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 1400ماه مهر 4 پذیرش:             1400تیرماه  24دریافت: 

آبساات     سااان   بزهااای  ی درخون  یهافراسنجهبر   سدیمو سلنیت  سلنیومخوراکی نانوذرات  تجویز  اثرات  بررسی  حاضر  پژوهشهدف از انجام  

و  کلون  بز    4) تایی  8  یهاگروهبه  تصادفی   صورتبه  سان  آبست     بز 24 بود.  هاآن  و غیرکلونکلون    نتاج  و  یدر دوره انتقالو غیرکلون  ن  کلو

  زبااا دُ  -پاایش از زایمااان  روز  21از    -روز  10روزانه به مدت    مداخله.  تقسیم شدند مقطر()آب و شاهد سدیمنانوسلنیوم، سلنیت (غیرکلون 4

mg/kg 05/0 خونی و سطح سرمی ساالنیوم بااه صااورت  ی  هافراسنجهارزیابی    به منظورخون  از    برداری. نمونهبه صورت خوراکی انجام شد

ساالنیوم در بزهااا و  افاازایش بیشااتر سااطح ساالنیوم  دهندهنشااان. نتایج هفتگی از دو هفته پیش از زایمان تا دو هفته پس از آن انجام شد

در روز    هماتوکریااتدساات آمااده، میاازان  بر اسااان نتااایج بهبود.    سدیمنانوسلنیوم نسبت به سلنیت  گروهدر  ها،  های متولدشده از آنبزغاله

اخاات ف    ،نسبت به شاهد افزایش یافتند و در تیمارها پس از زایمان زایمان و هفتم هایدر روز هالنفوسیتو  هانوتروفیل، WBCزایمان و 

  ر بااودداساادیم معناایدر مقایسه بی  تیمارها، افزایش تمامی متغیرها در گروه نانوساالنیوم نساابت بااه سلنیت ،(>05/0P)دار داشتند معنی

(05/0P<در پژوهش حاضر .)  تااوانمی  باار ایاا  اسااان  ؛دمشاااهده نشاا دار  اخت ف معنیغیرکلون    بزهای کلون و  میانگی  متغیرها در  بی  

،  WBCهماتوکریاات،    ؤثرترماا   افاازایشموجاا     ،ساادیم  نسبت بااه ساالنیت یدوره انتقالدر تجویز خوراکی نانوسلنیوم  که دکر گیرینتیجه

  همچناای   ،شااودمی  هفته نخست زناادگیدر    هاآن  از  های متولدشدهبزغالهدر  و  در حوالی زایمان    ی سان در بزها هاها و لنفوسیتنوتروفیل

 .کندمیایجاد ن  هاآنو نتاج    بزهای سان  در حوالی زایمان  خونی  تابلوی  تغییری در  سازیکلون

 .یانتقال  هوم، دورسلنینانو،  سازیکلوننژاد سان ،    بزی خونی،  هافراسنجه  کلیدی: هایواژه

 

 مقدمه

سلنیوم تنها عنصار کمیاابی اسات کاه متاابولیزم آن 

. در (19) تحت تاثثیر مساتقیم کنتارل ینتیکای  ارار دارد

آشکار شاد کاه سالنیوم جزاای از گلوتااتیون   1973سال  

پراکسیداز یا آنزیمی است که در حذف پراکسید هیادروین  

ان نقاش کناد. بار ایا  اسابه عنوان کاتاالیزور عمال می

اکسایدانی توضایح داده سلنیوم در ارتباط باا فعالیات آنتی

سلنیوم نقشی انکارناپاذیر و ضاروری در عملکارد .  (5)  شد

ها )سلنوسیساتئی  و سالنومتیونی ( طبیعی سلنوپروتئی 

دارد کااه مساائول عملکردهااای بیولوییااظ مهماای نظیاار 

 دارینگااههای اکساایداتیو، حفاا  و جلااوگیری از آساای 

های تیروایدی و افازایش تاوان سیساتم ورمونهموستاز ه

سلنیوم با تحکایم عملکارد . (25و  20) ایمنی بدن هستند

که اولای  سالنوآنزیم شاناخته شاده   گلوتاتیون پراکسیداز

 چکیده
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در انهدام پراکسیدازها، هیدروپراکسیدها   ،شودمیمحسوب  

تولید شده طی متابولیسم بدن و نیاز   وینرو پراکسید هید

 باا  وایفاای نقاش کارده    هااسایون رربیحاصل از اکسیدا

های ناشااای از هاااا از خساااارتلباااه الک هااااآناحیاااای 

از ساوی  ،(17و  1) کندمیاکسیداسیون غشایی جلوگیری 

دیگاار گلوتاااتیون پراکساایداز احیاشااده از اکسیداساایون و 

 بااه وساایلهی  رمااز و ساافید خااون هاااگلبولهمااولیز 

زیولوییاظ ی فیهااساترن.  کنادمیجلوگیری    ،پراکسیدها

ی هااساترنانناد  هام منظیر آبستنی، زایمان و شیرواری  

های عفونی، استرن دمایی، اسیدهای ناشی از بروز بیماری

ررب غیراشباع با رند پیوند دوگاناه موجا  فعاال شادن 

نیاز به  بنابرای   ،(6)  شوندیی اکسیداتیو مخرب مهاواکنش

 هاساترنا  بروز  شرایط متفاوت ناشی از  درسلنیوم در بدن  

ویژه ویتاااامی  ایااای و هها )بااااکسااایدانو میااازان آنتی

لاذا  ،(33و  25، 12) گیردتحت تثثیر  رار میها(  توکوفرول

عملکرد نرمال سیساتم   برایوجود سلنیوم در جیره غذایی  

ایمنی بادن ضاروری اسات و نیاز ایا  عنصار باه عناوان 

. ساالنیت شااودمیکنناده سیسااتم ایمناای شااناخته تقویت

  اباالی مکماال ساالنیوم هاافرمتااری  ی از رایجسادیم یکاا

استفاده در جیره غذایی نشخوارکنندگان است. با توجه باه 

سالنیت سادیم   (Bioavailability)  فرآهمیکه زیسات  ای 

 ،گیااردهای شااکمبه  اارار میتحاات تااثثیر میکروارگانیساام

ناامحلول و غیر ابال جااذب  هاایبخشای از آن باه ترکی 

ی مکمال هافرم. از ای  رو سایر  (31و    27)  شودمیتبدیل  

کاه سامیت بسایار کمتار   سلنیومذرات  نانو  ویژهبهسلنیوم  

مانناد غیرارگانیاظ سالنیوم    هااینسبت باه ساایر ترکی 

با های اخیر بسیار  سال  هایپژوهشدر    دارد،سلنیت سدیم  

  .(11) است استقبال مواجه شده

از در جهااان  شاادهکلوننخسااتی  بااز  1999در سااال 

 Somatic cell nuclearو همکاران با روش  Baguisi سوی

transfer (SCNT)  سالول ساوماتیظ یاظ اساتفاده از با و

بدی  ترتی  تولید نخساتی    جنی  رهل روزه تولید شد و

نخسااتی  گوساافند، گاااو و مااوش از پااس  شاادهکلونبااز 

نصر اصافهانی و   2011در سال    .(4)  گزارش شد  شدهکلون

 شدهکلونموفق به تولید بزهای    برای نخستی  بارهمکاران  

 هااووسایتو از طریق بلوغ و تکامال  SCNTسالم به روش 

از . (23) شادند in vitroتا مرحله ب ستوسیست در شرایط 

المللای در و شاواهد بی   هااپژوهشبا تکیه بر    2008سال  

، مجوز شدهکلونخصوص س مت و کیفیت تولید حیوانات  

در مازارع   SCNTبا روش    شدهکلونتوسعه تولید حیوانات  

و   3)  کشورهایی نظیر ایاالت متحده و نیوزیلند صاادر شاد

 European Food andدر همای  زماان  . ع وه بر ایا (8

Safety Authority (EFSA)  شدهکلوناستفاده از حیوانات 

را تثییاد در صنعت پرورش دام و تولید غذا  SCNTبا روش  

که با توجاه باه  کردح اع م به طور واضزمان و  هماما    ،کرد

 هااایپژوهشموجااود و  شاادهکلونتعااداد کاام حیوانااات 

باا  طعیات و   توانمیانجام شده ن  هاآنمحدودی که روی  

د ت باال در خصوص عملکرد سیستم ایمنی و دفاعی بادن 

کاه   هاییرغم گزارشعلی  .(3)  ای  حیوانات اظهار نظر کرد

کاای از نظاار سااطوژ ینتیدر انااد   هااایتفاوتحاااکی از 

بهداشت و س مت ایا  حیواناات در مقایساه باا حیواناات 

ها در خصاوص هی  دغدغاترمهمیکی از    هستند،  کلونغیر

های مختلااا  ویژه گوناااههایااا  ناااوع از حیواناااات بااا

 وزاداننااجناای  و نشااخوارکنندگان آمااار ماارر و میاار 

عملکارد سیساتم دفااعی و د از  توانمیکه    است  شدهکلون

ی هااسااترنایط مختلاا  و تحاات ایمناای باادن در شاار

  .(18و   8) ناشی شودفیزیولوییظ و پاتولوییظ 

تااابلوی خااونی بااه عنااوان یکاای از ابزارهااای کمااظ 

و بالی  حیاوان   در سطح گله  ویژهبهتشخیصی اولیه و مهم  

حاضار پاژوهش هادف از انجاام لاذا  ،  بسیار کارآماد اسات

 و سالنیت  خوراکی ناانوذرات سالنیوم  تجویز  اثرات  بررسی

آبسات  بزهاای    ی درخاون  یهافراسنجه  روی برخی  سدیم

و کلاون   نتاج  ودر دوره انتقالی    نژاد سان و غیرکلون  ن  کلو

 بود. هاآن غیرکلون

 

 کارمواد و روش

 رأن باز ساان  آبسات   24  تعاداد  حاضارپژوهش    در

کاه در   مستقر در پژوهشکده زیست فناوری رویان اصفهان

رأن باز   12مل  شاا  د،شاده بودنا  دارینگهشرایط یکسان  

باا اساتفاده از منباخ تخماظ از   کاه  -کلاونسان  آبست   

جنی  و  متولد    SCNTبه روش  های کشتارگاهی و  تخمدان

ن باز أر  12و    -نادبود  نیز به همی  روش تولید شده  هاآن
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1400ستان پاییز و  زم  

باه روش طبیعای   هاآنکه آبستنی    سان  آبست  غیرکلون

انجاام   ، پس از بررسی و تثیید وضاعیت سا مت و نیازبود

تشاخی  زماان حادودی زایماان،   باه منظاورسونوگرافی  

باه صاورت   انتخااب شاده. بزهای  شدند  استفادهانتخاب و  

باز  4)هار گاروه تعاداد  تایی8 در  ال  سه گروه  تصادفی

گااروه تیمااار یااظ )نااانو  شااامل بااز غیرکلااون( 4کلااون و 

)آب شاهد  سلنیوم(، گروه تیمار دو )سلنیت سدیم( و گروه  

 بندی شدند.همقطر( دست
 از ساویکاه  ینانوذرات  رمز رنگ سلنیوم طبق روشا

Zhang ابااداع و معرفاای شااد، 2004در سااال  و همکاااران 

مواد اولیه شامل اکساید در ای  پژوهش  .  (34)  آماده شدند

. باه کاار گرفتاه شاد( و آسکوربیظ اساید  2SeOسلنیوم )

محلول آسکوربیظ اسید به محلاول آبای اکساید سالنیوم 

پاس از افازودن   ،و واکنش اولیاه شاکل گرفات  اضافه شد

رناگ دنبال تغییر رنگ محلاول از بیه آسکوربیظ اسید و ب

 رمز، نانوذرات  رمز سلنیوم شاکل گرفتناد. رناگ رنگ  به  

 دهندهنشاان رمز محلول تیمار شده با آساکوربیظ اساید  

و  Amorphousهای وجااود نااانوذرات ساالنیوم در شااکل

Monoclinic  .انوذرات سلنیوم به دسات آماده اندازه ن  است

 .(10) نااانومتر متغیاار اساات 150تااا  80در ایاا  روش از 

 10پیش از زایمان باه مادت    21از روز    هاگروهمداخله در  

ناانوذره  مکمالو به صورت روزانه باا تجاویز خاوراکی روز  

به ازای هر کیلاوگرم وزن  گرممیلی  05/0به میزان  سلنیوم  

 05/0 به میزانسلنیت سدیم  مکمل    و  (1تیمار    گروه)  بدن

 (2تیماار   گاروه)  به ازای هر کیلاوگرم وزن بادن  گرممیلی

آب شااهد  گاروه    در همی  زمان بزهای آبسات   ،انجام شد

بزهای آبست  در طول مدت آبساتنی   مقطر دریافت کردند.

د یاق از نظار سا مت جسامی   به صاورتتا زمان زایمان  

تماامی   پاژوهشدر طاول مادت انجاام ایا     .پایش شدند

با یونجه و جو تغذیه شادند و میاانگی   مطالعه شدهبزهای  

 54/0معااادل  شااده ساالنیوم موجااود در جیااره اسااتفاده

 در هر کیلوگرم ماده خشظ بود.  گرممیلی

 هااآنو نتاج    شده  مطالعه  یبزهاخون  از  برداری  نمونه

)دو هفتااه پاایش از  -14روزهاای  درطریاق وریااد وداج  از

+ 7، )زایمان(  ، صفرته پیش از زایمان()یظ هف  -7،  زایمان(

)دو هفتااه پاایش از  +14و )یااظ هفتااه پااس از زایمااان( 

+ )هفات 7روزهای صافر )تولاد(،    در  در مادران و    زایمان(

شاده   ی متولدهابزغالهدر  + )رهارده روزگی(  14روزگی( و  

خاونی   یهافراسنجهپژوهش  در ای     شد.از ای  بزها انجام  

ی هاااگلبولکلاای و شاامارش  (PCV) هماتوکریااتشااامل 

 ؛سانجش شادندهای متداول  با روش  (WBC)  خونسفید  

از هماتوکریاات گیری سااطح اناادازه باارایکااه  ایگونااهبه

 هاازار دور در د یقااه( 12سااانتریفوی میکروهماتوکریاات )

باا نیاز    ی سفید خونهاگلبولکلی    شمارش  واستفاده شد  

بارای شامارش   همچنای   ،فاتروش استاندارد صاورت گر

 هالنفوساااایتو  (Neutrophils) هااااانوتروفیل فریقاااایت

(Lymphocytes)  میزی شاده آهای خونی رناگاز گسترش

و پاس از شامارش   به روش معمول گیمسا بهره گرفته شد

ی هااگلبولاز شامارش کلای    ،، درصد هر یاظهاآند یق  

در سرم با   سطح سلنیوم  .شدآماری  بررسی  سفید تعیی  و  

گیری انادازه PERKIN ELMER 4100روش جاذب اتمای

از سارم جادا شاده از   لیترمیلی  2  ابتدا  ی  منظوره اب  ؛شد

درصد   5محلول    لیترمیلی  1به    شده  خون حیوانات مطالعه

 20آمونیوم پیرمیدی  کارباماات اضاافه شاده و باه مادت  

( به هم زده شد تا عناصر موجاود Shakerد یقه در شیکر )

الیاااااظ های ارگانومتدر آن باااااه شاااااکل مجموعاااااه

(Organometallic  Complexesمشاهده شوند )،   سپس باه

از محلااول متیاال  لیتاارمیلی 1ترکیاا  بااه دساات آمااده 

تاا   د یقاه  10ایزوبوتیل کتون افزوده شد و پس از گذشت  

شوند تبدیل  عناصر موجود در آن به فاز ارگانیظ  زمانی که  

( ساانتریفوی شادند. پاس از rpmدور در د یقاه )  2500با  

هاای کالیبراسایون باا ها، منحنیهظیماات دساتگاانجام تن

 Palladium Matrix Modifierافازار روش استاندارد و نرم

Win Lab 32  به دست آماد و مقاادیر سالنیوم موجاود در

گارم در میکاروپس از تبدیل باه واحاد  و  محلول سنجیده  

 .(16)شد آماری بررسی ( µg/dlدسی لیتر سرم )

 گیاری ازباا بهره  ست آمدههای به دتحلیل آماری داده

 افازارانجام شد. در ای  نرم  16نسخه    SPSSافزار آماری  منر

هاای آزمونو    ANOVA  متغیرهروش آنالیز واریانس یظاز  

در   هااگروهبرای ارزیابی بی     Dunnett’sو    Tukey  تعقیبی

و برای ارزیابی   شد  استفاده  05/0ی کمتر از  دارمعنیسطح  

ها و روزهای مختل  تغیرها در گروهبستگی بی  ممیزان هم

در سااطح  Pearson Correlationنیااز از تساات آماااری 

بررسای باه منظاور    استفاده شد.  05/0داری کمتر از  معنی
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مقایساه بای  اخت ف متغیرها در روزهاای مختلا  و نیاز  

از  شاادهمتغیرهااای بررسی در حیواناات کلااون و غیرکلاون

ون تکمیلاای و آزماا Repeated Measureتساات آماااری 

Bonferroni  بهااره  05/0ی کمتاار از دارمعناایدر سااطح

   گرفته شد.

 

 نتایج

ی هافراسانجه  حاصل از ارزیابی  هاییافته  1در جدول  

ی هاااگلبول، شاامارش (PCV) خااونی شااامل هماتوکریاات

در بزهاای  هالنفوسایتو  هانوتروفیل، (WBC) سفید خون

سالنیت )  2ر  (، تیماانانوسالنیوم)  1  ی تیمارهاگروهآبست   

شاان داده در روزهاای مختلا  مطالعاه نشااهد،    ( وسدیم

میاانگی  در مقایسه  دست آمده،  بر اسان نتایج به  .اندشده

بای  روزهاای   ،صفردر روز  و شاهد  هماتوکریت در تیمارها  

ای که در ایا  گونهدار وجود داشت، بهمختل اخت ف معنی

روزهای دیگار میانگی  هماتوکریت در هر سه گروه، از    روز

در ایا  هاا گروهبی  در مقایسه   دار بیشتر بود.طور معنیبه

صاورت نسابت باه شااهد به 1هماتوکریات در تیماار  روز،

و شاهد   2، ولی بی  تیمارها و بی  تیمار  دار باالتر بودمعنی

 (.>05/0P)  اخت فی وجود نداشت

 طاای روزهااای 1تیمااار در گااروه  WBCدر مقایسااه 

دار مشااهده شاد و نتاایج آزماون عنایمختل  اخات ف م

در روزهای   WBCداد، میانگی     تعقیبی در ای  گروه نشان

ی دار بیشاتر از روزهااطور معنای، به1تیمار  + در  7صفر و  

طور نیاز باه  -7بود، همچنای  ایا  میاانگی  در روز    دیگر

اماا در گاروه   ،+ بیشاتر باود14و    -14دار از روزهای  معنی

طور + بااه7در روزهااای صاافر و  WBC میااانگی   2تیمااار 

هاا باا دار بیشتر از سایر روزها باود. در مقایساه گروهمعنی

از دو   1گروه تیمار  در    WBCمیانگی     -7  دیگر، در روزیظ

بیشاتر باود، همچنای  در   یدارطور معنایگروه دیگار باه

+ ای  میاانگی  در هار دو گاروه تیماار از 7روزهای صفر و 

طور باه 2تیماار از  1تیماار  نیاز در    شاهد و بای  تیمارهاا

تعااداد مقایسااه در ؛ (>05/0Pبیشااتر بااود ) یدارمعناای

اخت ف بی  روزهاای مختلا    ی خون در بزها،هانوتروفیل

هاای در گروه  ای کاهگونهبه  دار بودها معنیدر تمامی گروه

+، میاااانگی  7خصاااوص در روزهاااای صااافر و بهتیماااار، 

در   واز سایر روزها بیشتر بود    یرداطور معنیها بهنوتروفیل

در روز صفر از روزهای ها  میانگی  نوتروفیلگروه شاهد نیز  

ها، بیشتر بود. در مقایسه بی  گروه  یدارطور معنیدیگر، به

دار مشاهده شاد، +، اخت ف معنی7، صفر و  -7در روزهای  

تیمار ها در گروه میانگی  نوتروفیل  -7در روز  ای که  گونهبه

بیشاتر باود، و در   یدارطور معنایبه  2تیمار  از شاهد و  ،  1

طور +، ایاا  میااانگی  در تیمارهااا بااه7روزهااای صاافر و 

تیماار از  1تیمار از شاهد، و بی  تیمارها نیز در   یدارمعنی

در مقایساااه تعاااداد نهایتاااا  ؛ (>05/0Pبیشاااتر باااود ) 2

اخت ف بی  روزهای مختلا  ،  خون در بزهاهای  لنفوسیت

ای که در روزهای گونهمشهود بود، به  1  تیمارگروه  ر  تنها د

از روزهااای پیشاای   یدارطور معناای+ بااه14+ و 7صاافر، 

هااا نیااز، میااانگی  در مقایسااه باای  گروه بیشااتر بااود.

 هاای+ در گروه7های خاون در روزهاای صافر و  لنفوسیت

 از شاهد بیشتر بود. یدارطور معنیتیمار، به

گای ساطح سالنیوم ات هفتتغییر  دهندهنشان  2جدول  

دهنده نتایج نشان.  است  مطالعهسرم بزهای سان  در مدت  

 1 های تیماردر گروهبی  روزهای مختل   دار  اخت ف معنی

ای میانگی  سلنیوم سرم در ای  دو گروه، گونهاست، به  2و  

دار طور معنیاز روزهای دیگر به+  7و    صفر،  -7روزهای  در  

ار بی  میاانگی  دا، اخت ف معنیود. در همی  روزهبیشتر ب

ای گوناههای مختل  مشاهده شاد، بهسلنیوم سرم در گروه

هاای تیماار از شااهد در گروه ، ای  میاانگی -7که در روز  

+ نیاز در 7دار بیشتر بود و در روزهای صافر و طور معنیبه

طور از شاااهد بااه 2و در تیمااار  2از تیمااار  1گااروه تیمااار

 (.>05/0Pد )دار بیشتر بوعنیم

به ارتبااط بای  تغییارات ساطح سالنیوم  3در جدول 

صاورت شده در بزهاا، بههای خونی ارزیابیسرم و فراسنجه

جداگانه در هر گروه طی مدت مطالعه پرداخته شده است. 

، تغییرات سلنیوم 1بر اسان نتایج بررسی آماری، در تیمار  

و  PCV ،WBCطاااول مطالعاااه باااا تغییااارات  سااارم در

 2و در تیماار    داشات  مساتقیم  دارمعنی  رابطهها  فیلنوترو

 رابطهها  نیز بی  تغییرات سلنیوم سرم و تغییرات نوتروفیل

 وجود داشت.مستقیم دار معنی
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 ها و روزهای مختل  در گروهی خونی بزها هافراسنجه( SEMی استاندارد ) خطا  ±میانگی   -1جدول 

 + 14روز  + 7روز  یمان( روز صفر )زا  -7روز  -14روز  گروه متغیر

 هماتوکریت 

 )درصد( 

 0/59a 27/71 ±  0/28a 35/14 ±  0/34Ab 28 ±  0/30a 27/28 ±  0/18a  ± 27/14 1تیمار  

 0/36a 27/16 ±  0/30a 32 ±  0/36ABb 27/33 ±  0/21a 27/16 ±  0/30a  ± 27 2تیمار

 0/37a 27 ±  0/31a 31 ±  51/6Bb 27 ±  0/31a 27 ±  0/31a  ± 27/2 شاهد

های سفید  گلبول

 (Cells/µl)خون  
 ±  50/8a 8681 ±  14/5Ab 6/110  ± 7814 1تیمار  

10028Ac 
9991 ±  30/2Ac 7880 ±  51/6a 

 78/3a 7820 ±  21/2Ba 8623 ±  44/8Bb 8598 ±  45/1Bb 8058 ±  33/2a  ± 7810 2تیمار

 31/6a 7778 ±  8/6Ba 7546 ±  18/6Cb 7551 ±  16/9Cb 7800 ±  36/4a  ± 7798 شاهد

 ها نوتروفیل

Cells/µl) ) 

 35/7a 3125 ±  24/4 Ab 4870 ±  59/4Ac 4810 ±  34/5Ac 2950 ±  38/1Ab  ± 2423 1تیمار  

 34/1a 3075 ±  30/8Ab 3477 ±  25/8Bc 3467 ±  13/3Bc 2914 ±  26/6Ab  ± 2420 2تیمار

 26/9a 2380 ±  19/6Bb 2637 ±  29/6Cc 2491 ±  20/1Cad 2605 ±  28/3Bcd  ± 2479 شاهد

 ها لنفوسیت
(Cells/µl) 

 29/9ac 4746 ±  30/5a 4957 ±  62/3Ab 4838 ±  26/1Abc 4897 ±  35/3b  ± 4777 1تیمار  

 47/1ab 4652 ±  38/3a 4771 ±  25/7Aab 4857 ±  36/3Ab 4808 ±  33/4ab  ± 4776 2تیمار

 21/4a 4729 ±  20/1a 4476 ±  26/9Bb 4545 ±  25/4Bb 4789 ±  37/3a  ± 4756 شاهد
A,B,C حروف بزرر در هر ستون از هر متغیر بیانگر اخت ف معنی( 05/0دار استP<.) 

a,b,c,d حروف کورظ در هر سطر بیانگر اخت ف معنی( 05/0دار استP<.) 

 
 و روزهای مختل   ها گروه( در µg/dlسطح سلنیوم سرم بزها )( SEMخطای استاندارد )  ±میانگی   -2جدول  

روهگ -14وز ر  -7روز   +7روز  روز صفر )زایمان(   +14روز    

 0/17a 44/34 ± 0/20Ab 43/10 ± 0/26Ab 41/56 ± 0/24Ab 19/79 ± 0/36Aa ± 21/23 1تیمار 
 0/18a 44/10 ± 0/18Ab 37/55 ± 0/05Bc 34/34 ± 0/05Bc 18/45 ± 0/08Ba ± 21/09 2تیمار

03/19 ± 37/0 شاهد  19/23 ± 0/70B 17/83 ± 0/25C 18/83 ± 0/68C 18/83 ± 0/40B 

A,B,C حروف بزرر در هر ستون از هر متغیر بیانگر اخت ف معنی( 05/0دار استP<.) 

a,b,c,d ظ در هر سطر بیانگر اخت ف معنیحروف کور( 05/0دار استP<.) 

 

 
 های مختل  های خون بزها در گروهو فراسنجه ارتباط بی  تغییرات سطح سلنیوم سرم  -3جدول 

تغیرهام  شاهد  2تیمار   1یمار  ت 

 سلنیوم/ هماتوکریت
r= 472/0  

P= 0042/0  
- - 

هااای  ساالنیوم/ گلبول

 سفید خون

r= 691/0  

P≤ 00001/0  
- - 

 سلنیوم/ نوتروفیل
r= 712/0  

P≤ 00001/0  

r= 638/0  

P= 0001/0  
- 

 - - - سلنیوم/ لنفوسیت

 

ارتباط ماابی  تغییارات ساطح سالنیوم به    4در جدول  

در روزهای شده در بزها،  خونی ارزیابیهای  جهو فراسنم  سر

 -14در روز  بار ایا  اساان    ؛پرداخته شاده اساتمختل   

ی هافراسانجهو  بی  سطح سلنیوم سارم    یدارمعنی  رابطه
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تغییارات   -7در روز  اماا    ،دست نیامدبهخونی ارزیابی شده  

رابطااه هااا و نوتروفیل WBCساالنیوم ساارم بااا تغییاارات 

+ نیاز بای  7در روزهای صفر و  ت و  داش  ستقیمم  دارمعنی

های خااونی تغییاارات ساالنیوم ساارم و تمااامی فراساانجه

 مشاهده شد. مستقیم دارمعنی رابطهشده،  ارزیابی
 

 
 مختل   روزهایی خون بزها در هافراسنجهو   سطح سلنیوم سرم ارتباط مابی  تغییرات -4جدول 

 +14ز رو +7روز  روز صفر )زایمان(  -7روز  -14روز  متغیرها

 - - سلنیوم/ هماتوکریت
r= 948/0  

P≤ 0001/0  

r= 519/0  

P  =  0271/0  
- 

گلبول هاای سلنیوم/ 

 سفید خون
- 

r= 56/0  

P  =  0157/0  
r= 911/0  

P≤ 0001/0  
r= 950/0  

P≤ 0001/0  
- 

 - سلنیوم/ نوتروفیل
r= 973/0  

P≤ 00001/0  
r= 888/0  

P≤ 0001/0  
r= 948/0  

P≤ 0001/0  
- 

 - - لنفوسیت سلنیوم/
r= 876/0  

P  =  0001/0  
r= 833/0  

P≤ 0001/0  
- 

 

 یهافراسانجهمیاانگی   آمااری  به مقایسه    5در جدول  

 و  ی سافیدهااگلبولشامارش  خونی شاامل هماتوکریات،  

هاا های سفید شامل تعداد نوتروفیلشمارش تفریقی گلبول

 SCNTبه روش    شدهکلونبی  بزهای سان   ها،  و لنفوسیت

پرداختاه روزهای انجام مطالعه    درلون  غیرکسان   بزهای  و  

دساات آمااده، اخاات ف نتااایج بهشااده اساات. باار اسااان 

در روزهاای  داری بای  حیواناات کلاون و غیرکلاونمعنای

 نشد.  مختل  مشاهده

 
 در روزهای مختل  بزهای کلون و غیرکلون های خونی  ( فراسنجهSEMخطای استاندارد )  ±میانگی   -5جدول 

  هماتوکریت غیرکلون /کلون روز
(%) 

  های سفیدگلبول

(Cells/µl) 
 هانوتروفیل

(Cells/µl) 
 هالنفوسیت

(Cells/µl) 

 -14روز 
66/26 ± 372/0 کلون   80/45 ± 7811  89/25 ± 2430  02/28 ± 4773  

44/27 ± 337/0 غیرکلون   46/47 ± 7805  149/30 ± 244  48/28 ± 4769  

 -7روز 
22/27 ± 222/0 کلون   83/66 ± 7966  60/106 ± 2967  81/17 ± 4742  

44/27 ± 293/0 غیرکلون   67/59 ± 7916  124/121 ± 0283  41/33 ± 4678  

 روز صفر )زایمان( 
44/32 ± 094/1 کلون   52/362 ± 8996  77/327 ± 3904  07/77 ± 4786  

33/31 ± 201/1 غیرکلون   83/362 ± 8738  76/324 ± 3667  54/77 ± 4736  

 + 7روز 
55/27 ± 242/0 کلون   57/349 ± 8975  788/332 ± 0384  41/37 ± 4776  

44/27 ± 293/0 غیرکلون   74/352 ± 8723  93/333 ± 3588  37/65 ± 4750  

 + 14روز 
33/27 ± 166/0 کلون   69/52 ± 7922  28/57 ± 2871  06/31 ± 4840  

27 ± 235/0 غیرکلون   41/48 ± 7912  78/57 ± 2813  49/34 ± 4834  
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ی هابزغالاهی خاون هافراسانجهبی  ز ارزیاحاصل ا  نتایج

 ،استفاده شده در ایا  پاژوهشمتولد شده از بزهای سان   

پس از تولد در جادول  14و  7طی روزهای تولد و روزهای 

از   دسات آمادهبار اساان نتاایج به.  اندشادهنشان داده    6

در تیمارهاا، بای  روزهاای   میاانگی  هماتوکریاتمقایسه  

ای کاه ایا  گونه، بهوجود داشت  دارعنیمختل  اخت ف م

در روز صفر نسبت به روزهای پاس از   1میانگی  در تیمار  

نیز در روز صفر  2دار بیشتر بود و در تیمار طور معنیآن به

+ 14دار کمتر از روز  طور معنی+ به7و در روز    +7از  بیشتر  

 .(>05/0P) بود

در روزهااای مختلاا   باای  WBCمیااانگی  بررساای در 

ای گوناهوجود داشات، بهدار  خت ف معنیا  ی تیمارهاگروه

+ از روز 7، ای  میانگی  در روزهاای صافر و  1در تیمار    که

طور در روز صفر از روزهای پس از آن به  2+ و در تیمار  14

هاا، میاانگی  دار بیشاتر باود. در مقایساه بای  گروهمعنی

WBC    ر تیمادر  و    2از تیمار    1در روز صفر، در گروه تیمار

در روز  ، همچنی دار بیشتر بودطور معنینیز از شاهد، به  2

طور از دو گاروه دیگاار بااه 1در تیمااار  WBC+ میاانگی  7

   (.>05/0P) دار بیشتر بودمعنی

   بی  روزهای، های خونتعداد نوتروفیلدر مقایسه  

 باه مشاهده شاددار در هر سه گروه، اخت ف معنی  مختل 

هاا در روز یلف  نوترومیاانگی  ،1یماار  ای  صورت کاه در ت

+ باود و 14از  دار بیشاتر  طور معنیبه+  7+ و روز  7صفر از  

نیز در روز صفر از روزهاای دیگار بیشاتر   2در گروه تیمار  

دار طور معنایبه+ از  7اما در شاهد، در روزهای صفر و    ،بود

میااانگی  هااا، + بااود. در مقایسااه باای  گروه14روز کمتاار 

دار بیشتر از تیمار طور معنیبه 1ر وه تیماا در گرهنوتروفیل

نیز بیشتر از شااهد باود، همچنای  در روز   2و در تیمار    2

طور از دو گروه دیگر به  1ها در تیمار  + میانگی  نوتروفیل7

 (.>05/0P)دار بیشتر بود معنی

ی خاون، بای  هاتعاداد لنفوسایتمیاانگی   در مقایسه  

ر وجود داشات دامعنیاخت ف  در تیمارها     روزهای مختل

از دار  طور معنایباه، در روز صافر  1ای که در تیمار  گونهبه

 2در تیماار  همچنای  + باود،14از بیشتر + 7+ و در روز 7

بیشاتر دار  طور معنایباهدر روز صفر از روزهای پس از آن  

های مختل ، تنها ها بی  گروهبود. میانگی  تعداد لنفوسیت

ار بااود. در ایاا  روز دمعناای اخاات ف در روز صاافر دارای

از دار بیشتر  طور معنیبه 2و   1میانگی  لنفوسیت در تیمار 

شاااهد بااود، ولاای باای  تیمارهااا اخت فاای مشاااهده نشااد 

(05/0P<.) 

 
 ها و روزهای مختل  گروهدر  ها بزغالههای خونی ( فراسنجهSEMخطای استاندارد )  ±میانگی   -6جدول 

 + 14روز   + 7روز   )تولد( روز صفر گروه  متغیر 

 هماتوکریت 

 )درصد( 

 0/3Aa 27/11   ±  0/26b 27   ±  0/28b  ±   34/11 1تیمار  

 0/26Ba 26/62   ±  0/32b 29/50   ±  0/26a  ±   29/62 2تیمار

0/25B 3/0   ±  83/26  ±   27 شاهد   21/0   ±  66/26  

های  گلبول 

سفید خون  
(Cells/µl) 

 27/3Aa 10750   ±  40/8Aa 8513   ±  2/7b  ±   10911 1تیمار  

 75/4Ba 8518   ±  5/9Bb 8510   ±  2/6b  ±   9437 2تیمار

9/5C 8500   ±  6/5B 8/2   ±  8505  ±   8505 شاهد   

 هانوتروفیل 
(Cells/µl) 

 32/1Aa 4539   ±  59/7Ab 2856   ±  32/6c  ±   5031 1تیمار  

 57/1Ba 2896   ±  28/6Bb 2797   ±  25/2b  ±   3740 2تیمار

 17/6Ca 2649   ±  26/6Ba 2776   ±  28/0b  ±   2679 شاهد 

 ها لنفوسیت 
(Cells/µl) 

 29/1Aa 5315   ±  49/9b 5193   ±  19/2c  ±   5442 1تیمار  

 54/2Aa 5217   ±  30/4b 5201   ±  20/1b  ±   5438 2تیمار

26/4B 5/32   ±  5284  ±   5287 شاهد   5199   ±  13/6 

CA,B, حروف بزرر در هر ستون از هر متغیر بیانگر اخت ف معنی( 05/0دار استP<.) 

b,ca, ورظ در هر سطر بیانگر اخت ف معنیف کحرو( 05/0دار استP<.) 
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کاه باه مقایساه   7شده در جادول    درجاسان نتایج  بر  

در  ی تاازه متولاد شاادههابزغالااهساطح سالنیوم سارم در 

 در هر ساه گاروهها و روزهای مختل  پرداخته است،  گروه

دار وجود داشت. اخت ف معنی  مطالعه  بی  روزهای مختل 

+ از 7نگی  سلنیوم سرم در روزهای صافر و  میا  1ر  در تیما

در روز  2دار بیشاتر باود و در تیماار طور معنی+ به14روز  

گاروه اما در    ،+ بود14از  بیشتر  +  7+ و روز  7از  بیشتر  صفر  

شاهد، برعکس در روز صفر میانگی  سلنیوم سرم، از ساایر 

ها، در   گروهدار کمتر بود. در مقایسه بیطور معنیروزها به

از   1+، میانگی  سالنیوم در گاروه تیماار  7روزهای صفر و  

دار بیشاتر طور معناینیز از شاهد، به  2و در تیمار    2تیمار  

+ باا افات محساون 14ای  در حالی است که در روز    ؛بود

، میانگی  سلنیوم 2های تیمار  سطح سلنیوم سرم در بزغاله

های تیماار وهرگتر از  دار کمطور معنیدر ای  گروه بهسرم  

 و شاهد بود. 1

 
 ها و روزهای مختل  در گروهدر ( µg/dl) ها بزغالهسطح سلنیوم سرم ( SEMخطای استاندارد ) ± میانگی   -7جدول 

+ 7روز   روز صفر )تولد( گروه  + 14روز     

 0/08Aa 30/45 ± 0/06Aa 19/13 ± 0/02Ab ± 30/41 1تیمار 

 0/09Ba 24/40 ± 0/04Bb 18/45 ± 0/07Bc ± 26/58 2تیمار

 0/10Ca 18/873 ± 0/09Cb 19/06 ± 0/05Ab ± 16/847 شاهد 

A,B,C حروف بزرر در هر ستون از هر متغیر بیانگر اخت ف معنی( 05/0دار استP<.) 

a,b,c حروف کورظ در هر سطر بیانگر اخت ف معنی( 05/0دار استP<.) 

 

رم م سابه ارتباط بی  تغییرات سطح سلنیو  8در جدول  

در مادت   هابزغالاه  درشاده  های خاونی ارزیابیو فراسنجه

صورت جداگانه در هر گروه پرداخته شده اسات. ، بهمطالعه

 بای  هاای تیمااردر گروه بر اسان نتاایج بررسای آمااری،

، WBCتغییاارات هماتوکریاات،  وتغییاارات ساالنیوم ساارم 

وجاود   مساتقیم  دارمعنای  رابطهها  ها و لنفوسیتنوتروفیل

 .اشتد

 
 های مختل  ها در گروههای خون بزغالهارتباط بی  تغییرات سطح سلنیوم سرم و فراسنجه -8جدول 

 شاهد  سلنیت  نانوسلنیوم متغیرها

 هماتوکریت  سلنیوم/
r= 494/0  

P  =  0088/0  

r= 641/0  

P= 0007/0  
- 

های  گلبول  سلنیوم/

 سفید خون 

r= 995/0  

P≤ 00001/0  

r= 689/0  

P= 0002/0  
- 

 نوتروفیل  وم/سلنی
r= 966/0  

P≤ 0001/0  

r= 748/0  

P  =  0001/0  
- 

 لنفوسیت  سلنیوم/
r= 607/0  

P≤ 0008/0  

r= 558/0  

P  =  0046/0  
- 

 

نتایج بررسی ارتباط بای  تغییارات ساطح   9ر جدول  د

نشاان داده  هابزغالاهسلنیوم سرم در روزهاای مختلا  در  

هاا در همااری داد. بر اسان نتایج حاصل از تحلیل آاندشده

و تمااامی تغییاارات سااطح ساالنیوم ساارم باای   ،صاافرروز 

مساتقیم   دارمعنای  رابطه  شده  ی خونی مطالعههافراسنجه

+ باا 7تغییرات سلنیوم سرم در روز   ، همچنی وجود داشت

روز در    هاا وو نوتروفیلهاای سافید خاون  گلبول  تغییرات
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 اشت.دمستقیم دار  های سفید خون رابطه معنی+ تنها با گلبول14

 
 مختل   روزهای در   ها بزغالهی خون هافراسنجهسطح سلنیوم سرم و  ارتباط بی  تغییرات -9جدول  

 +14روز   + 7روز   روز صفر )تولد( متغیرها 

 سلنیوم/ هماتوکریت 
r= 942/0  

P≤ 00001/0  
- - 

های  سلنیوم/ گلبول 

 سفید خون 

r= 970/0  

P≤ 00001/0  
r= 886/0  

P≤ 00001/0  
r= 607/0  

P  1002/0=  

 سلنیوم/ نوتروفیل 
r= 942/0  

P≤ 00001/0  
r= 921/0  

P≤ 00001/0  
- 

 سلنیوم/ لنفوسیت 
r= 530/0  

P≤ 00931/0  
- - 

 

های به مقایسه تغییرات میانگی  فراسنجه  10در جدول  

 و  هاای سافیدخونی شاامل هماتوکریات، شامارش گلبول

هاا لهای سفید شامل تعداد نوتروفیشمارش تفریقی گلبول

باه روش   شادهکلونهای ساان   ا بای  بزغالاههنفوسیتو ل

SCNT های سااان  متولدشااده از مااادران کلااون و بزغالااه

غیرکلون متولدشده از مادران غیرکلون، در روزهای نخست 

باار ایاا  اسااان اخاات ف زناادگی پرداختااه شااده اساات. 

های کلاون و غیرکلاون در روزهاای داری بی  بزغالاهمعنی

 .وجود نداشتمختل  

 

 در روزهای مختل  های کلون و غیرکلون بزغالههای خونی  ( فراسنجهSEMخطای استاندارد ) ±میانگی   -10جدول 

 کلون/غیرکلون روز 
 هماتوکریت

)%( 

های گلبول

 (Cells/µl)سفید
 هانوتروفیل

(Cells/µl) 
 هالنفوسیت 

(Cells/µl) 

 روز صفر )تولد(
77/30 ± 024/1 کلون  46/347 ± 4988  70/332 ± 4052  40/30 ± 5398 

64/30 ± 855/0 غیرکلون   21/274 ± 9698  63/264 ± 3914  46/39 ± 5402 

+7روز   
77/26 ± 222/0 کلون  26/388 ± 9489  09/302 ± 3559  93/70 ± 5269 

93/26 ± 245/0 غیرکلون   87/301 ± 9321  38/241 ± 3419  93/77 ± 5275 

+14روز   
88/26 ± 2/0 کلون  01/3 ± 8508  47/32 ± 2807  13/16 ± 5199 

64/26 ± 225/0 غیرکلون   57/2 ± 8508  73/21 ± 2820  12/14 ± 5196 

 

 بحث

نقش مؤثر تغذیه مادر در دوران آبستنی بر س مت مادر 

در خصاوص   میاانو نوزاد بر کسی پوشیده نیست. در ای   

از زایماان و شاروع   سس مت حیوانات پ   درنقش سلنیوم  

هاای شپژوه  ،نیز رشد ناوزادان حیوانااتیرواری و  دوره ش

و نشان داده شده که میزان تقاضای   بسیار زیادی انجام شد

انتقاالی موجا   هسلنیوم در انتهاای دوران آبساتنی و دور

از ساوی دیگار   .شاودمیکاهش سطح آن در بدن ماادران  

انتقال میزان کافی سلنیوم از ماادر باه ناوزاد بسایار حاااز 

ی  راه ای  انتقاال پایش از خاوردن ترو عمدهاهمیت است  

و   Kojouri  .اسات(  Transplacental)  ، از طریق جفتزآغو

تجویز خاوراکی گزارش کردند که    2020همکاران در سال  



 

 

 2شماره  - 15دوره 

 ممکمل سلنیو دنبال تجویزه ها بتغییرات تابلوی خونی بزها و بزغاله
 

12 

به ازای هر کیلوگرم   گرممیلی  1/0نانوذره سلنیوم به میزان  

گیاری و وزن  ،های نوزاد به مدت هفت روزوزن بدن در بره

باه را    (Postnatalپاس از ناوزادی )  در دوران  هاارشد باره

و همکااران در   Ryahi.  (16)  دهدبهبود میدار  شکل معنی

، طی پژوهشی روی وضعیت اکسیداتیو بزهاای 2018سال  

در روز زایماان   سان  در حوالی زایمان، گزارش کردند کاه

 اکسیدانت در خاونآنتیهای  آنزیم  فعالیت  در بزهای سان 

، سوپراکسید دیسموتاز و کاتاالز، پراکسیدازنظیر گلوتاتیون  

ها از جمله عنصار سالنیوم همراه با میزان برخی ریزمغذی

بزهای ساان  در روز   دهدیابد که نشان میسرم کاهش می

کنناد استرن اکسیداتیو را به درجااتی تجرباه می  زایمان،

اثار ی کاه روی یهااپژوهشنتاایج  عوامل بسیاری بر  .  (29)

بررسی نیوم در حیوانات مختل   مختل  سل  یهافرمتجویز  

گوناه  تاوانمی از جملاه  دهند، مؤثر هساتند کاهانجام می

، شرایط محیطای از پژوهشحیوان، نژاد، تغذیه، س  انجام  

جملااه آب و هااوا و نیااز بااومی بااودن حیااوان در منطقااه 

انجام شده   هایپژوهش  را نام برد.پژوهش  جغرافیایی انجام  

ای  عنصر   که  دهندن میلنیوم نشای مختل  سهافرمروی  

در فرم نانوذره ع وه بار سامیت بسایار اناد  نسابت باه 

تری را اکسایدانی بسایار  اویسلنیت سادیم، اثارات آنتی

اثارات تجاویز   بررسای  برای  هاپژوهش.  (21)  کندمیایجاد  

 انتهایدر دوره    ویژهبهای  عنصر در بزها در سنی  مختل   

  آبستنی بسیار محدود است.

ش حاضاار اثاارات حاصاال از تجااویز خااوراکی در پااژوه

نانوذره سلنیوم و سلنیت سادیم در بزهاای ناژاد ساان  در 

ها در  بل و بعاد از های خونی آندوره انتقالی، بر فراسنجه

هاا های خونی نتااج حاصال از آنزایمان و نیز بر فراسنجه

همچنی  نتایج حاصل از   ،پس از تولد بررسی و مقایسه شد

ارها با یظ گروه شاهد که آب مقطر دریافت له در تیممداخ

بر اسان نتاایج باه کرده بودند نیز بررسی و مقایسه شدند. 

در شاده    در بزهای مطالعاه  سطح هماتوکریت  ،دست آمده

در روز ، یانتقاال هدر دور مکمل سالنیوماثر تجویز خوراکی  

و  Sadeghianکااه پژوهشاای در ش یافاات. افاازایزایمااان 

روی گوساافند انجااام دادنااد،  2012سااال  همکاااران در

رغم افزایش اند  هماتوکریت به دنبال تجویز خوراکی علی

نانوذره سالنیوم و سالنیت سادیم نسابت باه شااهد، ایا  

و   Alimohamady  ، همچنی گزارش نشد  دارمعنیافزایش  

روی اثر تجویز خاوراکی پژوهشی    2013همکاران در سال  

تاا   4بره هاای    رهای خونیمقادیر مختل  سلنیوم بر فاکتو

در اثر   افزایش هماتوکریت  نیز  هاآن  انجام دادند که  ماهه  5

را باه شاکل   های مختل و غلظت  هافرمتجویز سلنیوم در  

گرره در پژوهش  نتایج ای  دو    .گزارش کردند  دارمعنیغیر

آمااری ات اخت فااماا   ،حاضر بودنادپژوهش  راستای نتایج  

ی هااساترننیاز  و    حیوان، س به گونه    توانرا می  موجود

باا   .(30و    2)  دانساتمحیطی هنگام انجام آزمون مارتبط  

دار افزایش هماتوکریت در روز زایمان توجه به ارتباط معنی

ویژه در در پژوهش حاضر، با افزایش سطح سلنیوم سرم باه

توان ای  یافته را به کننده نانوذره سلنیوم، میگروه دریافت

های  رمز خون باه ت گلبولایش مقاومنقش سلنیوم در افز

اکسیدانی  وی ای  عنصر مرتبط دانسات دنبال اثرات آنتی

دهند کمباود سالنیوم ها نشان می، همچنی  پژوهش(26)

رود باه شامار مای  خاونیفاکتوری مهم برای بروز انواع کم

(. اثرگذاری بیشتر نانوذره سالنیوم بار افازایش ساطح 30)

یم در روز زایماان و سلنیت ساد  هماتوکریت بزها نسبت به

هاا در روز تولاد نیاز نشاان از های حاصال از آننیز بزغاله

عملکاارد بهتاار نااانوذره ساالنیوم در افاازایش پایاادار سااطح 

 سلنیوم سرم بزها و انتقال بهتر آن به نوزادان دارد.

باار اسااان نتااایج پااژوهش حاضاار، تجااویز خااوراکی 

هباود ا، موجا  بهای سلنیوم در دوره انتقالی در بزهمکمل

های سفید خون بزها در حاوالی زایماان و تعداد کل گلبول

در   ،شادها در روز تولد و هفتاه نخسات زنادگی  نیز بزغاله

ها نیز در بزهاا و ها و لنفوسیتهمی  زمان تعداد نوتروفیل

دنبال تجااویز خااوراکی هااا، بااههای حاصاال از آنبزغالااه

، یافااتیش هااای ساالنیوم در دوره انتقااالی، افاازامکمل

های مکمل سلنیوم استفاده در مقایسه اثرات فرم  رنی هم

شده در پژوهش حاضر، نانوذرات سلنیوم نسبت به سالنیت 

تر و پایدارتری بار بهباود شامارش کلای سدیم، اثرات  وی

ها هاا و لنفوسایتهای سفید و نیاز تعاداد نوتروفیلگلبول

 Alimohamady    نتایج پژوهشدر همی  راستا،    نشان داد.

نشاان داد کاه تجاویز خاوراکی   2013مکاران در سال  و ه

ماهه افازایش انادکی در تعاداد   5تا    4سلنیوم در بره های  

هاا کناد. آنهاا ایجااد میهای سافید خاون برهکل گلبول
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هاای سافید های مختل  گلبولتری روی ردهبررسی د یق

و همکااران در ساال   Sadeghian(.  2خون انجاام ندادناد )

ند کاه تجاویز خاوراکی نانوسالنیوم در گزارش کرد  2012

های سفید خون و گوسفند موج  افزایش تعداد کل گلبول

شود که با نتاایج پاژوهش های خون مینیز تعداد نوتروفیل

حاضاار مطابقاات دارد، امااا در پااژوهش ایشااان تعااداد 

ها ابتدا رو باه کااهش گاذارده و ساپس افازایش لنفوسیت

او کااهش   .بق نیساتحاضر منط  یافت که با نتایج پژوهش

هاا و ها را ناشی از افازایش تعاداد نوتروفیلتعداد لنفوسیت

بهبود دفاع ذاتی عنوان کرد. ای  اخت ف در نتایج شمارش 

ها بی  دو پژوهش، احتماال  به اخت ف زمان انجام لنفوسیت

 واردشده بر  محیطی و فیزیولوییظ  هاینوع تنشپژوهش و  

(. 30ش ماارتبط اساات )نجااام پااژوهحیوانااات در مقطااخ ا

Moeini  کااه  گاازارش کردنااد 2011و همکاااران در سااال

تجویز مکمل ویتامی  ایای و سالنیوم در گاوهاای آبسات  

 و  های سفیدطی دوره انتقالی، موج  افزایش تعداد گلبول

و هفاات  تولاادهای حاصاال در روز هااا در گوسااالهنوتروفیل

د ر را تثییاکاه نتاایج پاژوهش حاضا  (22)  شودمیروزگی  

و  Yazdi های پااژوهش حاضاار،در تثییااد یافتااه کنااد.می

اثارات تجاویز خاوراکی ناانوذرات   2013همکاران در سال  

ها تحت تثثیر تابش اشعه ایکس بررسی و سلنیوم را در رت

و   WBCافازایش واضاح    نانوسلنیوم موج   .گزارش کردند

هاای تحات های خاون رتهاا و لنفوسایتتعداد نوتروفیل

هاا و تعداد نوتروفیل WBCس و نیز افزایش اشعه ایک  تابش

های شاهد که تحت تابش اشعه ایکس نبودند، در خون رت

و همکاااران در  Javdani در پژوهشاای کااه .(35) شااودمی

ای در طنااب نخااعی رت باه با ایجااد ضاایعه  2019سال  

های خونی در ایا  گوناه بررسی اثرات نانوسلنیوم بر سلول

ش کردنااد بااه دنبااال تجااویز نااد و گاازارحیااوانی پرداخت

های سفید خون دراار کااهش نانوسلنیوم تعداد کل گلبول

آن را ناشای از اثارات حفااظتی ناانوذرات   کهدار شد  معنی

 (.15های عصبی دانستند )سلنیوم بر بافت

ی هاگلبولافزایش    دارمعنیای  نتایج با توجه به ارتباط  

لنیوم سرم ایش سطح سسفید خون از جمله نوتروفیل با افز

باه   هااآنی متولد شده از  هابزغالهو  شده  ی مطالعهدر بزها

سلنیوم به خصوص در فرم نانوذره نسابت باه ات مثبت  اثر

دلیل افزایش مؤثرتر و پایدارتر ساطح ، بهفرم سلنیت سدیم

برناده عنوان از بی سلنیوم باه.  کندمیاشاره    سلنیوم سرم،

رات حفااظتی بسایار سلولی، اثهای آزاد در غشای  رادیکال

های اکسایداتیو های ناشی از استرنمؤثری در برابر آسی 

احتماااال  بااا اثاار  ی پااژوهش حاضاارهایافتااهدارد؛ لااذا 

اکسیدانی  وی نانوذرات سلنیوم و حفاظات از غشاای آنتی

متعا باا   های داخل سلول توسط سلنیوم وسلولی و اندامظ

ید خاون هاای سافولگلب(  Lifespanطاول عمار )افزایش  

 هاااپژوهش .(22و  14) ماارتبط اساات هااانوتروفیل ویژهبااه

کااهش تواناایی ، موجا   ود سالنیومنشان می دهند کمبا

های گیرناده  تعاداد  کاهش  به دلیل  ،هالنفوسیتتولیدمثل  

ها، عاملی مهم در تولیدمثل لنفوسایتبه عنوان  ترانسفری   

 ش مهمی برها در ایمنی سلولی نقلنفوسیت  .(24)  شودمی

عهده دارند و بارای بهباود سیساتم دفااعی بادن در برابار 

   (.35بسیار حااز اهمیت هستند ) ،طل های فرصتعفونت

پژوهش حاضر برای نخستی  بار باه ارزیاابی و مقایساه 

های خونی بزهای نژاد سان  آبست  که با تغییرات فراسنجه

بااا اسااتفاده از منبااخ تخمااظ حاصاال از  SCNTروش 

شان نیز باه اند و جنی شدهرگاهی کلونهای کشتاتخمدان

همی  روش تولیاد شاده اسات، باا بزهاای ساان  آبسات  

ها در دوره انتقاالی در بزهاا و غیرکلون و نتاج غیرکلون آن

فنااوری ها پرداخته است.  روزهای ابتدایی زندگی در بزغاله

 ،های مختلفی ساودمند اساتحیوانات از جنبه  سازیکلون

باازدهی به منظاور د عملکرد ینتیکی  برای بهبو  ه خصوصب

با   یهابیشتر حیوانات مزرعه، کاست  از بروز برخی بیماری

مقاصاد درماانی   برایزمینه ینتیکی در ای  حیوانات و نیز  

 بارای اساتفادههای درماانی  انسان مانند تولید پروتئی در  

پیوناد بافات و اع اا بارای   فنااورییابی باه  انسان و دست

 فنااوریی  مشاک ت ایا   تارمهمیکی از    اما  ،(33)  انسان

از دسات  .آن اسات رایج انجاام فنون درصد موفقیت پایی 

در   ویژهباه(  Perinatal)  پیرازایشای  ها و تلفاترفت  جنی 

ه شدبسیار زیاد گزارش  نیز    شدهکلونگوسفندان و گاوهای  

کااه در راسااتای  هاییدغدغااهیکاای از . (28و  13) اساات

وضعیت ایمنای حیواناات ،  دارد  ودوج  فناوریپیشرفت ای   

های مختل  زندگی از دوران جنینی تاا در زمان  شدهکلون

از اخیارا  توجاه بسایاری  است کاهبلوغ و نیز مراحل تولید 

کاه طورهمان.  را باه خاود جلا  کارده اسات  پژوهشگران

خااونی یکاای از  یهافراساانجه شااد اشااارهتاار نیااز پیش
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بااه منظااور  اهی مناساا های کاااربردی و درمانگااشاااخ 

ی ایمناای باادن حیااوان تحاات شاارایط هاپاساا ارزیااابی 

یی نظیر آبستنی، زایماان و هااسترنهای عفونی و  بیماری

دسات آماده در ایا  ه  بر اساان نتاایج باشیرواری است.  

ی هافراسانجهی در مقایسه  دارمعنیهیچ اخت ف  پژوهش  

ی سافید هاگلبولخونی شامل هماتوکریت، شمارش کامل  

، بای  بزهاای هالنفوسایتو  هانوتروفیلفریقی و شمارش ت

ی هابزغالاهو بزهای غیرکلون و نیز بای    SCNT  شدهکلون

غیرکلاون   یهابزغالاهو    SCNTحاصل از بزهای    شدهکلون

و همکاران   Blashحاصل از مادران غیرکلون وجود نداشت.  

در   شدهکلوناز س مت سه بز    2012ای در سال  طی مقاله

از زماان تولاد  هاآندادند و گزارش دادند   خبر  1999  سال

سالگی از هیچ مشکل خاصی نسبت باه بزهاای   13تا س   

 انادهای تولید طبیعی را گذراندهغیرکلون رنج نبرده و دوره

که شارایط ایمنای بادن ایا    کردتثیید    هاآنگزارش    .(7)

نتایج حاصل از پژوهش حاضر نیاز   که  حیوانات طبیعی بود

. کنادرا تقویات می  ای  یافتاهو تا حدودی  رت اولیه  به صو

Rutigliano  بااه ارزیااابی و  2017و همکاااران در سااال

باه  شدهکلونمقایسه تلفات جنینی در گوسفندان و بزهای 

بیاان   بررسی  هاآنپژوهش  پرداختند. اسان    SCNTروش  

باود و نتاایج نشاان داد   های مرتبط با ایمنی در جفاتین

 طاور آشاکاری در گوسافندانبه  جنی     میزان مرر و میر

هاا باا تکیاه بار نسبت به بزها بیشاتر اسات. آن  شدهکلون

فقادان   ناشای ازدسات آماده، ایا  نتیجاه را  ه  اط عات ب

در گوسافندان روندهای مرتبط باا ایمنای  عملکرد مناس   

ایمنای ماادری باه  یهاپاس دانستند که جنی  را در برابر 

و   Chavatte-Palmer  .(28)  درستی محافظت نکرده اسات

با هدف بررسی وضاعیت پژوهشی    2009همکاران در سال  

ی هااگلبولباا ارزیاابی کامال   شدهکلونایمنی در گاوهای  

 T  هایسالول  ی ایمنای هوماورال وهاپاسا سفید خون و  

، در شامارش وی  گازارش پاژوهشانجام دادند. بر اساان  

 هاالنوتروفیو شمارش تفریقی  ی سفید خونهاگلبول  یکل

ی باای  گاوهااای دارمعناایهاایچ اخاات ف  هافوساایتلنو 

کاه مشاابه باا نتاایج  نداشاتو غیرکلون وجاود   شدهکلون

نتایج تثییاد  تحلیلبا  هاآنحاضر در گونه بز است. پژوهش  

 -کلونکردند که عملکرد سیستم ایمنی گاوها تحت تثثیر  

 .(9)  کندمیتغییر ن سازی

 اذعاان نتاوامیضر حاپژوهش بر اسان نتایج حاصل از 

تجویز نانوذرات سلنیوم در دوره انتقالی در بزهاای   که  کرد

طور ماؤثرتر و پایادارتری نسابت باه سالنیت به  نژاد سان 

سدیم، سطح سالنیوم سارم را در حاوالی زایماان افازایش 

تر سالنیوم از ع وه بر ای  متعا   انتقال مناسا   ؛دهدمی

به بزهاا در ت سلنیوم  مادر به جنی  در زمان تجویز نانوذرا

سطح سالنیوم سارم دوره انتقالی، نسبت به سلنیت سدیم، 

سااطح باااالتر و ها در هفتااه نخساات زناادگی بزغالااهدر 

بهباود ساطح   در پژوهش حاضار  دهد.پایدارتری نشان می

ویژه در فرم نانوذره که سامیت بسایار کمتاری به  -سلنیوم

و   WBC  افازایشموج     -نیز نسبت به سلنیت سدیم دارد

در حاوالی در بزها    های خونها و لنفوسیتنوتروفیلتعداد  

شود. می  در هفته نخست زندگی  هانتاج آننیز در  و  زایمان  

ها که نخساتی  ساد ویژه در تعداد نوتروفیلای  افزایش به

شااود، دفاااعی باادن در براباار عواماال بیگانااه محسااوب می

و  زااریتواند به بهبود مقابله بادن در برابار عوامال بیمامی

نتاایج پاژوهش   کمظ کند.  های نوزادس مت بیشتر بزغاله

در بزهای ناژاد ساان    سازیکلون  ،که  دهدحاضر نشان می

هاا و ، نوتروفیلWBCتغییارات هماتوکریات،    ی رویتثثیر

 های خون در هنگام تولاد و نیاز حاوالی زایماانلنفوسیت

 وضعیت ایمنی  اظهارنظر  طعی در خصوص  برایلذا    ،ندارد

صاورت ه  آتای با  هاایپژوهش  نیاز به انجاام  ،ناتای  حیوا

کامال عملکردهاای سیساتم   و باا هادف ارزیاابی  گسترده

سیسااتم دفاااعی ایاا   ی ایمناای ساالولیهاپاساا ایمناای و 

 .در سطوژ ملکولی است ویژهبه حیوانات
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    The aim of the present study was to evaluate the effects of oral administration of selenium 

nanoparticle (SeNPs) and sodium selenite (NaSe) in cloned (using SCNT) and non-cloned Saanen 

pregnant goats in transition period on hematological parameters of goats and their SCNT and non-

cloned offspring, including PCV, WBC, neutrophils and lymphocytes. 24 pregnant Saanen goats were 

randomly divided into 3 groups (n=8 in each group; 4 SCNT and 4 non-cloned) as follows: SeNPs, 

NaSe and control. Intervention (dosage: 0.05 mg/kg daily) commenced for 10 days, about 3 weeks 

before parturition. Blood samples were collected in goats: on days 14 and 7 before parturition, the day 

of parturition and on days 7 and 14 after parturition, and in kids: on the day of birth and 7 and 14 days 

after birth. The results revealed that SeNPs group had a higher increase in serum selenium level than 

NaSe and control groups. According to hematological parameters evaluations, on days 0 and +7, there 

was a significant increase in WBC, neutrophil and lymphocytes population, as well as a significant 

increase in PCV on day 0, in treatments compared with control, and in SeNPs compared with NaSe 

(P<0.05). Moreover, there was a significant correlation between changes in serum selenium levels and 

hematological parameters (P<0.05). In the current study, there were no significant difference between 

the cloned and non-cloned goats’ parameters. Therefore, it can be inferred that oral prescription of 

Nano selenium in transition period can positively influence hematological parameters including PCV, 

WBC, neutrophils and lymphocytes of both Sannen goats at the time of parturition and their offspring, 

more effectively than oral prescription of Sodium selenite. Also, it may be concluded that cloning does 

not alter the hematological parameters of Sannen goats around parturition and their offspring.  
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