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چکیده
استفاده توام ویتامین ای و سلنیوم اثر مثبتی بر رشد پرندگان دارد ،اما اثرات آنها در بلدرچین ژاپنی بهخوبی مشخص نشدده اسد
همچنین ،اثرات متناقضی در ارتباط با تاثیر ویتامین ای و سلنیوم بر عملکرد پرندگان وجود دارد بنابراین ،مطالعده حاضدر بده منودور
بررسی تأثیر سطوح مختلف مکمل آلی سلنیوم و ویتامین ای بر فراسنجههای خونی با سده سدطم مکمدل سدلنیوم  ،دفر 0/2 ،و 0/4
میلیگرم در کیلوگرم) و سه سطم مکمل ویتامین ای  ،فر 050 ،و 000میلیگرم در کیلوگرم) در جیره بلدرچین ژاپنی انجدام شدد از
روز اول دوره پرورش ،تمامی تیمارها با یک جیره یکسان تغذیه و از روز هفدهم در دهای تعیین شده ویتامین ای و سلنیوم به جیدره
هر تیمار اضافه شد در پایان آزمایش ،پس از محرومی

از غذا به مدت شش ساع

یک قطعه جوجه بلدرچین نر و یک قطعه جوجه

بلدرچین ماده انتخاب و نمونههای خونی برای بررسیهدای بیوشدیمیایی اخدذ و مقدایر گلدوک ،،آلبدومین ،پدروتئین تدام ،کلسدترول،
تریگلیسرید HDL ،و  LDLسرم اندازهگیری شد مقادیر ،کلسترول ،گلوک ،و تریگلیسرید کاهش معنیدار و آلبومین و پروتئین تام در
 05روزگی اف،ایشی معنیدار داشتند  )p<0/05،اثرات متقابل سلنیوم و ویتامین ای بر غلو
اف،ودن ویتامین ای به جیره باعث اف،ایش معنیدار غلو

 LDLسرم خدون معندیدار نبدود ،ولدی

 HDLسرم شد  )p<0/05،نتیجهگیری میشود کده احتمدا اثدرات متقابدل

سلنیوم و ویتامین ای تاثیر مثبتی بر فراسنجههای بیوشیمیایی خونی در بلدرچین ژاپنی دارد
کلید واژهها :سلنیوم ،ویتامین ای ،فراسنجههای خونی ،بلدرچین ژاپنی
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مقدمه

سلعیوم ارتیاا تغایاها شاعاخته شادها دارناد .ایان

پرورش بلدرچین امروزه جایگااه خاصا در صاعت
پرورش طیور پیدا کرده اس
مردم به مصرف گوش

که باا توجاه باه تقاضاا
شاده -

غیراشایا باا

دارا بودن ویژگ های نظیر رشد و بلوغ جعسا ساری،،
میزان تولید تخم باال ،فاصله نسا و دوره جوجاهکشا
نسای باه بیماار هاا و عادم نیااز باه

واکسیعاسیون مورد توجه پرورش دهعادگان قارار گرفتاه
اس  .بهعالوه گوش

ایمع م شوند .نشان داده شده اس

کاه ویتاامین ا و

و تخم بلدرچین ،اقتصاد بودن

(موذن و موذن  .)1931 ،بلدرچین ژاپع به دلیا

کوتاه ،مقاوما

ترکییاب با اثراب آنت اکسیدان  ،سیب بویود پاسا هاا
سلعیوم از بیوآنت اکسیدانها موم در سلول هستعد و از

پرورش آن نیز موجب توسته بیشتر این صعت
اس

حسین زادهآدمنژاد و همکاران

بلادرچین ارزش غااای زیااد

دارد (موذن و موذن .)1931 ،
وجود ععاصر متدن کمیاا

آسیب رادیبالها آزاد به اسیدها چر

پیوند دوگانه ،جلوگیر م کععد (.)Chitra et al., 2013
سلعیوم عم بیولوژیب مرتیط باا ویتاامین ا دارد و
یک جزء اسااس در گلوتاتیون پراکسیداز اسا

کاه در

سم زدایاا پراکسیاادهیدروژن و هیدروپراکسیااادها
لیپید نقش باز م کعاااد .عاالوه بار آن سلعیااوم در
سیسااتم ایمع ا و عصاای حیواناااب نقااش موم ا ایالااا
ما کعد (.)Koyancu and Yerlikaya, 2007

در جیاره غااای هماه

به طور عمده سلعیوم و ویتامین ا متقابالً باا یبادیگر

حیواناااب باارا حالاای سااالمت و عملباارد معاسااب

قاب تتویض بوده و هر یک به ععوان مبانیسم ذخیرها

بیوشیمیای و فیزیولوژیب آنها ضرور اس  .سالعیوم

برا دیگار عما ما کعاد .ویتاامین ا و سالعیوم از

یب از مواد متدن کمنیاز بارا طیاور ما باشاد .ایان

به حالی و ابقاء یبدیگر در سلول کماک

ععصر در سال  1111توسط جااکو

برزلیاوک کشا

طروق مختل

ماا کععاااد .ویتاااامین ا بیشااتر در مرافظاا

علیاااه

شد و سالها گمان م شد کاه سالعیوم بارا حیوانااب

پراکسیداسیون لیپید و سلعیوم بیشتر علیاه رادیباالهاا

شاد سالعیوم از

آزاد عم م کعد باهطاور کاه ،ویتاامین ا اسایدها

سم م باشد .در سال  1391مشاخ

عارضه نبروز کید در موشها صاررای پیشاگیر

چر

م کعد و به ععوان یک ماده مغا ضرور شعاخته شاد

مرافظ

( .)Arner, 2012مرققین نشان دادند که مبم

سالعیوم

و سلعیوم گروه تیول غشااء گلیاولهاا قرماز را

مشخ

م کععد (.)Chitra et al., 2013
شده اس

کاه اساتالاده تاوام ویتاامین ا و

و ویتامین ا در تغایه بلدرچین ژاپعا موجاب بویاود

سلعیوم اثر مثیت بر رشاد پرنادگان دارد اماا ،گزارشااب

رشد و عملبرد دوره رشد م شود (.)Fitri et al., 2012

متعاقضا در ارتیااا بااا اثاار ویتااامین ا و ساالعیوم باار

ویتامین ا باهععاوان آنتا اکسایدان در جیاره طیاور

عملبرد پرندگان وجود دارد .بهعالوه اثار تاوام ایان دو

استالاده م شود .این ویتامین از اکسیداسایون اسایدهاا
چاار

ماده در بلدرچین ژاپع بهخوب مشاخ

نشاده اسا .

زنریااره بلعااد در غشااا ساالول جلااوگیر و

با توجه به مطالتاب ،تاکعون اثراب سلعیوم و ویتامین ا

بهععوان یک ماده مغا برا رشد و ساالمت حیوانااب

و اثر متقاب آنوا بر فراسعرهها خون بلدرچین ژاپعا

شعاخته شده اس
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تاثیر سلعیوم و ویتامین ا در بلادرچین ژاپعا گازارش
شده اس

( .)Ghazi et al., 2012لااا ،ایان مطالتاه باه

گروه دوم جیره پایه حاو  0/2میلا گارم در کیلاوگرم
سلعیوم.

معظور بررس اثراب سلعیوم و ویتامین ا و اثار متقابا

گروه سوم جیره پایه حاو  0/5میلا گارم در کیلاوگرم

آنوا بار مقاادیر گلاوکز ،پاروتئین تاام ،آلیاومین ،تار -

سلعیوم.

گلیسیرید HDL ،و  LDLبلدرچین ژاپع انرام شد.

گروه چوارم جیره پایه حاو  190میل گرم در کیلوگرم
ویتامین ا .

مواد و روشها

گروه پعرم جیره پایه حاو  900میل گرم در کیلاوگرم

این مطالته در سالن مرغدار ترقیقات دانشاگاه آزاد

ویتامین ا .

اسااالم واحااد شیسااتر در سااال  1939انرااام گرف ا .

گروه ششم جیره پایه حاو  0/2میل گارم در کیلاوگرم

نگهدار بلدرچین ها ژاپع بالغ و جوجه ها در سیستم

سلعیوم و  190میل گرم در کیلوگرم ویتامین ا .

قالس صورب گرفا

(ناا ر عادل .)1911 ،تتاداد 509

قطته بلدرچین ژاپع یک روزه ،بدون تالبیاک جعسای

گروه هالتم جیره پایه حاو  0/2میل گارم در کیلاوگرم
سلعیوم و  900میل گرم در کیلوگرم ویتامین ا .

خریدار و به مر نگهدار معتق شاد .ایان آزماایش

گروه هشتم جیره پایه حاو

در قالب یک طرح کامالً تصاادف باا آرایاش فاکتوریا

سلعیوم و  190میل گرم در کیلوگرم ویتامین ا .

( )9×9شام سه سطح مبم سلعیوم (صاالر 0/2 ،و 0/5

گروه نوم جیره پایه حاو  0/5میلا گارم در کیلاوگرم

میل گرم در کیلوگرم) و سه ساطح مبما ویتاامین ا

سلعیوم و  900میل گرم در کیلوگرم ویتامین ا .

(صالر190 ،و  900میل گرم در کیلوگرم) در جیاره و در

اندازهگیری فراسنجههای خونی

مرمو با نه تیمار و هر تیمار در سه تبرار و هر تبارار
حاو  19قطته جوجاه بلادرچین انراام شاد .در طا
دوره پرورش ،جوجه ها به صاورب آزاد باه آ

و غااا

 0/5میل گرم در کیلاوگرم

در روز پایان دوره آزمایشا  ،پاس از مررومیا
غاا به مدب شش ساع

از

یک قطته جوجه بلدرچین نار

و یک قطته جوجه بلدرچین مااده کاه وزن بادن آنهاا
و نمونههاا

دسترساا داشااتعد .از روز اول دوره پاارورش ،تمااام

نزدیک به وزن بدن هر تبرار بود ،انتخا

تیمارها با جیرها یبسان مطااب باا احتیاجااب غااای

خون از ورید زیر بال بارا بررسا هاا بیوشایمیای

توصیه شده انرمن ترقیقاب مل ( )1335تغایه شادند.

اخا شد .سپس نموناه هاا خاون ساانتریالیوژ و سارم
هاا ریختاه و جوا

از روز هالاادهم درصاادها تتیااین شااده ویتااامین ا و

جداساز شده داخ میبروتیاو

سلعیوم به جیره هر تیمار اضافه شد .جیره مورد اساتالاده

آزمایش فراساعرههاا بیوشایمیای (گلاوکز ،آلیاومین،

در جدول  1آورده شده اس .

پروتئین تام ،کلسترول ،تر گلیسرید HDL ،و  )LDLبه

تیمارهای آزمایشی

آزمایشگاه انتقال داده شد .فراسعرههاا بیوشایمیای باا

گروه اول (شاهد) جیره پایه

دستگاه اتوآناالیزر (آلسیون  )900با استالاده از کی هاا
ترار پارک آزمون اندازهگیر شد.
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جدول  -1ترکیب مواد خوراکی و مواد مغذی در دوره پرورشی  1تا  53روزگی (جیره پایه)
اجزای جیره

درصد

ذرب

92/95

کعراله سویا

91/51

گلوتن ذرب

5

روغن سویا

1/59

د کلسیم فسالاب

0/11

پودر صدف

1/95

نمک

0/15

 -DLمتیونین

0/11

الیزین معوهیدروکراید

0/12

مبم متدن

1

مبم ویتامیع

0/29

2

0/29

جوش شیرین

0/25

ترکیبات محاسبه شده

111

انرژ قاب سوخ وساز (کیلوکالر در کیلوگرم)

2300

پروتئین خام (درصد)

25

کلسیم (درصد)

0/1

فسالر قاب دسترک (درصد)

0/9

سدیم (درصد)

0/19

کلر (درصد)

0/15

پتاسیم (درصد)

0/35

متیونین (درصد)

0/9

متیونین +سیستین (درصد)

0/11

الیزین (درصد)

1/9

تریپتوفان (درصد)

0/99

هر  2/3کیلوگرم مکمل معدنی حاوی 00299میلیگرم منگنز 00799 ،میلیگرم روی 39999 ،میلیگرم آهن 19999 ،میلیگرم مس،
 009میلیگرم ید 299 ،میلیگرم سلنیوم 239999 ،میلیگرم کولین کلراید .ترکیبات مکمل ویتامین شامل :ویتامین

تحلیل آماری دادهها

 E ،D ،Aو K

که در آن  Yijkمقدار هر مشاهده μ ،میانگین جامتهAi ،

این آزمایش در قالب یاک طارح کاامالً تصاادف باا

اثر افزودن سلعیوم Bj ،اثر افازودن ویتاامین ا (AB)ij ،

آرایش فاکتوری ( )9×9با نه تیمار و هار تیماار در ساه

اثر متقاب سطوح مختل

و Eijk

تبرار انرام شد .مدل آمار طرح به صورب زیر بود:

اثر خطا آزمایش بود .نتایج حاص از ایان ترقیا باا

Yijk = μ + Ai + Bj + (AB)ij + Eijk

سلعیوم و ویتاامین ا

استالاده از برنامه نارمافازار آماار ( )SAS, 2001ماورد
واکاو آمار قرار گرف .
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یافتهها

کیلوگرم ویتاامین ا باه جیاره ،غلظا

آلیاومین سارم

اثراب سلعیوم و ویتامین ا و اثر متقاب آنوا بر مقادیر

نسی

به گروه شاهد به طور متع دار تر

گلوکز ،پروتئین تام ،آلیاومین ،تار گلیسایرید HDL ،و

گرف

( .)p<0/09جوجهها تغایه شده باا جیارههاا

 LDLبلدرچین ژاپع در جدول  2آمده اس .

حاااو صااالر میلاا گاارم در کیلااوگرم ساالعیوم و 900

غلظ

گلوکز سرم خون در  99روزگا باه صاورب

متعاا دار تراا

تاااثیر ساالعیوم جیااره قاارار گرفاا

( .)p<0/09نتایج نشان دادند که با افزودن  0/2میل گارم
در کیلوگرم سلعیوم به جیره ،غلظ
طور متع دار نسای

گلوکز سرم خون به

باه تیماار شااهد کااهش یافا

تاثیر قارار

میل گارم در کیلاوگرم ویتاامین ا  ،بایش تارین مقادار
آلیومین سرم را در مقایسه با سایر گروه ها داشتعد که باه
ترتیب بیشترین مقدار  1/11و کمترین مقدار  0/11گارم
در دس لیتر بود.
پروتئین تام سرم در  99روزگ به صورب متع دار

( .)p<0/09جوجه ها تغایه شده با جیاره حااو 0/2

تر

میل گرم در کیلوگرم سلعیوم کم ترین مقدار گلوکز سارم

بهطور که تر

خون را در مقایسه با سایر گروهها داشتعد که باه ترتیاب

تیمارهااا مااورد آزمااایش غلظ ا

تاثیر تیمارها آزمایش قارار گرفا

(،)p<0/09

اثراب متقابا سالعیوم و ویتاامین ا ،
پااروتیین ک ا ساارم

بیشتااارین مقاادار  901/12و کمتااارین مقاادار 213/12

بیشااتر نساای

میل گرم در دس لیتر بود.

جوجهها تغایه شده با جیرهها حاو  0/2میل گارم

بر اساک جدول  ،2غلظ
 99روزگ تر
گرف

کلساترول سارم خاون در

در کیلوگرم سلعیوم و  190میل گرم در کیلوگرم ویتامین

تاثیر سلعیوم و ویتامین ا جیاره قارار

ا  ،بیش ترین مقدار پروتئین تاام سارم ( 9/21گارم بار

بهطور که ،با افزودن  0/5میل گرم در کیلاوگرم

ساالعیوم و  190میلا گاارم در کیلااوگرم ویتااامین ا بااه
جیره ،غلظ
نسی

بااه گااروه شاااهد داشااتعد (.)p<0/09

کلسترول سرم خاون باه طاور متعا دار

به تیمار حاو  0/2میل گرم در کیلوگرم سالعیوم

و  190میل گرم در کیلوگرم ویتاامین ا کااهش یافا

دس لیتر) را در مقایسه با سایر گروهها داشتعد.
غلظا

تاار گلیساارید ساارم خااون در  99روزگا بااه

صورب متع دار تر
قرار گرف

تاثیر تیمارها آزمایش جیاره

( .)p<0/09نتایج مربو به اثر متقاب سلعیوم

و ویتامین ا نشان داد غلظا

تار گلیسارید سارم در

( .)p<0/09جوجه ها تغدیه شده با جیارههاا حااو

جوجهها دریاف

 0/5میل گرم در کیلوگرم سالعیوم و  190میلا گارم در

متعاا دار کمتاار از گااروه شاااهد بااود (.)p<0/09

کیلوگرم ویتامین ا کم ترین مقدار کلسترول سرم خاون

جوجه ها تغایه شده با جیره ها حاو صالر میل گرم

را در مقایسه با سایر گروهها داشتعد.

در کیلوگرم سلعیوم و  190میل گرم در کیلوگرم ویتامین

غلظ

آلیومین سرم خون در  99روزگ باه صاورب

متع دار تر

تاثیر تیمارها آزمایشا قارار گرفا

( .)p<0/09نتااایج مربااو بااه اثااراب متقابا ساالعیوم و

کععده سلعیوم و ویتامین ا باه طاور

ا  ،کمترین مقادار تار گلیسارید سارم خاون (11/99
میل گرم بر دس لیتر) را در مقایساه باا ساایر گاروه هاا
( 199/99میل گرم بر دس لیتر) داشتعد.

ویتامین ا نشان دادند که با افزودن  900میلا گارم در
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تر

LDL

تاثیر قرار داد ( .)p<0/09جوجه ها تغایاه شاده

سرم خون متع دار نیود ،ول افزودن  900میل گارم در

با جیرهها حاو  900میل گارم در کیلاوگرم ویتاامین

باه تیماار شااهد و

 HDLسارم خاون (51/91

کیلوگرم ویتامین ا به جیره نسای

ا بیش ترین مقادار غلظا

تیمار حاو فقط  190میل گرم در کیلوگرم ویتاامین ا
غلظ

میل گرم بر دس لیتر) را در مقایساه باا ساایر گاروه هاا
داشتعد.

سرم خون را در  99روزگ به طاور متعا دار

جدول  -2مقایسه میانگین تاثـیر سطوح مختلف سلنیوم و ویتـامین ای در جیره بر فراسنجـههای خونی جوجه بلدرچـینهای ژاپنی در انتهای دوره پرورشی
( 53روزگی)
گلوکز

کلسترول

آلبومین

پروتئین تام

تریگلیسرید

(میل گرم در

(میلاا گاارم در

(گااااارم در

(گااااااااارم در

(میلاااا گااااارم در

دس لیتر)

دس لیتر)

دس لیتر)

دس لیتر)

دس لیتر)

صالر میل گرم در کیلوگرم

901/12a

115/55b

0/35

2/31

109/11

199/52

 0/2میل گرم در کیلوگرم

213/12b

119/09a

1/01

9/15

35/19

152/15

91/52

 0/5میل گرم در کیلوگرم

215/11b

115/9b

0/35

2/31

11/9

195/91

99/02

0/0125

0/05329

0/9102

0/9119

0/1111

0/9010

0/1515

5/19

5/59

0/09

0/12

5/01

9/35

2/01

صالر میل گرم در کیلوگرم

239/9

111/21

0/31

2/39

105/91

191/31

99/11b

 190میل گرم در کیلوگرم

215/9

110/19

0/31

9/05

11/99

150/51

ab

 900میل گرم در کیلوگرم

239/9

111/11

1/02

9/05

31/12

191/15

a

0/9101

0/3219

0/0139

0/1292

0/1503

0/5012

0/0515

5/19

5/59

0/09

0/12

5/01

9/35

2/01

صاااااااااالر

صالر میل گرم در کیلوگرم

901/19

b

c

b

a

199/99

155/1

95/01

میل گارم در

 190میل گرم در کیلوگرم

919/15

111/15ab

1ab

9/21a

11/99b

151/1

59/99

کیلوگرم

 900میل گرم در کیلوگرم

233/15

119ab

1/11a

9/21a

102/55b

195/55

59/05

0/2

صالر میل گرم در کیلوگرم

213/99

151/19b

1ab

9/21a

11/19b

191/05

99/95

میل گارم در

190میل گرم در کیلوگرم

212/9

a

ab

a

b

33/5

112/12

کیلوگرم

 900میل گرم در کیلوگرم

211/99

ab

119/9

b

102/99

0/5

صالر میل گرم در کیلوگرم

212/99

ab

131/19

b

تیمار

سلنیوم

ارزش

P

اشتباه استاندارد میانگین

ویتامین ای

ارزش

()SEM

P

اشتباه استاندارد میانگین )SEM،

15111

اثرات متقابل سلنیوم و ویتامین ای

210/19

0/11

1/05

abc

0/31

abc

0/39

2/59

9/21

ab
a

2/39

(میل گرم در
دس لیتر)

دس لیتر)

50/11

199/09

93/01

51/91

51/5
50/9

13

150/1

95/29

میل گارم در

 190میل گرم در کیلوگرم

255

195/9b

0/3bc

2/51ab

19/99b

191/59

92/05

کیلوگرم

 900میل گرم در کیلوگرم

905

119/15ab

0/31abc

2/31ab

31/15b

155/39

91/11

0/2119

0/0110

0/0515

0/0210

0/0231

0/0191

0/5329

11/15

11/53

0/05

0/21

10/95

10/92

9/93

ارزش

P

اشتباه استاندارد میانگین )SEM،

در هر ستون ،اعدادی که دارای حروف غیر مشترک باشند ،اختالف معنیدار دارند (.)p<9/93
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(میل گرم در
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بحث و نتیجهگیری

اختالف مشاهده شده به تالاوبها حیوان  ،جیره بباار

با توجه به دانش ما تاکعون بررس جامت بار اثاراب

رفته ،سطح سلعیوم و ویتاامین ا در جیاره و یاا ساایر

سلعیوم و ویتامین ا و اثر متقاب آنوا بر مقادیر گلاوکز،

که مبما ویتاامین

پروتئین تاام ،آلیاومین ،تار

گلیسایرید HDL ،و LDL

عوام مربو باشد .بیان شده اس

ا و سلعیوم نقش موم در کعترل دیابا

و قعاد خاون

بلدرچین ژاپع انرام نشده اس  .تا به اماروز ترقیقااب

ناشتا دارد بهطور که ،ویتامین ا از تشابی بعیاان آزاد

متتدد در زمیعه اثراب جداگانه سالعیوم و ویتاامین ا

پراکسیداساایون جلااوگیر کاارده و بااا کاااهش اسااترک

بر فراسعرههاا خاون در بلادرچین ژاپعا باه انراام

اکسیداتیو ،با تاثیر بر انسولین ناشتا موجاب کااهش قعاد

رسیده اس  ،هرچعد نتایج متعاقض در این باین وجاود

خون م شود .از طرف مشخ

کاه مصارف

دارد .مرققین بیان کردهاند که افازودن ساطوح مختلا

ویتامین ا و سلعیوم و بهخصوص مصرف هم زمان هر

شده اس

سلعیوم و ویتامین ا به جیره غاای تاثیر متع دار بار

دو ،سیستم دفا آنت اکسیدان کید را تقوی

گلوکز ،اساید اوریاک و آلیاومین نداشاا  ،اماا باعا

زیااد ضاایتاب ناشا از باااال رفاتن قعاد خااون را در

افزایش کلسترول ،تر گلیسرید ،پاروتئین کا و HDL

خون بلدرچینها ژاپع

تخمگاار شاد ( Mobaraki et

بیماران میتال به دیاب

و به میزان

نو  2جیران م کعاد (قاسام و

همباران.)2015 ،

 .)al., 2013درحااال کااه ،قاضا و همباااران در سااال

وجود ععاصر متدن کمیاا

در جیاره غااای هماه

 2012بیان کردند که افازودن سالعیوم و ویتاامین ا در

حیواناااب باارا حالاای سااالمت و عملباارد معاسااب

جیااره جوجااههااا گوشاات تاااثیر متعا دار باار رو

بیوشیمیای و فیزیولوژیب آن ها ضرور اس  .سالعیوم

آلیومین نداش
غلظ

ول باع

افزایش گلوکز ،اسید اوریک،

سارم آهان و رو شاد (.)Ghazi et al., 2012

همچع ماله و همباران در سال  2011گزارش کردناد
که افازودن ساطوح مختلا
جیره  ،باع

ویتاامین ا و سالعیوم در

یب از مواد متدن کمنیاز برا

طیور ما باشاد ( Suri,

 .)2002; Arner, 2012ترقیقااااب اخیار انراام شاده
رو عملبارد رشد بلدرچیان ژاپعا نشاان داده اسا
که ،افزودن سلعیوم در جیاره باعااا

افازایش ضاریب

افزایش کلسترول و پاروتئین تاام شاد ،اماا

تیدی غاایا شده ول تاثیار بر وزن بدن و مصارف

تاثیر متع دار بر گلوکز ،تر گلیسرید ،اسید اوریاک و

خوراک نادارد ( .)Abdulwahab et al., 2012ویتاامین

آلیومین خون مرغها تخمگااار نداشا

( Mallah et

ا اصل ترین آنت اکسایدان مرلاول در غشاا سالول

 .)al., 2011نتاایج آزماایش نشااندهعاده ایان باود کاه

اس

افزودن سلعیوم و ویتامین ا در جیاره موجاب کااهش

بعابراین ،به نظر م رسد با توجه به استالاده توام سالعیوم

متع دار در کلسترول ،گلوکز ،تار گلیسارید و افازایش

و ویتامین ا  ،این دو ماده با کاهش اکسیداسیون سلول

متع دار در آلیومین و پروتئین ما شاود .هماانطورکاه

موجب افزایش مقادیر پروتئین ک و آلیومین سرم شاده

مالحظه م شود ،نتایج این ترقی با برخ از گزارشاب

باشعد ( .)Chitra et al., 2013هر چعد در این مطالته ما

پیشین همسو و با برخ مغایرب دارد .به نظر ما رساد

قادر به بررس اثر سلعیوم و ویتامین ا بار آنازیمهاا

که فرآیعد اکسیداسیون سلول را کاهش ما دهاد.
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متتاقب اکسیداسیون سلول نیودیم ،لاا پیشعواد م شاود

افاازایش گاماگلوتامیاا سیسااتئین سااعتتاز کااه آناازیم

اندازهگیر توأم این آنزیمهاا باه هماراه فراساعرههاا

سعتزکععده گلوتاتیون را مردود ما کعاد ،رخ ما دهاد.

خون متتاقب استالاده همزمان سلعیوم و ویتاامین ا در

 LDL-Cاکساااید شاااده معرااار باااه افااازایش لیپیاااد

بلدرچین ژاپع انرام گیرد.

هیدروپراکسیدها و تولید آلدئیادها ما شاود کاه سایب

در این مطالته ،اثراب متقاب سلعیوم و ویتامین ا بر

صدمه به لیپیدها ما گاردد LDL-C .معرار باه افازایش

 LDLسارم خاون متعا دار نیاود ولا افازودن

گاماگلوتامی سیستئین ساعتتاز شاده و در نتیراه میازان

غلظ

ویتامین ا به جیره باع

افزایش متع دار غلظ

HDL

شد .در این خصوص وکیل و همباران در ساال 1911
نشان دادند که افزودن سطوح مختل

سلعیوم باه جیاره

غلظ

گلوتااتیون افازایش یافتاه و سایب فتاالسااز

فرآیعاااد گلوتااااتیون اکسااایداز مااا شاااود ( Shen

 .)andSevanian, 2001مشخ

شده اس

کاه غلظا

غاای جوجه ها گوشت اثر متع دار بر تر گلیسرید

سلعیوم و ویتاامین ا خاون ارتیاا مساتقیم باا بیاان

کلساترول و  LDLسارم

رسپتورها  LDL-Cدارد بهطور که ،تغایه موشها باا

سرم خون نداش

ول غلظا

خون را کاهش و غلظ

 HDLسرم خون را افزایش داد

(وکیل و همباران .)1911 ،تاناکا و همبااران در ساال

جیرهها با سطح سلعیوم پایین موجب کااهش فتالیا
رساپتورها

 LDL-Cو  mRNAآن ما شاود کاه در

 2001اعالم کردند که کمیود سالعیوم در جیاره غااای

نوای ا

موش ها موجب افزایش کلسترول پالسما خون شده و

افازایش  LDL-Cما شاود ( Dhingra and Bansal,

استالاده از سطوح معاسب سلعیوم سایب کااهش غلظا

.)2006

کلساترول LDL ،و افازایش غلظا

 HDLسارم خاون

موجااب افاازایش کلسااترول پالسااما خااون و

با توجاه باه شاواهد هعاوز باهطاور کاما مبانیسام

م شود ( .)Tanaka et al., 2001هر چعد مبانیسم دقی

مولبول و سلول اثار تاوأم سالعیوم و ویتاامین ا بار

نشده اسا  ،ولا

نیسا .

اثر سلعیوم بر عملبرد پرنده مشخ

فراسعرهها خون در بلدرچین ژاپع مشخ

احتمال م رود سلعیوم معرر به افزایش میزان گلوتااتیون

احتمال م رود نتایج به دس

پراکسیداز و  HDL-Cپالسما شده کاه موجاب کااهش

جانور  ،سویه و یا مقادیر سلعیوم و ویتاامین ا ماورد

تشبی اجسام پالکتا و بویاود اکسیداسایون اسایدها

استالاده ،باشد .پیشعواد م شود ترقیقاب بیشاتر بارا

چر

م شود ( .)Dhingra and Bansal, 2006کااهش

سلعیوم سیب تولیاد  LDL-Cاکساید ما گاردد کاه باه
سرع
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گلوتاتیون را از بین برده و این عم تر

تااثیر

آمده به دلی تالاوب گونه

روشاان شاادن اثاار تااوأم ساالعیوم و ویتااامین ا باار
فراسعرهها خون پرندگان صورب گیرد.
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Abstract
Co-administration of vitamin E and selenium has positive effects on growth performance of
avian species, but their effect is not fully elicited in the Japanese quail. Also, controversial
reports exist for the effect of vitamin E and selenium on avian performance. This study was
designed to investigate the effect of different levels of selenium (0, 0.2 and 0.4 mg/kg) and
vitamin E (0, 150 and 300 mg/kg) in the diet of the Japanese quail. Birds received mesh diet
from the start of the study, then selenium and vitamin E were added on day 17. At the end of the
study, after food deprivation for 6 hours, Japanese quail (1 male and 1 female) were selected and
blood samples collected for biochemical investigations and determination of glucose, albumin,
total protein, cholesterol, triglyceride, HDL and LDL levels. There was significant decrease in
cholesterol, glucose, and triglyceride levels and significant decrease in albumin and total protein
levels on day 35 (p<0.05). Effect of vitamin E and selenium was not significant on serum LDL
level but, administration of vitamin E significantly increased serum HDL levels (p<0.05). These
results suggest that co-administration of selenium and vitamin E could have positive effects on
blood biochemical parameters in the Japanese quail.
Key words: Selenium, Vitamin E, Blood biochemical parameters, Japanese quail.
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