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تاثير افزودن مکملهای موننسين ،مخمر ،سلنوپروتئين و سلنيت سدیم در دوره فالشينگ
روی برخی عناصر خونی و جنسيت برههای متولدشده در ميش قزل
سامان ساعدی ،1حسين دقيقکيا ،*2ليال احمدزاده ،1علی

حسينخانی2

 -0دانشآموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
 -2دانشیار گروه علوم دامی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
*نویسنده مسئول مکاتباتdaghighkia@tabrizu.c.ir :
(دریافت مقاله 51/5/01 :پذیرش نهایی)59/1/01 :

چکیده
برخی از یونهای جیره میتوانند نفوذ اسپرم با نوع خاصی از کروموزوم را در الیههای اطراف تخمک ،تسهیل نمووده و باثوت تیییور
نسبت جنسی فرزندان شوند .برای بررسی این امر 66 ،میش قزل در شش گروه آزمایشی (هر گروه  11رأس) مورد استفاده قرار گرفتند:
تیمارها مشتمل بر گروه  Aبهثنوان شاهد (جیره پایه) ،گروه ( Bفالشینگ جو) ،گروه ( Cفالشینگ جو  +مکمول ویتوامین  + Eسوننیوم
آلی) ،گروه ( Dفالشینگ جو  +مکمل ویتامین  + Eسننیوم معدنی) ،گروه ( Eفالشینگ جو +موننسوین) و گوروه ( Fفالشوینگ جوو+
مخمر) بودند .گوسفندان به مدت  5هفته (دو هفته قبل و سه هفته بعد از جفتگیری) جیرههای آزمایشی را دریافوت کردنود .ثناصور
منیزیم ،کنسیم ،سدیم و پتاسیم سرم اندازهگیری شدند .نتایج نشان داد که میشهای گروههای  Cو  Dدارای کمتورین میوزان کنسویم و
منیزیم و بیشترین میزان سدیم و پتاسیم سرم در زمان استروس و  11روز پس از جفتگیری بودند ( .)p<1/11نسبت برههای نر به ماده
متولدشده در گروه  Dباالتر از سایر گروهها بود ( .)1/5میزان کنسیم و منیزیم سرم میشهای گروههای  Eو  Fنسبت به سایر گوروهوای
آزمایشی بیشتر بوده ( )p<1/11و تعداد برههای ماده این دو گروه بیشتر بود .میشهای گروه  Fنسبت به سایر گروهها ،کمترین غنظوت
سرمی سدیم و پتاسیم و کمترین نسبت نر به ماده را داشتند ( .)1/15بهطورکنی ،نتایج این مطالعه نشان داد میشهایی که مکمل سننیوم
آلی با ویتامین  Eو یا سننیوم معدنی با ویتامین  Eدریافت کرده بودند ،نرخ تولد برههای نر نسبت به برههای ماده بیشتر بود .همچنوین،
در میشهایی که مکمل موننسین و مخمر دریافت کرده بودند ،نرخ تولد برههای ماده بیشتر از برههای نر بود.

کلید واژهها :فالشینگ ،جنسیت بره ،میش قزل.
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مقدمه

جنسیت (در حدود  2/033دالر برای هر دوره) میباشهد

انتخاب جنسیت فرزندان قبل از تولد آنها موضوعی

( .)Rosenfeld and Roberts, 2004به همی دلیل ایه روش

است که همواره مورد توجه قرار گرفتهه اسهت .اگر هه

برای حیوانات مزرعهای مناسه

نبهوده و بایهد از روش

مطالعات علمی روی ژنها اخیراً انجام شهده اسهت امها

کم هزینهتری استفاده کرد.

انتخاب جنس و اولویت جنسیت از زمان باسهتان مهورد
توجه بوده است.

جنی با جنسیت خاص استفاده از ترکیبات مواد غذایی

فیزیولوژیسههتههها عمههدتاً بههر ایهه باورنههد کههه در
پستانداران بسته به اینکه کروموزوم  Xیها کرومهوزوم

Y

اسپرم با تخمک تالقی حاصهل کنهد جنسهیت فرزنهدان
تعیی میگردد

(2007

روش دیگر برای به حداکثر رساندن شهانس تولیهد

 .)Grant,نسبت جنسیت نر به مهاده

مختلف و رژیهمههای غهذایی خهاص اسهت .برخهی از
پژوهشگران معتقدنهد کهه نسهبت مهواد معهدنی سهدیم
پتاسیم کلسیم و منیزیم خهون قبهل و بعهد از لقهاح در
تعیی جنسیت جنی مهم مهیباشهند (

;Celik et al., 2003

در زمان لقاح (نسهبت جنسهی اولیهه) و نسهبت جنسهی

 .)Behnam-Rassouli et al., 2010بررسیها نشان دادهاند که

ثانویه در هنگام تولد میتواند کامالً متفاوت از نسبت :1

جههذب و احتبههاس منیههزیم در جیههره حههاوی موننسههی

 1باشد که انتظار میرود .مشخص شده است که عوامهل

افزایش مییابد ( .)Taghipoor et al., 2011همچنی

سطوح

بسیاری از جمله عوامل تغذیههای (محهدودیت غهذایی

باالی سهدیم در سهلنیت سهدیم شهاید باعه

افهزایش

ماده مصرف رژیم غذایی با انرژی باال و یا پائی

جذب

مواد معدنی) و عوامل غیر تغذیهای (زمان تلقهی ،زمهان

سدیم پتاسیم و ند متابولیت و عنصر دیگهر در خهون
میشود (.)Rae et al., 2002

جفتگیری نمره وضعیت بدنی و استرس) در جنسهیت

بنابرای هدف از ای مطالعه بررسی تهاثیر افهزودن

فرزندان و تغییر نسبت جنسی فرزندان پستانداران مهوثر

مکملهای موننسی

مخمر ساکارومایسهیس سرویسهیه

است (.)Rosenfeld and Roberts, 2004

سههلنوپروتنی و سههلنیت سههدیم در دوره فالشههین

ف آوریهای جدیهد امکهان جداسهازی اسهپرمههای
دارای کروموزوم  Xیا  Yرا مهیا مهیسهازد و لهذا امکهان

بههر

تغییر نسبت جنسیت فرزندان متولد شده در مهیشههای
قزل بود.

انتخاب جنسیت نهوزاد قبهل از تشهکیل آن را بها دقهت

مواد و روشها

نسبتاً قابل قبولی ممک میسازد .تا به امروز موفقتری
روش برای جداسازی اسپرم فلوسیتومتری بهوده اسهت.

مطالعه حاضر در فاصله زمانی شهریور تها دی مهاه

انتخههاب جنسههیت بهها اسههتفاده از فلوسههیتومتری نتیجههه

 1032در ایستگاه تحقیقاتیخلعتپوشان دانشهگاه تبریهز

Y

انجام شد .در ای مطالعه  66رأس میش قزل  2-0سهاله

میباشد .اسهپرم

با وزن متوسط  55±2کیلوگرم با وضهعیت نمهره بهدنی

طبقهبندیشده برای تلقی ،مصنوعی ماده مهورد اسهتفاده

تقریباً  0انتخاب شده و پس از معاینه و بررسی کامهل و

قرار میگیرد .در ای روش حداقل هزینه بهرای انتخهاب

دقیق از سهالمت و صهحت عملکهرد تولیهدمثلهی آنهها

تفاوتهای شناسایی بی کرومهوزوم  Xو کرومهوزوم
است

011

را که کروموزوم  Xبزرگتر از
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اطمینان حاصل شد .میشها بهصورت تصادفی در شهش

به صورت کامالً مخلوط در یک وعده غهذایی در اختیهار

زیهر قهرار

میشها قرار گرفتند (جدول  11 .)1روز قبهل از جفهت-

گرفتند :گروه  Aبهعنوان شاهد (دریافتکننده جیره پایه)

گیری (همزمان با شروع دادن جیره آزمایشهی) مهیشهها

گروه آزمایشی (هر گروه  11رأس) بهترتیه
جو) گروه ( Cفالشین

گروه ( Bفالشین

جو  +مکمل
جهو +

ویتامی  + Eسهلنیوم آلهی) گهروه ( Dفالشهین

مکمل ویتامی  + Eسلنیوم معدنی) گهروه ( Eفالشهین
جو  +موننسی ) و گروه ( Fفالشین

جو  +مخمر).

با اسهتفاده از سهیدر (

EAZI-BREED CIDR; New Zealand

 )Ltdو شماره  03323111-3239همزمانسهازی فحلهی
شدند11 .روز بعد از سهیدرگذاری و بالفاصهله پهس از
خارج کردن سیدرها از واژن هر کدام از مهیشهها 133

گوسفندان به مدت  5هفته (دو هفته قبل و سه هفته بعد

واحد بی المللهی هورمهون  PMSGبهه صهورت تزریهق

از جفتگیری) جیرههای آزمایشهی را دریافهت کردنهد.

عضالنی دریافت کردند.

جیرههای غذایی طبق جدول ( NRC )1395تنظیم شهده و
جدول  -1جیرههای آزمایش
مواد خوراکی (درصد ماده خشک جيره)

سبوس گندم
کنجاله سویا
مکمل پروتنینی

تيمار A

-

دانه جو
نمک
مالس

تيمارB

تيمارC

تيمارD

تيمار E

تيمارF

11

11

11

11

11

9

9

9

9

9

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

30

30

30

30

30

3/5

3/5

3/5

3/5

3/5

6

6

6

6

6

مواد افزودنی

سلنیت سدیم

)(gr/ewe/d

-

-

-

3/3105

-

-

سلنوپروتنی

)(gr/ewe/d

-

-

3/105

-

-

-

ویتامی

(gr/ewe/d) E

-

-

3/319

3/319

-

-

موننسی

)(mg/ewe/d

-

-

-

-

03

-

-

-

-

-

-

1×133

ساکرومایسیس

سرویسیه)(CFU/ewe/d

ترکيبات شيميایی

( TDNدرصد)

-

39

39

39

39

39

)%DM( ADF

-

26/3

26/3

26/3

26/3

26/3

)%DM( NDF

-

09/6

09/6

09/6

09/6

09/6

پروتنی خام (درصد)

-

10/2

10/2

10/2

10/2

10/2

-

0/11

0/11

0/11

0/11

0/11

-

0/31

0/31

0/31

0/31

0/31

انرژی قابل هضم

)(Mcal/Kg

انرژی قابل متابولیسم

()Mcal/Kg

تیمار  )Aکنترل ،جیره پایه؛  )Bجیره فالشیین؛؛  )Cجییره فالشیین؛و ویتیامی Eوسیننپپروتیی ؛  )Dجییره فالشیین؛وویتامی Eوسیننی

سیدی ؛  )Eجییره فالشین؛ومپننییی ؛  )Fجییره

فالشین؛ومخمر ساکارومایییس سرویییه.
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خونگیری از گوسفندان در شروع دوره ( 15روز قبل
از جفههتگیههری)  21سههاعت پههس از سههیدربرداری

سامان ساعدی و همکاران

زمههان در تیمههار  = Animallاثههر حیههوان و  = eijklاثههر
باقیمانده یا خطا بود.

(اسههتروس) و  21روز پههس از قههوا انههدازی (زمههان
النهههگزینههی جنههی ) انجههام شههد .الزم بههه رکههر اسههت
خونگیری از میشها  1ساعت پس از مصهرف خهورا

یافتهها
در تیمارهای  Cو  Dنسبت تعداد برههای نر متولد

انجام شد .بالفاصله بعد از خونگیری جداسهازی سهرم

شده بیشتر از برههای ماده بود (جدول  .)2نسهبت بهره-

از نمونهها با دستگاه سانتریفیوژ بها دور  1333در دقیقهه

های متولد شده در میشهایی که مکمل سهلنیوم معهدنی

و به مدت  12دقیقه انجهام گرفهت .بعهد از جداسهازی

و ویتامی  Eدریافت کرده بودند بیشتر از سایر تیمارهها

سرمها تا زمان آنهالیز مهواد معهدنی (منیهزیم و کلسهیم)

بود ( .)2/5همچنی

نتایج جدول  2نشان داد که تیمار F

داخههل میکروتیههوب و در فریههزر -23درجههه سلسههیوس

(مکمل مخمر) با تعداد  12بره ماده و تیمهار ( Eمکمهل

نگهداری شدند .با استفاده از کیتهای تجهاری (پهارس-

موننسی سدیم) با  3بره ماده در مقایسه با سایر تیمارهها

آزمون ایران) و به روش اسهپکتروفتومتری ( Bauh and

بیشتری نتاج ماده را داشتند .کمتری نسبت برهههای نهر

 )Lomb, Belgiumغلظت کلسیم و منیزیم اندازهگیهری

به ماده در تیمار  Fمشاهده شهد ( )3/25کهه ایه میهزان

شدند .همچنی غلظت سهدیم و پتاسهیم بهه روش فلهیم

نسبت به گروه شاهد بسیار کمتر بود.

فتومتری ( )Corning-eel, Englandاندازهگیری شد.

میزان کلسیم و منیزیم خون میشههایی کهه مکمهل

تحنیل آماری دادههوا :دادهههای بههدسهت آمهده از

سلنیوم آلی با ویتامی  Eو میشهایی که مکمهل سهلنیوم

آزمایشات ابتدا از نظر نرمال بودن مهورد ارزیهابی قهرار

معهدنی بهها ویتههامی  Eدریافههت کههرده بودنههد در زمههان

گرفتنههد .سههپس توسههط نههرم افههزار  )2330( SASو بهها

استروس و  21روز پس از جفتگیری بهه طهور معنهی-

استفاده از رویه آماری  Mixedآنهالیز گردیدنهد .مقایسهه

داری کمتر از سایر گروههای آزمایشهی بهود ()p<3/31

میانگی ها با استفاده از آزمون توکی کرامر انجام گرفت.

(جداول  0و  .)1همچنی میزان کلسیم و منیهزیم خهون

مدل:

میشهایی که مکمل موننسهی و مخمهر دریافهت کهرده

Yijkl = µ + Treati + Timej + (Treat* Time)ij +
Animall + eijkl
در مدل آماری فوق  Yijkبرابر با داده مشاهده شده

برای فراسنجههای اندازهگیری شده  =µمیانگی جامعه
 = Treatiاثر تیمار iام  = (Treat*Time) ijاثر متقابهل

012

بودند بهه طهور معنهیداری بهاالتر از سهایر گهروهههای
آزمایشی بود ( .)p<3/31جال

ای که نرخ تولد برههای

ماده در ای گروه نیز باالتر از سایر گروهها بود (جداول
 0و .)1
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برههای نر به ماده

جدول  -2جنس برههای متپلد شده و نیب
تيمارهای آزمایشی

تعداد بره نر

تعداد بره ماده

نسبت بره نر به ماده

A

6

6

1

B

5

6

3/90

C

3

6

1/5

D

13

1

2/5

E

6

3

3/63

F

0

12

3/25

جدول  -3تاثیر استفاده از جیرههای مختنف در دوره فالشین؛ بر میزان کنیی سرم ()mg/d; mean ± SEM
تيمارهای آزمایشی

زمان فحلی

 11روز قبل از جفتگيری (قبل

 21روز بعد جفتگيری

از اعمال جيره غذایی)
A

9/10±3/13

b

9/19±3/35

B

9/13±3/39

9/51±3/16ab

9/00±3/39b

C

9/16±3/11

3/12±3/23c

3/15±3/12c

D

9/31±3/21

3/05±3/11c

3/39±3/13c

E

9/22±3/11

9/31±3/15a

9/31±3/33a

F

9/33±3/12

3/32±3/13a

3/19±3/13a

b

9/32±3/10

حروف التی غیرمشابه در هر ستپن بیانگر وجپد اختالف معنیدار در سطح ( )p<1/11میباشد.

جدول  -4تاثیر استفاده از جیره های مختنف در جریان فالشین؛ بر میزان منیزی سرم ()mg/d; mean ± SEM
تيمارهای آزمایشی

زمان فحلی

 11روز قبل از جفتگيری (قبل

 21روز بعد جفتگيری

از اعمال جيره غذایی)
A

2/03±3/31

2/01±3/33b

2/21±3/13b

B

2/21±3/33

2/13±3/11b

2/59±3/11ab

C

2/01±3/12

1/31±3/33c

1/60±3/19c

D

2/23±3/13

1/92±3/11c

1/31±3/33c

E

2/19±3/11

2/91±3/36a

0/35±3/11a

F

2/00±3/32

2/33±3/13a

0/31±3/35a

حروف التی غیرمشابه در هر ستپن بیانگر وجپد اختالف معنیدار در سطح ( )p<1/11میباشد.

غلظت سدیم در گروههای دریافتکننده جیره  Cو

فالشین

( )Bدر فاز استروس بهاالتر بهود امها  21روز

 Dدر فههاز اسههتروس بههه طههور معنههیداری بههاالتر از

بعد از جفهتگیهری فقهط تیمارههای  Dو  Cبها سهایر

)(E

تیمارها تفاوت معنهیداری داشهتند (( )p<1/11جهدول

گروههای دریافتکننده جیره فالشین

بها موننسهی

و با مخمر ) )Fبود ( .)p<1/11همچنی غلظهت سهدیم

. )5

گروهههای  Eو  Fنیهز از گهروه شهاهد (جیهره پایهه) و
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سامان ساعدی و همکاران

غلظت پتاسیم سهرم در تیمارههای  Dو C

در زمان استروس و  21روز بعد از جفتگیری با سهایر

اختالف معنیداری بهی سهایر تیمارهها وجهود نداشهت
(جدول .)6

تیمارههها تفههاوت معنههیداری داشههت ( ،)p<1/11امهها
جدول  -5تاثیر استفاده از جیرههای مختنف در جریان فالشین؛ بر میزان سدی سرم ()mEq/l; mean ± SEM
تيمارهای آزمایشی

 11روز قبل از جفتگيری

زمان فحلی

 21روز بعد جفتگيری

109/0±1/11

103/1±1/33

(قبل از اعمال جيره غذایی)
A

102/6±1/19

b

B

102/1±1/21

103/1±3/13b

103/1±1/10b

C

101/9±1/09

116/1±1/33a

119/1±1/21a

D

102/0±1/12

113/0±1/15a

151/3±1/16a

E

102/1±1/20

100/5±1/21c

113/1±1/21b

F

102/5±1/25

100/1±1/13c

103/9±1/11b

b

حروف التی غیرمشابه در هر ستپن بیانگر وجپد اختالف معنیدار در سطح ( )p<1/11میباشد.

جدول  -6تاثیر استفاده از جیرههای مختنف در جریان فالشین؛ بر میزان پتاسی سرم ()mEq/l; mean ± SEM
تيمارهای آزمایشی

 11روز قبل از جفتگيری

زمان فحلی

 21روز بعد جفتگيری

1/52±3/30

1/13±3/31

(قبل از اعمال جيره غذایی)
A

1/50±3/33

b

B

1/52±3/33

1/50±3/32b

1/50±3/31ab

C

1/51±3/36

1/39±3/30a

1/66±3/32a

D

1/52±3/36

1/33±3/36a

1/62±3/31a

E

1/51±3/39

1/55±3/35b

1/19±3/35b

F

1/56±3/31

1/51±3/31b

1/15±3/36b

b

حروف التی غیرمشابه در هر ستپن بیانگر وجپد اختالف معنیدار در سطح ( )p<1/11میباشد.

بحث و نتیجهگیری

و مقدار سلنیوم و ویتامی  Eموجود در جیهره گوسهفند

سلنیوم موجود در سهلنوپروتنی نقهش اساسهی در
تنطیم طبیعی رشد و توسعه ندی ارگان بههخصهوص
اندام تناسلی جنی

دارد ( Rae et al., 2002; Köhrle et

 .)al., 2005اسههتفاده از مکمههل سههلنیوم و ویتههامی

بستگی داشته باشهد ( .)Rooke et al., 2004نتهایج ایه
مطالعه نشان داد که در تیمارههای  Cو Dنسهبت تعهداد
برههای نر متولدشده بیشتر از برههای ماده است که ایه

E

یافته با نتایج مطالعهات الشهحات و عبهدالمونم در سهال

ممک است نتهایج متفهاوتی در برداشهته باشهد .تفهاوت

 2311مطابقت دارد ( .)El-Shahat et al., 2011مقهادیر

موجود در نتایج ممک است به میزان مکمهل سهلنیوم و

باالی سدیم در سهلنیت سهدیم و سهلنوپروتنی ممکه

ویتامی  Eاستفاده شده قبل حی و بعد از جفتگیهری
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در نهایت بر نسبت جنسی فرزندان اثر بگذارد .پیشهنهاد

غلظت منیزیم در میشهای دریافتکننده موننسهی

شده است که مقدار یونهای مختلف در جیره موشهای

بهطور قابل توجهی باالتر بود کهه ایه

صحرایی میتواند بر جنسیت نتهاج آنهها اثرگهذار باشهد

حاصل از مطالعه تقهیپهور و همکهاران در سهال 2311

( .)Vahidi and Sheikhha, 2007برای دستیابی به نتاج

مشابه است .ای محققی نشان دادند کهه در مهیشههای

نر به سط ،باالیی از سدیم و پتاسیم و سهط ،پهایینی از

تغذیه شده با موننسی میزان جهذب و احتبهاس منیهزیم

کلسیم و منیزیم نیاز است .در موشههای صهحرایی کهه

افههزایش یافههت ( .)Taghipoor et al., 2011گههری و

جیره با سط ،باالیی از سدیم و پتاسیم و سط ،پایینی از

همکاران در سال  1399دریافتند که افهزایش در جهذب

کلسیم و منیزیم دریافت کرده بودند نسبت جنسی نتهاج

منیزیم با تغذیه موننسی

ناشی از افزایش جهذب پهیش

آنها متفاوت بهود ( .)Bird and Contreras, 1986بهرای

رودهای مههیباشههد ( .)Greene et al., 1988نتههایج

تولید جنی نر باال بودن نسبت سهدیم و پتاسهیم و کهم

اندراجو و همکاران در سال  2312نیز مشهخص کهرد

تغییهر متابولیسههم

که موشهایی کهه منیهزیم و کلسهیم مصهرف کردنهد از

تخمک و بهخصوص الیه خارجی آن به نحوی میشهود

تعههداد  39نتههاج  20نههر ( 20/16درصههد) و  33مههاده

که اسپرماتوزوئیدهای حامل کروموزوم  Yبهه طهرف آن

( 36/51درصد) بودند اما در گهروه شهاهد از بهی 133

جذب شهده و بهه عکهس بهرای جهذب اسهپرماتوزوئید

فرزند  53ماده ( 53درصد) و  53نر ( 53درصهد) متولهد

دارای کروموزوم  xتوسهط تخمهک الزم اسهت میهزان

شدند ( .)Chandraju et al., 2012اوکونر و بید در سال

کلسیم و منیزیم خون باال رفته و میزان پتاسهیم و سهدیم

 1396دریافتند که موننسی باع

افزایش جذب منیهزیم

خون پایی بیاید ( .)Rosenfeld and Roberts, 2004در

در شرایط آزمایشگاهی توسط بافهت دوازدههه گوسهفند

آزمایشی دیگر عدم تعادل مواد معدنی جیره خو ههای

میشود (.)O'conner and Beede, 1986

بهودن کلسهیم و منیههزیم جیهره باعه

یافتهه بها نتهایج

ماده قبل از باروری و تاثیر آنها بر نسهبت جنسهی نتهاج

عالوه بهر تشهکیل کمهپلکس و تغییهر انتقهال یهک

مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که از بی 633

کاتیون معی

یونوفورها ممک است بهطور غیرمسهتقیم

بچه خو بهدنیا آمده نسبت جنسهی (نهر بهه مهاده) در

جذب مواد معدنی را از طریق مکانیسم انتقالجفت شده

خو های ماده دریافهتکننهده جیهره غنهی از سهدیم و

دخیل در سدیم و پتاسیم و یا از طریق تغییهر در انهرژی

پتاسههیم  55/3و در جیههره منیههزیم و کلسههیم  19/0بههود

قابلدسترس برای انتقال یون توسط گرادیهان یهونههای

( .)Bolet et al., 1982مطالعه دیگری نشان داد که سط،

تک ظرفیتی تحت تأثیر قرار دهنهد (.)Lee et al., 1981

افزایش میهزان جهنس

افزایش جذب منیزیم در زمان مصرف یونوفورها ممک

باالی سدیم و پتاسیم خون باع

نر در هر زایمان میشود هر ند که ای یافتهها متناقض

است ناشی از فعالیت  Na+/K+-ATPaseباشد .همچنی

است ( Celik et al., 2003; Behnam-Rassouli et al.,

ثابت شده است که موننسی میتواند جریان یهونهها از

.)2010

عرض سلولهای اپیتلیال روده را تغییهر داده و جهذب
کلسههیم سههلنیوم و سههایر کههاتیونههها را افههزایش دهههد
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( .)Beckett et al., 1998بررسیهها نشهان دادهانهد کهه

سلنوپروتنی ) باعه

مخمر بر تعادل اسید-باز خون اثر دارد .طهی مطالعههای

حامل کروموزوم جنس نهر ( )Yدر محهیط قلیهایی بهتهر

غلظت کلسیم و پتاسیم سرم گوسفندانی که به میزان 53

زنده میماند .استفاده از خورا هایی که حاوی کلسهیم

گرم به ازای هر کیلوگرم کنسانتره مصرفی مخمر خشک

منیزیم و مس هستند نظیر لبنیات موننسهی و مخمرهها

ساکارومایسس سرویسیه مصرف کردند بهاالتر از گهروه

میزان  pHرحم را کاهش داده و باع

تولد نهوزاد مهاده

شاهد بود اما ای تغییرات از لحاظ آماری معنیدار نبهود

میگردنهد (در  pHاسهیدی کرومهوزوم  Xبیشهتر زنهده

( .)Galip, 2006; Garcia et al., 2000در حههالیکههه

میماند) .باال بودن نسبت سدیم و پتاسهیم و کهم بهودن

کاهش در غلظت منیزیم در سهرم گاوههایی کهه مخمهر

کلسههیم و منیههزیم در تخمههدان باعه

تغییههر متابولیسههم

مصرف کرده بودند توسط نیکخواه و همکاران در سهال

تخمک و بهخصوص الیه خارجی آن میشود به نحهوی

 2331گزارش شد با ای تفاوت که در آزمایش آنهها از

که اسپرماتوزوئیدهای حامل کروموزوم  Yبهه طهرف آن

کشت مخمر زنده استفاده شهده بهود ( Nikkhah et al.,

جذب میشوند و بر عکس برای جهذب اسهپرماتوزوئید

 .)2004اگههر ههه نتههایج مهها نشههان داد کههه مخمههر

حامل کروموزوم  Xبه وسیله تخمک الزم اسهت میهزان

افزایش کلسیم و منیهزیم

کلسیم و منیزیم خون باال برود و میزان پتاسیم و سهدیم

ساکارومایسس سرویسیه باع

خون میشود اما بر سط ،پتاسیم خون نسبت به گهروه-
های  Aو  Bاثر معنهیداری نداشهت .دلیهل ایه مسهنله
هنوز روش نیست اما ایه امهر مهیتوانهد مربهوط بهه
توانایی کاتیونهای منتخ

افهزایش  pHرحهم شهده و اسهپرم

خون پایی بیاید.
در کل نتایج ای مطالعه نشان داد میهزان کلسهیم و
منیزیم خون میشهایی که مکمل سلنیوم آلی با ویتهامی

در پیوست به دیواره سهلولی

 Eو یا مکمل سلنیوم معدنی با ویتامی  Eدریافت کهرده

را

بودند در زمان استروس و  21روز پس از جفهتگیهری

مخمر باشد که جهذب کهاتیونهها از طریهق خهورا

آنها کمتر از سایر گروههای آزمایشی بهود و نهرخ تولهد

کاهش میدهد (.)Garcia et al., 2000
از آنجائیکه آنزیم گلیسریل فسهفوکولی دیاسهتراز

برههای نر در ای گروهها بیشتر از بهرهههای مهاده بهود.

در متابولیسم اسپرم و تخمهک نقهش دارد ( Mitra and

همچنی

میشهایی که مکمل موننسی و مخمر دریافت

 )Chowdhury, 1989استفاده از جیره غنی از پتاسهیم و

کههرده بودنههد در زمههان اسههتروس و  21روز پههس از

افزایش فعالیت ای آنزیم در رحهم شهده و

جفتگیری میزان کلسیم و منیهزیم خهون آنهها بهاالتر از

سدیم باع

در نتیجه میتواند باع

تغییر نسبت جنسیت شود.

محققی معتقدند که احتماالً تغییر در سط ،گلهوکز

ای گروهها بیشتر از برههای نر بود .بههمنظهور اطمینهان

بهر

بیشتر از نتایج بهدست آمهده از ایه مطالعهه تحقیقهات

محیط رحم مادر بالفاصله پس از شروع رشد جنی
جنسیت جنی

مهوثر مهیباشهد ( ;Larson et al., 2001

 .)Cameron, 2004عالوه بر ای
فسهههفر آهههه
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سایر گروهای آزمایشی بود که نرخ تولد برههای ماده در

غذاهای حاوی سدیم

پتاسهههیم و روی (سهههلنیت سهههدیم و

تکمیلی دیگری از جمله اندازهگیری عناصری نظیر آه
و روی و آنزیمهای مرتبط بها تولیهدمثل در ایه رابطهه
ضروری بهنظر میرسد.
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Abstract
Some dietary ions can facilitate the penetration of certain types of spermatic chromosomes in
the layer surrounding the oocyte to change the sex ratio of newborn lambs. To check this, 66
Ghezel ewes were used in six groups (11 in each group): Treatments consisted of group A as a
control (basal diet), group B (flushing with barley grain), group C (flushing with barley
grain+vitamin E+organic selenium), group D (flushing with barley grain+vitamin E+mineral
selenium), group E (flushing with barley grain+monensin) and group F (flushing with barley
grain+yeast). Ewes received experimental diets for 5 weeks (two weeks before and three weeks
after mating). Magnesium, calcium, sodium and potassium of serum were measured. The results
showed that ewes in groups C and D had the lowest level of calcium and magnesium and highest
level of sodium and potassium in the time of estrous and 21 days after mating (p<0.01). The
ratio of male to female lambs born in group D was higher than the other groups (2.5). Serum
levels of calcium and magnesium were higher in ewes in groups E and F than other
experimental groups (p<0.01) and the number of female lambs was higher in these groups. Ewes
in group F had the lowest serum sodium, potassium and the lowest ratio of male to female
compared to the other groups (0.25). In general, the results of this study showed that the birth
rate in ewes receiving organic or inorganic selenium and vitamin E was higher male than female
lambs. Also, birth rate of females was higher than male lambs in ewes that received
supplementation of monensin and yeast.
Key words: Flushing, Lamb sex, Ghezel ewe.
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