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   7391مهر ماه  7 :تاریخ پذیرش   7391تیر ماه  9تاریخ دریافت: 
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 .اشدبیم یقاتیو تحق یمورد توجه مراکز علم یسمیعملکرد متابول یامالح با منابع مختلف بر رو نیو اثر ا یاستفاده از منابع مختلف امالح معدن :زمینۀ مطالعه

های خونی مرتبط با عملکرد کبدی گاوهای شیری هلشتاین در مقایسه هدف از این مطالعه سنتز نانو ذرات سلنیم و بررسی تأثیر این نانو ذرات بر روی فراسنجه :هدف

 با سایر منایع سلنیم بود.

کاهش استفاده شد. با  –های شیمیایی اکسایش منظور سنتز نانو ذرات سلنیم از واکنش ای اجرا گردید.  بهآزمایشگاهی و مزرعه این مطالعه در دو مرحله: کارروش

راس گاو شیری  6ای، تشکیل نانو ذرات سلنیم و عدم تغییر در اندازه این نانو درات در طی زمان اثبات گردید. به منظور آزمایش مزرعه استفاده از تکنیک زتا سایزر

تیمار آزمایشی توزیع گشتند که  3ها در تکرار استفاده شد. دام 2تیمار آزمایشی و تعداد  3با  3*3روزه به شکل مربع التین  21هلشتاین در قالب طرح چرخشی 

های خونی مرتبط با عملکرد ( جیره محتوی نانو ذرات سلنیم. فراسنجه3( جیره محتوی سدیم سلنیت کلوییدی، 2( جیره محتوی سدیم سلنیت، 7عبارت بودند از 

ری ها اندازه گیروبین و کلسترول کل در آزمایش حاضر اندازه گیری شدند. همچنین در طول دوره آزمایشی مقدار ماده خشک مصرفی دامبدی شامل آلبومین، بیلیک

 شد. 

(. P=07/0ه از نانو ذرات سلنیم بود )میزان کلسترول پالسمای خون در گروه گاوهای تغذیه شده از سدیم سلنیت کلوئیدی بیشتر از گروه گاوهای تغذیه شد :نتایج

 قرار نگرفت. مارهایت ریتحت تاث یماده خشک مصرفتر از گروه یک بود. ( در گاوهای گروه سه پایینP=03/0( و آلبومین پالسما )P=00/0روبین )مقدار بیلی

ا شاخص کبدی های خونی مرتبط بمقایسه با دو منبع دیگر سبب بهبود فراسنجهرسد که مکمل نانو ذرات سلنیم در با توجه به نتایج فوق به نظر می :گیری نهایینتیجه

 و در نتیجه عملکرد کبدی و در نهایت بهبود وضعیت سیستم ایمنی گاوهای شیری شده است.
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مقدمه

امروزه نقش حیاتی سلنیم در کاهش وقوع شمار زیادی از 

ها در انسان و حیوانات بصورت گسترده پذیرفته شده بیماری

. مکانیسم این نقش، مرتبط با فعالیت برخی از (6است )

ط های مرتبها، بویژه سلولها در محافظت از سلولسلنوپروتئین

از ( کهای سیتوتوکسیها، لمفوسیتبا سیستم ایمنی )نوتروفیل

( است که عمدتاً در طول ROS) پذیرهای اکسیژن واکنشگونه

ها و شرایطی که )دوره انتقال گاوهای شیری( منجر به بیماری

در موارد  (9شوند )ها شده، تولید میلوکوسایتفعال شدن 

ها، متابولیسم کربوهیدرات، لپید و کمبود سلنیم در اندام

. در طول (30شود )و همچنین عملکرد کبد مختل می پروتئین
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های اهلی در برخی از های اخیر کمبود سلنیم در دامدهه

، این سبب (77کشورها به عنوان یک چالش مطرح شده است )

گشته که افزودن سلنیم به مواد خوراکی در مزارع برای تأمین 

این عنصر، به دلیل اثرات مثبتش بر روی عملکرد  مقدار کافی

های با (. جیره2گاوهای شیری، به صورت گسترده رایج گردد )

و سالمتی سیستم ایمنی در انسان  ترکیبات سلنیم برای رشد

های همچون (. سلنیم در آنزیم75،21و حیوان ضروری هستند )

وجود م گلوتاتیون پراکسیداز که فعالیت آنتی اکسیدانی داشته

ها در برابر اثرات آسیبی و سمی بوده و بوسیله حفاظت سلول

. (7ها نقش دارند )های آزاد، در رشد و توسعه سلولرادیکال

سطوح کافی سلنیم در خوراک تجمع هیدروپراکسیدهای 

ها را در برابر ها جلوگیری کرده و آنها و بافتلپیدی در ارگان

کند. سلنیم در پذیر محافظت میهای اکسیژن واکنشگونه

+( 2+( به غیر از )6+، 0، 0،-2طبیعت با عدد اکسایش متنوع )

وان تدد اکسایشی صفر را میوجود دارد. سلنیم غیر محلول با ع

. نانو ذرات (32در مقیاس نانو با یک کاهنده قوی بوجود آورد )

م وی تنطیسلنیم قرمز رنگ نه تنها اثرگذاری بیشتری بر ر

 Inو  In vivoها دارند همچنین بر اساس مطالعات سلنوآنزیم

vitro  در مقایسه با سایر ترکیبات سلنیم دارای سمیت کمتری

های غذایی . ترکیبات متنوعی از سلنیم در جیره(29باشند )می

روند، اما به دلیل فعالیت بیولوژیکی باالی سلنیم به کار می

-. کلیدی(35های در کاربرد این نانوذرات وجود دارد )نگرانی

های مینرالی ضرورتاً قابلیت دسترسی ترین عامل موثر مکمل

با آن فعالیت بیولوژیکی نیز ها نیست و همراه بیولوژیکی آن

. تفاوت بین مقدار نیاز به سلنیم و حد (71نقش مهمی دارد )

ای نسبت مزرعه مسمومیت آن کم بوده و کمبودش در حیوانات

. در نشخوارکنندگان بر (25باشد )به مسمومیتش پایین می

اشد بیت سدیم پایین میخالف غیر نشخواکنندگان جذب سلن

این بیشتر به دلیل محیط کاهنده شکمبه بوده که سبب تبدیل 

. (30ود )شترکیبات سلنیم به سلنیم غیر محلول یا سلنیداز می

همچنین گزارش شده که برخی ترکیبات در جیره که به نوعی 

همراه  فعالیت کاهندگی دارند همچون وجود اسید آسکوربیک

با رطوبت باعث کاهش عدد اکسایش سلنیم موجود در جیره 

های . یافته(70آورد )میشده و قابلیت بیولوژیکی آن را پایین 

اخیر نشان دادند که گاوهای تغذیه شده با سلنیم ارگانیک، 

مخمر، در انتقال سلنیم به گوساله از طریق انتقال جفتی -سلنو

بودند  تریه شده با سلنیت سدیم موفقدر مقایسه با گاوهای تغذ

ها در تجمع کبدی یا دفع نانو سلنیم، . جدا از تفاوت گونه(70)

NRC (2007 در برآوردی که از احتیاجات مواد مغذی برای )

ر را د گاوهای شیری بیان کرده است مقدار مورد نیاز این عنصر

ام اعالم کرده است که این مقدار مورد نیاز پیپی3/0حدود 

گیرد. بدون هیچ مسمومیتی مورد استفاده حیوان قرار می

همچنین در مطالعاتی که برای استفاده از این ماده انجام 

پذیرفته گزارش شده است که نانوذرات سلنیم در مقایسه با 

ظیم سیستئین در تنمتیونین و متیل سلنو  -سلنیت، سلنیم

تر بوده و مسمومیت کمتری دارد. ها با راندمانسلنو آنزیم

همچنین این نانوذرات در مقایسه با سایر ترکیبات سلنیم 

های قابلیت دسترسی باالتری داشته و این موارد در جوجه

گوشتی و بز به اثبات رسیده است. در رابطه با تجمع این ماده 

ی تجمع کبدی در استفاده از نانو ذرات ادر حیوانات؛ در مطالعه

سلنیم در مقایسه با سلنیت در آبزیان گزارش شده است، با این 

حال، در همین مطالعه به استفاده از نانو ذرات سلنیم در بز و 

های گوشتی اشاره شده، که نه تنها مسمومیتی در رابطه جوجه

نو ین نابا مصرف این نانو ذرات اشاره نشده بلکه اثرات مفید ا

ذرات در مقایسه با ترکیبات سلنیمی دیگر گزارش شده است 

(20.) 

نشان  2070و همکاران در سال  Mohapatraدر بررسی 

های مختلف در داده شده است، مقدار رسوب سلنیم در بافت

طیور تغذیه شده با جیره محتوی نانو ذرات سلنیم در مقایسه 

 ل سلنیم( کمتربا جیره حاوی سدیم سلنیت )شکل رایج مکم

به اهمیت این ماده مغذی  (26. در یک مقاله مروری )(20است )

ال برای درمان کبد چرب در گاوها اشاره شده است. با این ح

برخی از تحقیقات دیگر وجود دارد که در تضاد با نتایج فوق 

هستند. با این وجود، همچنان که در مطالب فوق ذکر گردید 

پایین بودن فاصله مقدار مورد نیاز سلنیم و حد مسمومیت این 

ماده معدنی کم مصرف در گاوهای شیری، و اهمیت استفاده از 

تخصصین تغذیه در این ماده معدنی؛ منجر به دقت بیشتر م

فرموله کردن مناسب این عنصر در جیره خوراکی گاوهای 

شیری شده است. با توجه به نقش کبد به عنوان موتور تنظیم 

های متابولیسمی و همچنین سمیت زدایی در بدن، در فعالیت

این بررسی از فعالیت کبدی به عنوان شاخص ارزیابی منابع 

نیم در مقابل سایر منابع مختلف سلنیم، بویژه نانو ذرات سل

سلنیمی در گاوهای شیری استفاد شد. در پژوهش حاضر از 

های خونی مرتبط با شاخص عملکرد کبدی، از فراسنجه

روبین، کلسترول و آلبومین استفاده های خونی بیلیفراسنجه

 یشد که به نوعی هم بازگوی عملکرد کبدی، و هم نشاندهنده
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ه هم رسد مقایستند. به نظر میوضعیت ایمنی و متابولیکی هس

های فاز حاد منفی ها که در زیر گروه پروتئینزمان این فراسنجه

ها هستند نمایانگر خوبی از گذار بر این نوع پروتئینتأثیر و 

باشد. همچنان که ها عملکرد متابولیسمی وضعیت بدن دام

تواند می Aویتامین و های آلبومین، کلسترول کاهش غلظت

ر تهای معمول؛ پایینشده از کاهش سنتز کبدی پروتئینمنتج 

تر بودن غلظت ها )ناشی از پایینبودن غلظت لیپوپروتئین

تر بودن غلظت رتینول متصل به کلسترول پالسما(، و پایین

( باشد. این Aپروتئین )ناشی از پایین بودن غلظ ویتامین 

ز به سنتوضعیت در طول دوره واکنش فاز حاد، فعالیت کبد را 

ها همچون فیبرینوژن، هاپتوگلوبین پروتئین سایر پروتئین

، سروپالسمین یا متالوتیوئونین به جای محصوالت Cگر واکنش

. فراسنجه خونی (3کند )کبدی نرمال منحرف میی نیپروتئ

ای هروبین پروتئین نبوده اما کلیرنس آن به سبب آنزیمبیلی

روبین عمدتاً به دلیل کاهش . افزایش بیلی(76باشد )کبدی می

روبین است. نس بیلیهای مسئول کلیرسنتز کبدی آنزیم

Bertoni  گزارش کردند که تغییرات  2073و همکاران در سال

تواند به عنوان شاخصی از تغییرات سنتز روبین میغلظت بیلی

های فاز حاد منفی باشد. همچنان که این کبدی پروتئین

محققان شاخص عملکرد کبدی را بیان کردند که اجزای آن 

روبین بود، که در واقع محققین با آلبومین، کلسترول و بیلی

توانند در رابطه با وضعیت استفاده از این شاخص بهتر می

عملکرد متابولیکی، تولید مثلی )به دلیل همبستگی این شاخص 

 ها قضاوت کنند. با وضعیت تولید مثلی( و التهاب دام

تحقیقات در رابطه با استفاده از نانو ذرات مواد معدنی 

های این نانو ذرات به ابتدایی است و قابلیتهنوز در مراحل 

منظور سرعت بخشیدن به تولید در دام و شیالت در حال بررسی 

است. در پژوهش حاضر، هدف مقایسه منابع سلنیمی )که با 

ها کاسته شده و همچنین با روش شیمیایی از شدت سمیت آن

 (یا کمتر )سلنیم کلوئیدی( اثرگذاری بیشتر )نانوذرات سلنیم و

گاوهای شیری بر روی ماده های جیرهبا منبع سلنیم رایج در 

های خونی مرتبط با شاخص فعالیت خشک مصرفی و فراسنجه

ها به عنوان شاخصی باشد. که به نوعی این فراسنجهکبدی می

از فعالیت کبدی نمایانگر فعالیت بیولوژیکی منابع مختلف 

 اند. سلنیم در نظر گرفته شده

 

 

  کارمواد و روش

این مطالعه  :شیآزما یطراح و ییغذا یهارهیج وانات،یح

ای با هدف مقایسه منابع در دو بخش آزمایشگاهی و مزرعه

ای ههای خونی مرتبط با شاخصمختلف سلنیم بر روی فراسنجه

عملکرد کبدی انجام پذیرفت. بخش آزمایشگاهی که عبارت بود 

صفر و نانو ذرات از سنتز سلنیم اکسید شده با عدد اکسایش 

ی گروه علوم دامی دانشگاه تهران سلنیم در آزمایشگاه تغذیه

راس گاو شیری هلشتاین  6ای تعداد انجام شد. در بخش مزرعه

کیلوگرم( در ایستگاه  615±25 دهی و وزنروز شیر 5±60)

تحقیقاتی بخش علوم دامی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 

های انجمن مراقبت از تورالعملدانشگاه تهران مطابق با دس

 متوازن( حیوانات در قالب طرح چرخشی 7995حیوانات ایران )

با سه جیره غذایی تغذیه شدند. گاوها در جایگاه انفرادی برای 

روزه( قرار داده شدند  63روزه )در مجموع  27سه دوره آزمایشی 

( جیره محتوی سدیم سلنیت 7ها ارائه شد: جیره به دام 3و 

( جیره محتوی سلنیم اکسید شده 2ام سلنیم(، پیپی3/0)

( جیره محتوی نانو ذرات سلنیم 3ام سلنیم(، و پیپی3/0)

که هر سه تیمار ام در روز نانو ذرات سلنیم(. به طوریپیپی3/0)

های مورد آزمایش قرار در کل دوره آزمایش مورد تغذیه دام

 NRCاحتیاجات بر اساس مین أتگرفتند. جیره خوراکی برای 

(. سدیم سلنیت، سدیم سلنیت 7( فرموله شد )جدول 2007)

کلوییدی و نانو ذرات سلنیم به عنوان منبع سلنیم در ترکیب 

ها در حد اشتها در دو وعده مکمل مواد معدنی اضافه شدند. جیره

در سرتاسر دوره آزمایشی مورد  76و  1های غذایی در ساعت

های خوراک بر گرفتند. تجزیه شیمیایی نمونهها قرار تغذیه دام

( انجام گرفت. برای 2000) AOACهای شاساس رو

گیری ماده خشک از آون خاکستر و برای سنجش میزان اندازه

ماده آلی، از کوره الکتریکی استفاده شد، پروتئین خام با دستگاه 

، (Foss Electric, Copenhagen, Denmark)کجلدال 

ستگاه سوکسله، دیواره سلولی و دیواره بدون چربی خام با د

سلولی بدون همی سلولز نیز با استفاده از دستگاه تعیین فیبر 

(Fibertic system, Tecator, 1010, Denmark)  و بر

گیری اندازه 7997و همکاران در سال   Van soestاساس روش 

 (. 2شدند )جدول
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 .ترکیب جیره. 7جدول 

 7جیره                                                                                                                                                                                                      

 3تیمار 2تیمار 7تیمار  7مواد غذایی درصد ماده خشک جیره

 30/23 30/23 30/23 یونجه خشک

 20/20 20/20 20/20 ذرت سیلو شده

 05/1 05/1 05/1 ی چغندر قندتفاله

 51/76 51/76 51/76 دانه جو

 00/9 00/9 00/9 دانه ذرت

 76/1 76/1 76/1 کنجاله سویا

 39/3 39/3 39/3 کنجاله تخم پنبه

 05/7 05/7 05/7 انوالکنجاله ک

 62/7 62/7 62/7 گلوتن ذرت

 10/7 10/7 10/7 پودر چربی کلسیمی

 59/7 59/7 59/7 پودر گوشت

 22/7 22/7 22/7 پودر ماهی

 - - 30/7 2 و ویتامینی )به همراه سدیم سلنیت( مکمل معدنی

 - 30/7 - 2 و ویتامینی )به همراه سدیم سلنیت کلوئیدی( مکمل معدنی

 30/7 - - 3 و ویتامینی )به همراه نانوذرات سلنیم( مکمل معدنی

 00/0 00/0 00/0 بیوتین

 76/0 76/0 76/0 نمک

 27/0 27/0 27/0 دی کلسیم فسفات

 26/0 26/0 26/0 اکسید منیزیم

 20/7 20/7 20/7 پروپلین گالیکول

 16/0 16/0 16/0 شیرینجوش 

 62/0 62/0 62/0 سنگ آهک

 50/0 50/0 50/0 زئولیت

  3و 7/0، 7/0، 3، 2، 3/0، 3، 17، 96، 796حاوی  .2: جیره همراه با نانوذرات سلنیم. 3: جیره همراه با سدیم سلنیت کلوئیدی، 2: جیره همراه با سدیم سلنیت،7. 7

D (IU700000 )(، ویتامین IU500000)A ویتامین . 3. و آنتی اکسیدانت منیزیم، آهن، مس، منگنز، روی، کبالت، ید  به ترتیب از کلسیم، فسفر، سدیم، گرم/کیلو گرم 

 .( بودمیلی گرم 700) Eویتامین 

 

 

 غلظت انرژی و مواد مغذی )درصد ماده خشک(.. 2جدول 
 7جیره                                                                                                                                                                                           

 3تیمار 2تیمار 7تیمار  ماده مغذی

 52 52 52 )درصد(ماده خشک

 71 71 71 )درصد(پروتئین خام

 7/0 7/0 7/0 )درصد(عصاره اتری

 0/30 0/30 0/30 )درصد(الیاف نامحلول در شوینده خنثی

 1/79 1/79 1/79 )درصد(الیاف نا محلول در شوینده اسیدی

 3/23 3/23 3/23 )درصد(ایالیاف علوفه

 06/0 06/0 06/0 سلنیم )میلی گرم/کیلو گرم(

های  درصد ماده خشک، پروتئین خام، دیواره . شاخص2: جیره همراه با نانوذرات سلنیم. 3: جیره همراه با سدیم سلنیت کلوئیدی، 2همراه با سدیم سلنیت،: جیره 7. 7

 سلولی، چربی خام، از طریق تجزیه شیمیایی در آزمایشگاه بر آورد گردید.
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 های خونی گاوهای تغذیه شده با منابع مختلف سلنیم.مجموع میانگین حداقل مربعات ماده خشک مصرفی و  غلظت فراسنجه .3جدول

 .داری.  عدم معنی2: جیره همراه با نانوذرات سلنیم. 3: جیره همراه با سدیم سلنیت کلوئیدی، 2: جیره همراه با سدیم سلنیت،7. 7
 

 

 

برای بررسی وضعیت متابولیسم گاوها، نمونه خون از همه 

)پیش از  01:30 ها در روزهای اول و آخر آزمایش در ساعتگاو

های تحت خال دارای هپارین خوراکدهی صبح( با استفاده از لوله

های خون روی گیری به عمل آمد و نمونههای دمی خوناز راه رگ

 0ها در دمای یخ به آزمایشگاه منتقل شدند. در آزمایشگاه نمونه

دور  3000دقیقه نگهداری و با  75تا  70برای  درجه سانتیگراد 

شدند و پالسما توسط میکروپیپت جدا شد.  وِژیفیسانترقه، در دقی

درجه  -20ها در دمای گیری فراسنجهپالسما تا زمان اندازه

ای هگیری فراسنجهسانتیگراد نگهداری گردید و سپس برای اندازه

روبین و آلبومین به آزمایشگاه کلسترول، بیلی ؛پالسمایی

برای کلسترول از دامپزشکی فرستاده شد. کیت آرمایشگاهی 

روبین از کیت پارس آزمون شرکت فرآسامد و آلبومین و بیلی

استفاده شد. در طول دوره آزمایشی آب تازه در هر جایگاه بصورت 

-ها با استفاده از متها قرار گرفت. جایگاهنامحدود در دسترس دام

ها در طول دوره های پالستیکی بستر سازی شده و این جایگاه

آزمایشی مجهز به سیستم تشکیل شده از سیستم پنکه و مه پاش 

 7بودند. در طول دوه آزمایشی گاوها اجازه داشتند در طول هفته 

ساعت نرمش روزانه داشته باشند. وضعیت سالمت گاوها طبق  2تا 

 . شددستورالعمل مزرعه توسط کارگر آموزش دیده روزانه بررسی 

دیم س :میسلن ذرات نانو و یدییکلو تیسلن میسد سنتز

سلنیت و آلبومین سرم گاوی در آب مقطر دی استریله حل شده 

تا محلولی از این دو ترکیب تهیه شود. محلول اسید آسکوربیک 

برای سنتز نانو ذرات سلنیم و سدیم سلنیت کلوییدی تهیه گردید. 

ار ررنگ آجری مورد سنتز ق سدیم سلنیت کلوییدی با شاخصه

و  Zhangگرفت. نانو ذرات سلنیم مطابق با روش پیشنهاد شده 

. اندازه ذرات و پایداری (36سنتز شد ) 2000همکاران در سال 

 Zetasizer nano)این نانوذرات با استفاده از دستگاه زتا سایزر 

 rn Instruments Ltd., U.K.)ZS, Malve  مورد بررسی

 قرار گرفت.

در این تحقیق از طرح مربع التین  :یآمار لیتحل و هیتجز

جیره  3با دو تکرار و به صورت اجرای چرخشی متوازن با  3*3

روزه استفاده گردید. طول دوره  21دوره آزمایشی  3غذایی، 

این  هایروز بود. جهت تجزیه و تحلیل آماری داده 10آزمایشی 

 استفاده گردید.  SASو نرم افزار  GLMتحقیق از روش 

 +Yijk = µاین تحقیق بصورت  مورد استفاده مدل آماری

ijk+ e k+ B j+ P iT   ، بود که در این طرحijkY ،µ،iT ،jP  ،

kB  وijke   رکورد مشاهده شده، میانگین کل جمعیت، اثر جیرهi 

 ام و اثرا اشتباه آزمایشی.  kام، اثر مربع  jام، اثر دوره آزمایشی 

 نتایج 

 سنتز نانو ذرات سلنیم با متوسط اندازه :میسلن ذرات نانو سنتز

 Zetasizer) زریزتاسانانومتر با استفاده از دستگاه نانو  722ذرات 

nano ZS, Malvern Instruments Ltd., U.K.)   نشان

ماه بعد از سنتز دوباره  2داده شد. همچنین اندازه این نانو ذرات در 

ین گرفت که نتایج اتوسط دستگاه نانو زتا سایزر مورد بررسی قرار 

 ی عدم تغییر محسوس در اندازه این ذرات بود. بررسی نشان دهنده

ت به با تغییر رنگ سدیم سلنی :یدیکلوئ تیسلن میسد سنتز

رنگ آجری توسط واکنش اکسایش کاهش بین سدیم سلنیت با 

 آسکوربیک اسید انجام پذیرفت. 

P-Value                                                                                                    

 SEM 2*7 3*7 3*2 3 ماریت 2 ماریت 7 ماریت7 شاخص

 NS2 NS NS 05/0 5/76 1/76 7/71 (گرم لوی)ک یمصرف خشک ماده

 ab30/752 a1/763 b11/721 51/70 NS NS 07/0 (تریل ی/دسگرم یلی)م کلسترول

 (تریل ی/دسگرم یلیم) نیروب یلیب
a2657/0 b2225/0 ab2305/0 071/0 00/0 NS NS 

 (تریل ی)گرم/دس نیآلبوم
a0270/0 ab31/0 b32/0 77/0 NS 03/0 NS 
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ر تیمارهای آزمایشی مورد بررسی قرا :یمصرف خشک ماده

گرفته در این پژوهش، یا به عبارتی بهتر منابع مختلف سلنیم تأثیر 

 (.3ها نداشت )جدول داری بر روی ماده خشک مصرفی داممعنی

که در همچنان :یکبد عملکرد با مرتبط یخون یهافراسنجه

های داری در فراسنجهنشاان داده شده است تفاوت معنی 3جدول 

بین تیمارهای آزمایشااای دیده خونی مرتبط باا عملکرد کبدی در 

شود. بطوریکه میزان کلسترول پالسمای خون در گروه گاوهای می

ترول کلسم سالنیت کلوئیدی، بیشتر از مقدار تغذیه شاده از سادی

پالساامای گروه گاوهای تغذیه شااده از نانو ذرات ساالنیم بود و این 

در عین حاال باا گروه گاوهای   ،(P=07/0داری بود )تفااوت معنی

داری نداشت. همچنین غذیه شاده با سادیم سالنیت تفاوت معنیت

روبین پالساااما در گروه گاوهای تغذیه شاااده با مکمل مقدار بیلی

ر تداری پایینمعدنی دارای ساادیم ساالنیت کلوئیدی، به طور معنی

از گروه گاوهای تغذیه شاااده با جیره همراه سااادیم سااالنیت بود 

(00/0=Pو با گروه گاوهای تغذیه شاااد ) ه با جیره همراه نانو ذرات

داری نداشت. میزان آلبومین پالسمای خون در سلنیم تفاوت معنی

گروه گاوهای تغذیه شااده با جیره دارای نانو ذرات ساالنیم به طور 

تر از گروه گاوهای تغذیه شااده با ساادیم ساالنیت داری پایینمعنی

ز سلنیت ا( در حالیکه با گاوهای تغذیه شده با سدیم P=03/0بود )

 داری نداشت.لحاظ آماری تفاوت معنی

 بحث

همچنان که در بخش نتایج نشان داده شد میزان کلسترول 

ها تحت تاثیر نوع منبع سلنیم قرار گرفت بطوریکه این کل در دام

بود.  2070و همکاران در سال  Bunglavanنتایج مشابه با نتایج 

یم بر ابع مختلف سلنبدین ترتیب که این پژوهشگران، اثر تغذیه من

روی موش صحرایی را مورد مطالعه قرار دادند، در مطالعه مذکور، 

برخی از منابع سلنیم در مقایسه با گروه کنترل باعث کاهش 

کلسترول کل خون شد، این اثر گذری در نانوذرات بیشتر قابل 

ی ها. پیشنهاد شده مکمل سلنیم فعالیت گیرنده(0مشاهده بود )

و ( 1دهد )( را افزایش میLDLهای با چگالی پایین )لیپوپروتئین

د دهگلوتاریل کوآنزیم آ ردوکتاز را کاهش می-متیل -OH -3بیان 

کلسترول و کلسترول  LDLکه این هم منجر به کاهش مقدار  ( 1)

 Mohapatraی . همچنین این نتایج در مطالعه(37شود )کل می

که اثرات نانوذرات سلنیم را بر روی  2070در سال و همکاران 

. همچنین (20شود )بررسی کردند مشاهده میگذار تخمهای مرغ

Yang  گزارش کردند که کلسترول کل  2072و همکاران در سال

روز از مکمل سلنیم استفاده  02که به مدت  های گوشتیجوجه

فت قرار نگرتأثیر های گروه کنترل تحت کردند در مقایسه با جوجه

در گاوهای اوایل شیردهی تغذیه مکمل سلنیم تاثیری بر روی  (.33)

 2070و همکاران در سال  Netto. (72کلسترول پالسما نداشت )

گزارش کردند که مقدار کلسترول گوشت در هنگامی که مکمل 

. گلوتاتیون (23سلنیم به جیره اضافه شد کاهش پیدا کرد )

یک سلنو آنزیم آنتی اکسیدان ضروری برای محافظت  0پراکسیداز 

شدن لپیدها است بنابراین سلنیم در تغییر در مقابل پرواکسیده 

در گاوهای شیری تغذیه شده با مکمل  .متابولیسم لپید نقش دارد

. در (79آلی سلنیم کاهش مقدار کلسترول نشان داده شده است )

از نانو ذرات سلنیم کمترین مقدار  شدهاین مطالعه، گاوهای تغذیه 

رسد این پایین بودن، از کلسترول را داشتند که به نظر می

های نانو ذرات، که در بخش مقدمه اشاره شد، ناشی شده ویژگی

 باشد.

 نآگلوبولین و افزایش غلظت  :نیآلبوم نسبت بودن نییپا 

، (0ی فعالیت وضعیت سیستم ایمنی حیوانات است )نشان دهنده

، افزودن 2070و همکاران در سال  Bunglavanی در مطالعه

سلنیم سبب ام نانوذرات سلنیم و سایر منابع پیپی75/0مقدار 

شد  هگلوبولین، و افزایش گلوبین مشاهد کاهش در نسبت آلبومین:

که این نتایج، اثرگذاری بیشتر این منابع بر روی سیستم ایمنی را 

 با افزودن 2072و همکاران در سال  Yangکند. در مقابل، بیان می

های جوجه گوشتی این تاثیر را مشاهده نکردند ام در جیرهپیپی3/0

ام پیپی2/0 های بوفالو مقداربا این حال، هنگامی که تلیسه (.33)

سلنیم مصرف کردند افزایش در مقدار گلوبولین و کاهش در مقدار 

. همچنین (73آلبومین و نسبت آلبومین:گلوبولین را تجربه کردند )

ام مصرف پیپی3/0 نر که مقدار یهابوفالوهای این نتایج در گوساله

 با گذاری کههای تخم. این نتایج در مرغ( 27کردند مشاهده شد )

مشاهده شد  زیشده بودند نام نانو ذرات سلنیم تغذیه پیپی3/0

دهد عالوه بر خود سلنیم نوع . همچنان که مطالعات نشان می(20)

منبع سلنیم بر متابولیسم آلبومین و نسبت گلوبولین به آلبومین 

ذرات  گذاری بیشتر نانوتأثیر گذار است و نتایج پژوهش حاضر تأثیر 

سبت به منابع دیگر سلنیم را نشان داد. در مطالعه سلنیم ن

Zavodnik  با منبع آلی  مکمل سلنیم 2077و همکاران در سال

وبین ردر مقایسه با نیتریت سلنیم به طور قابل توجهی فعالیت بیلی

د سلنیم . همچنین کمبو(30و ترکیباتش را در خوک کاهش داد )

ترانسفراز شده که این هم  -سبب افزایش فعالیت گلوتاتیون اس

های اتصالی شده و در نهایت مقدار ترکیباتی منجر به افزایش جایگاه

 دهدهای آلی را افزایش مینیونروبین، هم و سایر آاز قیبل بیلی

 (. در یک پژوهش نشان داده شد که مکمل سلنیم سبب کاهش71)
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 روبین شده استهای مرتبط با افزایش دهنده بیلیآنزیم فعالیت

که در واقع این کاهش از تعادل بین درجه تنش اکسیداتیو و  (21)

در مطالعه  (5گیرد )یدانی در کبد نشات میظرفیت آنتی اکس

Zofia  نشان داده شد که مکمل سلنیم  2002و همکاران در سال

 . ( 22روبین موش صحرایی نداشت )قدار بیلیتاثیری بر م

با توجه به نتایج به دست آمده از سه شاخص مرتبط با فعالیت 

پژوهش  ها درکبدی فوق، و با نظر به اینکه برآیند نتایج این شاخصه

ملکرد کبدی درگاوهای تغذیه حاضر نشان دهنده بهبود فعالیت ع

فاده توان گفت که استباشد، از اینرو میکننده از نانو ذرات سلنیم می

از این نانو ذرات در هنگامی که گاوها در معرض تجربه چالش در 

فعالیت کبدی باشند )همچون دوره انتقال در گاوهای شیری( 

 تواند مورد تحقیق و بررسی پژوهشگران باشد.می

با توجه به نتایج فوق به نظر می رسد که مکمل  :خالصه

نانو ذرات سلنیم در مقایسه با دو منبع دیگر، بخصوص سدیم 

های خونی مرتبط با سلنیت کلوئیدی سبب بهبود فراسنجه

شاخص کبدی و در نتیجه عملکرد کبدی و در نهایت بهبود 

وضعیت سیستم ایمنی گاوهای شیری شده است. از طرفی دیگر 

ه به نتایج گاوهای تغذیه شده با مکمل سدیم سلنیت، به با توج

رسد که استفاده از منابع سلنیمی با پایداری بیشتر در نظر می

مقابل عوامل کاهنده همچون اسید آسکوربیک، در جیره خوراکی 

گاوهای شیری مثمرثمرتر باشد. با این حال، تحقیقات در رابطه 

هنوز در مراحل ابتدایی است با استفاده از نانو ذرات مواد معدنی 

های این نانو ذرات به منظور سرعت بخشیدن به تولید قابلیتو 

 در دام و شیالت در حال بررسی است.

  سپاسگزاری

از معاونت محترم پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع 

طبیعی دانشگاه تهران، همکاران ایستگاه آموزشی و پژوهشی و 

آید. علوم دامی قدردانی بعمل میکارکنان آزمایشگاه تغذیه گروه 

از  تیاز نخبگان و صندوق حما تیحما ادیاز بن نیهمچن

 نیا رد یمال یهاتیبه خاطر حما یجمهور استیپژوهشگران ر

 .گرددیم یپروژه تشکر و قدردان
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Abstract 
BACKGROUND: Application of different source of minerals and their effect on metabolic performance a current issue 

in animal science and research centers. 

OBJECTIVES: The objective of this study was synthesis of selenium nanoparticles and to investigate its effect 

compared with other selenium sources on the blood parameters associated with the liver functional index of Holstein 

dairy cow. 

METHODS: This study was conducted in two phases: laboratory and farm. Oxidation-reduction chemical reactions 

were used to synthesize selenium nanoparticles. The formation and non-change of Se nanoparticles size were confirmed 

by particle size analyzer. In order to perform farm experiment, 6 dairy cows were allocated into three treatments and 2 

replicates in a 3×3 Latin square experiment with 28 days change over the period. The animals were distributed to three 

treatment groups. Treatments (diets) were 1) control (sodium selenite source), 2) colloid sodium selenite and 3) 

selenium nanoparticles. Blood parameters associated with the liver functional index, including albumin, bilirubin and 

total cholesterol were measured in the present experiment. Also, dry matter intake of cows was recorded. 

RESULTS: The blood plasma cholesterol of cows fed the colloidal sodium selenite was higher than cows fed the 

selenium nanoparticles (P-Value =0.01). The blood serum albumin (P-Value =0.03) and bilirubin levels (P-Value 

=0.04) were lower in group 3 compared with group 1. Dry matter intake was not affected by treatments. 

CONCLUSIONS: According to the results of this experiment it seems selenium nanoparticles supplementation   

improves blood parameters associated with the liver functional index, which can better improve immune system of 

dairy cows than two other sources of selenium. 
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Figure Legends and Table Captions 

Table 1. Ingredient composition of diet. 

Table 2. Energy and nutrient concentration (% dry matter). 

Table 3. Least square means for dry mater intake and blood parameters of cows fed with different selenium sources. 
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