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  هدیچک

. بـا  ها را از بین ببردهاي آزاد تولید شده در سلولتواند رادیکالاکسیدانی داشته و مییک ویتامین محلول در آب است که خاصیت آنتی ث ویتامین
این آزمایشی با هدف توانند ویتامین ث را تولید کنند و به غلظت کم ویتامین در شیر وابسته هستند، بنابرهفتگی نمی 4ها تا سن توجه به اینکه گوساله

 40 تعـداد  منظور این طراحی و انجام شد. به هلشتاین شیرخوار هايگوساله فعالیت آنتی اکسیدانی و رشد عملکرد بر ث ویتامین - مکمل اثراتبررسی 
 آزمایشی تیمارهاي. شدند انتخاب رتکرا 20 و تیمار 2 با تصادفی کامالً طرح قالب در گرم کیلو 36±1 وزن و روز 10 الی 1 میانگین سن با گوساله رأس

 ویتامین گرم میلی 600 از استفاده که داد نشان نتایج. بودند روز در ث ویتامین گرم میلی 600 همراه به پایه جیره) 2 افزودنی، بدون پایه جیره) 1: شامل
دار مشاهده پرورشی داشت اما در ماه اول این اثر معنی مصرف ماده خشک در ماه دوم و کل دوره داري برتاثیر معنی شیرخوار هايگوساله جیره در ث

 جیـره  در ث ویتـامین  از اسـتفاده . شـد  پـرورش  دوره کـل  در روزانـه  وزن افـزایش  بهبود سبب ث ویتامین با جیره کردن نتایج نشان داد مکمل. نشد
 تولـد  از بعـد  روز 45 و 21 ،7 ،2 هايزمان کل سرم خون در ینپروتئ و آلبومین گلیسرید،تري کلسترول، گلوکز، غلظت بر تأثیري شیرخوار هايگوساله
 گلوتـاتیون  غلظت و تولد از بعد روز 21 جز به نخودسموتاز سرم  سوپراکسید غلظت داري برمعنی تأثیر ث ویتامین افزودن که داد نشان نتایج. نداشت

 ث ویتامین گرم میلی 600 از استفاده با سرم ث ویتامین غلظت چنینهم. نداشت شاهد گروه به نسبت تولد از بعد روز 45  از غیر به نخوسرم  پراکسیداز
 بهبود سبب ث ویتامین از استفاده در مجموع. داشت شاهد گروه به نسبت داريمعنی افزایش تولد از بعد روز 45 زمان در شیرخوار هايگوساله جیره در

 .گردید شیرخوار هايگوساله نخوسرم  پراکسیداز گلوتاتیون غلظت و نخوسرم ث  ویتامین غلظت روزانه، ماده خشک مصرفی، وزن افزایش
  

 .ث ویتامین شیرخوار، گوساله خونی، فراسنجه فعالیت آنتی اکسیدانی، هاي کلیدي:واژه
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 پیـدا  تنفسـی  و ايروده هـاي عفونت به بیشتري حساسیت هاگوساله
). 7( شـوند مـی  دوره ایـن  در بـاالیی  تلفـات  سبب نتیجه در کنندمی

 بهبود سبب تواندمی ویتامینی و غذایی هايمکمل از استفاده بنابراین
 محلـول  ویتامین یک ث ویتامین. شود رشد عملکرد و ایمنی سیستم

 توانـد مـی  و بـوده  اکسـیدانی  آنتـی  خاصـیت  داراي کـه  است آب در
 هنگام در). 33( ببرد بین از را هاسلول در شده تولید آزاد هايرادیکال

 کـاهش  حیـوان  در ث ویتـامین  میزان بیماري با شدن اجهمو و تنش
 هايهورمون ساخت ث ویتامین تنش، یا بیماري بروز با). 1( یابدمی

 سـرکوب  هـاي هورمـون  جـزو  که داده کاهش را استروئیدي کورتیکو
 خاصـیت  به دلیل ث ویتامین طرفی از. شوندمی شناخته ایمنی کننده
 را آن کـارایی  و کـرده  حفاظت یديلنفوئ هايبافت از اکسیدانی آنتی

 بـا  و شده محسوب قوي کننده احیا یک ث ویتامین. دهدمی افزایش
 و  اکسیداسـیون  مهـم  عوامـل  از یکـی  انول دي هايگروه بودن دارا

) گزارش کردند که 30سون و همکاران (). 35( باشدمی سلولی احیاي

  پژوهشهاي علوم دامی ایران  نشریه
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کاهش استرس اکسیدانی و به دلیل دارا بودن خاصیت آنتی ثویتامین 
اکسیداتیو در رابطه با بهبود عمکرد رشد، نقش مهمی دارد. از طرفـی  

) بیان نمود که اثرات مثبـت ویتـامین ث در عملکـرد    4دیگر کامب (
تواند به دلیل تأثیر این ویتامین بر ساخت کـالژن، اثـر بـر    رشدي می

، ساخت کارنیتین براي اکسیداسیون اسـیدهاي  3Dمتابولیسم ویتامین
ثأثیر بر اکسیداسیون اسیدهاي آمینه، بهبود انتقال الکتـرون در   چرب،
هاي آزاد باشد. سیفتسـی و همکـاران   ها و از بین بردن رادیکالسلول

تواند با احیاء آهن سه ظرفیتی به ) گزارش کردند که ویتامین ث می3(
دو ظرفیتی باعث افزایش جذب آن از روده و در نتیجه بهبود عملکرد 

یج متناقضی در رابطه با اثرات مکمل کردن ویتـامین ث در  شود.  نتا
اسـت. در  جیره و افزایش غلظت این ویتامین در خـون گـزارش شـده   

) بیان کردند که در نشخوارکنندگان 15همین راستا نایت و همکاران (
دهد. زیرا ویتامین مکمل ویتامین ث غلظت آن را در سرم افزایش نمی

که افزایش غلظـت ویتـامین ث   حالیدر شود.ث در شکمبه تجزیه می
) 10) و گـاو ( 12سرم با افزودن این ویتـامین بـه جیـره گوسـفندان (    

هفتگـی   4هـا تـا سـن    کـه گوسـاله  است. با توجه به اینگزارش شده
توانند ویتامین ث را تولید کنند و به غلظت کم ویتـامین در شـیر   نمی

تـرین عضـو سـازنده    ها به عنوان مهمچنین کلیهوابسته هستند و هم
ویتامین ث در سنین اولیه زندگی حیوان، فعالیت زیادي در خصـوص  

نداشته است. بنابراین تأمین آن از طریق در مراحـل   ثتولید ویتامین 
). بـا  30و  26تواند سبب بهبود عملکرد حیوان گردد (اولیه زندگی می

نی ویتامین توجه به مطالعات کم در رابطه با اثرات فعالیت آنتی اکسیدا
مکمـل  ث و اثرات مفید این ویتامین، هدف از این پـژوهش بررسـی   

ــت آنتــی اکســیدانی   ــر عملکــرد رشــد و فعالی ــامین ث ب کــردن ویت
   هاي شیرخوار هلشتاین بود.گوساله
  

  هامواد و روش
شرکت کشت و صنعت مغان مجتمع دامپروري در  حاضر پژوهش

در ایسـتگاه پـرورش    شهرسـتان پـارس آبـاد    استان اردبیـل،  واقع در
هاي شیري مجتمع، از اوایل بهمن ماه لغایت اواسط فـروردین  گوساله

 مـاده  گوساله سأر 40 از به این منظور .انجام گرفت 1397ماه سال 
 وزن نیانگیم و روز 10 الی 1 سن نیانگیم با شده متولد تازه نیهلشتا

ی به تصادف کامالً در قالب طرح تکرار 20 و ماریت 2 با لوگرمیک 1±36
) جیره پایه 1تیمارهاي آزمایشی شامل:  روز استفاده گردید. 65مدت 
گـرم ویتـامین ث   میلـی  600) جیره پایه به همراه 2افزودنی و بدون 

در روز بودنـد.  ) آلمـان  -Rocheروویمیکس سـی، سـاخت شـرکت    (
شـده و  ساعت اولیه پس از تولد، از مادران خود جـدا   24ها در گوساله
منتقل هاي انفرادي به باکس کشیوزنناف و  کردن عفونیضد پس از
لیتر آغوز در دو نوبت تغذیه  4 ي تولد بااولیه ساعت 8 در سپس شدند.

درصـد وزن بـدن    10روز دیگر بر مبنـاي   2و دادن آغوز براي  ندشد

صبح  30/8ها روزانه در دو نوبت (ساعت ادامه یافت. شیردهی گوساله
 14ها از شیر در طـی  تغذیه گوساله .شد جام) انعصر 30/18و ساعت 

 60لیتر و از  6روزگی به مقدار  60الی  15لیتر، از  4روز اول به مقدار 
در قطع شیر گردیدند.  65لیتر بود و در روز  3روزگی به مقدار  65الی 
 هاي انفـرادي بتـونی در محـل   باکس ها به محلگوساله ،تولد 4روز 

پس از تولـد بـه    5از روز  جیره شروع کننده. ندشد منتقلدانی گوساله
صورت آزاد در اختیار گوساله قرار گرفت تا بر اسـاس اشـتها مصـرف    

تولد به  5از روز  جیره شروع کنندهنمایند. آب آشامیدنی نیز همراه با 
ـ هـا قـرار گرفـت و تنهـا     صورت مصرف آزاد در اختیار گوساله  کاز ی

هـا بـه   ز دسترسی گوسالهساعت پس از شیردهی ا کیساعت قبل تا 
پـس از   20درصد یونجـه خشـک از روز    10. مقدار شدآب جلوگیري 

 يرهیمتر به جسانتی 2-1قطعات  يتولد به صورت خرد شده در اندازه
کننده هاي شروعترکیب جیرهها اضافه شد. گوساله جیره شروع کننده

کیـب  نشان داده شـده اسـت. در ایـن جیـره تر     1ها در جدول گوساله
ـ تغذ تیریمـد  یداخل میطبق تصم نیریجوش ش پـرورش   سـتگاه یا هی

گنجانده  رهیاسهال در ج يریشگیپودر الکترولیت در پ يگوساله به جا
  .)31( شد

هاي غذایی پس از توزین روزانه در در طول دوره آزمایشی، جیره 
ها قرار گرفت. براي تعیین میزان مصرف خوراك، قبل از اختیار گوساله

خوراك وعده صبح، باقیمانده خوراك روز قبل جمع آوري و آن  ریختن
بـار و آخـر دوره پرورشـی بـا اعمـال      ها هر ماه یکثبت شد. گوساله

سـاعت از آب و خـوراك جهـت جلـوگیري      12-14محرومیت قبلـی  
چنـین بـازده خـوراك (مـاده     ). هم25کشی شدند (تغییرات وزن، وزن

  ه محاسبه گردید.خشک شیر و جیره آغازین) براي هر گرو
نوبت انجام گرفت، که شامل  4از هر گوساله در گیري خون نمونه
). 28روز بعد از تولد بود ( 45و  21، 7ساعت بعد از تولد،  48بالفاصله 

هاي گلیسرید، کلسترول توسط کیتکل، آلبومین، تريمقادیر پروتئین
د. گیـري شـ  تجاري (ساخت شرکت پارس آزمون) در سرم خون اندازه

ــم ــین ه  زسموتاد کسیداسوپرو  ازکسیداپر نگلوتاتیو نزیمآ فعالیتچن
ــرم  ــرکت  RANSELکیت از  دهستفاا با نخوسـ ، RANDOX(شـ

پژوهش  ید.دگر يگیرازهندا فتومتروسپکترا هستگاد باو  کشور انگلیس)
  تکرار انجام گرفت.  20تیمار و  2حاضر به صورت کامال تصادفی با 

و نـرم   Mixedر در زمان با استفاده از رویـه  ها به دلیل تکراداده
تجزیه و تحلیل شدند. معادله مـورد اسـتفاده در پـژوهش     SASافزار 

  صورت زیر بود:حاضر به
ij) + e-ij+ b ( i= μ + T ijY   که در آنijY   مقادیر مشـاهده
 bام،  iاثر تیمـار   iTمشاهده، میانگین هر  ام،  jام در تکرار  iتیمار 

 iاثر خطاي آزمایش مربوط به تیمار  ijeضریب تابعیت از وزن اولیه و 
درصـد و   95). سـطح احتمـال و اطمینـان    27(ام است  jام در تکرار 

   .داري منظور گردیدعنوان سطح معنیدرصد به 5خطاي 



  67     ... فعالیت آنتی اکسیدانی و رشد عملکرد بر ث ویتامین - مکمل تأثیرسیف زاده و همکاران، 

    
 شکیل دهنده و درصد اجزاي ت خوراك شروع کنندهترکیب شیمیایی   -1جدول

Table 1-The chemical composition and components of the starter (%) 
 اقالم خوراکی
Feed ingredients 

 درصد
% 

ذرتدانه   
Corn, grain 

42.5 

جودانه   
Barley, grain 

12.0 

گندمسبوس   
Wheat bran 

5.0 

 کنجاله سویا
Soybean meal 

37.6 

 نمک
Salt 

0.4 

 پودر صدف
Oyster shell 

1.1 
 مکمل مواد معدنی1
Mineral supplement1 

0.5 
 مکمل ویتامین2
Vitamin supplement2 

0.4 

شیرین جوش   
Bicarbonate sodium 0.5 

(%) ترکیب شیمیایی  
Chemical composition (%) 

 درصد
% 

 ماده خشک
Dry matter  

89.7 

خام نیپروتئ  
Crude Protein  

18.7 

)خام بیعصاره اتري (چر  
Ether extract (Crude fat)  2.3 

 الیاف نامحلول در شوینده خنثی
Neutral detergent fiber 

16.3 

يالیاف نامحلول در شوینده اسید  
Acid detergent fiber 

7.3 

خاکستر   
Ash 

6.3 

کلسیم    
Calcium 

0.54 

 فسفر
Phosphorus 

0.22 

 1گرم؛ سلنیوم 1/0گرم؛ کبالت 28/0؛ مسگرم 2 زگرم؛ منگن 3/0گرم؛ آهن 3گرم؛ روي 55گرم؛ سدیم  90گرم؛ منیزیم  90 گرم؛ فسفر 195ترکیب مکمل معدنی: کلسیم  1 
 .گرم 4/0اکسیدانت گرم؛ آنتیمیلی

  .المللی در کیلوگرمواحد بین 000010 ،3د گرم در کیلوگرم؛ ویتامین 1/0، ایی المللی در کیلوگرم؛ ویتامینواحد بین 500000، آمکمل ویتامین: ویتامین ترکیب  2
1Mineral supplement composition: 195 g calcium, phosphorus 90g; magnesium 90 g; sodium 55g, zinc 3g; 0.3g iron, manganese 2 g  
copper 0.28g, cobalt 0.1g, selenium 1 mg; 0.4 g of antioxidants. 
2Vitamins supplement composition: Vitamin A, 500000 IU per kg, vitamin E, 0.1g per kg, vitamin D3 100000 IU per kg. 

  
  

  نتایج و بحث
هـاي  نتایج مربوط به اثر استفاده از ویتامین ث در جیـره گوسـاله  

استفاده از نشان داده شده است.  2شیرخوار بر عملکرد رشد در جدول 
هاي شیرخوار سبب افزایش الهگرم ویتامین ث در جیره گوسمیلی 600
 کـه  داد نشـان  نتـایج هاي شیرخوار شـد.  دار وزن نهایی گوسالهمعنی

 شـیرخوار  هـاي گوسـاله  جیره در ث ویتامین گرممیلی 600 از استفاده
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دوم و کل دوره پرورشی  ماه در ماده خشک مصرف داري برتاثیر معنی
اثـر اسـتفاده از   . دار مشـاهده نشـد  داشت اما در ماه اول این اثر معنی

هاي شیرخوار سـبب بهبـود افـزایش وزن    ویتامین ث در جیره گوساله
طوري که در مـاه اول و دوم ایـن   روزانه در کل دوره پرورشی شد. به

 دار نبود.اثر نسبت به گروه شاهد معنی
هـاي شـیرخوار بـا    نتایج نشان داد که مکمل کردن جیره گوساله

داري را در ضریب تبدیل غذایی در عنیگرم ویتامین ث اثر ممیلی 600
هاي اول، دوم و کل دوره پرورشی ایجاد نکـرد. پـوگ و هانسـن    ماه

گـرم در   10) گزارش کردند که با افزایش میزان ویتامین ث  تـا  23(
هاي پرواري، مصرف خوراك کـاهش و ضـریب تبـدیل    جیره گوساله

اسـتفاده از   چنین این محققین بیان کردند کـه غذایی بهبود یافت. هم
 3000ویتامین ث تأثیري بر وزن نهـایی نداشـت. اسـتفاده از مقـدار     

هـاي شـیرخوار وزن بـدن    گـرم در روز ویتـامین ث در گوسـاله   میلی
هاي اول، دوم و کل دوره تحـت تـأثیر قـرار نـداد     ها را در ماهگوساله

ها گزارش شـده  ). در بررسی اثرات ویتامین ث بر عملکرد گوساله28(
ها را تا ه استفاده از دو گرم در روز ویتامین ث وزن بدن گوسالهاست ک

). پوگ و همکاران 12و  11هفته اول زندگی تحت تأثیر قرار نداد ( 6
هاي ) گزارش کردند که مکمل کردن ویتامین ث در جیره گوساله24(

پرواري اثري بر مصرف خوراك نداشت. تأثیر اندك استفاده از ویتامین 
) با 35هاي پرواري توسط یانو و همکاران (رشد گوساله ث بر عملکرد

روز و پوگ  365ازاي هر کیلوگرم وزن بدن به مدت میلی گرم به 40
است. روز گزارش شده 149گرم در روز به مدت  10) با 23و هانسن (

هاي ) گزارش کردند که مصرف خوراك گوساله21نجوکو و همکاران (
ریافت کرده بودند، در مقایسه با گروه د ثگرم ویتامین میلی 600که 

داراي خاصیت آنتی اکسـیدانی بـوده و    ثشاهد تغییر نکرد. ویتامین 
برد. این ویتامین ها را از بین میهاي آزاد تولید شده در سلولرادیکال

). 20شـود ( دام مـی  از تنش جلوگیري کـرده و سـبب بهـود عملکـرد    
هـاي  افـزایش هورمـون   ) اظهـار داشـتند بـا   13هوشین و همکـاران ( 

تیروئیدي، رشد گوساله به دلیل افزایش مصرف خوراك، بهبود هضم و 
  یابد. جذب مواد مغذي افزایش می

  
  هاي سرم خونمتابولیت

نتــایج مربــوط بــه اثــرات مکمــل کــردن ویتــامین ث در جیــره 
نشـان   3هاي سرم خون در جـدول  هاي شیرخوار بر متابولیتگوساله

شود استفاده از ویتامین ث در که مشاهده میطورنداده شده است. هما
ي بـر غلظـت گلـوکز کلسـترول،     ریتـأث هـاي شـیرخوار   جیره گوساله

ساعت بعـد از   48هاي گلیسرید، آلبومین  و پروتئین کل در زمانتري
). کنـوار و  P<05/0بعـد از تولـد نداشـت (    45و  21، 7تولد، روزهاي 

 15و  10بیک اسـید بـه میـزان    ) با بررسی اثرات اسکور16همکاران (
گرم در روز در بوفالو گزارش کردند که غلظت گلوکز خون با افـزودن  

) بـا تزریـق   22اسید اسکوربیک کاهش یافـت. امیـدي و همکـاران (   
-ویتامین ث در گوسفندان بلوچی تحت استرس گرمایی تـأثیر معنـی  

گلیسرید مشـاهده نکردنـد.   داري را در غلظت خونی کلسترول و تري
میلـی گـرم در    600) مصرف 25رمضانی و همکاران گزارش کردند (

، روز  ویتامین ث در گوساله شیرخوار تأثیري بر غلظت پـروتئین کـل  
) 14گلیسـرید نداشـت. کـیم و همکـاران (    آلبومین، کلسترول و تـري 

ها، غلظت آلبومین در گوساله ثگزارش کردند که استفاده از ویتامین 
چنـین سـیفی و همکـاران    هم .تأثیر قرار ندادو پروتئین کل را تحت 

هـا بـر   به جیـره گوسـاله   ث) نیز نشان دادند که افزودن ویتامین 28(
 غلظت آلبومین سرم خون موثر نبود. 

  
   سرمزیست فراهمی ویتامین ث و آنزیم هاي 

نتایج مربوط به اثرات مکمل کردن ویتامین ث بر زیست فراهمی 
 سرمپراکسیداز و سوپراکسید دسموتاز  ویتامین ث و غلظت گلوتاتیون

نشـان داده شـده اسـت. غلظـت      4هاي شـیرخوار در جـدول   گوساله
روز بعد از تولـد افـزایش    21خون در زمان  سرمسوپراکسید دسموتاز 

داري را با افزودن ویتامین ث نسبت به گـروه شـاهد نشـان داد    معنی
)05/0<Pدار نبود. غلظت یهاي دیگر این اثر معنکه در زمان). درحالی

روز بعد از تولد نسبت به گروه  45خون نیز  سرمگلوتاتیون پراکسیداز 
). غلظــت گلوتــاتیون پراکســیداز در P=05/0شــاهد افــزایش یافــت (

هاي دیگر تحت تأثیر ویتامین ث قرار نگرفت. غلظت ویتامین ث زمان
نسـبت بـه    45هاي مکمل شده با ویتامین ث در زمـان  سرم گوساله

). الندکویسـت و  P>05/0داري نشـان داد ( ه شاهد افزایش معنیگرو
) بیان کردند که غلظت پالسمایی ویتـامین ث در زمـان   18فیلیپس (

میلی گرم بر دسی لیتر است و تـا سـن یـک     46/0-2/1تولد گوساله 
یابد. غلظت پالسمایی ویتامین ث در گوساله هفتگی سریعا کاهش می

تا وقتی که ساخت آن در داخـل بـدن    تقریبا تا سن سه هفتگی یعنی
ماند. سپس غلظت آن تا  از سه تا شش مـاهگی  آغاز شود، پایین می

تـرین افـزایش غلظـت پالسـمایی     باید. در تحقیقی بـیش افزایش می
-هفته پس از تولـد گـزارش شـده بـه     2تا  1هاي در بره ثویتامین 

ظـت  سـاعت باعـث افـزایش غل    5که تزریق ویتامین ث بعد از طوري
  ). 4گرم در کیلوگرم وزن بدن شد (میلی 50پالسمایی تا 

) گزارش کردند که استفاده از فرم سدیم و 19ماسلود و همکاران (
ساعت در محیط شکمبه  9/6فسفات با نیمه عمر  1کلسیم آسکوربیل 

هاي غیرپوشش دار پایدار بوده و زیست فراهمی بیشتري نسب به فرم
) گزارش کردند که میزان ویتـامین ث  32(دارند. تاکاشی و همکاران 

یابد که ایـن ممکـن   ها کاهش میپالسما در طول پرواربندي گوساله
عنوان عاملی براي کنترل استرس است به دلیل مصرف ویتامین ث به

) نشان دادنـد  23اکسیداتیو باشد. مشابه با این نتایج پوگ و هانسن (
اول زنـدگی کـاهش   روز  90که غلظت  ویتامین ث پالسما در طـی  
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یابد اما با مصرف ویتامین ث ایـن کـاهش در غلظـت پالسـمایی     می
که نتایج این مطالعه نیز نشان طورشود. همانویتامین ث مشاهده نمی

ساعت بعد از تولد مقـدار ویتـامین ث در گـروه شـاهد      48دهد در می

بر گرم میلی 27/0ام به  7لیتر بود که در روز گرم بر دسیمیلی 31/0
  لیتر رسیده بود.دسی

  
  1هاي شیرخوار هلشتاینبر عملکرد رشد گوساله ویتامین ثودن زاثر  اف - 2جدول 

Table 2- Effect of vitamin C supplement on growth performance of Holstein suckling calves1   

 
P-value 

  
SEM 

  جیره هاي آزمایشی
Experimental diets اقالم 

Items ویتامین ث  
Vitamin c 

  شاهد
Control 

 وزن بدن (کیلوگرم)                     
Body Weight (kg) 

 شروع 36.33 36.83  1.33  0.62
Initial 

  نهایی  64.13 70.33  0.83  0.04
Final 
 افزایش وزن روزانه (گرم در روز)
Average Daily gain (g/day) 

 ماه اول 383.33 408.38  26.60  0.52
First month 

 ماه دوم  725.01 843.67  24.85  0.07
Second month 

0.04  12.89  a528.22 b433.35  کل دوره 
Total period 

 (گرم در روز)  ماده خشک خوراكمصرف 
Starter dry matter Intake (g/day)  

 ماه اول 206.18 204.17  25.04  0.95
First month 

0.04 28.01  a743.63 b609.50  ومماه د 
Second month 

0.03  24.21  a408.10 b325.98  کل دوره 
Total period 

 (گرم در روز)  ماده خشک شیرمصرف 
 Milk dry matter Intake (g/day) 

 ماه اول 608.40 608.60 0.45 0.76
First month 

 ماه دوم 750.80 750.20 0.66 0.54
Second month 

 کل دوره 656.20 656.40 1.18 0.90
Total period 
  بازده خوراك 
Feed Efficiency 

 ماه اول 0.47 0.50  0.03  0.81
First month 

 ماه دوم  0.53 0.56  0.03  0.61
Second month 

 کل دوره  0.44 0.50  0.01  0.06
Total period 

 ).P > 0/ 05( دارند یکدیگر با داريمعنی اختالف مشابه غیر حروف با ردیف هر هايمیانگین 1
1Means within the same row with different superscripts differ (P<0.05). 
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  1هاي شیر خوار هلشتاینگوساله هاي خونمتابولیتبر  ویتامین ثاثر   - 3جدول 
Table 3- Effect of vitamin c supplement on blood metabolites of Holstein  suckling calves 1 

P-value SEM 
  آزمایشی هايجیره

Experimental diets اقالم  
Items ویتامین ث  

Vitamin c 
  شاهد

Control 
 گلوکز (میلی گرم بر دسی لیتر)
Glucose (mg/dL) 

  روز دوم 81.60 84.20 7.56 0.81
Day 2 

  روز هفتم 80.00 86.20 7.01 0.54
Day 7 

  21روز  78.60 75.40 2.37 0.81
Day 21 

  45روز  77.40 74.60 2.03 0.68
Day 45 
 کلسترول (میلی گرم بر دسی لیتر)
Cholesterol (mg/dL) 

  روز دوم 83.60 81.42 4.06 0.97
Day 2 

  روز هفتم 82.60 81.80 3.01 0.85
Day 7 

  21روز  92.40 89.80 6.34 0.96
Day 21 

  45روز  88.00 84.80 5.42 0.82
Day 45 
 تري گلیسرید (میلی گرم بر دسی لیتر)
Triglycerides (mg/dL) 

  روز دوم 25.40 27.80 5.11 0.74
Day 2 

  روز هفتم 22.80 24.72 5.77 0.99
Day 7 

  21روز  20.80 22.20 1.22 0.20
Day 21 

  45روز  19.00 20.20 0.72 0.27
Day 45 

 ن کل (گرم بر دسی لیتر)یپروتئ
Total protein (g/dL) 

  روز دوم 6.42 7.09 0.73 0.53
Day 2 

  روز هفتم 6.95 6.72 0.59 0.19
Day 7 

  21روز  7.48 7.62 0.26 0.72
Day 21 

  45روز  7.07 7.84 0.27 0.08
Day 45 
 آلبومین (گرم بر دسی لیتر)
Albumin (g/dL) 

  روز دوم 2.64 2.72 0.10 0.60
Day 2 

  روز هفتم 2.52 2.62 0.11 0.43
Day 7 

  21روز  2.90 3.10 0.15 0.39
Day 21 

  45روز  3.23 3.58 0.19 0.52
Day 45 

 ).P > 0/ 05( دارند یکدیگر با داريمعنی اختالف مشابه غیر حروف با ردیف هر هايمیانگین1
 1Means within same row with different superscripts differ (P<0.05). 
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  1هاي شیر خوار هلشتاینگوساله و ویتامین ث پراکسیداز گلوتاتیون و دسموتاز سرم سوپراکسید غلظتبر  ویتامین ثودن زاثر  اف - 4جدول 
Table 4- Effect of vitamin c supplement on serum concentrations of Superoxide dismutase , glutathione peroxidase and Vitamin C 

Holstein  suckling calves1 

P-value SEM 

  هاي آزمایشیجیره
Experimental diets فراسنجه  

Parameter  ویتامین ث  
Vitamin c 

  شاهد
Control 

  دسموتاز (واحد در گرم) سوپراکسید
Superoxide dismutase (U/g) 

  روز دوم 38.68 42.92 4.12 0.58
Day 2 

  روز هفتم 40.04 43.12 3.20 0.90
Day 7 

0.01 1.99 48.72a 39.02b  21روز  
Day 21 

  45روز  46.01 52.51 5.54 0.09
Day 45 

  پراکسیداز (واحد در گرم) گلوتاتیون
Glutathione Peroxidase (U/g) 

  روز دوم 440.01 446.12 19.28 0.97
Day 2 

  روز هفتم 442.03 466.41 27.45 0.71
Day 7 

0.26 17.67 468.42 438.78 
  21روز 

Day 21 

0.05 16.58 456.20a 405.01b  45روز  
Day 45 

  (میلی گرم بر دسی لیتر) ویتامین ث
Vitamin C (mg/dl) 

  روز دوم 0.32 0.34 0.08 0.81
Day 2 

  روز هفتم 0.27 0.30 0.03 0.79
Day 7 

  21روز  0.29 0.42 0.05 0.09
Day 21 

0.05 0.05 0.47a 0.30b  45روز  
Day 45 

 ).P > 0/ 05( نددار یکدیگر با داريمعنی اختالف مشابه غیر حروف با ردیف هر هايمیانگین 1
1Means within same row with different superscripts differ (P<0.05). 

  
خون  سرماما با دریافت ویتامین ث افزایشی در میزان ویتامین ث 

 47/0میـزان آن بـه    45که در روز طوريها مشاهده گردید بهگوساله
ا بررسـی اثـرات   ) ب8لیتر رسید. گانایی و همکاران (گرم بر دسیمیلی

ها نشان دادند که استفاده از این ویتامین در جیره ویتامین ث در بوفالو
بوفالوها سـبب افـزایش غلظـت سوپراکسـید دسـموتاز و گلوتـاتیون       

) گزارش کردند که استفاده 17است. کومار و همکاران (پراکسیداز شده
اسـت.  از ویتامین ث سبب کاهش غلظت گلوتاتیون پراکسـیداز شـده  

سطح پایین غلظت گلوتاتیون پراکسیداز ممکن است ناشی از کـاهش  
هاي سلولی در نتیجه استفاده از ویتـامین ث باشـد. کوسـاك و    آسیب

ي بر غلظـت  ریتأث) نشان دادند که استفاده از ویتامین ث 5همکاران (
پالسمایی ویتامین ث نگذاشت اما سبب افزایش غلظـت سوپراکسـید   

) با استفاده از اسکوربیک اسید در 28اران (دسموتاز شد. سیفی و همک
هاي شیرخوار مشاهده کردند که آنزیم سوپراکسید دسموتاز در گوساله

ترین مقدار ترین مقدار و در هفته پنجم کمهفته اول پس از تولد بیش
چنین گلوتاتیون پراکسیداز در هفته اول پس از تولـد بـه   را داشت. هم

ترین مقدار خود رسید. بعد از تولد به کم 7ه ترین مقدار و در هفتبیش
هـاي مسـموم   در تحقیق دیگر استفاده از اسکوربیک اسـید در مـوش  

هـاي گلوتـاتیون پراکسـیداز و    سبب کاهش قابـل تـوجهی در آنـزیم   
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). وظیفه آنتی اکسیدانی ویتامین ث شامل 7سوپراکسید دسموتاز شد (
هـا بـر علیـه    سـلول  احیاي رادیکال آزاد و در نتیجه محافظت کـردن 

باشد. هاي اکسید کننده و بسیار فعال میهاي مخرب رادیکالواکنش
هاي اکسـیداتیو در  استفاده از مکمل ویتامین ث باعث کاهش استرس

  ) شد.2) و بز (9گوسفند (
  
  

  کلی گیرينتیجه
ها و زیست با بررسی اثرات ویتامین ث بر عملکرد رشد، متابولیت

توان نتیجه گرفت که استفاده هاي شیرخوار میفراهمی آن در گوساله
از ویتامین ث سبب بهبود افزایش وزن روزانـه، میـزان مـاده خشـک     
مصرفی، افـزایش غلظـت گلوتـاتیون پراکسـیداز و زیسـت فراهمـی       

گردد سطوح متفاوتی روزگی شد. پیشنهاد می 45ویتامین ث سرم در 
  قرار گیرد.از این ویتامین در گوساله شیرخوار مورد بررسی 
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Introduction1 It has been documented many times in various articles that the plasma vitamin C concentrations 

have been severely reduced during stress and disease in calves. Another report shows that the production of 
endogenous vitamin C was not apparently observed in dairy calves up to 4 months of age, and therefore the suckling 
calf depended on relatively low concentrations of vitamin C in consumed milk. Therefore, suckling calves are 
exposed to various pathogens that cause various diseases and consequently economic loss. One of the most 
important causes of mortality in suckling calves is their susceptibility to infections, since calves are more susceptible 
to intestinal and respiratory infections resulting in high mortality during this period. Therefore, use of dietary 
supplements and vitamins can improve the immune system and growth performance. Vitamin C is a water-soluble 
vitamin that has antioxidant properties and can kill free radicals produced in cells. The amount of vitamin C in the 
animal is reduced during stress and exposure to the disease. Therefore, providing it through starter rations can 
improve animal performance. There is limited research about the effects of vitamin C on the immune system and its 
beneficial effects in suckling calves. Hence, this study was aimed to evaluate the supplementation of vitamin C on 
growth performance and immune system of Holstein suckling calves.  

Materials and Methods For this experiment, 40 newborn Holstein calves with an average age of 1-10 days, and 
about 36±1 kg weight, were used in a completely randomized design with 2 treatments and 20 replications. The 
treatments included: 1) Control (starter and whole milk) 2) Control + daily 600 mg vitamin C. Average daily gain 
and feed intake were measured and feed efficiency was determined. Blood samples from each calf were taken 4 
times, including 48 h immediately after birth, 7, 21, and 45 days after birth. Total protein, albumin, triglyceride, 
cholesterol levels were measured by commercial kits (made by Pars Test Co.). Serum concentrations of vitamin C, 
super oxide dismutase and glutathione peroxidase were measured by commercial kits. 

Results and Discussion Results showed that using 600 mg vitamin C in the diets of suckling calves had 
significant effect on final weight. Supplementation of vitamin C in calf starter diet increased dry mater intake in 
second months and total period (P < 0.05). Vitamin C supplementation had no significant effect on feed efficiency 
in the first, second months and the total period. Feed intake decreased with increasing vitamin C content in feeds but 
improved feed conversion ratio. These researchers also reported that that vitamin C use had no effect on final 
weight. Vitamin C supplementation in suckling calves diet had no effect on serum concentrations of glucose, 
cholesterol, triglyceride, albumin, and total protein at 48 hours postpartum, days 7, 21 and 45 after birth compared 
with the control group (P>0.05). The effects of ascorbic acid at levels of 0, 10 and 15 g in Buffalo decreased glucose 
concentrations, these researchers stated that as the amount of ascorbic acid increased, glucose concentration 
decreased. Vitamin C supplementation had no significant effect on blood concentration of superoxide dismutase 
except 21 days after birth and glutathione peroxidase concentration except for 45 days after birth compared to the 
control group. Calves received ascorbic acid had the highest amount of superoxide dismutase in the first week after 
birth and the lowest in the fifth week. Glutathione peroxidase also reached its lowest level 45 days after birth. 
Furthermore, serum vitamin C concentration in suckling calves received vitamin C containing diet increased 
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significantly at 45 days after birth compared with the control group. This may be due to the intake of vitamin C as 
an agent for the control of oxidative stress. 

Conclusion By studying the effects of vitamin C on growth performance, blood parameters and bioavailability 
in suckling calves, it can be concluded that using this vitamin increased dry mater intake and average daily gain, 
glutathione peroxidase concentration and serum vitamin C bioavailability throughout the period. In general, 
supplementation of the diet of suckling calves with vitamin C had beneficial effects on the performance. It is 
concluded that vitamin C as supplementation of the diet (milk replacer or starter diet) may enhance immunity and 
resistance in Holstein suckling calves. 

Keywords: Antioxidant activity, Blood parameters Suckling calves, Vitamin C. 

  
 


