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چکیده
هدف بررسی اثر دفعات تزریق سلنیوم و ویتامین  Eدر اواخر آبستنی بر عملکرد برهها و فراسنجههای بیوشیمیایی خون میشها بود .تیمارها عباارت
بودند از )1 :فقط جیره پایه دریافت کرد (شاهد) )2 ،یکبار شکل تزریقی سلنیوم و ویتامین( Eای+سلنیوم) در  9هفته قبل از زایمان دریافت نمود )3 ،دوبار
تزریق ای+سلنیوم در  9و  6هفته قبل از زایمان دریافت نمود )4 ،سه بار تزریق ای+سلنیوم در  9و  6هفته قبل از زایماان و یا هفتاه بعاد از زایماان
دریافت نمود .عملکرد برهها ،فراسنجههای لیپیدی سرم مانند تریگلیسرید ،کلساترو  ،HDL ،LDL ،VLDL ،آنازی هاای ASTو  CPKو عناصار
آهن ( ،)Feمس ( )Cuو روی ( )Znو غلظت هورمونهای  T4و  T3اندازهگیری شد .شش هفته قبل از زایمان در تیمار  2غلظت  T4کاهش و نسبت T3
به  T4و غلظت  Znافزایش یافت .ی هفته بعد از زایمان ،در تیمار  2و  3نسبت به تیماار  1غلظات  T3و نسابت  T3باه  T4افازایش و غلظات  Znو
 ASTکاهش یافت .در تیمار  3غلظت  HDLافزایش و  LDLکاهش یافت .غلظت  Feدر تیمار  3کمتر از تیمار  1و  2بود .غلظت  Cuباین تیمارهاا
تفاوتی نداشت .دو هفته بعد از زایمان ،غلظت  T3و نسبت  T3به  T4باالتر از سایر تیمارها بود .غلظت تریگلیسرید ،کلسترو و  AST ،LDLو CPK
در تیمار  4کمتر و غلظت  HDLنسبت به تیمار  1و  2باالتر بود اما تفاوتی بین تیمار  3و  4وجود نداشت .غلظت  Zn ،Feو  Cuدر تیمار  3و  4کمتار
از تیمار ی بود .وزن تولد برهها ،وزن ی و دو هفتگی تفاوتی نداشت .وزن  45روزگی و افزایش وزن روزانه در تیمارهای  3 ،2و  4باالتر از تیمار یا
بود اما افزایش وزن روزانه بین تیمارهای  3 ،2و  4تفاوتی نداشت .به طور کلی حداقل ی و حداکثر دوبار تزریاق سالنیوم و ویتاامین  Eدر اواخار دوره
آبستنی برای بهبود تعاد هورمونهای تیروئیدی ،تنظی متابولیس چربی و بهبود عملکرد برهها کافی و ضروری میباشد.
واژههای کلیدی :آبستنی ،بره ،سلنیوم ،میش ،ویتامین .E
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هستند .سلنیوم یکی از عناصر معدنی ک مصرف و ضروری مایباشاد
که برای سالمتی ،ایمنی و عملکرد تولید مثلی حیوانات ضروری است.
ابتدا تصور میشد که سلنیوم ی عنصر سمی است تا اینکه شوارتز و
فولتز ( )34نقش سلنیوم را بهعنوان ی ماده مغای به اثبات رساندند.
سلنیوم از طریق بیان طیف گستردهای از سلنوپروتئینهاا ،نقاشهاای
متنوعی در بدن حیوانات دارد .یکی از سالنو آنازی هاای مها بادن،
آنزی های یدوتیرونین دیدیناز میباشد که در تبدیل شاکل غیار فعاا
هورمونهای تیروئیدی )تیروکسین( به شکل فعا )تری یدوتیرونین)
نقش مهمی بر عهده دارند و با توجه به اینکه هورمونهای تیروئیادی
در ارتباط مستقی با متابولیس عمومی بدن میباشاند ،از ایان طریاق
افزایش غلظت و فعالیت آنها میتواند رشاد را تحات تاثثیر قارار دهاد
( .)37نقش سلنیوم در فعالیت تیروئید پراکسیداز بهعنوان سلنو آنزیمی
که در ید دار کردن گلوبولین و جلوگیری از تصریا غخاای اپیتلیاا
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تیروئید عمل میکند نیز شناسایی و گزارش شده اسات ( .)18از آنجاا
که هورمونهای تیروئیدی متابولیس لیپیدها را در کبد و بافتها تحت
ت اثثیر قاارار ماایدهنااد ( ،)39افاازودن ساالنیوم ماایتوانااد باار غلظاات
فراساانجههااای لیپیاادی خااون از جملااه تااری گلیساارید ،کلسااترو ،
لیپوپروتئین با چگالی بسیار پاایین ( ،)VLDLلیپاوپروتئین باا چگاالی
پایین ( ،)LDLلیپوپروتئین با چگالی باال ( )HDLتاثیرگاار باشد (.)19
ویتامین  Eنیز دارای تعداد زیادی از عملکردهای متفاوت اما مرتبط باا
سلنیوم است .این ویتامین بصخی از دفاع داخل سلولی بادن در برابار
اثرات نامطلوب اکسیژن واکنش پایر و رادیکا آزاد اسات .همنناین
ی آنتی اکسیدان بسیار قوی در سیست هاای بیولاوکیکی اسات کاه
سب بهبود عملکرد سیست ایمنی میشود ( .)38وجود سالنیوم منجار
به صرفهجویی در ویتامین  Eشده و باه ابقاای آن در پالساما کما
میکند .ویتامین  Eنیاز از طریاق جلاوگیری از دفاس سالنیوم ،باعا
صرفه جویی در مصرف سلنیوم میشود ( .)38بنابراین وجود سالنیوم و
ویتامین  Eدر کنار ه برای عملکرد بهتر این سیست آنتی اکسایدانی
الزم و ضروری است .کمبود این دو فاکتور باع ایجااد آسای هاای
بافتی می شود که افزایش آنزی های آسپارتات آمینوترانسافراز ()AST
و کراتین فسفوکیناز ( )CPKرا به همراه داشته و معموال در بارههاای
متولد شده از میشهایی که کمبود سالنیوم دارناد باه شاکل بیمااری
عضله سفید بروز پیدا میکند (.)28
سلنیوم از طریق جفت به جنین و از طریق شیر و آغوز باه ناوزاد
متولد شده انتقا مییابد و در نتیجه افزایش ایمنی و رشاد در نتاار را
به همراه دارد ( .)31گزارش شده است که در گوسفندانی که باه آنهاا
سلنیوم کافی داده شده بود غلظت سلنیوم در مایس آالنتوئیا  ،شایر و
آغوز بیختر بود و همننین برههای آنها افازایش وزن بهتاری را در دو
هفته او زندگی داشتند ( .)17سلیمان و همکاران ( )35بیاان کردناد
کااه تزریااق یا میلاایلیتاار محلااو ویتااامین  Eو ساالنیوم (حاااوی
150میلیگرم ویتامین  Eو  1/67میلیگارم سالنیوم) باه مایشهاای
آبستن ،افزایش میزان هورمون  T3را در میشهاا باه هماراه داشات.
همننین عبود و همکااران ( )1افازایش فعالیات  CPKو  ASTرا در
خون گوسفندان دچار کمبود سلنیوم و ویتاامین  Eرا نخاان دادناد باه
طوری که بین سطح سلنیوم و ویتامین  Eبا غلظت و فعالیت  CPKو
 ASTدر خون ارتباطی وجود دارد .با این حا در برخی تحقیقات دیگر
تفاوت چخمگیری مخاهده نخده است که میتواند باه دلیال شارایط
پرورش و مقدار سلنیوم جیره پایه باشد ( 31و  .)32با توجاه باه اینکاه
خاك بسیاری از نقاط دنیا و از جمله ایران باا کمباود سالنیوم مواجاه
میباشد ( 24و  )27و عالئ کمباود نیاز در دامهاا شاایس اسات ،ایان
تحقیق با هدف بررسی اثر دفعات تزریق سلنیوم و ویتامین  Eدر اواخر
آبسااتنی باار متابولیس ا هورمااونهااای تیروئیاادی و فراساانجههااای
بیوشیمیایی خون میشها و عملکرد برهها پس از تولد طراحی و اجارا
شد.
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مواد و روشها
این پژوهش در ایستگاه تحقیقاات دامپاروری گاروه علاوم دامای
دانخگاه بوعلی سینا همدان انجام شد .بادین منظاور  60رأس مایش
آبستن نژاد مهرباان در  9هفتاه قبال از زایماان انتصااب و باه طاور
تصادفی در  4تیمار قرار داده شدند .سپس در هر گروه تعاداد  6مایش
که فاصله زمانی ی هفته زایش داشتند انتصاب و ادامه روند تحقیاق
بر روی آنها اعما شد .تیمار او (شاهد) هینگونه مکملی دریافات
نکرد .تیمار دوم در  9هفته قبل از زایمان ،تیمار ساوم در  9و  6هفتاه
قبل از زایمان و تیمار چهاارم در  9و  6هفتاه قبال از زایماان و یا
هفته بعد از زایمان مکمل سلنیوم و ویتامین  Eرا به صاورت تزریقای
دریافت کردند .در هر بار تزریق به هر میش  5میلیلیتر مکمل سلنیوم
و ویتامین  Eتزریق شد که هر میلیلیتر حاوی  0/5میلیگارم سالنیوم
به صورت نم سلنیت سدی و  50واحد بین المللای ویتاامین  Eباه
صورت دی ا آلفاتوکوفریل بود .در این آزمایش گوسافندان بصاورت
گروهی تغایه میشدند و بنابراین امکان اندازهگیری خوراك مصرفی و
محاسبه میزان سلنیوم جیره پایه وجود نداشت .با توجه به هزینه باالی
اندازهگیری سلنیوم در نمونه خوراكها ،میزان سلنیوم جیره پایه انادازه
گیری نخد اما در آزمایخات پیخاین ایان محققاین ،محتاوای سالنیوم
خوراكها اندازهگیری شاده باود و نتیجاه آن باود کاه خاوراكهاای
مصرفی نمیتوانند نیااز دام باه سالنیوم را تاامین کنناد و در شارایط
فیزیولوکی خاص همانند آبساتنی احتماا باروز کمباود نیاز بیخاتر
میشود .جهت بررسی تغییرات وزن (رشد) همه برههاا بعاد از تولاد و
روزهای  14 ،7و  45توزین شدند .از تمامی میشهاا قبال از هار باار
تزریق و همننین  2هفته بعد از زایمان از ورید ودار خونگیری انجام
شد .نمونههای خون گرفته شاده جهات تهیاه سارم ،پالساما باه دو
قساامت تقساای شاادند .نمونااههااای پالسااما تااا زمااان اناادازهگیااری
پارامترهای مورد بررسی در دمای  -20درجه سانتیگراد و نمونههاای
سرم در دمای  -80درجه سانتیگراد نگهداری شدند .از پالسمای کلیه
نمونهها جهت اندازهگیری غلظت مواد معدنی ماوردن ظار ( Fe ،Znو
 ،)Cuتری گلیسرید ،کلسترو  ،HDL ،LDL ،سطح سرمی آنزی های
 ASTو  CPKو از ساارم نمونااههااا جهاات اناادازهگیااری غلظاات
هورمونهای  T3و  T4استفاده شد.
سطح سرمی آنزی های  ASTو  CPKبا استفاده از کیت سااخت
شرکت پارس آزمون و بر اساس روش فدراسیون باین المللای شایمی
بالینی ( )IFCC1انجام شد .غظات هورماونهاای تیروئیادی نیاز باا
استفاده از کیت االیازای سااخت شارکت پیخاتاز طا و بار اسااس
سنجش ایمونولوکیکی آنزیمی-رقابتی ( )ELIZAانجاام شاد .میازان
تااریگلیساارید VLDL ،LDL ،HDL ،و کلسااترو بااا اسااتفاده از
1- International federation of clinical chemistry
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کیتهای شرکت پارس آزمون و با دستگاه اسپکتروفتومتر تعیین شاد.
همنناین غلظات عناصار آهان ،ماس و روی طباق روش ریمباا و
همکاران ( )33اندازهگیری شد.
این آزمایش در قال طرح کامال تصادفی با چهاار تیماار و شاش
تکرار انجام شد .کلیه داده هاا باا اساتفاده از نارم افازار آمااری SAS
(نسصه  )9/1و رویه  MIXEDتجزیه و تحلیل شد .برای صفات مورد
بررسی در میشهاا از ماد آمااری یا اساتفاده شاد و اولاین دوره
خونگیری بهعنوان کوواریت قارارداده شاد .مقایساه میاانگینهاا باا

استفاده از آزمون توکی در سطح احتما  5درصد صورت گرفت.
()1
Yij= μ + Ti + ß (Xij +X.. ) + eij
در این معادله Yij ،مخاهده تیمارiام در تکرار jام μ ،میانگین کلی
مخاهدهها Ti ،اثر تیمار iام ß ،ضری تابعیت صفت مورد بررسی ()Y
از متغیر همبساته ( Xij ،)xمقادار متغیار همبساته در واحاد آزمایخای
مربوط به تکرارjام تیمارiام X.. ،میاانگین هماه مخااهدههاای متغیار
همبسته و  eijاشتباه آزمایخی مربوط به تیمار iام در تکرار jام میباشد.
1

جدول  -1اثر دفعات تزریق سلنیوم و ویتامین  Eبه میشها در اواخر آبستنی بر عملکرد برههای آنها پس از تولد
Table 1- The effect of injection times of selenium and vitamin E to late pregnant ewes on performance of their lambs
after birth1
2
تیمار(دفعات تزریق سلنیوم و ویتامین)E
فراسنجههای عملکردی
خطای استاندارد میانگینها
P-value
Treat (Injection times of selenium and vitamin E) 2
Performance parameters
SEM
1
2
3
4
وزن تولد (کیلوگرم)
4.22
4.24
4.36
-----0.301
0.9376
)Birth weight (kg
وزن ی هفتگی (کیلوگرم)
6.08
6.41
6.66
-----0.253
0.3230
)First week weight (kg
وزن دو هفتگی (کیلوگرم)
7.70
8.30
8.52
7.94
0.346
0.3950
)Second week weight (kg
وزن  45روزگی (کیلوگرم)
12.64c
14.41b
15.58ab
16.40a
0.559
0.0008
)Weight at 45 days of age (kg
افزایش وزن روزانه (کیلوگرم در روز)
0.147b
0.221a
0.236a
0.241a
0.011
0.0001
)Average daily gain (kg day-1
 1حروف غیر مخابه در هر ردیف نخان دهنده وجود تفاوت معنیدار است (.)P≤0/05
 -1 2تیمار شاهد  -2برههای متولد شده از میشهای دریافت کننده یکبار بار تزریق ( 9هفته قبل از زایمان)  -3برههای متولد شده از میشهای دریافت کننده دو بار تزریق ( 9و  6هفته قبل از
زایمان)  -4برههای متولد شده از میشهای دریافت کننده  3بار تزریق ( 9و  6هفته قبل از زایمان و ی هفته بعد از زایمان).
1
Means with different superscript letters in each row indicate significant different (P≤0.05).
2
1- Control Treat, 2- Lambs born from ewes that received one time injection (9 week before parturition), 3- Lambs born from ewes
that received two times injection (9 and 6 week before parturition), 4- Lambs born from ewes that received three times injection (9
and 6 week before parturition and one week after parturition).

نتایج و بحث
نتایج مربوط به عملکارد بارههاا در جادو  1ارائاه شاده اسات.
همانطور که مخاهده میشود ،اختالف معنیداری در وزن تولاد ،وزن
ی هفتگی و وزن دو هفتگی بین تیمارهای مصتلاف وجاود نداشات
( )P<0/05اما از لحاظ وزن  45روزگی و میانگین افزایش وزن روزانه
بین تیمارها تفاوت معنیداری مخاهده شد ( .)P>0/05همسو با نتاایج
حاضر ،سالیمان و همکااران ( )35تفااوت معنایداری در وزن بادن و
افزایش وزن روزانه برههایی که به مادران آنها ی میلیلیتر از محلو
ویتااامین  Eو ساالنیوم (حاااوی 150میلاایگاارم ویتااامین  Eو 1/67
میلیگرم سلنیوم) تزریق شده بود مخاهده کردند .همنناین شاهات و
عبدالمون ( )14بیان کردند که مکمل کردن جیاره باا  50میلایگارم
ویتامین  Eو  0/3میلیگرم سلنیوم به ازای هر کیلوگرم جیره میشها،
عملکرد و رشاد بارههاای متولاد شاده را بهباود بصخاید .در مقابال،

روشهای خوراکی و تزریقی ویتامین  Eو سالنیوم در تحقیاق کفیال
زاده و همکاااران ( )22باار وزن تولااد ،افاازایش وزن روزانااه و وزن از
شیرگیری در گوساله های به دنیا آمده باه دلیال کاافی باودن ساطح
ویتامین  Eو سلنیوم در همه گروههای تجربی معنایدار نباود .کمباود
سلنیوم به بسایاری از مخاکالت ساالمتی در حیواناات جاوان مانناد
افزایش مرگ و میر نوزادان ،کاهش رفلکس مکیادن ،ضاعف ،شایوع
بیختر بیماریهای عفونی و بیماری عضله سافید مارتبط شاده اسات
( .)16بیماری عضله سفید یا دیستروفی عضاالنی تغایاهای بیخاتر در
تازه متولدین و حیوانات جوان با رشد سریس معموال  1تا  8هفتگای ر
میدهد که در اثر کمبود سلنیوم و ویتامین  Eو یا کمبود هر دو اتفاا
می افتد .شکل حاد این بیماری ممکن است در گلههای درگیر میازان
مرگ و میر تا  95درصد را ایجاد نماید ( .)28با توجه به اینکه سالنیوم
از طریق جفت به جنین و همننین از طریق شیر و آغوز به نوزاد متولد

اثر دفعات تزریق سلنیوم و ویتامین  Eدر اواخر آبستنی بر متابولیسم هورمونهای...

شده انتقا مییابد و حتی در دامهاای مواجاه باا کمباود نیاز انتقاا
سلنیوم از طریق جفت به صورت فعا انجام میشود و اولویات بارای
تامین نیااز جناین مایباشاد ( ،)15تزریاق سالنیوم و ویتاامین  Eباه
میشهای آبستن میتواند نیااز بارههاا را تاثمین و در نتیجاه از باروز
بیماری ماهینه سفید و کاهش عملکرد و رشد برهها جلاوگیری کناد.
به طور کلی با توجه به نتایج حاضر و مقایسه آنها با تحقیقاات انجاام
شده میتوان اینگونه نتیجه گرفت که تفاوت در نتایج احتماال ناشی از
مقدار سلنیوم و ویتامین  Eدر جیره پایه است .نتاایج باه دسات آماده
نخان میدهد که افزایش وزن روزانه مربوط به برههای متولد شاده از
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میشهای دریافت کننده مکمل سلنیوم و ویتاامین  Eبیخاتر از گاروه
شاهد میباشد .هرچند که افازایش عاددی در میاانگین افازایش وزن
روزانه با افزایش تعداد دفعات تزریق مخاهده شاد ولای ایان افازایش
معنیدار نبود .لاا حداقل ی بار تزریق و با توجه به وزن برهها در 45
روزگی ترجیحا دوباار تزریاق ضاروری مایباشاد .نتاایج مرباوط باه
فراسنجههای لیپیدی ،غلظات هورماونهاای تیروئیادی ،آنازی هاای
شاخن آسی بافتی و برخی مواد معدنی پالسما در میشهاا  6هفتاه
قبل از زایمان 1 ،هفته و  2هفته بعد از زایمان به ترتی در جداو ،2
 3و  4آورده شده است.

جدول  -2اثر دفعات تزریق سلنیوم و ویتامین  Eبر فراسنجههای لیپیدی ،غلظت هورمونهای تیروئیدی ،آنزی های شاخن آسی بافتی و برخی مواد معدنی پالسما در میشها
1
 6هفته قبل از زایمان
Table 2- The effect of injection times of selenium and vitamin E injections on lipid parameters, thyroid hormone
concentrations, tissue damage indicative enzymes and some plasma minerals in ewes 6 week prior to parturition1
2
تیمار (دفعات تزریق سلنیوم و ویتامین )E
Treat (Injection times of selenium and
P-value
فراسنجههای خونی
خطای استاندارد میانگینها
vitamin E)2
Blood parameters
SEM
تیمار
همبسته
1
2
Treat Covariate
تری یدوتیرونین (نانومو بر لیتر)
1.71
1.88
0.122
0.4633
0.0047
)T33 (nmol L-1
تترایدوتیرونین (نانومو بر لیتر)
102.99a
85.81b
2.409
0.0026
0.5152
)T44 (nmol L-1
نسبت تری یدوتیرونین به تترایدوتیرونین
0.01b
0.02a
0.002
0.0338
0.0602
T3/T4
تری گلیسرید (میلیگرم بر دسیلیتر)
11.92
11.55
0.34
0.5286
0.1726
)TG5 (mg dl-1
کلسترو کل (میلیگرم بر دسیلیتر)
61.62
58.46
1.65
0.2922
0.2116
)Total Cholesterol6 (mg dl-1
( VLDL3میلیگرم بر دسیلیتر)
2.35
2.09
0.13
0.2898
0.049
)VLDL7 (mg dl-1
( HDL4میلیگرم بر دسیلیتر)
28.87
30.28
0.79
0.3239
0.0235
)HDL8 (mg dl-1
5
( LDLمیلیگرم بر دسیلیتر)
30.61
26.17
1.79
0.1703
0.6027
)LDL9 (mg dl-1
آسپارتات آمینو ترانسفراز (واحد بر لیتر)
39.66
41.89
1.158
0.2909
0.2672
)AST10 (U L-1
آهن (میلیگرم در لیتر)
1.526
1.550
0.0058
0.3339
0.1501
)Fe11 (mg L-1
روی (میلیگرم در لیتر)
0.646a
0.628b
0.0038
0.017
0.0152
)Zn12 (mg L-1
مس (میلیگرم در لیتر)
0.793
0.815
0.0117
0.3425
0.5759
)Cu13 (mg L-1
 1میانگینهای هر ردیف با حروف غیر مخابه دارای اختالف معنیدار میباشند (.)P>0.05
 -1 2تیمار شاهد  -2میشهای دریافت کننده یکبار تزریق ( 9هفته قبل از زایمان).
5
 3کلسترو لیپیوپروتئین با چگالی بسیار پایین 4 ،کلسترو لیپیوپروتئین با چگالی باال ،کلسترو لیپیوپروتئین با چگالی پایین.
1
Means within same row with different superscripts differ (P<0.05).
2
1-Control treatment, 2-Ewes that received one time injection (9 week before parturition).
3
Triiodothyronine, 4 Tetraiodothyronine, 5 Triglycerides, 6 Total cholesterol, 7 Very low-density lipoprotein cholesterol, 8 Highdensity lipoprotein cholesterol, 9Low-density lipoprotein cholesterol, 10 Aspartate aminotransferase, 11 Iron, 12 Zinc, 13 Copper.
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جدول  -3اثر دفعات تزریق سلنیوم و ویتامین  Eبر فراسنجههای لیپیدی ،غلظت هورمونهای تیروئیدی ،آنزی های شاخن آسی بافتی و برخی مواد معدنی در پالسما در
1
میشها ی هفته بعد از زایمان
Table 3- The effect of injection times of selenium and vitamin E injections on lipid parameters, thyroid hormone concentrations,
tissue damage indicative enzymes and some plasma minerals in ewes and one week after parturition 1

P-value

خطای استاندارد میانگینها
SEM

تیمار (دفعات تزریق سلنیوم و ویتامین )E
Treat(Injection times of
selenium and vitamin E)2

2

همبسته
Covariate

تیمار
Treat

0.1804

0.0027

0.136

0.7685

0.0007

3.069

79.81c

0.4320

0.003

0.0023

0.03a

0.02b

0.7096

0.1325

0.31

12.55

12.76

12.87

0.6933

0.3326

2.58

57.32

59.47

63.50

0.7203

0.1291

0.06

2.71

2.55

2.57

0.0235

0.3239

1.37

26.12b

25.63b

3

2

1

2.72a

2.36a

1.76b

88.37b

106.06
a

0.01c

a

30.22
0.5539

0.0338

1.79

27.02b

30.34ab

34.95a

0.7809

0.0303

2.452

50.28b

51.43b

64.62a

0.7169

0.0011

0.0126

1.498b

1.552a

1.582a

0.7849

0.0119

0.0074

0.544b

0.564b

0.584a

0.3389

0.0.698

0.0181

0.781

0.737

0.724

فراسنجههای خونی
Blood parameters
تری یدوتیرونین (نانومو بر لیتر)
)T33 (nmol L-1
تترایدوتیرونین (نانومو بر لیتر)
)T44 (nmol L-1
نسبت تری یدوتیرونین به تترایدوتیرونین
T3/T4
تری گلیسرید (میلیگرم بر دسیلیتر)
)TG5 (mg dl-1
کلسترو کل (میلیگرم بر دسیلیتر)
)Total Cholesterol6 (mg dl-1
( VLDL3میلیگرم بر دسیلیتر)
)VLDL7 (mg dl-1
( HDL4میلیگرم بر دسیلیتر)
)HDL8 (mg dl-1
( LDL5میلیگرم بر دسیلیتر)
)LDL9 (mg dl-1
آسپارتات آمینو ترانسفراز (واحد بر لیتر)
)AST10 (U L-1
آهن (میلیگرم در لیتر)
)Fe11 (mg L-1
روی (میلیگرم در لیتر)
)Zn12 (mg L-1
مس (میلیگرم در لیتر)
)Cu13 (mg L-1

 1میانگینهای هر ستون با حروف غیر مخابه دارای اختالف معنیدار میباشند (.)P>0.05
 -1 2تیمار شاهد  -2میشهای دریافت کننده یکبار بار تزریق ( 9هفته قبل از زایمان)  -3میشهای دریافت کننده دو بار تزریق ( 9و  6هفته قبل از زایمان).
 3کلسترو لیپیوپروتئین با چگالی بسیار پایین 4 ،کلسترو لیپیوپروتئین با چگالی باال 5 ،کلسترو لیپیوپروتئین با چگالی پایین.
1
Means within same row with different superscripts differ (P<0.05).
2
1- Control treatment, 2- Ewes that received one time injection (9 week before parturition), 3-Ewes that received two times injection
(9 and 6 week before parturition).
3
Triiodothyronine, 4 Tetraiodothyronine, 5 Triglycerides, 6 Total cholesterol, 7 Very low-density lipoprotein cholesterol, 8 Highdensity lipoprotein cholesterol, 9Low-density lipoprotein cholesterol, 10 Aspartate aminotransferase, 11 Iron, 12 Zinc, 13 Copper.

سلنیوم برای متابولیس طبیعی هورمون تیروئید ضاروری اسات و
سلنوپراکسیدازها از غده تیروئید در برابر پراکسایدهای تولیاد شاده در
طو سنتز هورمونها حفاظت میکنند که این امر ،اهمیت این عنصار
را در تنظی وضعیت تیروئید در بافتهای حیوان نخان میدهد ( .)6از
آنجا که در انسان و دام با پیخرفت آبستنی غلظت سلنیوم سرم کاهش
یافته و این اثر با افزایش وزن ،تولید و جثه تخدید مایشاود ( 8و )17
میتوان دلیل معنایدار نخادن غلظات هورماونهاای  T3و  T4باین

تیمارهای دریافت کننده ی و دوبار تزریاق سالنیوم و ویتاامین  Eرا
پیخرفت آبستنی و افزایش نیاز جنین و به دنبا آن انتقا مقدار بیختر
مکمل سلنیوم و ویتامین  Eبه جنین دانست .مقایسه نتایج در جاداو
نخان دهنده روند بسیار قابل توجاه در اثار دفعاات تزریاق سالنیوم و
ویتامین  Eبر عملکرد غده تیروئید میباشد .به طوری که سه هفته بعد
از تزریق او (جادو  ،)2هار چناد کاه افازایش عاددی در غلظات
هورمون  T3در تیمار دریافت کننده تزریاق وجاود داشاته اماا تفااوت

اثر دفعات تزریق سلنیوم و ویتامین  Eدر اواخر آبستنی بر متابولیسم هورمونهای...

معنیداری مخاهده نخد ( .)P<0/05این موضوع همانگونه کاه ککار
شد می تواند به دلیل نیاز ک جنین در این دوران باشد .به طاوری کاه
نیاز جنین فقط در ی ساوم آخاری آبساتنی (حادود  50روز قبال از
زایمان) مورد توجه قرار میگیرد.
اما با پیخرفت آبستنی و بعد از آن باا زایماان و شاروع شایردهی
تزریااق تااثثیر مثباات خااود را نخااان داده اساات (جاادو  )3و تفاااوت
معنیداری را بین تیمارهای دریافتکننده مکمال باا گاروه شااهد باه
همراه داشته است (.)p>0/01
با جلوتر رفتن آزمایش و افزایش تولید شیر و همننین کاهش اثر
تزریق سلنیوم و ویتامین  Eدر تیمارهای  2و  ،3تزریق ی بار دیگار
سلنیوم و ویتامین ( Eجدو  )4باع کااهش غلظات هورماون  T4و
افزایش غلظت  T3و نسبت  T3/T4شده است .تزریق مکمل سلنیوم و
ویتامین  Eهمننین تفااوت معنایداری را در غلظات هورماون  T4و
نسبت  T3/T4بین تیمارهای دریافت کننده ی  ،دو و سه بار تزریق با
شاهد به همراه داشات ( .)P>0/01مخاابه باا ایان نتاایج ،پاواالتاا و
همکاران ( )30اثار دفعاات مصتلاف تزریاق سالنیوم و ویتاامین  Eدر
گاوهاای آبساتن را بررساای نمودناد و بیااان کردندکاه غلظاات  T3در
گاوهایی که دوبار تزریق ( 4و  8هفته قبل از زایماان) دریافات کارده
بودند نسبت به گاوهایی که ی بار تزریق ( 4هفتاه قبال از زایماان)
داشتند ،بیختر بود .این تفاوت ممکن است به علات افازایش فعالیات
یدوتیرونین دیدیناز باشد که در تبدیل  T4به  T3نقاش دارد و فعالیات
آن تحت تثثیر سلنیوم است .تزریق ی میلیلیتر محلو ویتامین  Eو
سلنیوم (حاوی 150میلیگرم ویتامین  Eو  1/67میلیگرم سلنیوم) باه
میشهای آبستن ،نیز افزایش میزان هورمون  T3را به هماراه داشات
( .)35در مقابل نتایج آزمایش حاضر ،دونالد و همکااران ( )13تغییاری
در هورمون  T4و نسبت  T4به  T3در میشهای دریافت کننده سطوح
مصتلف سلنیوم ( 8 -0میلیگرم) مخاهده نکردند .البته دلیل این امر را
میتوان ناشی از متفاوت بودن مقدار سلنیوم جیره پایه دانسات .نتاایج
به دست آمده نخان میدهاد کاه ساه باار تزریاق مکمال سالنیوم و
ویتامین  Eنسبت به ی و دو باار تزریاق اثار ماؤثرتری بار غلظات
هورمونهای تیروئیدی داشت .درواقس مکملسازی میشها ی هفتاه
بعد از آبساتنی در جهات تاثمین نیااز دام بارای فعالیات آنازی هاای
دیدینازهای وابسته به سلنیوم موثر و مناس بوده است .همانطور که
مخاهده میشود تزریق سلنیوم و ویتامین  Eاثار معنایداری بار های
ی از پارامترهای چربی در  6هفته قبل از زایمان (جدو  )2نداشات
( .)P<0/05اما در ی هفته بعد از زایمان (جدو  )3و دو هفته بعد از
زایمان (جدو  )4تفاوت معنایداری در غلظات  HDLو  LDLباین
گروههای دریافت کننده مکمل با شاهد دیده شد (.)P>0/05
همننین افازایش دفعاات تزریاق تفااوت معنایداری در غلظات
تریگلیسرید و کلسترو بین تیمار دریافت کننده ساه باار تزریاق باا
تیمار شاهد به همراه داشت .به طور کلی نتایج نخان میدهد که یا

405

بار تزریق سلنیوم و ویتامین  Eبه میشهای آبستن اثاری بار غلظات
پارامترهای چربی ندارد .همننین دو بار تزریق نیز تثثیری بار غلظات
کلسترو  ،تریگلیسرید و  VLDLندارد اما بر غلظات  HDLو LDL
نسبت به گروه شاهد اثرات معنی داری دارد .سه بار تزریق نیز تفااوتی
بر غلظت این پارامترها نسبت به دو و ی بار تزریق ایجاد نکارد اماا
نسبت به غلظت آنها در گروه شاهد تفاوت معنیداری ایجااد کارد .باا
تزریااق س النیوم و ویتااامین  Eی ا رونااد کاهخاای در غلظاات تااری
گلیسیرید ،کلسترو  VLDL ،و  LDLو ی روند افزایش در غلظات
 HDLبین تمامی تیمارهای دریافت کننده مکمل در تمامی دورههای
خون گیری ،اع از معنیدار و غیر معنیدار قابل مخاهده بود .در مسیر
سنتز کلسترو از استیل کوآ ،موالونی اسید اولین ترکیا مایباشاد.
 -3( HMG-CoAهیدروکسی  -3متیل گلوتاریل کوآ) توساط آنازی
 HMG-CoAردوکتاز و با صرف دو مولکو  NADPHبه موالونی
اسید تبادیل مای شاود ،سالنیوم از طریاق هورماونهاای تیروئیادی
برفعالیت آنازی -HMGکوآردوکتااز (آنازی محادود کنناده سارعت
بیوسنتز کلسترو ) مؤثرناد ( )19باه گوناهای کاه افازایش  T3باعا
کاهش فعالیت ایان آنازی مای گاردد .همنناین هورماون  T3سانتز
تری گلیسرید را از طریق تثثیر بار بیاان  APOA5مهاار مایکناد .از
طرفی با تحری ترشح لیپوپروتئین لیپاز تبدیل  VLDLباه  LDLرا
افزایش میدهد .همننین این هورماون تیروئیادی باا افازایش سانتز
رسپتورهای  LDLو افزایش تبدیل  VLDLبه  HDLافزایش جااب
 LDLو غلظت سرمی  HDLرا سب میگاردد ( .)35نتاایج تحقیاق
حاضر با مخاهدات بایومی و سلیمان ( )7همسو باود .ایان دانخامندان
بیان کردند که تزریق سلنیوم ،روی و ویتامین  HDL ،Eخون میشها
را افزایش و کلسترو را کاهش داد .شایند و همکااران نیاز افازایش
 HDLو کاهش  LDLدر خون گوسالههای نر گاومیشهای دریافات
کننده مکمل سلنیوم را گزارش دادند .در مقابل علی محمادی و علای
عربی ( )5با استفاده از سطوح  0/2و  0/4سلنیوم به فرم آلی و معدنی
در جیره برههای پرواری تغییری در غلظت تاریگلیسارید ،کلساترو ،
 HDLو  VLDLسرم برهها گزارش ندادناد هار چناد غلظات LDL
کاهش یافت .نتایج آزمایش نخان میدهد که حاداکثر دو باار تزریاق
سلنیوم و ویتامین  Eبر متابولیس چربی بیختر مؤثر بوده اسات و ساه
بار تزریق نسبت به دو بار تزریاق تاثثیری بار غلظات ایان پارامترهاا
نداشته است .فعالیت آنزی های  CPKو  ASTسرم خاون باه منظاور
بررسی آسی های بافتی اندازهگیری میشود .با توجه به اینکاه خااك
بسیاری از نقاط دنیا و از جمله ایران با کمبود سلنیوم مواجه است (،)27
مقدار سلینوم موجود در گیاهان رشد یافته بر روی ایان خااكهاا کا
میباشد .بنابراین کمبود سلنیوم در دامهای تغایه شده با این گیاهاان
شایس است و این کمبود می تواند باع آسی های ماهینهای و کبدی
گردد .به هماین دلیال احتمااال تزریاق سالنیوم و ویتاامین  Eباعا
جلوگیری از صدمه به بافتهای ماهینهای و کبدی شاده و درنتیجاه
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کاهش فعالیت این آنزی ها را به همراه دارد .چراکه آسی هاای باافتی
ناشی از استرس ،عفونت و کمبود سلنیوم ،افزایش میزان این آنزی هاا
را در خون به دنبا دارد ( .)12همانطور که مخاهده میشود ،دفعاات

تزریق تثثیری بر سطح سرمی آنازی هاای  ASTو  CPKدر تیمارهاا
نداشت (.)P<0/05

جدول  -4اثر دفعات تزریق سلنیوم و ویتامین  Eبر فراسنجههای لیپیدی ،غلظت هورمونهای تیروئیدی ،آنزی های شاخن آسی بافتی و برخی مواد معدنی پالسما در میشها
1
دو هفته بعد از زایمان
Tabel4- The effect of injection times of selenium and vitamin E injections on lipid parameters, thyroid hormone concentrations,
tissue damage indicative enzymes and some plasma minerals in ewes 2 week after parturition 1
1

تیمار (دفعات تزریق سلنیوم و ویتامین)E
Treat (Injection times of selenium and vitamin E)1

خطای استاندارد
میانگینها
SEM

4

3

2

1

0.3661

0.0005

0.148

3.09a

2.22b

1.94bc

1.63c

0.1097

0.0001

2.201

79.50c

87.39b

89.42b

109.82a

0.5125

0.0001

0.002

0.04a

0.03b

0.02c

0.01c

0.3076

0.0304

1.19

15.24c

16.42bc

19.11ab

20.92a

0.0574

0.0338

2.20

48.76b

53.81ab

54.32ab

60.0.3a

0.3200

0.0705

0.25

4.11

3.17

3.56

3.95

0.0356

0.0003

1.36

33.41a

31.83a

25.08b

23.68b

0.7837

0.0094

1.94

18.65b

20.23b

24.01ab

29.61a

0.9367

0.0008

2.214

46.91c

53.98bc

55.59b

64.98a

-----

0.0517

3.169

26.33c

31.98bc

38.79ab

42.16a

0.6035

0.0016

0.016

1.498b

1.510b

1.578a

1.592a

0.4075

0.0041

0.008

0.0572c

0.576c

0.596b

0.624a

0.0483

0.0035

0.013

0.855a

0.849a

0.801b

0.775b

P-value
تیمار
همبسته
Treat Covariate

فراسنجههای خونی
Blood parameters
تری یدوتیرونین (نانومو بر لیتر)
)T33 (nmol L-1
تترایدوتیرونین (نانومو بر لیتر)
)T44 (nmol L-1
نسبت تری یدوتیرونین به تترایدوتیرونین
T3/T4
تری گلیسرید (میلیگرم بر دسیلیتر)
)TG5 (mg dl-1
کلسترو کل (میلیگرم بر دسیلیتر)
)Total Cholesterol6 (mg dl-1
( VLDL3میلیگرم بر دسیلیتر)
)VLDL7 (mg dl-1
( HDL4میلیگرم بر دسیلیتر)
)HDL8 (mg dl-1
( LDL5میلیگرم بر دسیلیتر)
)LDL9 (mg dl-1
آسپارتات آمینو ترانسفراز (واحد بر لیتر)
)AST10 (U L-1
کراتین فسفوکیناز (واحد بر لیتر)
)CPK11 (U L-1

آهن (میلیگرم در لیتر)
)Fe12 (mg L-1

روی (میلیگرم در لیتر)
)Zn13 (mg L-1

مس (میلیگرم در لیتر)
)Cu14 (mg L-1

 1میانگینهای هر ستون با حروف غیر مخابه دارای اختالف معنیدار میباشند (.)P>0.05
 -1 2تیمار شاهد  -2میشهای دریافت کننده یکبار بار تزریق ( 9هفته قبل از زایمان)  -3میشهای دریافت کننده دو بار تزریق ( 9و  6هفته قبل از زایمان)  -4میشهای دریافت کننده سه بار
تزریق ( 9و  6هفته قبل از زایمان و ی هفته بعد از زایمان).
5
 3کلسترو لیپیوپروتئین با چگالی بسیار پایین 4 ،کلسترو لیپیوپروتئین با چگالی باال ،کلسترو لیپیوپروتئین با چگالی پایین.
1
Means within same row with different superscripts differ (P<0.05).
2
1-Control Treat, 2-Ewes that received one time injection (9 week before parturition), 3-Ewes that received two times injection (9
and 6 week before parturition), 4-Ewes that received three times injection (9 and 6 week before parturition and one week after
parturition).
3
Triiodothyronine, 4 Tetraiodothyronine, 5 Triglycerides, 6 Total cholesterol, 7 Very low-density lipoprotein cholesterol, 8 Highdensity lipoprotein cholesterol, 9 Low-density lipoprotein cholesterol, 10 Aspartate aminotransferase, 11 Creatine phosphokinase 12
Iron, 13 Zinc, 14 Copper.

همننین بین تیمارهای دریافت کننده مکمل نسبت باه شااهد در

سطح سرمی این آنزی ها تفاوت معنیداری مخااهده

شاد (.)P<0/05

اثر دفعات تزریق سلنیوم و ویتامین  Eدر اواخر آبستنی بر متابولیسم هورمونهای...

در تحقیقی که با هادف بررسای اثرسالنیوم و ویتاامین  Eدر شارایط
استرس حرارتی انجام شد مخصن گردید که غلظت آنزی های AST
و  CPKدر گوسفندان دریافت کننده سلنیوم و ویتاامین Eکمتار باود
( .)2همننین سورای ( )36و عباود و همکااران ( )1افازایش فعالیات
 CPKو  ASTرا در خون گوسفند ،گاو و برههای دچار کمبود سالنیوم
و ویتامین  Eبیان کردند که نخان دهناده ارتبااط دقیاق باین ساطح
سالنیوم و ویتاامین  Eباا غلظات و فعالیات  CPKو  ASTدر خاون
میباشد .ایان در حالیسات کاه پیسا و همکااران ( )32تفااوتی در
فعالیت  ASTخون میشها ،بین گروههای دریافات کنناده سالنیوم و
گروه شاهد مخاهده نکردند .علی عربی و همکاران ( )4نیاز باا تاثمین
سلنیوم به صورت آلی یا معدنی تاثیری بار فعالیات ایان دو آنازی در
سرم خون برهها مخاهده نکردند .لاا به نظر میرسد عدم وجود تفاوت
معنیدار در این تحقیقات بازگوی کافی بودن مقدار سلنیوم جیره پایاه
به منظور جلوگیری از آسی هاای باافتی احتماالی اسات .باارداری و
شیردهی مراحل استرسزا همراه با افزایش فعالیت هاای متابولیا و
تقاضای انرکی میباشند .تغییرات فیزیولوکیکی در ایان دوره باا تغییار
سااوخت و ساااز باادن و ایجاااد عواماال اسااترسزا افاازایش آالنااین
آمینوترانساافراز ( )ALTو آسااپارتات آمینوترانساافراز ( )ASTدر طااو
بارداری و اوایل شیردهی را باع میگردد ( .)9سلنیوم و ویتامین  Eبا
اثر آنتای اکسایدانی خاود و محافظات از سالو هاای بادن در برابار
آسی های اکسیداتیو رادیکا های آزاد باع کاهش سطح سرمی این
آنزی ها میشوند .توجاه باه تغییار در ساطح  ASTدر قبال و بعاد از
زایمان بدون توجه به تیمارها نیز قابل توجه بود .به طوری که غلظات
این آنزی در بعد از زایمان به طاور قابال تاوجهی نسابت باه قبال از
زایمان افزایش و این افازایش در تیماار شااهد نسابت باه تیمارهاای
دریافت کننده مکمل سلنیوم و ویتامین  Eبیختر باود .باه طاور کلای
نتایج نخان میدهد که حداقل ی بار تزریق سلنیوم و ویتاامین  Eدر
 9هفته قبل از زایمان باع جبران کمبود سلنیوم میشود که متعاقا
آن افزایش معنیدار غلظت  T3را به دنبا دارد و کاهش سطح سرمی
 ASTو  CPKممکاان اساات بااه دلیاال اثاارات محااافظتی ساالنیوم و
ویتامین  Eاز بافتهای آسی پایر مانند ماهینههاا و کباد باشاد .در
بیختر مناطق کخور ما غلظت برخی عناصر ک مصرف در خااك و در
نتیجه در گیاه ک میباشد و یا آنتاگونیستهای آنها ماانس جااب ایان
عناصر توسط گیاهان میشوند ( .)3آهن ،مس و روی از جمله عناصار
ک مصرفی هستند که میزان جاب آنها میتواناد باه وسایله سالنیوم
تحت تثثیر قرار بگیرد .همان طور که در جداو قابل مخااهده اسات،
تزریق سلنیوم و ویتامین  Eدر  6هفته قبل از زایمان (جادو  )2تنهاا
بر غلظت روی و در  1هفته بعد از زایمان (جدو  )3بر غلظت آهن و
روی اثر معنیداری داشاته اسات ( .)P<0/01اماا در  2هفتاه بعاد از
زایمان (جدو  )4و باا افازایش دفعاات تزریاق سالنیوم و ویتاامین E
کاهش معنیداری را در غلظت آهن و روی و افزایش معنیداری را در
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غلظت مس به همراه داشته است (.)P<0/01
آهن یکی از عناصر ک نیاز ولی ضروری بدن است که در گروهی
از واکنشهای بیوشیمیایی بهخصوص زنجیره انتقاا الکتارون نقاش
دارد .این عنصر در سرم خون عموما در پروتئینی موسوم به ترانسفرین
که انتقا دهنده آهن بین بصشهای مصتلف بدن است یافت میشود.
نتایج مطالعه حاضر نخان میدهد که تزریق سلنیوم و ویتاامین  Eباه
میشهای آبستن موج کاهش غلظت آهن در پالسمای این حیوانات
در بعد از زایش میشود .همسو با نتایج این تحقیاق ،علایمحمادی و
همکاران بیان کردند که افزودن مقدار  0/2و  0/4پیپیام سلنیوم باه
جیره برههای پرواری ،اثر کاهخی و متمایل به معنیداری بار غلظات
آهن پالسما دارد ( 4و  .)5همننین تزریق مکمل سلنیوم باه صاورت
سلنیت سدی به بره ها ،کاهش غلظت آهن سرم را به هماراه داشات.
برخی مطالعات پیخنهاد کردهاند که سلنیوم در تنظی متابولیسا آهان
نقش ایفا میکند .نخان داده شده است که در موشهاایی کاه بارای
مدت طوالنی غلظتهای باالی آهن دریافت میکردند میزان سالنیوم
و فعالیت گلوتاتیون پراکسید از در بافتهای قلبی آنها کاهش مییافت
و با افزودن سدی سلنات به جیاره آنهاا غلظات آهان بافات قلا و
تنشهای اکسایداتیو کااهش ماییافات ( .)25کجاوری و همکااران
دریافتند که در گوسفند استفاده از مکمل سلنیوم پس از  20روز ،سطح
آهن سرم را کاهش و بیان کن رسپتورهای ترانسفرین و ترانسفرین را
در سطح سلو های مغاز اساتصوان افازایش مایدهاد ( .)25احتمااال
سلنیوم با افزایش بیان رسپتورهای ترانسافرین در ساطح سالو هاای
بافتها ،ورود ترانسفرین باه داخال سالو را باه روش اندوسایتوز باا
واسطه گیرنده افزایش میدهد و این امر موج کاهش غلظات آهان
سرم میگردد .اما زمانی که سلو از آهن اشباع می شود رساپتورهای
ترانسفرین کاهش یافته و ورود آهان باه داخال سالو کااهش پیادا
میکند .با این حا جلیلیان و همکاران ( )21تفاوتی در غلظت آهن در
میشهای دریافت کننده مکمل سلنیوم و ویتامین  Eمخاهده نکردناد.
همننین تزریق سلنیوم به تلیسههای آبستن نیز اثری بر غلظت آهان
آنها نداشت (.)26
تزریق سلنیوم و ویتامین  Eافزایش معنیداری را در غلظت ماس
بین تیمارهای دریافت کننده  2و  3بار تزریق نسبت به تیمار شااهد و
تیمار دریافت کننده ی بار تزریق به همراه داشته است .در توافق باا
محققین حاضر ،غلظت ماس پالساما در گوسافندان دریافات کنناده
سلنیوم و ویتامین  Eبه طور قابل توجهی افزایش یافته بود .همنناین
غلظت مس ( )21گوسفندان دریافت کننده سالنیوم در مراتاس کمباود
مس ،افزایش یافته است ( .)10گزارش پنووا و همکاران ( )31نیز باه
افزایش غلظت مس در سرم بزهای دریافت کننده سلنیوم اشاره دارد.
در حالی که مهری و همکاران ( )27با تزریق سلنیوم به برههای تاازه
متولد شده تغییری در غلظت مس پالسما مخاهده نکردناد .همنناین
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علی عربی و فدائی فر ( )3با مصرف قرصهای آهساته رهاش روی،
سلنیوم و کبالت اثری بر غلظت مس در برههاای نار و مااده مهرباان
مخاهده نکردند .افزایش غلظت مس ممکن است مربوط به همبستگی
مثبت بین سلنیوم و مس ( )23و یا ارتباط منفی بین مس و آهن باشد
( .)29سلنیت در پروتئین پالسما جای میگیارد و باا عناصاری مانناد
مس ،روی و جیوه باند میخود و از این طریق باع افزایش جریاان و
انتقا این عناصر میگردد ( .)20از طرف دیگر مس با آهن در اتصاا
به ترانسپورتر  DMT1رقابت میکنند ( .)29تزریق سلنیوم و ویتامین
 Eکاهش عددی غلظت روی پالسما را به دنبا دارد .به گونهای کاه
بیخترین مقدار این عنصر در هر دوره خونگیری مربوط به تیمار شاهد
و کمترین آن مربوط به تیمار دریافت کننده بیخاترین دفعاات تزریاق
سلنیوم و ویتامین  Eمیباشد .هرچند بین تیمار دریافات کنناده  3باار
تزریق با  2بار تزریق تفاوت معنیداری دیده نخد .همسو با نتاایج ماا،
جلیلیان و همکاران ( )21بیان کردند که غلظات روی در مایشهاای
دریافت کننده سلنیوم درمقایسه باا گاروه شااهد کااهش معنایداری
داشت .غلظت روی سرم نیز در تلیساههاای دریافات کنناده سالنیوم
کاهش یافت ( ،)4همننین آنها بیاان کردناد زماانی کاه بایش از 80
میلیلیتر یا  40میلیگرم مکملهای سلنیوم به تلیسههای آبساتن داده
شود ،مکمل روی بیختری بایاد تجاویز شاود .ایان در حالیسات کاه
کجوری و شیرازی ( .)24با تجویز سلنیوم و ویتامین  Eبه مایشهاای
آبستن گزارش نمودند که غلظت روی سرم آنها تغییر معنیداری پیادا
نکرد ،که دلیل آن احتماال به ساطح روی و سالنیوم در جیاره مرباوط

میباشد .تغییرات مس ممکن است ی اثر غیار مساتقی بار غلظات
روی سرم داشته باشد .جاب روی درسطح روده توسط عناصر ماس و
کادمیوم از طریق افزایش سنتز متالوتیونین ،اختال پیدا میکند (.)11
متالوتیونین شکل کخیرهای عناصر دو ظرفیتی مانند ماس و روی (باه
جز آهن) میباشد .باا افازایش سانتز متاالوتیونین دفاس روی افازایش
مییابد .درشرایط کمبود سلنیوم گروه تیو متالوتیونین اکسید میشود،
در نتیجااه دفااس ادراری روی کاااهش مااییابااد و ایاان عنصاار باارای
واکنشهای ضروری فراه میشاود ( .)21بناابراین مایتاوان علات
کاهش غلظت روی پالسامای مایش هاا و را افازایش غلظات ماس
دانست .باتوجه به اثر تزریق سلنیوم و ویتاامین  Eبار غلظات آهان و
روی و به خصوص باا توجاه باه کمباود عنصار روی در غالا ماواد
خوراکی ،لاا ضمن اینکه نیاز به انجام تحقیقات بیختر در این خصوص
میباشد ولی با تکیه به نتایج مطالعه حاضار ،اساتفاده از مکمال ماواد
معدنی فو بیش از پیش ضروری به نظر میرسد.

نتیجه گیری کلی
نتایج پژوهش حاضر نخان میدهد حداقل ی بار تزریق سالنیوم
و ویتامین  Eو حداکثر دو بار تزریق به میشهای آبستن در اواخر دوره
آبسااتنی جهاات بهبااود متابولیسا هورمااونهااای تیروئیاادی ،تنظاای
متابولیس چربی ،کاهش احتما آسای هاای باافتی ناشای از کمباود
سلنیوم و بهبود عملکرد برههای متولد شده کافی و ضروری میباشد.
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Introduction Selenium and vitamin E are of the micronutrients that may have an impact on immune
functions and health. They protect biological membranes from oxidative damage by acting as scavengers of
reactive oxygen species (ROS). Metabolic functions of vitamin E are closely linked to the selenium-containing
enzyme glutathione peroxidase (GPx). Optimal serum concentrations of vitamin E are difficult to maintain in the
period around lambing due to an increased need for antioxidants during this time. In addition, selenium levels of
many soil of Iran are low; this makes the situation gets worse. Therefore, excessive accumulations of ROS
affects placental development and function both in early pregnancy and towards lambing, and may subsequently
impact both the fetus and dam. Additionally, selenium is also essential for the conversion of T4 to T3, as
deiodinase enzymes (those enzymes that remove iodine atoms from T4 during conversion) are seleniumdependent. T3 is the active form of thyroid hormone, and low T3 can cause hypothyroid symptoms. Therefore
the aim of this experiment was to investigate the effect of selenium and vitamin E injection times in late pregnant
ewes on thyroid hormones metabolism, ewe's blood biochemical parameters and their lambs performance after
birth.
Material and Methods To perform this experiment, 9 weeks before parturition, 24 head pregnant ewes of
Mehraban breed were allocated to 4 treatments (n=6). Treatments included: Tr1) Did not received any
supplement until end of the experiment (Control); Tr2) Received one time an injectable form of vitamin
E+selenium (E+Se) at 9 week before parturition; Tr3) Received two times E+Se injection at 9 and 6 week before
parturition; Tr4) Received three times E+Se injection at 9 and 6 weeks before and 1 week after parturition.
During each time of injection, 5 ml E+Se per ewe was injected that each ml contains 0.5mg Se as sodium
selenite and 50 IU vitamin E as DL-alpha tocopheryl. Before each time of injection, blood samples of all ewes
were collected by jagular vein. Hormones concentration of T4 and T3, lipid parameters such as triglyceride
(TG), total cholesterol (CHOL), VLDL, LDL, HDL and also aspartate transaminase (AST), creatine
phosphokinase (CPK) and Iron (Fe), copper (Cu) and Zinc (Zn) elements concentrations in serum were
determined 6 week before and 1 and 2 week after parturition. Lambs performance parameters were recorded
until 45 days of age.
Results and Discussion According to results of this experiment, 6 weeks before parturition, T4 concentration
reduced and T3 to T4 ratio and also Zn concentration increased significantly (P<0.05). Lipid parameters, AST, Fe
and Cu were not affected. One week after parturition, T 4 concentration in Tr3 was significantly lower than Tr1
and Tr2 but T3 concentration and also T3 to T4 ratio was higher in Tr2 and Tr3 than Tr1. Triglyceride, CHOL and
VLDL concentrations weren't significantly different between treatments, but in Tr3 concentration of HDL was
higher and LDL was lower than others treatments. Concentration of Zn and AST in Tr2 and Tr3 was lower than
Tr1. Concentration of Fe in Tr3 was lower than Tr1. Concentration of Cu was not significantly different between
treatments. Two weeks after parturition, T4 concentration in Tr4 was significantly lower and T3 concentration and
also T3 to T4 ratio was higher than other Treats. In Tr4 concentrations of TG, CHOL, LDL, AST and CPK were
lower and HDL was higher than Tr1 and Tr2 but there was not significant difference between Tr3 and Tr4. In Tr4
and Tr3 concentrations of Fe, Cu and Zn were lower than Tr1 but there was not significant difference between Tr1
and Tr2. In lambs, birth weight, fist and second week weight were not significantly different. Weight at 45 days
of age and average daily gain (ADG) were significantly higher in Tr 2, Tr3 and Tr4 than Tr1 but ADG was not
significantly different between Tr2, Tr3 and Tr4. Observed positive effects of selenium and vitamin E injection in
late pregnant ewes and their lambs can be explained by improvement in antioxidant defense, specially by
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increasing glutathione peroxides content and immune system and also thyroid hormones metabolism which in
term can affect growth and lipid metabolism.
Conclusion Results of present study showed that at least one and at most two injections of E+selenium to
ewes during late pregnancy is sufficient and necessary in order to improve thyroid hormones balance, regulation
of lipid metabolism and also growth performance improvements in lambs after birth.
Keywords: Ewe, Lamb, Pregnancy, Selenium, Vitamin E.

