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 چکیده

سلولی  هایاز اکسیداسیون ساختاردارد و های طبیعی اکسیدانای در بین آنتیجایگاه ویژهسلنیوم  زمینه مطالعاتی:

نتی های خون و پاسخ آفراسنجه سلنیوم بر مختلف منابع اثر بررسی منظور آزمایش بهاین  :هدف. کندجلوگیری می

 لشتاینهراس گاو  12 :کار روش .شد انجام های غنی از چربیتغذیه شده با جیره نهای شیری هلشتایگاو در اکسیدانی

ر به ازای هر تکرا 3تیمار و 4در قالب طرح مربع التین ادغام شده ناقص با در روز کیلوگرم شیر  40±4میانگین تولید با 

پنبه دانه  %20پایه محتوی  جیره( 1ل: شام تیمار 4روزه با  28دوره  3آزمایش در . مورد استفاده قرار گرفتند، رتیما

سمت در ق 3/0+ پایه  جیره( 3 سلنیت سدیم؛ معدنی،سلنیوم  قسمت در میلیون 3/0 + پایه جیره( 2 بدون مکمل سلنیوم؛

زان تولید می د.شنانو سلنیوم( اجرا  قسمت در میلیون 3/0+  پایه جیره( 4 و مخمر غنی از سلنیومسلنیوم آلی،  میلیون

ن افزود هکنتایج نشان داد  :نتایجد. ش انجامگیری از خون هر دوره، نمونه و پایانی صفر هایروز در شد و شیر ثبت

رصد د 4شیر تصحیح شده برای  تغییری در مصرف ماده خشک ایجاد نکرد اما باعث افزایش تولید شیر و اگرچه سلنیوم

لبومین و آ ،، پروتئین تامکراتنینای، ، ازت اورهگلوکزت غلظ بر تأثیری(، افزودن سلنیوم به جیره >05/0Pشد ) چربی 

 هایمتابولیتغلظت بویژه نوع آلی و نانو آن موجب کاهش  سلنیوماستفاده از . های شیری نداشتگاو خونگلوبولین 

-گاوخون  یاکسیدانآنتی ظرفیت افزایش و سرم آسپارتات آمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز هایفعالیت آنزیم و بیچر

 یلیونقسمت در م 3/0بطور کلی نتایج این مطالعه نشان داد که افزودن : نهایی نتیجه گیری .(>05/0P) های شیری شد

رم و های مضر سدار غلظت چربیهای حاوی سطوح باالیی از منابع چربی غیر اشباع باعث کاهش معنیسلنیوم به جیره

 .میشودمشاهده  هاه بازتاب آن در بهبود توان تولیدی گاوشود، کاکسیدانی آن میافزایش فعالیت آنتی

 

 گاو شیری ،سلنیوم، فراسنجه های خونینانو : سلنیوم آلی، سلنیوم معدنی، کلیدی واژگان
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  مقدمه

پنبه دانه به عنوان  ازجملهروغنی  هایتغذیه دانه

و در نتیجه جبران تعادل منفی جهت  آلراهکاری ایده

مطلوب ترکیب شیر مناسب و همزمان  تولیدحصول به 

 حفظ با هدف با تولید باال تولیدی گاو شیری شیر

مطرح انسان در  هاسالمتی و جلوگیری از بروز بیماری

های چرب اما باید توجه داشت که محتوی اسید است.

ویژه انواع دارای چند دانه بهغیر اشباع موجود در پنبه

داسیون بسیار باالئی باند دوگانه، دارای پتانسیل اکسی

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

های و در نتیجه دارای نقش مهمی در القا استرس

های ناشی از آن هستند )شیوتا و اکسیداتیو و آسیب

 گزارش( 1997(. آلدریچ و همکاران )1999همکاران 

های الشه و شیر توسط کردند که اکسیداسیون چربی

کاهش  یآنتی اکسیدان دارای ویژگی کردن مواد اضافه

وجود یابد. یافته و مدت زمان ماندگاری شیر افزایش می

معدنی کم مصرف در جیره غذایی همه حیوانات  عناصر

 برای حفظ سالمتی و عملکرد مناسب بیوشیمیایی و

در گذشته تصور بر  .فیزیولوژیکی آنها ضروری است

اما امروزه  است،این بود که سلنیوم عنصری سمی 

ضروری کم مصرف سلنیوم را به عنوان یکی از عناصر 

شناسند می تولید، باروری و ایمنی دام و موثر در

ای این عنصر جایگاه ویژه (.2010)عبدالغنی و تورتورا 

های طبیعی موجود در مواد غذایی اکسیداندر بین آنتی

های شرکت داشته و جزء جدایی ناپذیر سلنوپروتئین

های فیزیولوژیک بدن جانوران ننده در تنظیم فرآیندک

باشد. به طور کلی سلنیوم نقشی کلیدی در ساخت و می

های پالسما و از آن جمله تاثیر عملکرد بهینه لیپوپروتئین

 گلیسرید وو تری LDL1 بر کاهش میزان کلسترول،

گلیسرید پالسمای و نیز کاهش میزان تری HDL2افزایش 

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

مانند گلوتاتیون  ییهاسلنوپروتئین ضروری برای ساخت

                                                           
2 - Low Density Lipoprotein – Cholesterol 

3- High Density Lipoprotein – Cholesterol 

 Wو سلنوپروتئین  P، سلنوپروتئین(GPx) پراکسیداز

سنتز گلوتاتیون  سازپیش به شکل سلنوسیستئین بوده و

( و تیرودوکسین 2005پراکسیداز )سیگالز و همکاران 

آنزیم . آیدبه شمار می (2005ردوکتاز )یو و همکاران 

های آزاد که دائمًا گلوتاتیون پراکسیداز با حذف رادیکال

شوند، از در طی فعالیت طبیعی متابولیکی بدن تولید می

-های داخل سلولی جلوگیری میاکسیداسیون در ساختار

کند، از سوی دیگر سلنیوم با کاهش پراکسیداسیون 

بدن را کاهش در  ایهای غشاء نیاز به ویتامین چربی

( 2006(همکاران  و جونیپر(. 2002دهد )سورای می

 غلظت افزایش باعث سلنیوم از استفادهگزارش کردند که 

و همچنین افزایش فعالیت  هاو بافت شیر خون، سلنیوم

همکاران  و کومارد. شخواهد  گلوتاتیون پراکسیداز

 بیماریها برابرر د مقاومت و ایمنی افزایشز بر ( نی2009)

اند. کوجوری و نمودهتاکید  سلنیوم مکمل از استفاده با

گزارش کردند که تغذیه نانو سلنیوم ( 2011همکاران )

توان  موجب بهبود( 4SeO-2Na) نسبت به سلنیت سدیم

شی و . شداکسیدانی در گوسفند آنتیپاسخ ایمنی و 

زیست فراهمی و عملکرد بهتر نیز بر  (2011) همکاران

به منابع دیگر این عنصر تاکید  نسبتنانو سلنیوم 

های شیری ( برای گاو2001) NRCتوصیه داشتند. 

فقر  است. جیرهسلنیوم به قسمت در میلیون  3/0 افزودن

به  ایران جمله ازو  دنیا نقاط از بسیاریسلنیوم در خاک 

 در خصوص گزارشیو همچنین  اثبات رسیده است

ا سایر منابع نانو سلنیوم در مقایسه ببررسی اثر افزودن 

های تغذیه شده با جیره های شیریعملکرد گاو آن بر

  باشد.موجود نمیغنی از چربی 

های مخرب در با توجه به افزایش احتمال تولید پراکسید

های چرب غیر اشباع در اثر استفاده از سطوح باالی اسید

جیره و همچنین با در نظر گرفتن نقش سلنیوم در 

یون پراکسیداز به عنوان یک آنتی ساختار آنزیم گلوتات

اکسیدان موثر در سیستم ایمنی جهت ممانعت از تولید 

های آزاد و در نتیجه جلوگیری از ها و رادیکالپراکسید

افت عملکرد، این تحقیق به منظور مقایسه اثر افزودن سه 
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دانه به های غنی از پنبهمنبع مختلف سلنیوم به جیره

بر برخی  6-های چرب امگاعنوان منبعی غنی از اسید

های عملکردی شامل تولید و ترکیب شیر و فراسنجه

های خونی و پاسخ آنتی اکسیدانی در گاوهای پارامتر

  شیرده هلشتاین با تولبد باال طراحی و اجرا شد.

 

 هاروشمواد و 

با میانگین  هلشتاین دهرأس گاو شیر 12تحقیق حاضر با 

  35 10شیردهیای هکیلوگرم و روز 580 ± 20وزن 

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

آزمایش در  .شد انجامقرار داشتند،  شیردهیسوم  دوره

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

جیره پایه -1 :شامل تیمارها .گردیدانجام روزه  28دوره 

 و ای ویتامین مکملو بدون درصد پنبه دانه  20حاوی 

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

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

+  پایهجیره -4به شکل مخمر سلنیوم؛ سلنیوم  در میلیون

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

نانو ذرات سلنیوم از روش گرمایی استفاده شد  ساخت

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

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

نانومتر تغییر شکل  40-20سلنیوم عنصری به قطر 

های نانو ذرات تولید شده در دادند. جهت تعیین ویژگی

( و عکس برداری با XRD) Xاین مطالعه از انکسار اشعه 

 جیره پایه ( استفاده شد.SEM) میکروسکوپ الکترونی

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

های خوراک )ماده خشک، پروتئین ترکیب شیمیایی نمونه

های خام، خاکستر، چربی خام، و ماده آلی( از روش

AOAC (1990.استفاده شد )  فیبر نامحلول در مقدار

یدی نیز به و فیبر نامحلول در شوینده اس شوینده خنثی

)جدول  ( تعیین شد1991سوست و همکاران )روش ون

های سلنیوم در شرکت کانی دام با سایر مواد مکمل .(1

معدنی مورد نیاز دام با استفاده از دستگاه میکرومیکسر 

گرم در کیلوگرم ماده میلی 3/0مخلوط شده و به مقدار 

پایه  آزمایشی جیره ها تغذیه شد.خشک مصرفی به دام

انجمن استاندارد های تعریف شده توسط براساس 

در سه متعادل شده و ( NRC 2001) تحقیقات ملی آمریکا

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

شدند که باقیمانده  ای به گاوها تغذیهمخلوط به گونه

ها در درصد باشد. همچنین گاو 10روزانه خوراک تقریبا 

 رسی آزاد به آب داشتند. در طولطی مدت آزمایش دست

بصورت روزانه  خوراک مصرف روز آخر هر دوره 7

از خوراک و باقیمانده آن نمونه گرفته  ه وگیری شداندازه

های شیری در روز اول و روز خونگیری از تمام گاوشد. 

پایانی هر دوره آزمایش قبل از نوبت غذایی صبح، از 

 هایتهیه سرم لولهطریق ورید وداج انجام شده و برای 

دور در دقیقه  3000دقیقه در  20آزمایش به مدت 

 سرممیلی لیتر از  2در نهایت مقدار  .سانتریفیوژ گردید

 های بعدیانجام آزمایشو تا زمان  منتقلمیکروتیوب  به

درجه سانتیگراد نگهداری شد. فعالیت  -80 فریزردر 

ه از کیت خون کامل با استفاد گلوتاتیون پراکسیدازآنزیم 

RANSEL  محصول شرکت(RANDOX ،)انگلیس ،

مطابق با دستورالعمل شرکت سازنده کیت و دستگاه 

-( اندازه، استرالیاVarincary 100اسپکتروفتومتر )مدل 

گیری شد. میزان فعالیت آنزیم های آلکالین فسفاتاز 

(ALP)( آسپارتات آمینوترانسفراز ،AST کراتین ،)

( و LDHات دهیدروژناز )و الکت( CPKفسفوکیناز )

تام،  ای، کراتنین، پروتئینهمچنین غلظت گلوکز، ازت اوره

 و LDLگلیسیرید، کلسترول، آلبومین، گلوبولین، تری

HDL، های شرکت سرم براساس دستورالعمل کیت

آزمون و با دستگاه اسپکتروفتومتر )مدل پارس

Varincary 100فیت زه گیری ظراندا ( تعیین شد.، استرالیا

 FRAPبر اساس آزمون  کل آنتی اکسیدانی پالسما

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

 Variant) مدل اتمی جذب دستگاه بامس و آهن سرم 

SpectrAA220 ،و غلظت فسفر سرم با استفاده استرالیا )

، Varincary 100)مدل از دستگاه اسپکتروفتومتری 

غلظت سلنیوم سرم  . در نهایتشد گیریاندازه (استرالیا
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توسط روش طیف سنجی جذب اتمی به روش تولید 

، استرالیاVGA (Variant-SpectrAA220 )ل هیدرید مد

گیری غلظت مواد معدنی خوراکاندازهجهت  تعیین شد.

های هضمی با گنجایش در لولهخوراک  نمونهاز گرم  5/0

 سپس غلظت این عناصرو  هضم شدهلیتر میلی 50

)وسترما  تعیین شد مورد استفاده در سرمهمانند روش 

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

تر مجموع غلظت سلنیوم اقالم خوراک مصرفی که پیش

 .تعیین شده بود، محاسبه شد

 

 )درصد ماده خشک( آن اجزای تشکیل دهنده و های آزمایشیجیره - 1جدول 

 مقدار ترکیب شیمیایی جیره درصد )برحسب ماده خشک( یاجزای جیره آزمایش

 52 )درصد( ماده خشک 19 یونجه

 7/17 پروتئین خام )درصد( 27 ذرت سیالژ

 0/36 دیواره سلولی )درصد( 9 ذرت

 3/24 دیواره عاری از همی سلولز )درصد( 6 جو

 1/6 عصاره اتری )درصد( 7/9 کنجاله سویا

 277 ** واالن /کیلوگرم(اکیو کاتیون )میلی تعادل آنیون 6/1 پودر ماهی

 98/0 کلسیم )درصد( 5 سبوس گندم

مکمل ویتامین و مواد 

 معدنی
3/1 

 57/0 فسفر )درصد(

 57/183 (mg/Kgآهن ) 55/0 کربنات کلسیم

 11/0 (mg/Kgسلنیوم ) 55/0 جوش شیرین

 60/1 * *انرژی خالص شیردهی )مگاکالری در کیلوگرم( 3/0 نمک

   20 نه کامل پنبه دانهدا

گرم  70گرم کلسیم،  D، 180واحد بین المللی ویتامین  A ،100000واحد بین المللی ویتامین  400000مواد معدنی دارای  -گرم ماده خشک مکمل ویتامینهرکیلو *

میلی  3/0یا  0، و و کبالت میلی گرم ید 100گرم مس، میلی  300میلی گرم روی،  3000 میلی گرم منگنز، 5000 میلی گرم آهن، 4000 گرم منیزیم، 30فسفر، 

 بود.  Eاین مکمل فاقد ویتامین  .است موسلنیاز مکمل مورد آزمایش  کیلوگرم/گرم

 ( محاسبه شد. 2001براساس روش انجمن تحقیقات ملی ) انرژی خالص شیردهیو  تعادل آنیون و کاتیون **

 

 SASآماری  نتایج بدست آمده با استفاده از نرم افزار

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

  :گرفت
ijk+ e k+ T j+ C i= μ + R ijkY 

میانگین مشاهدات  μ متغیر وابسته،  ijkY که در آن 

تاثیر تیمار  و  kT اثر حیوان،  jC اثر دوره،   iRمتغیر، 

ijke   .خطای باقیمانده است 

 

 بحثو  نتایج

پایه  در جیرهبع مختلف سلنیوم اثر استفاده از منا

ری از منابع رایج او ع دانهمحتوی درصد باالیی از پنبه

بر میزان ماده خشک  ایآنتی اکسیدانی مانند ویتامین 

ارائه شده است.  2تولید شیر در جدول  و مصرفی

لف شود استفاده از منابع مختهمانطور که مشاهده می

داری بر ر معنی، تاثیی غنی از چربیسلنیوم در جیره

نتایج حاصل نشان . نداشتمقدار ماده خشک مصرفی 

داد که افزودن منابع مختلف سلنیوم به جیره پایه حاوی 

و عاری از منابع رایج دارای ویژگی  دانهپنبهسطح باالی 

دار افزایش معنی باعث ،ایاکسیدانی چون ویتامین آنتی

و تولید  تولید شیر، درصد و مقدار پروتئین و چربی شیر

 FCM (4% Fatشیر شیر تصحیح شده بر اساس 

Corrected Milkشد ) (05/0p<) . جونیپر و همکاران

( نیز نتایجی 2011و  2009( و وانگ و همکاران )2006)
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های حاصل از پژوهش حاضر در مورد مشابه با یافته

فالویو و همکاران مصرف خوراک را گزارش نمودند. 

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

های شیری با استفاده از سلنیوم آلی در گاو %4چربی 

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

آن از غشاء روده و در نتیجه اثرات محافظتی آن بر 

زمان مصرف در بویژه های دخیل در تولید شیر بافت

 اکسیداسیون سطح باالیی از چربی غیر اشباع مستعد

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

سلنیوم به جیره گاو قسمت در میلیون  3/0افزودن 

 FCMشیر  دار تولید شیر وشیری موجب افزایش معنی

بدون تاثیر بر مقدار مصرف ماده خشک و همزمان 

در شکمبه به ( VFAاسیدهای چرب فرار ) افزایش غلظت

د تخمیر و تغییر الگوی تخمیر به سمت دلیل بهبود فرآین

 تولید پروپیونات بیشتر شد.

روغنی کامل  هایباید توجه داشت که استفاده از دانه

-کنندگان با تولید باال میمانند پنبه دانه در جیره نشخوار

تواند همزمان با جبران تعادل منفی انرژی و در نتیجه 

یمان، اثرات های پیرامون زاجلوگیری از بروز ناهنجاری

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

همزمان توجه به این امر ضروری است که محتوی 

های چرب غیر دانه دارای سطح باالئی از اسیدچربی پنبه

اشباع مستعد اکسیداسیون و تولید رادیکالهای آزاد است. 

 ترکیبات دارای ویژگی برای جبران این نقیصه، افزودن

منابع مختلف سلنیوم  و ایاکسیدانی مانند ویتامین آنتی

توان به عنوان راهکاری مفید به جیره گاو شیری را می

جهت کاهش تولید این ترکیبات مضر و در نتیجه بهبود 

)شهسواری و همکاران  عملکرد تولیدی دام توصیه کرد

2008.)  

 

 ، تولید شیر و راندمان تولیدماده خشک مصرفی اثر منابع مختلف سلنیوم بر -2 جدول

 )%( شیر پروتئین )%( شیر چربی FCM (kg/d)شیر  (kg/d) تولید شیر (kg/d) ماده خشک مصرفی *تیمار

1 52/19  b16/38 c81/32 d92/2 b063/3 

2 88/19 ab74/38 bc54/33 c13/3 b136/3 

3 54/20 a39/40 a32/36 a36/3 a253/3 

4 46/19 ab 92/39 ab77/34 b21/3 a201/3 

P-values 0941/0 0131/0 0028/0 0017/0 0201/0 

SEM 096/1 7268/0 0135/0 0064/0 0290/0 

CV 1036/4 631/4 341/5 320/2 631/4 

 (.>05/0Pباشد )دار بودن تفاوت میانگین حداقل مربعات میبیانگر معنی ستونحروف غیر مشابه در هر   
 سلنیوم نانو. جیره پایه +: 4سلنیوم آلی و  جیره پایه +: 3سلنیوم معدنی،  جیره پایه +: 2، جیره پایه )شاهد(: 1تیمارهای آزمایشی شامل :  *

 

افزایش تولید شیر در اثر افزودن مکمل سلنیوم را شاید 

به افزایش قابلیت هضم مواد مغذی جیره پایه  بتوان

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

کردند که افزودن نانو سلنیوم از طریق افزایش گزارش 

های سلوالیتیک، موجب افزایش تعداد و فعالیت باکتری

و بهبود قابلیت هضم جیره غذائی  NDFپذیری تجزیه

افزودن گزارش کردند که ( 2009نگ و همکاران )او شد.

سلنیوم آلی به جیره پایه گاوهای شیری موجب بهبود 

ها به ویژه کروارگانیسمالگوی تخمیر و فعالیت می

های سلولوالیتیک در شکمبه شد که در نهایت باکتری

موجب افزایش قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی جیره 

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

داری در درصد و مقدار چربی و ( افزایش معنی2009)

پروتئین شیر تولیدی با مصرف سلنیوم آلی را گزارش 

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

دلیل همبستگی مثبت بین سلنیوم و چربی شیر دخالت 



 1395سال /2شماره  26هاي علوم دامی/ جلد نشریه پژوهش                        و ...                          عربیعلی حسن نژاد، نجف        50

این عنصر در چرخه تری کربوکسیلیک اسید و همچنین 

های چرب در غدد پستان است که در متابولیسم اسید

تواند موجب خنثی شدن اثر منفی چربی غیر نتیجه می

  چربی شیر شود. ای بر تولیداشباع جیره

نتایج مربوط به غلظت سلنیوم سرم، فعالیت آنزیم 

-اکسیدانی کل در گاوگلوتاتیون پراکسیداز و ظرفیت آنتی

ارائه شده است. همانطور  3های مورد بررسی در جدول 

حاوی پایه افزودن سلنیوم به جیره  شودکه مشاهده می

ت به نسب سرمافزایش غلظت سلنیوم  باعثپنبه دانه کامل 

در بین منابع مختلف این که  شده استتیمار شاهد 

سلنیوم سرم مربوط به  دارمعنی فزایشاعنصر باالترین 

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

نیز بر ( 2004و رونتر و همکاران ) (2012همکاران )

افزایش غلظت سلنیوم در خون با مکمل سازی سلنیوم 

( نیز 2011. شی و همکاران )اندید نمودهدر جیره پایه تاک

دار غلظت سلنیوم خون و ضمن تاکید بر افزایش معنی

سرم بزهای مورد مطالعه با مصرف مکمل سلنیوم نوع 

مکمل را نیز در این پارامتر موثر دانسته و بیشترین 

تغییرات را به مخمر سلنیومی و نانو سلنیوم مربوط 

ماال مربوط به مسیرهای دلیل این تغییرات احت دانستند.

انواع مختلف سلنیوم به کار رفته در جیره  جذبمختلف 

در روده انتشار  سلنیت سدیمغذایی است. مکانیزم جذب 

 باشددرصد می 50راندمان جذب آن کمتر از است و 

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

به  و گیردصورت میانتقال فعال با مکانیسم روده 

های بدن در صورت غیر اختصاصی در تمامی پروتئین

در زمان سنتز  اسید آمینه متیونینگیری محل قرار

گردد، که تولید منبعی غنی و قابل پروتئین توزیع می

کند ها و ارگانهای بدن میبازیافت از سلنیوم را در بافت

مکانیسم جذب نانو سلنیوم نیز انتقال (. 2000)اسچراوزر 

کنندگان در تمامی نشخوارست و محل جذب آن در فعال ا

این (. به 2001)ژانگ و همکاران  استطول روده کوچک 

سلنیوم های آلی و نانو فرم دلیل گزارش شده است که

از انواع غیر  با راندمان باالتریتوسط نشخوارکنندگان 

 (.2009ایگویا و همکاران -شوند )گنزالزآلی آن جذب می

 

، فعالیت گلوتاتیون (mg/ml) لنیومغلظت س -3جدول 

  (U/ml)و ظرفیت آنتی اکسیدانی کل (U/g Hb)پراکسیداز 

 در تیمارهای مختلف
*تیمار   GPX TAC سلنیوم سرم  

1 b0730/0 c678/108 b098/4 

2 ab0762/0 b582/143 a605/4 

3 ab0776/0 a343/149 a917/4 

4 a0784/0 ab488/148 a888/4 

P-value 035/0 002/0 001/0 

SEM 0013/0 222/2 136/0 

CV 110/4 2029/5 908/2 

دار بودن تفاوت میانگین حداقل بیانگر معنی ستونحروف غیر مشابه در هر 

 (.>05/0Pباشد )مربعات می
سلنیوم  جیره پایه +: 2، جیره پایه )شاهد(: 1تیمارهای آزمایشی شامل :  *

 سلنیوم نانو. جیره پایه +: 4سلنیوم آلی و  جیره پایه +: 3معدنی، 

GPX : ،فعالیت گلوتاتیون پراکسیدازTACظرفیت آنتی اکسیدانی کل : 

 

سلنیوم به جیره پایه در مطالعه حاضر،  افزودن مکمل

شد و اثر نوع مکمل در   GPXباعث افزایش فعالیت آنزیم

(، بطوری که مکمل P<01/0دار بود )این فراسنجه معنی

وجب بیشترین افزایش در فعالیت آلی و نانو سلنیوم م

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

هایی که از منابع سلنیوم آلی و معدنی ، برهنشان دادند

، دارای غلظت سلنیوم خون بیشتر و کنندمیاستفاده 

گزارش شده  .هستندتری باالپراکسیداز فعالیت گلوتاتیون

انو سلنیوم ضمن است که مکمل سلنیوم بخصوص ن

باعث از بین رفتن  گلوتاتیون پراکسیداز افزایش غلظت

-مختلف اکسیژن فعال و کاهش غلظت مالوندی اشکال

مواد به عنوان شاخصی از این شوند. کاهش آلدئید می

شوند )شی و اکسیدانی بدن محسوب میتوان آنتی

(. استفاده از سلنیوم باعث افزایش ظرفیت 2011همکاران 

جدول کسیدانی کل در مقایسه با جیره شاهد شد )اآنتی

اکسیدانی کل به عنوان شاخصی جامع ظرفیت آنتی .(3

-های دخیل در فرآیند آنتیبرای تعیین کارایی سیستم
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-گردد. در سیستم دفاعی آنتیاکسیدانی بدن تعیین می

اکسیدانی، گلوتاتیون پراکسیداز و سوپر اکسید 

م در برقراری تعادل بین دیسموتاز دو فاکتور بسیار مه

اکسیدانهای موجود در بدن بوده و ها و آنتیاکسیدان

فعالیت آنها به عنوان شاخص غیر مستقیم ظرفیت مهار 

آیند های آزاد موجود در بدن به شمار میرادیکال

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

بهبود گزارش کردند که استفاده از مخمر سلنیوم موجب 

های گلوتاتیون اکسیدانی کل، فعالیت آنزیمظرفیت آنتی

های پراکسیداز و سوپر اکسید دیسموتاز در سرم گاو

شود. پچوا و شیری نسبت به سایر انواع این عنصر می

( نیز افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی کل با 2012همکاران )

مصرف سلنیوم آلی نسبت به سلنیت سدیم و جیره فاقد 

سلنیومی را گزارش نموده و دلیل این امر را به مکمل 

سطح باالتر جذب سلنیوم از منبع مخمر سلنیوم نسبت به 

توان افزایش ظرفیت اند. لذا میدو منبع دیگر نسبت داده

مطالعه را به دلیل این اکسیدانی کل مشاهده شده در آنتی

 افزایش فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز دانست. 
 

 های مختلفدر تیمارخون سرم ، پروتئین تام، آلبومین و گلوبولین کراتنین ،ایغلظت گلوکز، ازت اوره -4جدول

 ازت اوره ای آلبومین/گلوبولین گلوبولین آلبومین پروتئین تام کراتنین گلوکز *تیمار

1 90/45 15/1 90/6 77/3 13/3 20/1 1/16 

2 1/46 16/1 89/6 78/3 11/3 21/1 5/16 

3 1/47 14/1 77/6 62/3 15/3 14/1 17 

4 6/46 13/1 69/6 58/3 32/3 07/1 13/17 

P-values 9721/0 7739/0 4874/0 4478/0 1698/0 2445/0 8960/0 

SEM 884/1 032/0 5368/0 2280/0 5536/0 056/0 025/1 

CV 952/9 736/6 836/8 101/6 324/14 682/4 80/14 
 سلنیوم نانو. جیره پایه +: 4سلنیوم آلی و  جیره پایه +: 3سلنیوم معدنی،  جیره پایه +: 2، یره پایه )شاهد(ج: 1تیمارهای آزمایشی شامل :  *

 

غلظت داری بر استفاده از مکمل سلنیوم تاثیر معنی

تام، آلبومین، پروتئین، ای و کراتنینگلوکز، ازت اوره

 گاو شیریگلوبولین و نسبت آلبومین به گلوبولین سرم 

(، دومینگوئز 2011. مهری و همکاران )(4جدول ت )نداش

نیز  (2013محمدی و همکاران )و علی (2009و همکاران )

سلنیوم بر غلظت گلوکز  دار مکملمعنیاثر عدم مشاهده 

اسالویک و همکاران  .اندرا گزارش نموده خون بره

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

فاده از مخمر سلنیوم و سلنیت سدیم در گوشتی با است

اند. جونیپر و مقایسه با تیمار شاهد را نیز گزارش نموده

( نیز گزارش کردند که استفاده از منابع 2008همکاران )

-مختلف مکمل سلنیوم تاثیری بر غلظت گلوکز، ازت اوره

های شیری نخواهد ای، آلبومین و گلوبولین در گاو

ر غلظت بسلنیوم  ر عدم تاثیرداشت. اغلب مطالعات ب

تام، آلبومین، گلوبولین و نسبت آلبومین به پروتئین

شیند و گاو شیری و گوسفند تاکید دارند )گلوبولین سرم 

آواده و  (.2006و جونیپر و همکاران  2009 همکاران

( گزارش کردند که نوع مکمل سلنیوم 1998همکاران )

های سرم مانند در توزیع سلنیوم در بین پروتئین تاثیری

تاثیر تأمین سلنیوم بر  .ندارد Pآلبومین و سلنو پروتئین 

 Gافزایش غلظت این عنصر و تولید ایمینوگلوبولین نوع 

(IgG در خون گوسفندان و گاوهای جوان مواجه با )

 (.1993 است )الرسن مشخص شدهکمبود سلنیوم 
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 های مختلفدر تیمارگرم در دسی لیتر( )میلی گاوهای شیریخون های چربی سرم تابولیتغلظت م -5 جدول

*تیمار  LDL HDL کلسترول  تری گلیسرید 

1 a70/16 a00/295 a53/137 83/140 

2 ab70/15 ab00/261 b23/85 33/154 

3 ab40/15 ab00/256 b10/79 67/172 

4 b50/14 b67/242 b73/83 67/168 

P-values     0272/0       0026/0       0414/0        7054/0 

SE  428/0  446/15 962/11 843/9 

CV 051/7 300/32 395/30 659/13 

 (.>05/0Pباشد )دار بودن تفاوت میانگین حداقل مربعات میبیانگر معنی ستونحروف غیر مشابه در هر 
 سلنیوم نانو. جیره پایه +: 4سلنیوم آلی و  جیره پایه +: 3سلنیوم معدنی،  جیره پایه +: 2، جیره پایه )شاهد(: 1تیمارهای آزمایشی شامل :  *

 

ر دامعنی منابع مختلف موجب کاهشکمل سلنیوم از م

LDL مورد آزمایش شد در حالیکه فقط های سرم گاو

-تریدار در غلظت نانو سلنیوم موجب کاهش معنی

گروه شاهد شد سرم در مقایسه با کلسترول  و گلیسرید

با  HDLهر چند افزایش عددی در مقادیر  (.5جدول )

افزودن مکمل سلنیوم به جیره مشاهده شد اما این 

و ( 2009ابراهیمی و همکاران )دار نبود. افزایش معنی

نیز کاهش کلسترول ( 2007و همکاران ) گابریزوک

قسمت در  3/0های تغذیه شده با پالسما را در گوساله

یوم به شکل مخمر سلنیومی گزارش کرده و سلنمیلیون 

دلیل آن را به افزایش راندمان عملکرد تیروئید در 

ها نسبت دادند. ایزوکا و همکاران متابولیسم چربی

( نیز مشاهده کردند که استفاده از مکمل سلنیوم 2001)

های تغذیه شده با مقادیر زیاد کلسترول باعث در موش

کلسترول در سرم شد.  گلیسیرید و کاهش غلظت تری

( گزارش نمودند که 2013علیمحمدی و همکاران )

داری در غلظت استفاده از سلنیوم باعث کاهش معنی

LDL ها شد اما بر مقدار سرم برهHDL  سرم تاثیری

( دریافتند که کمبود 2000کیو و همکاران )نداشت. 

 LDLسلنیوم در موش، افزایش میزان کلسترول و 

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

کتاز که آنزیم ورد HMG-COA افزایش فعالیت آنزیم

تنظیم کننده بیوسنتز کلسترول در پستانداران می باشد 

زیرا سلنیوم از جمله عوامل موثر در بیان نسبت دادند. 

 HMG-COAآنزیم و  Bژن مسئول سنتز آپوپروتئین

موجب کاهش است و افزودن مکمل سلنیوم  کتازورد

. همچنین گرددمسئول ساخت این انزیم می mRNAبیان 

( گزارش کردند که تغذیه 2010کانشانا و جیانتی )

سلنیوم در جوجه های تخمگذار باعث کاهش غلظت 

LDLگلیسیرید و ، کلسترول، تریVLDL به  نسبت

در مطالعه مذکور  HDLگروه شاهد شد ولی غلظت 

ج مطالعه حاضر نشان تغییری نکرد. به طور کلی نتای

دهد که اثر سلنیوم بر متابولیسم لیپیدها از طریق می

های شیری و کلسترول سرم در گاو LDLکاهش میزان 

توان آن را به عنوان باشد که میمورد آزمایش می

شاخصی از بهبود متابولیسم چربی در گاو شیری 

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

( P<05/0)فاده از سلنیوم آلی و نانو باعث کاهش است

های آلکالین فسفاتاز و آسپارتات آمینو فعالیت آنزیم

ترانسفراز شد اما فعالیت کراتین فسفو کیناز فقط با 

بطور (. 6)جدول  کاهش یافتافزودن سلنیوم آلی 

سرم به منظور فوق در های معمول فعالیت آنزیم

از استرس، عفونت و ناشی  های بافتیبررسی آسیب

ها در افزایش مقدار این آنزیمکه موجب  کمبود سلنیوم

شود )دیویس و همکاران گیری میاندازه شوند،می خون

2008.) 
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های های سرم گاوها در تیمارآنزیم فعالیت -6 جدول

 (U/L) مختلف

*تیمار  LDH  CPK  AST  ALP 

1 7/2205 a6/42 a30/99 a 83/120 

2 7/2107 ab26/40 a0/91 ab 67/113 

3 0/1823 b59/39 b30/79 b 00/102 

4 3/1901 ab93/39     b75/83 b33/101 

P-values  2147/0  036/0  403/0  1060/0  

SE 012/23  86/0  945/3  721/6  

CV 402/23  29/15  482/22  931/14  

دار بودن تفاوت میانگین بیانگر معنی ستونحروف غیر مشابه در هر 

 (.>05/0Pباشد )ربعات میحداقل م
م سلنیو جیره پایه+: 2، جیره پایه )شاهد(: 1تیمارهای آزمایشی شامل:  *

 سلنیوم نانو. جیره پایه +: 4سلنیوم آلی و  جیره پایه +: 3معدنی، 

LDH :الکتات دهیدروژناز ،CPK :کراتین فسفوکیناز،AST : آسپارتات

 .     الین فسفاتازفعالیت آنزیم های آلک:  ALP، آمینوترانسفراز
 

های متعددی مبنی بر اثر افزودن سلنیوم به گزارش

صورت خوراکی و تزریقی بر کاهش فعالیت آنزیم 

های مواجه با کمبود سلنیوم کراتین فسفوکیناز در دام

وجود دارد که با نتایج این مطالعه مطابقت دارد )مهری 

ل (. در مقاب2007؛ فاکسوآ و همکاران 2011و همکاران 

-معنی تغییر ی حاضردر مطالعه افزودن مکمل سلنیوم

الکتات دهیدروژناز ایجاد را در فعالیت آنزیم  داری

موجب چربی بویژه منابع چربی غیر اشباع تغذیه . نکرد

فعالیت  تحریکپارانشیم کبدی و در نتیجه  تخریب

در خون گاو  LDHو  ASTهای کبدی بویژه آنزیم

و استفاده  دشوز زایمان میهفته اول بعد ا 5شیری طی 

تواند به عنوان هایی مانند سلنیوم میاکسیداناز آنتی

های مربوطه و در نتیجه راهکاری جهت کاهش آسیب

 ها در گاو شیری مطرح گرددکاهش سطح این آنزیم

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

در  فرازآسپارتات آمینو ترانسنیز بر افزایش فعالیت 

در نخستین گام  تغذیه شده با چربی سرم گاو شیری

-ه و بر لزوم استفاده از آنتیدهی تاکید نمودشیر

اند. هر چند در اکسیدان به همراه آنها تاکید داشته

مطالعه حاضر افزودن سلنیوم از منابع آلی و نانو باعث 

شد که  ASTو  ALPهای دار فعالیت آنزیمکاهش معنی

اثر محافظتی این عنصر در جلوگیری از  نشان دهنده

 LDHباشد، ولی فعالیت آنزیم استرس اکسیداتیو می

سطح سلنیوم  احتماالفقط به لحاظ عددی کاهش یافت. 

( به حدی پایین قسمت در میلیون 11/0در جیره پایه )

دار فعالیت باعث افزایش معنینبوده است که لزوما 

LDH  ر افزایش تولید و نشانگ 2شده باشد. نتایج جدول

بهبود ترکیب شیر با افزودن مکمل سلنیوم بویژه دو 

منبع سلنیوم آلی و نانو سلنیوم به جیره پایه است. دلیل 

توان به بهبود الگوی حاکم بر متابولیسم این امر را می

با مصرف  LDLچربی، شامل کاهش غلظت کلسترول و 

در  مکمل سلنیوم نسبت داد. همزمان نتایج بدست آمده

افزودن سلنیوم به جیره پایه این مطالعه نشان داد که 

و   CPK ،ASTهایآنزیمدار فعالیت باعث کاهش معنی

ALP  در تیماربویژه  ی مورد آزمایشسرم گاوهادر-

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

 آنو جلوگیری از تخریب  کبد پارانشیمسلنیوم از 

 تمامی این مواردای است. جیره عغیر اشبا چربیتوسط 

شاهدی بر توان سلنیوم بویژه از دو منبع اخیر در 

و در نتیجه  (3جدول کاهش وقوع استرس اکسیداتیو )

های مورد آزمایش است که کاهش پاسخ التهابی در گاو

 شد.بهبود عملکرد دام  موجب

 

 نتیجه گیری نهایی

نابع نانو و نتایج تحقیق حاضر نشان داد که استفاده از م

دانه که محتوی سطوح برپایه پنبه آلی سلنیوم در جیره

های چرب غیر اشباع مستعد اکسیداسیون و باالی اسید

باشد، به دلیل افزایش های آزاد مخرب میتولید رادیکال

اکسیدانی بدن ضمن بهبود در متابولیسم ظرفیت آنتی

 در این شود.ر نیز میچربی، باعث افزایش تولید شی

زمینه انجام تحقیقات بیشتر در جهت تعیین تاثیر 

استفاده از سطوح مختلف انواع مکمل سلنیوم در جیره 

های شیری جهت حصول به بهترین نتیجه غذایی گاو

 رسد.ضروری به نظر می
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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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