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 چكيده

سيساتم ایمناي    بار  E (E-Se)مكمل تزریقاي سالنيوم و ویتاامين     و (CLA) اسيد لينولئيک مزدوج خوراکي مكمل آثارمنظور تعيين   به
کاامالً   يدر طرحا شيری هلشتاین شاكم دوم و بااالتر اساتفاده شاد. حيواناات      رأس گاو  45، نوزاد آنها های گاوهای شيری و گوساله

عاالوه   جيرة پایه )کنترل(، جيرة پایه باه  های آزمایشي شامل گروه. تقسيم شدندتكرار،  15 با آرایش فاکتوریل به چهار گروه با تصادفي
هماراه مكمال    CLAكمال  گارم م  155عاالوه   پایه باه  در روز و جيرة CLAكمل گرم م 155عالوه  جيره پایه به،  E-Seمكمل تزریقي 

هاا در روز تولاد قبال از خاوردن      گيری از گوساله گرفته شد. خون های خون از همه گاوها درروزهای تزریق بود. نمونه E-Seتزریقي 
وضاعيت کال    و G ((IgGتأثير معناداری بر ميان ين غلظت ایمونوگلوباولين   CLA آغوز و سن هفت روزگي انجام شد. افزودن مكمل

هاا   پالسامای گوسااله   TASبر ميزان  E-Seها در سنين یک و هفت روزگي نداشت. اثر مكمل  هگوسالپالسمای   (TAS) اکسيداني  آنتي
 TAS و IgG  ،MDAتأثير معناداری بار مياان ين غلظات     E-Seو مكمل  CLA(. افزودن مكمل p<50/5روزگي معنادار بود ) 3درسن 

شناسي گاوها  های خون خون و ميان ين فراسنجه TASتأثير معناداری بر ميزان  E-Seو مكمل  CLAافزودن مكمل  آغوز گاوها نداشت.
های متولاد شاده    سيستم ایمني گاوها و گوساله در دورة انتقال اثری بر اسيدلينولئيک مزدوجاساس نتایج حاصل، استفاده از  نداشت. بر

 بخشد. های متولد شده را بهبود مي اکسيداني خون گوساله وضعيت کل آنتي Eمكمل تزریقي سلنيوم و ویتامين  ندارد.

 .اکسيداني آنتي کل الون دی آلدنيد، وضعيتم. ،های سفيد خون سلول، Gآغوز، ایمونوگلوبولين  ها: واژه كلید
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 مقدمه

روز  41 تا زایش از پيش روز 41 زماني دورة به انتقال دورة

دانشامندان   و محققان وسيلة به و دشو مي گفته زایش از پس

 از تأیيد شده است. این دوره یكاي  بسياری این بازه زماني

 و توليادمثل  سالمت، لحا  زماني از های بازه ترین حساس

[. در ایان دورة کااهش مصارف    11است ] ت ذیه مدیریت

غذا همزمان با افزایش نياز دام به انرژی، گاو شايری را در  

بارای ساازگاری باا ایان     دهد.  ار ميموازنه منفي انرژی قر

بدن و مواد اولياه  های  استفاده از اندوخته برایها و  يکاست

 ت ييارات  متحمل انتقال، دورة در شيریهای  دامون، گگونا

 ماواد  و چارب  اسايدهای  گلوکز، متابوليسم در چشم يری

باروز  ممكن است سابب   ت ييراتکه این  شوند  مي معدني

[. ت ذیه سطوح مختل  46] شوندهای متابوليک  ناهنجاری

در  Tو  Bهاای   ها، لنفوسايت  انرژی بر جمعيت مونوسيت

گاذارد. نقاص در    گاوهای شيری پيش از زایمان تأثير ماي 

ها باا افازایش غلظات اسايدهای چارب       عمكرد نوتروفيل

دهاد کاه رابطاة باين تعاادل انارژی و        رخ مي.غيراستریفه

ين فراهماي  [. همچنا 17دهاد ]  عملكرد ایمني را نشان ماي 

اناارژی کااافي باارای مااادر در دورة قباال از زایمااان باار    

 [.44پارامترهای ایمني در گوساله اثر دارد ]

 ایاان دوره، در متااابوليكي نيازهااای تااأمين باارای

 است، بر شده گرفته کار به ای متفاوتي های ت ذیه استراتژی

جياره، از   در اسايدلينولئيک مازدوج   از اساس اساتفاده  این

 شايردهي،  ابتادای  در شاير  چرباي  درصاد  طریاق کااهش  

اساتفاده   شايردهي  اوایل در تقاضای انرژی کاهش منظور به

اسايد لينولئياک    14-سايس  15-ایزومر ترانسشده است. 

. در [4] مزدوج قادر باه کااهش سانتز چرباي شاير اسات      

برخااي مطالعااات انجااام شااده باار روی گاوهااا در اوایاال  

فازایش در شاير   شيردهي که در توازن منفي انرژی بودند ا

پاساخ باه   [. 8]توليدی و مقدار پروتئين شير مشاهده شاد  

انارژی حاصال از کااهش درصاد چرباي شاير در گاوهااا       

در برخي مطالعاات تفااوتي در مقادار شاير      ،یكسان نبوده

پروتئين شاير گاوهاا در اوایال شايردهي دیاده       توليدی و

اسيد لينولئيک [. از طرفي یكي از آثار بارز 44] ه استنشد

سااز و محارک    عنوان مواد پيش در سيستم ایمني به مزدوج

ها است که در پاسخ باه باروز    توليد برخي پروستاگالندین

 [.74شوند ] آلرژی و التهاب، سنتز و ترشح مي

افزایش نياز جنين و کاهش مادة خشک مصرفي توسط 

دام در اواخر آبستني منجر به کمبود برخي مواد م اذی از  

شاود،   سالنيم در ماادر و ناوزاد آن ماي    و  Eجمله ویتامين 

در این دوره  سلنيومو  Eبنابراین استفاده از مكمل ویتامين 

[. 41و 71توسط بسياری از محققان پيشنهاد شاده اسات ]  

و سلنيم با افزایش غلظات ایان ماواد در     Eمكمل ویتامين 

ای در حفاظ   بهباود عملكارد ایمناي، نقاش عماده      خون و

کنناد کاه    هاا ایفاا ماي    بيمااری سالمت و مقاومت در برابر 

منجر به بهبود وضعيت توليدمثلي و افزایش تولياد   احتماالً

یكااي از اجاازای مهاام آناازیم   ساالنيومدام خواهااد شااد. 

هاا و   است که بارای محافظات بافات   .گلوتاتيون پراکسيداز

های آزاد اکسايژن   ها از آسيب ناشي از توليد رادیكال سلول

ليات ایمناي سالولي و    برای فعا Eضروری است. ویتامين 

هورموني واجد اهميت است. این ویتامين با تثبيت غشاای  

هاای مختلا  التهاابي از     سلولي و تنظيم بيوسانتز واساطه  

 [.  71کند ] سلول در برابر شرایط نامطلوب محافطت مي

در بهباود   اسيد لينولئيک مازدوج به آثار مثبت  با توجه

 لتهابي آن واکسيداني و ضدا ژی و خواص آنتي باالنس انر

 و ایمناي  سيستم تحریک در Eویتامين  مهم سلنيم و نقش

در  مؤثر اکسيدانيآنتي عنوان  به آن از استفاده امكان همچنين

 باه  اساتفاده از اسايد لينولئياک مازدوج     شيری، گاو ت ذیة

عملكارد  ثير مثبتاي بر تاأ  سلنيومو  Eمكمل ویتامين  همراه

و  يردهگاوهااای شاا  تولياادی و بهبااود سيسااتم ایمنااي   

 منظور به تحقيق . لذا اینداردهای متولد شده از آنها  گوساله

خوراکي به هماراه   اسيدلينولئيک مزدوج افزودن اثر بررسي
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در  Eو ویتاامين   سلنيوم یا بدون استفاده از مكمل تزریقي

 هاای  فراسانجه  برخاي  بار اوایال شايردهي   دورة انتقال و 

 و ی ایمناي هاا  فراسانجه  شير و ترکيب و توليد عملكردی،

 های آنها هلشتاین و گوساله شيرده گاوهای در هماتولوژی

 شد. طراحي

 

 ها مواد و روش

های صنعتي  در یكي از گاوداری 1734این تحقيق در سال 

استان قازوین )شارکت کشااورزی و دامپاروری م ساال(      

رأس گااو شايری براسااس     45انجام شد. در این تحقياق  

بادن و نماره وضاعيت     توليد شير قبل، نوبت زایاش، وزن 

روز پاايش از  41و از حاادود ( انتخاااب 1باادني )جاادول 

 رأساي  15 گروه 4 بهشيردهي  دورهروز امين  65زایش تا 

ها نيز باه طاور تصاادفي در     شدند. هر یک از گروهتقسيم 

یكي از چهار گروه آزمایشي در قالب طرح کامال تصاادفي  

ساي ساي    45)ساطوح صافر و   4×4با ازمایش فاکتوریال  

( و )ساطوح صافر و   Eو ویتاامين   سالنيوم مكمل تزریقي 

قاارار داده شاادند. تيمارهااای    CLA)گاارم مكماال   155

عاالوه   : جيره پایه )کنتارل(، جيارة پایاه باه     آزمایشي شامل

عاالوه   ، جيارة پایاه باه    Eو ویتامين  سلنيوم مكمل تزریقي

گرم مكمل اسايد لينولئياک مازدوج محافظات شاده       155

ف، لودوی شااافن، آلمااان( در روز و ای اس ا )لااوترل، بااي

گرم مكمل اسيد لينولئيک مازدوج   155عالوه  جيرة پایه به

و  سالنيوم  محافظت شده در روز به همراه مكمل تزریقاي 

 بود.   Eویتامين 

آماده   4مورد استفاده در جدول  CLAترکيبات مكمل 

گارم کنساانتره    455روزاناه باا   CLA است. مقدار مكمال  

صااورت سارک در نوباات   وط و باه عناوان حاماال مخلا   باه 

دهي صبح به گاوها خورانده شد. برای دقت بيشتر  خوراک

گرم کنسانتره  455آزمایش گاوهای گروه شاهد نيز روزانه 

 45صورت سرک دریافت کردند. در تيمار دوم و چهارم   به

در  Eو ویتاااامين  ساالنيوم ساااي مكماال تزریقاااي   سااي 

صاورت    باه نسبت به زایاش   44، 48، 14، 1، -41روزهای

ليتر از مكمل تزریقي سلنيم و  عضالني تزریق شد. هر ميلي

صورت اساتات    به Eگرم ویتامين  ميلي 05شامل  Eویتامين 

فارم سالنيت سادیم     گرم سلنيوم باه  ميلي 0/5توکوفرول و 

(7Seo4Na)   .است 

 

 مایشی در شروع آزمایش. میانگین و انحراف معیار شکم زایش، وزن بدن، نمرة وضعیت بدنی گاوهای آز1جدول 

 توليد شير قبلي نمرة وضعيت بدني وزن بدن شكم زایش صفت

 08/73 44/7 3/316 83/4 ميان ين

 60/15 18/5 4/36 73/1 انحراف معيار
 

 CLA. تركیبات  مکمل 2جدول 

 درصد نام ترکيب

 درصد 75حداکثر  اسيد سيليسيک

 درصد 0/43تقریباً   های گياهي روغن

 15±1حداقل  11-ترانس  3 –لئيک سيس اسيد لينو

 15±1حداقل 14 –سيس  15-اسيد لينولئيک ترانس 

 م ا کالری در کيلوگرم70/7 انرژی خالص شيردهي
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پس از زایش در طول دورة شيردهي گاوها روزانه سه 

روز  67بار دوشيده شدند و ميزان توليد شير هر وعاده تاا   

بارداری   ته، نمونهپس از زایش ثبت شد. روز چهارم هر هف

از شير توليدی سه وعده هر یاک از گاوهاا انجاام گرفتاه     

هااای  )هشاات نمونااه در کاال دوره آزمااایش( و نمونااه   

گراد ن هداری  آوری شده در دمای چهار درجة سانتي جمع

و مقادیر پروتئين، چربي و الکتوز، مواد جامد بدون چربي و 

اساكن  های سوماتيک آن توساط دسات اه ميكلو   تعداد سلول

ميازان مصاارف خاوراک دام و خااوراک    گياری شااد.  انادازه 

گيری و ثبات شاد.    صورت گروهي اندازه باقيمانده روزانه به

نمرة وضعيت بادني تماام گاوهاا در شاروع آزماایش، روز      

پس از زایش با مقياس پانج   65و  45، 45زایش و روزهای 

واحدی )یک=الغر و پنج= خيلي چاق ( ثبت شد. وزن بدن 

پاس از زایاش باا     65وها در شروع آزماایش و روز  تمام گا

 [.14گيری شد ] باسكول دیجيتال اندازه

پايش از زایااش   41خاون يری از گاوهاا در روزهااای   

روزگي پس از زایش، پايش   14 و مورد انتظار، روز زایش

، از طریق سياهرگ دم و با استفاده ار  دهي صبح از خوراک

از  .شاد  انجاام  EDTAهای تحت خا  حااوی    تونوجك

ها نيز در روز تولد ) قبل از خوردن آغوز( و هفت  گوساله

 شد. گيری روزگي از طریق سياهرگ و داج خون

های خون در کنار یخ به آزمایشا اه منتقال و باا     هنمون

 4دقيقه در دماای   10دور در دقيقه به مدت  7555سرعت 

گراد سانتریفوژ شدند و پالسمای حاصله پس  يسانت ةدرج

گراد تا زمان آناليز  يسانت ةدرج -45ی در دمای زااز جداس

منظااور بررسااي پارامترهااای  . همچنااين بااهن هااداری شااد

پااس از زایااش از گاوهااا  65ژی گاوهااا در روز  هماااتولو

طاور اختصاصاي از    گيری به عمل آمد. هر گوساله به خون

آغوز مادر خود یک ساعت پس از تولد به ميزان دو ليتر و 

ت بعد مجدداً باا هماين ميازان آغاوز     ساع 8-6در فاصله 

ساعت پس از تولاد ميازان    76-8ت ذیه شدند و درفاصلة 

چهار ليتر آغوز دریافت کردند. سپس تا سن هفت روزگي 

 با شير ت ذیه شدند.

های آغوز گاوها حدود یاک   گيری فراسنجه برای اندازه

برداری از آغوز هر گااو انجاام    ساعت پس از زایش نمونه

گاراد   درجاة ساانتي   -4هاا نخسات در دماای     شد. نموناه 

درجاة   -45ن هداری و ساپس تاا زماان آنااليز در دماای      

 گراد ن هداری شدند. سانتي

 دسات اه  از هاای خاوني باا اساتفاده     شامارش سالول  

سااخت   8/4 مادل  آباکوس دایاترون( اتوماتيک شمار سلول

اتااریش( در آزمایشاا اه دامپزشااكي دانشااكدة دامپزشااكي 

هاای   انجام شاد. تشاخيص تفریقاي سالول    دانش اه تهران 

آميازی باه    وسيلة تهيه گسترش خون و رنگ سفيد خون به

 Gایموناو گلوباولين    گياری  روش گيمسا انجام شد. اندازه

((
.
IgG اساتفاده  ها و آغوز با در پالسمای گاوها و گوساله 

توجااه بااه دسااتورالعمل کياات  از روش ساااندویچ الياازا بااا

K02310(Bovine IgG ELISA Core Kit    شارکت کماا(

 وضعيت گيری اندازه بيوتيک، کره جنوبي( انجام شد. برای

. ]3[اساتفاده شاد    فارا   روش از اکسيداني آغاوز  آنتي کل

 از اساتفاده  باا  پالساما  (TAS) اکسايداني  آنتي کل وضعيت

 تهياه  کيات  توسط ABTS رادیكال کاتيون بری رنگ روش

 منظاور  باه [. 45شاد]  گيری اندازه راندوکس شرکت از شده

مياازان  چربااي، اکسيداساايون مياازان گيااری اناادازه

.آلدنيد دی مالون
 (MDA) بار پایاة    شاير  و خاون  در موجاود

[. 40شاد ]  محاسابه  (TBA)واکنش با تيوباربيتوریک اسيد 

 Procرویاه   SAS v9.1های آزمایش توسط نرم افزار  داده

Mixed های تكرار شاده در زماان تجزیاه     و به روش داده

ها با استفاده از آزمون توکي  (مقایسة ميان ين1ه شدند)رابط

و سطح معناداری پنج درصد انجام شد. برای دقات بيشاتر   

ها در سن هفت روزگي،  های خوني گوساله آناليز فراسنجه

هاا در   هاای خاون گوسااله    دست آمده از نمونه های به داده

 صورت کوواریانس در مدل آمده بود. زمان تولد به
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 دهنده و تركیب شیمیایی جیره پایه )درصد در مادة خشک(  ای تشکیل. اجز3جدول 

 پيش از زایش ماده خوراکي
 پس از زایش

 روزگي(5-41)

 اوایل شيردهي
 روزگي( 41-65)

 07/13 00/17 46/43 ذرت سيلو شده

 36/3 46/0 5 تفالة چ ندر 

 68/5 07/5 83/4 کاه گندم

 33/14 16/15 50/10 آرد جو

 33/13 10/45 57/3 آرد ذرت

 74/4 38/1 5 جرم ذرت 

 35/85 84/6 80/4 کنجالة سویا

 34/1 35/4 5 پنبه دانه

 74/4 40/7 10/4 فول فت سویا

 45/7 74/4 10/4 کنجالة کلزا 

 34/1 74/1 43/1 پودر گوشت 

 41/1 37/5. 35/5 پودر چربي 

 35/5 07/5 86/5 کربنات کلسيم

 70/5 43/5 5 نمک

 75/5 44/5 547/5  زیماکسيد مني

 16/1 47/4 34/1 گلوتن ذرت

 16/1 83/5 5  بيكربنات سدیم

 64/5 53/1 85/1 1مكمل ویتامينه ومعدني

 551/5 557/5 556/5 لووسل غليظ

 14/5 53/5 13/5 بيوتكس 

 5 74/1 00/1 گلوکزا

 - - 0/7 های آنيونيک  نمک

 ترکيب شيميایي

 60/1 08/1 45/1 در کيلوگرم(انرژی خالص شيردهي)م اکالری 

 77/16 34/13 37/17 پروتئين خام )درصد

 15/4 71/7 45/7 عصاره اتری)درصد(

 04 31 34 الملي درکيلوگرم مادة خشک جيره( )واحد بين Eویتامين 

 71/5 73/5 05/5 گرم در کيلوگرم مادة خشک جيره (  ميلي(سلينم 

گارم   E  ،155المللاي ویتاامين    واحاد باين   D ،7555المللي ویتاامين  واحد بين A   ،40555المللي ویتامين  واحد بين 305555مكمل معدني و ویتاميني شامل  .1

 سلنيم درکيلوگرم بودگرم  ميلي 48گرم ید و  1/5گرم کبالت، 1/5،  گرم روی 7گرم من نز،  4گرم مس  7گرم آهن. 7،  گرم منيزیم70گرم فسفر،  46کلسيم، 

 درصد است. 17درصد کلرید منيزیم  43درصد کلرید کلسيم  65ک شامل: سولفات منيزیم های آنيوني  *نمک

 88، اسايدپالميتيک حاداقل    درصاد  33کشور مالزی. ترکيبات: کل اسيدهای چرب حاداقل   IFFCOکمپاني  ،RP10مكمل چربي مورد استفاده: انرجایزر، 

 کيلوکالری در کيلوگرم 8855سم ژی قابل متابولي  درصد انر 4درصد اسيد استئاریک حداکثر 
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(1) (Xijk-X) +eijkβ.Yijkl = μ + Ti +Ej+TEij+ Wl + 

، مياان ين کال؛   μ، مت ير وابسته؛ Yijkl که در این مدل، 

Ti  ،؛ اثر اسيدلينولئيک مزدوجEj  و  سلنيوم ثر مكمل تزریقيا

و  ساالنيوماثاار متقاباال مكماال تزریقااي ،  TEij؛ Eویتااامين 

-Xijk)اثار زماان؛    ،Wlلينولئيک مزدوج؛  و اسيد Eویتامين 

X) β عناوان    های خاوني روز تولاد گوسااله باه     ، فراسنجه

 اثر باقي مانده بود.eijk کوواریت و

 

 نتايج

نتایج مربوط به ميان ين مادة خشک مصارفي، وزن بادن و   

روز پااس از  65ت يياارات نماارة وضااعيت باادني در دورة 

از مكمال اسايد   زایش در جدول چهارآمده است.اساتفاده  

لينولئيک مزدوج در دورة قبل از زایش اثری روی ميان ين 

مادة خشک مصرفي نداشت. ولاي پاس از زایاش مياان ين     

(. p<5551/5مادة خشک مصرفي کاهش معناداری داشات ) 

هاا اساتفاده از اسايدلينولئيک     در مقابل در بعضاي پاژوهش  

[. 8] مزدوج ت ييری در کاهش خوراک مصرفي ایجاد نكارد 

لت کاهش خوراک مصارفي در ایان پاژوهش باه وجاود      ع

اسيدهای چرب غيراشباع در اسيد لينولئيک مازدوج مارتبط   

است. در پژوهشي محققان افزایش غلظت پالسامایي پپتياد   

( را با تزریق اسايدهای چارب   GLP-1) 1-شبيه گلوکاگون 

یک پپتيد دست اه گوارش  GLP-1 غيراشباع مشاهده کردند. 

تواناد   سيساتوکينين دارد و ماي   به با کولهاست که ترشح مشا

مياان ين نماارة   [.3سابب کااهش خاوراک مصاارفي شاود ]    

روز پس از زایش در گروه اسيد  65وضعيت بدني در دوره 

 (.  p<5551/5لينولئيمک مزدوج بيشتر بود )
 

یانگین حداقل مربعات مصرف و سلنیم بر م E. اثر اسید لینولئیک مزدوج خوراكی با یا بدون مکمل تزریقی ویتامین 4جدول 

 روز پس از زایش 60قبل از زایش تا  ةو تغییرات وضعیت بدنی در دور،  كیلوگرم در روز(-خشک  ةخوراک )ماد

 تيمار
 خشک ةمصرف ماد

 از زایش(پيش )
 خشک ةمصرف ماد

 ()پس از زایش
 نمرة

 وضعيت بدني
 ت ييرات نمرة
 وضعيت بدني

     CLAاثر مكمل 
 553/5 551/5 551/5 84/5 سطح معناداری

 a53/5±53/41 b57/5±00/4 a50/5±83/5 43/14±16/5 کنترل
CLA 16/5±47/14 b53/5±66/45 a57/5±38/4 b56/5±68/5 

     E-Seاثر مكمل 

 40/5 48/5 53/5 33/5 سطح معناداری

 85/5±50/5 64/4±54/5 86/45±53/5 40/14±16/5 کنترل

E-Se 16/5±40/14 53/5±86/45  .54/5±68/4 56/5±34/5 

     CLA×E-Seاثر متقابل 

 540/5 548/5 553/5 33/5 سطح معناداری
 E-Se 16/5±43/14 a14 .5±53/41 b56/5±07/4 a56/5±30/5دون ب کنترل

 E-Se 16/5±43/14 a14/5±53/41 b54/5±06/4 ab56/5±38/5  با کنترل

 E-Se 16/5±47/14 b14/5±66/45 a 54/5±30/4 b54/5±64/5دون ب CLAمكمل 
 E-Se 16/5±47/14 b14/5±66/45 a50/5±85/4 ab58/5±35/5با  CLAمكمل 

a-b های دارای حروف نامشابه در هر ستون دارای تفاوت معنادار هستند ميان ين(50/5>p) 
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همچنااين افاات نمااره وضااعيت باادني در گااروه اساايد  

ی لينولئيک مزدوج در مقایسه با گروه کنترل به طور معناادار 

(. افت کمتر نمره وضاعيت بادني در   p<5551/5کمتر بود )

گروه اسيد لينولئيک مزدوج در مقایساه باا گاروه کنتارل در     

 [.48] پژوهش دی ر محققان گزارش شده است

آماده اسات.    0نتایج توليد و ترکيب شاير در جادول   

تااأثير معناااداری اساايد لينولئيااک ماازدوج افاازودن مكماال 

ش درصااد چربااي شااير  برافاازایش توليااد شااير و کاااه  

دهاد کاه    (. مطالعات مختل  نشاان ماي  p</5551داشت)

اساايد لينونيااک بااا مهااار  14-، ساايس 15-ایزوماار تاارانس

و اسيدچرب .کربوکسيالز Aهایي مثل استيل کوآنزیم  آنزیم

سنتاز سبب کاهش ساخت و در نتيجه مقادار چرباي شاير    

درصاد   05[. انرژی موجود در چربي شير برابار  4شود] مي

رود مقادار   ژی موجود در شير است، بنابراین انتظار ماي انر

انرژی ذخيره شده ناشي از کاهش چربي شير برای افزایش 

[.کاهش درصاد چرباي شاير در    8توليد شيراستفاده شود. ]

در توافق باا   اسيد لينولئيک مزدوجهن ام استفاده از مكمل 

کااهش درصاد    [.48و4]نتایج آزمایش محققان دی ر باود  

ر توسط مكمل تابعي از ميزان مصارف مكمال و   چربي شي

 [.  8و 4]است  14سيس  15درصد ایزومر ترانس 

 

درصد  تولید )كیلوگرم در روز(، بر میانگین Eو مکمل تزریقی سلنیم و ویتامین  خوراكی اثر اسید لینولئیک مزدوج. 5دولج

 زایش از پس روز60لیتر( طی بر میلی1000×های سماتیک ) تعداد سلول و شیر تركیبات

 
 زالکتو ينئپروت چربي

 مواد جامد

 شير چربي بدون

 های سلول تعداد

 سوماتيک

      CLAاثر مكمل 

 03/5 71/5 41/5 44/5 >/5551 سطح معناداری

 a53/5±61/7 51/5±81/4 57/5±63/4 54/5±85/8 3/45±3/474 کنترل
CLA b58/5±54/7 51/5±33/4 54/5±67/4 51/5±34/8 4/45±3/410 

      E-Seاثر مكمل تزریقي 

 74/5 14/5 45/5 88/5 44/5 سطح معناداری

 3/474±6/45 34/8±54/5 67/4±54/5 33/4±51/5 70/7±53/5 کنترل
E-Se 58/5±13/7 51/5±85/4 57/5±63/4 51/5±85/8 3/13±1/411 

      CLA×E-Seاثر متقابل 

 44/5 40/5 513/5 543/5 >/5551 سطح معناداری

 E-Se a14/5±33/7 ab51/5±4,34 a5,54±4,34 5,54±8,30 4/77±6/434دون ب- کنترل

 E-Se ab17/5±45/7 a51/5±4,31 ab50/5±60/4 57/5±38/8 6/44±1/456 با کنترل

 E-Se bc17/5±53/7 ab54/5±87/4 b57/5±06/4 54/5±68/8 0/40±0/413دون ب CLAمكمل 

 E-Se c15/5±33/4 b51/5±31/4 a57/5 ±35/4 51/5±87/8 3/44±8/454با  CLAمكمل 

a-b-c های دارای حروف نامشابه در هر ستون دارای تفاوت معنادار هستند ميان ين(50/5>p) 
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افزودن مكمل اسيد لينولئيک مزدوج تأثير معناداری بر 

درصد پروتئين شير و مواد جاماد بادون چرباي و تعاداد     

تاایج  (. کاه باا ن  <50/5pهای سماتيک شير نداشت ) سلول

[. اثر متقابال  48مطالعات پژوهش ران دی ر مطابقت دارد ]

و  Eاساايد لينولئيااک ماازدوج و مكماال تزریقااي ویتااامين 

سلنيوم بر درصد چربي، پروتئين و الکتوز شير معنادار بود 

 (50/5>p بيشترین و کمترین .) ميان ين درصد پروتئين به

 E-Seباا   CLAو مكمال   E-Se باا  ترتيب در تيمار کنتارل 

بود. از نظر محققان کاهش درصد پروتئين شاير در هن اام   

های چرباي غيراشاباع باه دليال افازایش       استفاده از مكمل

 [.8شود. ] روتئين شير رقيق ميمقدار شير، پ

هاای آغاوز    نتایج مربوط به بررساي غلظات فراسانجه   

اساايد آمااده اساات. افاازودن مكماال  6گاوهااا در جاادول 

باار ميااان ين غلظاات  تااأثير معناااداری لينولئيااک ماازدوج

مالون دی آلدنيد و وضعيت کال آنتاي    ،Gایمونوگلوبولين 

(. در تأیياد ایان   p>50/5آغوز گاوهاا نداشات )   اکسيداني

 اسايدلينولئيک مازدوج  ای افازودن مكمال    نتایج در مطالعه

آغااوز  Gتااأثيری باار ميااان ين غلظاات ایمونوگلوبااولين   

[. در مقاباال در 13نداشاات ] پالساامای گاوهااای شاايری

پالسما و  Gای دی ر کاهش غلظت ایمونوگلوبولين  طالعهم

( CLAآغاوز گاااو را بااا ت ذیاة اساايد لينولئيااک ماازدوج )  

ای دی ر نيز افزایش غلظت  [. در مطالعه10مشاهده کردند ]

آغوز را با ت ذیة اسايدلينولئيک مازدوج    Gایمونوگلوبولين 

(CLAدر خوک ) [ 15های شيری گزارش کردند  .] 

 

 های آغوز گاوها  بر میانگین غلظت فراسنجه Eو مکمل تزریقی سلنیم و ویتامین  خوراكی ر اسید لینولئیک مزدوجاث. 6جدول 

 IgG تيمار
 ليتر( گرم در دسي )ميلي

TAS 
 مول در ليتر(  )ميلي

MDA 
 مول در ليتر(  )ميلي

    CLAاثر 

 36/5 33/5 03/5 سطح معناداری

 4±16/5 01/5±50/5 4406±461 کنترل
CLA 734±4113 54/5±01/5 14/5±51/4 

    E-Seاثر 

 48/5 44/5 45/5 سطح معناداری

 14/4±18/5 43/5±54/5 4543±754 کنترل
E-Se 054±4045 56/5±00/5 14/5±34/1 

    CLA×E-Seاثر متقابل 

 35/5 76/5 5,37 سطح معناداری

 E-Se 077±4487 53/5±04/5 13/5±00/4دون ب کنترل

 Se E- 347±4815 15/5±05/5 45/5±84/1با کنترل

CLA دون بE-Se 481±7345 54/5±44/5 17/5±4 

CLA  باE-Se 644±4457 53/5±03/5 44/5±57/4 

a-b های دارای حروف نامشابه در هر ستون دارای تفاوت معنادار هستند ميان ين(50/5>p) 

 IgG  ایمونوگلوبولينG :- TASاکسيداني آنتي کل : وضعيتMDA  :آلدنيد   دی مالون 
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تاأثير   Eدر این مطالعه تزریق مكمل سلنيم و ویتاامين  

آغااوز گاوهااا  Gمعناااداری باار غلظاات ایمونوگلوبااولين  

به  Eای تزریق مكمل سلنيوم و ویتامين  نداشت. در مطالعه

هااا در اواخاار آبسااتني موجااب افاازایش غلظاات    تليسااه

هااا فقااط از نظاار عااددی شااد و تفاااوت ایمونوگلوبااولين

[. که با نتاایج ایان   41اداری بين تيمارها مشاهده نشد ]معن

آزمایش موافق بود. در مقابال نتاایج آزمایشاي کاه باا هادف       

بررسي اثر سطوح مختل  و منابع )آلي و معدني( سالنيوم بار   

درگاو شيری، انجام شد، نشاان داد گروهاي کاه     IgGغلظت 

 کمتاارین مياازان مكماال را دریافاات کردنااد دارای غلظاات   
هاا بودناد و    پانيني نسبت باه ساایر گاروه    Gلوبولين ایمونوگ

گاوهایي که بيشترین مقدار مكمال را دریافات کارده بودناد،     

 [.1در آغوز بودند ] Gدارای باالترین غلظت ایمونوگلوبولين 

هاای خاوني     نتایج مربوط به بررسي غلظات فراسانجه  

آماده اسات    3ها در سن هفت روزگي در جادول   گوساله

هاا در   پالسمای خاون گوسااله   Gوگلوبولين ایمون ميان ين

ليتر بود که این مقادار   گرم در دسي ميلي 3/114زمان تولد 

ها از جفت مادر به جنين  بيان ر عدم انتقال ایمونوگلوبولين

بااره   های محققاان دی ار هام در ایان     است. نتایج پژوهش

[. اثر مكمل تزریقي سلنيم و ویتاامين  41و47چنين است ]

E اکسايداني خاون     غلظت وضاعيت کال آنتاي    بر افزایش

رساد کاه باا     باه نظار ماي    (.p<50/5گوساله معنااداربود ) 

و سالنيوم در طاي دوران خشاكي کاه       Eمصرف ویتامين

های سازنده برای بعضي  عنوان بلوک های مؤثری را به نقش

طاور ماؤثر    های اولياه بار عهاده دارناد باه      اکسيدان از آنتي

 کال  و ظرفيت Eوم و ویتامين توان ميزان توليد و سلني مي

 [.13پالسما را در بدن گاو افزایش داد ] اکسيداني آنتي

 

 ها خونی گوسالههای   همیانگین غلظت فراسنج Eخوراكی و مکمل تزریقی سلنیم و ویتامین  اثر اسید لینولئیک مزدوج .7جدول 

a-b های دارای حروف نامشابه در هر ستون دارای تفاوت معنادار هستند ميان ين(50/5>p) 

 IgG لیتر گرم در دسی  یمیل 
 روزگی 7

TAS(یمیل  )مول در لیتر 
 یروزگ 7

MDA(میلی )مول در لیتر 
 روزگی 7

 77/1±57/5 70/5±54/5 4153±4/143 کل

   . CLAاثر 
 534/5 74/5 38/5 سطح معناداری

 47/1±53/5 78/5±57/5 4537±4/410 کنترل
CLA 4/458±4564 54/5±74/5 53/5±44/1 
    E-Seاثر 

 07/5 540/5 474/5 سطح معناداری
 b 57/5±43/5 14/5±73/1 4/1873±4/135 کنترل
E-Se 56/185±7/4460 a 57/5±45/5 53/5±43/1 

    CLA×E-Seاثر متقابل 

 513/5 10/5 35/5 سطح احتمال
 E-Se 4/134±1865 56/5±43/5 a14/5 ±30/1دون ب کنترل
 E-Se 4/437±4/4746 54/5±44/5 b50/5±47/1 با کنترل
 E-Se 8/448±0/1333 54/5±75/5 b54/5 ±15/1دون ب CLAمكمل 
 E-Se 4/474±64/4477 54/5±78/5 b58/5±77/1با  CLAمكمل 
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ای در ماادل آزمایشاا اهي نشااان داد کااه  نااایج مطالعااهن

موجاب افازایش سانتز گلوتااتيون از      اسيدلينولئيک مازدوج 

شاود   اما گلوتامين سيستئين لي از ميطریق افزایش فعاليت گ

ها را از تخریب اکسيداتيو محافظات   طور مؤثری سلول که به

[. همچنااين گفتااه شااده اساات کااه پتانساايل   4کنااد ] مااي

براساس مشاارکت ایان    اسيدلينولئيک مزدوج اکسيداني آنتي

اسيد در بافت چرباي و جاای زیني آن باا دی ار اسايدهای      

ت در بافت چربي موجاب  چرب غيراشباع است. این مشارک

ت يير پروفایل اسايدهای چارب و کااهش مشاارکت دی ار      

اسيدهای چرب غيراشباع با چند باند دوگانه به ویاژه اسايد   

آراشيدونيک مي شود. کاهش مشارکت این گونه اسايدهای  

 [.14شود ] چرب باعث کاهش مالون دی آلدنيد مي

 کاال نتااایج مقایسااة ميااان ين غلظاات وضااعيت   

 آمده است.  8پالسمای گاوها در جدول  ياکسيدان آنتي

 

اكسیدانی  بر میانگین غلظت وضعیت كل آنتی Eخوراكی و مکمل تزریقی سلنیم و ویتامین  اثر اسید لینولئیک مزدوج . 8جدول 

 گاوهای شیری(TAS)خون

a-b های دارای حروف نامشابه در هر ستون دارای تفاوت معنادار هستند ميان ين(50/5>p) 

 مول در ليتر( اکسيداني خون )ميلي  يوضعيت آنت تيمار

  CLAاثر 

 30/5 داریاسطح معن

 40/5±51/5 کنترل
CLA 54/5±40/5 

  E-Seاثر 

 74/5 داریاسطح معن

 44/5±51/5 کنترل
E-Se 54/5±46/5 

  CLA×E-Seاثر متقابل 

 85/5 داریاسطح معن

 E-Se 54/5±47/5دون ب کنترل

 E-Se 54/5±46/5 با کنترل

 E-Se 57/5±44/5دون ب CLAمكمل 

 E-Se 57/5±40/5با  CLAمكمل 

 <551/5 اثر دوره

  داریاسطح معن

 b54/5±76/5 روز پيش از زایمان( 41) -1

 a54/5±43/5 ) روز زایش(-4

 a51/5±46/5 روز پس از زایش( 14)- 7
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و مكمل تزریقاي   اسيد لينولئيک مزدوجافزودن مكمل 

تاأثير معنااداری بار مياان ين غلظات       Eين سلنيوم و ویتام

(. p>50/5کل آنتي اکسيداني خون گاوها نداشت ) ظرفيت

بر  اسيد لينولئيک مزدوجدر بررسي اثر معناداری از مكمل 

خون گاوهاای شايری مشااهده     اکسيداني کل آنتي ظرفيت

های این پاژوهش مطابقات دارد. اثار     [.که با یافته14نشد ]

کسيداني خون معنادار باود کمتارین   ا دوره بر وضعيت آنتي

روز پيش از زایمان مشاهده شد کاه باه    41مقدار در زمان 

رسد به دليل کاهش مصرف خوراک و کيفيت مواد  نظر مي

خااوراکي مصاارفي در دورة اول خشااكي، مياازان مااواد    

، روی، مااس و  اکساايدان ماننااد ساالنيوم   ریزم ااذی آنتااي

 .[18د]در بدن دام کاهش یاب Eو  Aهای  ویتامين

نتایج مربوط به بررسي ميان ين پارامترهای هماتولوژی 

گاوها در چهار گروه آزمایشي در قبل و پس از زایاش در  

 اسيد لينولئيک مازدوج  آمده است. افزودن مكمل 3جدول 

 هموگلوباولين  تأثير معناداری بر افزایش غلظات متوساط  

اسيد (. اثر مكمل p<50/5داشت ) MCHC)داخل سلولي )

بار افازایش درصاد هماتوکریات خاون       ئيک مازدوج لينول

(. اساتفاده از مكمال   =500/5pتمایل به معناداری داشات ) 

تأثير معناداری بار پارامترهاای    Eتزریقي سلنيم و ویتامين 

هماتولوژی گاوها نداشات، ایان نتاایج باا نتاایج مطالعاه       

ای  [. در مقابل در مطالعه41محققان دی رهمخواني داشت ]

هاای قرماز و هموگلاوبين را در اثار      گلباول  افزایش تعداد

در بوفالوهاا گازارش    Eتزریق مكمل سالنيوم و ویتاامين   

 تاأثير  مازدوج  کاسايد لينولئيا  افازودن مكمال    [.43شد]

هاای   های مرتبط با سلول فراسنجه هيچ یک از بر معناداری

(. این نتاایج در تأیياد نتاایج    p>50/5نداشت ) سفيد خون

های جوان است  ای بر روی خوک دی ر محققان در مطالعه

[. در تضاد با این نتایج محققان دی ار افازایش تعاداد    74]

هااا در اثاار اسااتفاده از   هااای ساافيد و لنفوساايت  گلبااول

[. 7ها گزارش کردناد ]  بر روی خوک اسيدلينولئيک مزدوج

 اساايد لينولئيااک ماازدوجای دی اار اسااتفاده از  در مطالعااه

اسات ایان   هاا در ماوش شاده     موجب کااهش لنفوسايت  

وسايله اخاتالل    به 4Eمحققان کاهش توليد پروستاگالندین 

را دلياال  لينولئيکدر ساانتز اساايد آراشاايدونيک از اساايد  

[. استفاده از مكمال  6اند ] ها دانسته احتمالي کاهش لنفوسيت

موجاب افازایش غيرمعناادار      Eتزریقي سلنيوم و ویتاامين  

(11/5 p=تعداد گلبول .)  نتایج یاک  های سفيد شد. براساس

سابب افازایش    Eمطالعه تزریق مكمال سالنيوم و ویتاامين    

هاای آزمایشاي،    های سافيد در گوسااله   معنادار تعداد گلبول

[. باه نظار محققاان    0نسبت به گاروه شااهد شاده اسات ]    

های درون سلولي بوسايله   ها و ارگانل محافظت غشاء سلول

کسايداز  و فعاليت گلوتاتيون پرا Eاکسيداني ویتامين  آثار آنتي

هاای سافيد    وابسته به سلنيوم سبب افزایش طول عمر گلبول

های سافيد   [. اثر دوره بر تعداد و درصد سلول0شده است ]

(. باه ایان صاورت کاه تعاداد      p<50/5خون معنادار باود ) 

های خون در دوره  های سفيد خون و درصد نوتروفيل سلول

 و پس از زایش در مقایسه باا دورة قبال از زایاش افازایش    

باا   .های خون کاهش داشت ها و انوزینوفيل درصد لنفوسيت

هااای  نزدیااک شاادن بااه زمااان زایااش، افاازایش هورمااون  

کورتيكواسااترونيدی و اسااتروژني باعااث افاازایش تعااداد   

هاای سافيد    شود، به همين دليل تعداد گلبول ها مي نوتروفيل

هاا نياز    در عاين حاال فعاليات نوتروفيال     یاباد،  افزایش مي

تعداد زیاد نوتروفيل قبل از زایش در [. 43] شود تضعي  مي

هاایي   گاوهای شيرده احتماالً به علت باال بودن شيوع بيماری

مثل عفونت پستان و مساانل توليادمثلي در ایان دوره باوده     

[. در تحقيقاات انجاام شاده، در ماورد وضاعيت      18است ]

ها در زمان زایش، قبل و بعد از آن نتاایج متفااوتي    لنفوسيت

ای که در گاوهاای   که در مطالعه مده است، به طوریبدست آ

شيری در زمان نزدیک شدن به زایش، انجام شد نتایج نشان 

های خاون و فعاليات آنهاا و تولياد      داد که درصد لنفوسيت

 [16یابد ] کاهش مي بادی آنتي
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ها در دوره  ن پارامترهای هماتولوژی گاوبرمیانگی Eو مکمل تزریقی سلنیم و ویتامین  خوراكی اثر اسید لینولئیک مزدوج .9جدول 

 قبل و پس از زایش

 تيمار
 هماتوکریت

 )درصد(

 هموگلوبين

 ليتر( )گرم در دسي

 گلبول قرمز

 /ليتر1514
MCV MCHC MCH 

       CLAاثر 

 37/5 543/5 84/5 65/5 15/5 500/5 سطح معناداری

 b14/5±30/77 70/5±48/13 34/05±80/5 67/0±44/5 08/3±75/5 50/48 کنترل

CLA 58/75 13/5±14/15 11/5±83/0 43/5±04/01 a18/5±13/74 10/5±70/13 

       E-Seاثر 

 44/5 71/5 14/5 00/5 68/5 65/5 سطح معناداری

 03/13±18/5 86/77±14/5 68/01±47/5 84/0±18/5 30/3±45/5 41/43 کنترل

E-Se 84/48 75/5±85/15 13/5±64/0 34/5±46/05 13/5±15/74 73/5±10/13 

       CLA×E-Seاثر متقابل 

 41/5 14/5 44/5 81/5 78/5 47/5 سطح معناداری

 E-Se 56/1±37/48 74/5±63/3 77/5±63/0 65/5±57/04 44/5±14/74 48/5±85/13دون ب کنترل

 E-Se 84/1±48/43 68/5±73/3 74/5±04/0 58/4±54/43 78/5±70/74 31/5±80/16 با کنترل

 E-Se 33/5±73/75 44/5±41/15 14/5±31/0 64/5±71/01 13/5±61/77 44/5±76/13دون ب CLAمكمل 

 E-Se 38/5±41/43 46/5±50/15 13/5±84/0 33/5±58/01 14/5±37/77 41/5±70/13با  CLAمكمل 

       سطح احتمال -اثر دوره 

 13/5 531/5 33/5 73/5 58/5 18/5 

 51/13±71/5 64/77±14/5 46/05±80/5 33/0±70/5 41/3±44/5 51/48±77/1 روز پيش از زایمان( 41) -1

 04/13±44/5 53/74±14/5 78/01±04/5 36/0±14/5 56/15±16/5 08/43±07/5 روز پس از زایش( 65)-4

a-b های دارای حروف نامشابه در هر ستون دارای تفاوت معنادار هستند  ميان ين(50/5>p) 

:MCV متوسط؛ قرمز گلبول حجم :MCH پالکت، داخل قرمز گلبول متوسط : MCHC داخل سلولي هموگلوبولين متوسط غلظت 
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های سفید  بر میانگین پارامترهای هماتولوژی )سلول Eمکمل تزریقی سلنیم و ویتامین  خوراكی اثر اسیدلینولئیک مزدوج. 10دول ج

 ها در چهار گروه آزمایشی در قبل و پس از زایش خون( گاو

 های سفيد گلبول 

 /ليتر-1514

 لنفوسيت

 )درصد(

 نوتروفيل

 )درصد(

 مونوسيت

 )درصد(

 انوزینوفيل

 )درصد(

      CLAاثر 

 30/5 00/5 35/5 30/5 78/5 سطح معناداری

 0/1±15/5 44/1±53/5 13/40±41/4 45/01±54/4 53/15±67/5 کنترل

CLA 07/5±76/3 15/7±05/01 65/7±87/40 53/5±15/1 58/5±40/1 

      E-Seاثر 

 63/5 74/5 46/5 60/5 11/5 سطح معناداری

 43/1±14/5 44/1±15/5 11/44±37/4 17/04±77/4 46/3±43/5 کنترل

E-Se 63/5±67/15 14/7±31/43 44/4±03/48 53/5±85/5 53/5±14/1 

      CLA×E-Seاثر متقابل 

 33/5 41/5 77/5 44/5 74/5 سطح معناداری

 E-Se 84/5±04/3 58/7±08/00 07/3±77/06 15/5±43/1 11/5±03/1دون ب کنترل

 E-Se 46/5±73/11 33/0±4/41 14/4±78/43 10/5±64/1 14/5±77/1 با کنترل

 E-Se 04/5±51/3 47/7±17/43 07/3±77/06 15/5±03/1 15/5±78/1دون ب CLAمكمل 

 E-Se 13/1±58/15 33/6±40/06 66/0±47/44 56/5±544/5 53/5±47/1با  CLAمكمل 

 <551/5 510/5 <551/5 <551/5 543/5 رهاثر دو

      سطح معناداری

 b08/5±47/8 a34/4±14/67 b46/4±36/43 a41/5±0/4 a5,46±7,44 روز پيش از زایمان( 41) -1

 a46/5±48/15 b13/4±83/40 a31/1±85/04 b56/5±37/5 b57/5±4/5 روز پس از زایش( 65)-4

a-b هر ستون دارای تفاوت معنادار هستند های دارای حروف نامشابه در ميان ين(50/5>p) 
 

اسايدلينولئيک  نتایج این تحقيق نشان داد که استفاده از 

در دورة انتقااال اثاار معناااداری روی مت يرهااای    ماازدوج

بيوشاايميایي خااون ماارتبط بااا سيسااتم ایمنااي گاوهااا و   

 های متولد شده ندارد. اساتفاده از مكمال تزریقاي    گوساله

اکسايداني خاون    وضاعيت کال آنتاي    Eو ویتامين  سلنيوم

 بخشد.   های متولد شده را بهبود مي گوساله
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Abstract 

In order to investigate the effect of supplementary conjugated linoleic Acid (CLA) with injectable 

selenium (Se) and vitamin E (E-Se) supplement on immune system of Holstein cows and their calves 40 

multiparous Holstein cows were used. The animals were divided in four experimental groups in a 

complete randomize design based on factorial expriment. The experimental groups were basal diet 

(Control), basal diet plus injectable E-Se supplement, basal diet plus CLA (100 g/day) and basal diet plus 

CLA (100 g/day) and injectable E-Se supplement. Blood samples of cows collected at days of injection. 

Blood samples of calves collected at birth day pre-feeding colostrum and 7d after birth. The results 

showed that CLA supplement had no significant effect on mean concentration of immunoglobulin G 

(IgG), total antioxidant status (TAS) and Malondialdehyde (MDA) in calves on days 1 and 7 (P>0.05). 

Effect of injectable E-Se supplement on TAS concentration of Calves’ Plasma was significant (P>0.05). 

The CLA and injectable E-Se supplements had no significant effect on mean concentration of IgG, TAS 

and MDA of cow’s colostrum (P>0.05). The CLA and E-Se supplements had no significant effect on 

TAS concentration and hematology parameters of dairy cow (P>0.05). Based on acquired results use of 

CLA supplement in transition period had no effect on immune system of cows and their calves. 

Supplementary injection of E-Se significantly improved total antioxidant status of newborn calves. 

Keywords: colostrum, immunoglobulin G (IgG), malondialdehyde (MDA), total antioxidant status 

(TAS), white blood cells. 
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