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اثر منابع مختلف سلنیوم بر سالمت ،عملکرد رشد و برخی
فراسنجههای خونی در گوسالههای شیرخوار هلشتاین

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
پژوهشهای تولیدات دامی

3

محسن زارعی ،1جمال سیف دواتی ،1غالمرضا قربانی ،2حسین عبدی بنمار ،1رضا سیدشریفی 1و عبدالحمید کریمی
 -9گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی( ،نویسنده مسوول)jseifdavati@uma.ac.ir :
 -6گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
 -3بخش تحقیقات علوم دامی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،شیراز ،ایران
تاریخ پذیرش18/7/66 :
تاریخ دریافت18/8/99 :
صفحه 88 :تا 55

چکیده
عناصر معدنی کم مصرف نظیر سلنیوم میتواند از منابع مختلف در جیره غذایی گنجانده شود .پژوهش حاضر با هدف بررسی
اثرات گنجاندن عنصر سلنیوم معدنی ،آلی و نانو در جیره غذایی گوسالههای شیری بر عملکرد ،سالمت ،فاکتور رشد و برخی
پارامترهای خونی آنها انجام شده است .چهل و هشت گوساله تازه متولد شده هلشتاین در قالب یک طرح کامال تصادفی در طی
دوره  06روزه با چهار تیمار ( 0راس ماده و 0راس نر برای هر تیمار) بهصورت زیر استفاده شد )1 :جیره شاهد بدون سلنیوم)2 ،
جیره مکمل شده با سلنیوم معدنی )3 ،جیره مکمل شده با سلنیوم آلی و  )4جیره مکمل شده با نانو سلنیوم .به غیر از تیمار شاهد
( )1تیمارهای دیگر دارای غلظت سلنیوم ( 6/3 mg/kgجیره غذایی) یکسان بودند .تغییرات وزن بدن ،فراسنجههای رشد ،قوام
مدفوع ،نمرات سالمتی ،متابولیتهای بیوشیمیایی ،فعالیت آنزیمهای کبدی ،گلوتاتیون پراکسیداز ،ظرفیت آنتیاکسیدان تام،
مقادیراسیدهای چرب غیر استریفیه ،بتاهیدروکسی بوتیریک اسید و مالون دی آلدئید خون گوسالهها اندازهگیری شدند .نتایج
نشانداد که منابع سلنیوم در تغذیه و دریافت مواد جامد گوسالههای قبل از شیرگیری در طی آزمایش بی اثر بود .مکمل کردن
جیره با سلنیوم بر وزن زنده بدن گوسالهها تاثیر نداشت .منابع سلنیوم بر فراسنجههای خونی تأثیری نداشتند ،در حالیکه
ظرفیت آنتی اکسیدانی تام خون در گوسالههای حاوی سلنیوم آلی در مقایسه با سایر تیمارها بیشتر بود ( 6/660میلیمول در
لیتر) .طول بدن ،دور سینه و ظرفیت بدن تحت تأثیر منبع مختلف سلنیوم قرار گرفت .با مکمل نانو سلنیوم ارتفاع جدوگاه
گوسالهها در مقایسه با دیگر تیمارها افزایش یافت .نتایج حاضر نشان داد که منبع بهینه سلنیوم برای گوسالههای شیری سلنیوم
آلی بود.
واژههای کلیدی :منابع سلنیوم ،سالمت ،عملکرد رشد ،گوسالههای شیری
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مواد و روشها
در این مطالعه  88راس گوساله نر و ماده هلشتاین
(متوسط وزن بدن  31/6 ± 5/8کیلوگرم و سن  8روزگی)
استفاده شد .آزمایش در مزرعه گاوداری شیری پگاه استان
فارس در شرایط گرمای تابستان انجام شد .چهار تیمار که هر
کدام شامل  2رأس گوساله نر و  2رأس گوساله ماده بود،
تیمارها عبارت بودند از:
 )9جیره شاهد بدون سلنیوم )6 ،جیره مکمل شده با سلنیوم
معدنی )3 ،جیره مکمل شده با سلنیوم آلی و  )8جیره مکمل
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مقدمه
سلنیوم ( ،)Seیکی از عناصر ریز مغذی ،نقش کلیدی در
سالمت و عملکرد حیوانات دارد .از آنجا که سیستمهای ایمنی
در گوسالههای شیرخوار تکامل یافته و بالغ نیست بنابراین
مکمل کردن جیره با سلنیوم در خوراکهای گوسالههای تازه
متولد اهمیت ویژهای دارد .کمبود و نقصان سلنیوم در خوراک
دریافتی گاوهای شیری میتواند منجر به کیست تخمدانی،
آسیب ناشی از استرس گرما ،تولد گوسالههای ناتوان و نحیف
و مستعد ابتال به بیماری با ایمنی ضعیف و بیماری عضالنی
سفید شود ( .)65،91مکمل سلنیوم در جیره غذایی میتواند
تولید الیاف حیوانی ،نرخ رشد ،افزایش وزن زنده ،توانمندی و
ظرفیت آنتیاکسیدان ،مقاومت در برابر بیماریها و کیفیت
محصوالت و تولیدات دامی را افزایش دهد (.)37،98،8
عناصر معدنی کم مصرف نظیر سلنیوم میتواند از منابع
مختلف (آلی ،معدنی و نانو) در جیره غذایی گنجانده شود.
سلنیوم آلی جزء ترکیب سلنوسیستین ()Selenocysteine
است .سلنوسیستین یک اسید آمینه است که نقش مهمی در
عملکرد سلولی و سیستم ایمنی دارد ( .)36همچنین سلنیوم
بخشی از آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز است .این آنزیم از
پراکسید هیدروژن آب تولید میکند و در سیستم آنتی
اکسیدانی سلولی نقش مهمی ایفا میکند ( .)63سلنیت سدیم
و مخمر غنی از سلنیوم ،دو شکل معمول سلنیوم خوراکی بوده
که به جیره دام افزوده میشوند بخش عمدهای از سلنیوم

موجود در مخمر غنی از سلنیوم ،در ترکیبات آلی مانند
سلنومتیونین و سلنوسیستئین حضور دارد ،بنابراین متابولیسم
آن در بدن با سلنیوم معدنی متفاوت میباشد ( .)33،39سلنیوم
معدنی منبع سنتی و قدیمی است که در خوراک دام استفاده
میشود ( .)33،39نانو سلنیوم ( )Nanoseleniumدارای
اثربخشی و کارآمدی باالتری نسبت به منبع آلی و معدنی
سلنیوم مانند سلنیت ،سلنومتیونین و متیلسلنوسیستئین داشته
( )38،32و سمیت کمتری دارد ( .)31،81شاید بهخاطر
ویژگیهای جدید نانو ذرات با اندازه نانومتری باشد .با این
حال ،مطالعات کمی برای تعیین تأثیر نانوسلنیم بر تغذیه
گوساله انجام شده است .بنابراین هدف از انجام این پژوهش،
بررسی اثر منابع مختلف سلنیوم بر عملکرد ،سالمت ،فاکتور
رشد و برخی فراسنجههای خونی گوسالههای شیری بود.
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Yij=μ+Ti+eij

بهطوریکه  :Yijمتغیر وابسته است؛  :μمیانگین صفت
مورد مطالعه است؛  :Tiاثر تیمار و  :eijخطای باقیمانده است.
برای تعیین تفاوت بین تیمارها و مقایسه میانگینها با روش
 LSMEANو سطح معنیداری ( )p >0/09در نظر گرفته
شد.
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شده با نانو سلنیوم .بهغیر از تیمار شاهد ( )9تیمارهای دیگر
دارای غلظت سلنیوم ( 0/3mg / kgجیره غذایی) یکسان
بودند .گوسالهها از مادرها بلافاصله پس از تولد جداشده و به
قفسهای انفرادی ( 9/8 × 9/6متر ،عرض × عمق) منتقل
شدند .در طی  96ساعت اول زندگی و  3روز بعد بر اساس 90
درصد وزن بدن گوسالهها  9کیلوگرم آغوز دریافت کردند .پس
از آن ،گوسالهها با سطل خوراکی  9لیتر در روز ،شیر کامل از
زمان تولد تا  90روزگی و  8لیتر در روز جایگزین شیر از  99تا
 20روزگی در دو وعده خوراکی ،تقریبا در ساعت  800و
 9800دریافت کردند .حجم شیر از  20تا  00روزگی به ازاء هر
روز  60درصد کاهش داده شد بهطوری که از شیرگیری در
روز  62انجام گرفت .قفسها هر دو روز یک بار از تمامی مواد
بستری و مدفوع پاکسازی شده و مواد بستری جدید و تمیز با
آن جایگزین شد .جیره شروع کننده یا استارتر گوساله بهطور
آزاد  ad libitumدر اختیار گوسالهها قرار داده شد و مصرف
روزانه از روز چهارم ثبت و یادداشت شد .خوراک استارتر بر
اساس توصیههای شورای ملی تحقیقات ( )66برای
گوسالههای شیری تنظیم شد .جدول  9اقلام و مواد تشکیل
دهنده و ترکیب شیمیایی جیره غذایی استارتر را نشان
میدهد .یونجه خشک خرد شده پس از سن  60روزگی به
جیره غذایی گوسالهها گنجانده شد .نمونههای خوراک و
پسمانده آخور به صورت روزانه جمعآوری شد و به آرامی
مخلوط شدند و برای غربال و آسیاب از الک یک میلیمتر
روی صفحه نصبی در آسیاب آزمایشگاهی استفاده شد .برای
تعیین ماده خشک از (روش  ،)139/09پروتئین خام (روش
 )160/80و خاکستر (روش  )169/06بر اساس توصیه
 AOACسال  )6( 9110استفاده شد .تغییرات وزن بدن
گوسالهها با ترازوی مخصوص توزین گوسالهها در هر  90روز
در طول آزمایش اندازهگیری شد .فراسنجههای رشد بدن
شامل طول بدن ،ارتفاع جدوگاه و دور سینه در ابتدا و انتهای
آزمایش ( )98ثبت شد .فراسنجههای سلامت و زندهمانی مانند
ترشحات بینی ،چشم و گوش ،سرفه کردن و قوام مدفوع با
استفاده از سیستم نمرهدهی سلامت گوساله ویسکانسین
مدیسون هر روز صبح ( 0800ساعت) با ثبت در برگه سیستم
امتیاز  9الی  6بهدست آمد .منظور از امتیاز سلامتی ،تعداد روز
ابتلا به بیماری تا بهبود وضعیت سلامتی برای هر گوساله

است ،که بهطور جداگانه ثبت گردید .سایر نمرات سلامتی و
بهداشتی گوسالهها نیز با استفاده از روش توصیفی دانشکده
دامپزشکی دانشگاه ویسکانسین-مدیسون ( ،)91در قالب
نمودار نمره سلامت گوسالهها در فرم ویژه ثبت و بررسی
شدند .در انتهای آزمایش ،نمونهگیری خون از ورید وداج
(جوگولار)  3ساعت پس از خوراکدهی وعده صبح انجام شد.
نمونههای خون گرفته شده بهمدت  60دقیقه سانتریفیوژ با
دور  9600×gبرای بهدست آوردن سرم سانتریفوژ شد و پس
از آن سرمها در دمای منفی 60درجه سلسیوس تا تجزیه
شیمیایی مربوطه نگهداری شد .در روز تجزیه شیمیایی،
نمونهها در دمای اتاق از انجماد خارج و هم دمای اتاق شدند
و برای متابولیتهای بیوشیمیایی از جمله گلوکز ،پروتئین کل،
کلرید ( ،)Cl-آلبومین ،کلسترول ،HDL ،تری گلیسیرید و
فعالیت آنزیمهای کبدی نظیر آسپارتات آمینوترانسفراز ()AST
آلانین آمینوترانسفراز ( )ALTتوسط کیتهای تجاری
آزمایشگاهی (پارس آزمون ،تهران ،ایران) با استفاده از سیستم
اتوآنالایزر ( ،Targa 3000 ،Biotecnicaرم ،ایتالیا) ارزیابی و
آنالیز شدند .فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز با کیت (،GPx
® ،)UK ،Randox ،Ranselظرفیت آنتیاکسیدان تام با
کیت ( ،)UK ،Randox ،TACاسیدهای چرب غیر استریفیه
با کیت ( ،(Randox ،NEFAبتاهیدروکسی بوتیریک اسید با
کیت )AN ،BHBA،Beta-hydroxybutyric acid ،UK
 ،Randox ،BUTانگلستان) و مالون دیآلدئید ( ،)MDAبا
استفاده از اسپکتروفتومتر آزمایشگاهی (،UNIQUE 2000
 ،)USAبا روش رنگسنجی تعیین شدند.
دادهها با استفاده از نرمافزار آماری GLM PROC
نرمافزار آماری  SASویرایش  1/9انجام در قالب یک طرح
کاملا تصادفی با استفاده از مدل زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفتند:

] [ DOI: 10.29252/rap.10.26.48

اثر منابع مختلف سلنیوم بر سلامت ،عملکرد رشد و برخی فراسنجههای خونی 05 .........................................................................................................................

جدول  -1ترکیب شیمیایی جیره استارتر گوسالههای شیر خوار هلشتاین
Table 1. Chemical composition of the starter diet of suckling Holstein calves
درصدی از
درصدی از
ترکیب ماده مغذی جیره
اقلام جیره
ماده خشک
ماده خشک
0/50
انرژی قابل متابولیسم( 0مگاکالری در کیلوگرم ماده خشک)
72
آرد ذرت
1/20
انرژی خالص شیردهی( 0مگاکالری در کیلوگرم ماده خشک)
00/0
آرد جو
فاکتور رشد شکمبهای1
05
ماده خشک
11
77/2
پروتئین خام
15
کنجاله سویا ( %10پروتئین خام)
1NDF
11/1
5/8
دانه سویا کامل (چربی کامل)
0ADF
8/1
5/8
دی کلسیم فسفات
7/8
چربی خام
5/1
بی کربنات سدیم
8/5
خاکستر خام
5/1
اکسید منیزیم
5/28
کلسیم
5/2
نمک
مکمل ویتامینه7
0/0
فسفر
1/0
مکمل معدنی7
1/0
 Rumen Growth Factor : RGF1برابر فاکتور رشد شکمبهای است،
 7هر کیلوگرم مکمل حاوی  705555واحد بینالمللی ویتامین آ 05555 ،واحد بینالمللی ویتامین د 1055 ،واحد بینالمللی ویتامینایی 7/70 ،گرم منگنز  175 ،گرم کلسیم،
 2/2گرم روی 75 ،گرم فسفر 75/0 ،گرم منیزیم 181 ،گرم سدیم1/70 ،گرم آهن 0 ،گرم گوگرد 11 ،میلیگرم کبالت 1/70 ،میلیگرم مس 01 ،میلیگرم ید و  15میلیگرم
سلنیوم.
 0محاسبه شده بر اساس شورای تحقیقات ملی (.)11
 NDF 1یا  Neutral Detergent Fiberمعادل دیواره سلولی یا همان الیاف نامحلول در شوینده خنثی است.
 ADF 0یا  Acid detergent Fiberمعادل دیواره سلولی عاری از همیسلولز یا همان الیاف نامحلول در شوینده اسیدی میباشد.

نتایح و بحث
مصرف خوراک و افزایش وزن

جدول  -7عملکرد گوسالهها ( تعداد  18راس) در طی دوره شیرخوارگی
شرح عملکرد

شاهد ()1

5/10
5/20
5/11

5/11
5/81
5/17

5/15
5/20
5/08

5/552
5/550
5/550

5/5810
5/7202
5/5080

00/70
21/70

08/11
20/58

15/80
21/00

5/002
5/280

5/7810
5/8021

5/00
5/20
5/01

5/01
5/25
5/00

5/10
5/10
5/12

5/552
5/510
5/552

5/0018
5/1010
5/1112

7/71
5/01
1/12

1/70
5/05
1/71

1/70
5/88
1/71

5/571
5/578
5/570

5/0128
5/0180
5/8018
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مصرف استارتر (کیلوگرم)
روز  1تا 05
روز  05تا 15
کل دوره
وزن بدن
11/00
شروع دوره
21/01
پایان دوره
افزایش وزن بدن (کیلوگرم)
5/05
روز  1تا 05
5/10
روز  05تا 15
5/12
کل دوره
ضریب تبدیل غذایی
1/70
روز  1تا 05
5/05
روز  05تا 15
1/71
کل دوره
 :SEMمیانگین خطای استاندارد P-value .سطح معنیداری
5/02
5/21
5/01

Table 2. Performance of calves (n = 48) during the peweaning period
تیمارهای آزمایشی
P-value
SEM
مکمل نانو سلنیوم
مکمل سلنیوم
مکمل سلنیوم
()1
آلی ()0
معدنی ()7
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مصرف خوراک و وزن بدن گوسالهها در جدول  7نشان
داده شده است .منابع مختلف سلنیوم در طی این آزمایش
تاثیری بر میزان مصرف خوراک گوسالههای دوره شیرخوارگی
نداشت .میانگین مصرف استارتر گوسالههای دریافت کننده
سلنیوم آلی در ماه اول و کل دوره شیرخوارگی (بهترتیب
5/101کیلوگرم در روز و  5/175کیلوگرم در روز) ضمن تمایل
معنیداری در مقایسه با سایر تیمارها بیشتر از بقیه نبودند.

وزن نهایی گوسالهها در این مطالعه بهطور معنیداری تحت
تاثیر تیمار قرار نگرفت .افزایش وزن بدن و راندمان خوراک
گوسالهها با استفاده از تیمارهای مختلف منابع سلنیوم تغییر
معنیداری نیافته بود (جدول  .)7توصیههای افزودن سلنیوم به
جیرههای گوسالههای جوان  5/05میلیگرم بر کیلوگرم ماده
خشک جیره است ( .)77با این حال ،ماده خشک مصرفی در
این مرحله اولیه از زندگی گوسالههای شیری بسیار پایین است
و شیر منبع تقریبا همه مواد مغذی است ،اما تنها حاوی
میانگین  5/57تا  5/10میلیگرم سلنیوم در هر کیلوگرم ماده
خشک میباشد.
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اسپیرز و همکاران ( )33مقدار  1/1میلیگرم سلنیوم به هر
گوسالهی گاو گوشتی تزریق و کاهش مرگ و میر  91/3تا
 ٪91/6همراه با افزایش اندکی در وزن از شیرگیری مشاهده
کردند .در همان مطالعه ،یک گروه حیوانی مشابه با 3/13
میلیگرم سلنیوم در هر کیلوگرم ماده خشک مکملدهی شد و
هیچ تفاوتی در عملکرد مشاهده نشد.
جنکینز و هیدروگلو ( )96نشان دادند که افزودن سدیم
سلنیت تا مقدار  1میلیون در قسمت به جایگزین شیر گوساله
در افزایش روزانه یا راندمان خوراکی ،تفاوت معنیداری
نداشت؛ علاوه بر این ،در افزودن  93میلیون در قسمت سدیم
سلنیت مقادیر این صفات کاهش یافت شد .مطالعات زیادی
وجود دارد که اثرات قابل توجه سلنیوم بر عملکرد گوسالهها را
در شرایط عادی مشاهده نمیکند .با توجه به یافتههای
جونیپر و همکاران ( ،)93مکملهای خوراکی با منبع مخمر
سلنیوم یا شکل آلی ( 3/91تا  1/2میلیگرم سلنیوم بهازای هر
کیلوگرم ماده خشک) بر عملکرد گوساله تاثیر نداشت .دروک

و لوئرچ ( )2نیز هیچ تاثیری در عملکرد گاوهای گوشتی در
حال رشد ،زمانی که سدیم سلنیت (شکل غیر آلی سلنیوم)
بههمراه ویتامین ایی به جیره اضافه شده مشاهده نکردند.
ریچارد و همکاران ( )61در تحقیقات خود اثر سلنیوم بر
عملکرد گوسالههای گاو گوشتی را تأیید نکردند .نتایج این
تحقیق نشان داد که افزودن منبع آلی ،معدنی و نانو سلنیوم در
استارتر بر عملکرد گوسالههای شیری تاثیر نداشت .سلنیوم به
پروتئینهای پلاسما متصل میشود و به بافتهای مختلف
منتقل میشود ( .)63اما اثر مثبت سلنیوم (به هر شکل) بر
عملکرد بره ( )92گزارش شده است .مسیرهای متابولیسم
اشکال مختلف سلنیوم در بدن بهطور کامل روشن نشده است،
اما مشخص شده است که سلنیوم خواص آنتیاکسیدانی داشته
و با شرکت در ترکیب آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز موجب حذف
پراکسیدها و در نتیجه کاهش تشکیل رادیکالهای آزاد
میشود .تمام اشکال این مواد معدنی به آنزیمهای وابسته به
سلنیوم یا پروتئینهای خاص اضافه و الحاق شدهاند.

جدول  -3غلظت متابولیتهای خونی گوسالههای شیرخوار با مصرف جیره حاوی منابع مختلف سلنیوم

فراسنجههای خونی
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فراسنجههای خون گوسالههای شیری مکمل شده با منبع
مختلف سلنیوم در جدول  3ارائه شده است .تیمارهای سلنیوم
در این مطالعه روی برخی از فراسنجههای خون مانند غلظت
گلوکز ،ظرفیت آنتیاکسیدان تام و گلوتاتیون پراکسیداز تاثیر
گذاشت .غلظت گلوکز گوسالههایی که مکمل سلنیوم آلی
افزوده شده بود نسبت به سایر تیمارها افزایش یافته بود
( .)p<3/31ظرفیت آنتیاکسیدان تام گروه مکملسازی شده
با سلنیوم آلی  3/132میلیمول در لیتر بود .تمایل به
معنیداری شاخص ظرفیت آنتیاکسیدان تام احتمالا بهدلیل اثر
حرارتی است .استرس گرمایی ،استرس اکسیداتیو را افزایش
میدهد و فعالیت هورمونهای تیروئیدی را کاهش میدهد.
بنابراین ،با توجه به الحیدری و همکاران ( ،)9مکمل کردن
جیره با سلنیوم در طول استرس گرما ،ممکن است وضعیت
آنتیاکسیدانی و فعالیت هورمون تیروئید بهبود دهد و اثرات

نامطلوب استرس گرما کاهش دهد و اجازه و امکان کاهش
فراسنجههای عملکرد حیوان را نسبت به تیمارهای شاهد
نمیدهد.
گروههای مکمل شده با سلنیوم در این مطالعه فعالیت
گلوتاتیون پراکسیداز بالاتری نسبت به شاهد داشتند
( .)p<3/31ظرفیت آنتیاکسیدان تام ( )TACسرم شاخصی
است که موازنه بین پراکسیدانها و آنتیاکسیدانها را شرح
میدهد .گوسالههای دریافتکننده جیره حاوی مکمل سلنیوم
آلی غلظت گلوکز ( 918/3میلیگرم در دسیلیتر) بالاتری
نسبت به سایر تیمارها داشتند .اسدی و همکاران ( )3گزارش
کردند که با تزریق سلنیوم به بره ،فراسنجههای گلوکز و
تریگلیسرید خون افزایش نشان داد.
یکی از حالتهای طبیعی دفاع آنتیاکسیدانی بدن آنزیم
گلوتاتیون پراکسیداز است .گروههای مکمل شده با سلنیوم در
این مطالعه فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز بالاتری (تیمار مکمل
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Table 3. Blood metabolite concentration of suckling calves by diet containing various selenium sources
تیمارهای آزمایشی
شرح عملکرد
P-value
SEM
مکمل نانو
مکمل سلنیوم
مکمل سلنیوم
شاهد ()9
سلنیوم ()1
آلی ()3
معدنی ()6
17/33b
998/67ab
932/33a
939/67ab
3/3928
1/931
گلوکز (میلیگرم در دسی لیتر)
3/6127
8/191
919/62
932/61
963/61
916/17
کلسترول (میلیگرم در دسی لیتر)
3/2871
3/312
33/33
39/62
16/18
33/67
تری گلیسرید (میلیگرم در دسی لیتر)
3/9871
1/171
18/68
13/67
13/17
73
آسپاراتات آمینو تراسفراز (واحد در لیتر)
3/1111
3/782
1/22
8/22
8/22
1/22
آلانین آمینو ترانسفراز (واحد در لیتر)
3/3172
3/338
3/38
3/19
3/11
3/13
ظرفیت آنتیاکسیدانی تام (میلیمول در لیتر)
3/8712
3/331
3/98
3/92
3/91
3/63
بتاهیدروکسی بوتیریک اسید (میلیمول در لیتر)
3/1617
3/387
3/12
3/18
3/22
3/11
آلبومین (گرم در دسیلیتر)
3/8728
3/921
7/32
7/13
7/32
7/32
پرونئین ( گرم در دسیلیتر)
3/3181
6/87
11/33
33/18
31/12
32/12
لیپوپروتئین با تراکم بالا(( )HDLمیلیگرمدر دسیلیتر)
3/3918
1/91
17/18ab
13/33ab
73/61a
13/33c
گلوتاتیون پراکسیداز (واحد در گرم هموگلوبین)
3/9917
3/31
3/13
9/32
9/32
9/63
مالون دی آلدئید (نانومول در میلیلیتر)
3/2812
3/33
3/97
3/97
3/91
3/62
اسیدهای چرب غیر استریفیه (میلیمول در لیتر)
 :SEMمیانگین خطای استاندارد P-value .سطح معنیداری
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معدنی ،آلی و نانو بهترتیب  27 ،07/3و  70/6واحد در گرم
هموگلوبین) نسبت به شاهد ( 77واحد در گرم هموگلوبین)
داشتند .سلنیوم جزء ضروری از آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز
است که هیدروژن پراکسید هیدروژن و هیدروپراکسید لیپید را
از بین میبرد ( .)56هوگان و همکاران ( )11دریافت کردند که
مکمل سلنیوم باعث بهبود فاگوسیتوز در جمعیت سلولهای
سفید خون می شود.
فعالیت فاگوسیتیک گوسالههای دریافتکننده مواد معدنی
حاوی سلنیوم در مقایسه با گوسالههای دریافتکننده مواد
معدنی بدون سلنیوم بهبود یافته بود ( .)37فالک و همکاران
( )0گزارش کردند که افزودن سلنیوم آلی غلظت سرمی
سلنیوم بیشتر و فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیدازی بالاتری
ایجاد کرد.
سلامت و زندهمانی

نتایج این تحقیق ارائه شده در جدول  ،2نشانداد که
مکمل سلنیوم میتواند بر فراسنجههای رشد تأثیر بگذارد.
بهطوری که طول بدن و دور سینه توسط منبع مختلف سلنیوم
تحت تاثیر قرار گرفتند .ارتفاع جدوگاه یا قد با تیمارهای
مختلف تغییر داشت .همانطور که در جدول  2نشان داده شده
است ،تفاوت فراسنجههای رشد تیمارها در طول دوره آزمایش
نشان داد که مکمل کردن جیره با سلنیوم در گوسالهها عموما
هیچگونه تأثیری بر عملکرد رشد گوساله نداشت (.)9،50
اثرات مثبت مصرف مکمل سلنیوم در زمانی که گوسالهها با
کمبود سلنیوم مواجه بودند ،مشاهده شد (.)7
مهدی و دوفراسن ( )57نشان دادند که دوز سلنیوم نقش
مستقیمی در ارتقای و تحریک رشد گوسالهها نداشت .اما
میتواند باعث کاهش محدودیتها و حذف موانع رشد گردد.
تزریق سلنیوم روش مفید و سریع در بهبود وضعیت سلنیوم
گوسالهها میباشد با این حال ،روش تزریق نباید بهعنوان منبع
دائمی مصرف سلنیوم مورد توجه قرار گیرد .سالس و همکاران
( )53ملاحظه کردند که مکمل سلنیوم بهعنوان یک محرک
رشد عمل نمیکند .آنها فرض کردند که میزان افزایش وزن
روزانه بیش از  77گرم در روز در گوسالههای مکمل شده با
سلنیوم مشاهده شده است که منجر به افزایش دور سینه در
حدود  3سانتیمتر تا  37روز شده بود .این فراسنجه رشد
نشاندهنده و شاخصی از بهبود در رشد و توسعه حیوانات است
( .)10بنابراین مطابق با سایر مطالعات ( )51،0،59میتوان
گفت زمانی اثرات مثبت مصرف مکمل سلنیوم مشاهده خواهد
شد که گوسالهها با کمبود سلنیوم مواجه باشند.

جدول  -7امتیاز مدفوع ،دمای بدن ،امتیاز تنفسی گوسالههای شیرخوار با مصرف جیره حاوی منابع مختلف سلنیوم
Table 4. Fecal score, body temperature, respiratory score of suckling calves by diet containing various selenium
sources
تیمارهای آزمایشی
شرح
P-value
SEM
مکمل سلنیوم آلی
مکمل سلنیوم
مکمل نانو سلنیوم ()7
شاهد ()1
()3
معدنی ()5
7/5563
7/103
5/36
5/13
3/57
5/77
امتیاز سلامتی
7/9029
7/769
7/36
7/36
7/37
7/33
ترشحات بینی
7/7120
7/736
7/72
7/05
7/97
7/66
چشم یا گوش
7/7320
7/710
7/79
7
7
7
سرفه کردن
7/7360
7/723
33/60b
33/91ab
39/12a
33/90ab
دمای مقعدی (سلسیوس)
7/3326
7/790
5/13
5/79
5/77
1/33
امتیاز مدفوع

 :SEMمیانگین خطای استاندارد P-value .سطح معنیداری.
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مکملکردن جیره گوسالههای شیرخوار با  7/3میلیگرم
سلنیوم آلی باعث افزایش سطح سرمی ظرفیت آنتیاکسیدانی
تام شد .علاوه بر این ،مکملهای سلنیوم عملکرد حیوانات را
حفظ کرد .گروههای مکملدهی شده با سلنیوم در این مطالعه
فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز بالاتری (تیمار مکمل معدنی ،آلی
و نانو بهترتیب  27 ،07/3و  70/6واحد در گرم هموگلوبین)
نسبت به شاهد ( 77واحد در گرم هموگلوبین) داشتند .صفت

طول بدن برای تیمار شاهد با  79/03سانتیمتر و صفت دور
سینه گوسالهها برای تیمارهای شاهد و مکمل معدنی
بهترتیب با  02/03و  07سانتیمتر بود .بنابراین مکمل سلنیوم
میتواند روی برخی متابولیتهای خون و عوامل رشد تاثیر
بگذارد .نتایج حاضر نشانداد که منبع بهینه سلنیوم برای
گوسالههای شیری سلنیوم آلی بود.
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تیمارها تاثیر معنیداری بر سلامت و امتیازهای مرتبط
نداشتند (جدول  .)7دمای مقعدی گروه دریافت کننده نانو
سلنیوم  33/60درجه سلسیوس بود که کمتر از سایر گروهها
بود (.)P=7/7360
تیزارد ( )32گزارش داد که گوسالههای شیرخوار بهعلت
تغییرات سریع هماتولوژیک حتی پس از پیشرفت سیستم
ایمنی بدن آنها نسبت به ابتلای بیماریها بیشتر حساستر
هستند .سالس و همکاران ( )53مشاهده کردند که
مکملکردن جیره با سلنیوم ،عملکرد حیواناتی را که تشخیص
اسهال داشتند ،بهبود میبخشید .بنابراین مطابق با گزارش
مهرهکش و همکاران ( )51احتمالاً تزریق سلنیوم به دام مادر
قبل از تولد گوساله پاسخ بهتری نسبت به افزودن سلنیوم پس
از زایش خواهد داشت.

فراسنجههای رشد
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 اًذازُگیری رشذ ریخت ٍ ًورات ٍضعیت بذًی گَسالِّای شیر خَار با هصرف جیرُ حاٍی هٌابع هختلف سلٌیَم-5 جذٍل
Table . Frame growth measurements and body condition scores of suckling calves by diet containing various
selenium sources
تیوارّای آزهایشی
شرح
P-value
SEM
ًَهکول ًا
هکول سلٌیَم
هکول سلٌیَم
)1(شاّذ
)4(سلٌیَم
)3(آلی
)2(هعذًی
0/0069
0/578
48/08c
48/62b
48/00c
49/73a
)طَل بذى (ساًتی هتر
0/0578
0/508
82/16
82/33
82/08
83/73
)ارتفاع جذٍگاُ (ساًتی هتر
0/0067
0/687
71/04b
70/33c
74/00a
75/78a
)دٍر سیٌِ (ساًتی هتر

 سطح هعٌیداریP-value . هیاًگیي خطای استاًذارد:SEM
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Abstract
The low-consumption elements such as selenium can be included in the diet from a variety
of sources. The purpose of this study was to investigate the effects of incorporation of inorganic,
organic and nano selenium in the diets of dairy calves on their performance, health, growth
factor and some of their blood parameters. Forty-eight newborn Holstein calves were used in a
completely randomized design over a 60-day period with four treatments (6 females and 6 males
per treatment) as follows: 1) control diet without selenium, 2) mineralized selenium
supplemented diet, 3) organic selenium supplemented diet, and 4) nano selenium supplemented
diet. Except for control (1) other treatments had the same concentration of selenium (0.3 mg / kg
diet). Body weight changes, growth parameters, fecal consistency, health scores, biochemical
metabolites, liver enzymes activity, glutathione peroxidase, total antioxidant capacity, nonesterified fatty acid values, beta-hydroxybutyric acid and malondialdehyde were measured. The
results showed that selenium sources were ineffective on feeding and DM intake before
weaning. Supplementation with selenium did not affect the live weight of the calves. Selenium
sources had do not affect on blood parameters, while total blood antioxidant capacity was higher
in calves containing organic selenium compared to other treatments (0.506 mmol / L). Body
length, chest circumference and body capacity were affected by different sources of selenium.
Nano-selenium supplementation increased the height of calves in comparison with other
treatments. The present results showed that the optimum source of selenium was organic
selenium for dairy calves.
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