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تاریخ پذیرش مقاله1396/04/18 :

تاریخ وصول مقاله1395/10/11 :

چكيده
در این تحقیق تأثیر لیکوپن و مکم انرژی (ذر ) بر کمیت آغوز و غلظت ایمنوگلوبولین  )IgG( Gدر خون و آغوز میشهای آبستن

بررسی شد .تعداد  40رأس میش آبستن چندشکمزا (میاناین وزن  68 ± 8/4کیلوگرم) در ماه آخر آبسفتنی بفا چهفار جیفر آزمایرفی
شام  .1جیر پایه (شاهد)؛  .2جیر پایه حاوی یکدهم گرم لیکوپن در روز (لیکوپن)؛  .3جیر پایه بهعالو  300گرم ذر
(ذر ) و  .4جیر پایه حاوی یکدهم گرم در کیلوگرم ماد خرک لیکوپن بهعالو  300گرم ذر

خرد شده

خرد شده (لیکفوپن+ذر ) تغذیفه

شدند .کمیت آغوز تولیدی در شش ساعت نخسفت پفس از زایفش بفا اسفتااده از تزریفق اکسفیتوسفین انفدازهگیفری شفد .غلظفت
ایمنوگلوبولین  Gدر خون در روز  14و روز قب از زایش و همچنین در آغوز در ساعت  6و  12پس از زایش تعیین شد .مقدار کمفی
آغوز در  6ساعت اول در تیمارهای ذر

و ذر

 +لیکوپن بیرتر( (p<0/05از شاهد و لیکوپن بود .غلظت خفونی ایمنوگلوبفولین G

میشهای شاهد کمتر( (p<0/05از تیمارهای ذر  ،لیکوپن و لیکوپن+ذر

بود .غلظت ایمنوگلوبولین  Gآغوز در تیمار لیکوپن+ذر

بیرتر ( (p<0/05از شاهد بود .نتیجه اینکه مکم کردن جیر میشها در ماه آخر آبستنی با لیکوپن و یک منبع انرژی (ذر ) عفالوه بفر
افزایش غلظت ایمنوگلوبولین  Gدرخون ،کمیت و کیایت آغوز تولیدی میشها را بهبود میبخرد.
كلیدواژهها :آغوز ،ایمنوگلوبولین  ،Gگوساند ،لیکوپن ،مکم انرژی.

* نویسنده مسئول

Email: kiani.a@lu.ac.ir

روزبه فالح ،علی كیانی

مقدمه

ویتامین  Aنیستند ،قادرند سیستم ایمنی جانوران را تحریک

در صنعت پرورش گوساند نر تلاا بفرههفای شفیرخوار

کنند] .[19از طرف دیار ،ترکیبا

بسفیار باالسفت ( 5تفا  30درصفد) و بفیش از 70درصفد

نرخوارکنندگان تنها بفهمقفدار کمتفر از  10درصفد تجزیفه

مر ومیر برهها در  48ساعت اوّل پس از تولد ر میدهفد

کاروتنوئیدی در شفکمبة

می شوند] .[13لذا می توانند وارد روده شده و جذ

خفون

] .[30برای نمونه ،میزان مفر ومیفر بفرههفای نفژاد لفری-

شوند .مطالعا

بختیاری ازتولد تا یکسالای بفین  20تفا  23درصفد و در

داده است که کاروتنوئیدها تکثیر سفلول هفای لناوسفیتی T

دور شیرخوارگی  10تفا  15درصفد گفزارش شفده اسفت

و  Bرا افزایش میدهند ] .[29تفاکنون پژوهرفی در مفورد

غلظت IgG

استااده از کاروتنوئید لیکوپن به عنوان محرک سیستم ایمنی

ارتباط مستقیمی با مر ومیر برهفای تفازه متولفدشفده دارد

در دامهای آبستن انجام نرده اسفت .هفدف از انجفام ایفن

] .[24از آنجایی که ایمنوگلوبولین های آغوز مسئول ایجفاد

پژوهش ،بررسی تأثیر استااده از لیکفوپن همزمفان بفا یفک

ایمنی در برهها هستند ،غلظفت آنهفا در آغفوز از اهمیفت

مکم انرژی بر کمیت و کیایت آغوز تولیفدی و همچنفین

ویژهای برخوردار است ] .[9چندالیه بودن جات میش مفانع

بر غلظت  IgGدر سرم و آغوز تولیدی مفیشهفای آبسفتن

عبور ایمنوگلوبولینها از جات و ورود آنها به خفون جنفین

بود.

] .[31کمیت آغوز و کیایت آن بهویژه از لحا

انجام گرفته با حیوانا

آزمایرااهی نرفان

میشود .بنابراین برهها با غلظت کم ایمنوگلوبفولین در خفون
یا بدون آن متولد میشوند ] .[9در مقاب دستااه گوارش بر
تازه متولد شده تا مد

مواد و روشها

زمان محدودی (حداکثر  12ساعت)

تعداد  40رأس میش آبستن چند شکمزا (میفاناین وزن 8/4

ایمنوگلوبولینهای موجفود در

 68 ±کیلوگرم) از نژاد لری -بختیاری در واحد پژوهرفی-

آغوز را دارد .بنابراین زندهمانی بفرههفا بفه کمیفت و کیایفت

آموزشفی نرفخوارکنندگان کوچفک دانرفکد کرفاورزی،

آغوز دریافتی در  24ساعت نخست بستای دارد ].[1

دانرااه لرستان مورد استااده قرارگرفت .میشها چهفار مفاه

در نرخوارکنندگان ،ایمنوگلوبولینها بهویژه ایمنوگلوبفولین

اول آبستنی بهصور چرای آزاد در پسچر مزارع ناهداری

 Gعمدتاً از خون مادر منرأ میگیرد و تا حدود کمفی هفم

شدند .در ماه آخر دور آبسفتنی ،مفیشهفا در جایافاهفای

در سلولهای اپیتلیال غدد پستانی در ماه آخر آبستنی سفنتز

اناففرادی بففه ابعففاد  1/5×2متففر ناهففداری شففدند .نیمففی از

میشود] .[20نکتة حائز اهمیت اینکه غلظت  IgGدر آغفوز

میشها با جیر پایه (جدول  )1تغذیه شدند .بقیة مفیشهفا

ارتباط مستقیم با غلظت پالسمایی  IgGدر خون میش دارد

عالوه بر جیر پایه در هاته های سفوم ،دوم و اول پفیش از

] .[11بنابراین هر عاملی که باعث افزایش سط  IgGخون

زایش بهترتیب به مقدار چهار ،پنج و شش گرم به ازای هفر

میش شود ،از لحا تئوری می تواند بهطور مستقیم غلظفت

کیلوگرم وزن بدن دانة ذر

دریاففت کردنفد .از روز دهفم

 IgGآغوز را افزایش دهد.

قب از زایش از هر گروه نیمی از میشها به مقدار یک گرم

بهطور استثنایی توانایی جذ

بهدلی ارتباط قوی بین غلظت  IgGدر آغوز و خون مفیش،

لیکوپن در روز (حداق بفه مفد

آثار عواملی که سیستم ایمنی میش را تحریفک مفیکنفد در

دریافت کردند .لذا میشها در  10روز آخر قب از زایش در

آغفوز مفنعکس مفیشفود] .[20شفواهدی وجفود دارد کفه

یکی از تیمارهای آزمایری قرارگرفتند .تیمارهای آزمایرفی

کاروتنوئیدی از قبی لیکوپن و لوتئین که پیشساز

شام ر  .1جیر پایه (شاهد)؛  .2جیره پایة حاوی یفکدهفم

ترکیبا
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 10روز قبف از زایفش)
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گرم لیکوپن در روز (لیکوپن)؛  .3جیفر پایفه  300 +گفرم
ذر

خوراک بهصور

روزانه برای هر رأس دام ثبت شد .تمفام

خرد شده (ذر ) و  .4جیر پایه حاوی یکدهم گرم

میش ها به خوراک و آ

روزانه به صفور

خفرد

داشتند .جیرهها به صور

کفامالً مخلفوط شفده در اختیفار

در کیلوگرم ماد خرفک لیکفوپن  300 +گفرم ذر

آزاد دسترسفی

شده (لیکوپن+ذر ) بود .برای تأمین لیکفوپن ازیفک گفرم

دامهفا قفرار گرففت .جیفر پایفه بفرای تفأمین  70درصفد

ماد تجاری لیکیمین که حاوی  100میلیگرم در هفر گفرم

نیازمندیهای تغذیهای میشهای آبسفتن تنظفیم شفد ].[25

ماد خرک لیکوپن بود ،استااده شد (شفماره اختفراع ملفی

نمر شاخص بدنی با لمسکردن ذخیر ماهیچه و چربی در

 ،90928شففرکت گففرین دام سففیمرت ،لرسففتان ،ایففران).

در ناحیة کمفر در زمفان شفروع

دو نوبت در روز در ساعا

خوراکدهی بهصور

باال و اطراف ستون فقرا

آزمایش و در زمان زایش تعیین شد ].[27

 8صب

و 4عصر انجام گرفت .میزان خفوراک مصفرفی و باقیمانفد
جدول  .1مواد خوراكی و تركیب شیمیایی جیرة پایه
مواد خوراکی
یونجه (گرم در کیلوگرم ماد خرک)

350

کاه جو (گرم در کیلوگرم ماد خرک)

520

کنسانتره( 1گرم در کیلوگرم ماد خرک)

117

مکم ویتامینی -معدنی

10

نمک

3

ترکیبا

شیمیایی جیر پایه

انرژی قاب سوختوساز (ماا کالری/کیلوگرم ماد خرک)

2/23

پروتئین خام (درصد)

12/6

فیبر نامحلول در شویند خنثی(درصد)

27/1

فیبر نامحلول در شویند اسیدی(درصد)

17/8

کلسیم (درصد)

0/6

فسار (درصد)

0/3

 .1کنسانتره حاوی جو  60درصد ،سبوس گندم  30درصد ،کنجاله سویا  8درصد ،دی کلسیم فساا

 0/7درصد ،کربنفا

کلسیم  1/3درصد بود.

نمونههای خون در دو هاته و یک روز مانده به زایفش

ویالهای در دار  1/5سیسی ریخته شده و تا زمان آنفالیز

(بهترتیب در  14و یک روز قب از زایش) از طریفق وریفد

در دمای  -20درجة سانتی گراد ناهداری شد .میزان غلظت

وداجی و با استااده از ونوجکت گرفته شد و در لولفههفای

 IgGسرم خون میش توسط روش االیزا غیرمسفتقیم تعیفین

حاوی مواد ضد انعقاد ریخته شد .ویفالهفای حفاوی سفرم

شد].[12

بهمد

سه ساعت در هوای آزاد ناهداری شدند سفپس بفا

حجم پستان با استااده از رابطة حجم نیمکره و پفس از

 15دقیقفه سفانتریایوژ شفد .سفرم در

اندازهگیری دقیق طول و عفرض پسفتان محاسفبه شفد].[7

دور  300بفهمفد
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شعاع پستان از حاص جمع طول پسفتان و عفرض پسفتان

رقتهای مختلف در چاهکهفای پلفت ریختفه شفد و بفه

تقسیم بر دو محاسبه شد .حجم پرپسفتان در زمفان زایفش

مد

یک ساعت در دمای  37درجة سانتیگفراد ناهفداری

توسط فرمول محاسبه حجم نیمکره محاسفبه شفد و حجفم

شد .سپس با محلول شسترو دهنده شسته شفد .در مرحلفة

خالی پستان از کم کردن میزان آغوز خارجشده از پستان در

بعدی آنتی بادی ضد  IgGگوساندی رقیق شده اضافه شد و
بففه مففد

زمان زایش محاسبه شد ].[7

یففک سففاعت در دمففای  37درجففه سففانتیگففراد

برای اندازه گیری مقدار کمی آغفوز تولیفدی مفیشهفا،

ناهداری شد و سپس شسته شد .در مرحلفة بعفدی حجفم

پستان میشها قب از زایش توسط پارچة کتانی پوشانده شد

مسفففاوی از دو محلفففول سوبسفففترا (تترامتیف ف بنزیفففدن و

تا برهها نتوانند تا قب از دوشیدن آغوز و ثبت میزان آغوز از

پراکسید هیدروژن) بالفاصله پس از افزودن به چاهک ها بفا

پستان مادر تغذیه کنند .پس از زایش میشها ،برهها به مد

یکدیار مخلوط شد .به هر حاره  100میکرولیتر از محلول

یک ساعت در کنار مادر ناهفداری شفدند تفا توسفط مفادر

اضافه و پلت به مد

خرک شفوند و سفپس بفه هفر مفیش بفه میفزان  5واحفد

شد (در این مرحله اتصال سوبسترا و آنزیم ردیفا

بینالمللی هورمون اکسیتوسین بهصور عضفالنی تزریفق

رنگ آبی می کند) .برای پایان دادن به واکنش رنگزدایی از

شد و هر دو پستان سفمت راسفت و پسفتان سفمت چفپ

محلففول متوقففف کننففده (اسففید سففولاوریک  0/18مففوالر)

دوشیده شد .آغوز دوشیده شده در تانک ذخیره آغفوز هفر

استااده شد .نتایج در طفول مفوج  450نفانومتر بفا دسفتااه

گروه ریخته شد .برههای هر گروه در شش ساعت اول بعد

االیزاریدر خوانده شد و سپس نمودار استاندارد هفا توسفط

از تولد بر اساس وزن بدن با آغوز مادر توسط سرپسفتانک

دستااه االیزا رسم شد و با مقایسه تراکم نفوری ( )ODهفر

تغذیه شدند .پس از آن برهها از پستان مادر و بهطور طبیعی

کدام از نمونه ها با تفراکم نفوری اسفتانداردها غلظفت IgG

تغذیه شدند .پس از دوشیدن کام آغوز و اندازهگیری میزان

محاسبه شد ] .[12نمونههای آغوز در حمفام بفنمفاری در

آغوز تولیدی ،مقدار  10سیسی از آغوز در دمای  -20درجفة

دمای  40درجة سانتیگراد با آ

یونیزه شده به نسفبت 1ر،1

سانتیگراد ناهداری شد .نمونهگیری از آغوز در دو نوبفت در

1ر 4و1ر 8بر طبق ویسکوزیته رقیق شدند و درصد چربفی،

 6و  12ساعت اول پس از زایش صور گرفت.

الکتففوز و پففروتئین توسففط دسففتااه میلکواسففکن (فففوس

غلظت  IgGدر آغوز و درخون با استااده از کیت هفای

 15دقیقه در محفیط تاریفک انکوبفه
تولیفد

الکتریک ،ایناراآناالیزر ،کپنها  ،دانمارک) تعیین شد.

تجاری ( (SHEEP IgG-GWB-OVI374اندازهگیفری شفد

آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی بفا  4تیمفار و 10

] .[12بهطور خالصه ،نخست نمونههای آغفوز بفه طریقفة

تکرار برای هر تیمفار انجفام شفد و دادههفای آزمفایش بفا

رقیقسازی پیدرپی ،به رقت یک میلیونم رسید .در مرحلفة

استااده از رویه مدل خطی عمفومی ) (GLMدر نفرم اففزار

بعدی نمونة آغوز با آنتی بادی پوشاننده به نسبت یک صدم

( SAS )9/1برای رابطة  1تجزیه ومیاناینها با کمک آزمون

از استوک اصلی به مد

 24ساعت پوشانده شد .سفپس از

محلول بافر سالین با غلظت یکدرصد به مد

توکی در سط

احتمال پفنج درصفد مقایسفه شفدند ].[28

یک ساعت

دادههای تکرار شده در زمان مانند وزن بدن ،نمر شفاخص

در دمای  37درجة سانتیگراد برای بلوکهکردن استااده شد.

بدنی ،مصرف خوراک ،نمونههفای خفونی ،آغفوز و حجفم

در مرحلة بعدی به مقدار  100میکرولیتر از نمونههای رقیق

پستان با استااده از رویفه  Mixedتوسفط نفرماففزار آمفاری

شده آغوز و خون میش به همراه اسفتاندارد هافتگانفه بفا

( SAS )9/1برای رابطة  2تجزیه و میاناینها با اسفتااده از
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گزینه  PDIFFمقایسه شدند .در این مدل تیمار به عنوان اثر

نتایج و بحث

ثابت و حیوان بهعنوان اثر تصادفی در نظر گرفته شد.

میاناین وزن بدن ،نمر شاخص بدنی ،مصفرف خفوراک و

Yij = µ +ai + e ij

حجم پستان در یک مفاه آخفر آبسفتنی در جفدول  2آمفده

که در این مدل  Yijمرفاهد مربفوط بفه مفیش  jام در

است .وزن میش ها در سه هاتة قب از زایش و روز زایفش

()1

تیمار  iام µ ،میاناین ک  ai ،اثر ثابفت تیمفار  iام و  eijاثفر

تااو

خطای مرتبط با مراهده ( ijخطای آزمایری) بود.

معناداری در بین تیمارهای مختلف در یک ماه آخر آبستنی

معناداری نداشت .از لحا مصرف خوراک تافاو

Yijk= µ+ai + dij + Tk + (αT)ik + e ijk

وجود داشت ( .(p<0/05بیرترین میاناین مصرف خفوراک

که در این مدل  ،Yijkمراهده مربفوط بفه مفیش  jام در

در یک ماه آخر آبستنی مربوط به تیمارهای تغذیه شفده بفا

تیمار  iام؛  ،µمیاناین ک ؛  ،aiاثر ثابت تیمفار  iام؛  ،dijاثفر

ذر

با میاناین  2/06کیلوگرم و کمترین میزان آن مربط به

تصادفی حیوان؛  ،Tkاثر زمفان (αT)ik ،اثفر متقابف تیمفار و

تیمار شاهد با میاناین  1/74کیلفوگرم بفود .حجفم پسفتان

 eاثفر خطفای مفرتبط بفا مرفاهده ( ijkخطفای

دریاففت کردنفد

()2

زمان و

ijk

میش هایی که در مفاه آخفر آبسفتنی ذر

بهطور معناداری بیرتر از سایر میشها بود (.(p<0/05

آزمایری) بود.

جدول  .2تأثیر جیرههای آزمایشی بر وزن بدن ،شاخص وضعیت بدن ،مصرف خوراک وحجم پستان میشهای آبستن
جیرههای آزمایری

خطای استاندارد

ذر  +لیکوپن

میاناین

P- value

8/77

0/87
0/11

شاهد

لیکوپن

ذر

وزن میش در زمان زایش(کیلوگرم)

70/6

71/2

73/5

70/7

نمر وضعیت بدنی در زمان زایش

3/5

3/6

3/7

4/0

0/72

مصرف خوراک در ماه آخر آبستنی (کیلوگرم)

1/74b

1/78b

2/06a

2/03a

0/18

0/001

حجم پستان در دو هاته قب از زایش (لیتر)

2/47b

2/72b

3/25a

3/39a

0/26

0/01

حجم پستان در یک هاته قب از زایش(لیتر)

2/86b

3/12b

3/54a

3/82a

0/29

0/01

حجم پر پستان در زمان زایش (لیتر)

3/23b

3/49b

4/10a

4/18a

0/30

0/01

حجم خالی پستان پس از زایش (لیتر)

2/72b

2/97b

3/41a

3/40a

0/22

0/01

a, b, cر تااو

میاناینها با حروف نامرابه در هر ردیف معنادار است.

نتایج پژوهش حاضر در ارتباط بفا تفأثیر مثبفت مکمف
ذر

وزن پستان و تولید آغوز را کاهش می دهفد] 21 ،20و.[22

بر حجم پستان میشها با نتایج گزارش شفده توسفط

فرناندرز و همکاران رابطفة مسفتقیمی بفین تولیفد آغفوز و

سففایر محققففان ]  21 ،20 ،18و [22مطابقففت دارد .حجففم

انداز حجم پستان گزارش کردند بهنحوی که میشهایی که

پستان از سط تغذیه انتهای دوره آبستنی تأثیر میگیفرد بفه

پستان حجیمتری داشتند مقدار بیرتری آغوز تولیفد کردنفد

طوریکه محدودیت غذایی در اواخر دور آبستنی ،حجم و

] .[18مصرف سطوح باالی انفرژی سفبب اففزایش غلظفت
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خونی هورمون پروالکتین می شود] .[32لذا اففزایش حجفم
پستان در میش هایی کفه ذر

ذر

دریافت کردند ( ،(p<0/05اما مصفرف لیکفوپن تفأثیر

دریاففت کردنفد ،مفیتوانفد

معناداری بر میزان تولید آغفوز نداشفت (جفدول .)3آغفوز

به دلی تأثیر مثبت سطوح باالی انفرژی بفر غلظفت خفونی

تولیدی میشهای دریافت کنند ذر

دارای درصد باالتری

هورمففون پففروالکتین باشففد .افففزایش غلظففت هورمففون

از الکتوز بود ( .(p<0/05بیرترین درصفد چربفی آغفوز (6

پروالکتین باعفث اففزایش جریفان خفون ،رشفد و توسفعة

ساعت اول) ،مربوط بفه تیمفار ذر  +لیکفوپن و کمتفرین

آلوئولهای پستان و دسترسی بیرتر غدد پسفتانی بفه منفابع

میزان آن مربوط به تیمفار شفاهد بفود ( .(p<0/05بیرفترین

ساخت آغوز میشود].[32

میففزان غلظففت الکتففوز آغففوز ( 6سففاعت اول) در تیمففار

آغوز تولیدی میشهایی که ذر

دریافف فتکننفففد ذر

دریافت کفرده بودنفد

بهطور معناداری بیرتر از میشهفایی بفود کفه جیفره بفدون

و کمتفففرین میفففزان آن در تیمفففار

دریافتکنند لیکوپن بود (.(p<0/05

جدول  .3تأثیر مصرف لیکوپن و دانة ذرت در ماه آخر آبستنی بر كمیت و كیفیت آغوز تولیدی میش
جیرههای آزمایری

آغوز تولیدی در  6ساعت اول (گرم)
ترکیبا

ذر  +لیکوپن

شاهد

لیکوپن

ذر

481b

518b

798a

785a

خطای استاندارد میاناین

P- value

91

0/01

آغوز در  6ساعت بعد از زایش

چربی (درصد)

7/16b

7/52ab

8/24a

8/43a

0/81

0/01

پروتئین (درصد)

13/1bc

12/9c

13/8ab

14/0a

0/72

0/01

الکتوز (درصد)

2/44b

2/43b

3/33a

a

0/42

0/01

ترکیبا

3/24

آغوز در  12ساعت بعد از زایش

چربی (درصد)

6/93b

7/30ab

8/01a

8/21a

0/81

0/01

پروتئین (درصد)

11/7b

11/0b

11/8b

12/3a

0/63

0/01

الکتوز (درصد)

2/30b

2/28b

3/22a

3/11a

0/42

0/01

ترکیبا

آغوز در شش ساعت اول

چربی (گرم)

34/4b

38/9b

65/7a

65/0a

5/33

0/001

پروتئین (گرم)

62/6 b

66/8b

109/8a

110/0a

5/53

0/001

الکتوز (گرم)

11/7b

12/5b

26/6a

25/4a

2/71

0/001

 :a, b, cتفاوت میانگینها با حروف نامشابه در هر ردیف معنادار است.

افزودن ذر

درصد چربی ،پروتئین و الکتوز آغوز ( 12ساعت اول) شد

به جیر غذایی مفیش هفا باعفث اففزایش

دوره   19شماره   3پاییز 1396
562

تأثیر لیکوپن و مکمل انرژی بر غلظت ایمنوگلوبولین Gدر خون و آغوز تولیدی میشهای آبستن

شده دارای درصد الکتوز بیرتری نسبت به میش های تغذیه

( .(p<0/05لففذا ،از لحففا مقففدار گففرم چربففی ،پففروتئین و
الکتوز تولیدی آغوز در  6ساعت اول بین تیمارهفا تافاو

شده بدون ذر

معنففاداری وجففود داشففت .در موافقففت بففا نتففایج حاضففر،

شده به جیر میش ها ضمن تأمین انرژی مفورد نیفاز بفرای

میشهای نژاد مرینفوس کفه در اواخفر دور آبسفتنی ذر

رشد و توسعة پستان ،با افزایش گلوکز خون ،میفزان سفنتز

دریافت کرده بودنفد ،حفدود  40درصفد ( 1175در مقابف

الکتوز را نیز افزایش داده و به تبع آن موجب تولیفد آغفوز

 814گرم) بیرتر آغوز تولیفد کردنفد] .[5تحقیقفا

انجفام

بیرتر شده است ].[4 ،3 ،2

گرفته بر روی میشهای نژاد مرینوس که با دو سط تغذیة
انفففرژی ( 70و  110درصفففد احتیاجفففا

بود] .[5احتمفاالً اففزودن دانفه ذر

خفرد

تأثیر لیکوپن و مصرف ذر

انفففرژی قابف ف

در مفاه آخفر آبسفتنی بفر

غلظت  IgGدر خون میشهای آبسفتن در جفدول  4نرفان

سوختوساز) در دو ماه آخر آبسفتنی تغذیفه شفده بودنفد،

داده شده است .هفیچ اخفتالف معنفاداری در غلظفت IgG

نران داد که کمبود انفرژی در اواخفر دور آبسفتنی تولیفد

خون میش هفا در بفین تیمارهفای شفاهد و دریاففتکننفد

نرفان داد کفه تغذیفة

لیکوپن در دو هاته قب از زایش وجفود نداشفت .مصفرف

میشهای قرهگ در آخر دور آبستنی به میزان  110درصد

لیکوپن به تنهایی و به همراه ذر

باعث افزایش معنفاداری

احتیاجا  ،مقدار تولید آغوز را تقریبفاً بفه میفزان دو برابفر

در غلظت  IgGدر خون میشهای آبسفتن شفد (.(p <0/05

افزایش داد ].[14

بیرترین مقدار  IgGسرم خون مفیشهفا مربفوط بفه گفروه

آغوز را کاهش میدهد] .[4تحقیقا

در مفاه آخفر آبسفتنی

تغذیه شده با ذر  +لیکوپن و کمترین مقدار آن مربوط بفه

در پژوهش حاضفر مکمف ذر

عالوه بر مقدار آغوز تولیدی ،درصفد الکتفوز آغفوز را نیفز

گروه شاهد بود ( .(p <0/05میشهایی که همزمان لیکفوپن

بفه

دریافففت کردنففد ب فاالترین غلظففت  IgGدر آغففوز

افزایش داد .شبیه به نتایج پژوهش حاضر ،افزودن ذر

و ذر

میزان شش درصفد وزن بفدن در  12روز آخفر آبسفتنی در

( 4/85گرم بر دسیلیتر) را داشتند و کمترین مقدار  IgGدر

بزهای آبستن میزان آغوز تولیدی را از  405گرم بفه 1102

آغوز میشهای گفروه شفاهد ( 3/19گفرم بفر دسفیلیتفر)

گففرم (حففدود  290درصففد) افففزایش داد] .[26در مطالعففه

مراهده شد (جدول .)4

بانچرو و همکاران ،آغوز میشهای تغذیه شده با ذر

خرد

جدول  .4تأثیر مصرف لیکوپن و مکمل ذرت برغلظت  IgGدرخون و آغوز میشهای آبستن
جیرههای آزمایری
ذر

خطای استاندارد
ذر  +لیکوپن

میاناین

2/47a

0/19

0/001

0/23

0/001
0/001
0/01

شاهد

لیکوپن

 IgGخون میش دو هاته قب از زایش (گرم بر دسیلیتر)

2/08b

2/15b

2/21ab

 IgGخون میش یک روز قب از زایش (گرم بر دسیلیتر)

2/14c

2/61ab

2/41b

2/87a

 IgGآغوز شش ساعت اول (گرم بر دسیلیتر)

3/19b

4/00ab

3/80b

4/85a

0/82

 IgGآغوز  12ساعت اول (گرم بر دسیلیتر)

2/73b

3/3a

3/06ab

3/41a

0/45

 :a, b, cتفاوت میانگینها با حروف نامشابه در هر ردیف معنادار است.
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P value
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افزودن همزمان لیکوپن و ذر

انجامگرفته با حیوانا

و لیکوپن به تنهایی بفه

آزمایرفااهی نرفان داده اسفت کفه

جیر میشهای آبستن غلظت  IgGآغوز تولیدی در  6و 12

کاروتنوئیدها با تأثیر بر بیان ژن گیرندههفای اینترلفوکین 2و

ساعت اول پس از زایش را اففزایش داد .در مطالعفة روی

با تکثیر سلولهفای لناوسفیتی Tو  Bباعفث ایجفاد ایمنفی

میشهای نژاد کلمبیا و همپرایر غلظت  IgGدر سرم و آغوز

سففلولی و هومففورال مففیشففوند] .[29در آزمففایش حاضففر،

میشها بهترتیفب  3/21و  1/115میلفیگفرم بفر میلفیلیتفر

افزایش غلظت  IgGدر خون میشهای تغذیهشده با لیکوپن

گزارش شده است ] [15که با مقایر بهدسفت آمفده در ایفن

ممکن است به دلی تأثیر لیکوپن بر سلول های خونی باشد.

مطالعه برای سرم یکسان ولی برای آغفوز بیرفتر اسفت .در

به هر حال مطالعا

در ارتباط با تفأثیر لیکفوپن بفر پاسفش

مطالعة دیاری بر روی گوساندان اتیوپی ،غلظت  IgGسرم

سیستم ایمنی در دامهای بزر

در میشها 6/39 ،میلیگرم بر میلیلیتر به دست آمد ] [6که

لیکوپن بر پاسش ایمنی بهویژه تکثیر سلولهای لناوسیتی در

اندکی باالتر از مقدار برآورد شده در این مطالعه اسفت .ایفن

نرخوارکنندگان ،نیاز است.

تااو ها میتواند مرتبط با تااو های نژادی و یفا مربفوط

نادر است ،لذا ،بررسی تأثیر

نتایج حاص از این پفژوهش نرفان داد کفه اسفتااده از
در جیر غذایی میش ها در اواخفر آبسفتنی کمیفت و

به روشهای مختلف استاادهشده برای تعیفین غلظفت IgG

ذر

باشد.

کیایت آغوز تولیدی را بهبفود مفیبخرفد .غلظفت  IgGدر

لیکوپن یک ترکیب کاروتنوئیدی از نوع غیر پفیشسفاز

خون میشهای آبستن ،بفا تغذیفة لیکفوپن در انتهفای دور

ویتامین  Aاست که دارای خاصیت آنتیاکسیدانی اسفت ]8

آبستنی ،افزایش می یابد که این امر در ارتقای سیستم ایمنی

و .[10افففزودن  300و  600میلففیگففرم بتاکففاروتن در ه فر

برهها در هاتههای اول بعد از تولد مؤثر است.

کیلوگرم جیر غذایی گاو های آبستن باعث اففزایش تکثیفر
سلول هفای لناوسفیتی در زمفان قبف از زایفش شفد ].[23
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کیلوگرم جیر غذایی بره ها باعث افزایش ایمنفی از طریفق
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Abstract
In this study, effect of lycopene and corn supplementation on quantity of colostrum and concentrations of
IgG in blood and colostrum in pregnant ewes was investigated. A total of 40 multiparous single-bearing
ewes (body weight 68±8.4 kg) during last month of gestation were fed with one of the four experimental
diets including basal diet (CON), basal diet + 0.1 g/d lycopen (LYC), 300 g/d corn (COR), 0.1 g/d
lycopen + 300 g/d corn (LYC+COR). Quantity of colostrum production was determined at 6 h postpartum using oxytocin injection method. The IgG concentration in colostrum at 6 and 12 h post-partum
as well as at 14 and oneday pre-partum was determined. Quantity of colostrum at 6 h post-partum in
COR, and LYC+COR was higher (p<0.05) than that in CON and LYC. Blood IgG concentration in CON
was significantly lower than COR, LYC, and LYC+CORN. Ewes in LYC+COR had higher (p<0.05)
colostrum IgG concentration than ewes in CON. In conclusion, lycopene and corn supplementation
during late gestation increased serum IgG concentrations and improved colostrum quantity and quality in
pregnant ewes.
Keywords: colostrum, energy supplementation, IgG concentration, lycopene, sheep.
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