83

b

154/33

85/23

b

3

15/40

256/00

79/10

172/67

4

14/50b

242/67b

83/73b

168/67

0/0414

0/7054

SE

0/428

15/446

11/962

9/843

CV

7/051

32/300

30/395

13/659

P-values

0/0272

0/0026

حروف غیر مشابه در هر ستون بیانگر معنیدار بودن تفاوت میانگین حداقل مربعات میباشد (.)P<0/05
* تیمارهای آزمایشی شامل  :1 :جیره پایه (شاهد) :2 ،جیره پایه  +سلنیوم معدنی :3 ،جیره پایه  +سلنیوم آلی و  :4جیره پایه  +سلنیوم نانو.

مکمل سلنیوم از منابع مختلف موجب کاهش معنیدار

ژن مسئول سنتز آپوپروتئین Bو آنزیم HMG-COA

 LDLسرم گاوهای مورد آزمایش شد در حالیکه فقط

ردوکتاز است و افزودن مکمل سلنیوم موجب کاهش

نانو سلنیوم موجب کاهش معنیدار در غلظت تری-

بیان  mRNAمسئول ساخت این انزیم میگردد .همچنین

گلیسرید و کلسترول سرم در مقایسه با گروه شاهد شد

کانشانا و جیانتی ( )2010گزارش کردند که تغذیه

(جدول  .)5هر چند افزایش عددی در مقادیر  HDLبا

سلنیوم در جوجه های تخمگذار باعث کاهش غلظت

افزودن مکمل سلنیوم به جیره مشاهده شد اما این

 ،LDLکلسترول ،تریگلیسیرید و  VLDLنسبت به

افزایش معنیدار نبود .ابراهیمی و همکاران ( )2009و

گروه شاهد شد ولی غلظت  HDLدر مطالعه مذکور

گابریزوک و همکاران ( )2007نیز کاهش کلسترول

تغییری نکرد .به طور کلی نتایج مطالعه حاضر نشان

پالسما را در گوسالههای تغذیه شده با  0/3قسمت در

میدهد که اثر سلنیوم بر متابولیسم لیپیدها از طریق

میلیون سلنیوم به شکل مخمر سلنیومی گزارش کرده و

کاهش میزان  LDLو کلسترول سرم در گاوهای شیری

دلیل آن را به افزایش راندمان عملکرد تیروئید در

مورد آزمایش میباشد که میتوان آن را به عنوان

متابولیسم چربیها نسبت دادند .ایزوکا و همکاران

شاخصی از بهبود متابولیسم چربی در گاو شیری

( )2001نیز مشاهده کردند که استفاده از مکمل سلنیوم

تغذیه شده با سطح باالیی از چربی غیر اشباع ذکر کرد.

در موشهای تغذیه شده با مقادیر زیاد کلسترول باعث

استفاده از سلنیوم آلی و نانو باعث کاهش ()P>0/05

کاهش غلظت تری گلیسیرید و کلسترول در سرم شد.

فعالیت آنزیمهای آلکالین فسفاتاز و آسپارتات آمینو

علیمحمدی و همکاران ( )2013گزارش نمودند که

ترانسفراز شد اما فعالیت کراتین فسفو کیناز فقط با

استفاده از سلنیوم باعث کاهش معنیداری در غلظت

افزودن سلنیوم آلی کاهش یافت (جدول  .)6بطور

 LDLسرم برهها شد اما بر مقدار  HDLسرم تاثیری

معمول فعالیت آنزیمهای فوق در سرم به منظور

نداشت .کیو و همکاران ( )2000دریافتند که کمبود

بررسی آسیبهای بافتی ناشی از استرس ،عفونت و

سلنیوم در موش ،افزایش میزان کلسترول و LDL

کمبود سلنیوم که موجب افزایش مقدار این آنزیمها در

پالسمای خون را به دنبال دارد و دلیل این امر را به

خون میشوند ،اندازهگیری میشود (دیویس و همکاران

افزایش فعالیت آنزیم  HMG-COAردوکتاز که آنزیم

.)2008

تنظیم کننده بیوسنتز کلسترول در پستانداران می باشد
نسبت دادند .زیرا سلنیوم از جمله عوامل موثر در بیان
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جدول  -6فعالیت آنزیمهای سرم گاوها در تیمارهای

کاهش معنیدار فعالیت آنزیمهای  ALPو  ASTشد که

مختلف ()U/L

نشان دهنده اثر محافظتی این عنصر در جلوگیری از

تیمار*

LDH

CPK

AST

ALP

42/6a

99/30a

120/83 a

1

2205/7

2

2107/7

ab

3

1823/0

b

ab

40/62

39/59

a

91/0

b

79/30

b

ab

113/67

b

102/00

استرس اکسیداتیو میباشد ،ولی فعالیت آنزیم LDH

فقط به لحاظ عددی کاهش یافت .احتماال سطح سلنیوم
در جیره پایه ( 0/11قسمت در میلیون) به حدی پایین
نبوده است که لزوما باعث افزایش معنیدار فعالیت

4

1901/3

39/93

83/75

b

101/33

P-values

0/2147

0/036

0/034

0/0106

 LDHشده باشد .نتایج جدول  2نشانگر افزایش تولید و

SE

23/012

0/86

3/945

6/721

CV

23/402

15/29

22/482

14/931

بهبود ترکیب شیر با افزودن مکمل سلنیوم بویژه دو

حروف غیر مشابه در هر ستون بیانگر معنیدار بودن تفاوت میانگین
حداقل مربعات میباشد (.)P<0/05
*

تیمارهای آزمایشی شامل :1 :جیره پایه (شاهد) :2 ،جیره پایه +سلنیوم

معدنی :3 ،جیره پایه  +سلنیوم آلی و  :4جیره پایه  +سلنیوم نانو.
 :LDHالکتات دهیدروژناز :CPK ،کراتین فسفوکیناز :AST،آسپارتات
آمینوترانسفراز : ALP ،فعالیت آنزیم های آلکالین فسفاتاز.

منبع سلنیوم آلی و نانو سلنیوم به جیره پایه است .دلیل
این امر را میتوان به بهبود الگوی حاکم بر متابولیسم
چربی ،شامل کاهش غلظت کلسترول و  LDLبا مصرف
مکمل سلنیوم نسبت داد .همزمان نتایج بدست آمده در
این مطالعه نشان داد که افزودن سلنیوم به جیره پایه
باعث کاهش معنیدار فعالیت آنزیمهای  AST ،CPKو

گزارشهای متعددی مبنی بر اثر افزودن سلنیوم به

 ALPدر سرم گاوهای مورد آزمایش بویژه در تیمار-

صورت خوراکی و تزریقی بر کاهش فعالیت آنزیم

های  3و ( 4جدول  )6شد که خود نشان دهنده محافظت

کراتین فسفوکیناز در دامهای مواجه با کمبود سلنیوم

سلنیوم از پارانشیم کبد و جلوگیری از تخریب آن

وجود دارد که با نتایج این مطالعه مطابقت دارد (مهری

توسط چربی غیر اشباع جیرهای است .تمامی این موارد

و همکاران 2011؛ فاکسوآ و همکاران  .)2007در مقابل

شاهدی بر توان سلنیوم بویژه از دو منبع اخیر در

افزودن مکمل سلنیوم در مطالعهی حاضر تغییر معنی-

کاهش وقوع استرس اکسیداتیو (جدول  )3و در نتیجه

داری را در فعالیت آنزیم الکتات دهیدروژناز ایجاد

کاهش پاسخ التهابی در گاوهای مورد آزمایش است که

نکرد .تغذیه چربی بویژه منابع چربی غیر اشباع موجب

موجب بهبود عملکرد دام شد.

تخریب پارانشیم کبدی و در نتیجه تحریک فعالیت
آنزیمهای کبدی بویژه  ASTو  LDHدر خون گاو

نتیجه گیری نهایی

شیری طی  5هفته اول بعد از زایمان میشود و استفاده

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که استفاده از منابع نانو و

از آنتیاکسیدانهایی مانند سلنیوم میتواند به عنوان

آلی سلنیوم در جیره برپایه پنبهدانه که محتوی سطوح

راهکاری جهت کاهش آسیبهای مربوطه و در نتیجه

باالی اسیدهای چرب غیر اشباع مستعد اکسیداسیون و

کاهش سطح این آنزیمها در گاو شیری مطرح گردد

تولید رادیکالهای آزاد مخرب میباشد ،به دلیل افزایش

(پچوا و همکاران  .)1992لوبوجاکا و همکاران ()2005

ظرفیت آنتیاکسیدانی بدن ضمن بهبود در متابولیسم

نیز بر افزایش فعالیت آسپارتات آمینو ترانسفراز در

چربی ،باعث افزایش تولید شیر نیز میشود .در این

سرم گاو شیری تغذیه شده با چربی در نخستین گام

زمینه انجام تحقیقات بیشتر در جهت تعیین تاثیر

شیردهی تاکید نموده و بر لزوم استفاده از آنتی-

استفاده از سطوح مختلف انواع مکمل سلنیوم در جیره

اکسیدان به همراه آنها تاکید داشتهاند .هر چند در

غذایی گاوهای شیری جهت حصول به بهترین نتیجه

مطالعه حاضر افزودن سلنیوم از منابع آلی و نانو باعث

ضروری به نظر میرسد.
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Abstract
BACKGROUND: Selenium has a special place in the natural antioxidants and prevents the oxidation
of cell structures. OBJECTIVES: This experiment was conducted in order to investigate the effects

of different sources of selenium on blood parameters and antioxidant response in Holstein dairy
cows fed fat rich diets. METHODS: Twelve Holstein cows with average milk production of 40±4kg
were used in merged incomplete Latin squares design with 4 treatments and 3 repeats in each
treatment. The experiment was designed and conducted in 3 periods of 28 days and 4 treatments
including; group 1 (basal diet containing 20% cottonseed meal, without selenium supplement),
group 2 (basal diet+ 0.3 ppm inorganic selenium, as sodium selenite), group 3 (basal diet+0.3 ppm
organic selenium, as selenised yeast) and group 4 (basal diet+0.3 ppm selenium, as nano selenium).
At the first and last days of each period, blood samples were collected and milk production was also
recorded. RESULTS: The results showed that however adding different selenium sources to the
diets had no effect on dry mater intake; it increased milk and 4% FCM production. Selenium
supplementation did not affect blood glucose concentration, urinary nitrogen, ceratenin, total
protein, albumin and globulin concentrations of dairy cows. Selenium supplementaition, specialy
organic and nano selenium, significantly decreased concentration of serum fat metabolites and
activity of Alkaline phosphatase and Aspartate Amino Transferase activity (p<0.05) and increased
blood total antioxidant capacity. CONCLUSIONS: Overall results of the present study showed that
supplementation of 0.3 ppm selenium to the diet containing high level of unsaturated fat decreased
concentration of serum harmful fats and increased antioxidant capacity of serum which is reflected
in improved milk production of the cows.
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