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مقایسه اثر تزریق تک دوز و دو دوز ویتامینای -سلنیوم در دوره انتظار زایش بر عملکرد
تولیدمثلی و تولید شیر در گاو نژاد هولشتاین
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گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تبریز ،تبریز -ایران.
دانش آموخته دکتری عمومی دامپزشکی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد -ایران.
دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تبریز ،تبریز -ایران.
دانش آموخته دکتری عمومی دامپزشکی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی شهرکرد ،شهرکرد -ایران.
گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه لرستان ،لرستان -ایران.
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چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرات افزایش تزریق مکمل ویتامین  Eو سلنیوم در دو بازه زمانی در دوران انتقالی قبل از زایماان روی
شاخصهای عملکرد تولید مثلی و همچنین شاخصهای مربوط به تولید شیر در گاوهای شیری بود .در این پژوهش تعاداد  202رأس گااو
شیری ماده در دوران انتقال قبل از زایمان انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند .گروه آ ،یک دوز ویتامین  Eو سالنیوم در
روز  254آبستنی به صورت تزریقی و گروه ب ،دو تزریق ویتامین  Eو سلنیوم در روزهای  254و  224آبساتنی ،دریافات کردناد .براسااس
نتایج این پژوهش شاخصهای تولید مثلی گاوهای تحت مطالعه ،گروه ب در مقایسه با گروه آ تفااوت آمااری معنایداری نداشات .تزریاق
دوباره ویتامین  Eو سلنیوم موجب تغییر معنیدار در تولید شیر در ماههای مختلف بعد از زایمان و تعداد سلولهای سوماتیک شیر در گروه
ب ،در مقایسه با گروه آ ،نشد .نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تکرار تزریق ویتامین  Eو سلنیوم در دوران قبل از زایماان موجاب بهباود
برخی از شاخصهای تولیدمثلی میشود ،ولی تاثیری روی برخی دیگر از فاکتورهای تولیدمثلی و همچنین میزان تولید شیر و تعداد سلول-
های سوماتیک ندارد.
واژههای کلیدی :ویتامین  Eو سلنیوم ،شاخصهای تولیدمثلی ،تولید شیر ،سلولهای سوماتیک.

مقدمه
بازده اقتصاادی گلاههاای گاوهاای شایری عمادتا باه
عملکرد تولیدمثلی گاوهاا وابساته اسات  .)02آبساتنی و
اوایل شیردهی ،از مراحل استرسزا و پرتنش اسات کاه باا
افاازایش سااط فعالیاات متابولیااک و تقاضااای اناارژی در
گاوهای شیری همراه هستند  .)63آبستنی یاک وضاعیت
فیزیولوژیک است که نیاز باه انارژی باا و اکسایژن دارد،
بنابراین ممکان اسات منجار باه افازایش ساط اساترس
اکسیداتیو ،اختال ت متابولیکی در حیواناات آبساتن شاود
 .)32در همین راستا از عناصر معادنی و ویتاامینهاا باه
منظاور افازایش تولیاد و بهباود وضاعیت ساالمتی دام در

گلههای گاوهای شیری استفاده میشود .یکی از ترکیباات
مغذی که مطالعات زیادی اثرات مثبات آن را بار عملکارد
گلههاای گاوهاای شایری نشاان دادهاسات ،ویتاامین  Eو
سلنیوم است .ویتامین  Eبه عنوان آنتایاکسایدان سالولی
عمل میکند که گلوتاتیون پراکسیداز  )GPxارتبااط دارد
تا از تجزیه اکسیداتیو غشای سلولی جلوگیری کناد .)63
نقااش مکماال ویتااامین  Eبااه عنااوان یااک ویتااامین و
آنتیاکسیدان به خوبی اثبات شاده اسات و در لاول دوره
قبل از زایماان کاه رادیکاالهاای آزاد افازایش ماییابناد،
مکانیسم دفاعی آنتیاکسایدانی آنهاا را خنثای مایکناد
 .)66تولید رادیکالهای آزاد باه علات تولیاد آنازیمهاای
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استروئیدوژنیک  ،)34آسیب به بافاتهاای تولیاد کنناده
آنزیمهاای اساترودیوژنیک  ،)22اساپرم  )2و همچناین
جنین قبل از نه گزینی  )60منجر به ناباروری میشود.
مکملهای خوراکی سلنیوم برای نشاخوارکنندگان باه
نمکهای غیرارگانیک مانند سالنیت سادیم و سالنات) و
ترکیبات ارگانیک مانند سالنومتیونین و سلنوسیساتئین)
که در مخمر غنی شده با سلنیوم یافات مایشاوند ،لبقاه
بنادی مایشاوند  .)33سالنیوم در مکمال رژیام غاذایی
میتواند اثرات منفی ناشی از استرسهایی از جمله اساترس
گرمایی یا استرس پس از زایمان را کنترل کند و منجر باه
افزایش غلظت سالنیوم در آغاوز باز  1و  )21و گوسافند
شااود  61و  Kott .)26و همکاااران گاازارش دادنااد کااه
گوسفندهایی که در اواخر آبستنی با ویتامین  Eو سالنیوم
تحت درمان قرار گرفته بودناد ،در مقایساه باا گوسافندان
گروه کنترل ،دارای برههایی با وزن بیشتر و میزان مار و
میر کمتر بودناد  .)20پاژوهشهاا نشاان داد کاه تزریاق
سلنیوم باعا بهباود عمالکارد در بااروری گوسافندان و
افزایش وزن روزانه نوزادان  )24و همچناین باعا بهباود
خصوصیات منی در ترکیب با عنصر روی و بهباود بااروری
قوچها در فصل تولیدمثلی شده است  .)65مطالعااتی روی
بهبود عملکرد تولید مثلی و تولیدی گاوهاا باا اساتفاده از
ویتامین  Eو سلنیوم در اواخر دوران آبساتنی انجاام شاده
اساات  .)33ماادیریت گاوهااای شاایری در دوران قباال از
زایمان به خصوص در دوران انتقال برای سالمتی و عملکرد
بهینه پس از زایاش بسایار حاائز اهمیات و حیااتی اسات
 .)62اخیرا نشان داده شده است که استفاده از ویتامین E
و سلنیوم در دوران آبستنی موجب افزایش ایمنی غیرفعال
با افازایش جاذب  IgGدر ناوزادان تاازه متولاد مایشاود
 Reeves .)36و  Hoffmannگزارش کردند که سلنیوم باه
عنوان یک عنصر ضروری شناخته شده ،که نقش مهمای را
به عناوان جزئای از سالنوپروتئینهاای باا ویژگای آنتای-
اکساایدانی و ضااد التهااابی ایفااا ماایکنااد  Mehdi .)31و
 Dufrasneگزارش کردند که مکمال سالنیوم در گاوهاایی
که کمبود سلنیوم دارند ،تأثیر مثبتی بر باروری ،عملکارد
سیستم ایمنی و رشد و تقویت سیستم ایمنای آنهاا دارد
 .)22پژوهشها نشان داده است که کمبود ویتامین  Eو یا
سلنیوم با افزایش شیوع و شدت عفونتهای داخل پستانی،
12

افزایش موارد بالینی بیماریهای پستان ،افازایش شامارش
سلولهای سوماتیک شیر و همچنین عفوناتهاای پاس از
زایش هماراه اسات  .)30در پاژوهشهاای زیاادی نقاش
مکماالهااای ویتااامین  Eو ساالنیوم در حفاام سااالمتی و
باااروری در گاوهااای شاایری بررساای شااده اساات .)32
مطالعات نشان دادهاست که استفاده از مکملهای ویتامین
 Eو سالنیوم در گاوهاای شاایری باا افازایش در باااروری و
میزان آبستنی ،کاهش تعداد روزهاای بااز ،کااهش میازان
بروز کیست تخمدانی و جفاتمانادگی هماراه باوده اسات
 .)66تالشهاای موفاق بارای بهباود باازدهی تولیادی و
تولیدمثلی با استفاده از مکملهای ویتامین  Eو سلنیوم در
گاوها  ،)25گاوهای  32 Sahiwalو  )04و گاومیشهاای
مصری  )05در انتهای دوره آبستنی گزارش شاده اسات.
تزریق ویتاامین  Eو سالنیوم در انتهاای آبساتنی موجاب
افزایش  64درصدی تولید شیر در مقایسه با گاوهای بدون
درمان شد  Mehdi .)25و  Dufrasneگازارش کردناد کاه
مکمل سلنیوم در گاوهایی که کمبود سلنیوم دارناد ،تاأثیر
مثبتی بر باروری ،عملکرد سیستم ایمنی و رشد و تقویات
سیستم ایمنی آنهاا دارد  .)22هادف از پاژوهش حاضار
بررسی اثرات افزایش تزریق مکمل ویتامین  Eو سلنیوم در
دو بازه زمانی در دوران انتقالی قبل از زایمان بار شااخص-
های بازدهی تولید مثلی و همچنین شاخصهای مربوط به
تولید شیر در گاوهای شیری است.
مواد و روش کار
پژوهش حاضر در یکی از گلههای صنعتی گااو شایری
نژاد هولشاتاین در اساتان اصافهان انجاام شاد .گاوهاا در
سیستم  open shedنگاهداری و روزاناه ساه باار دوشایده
میشدند .دوره انتظار اختیاری در ایان گلاه  55روز باود و
تغذیه به صورت  TMRانجاام مایشاد .گاوهاا باه صاورت
هفتگی تحت معاینه تولیدمثلی و بازرسی قرار میگرفتناد.
تشخیص فحلی در گاوها از لریق روش مشااهدهی ایساتا
فحلی  0مرتبه در شبانه روز ،هر بار به مادت  24دقیقاه)،
انجام میگرفت .تعداد  202رأس گاو شایری مااده از ناژاد
هولشتاین و با شارای تغذیاهای مناساب در دوره انتقاالی
قبل از زایمان وارد مطالعه شدند .قبال از شاروع درماان
آغاز دوره خشکی) همه گاوها تحت معاینه و بررسی کاملی
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قرار گرفتند تا از سالمت بالینی آنها المینان حاصل شود.
غلظت سلنیوم در جیارهی روزاناه مطاابق باا توصایههاای
غااذایی مااورد نیاااز گاوهااای شاایری  )2001 NRCلحااا
شد.گاوهای مورد مطالعه به صاورت تصاادفی باه دو گاروه
درمانی تقسیم شدند .گاوهاای گاروه آ  626رأس) در روز
 254آبسااتنی تحاات تزریااق  24ساایساای ویتااامین  Eو
ساالنیوم ساااخت شاارکت داروسااازی نصاار – ایااران ،هاار
سیسی محلاول حااوی  54میلایگارم ویتاامین  Eو 4/5
میلی گرم سلنیوم) قرار گرفتناد و گاوهاای گاروه ب 621
رأس) که در دو نوبت شامل روزهای  254و  224آبستنی،
هر نوبت  24سیسی ویتامین  Eو سلنیوم دریافت کردناد.
در هر گاو دورهی شیردهی ،وضعیت زایمان ،بیماار یهاای
پیرامون زایمان و میزان تولید شیر استخراج و ثبت شد .در
زمااان انجااام درمااان نماارهی وضااعیت باادنی باار مبنااای
درجه بندی  6تا  )5گاوها نیز ثبت شد .همهی گاوها از نظر
بیماریهای پیرامون زایمان از جمله متریت ،جفتمانادگی
و مرده زایی ارزیابی شدند و گاوهایی که تا  20ساعت بعاد
از زایمان جفت خود را دفع نمایکردناد باه عناوان جفات
مانده در نظر گرفته مایشادند  .)35گاوهاایی کاه دارای
ترشحات قرمز-قهوهای و بدبو از رحم ،تب ،دهیدراتاسایون
ظاهری و بی اشتهایی لی  64روز اول پس از زایش بودند
به عنوان گاوهای مبتال باه متریات در نظار گرفتاه شادند
 ،30همچنین در زمان آزماایش پااکی در روز  34تاا 04
بعد از زایمان ،تخمدانهاا و رحام باا اساتفاده از مالمساه
راساات رودهای و اولتراسااونوگرافی بااا پااروب  5مگاااهرتز
ار زیاابی شادند و گاوهاای مباتال باه انادومتریت باالینی و
کیساات تخماادانی تشااخیص داده شااده و بااین دو گااروه
درمانی ،مقایسه گردیدند.
میزان تولید شیر روزانه گاوها در هار مااه تاا  624روز
بعد از زایمان در دو گروه درمانی ثبت شد .شاخصهاایی از
جمله فاصله زایمان تا اولین فحلی ،فاصله زایمان تا اولاین
تلقی  ،فاصله زایمان تا آبستنی روزهای باز) ،تعداد تلقای
به ازای آبستنی ،میزان باروری در اولین تلقی  ،)%فاصاله
دو زایش ،تعداد سلولهای سوماتیک شایر و میازان تولیاد
شیر روزانه در  624روز اول بعد از زایمان ارزیابی شدند.
میزان تولید شیر روزانه گاوها در هار مااه تاا  624روز
بعد از زایمان در دو گروه درمانی ثبت شد .شاخصهاایی از

جمله فاصله زایمان تا اولین فحلی ،فاصله زایمان تا اولاین
تلقی  ،فاصله زایمان تا آبستنی روزهای باز) ،تعداد تلقای
به ازای آبستنی ،میزان باروری در اولین تلقی  ،)%فاصاله
دو زایش ،تعداد سلولهای سوماتیک شایر و میازان تولیاد
شیر روزانه در  624روز اول بعد از زایمان ارزیابی شدند.
آنالیز آماری دادههای پژوهش حاضر با نرمافزار آماری
)Version 22.0, SPSS Inc, Chicago, Illinois SPSS
انجام شد .آنالیز آماری میازان بااروری در اولاین تلقای و
نسبت رخداد بیماریهای پیرامون زایمان بین دو گاروه باا
آزمون مرباع کاای انجاام گردیاد .میاانگین شااخصهاای
تولیدمثلی فاصله زایمان تا اولین فحلی ،فاصله زایماان تاا
اولین تلقی  ،روزهای باز ،تعاداد تلقای باه ازای آبساتنی،
فاصااله دو زایااش) ،تعااداد ساالولهااای سااوماتیک شاایر و
میانگین تولید شیر در مااه اول ،دوم ،ساوم و چهاارم و در
لی  624روز بعد از زایمان بین گروههای درمانی متفااوت
با آزمون تای مساتقل ،مقایساه شادند؛ نتاایج باه صاورت
میانگین  ±انحراف معیار و درصد بیان شد .مقادیر P 4/45
< به عنوان سط آماری معنیدار در نظر گرفته شد .اثرات
گااروههااای درمااانی و بیماااریهااای پااس از زایااش و اثاار
متقابلشان روی میزان آبستنی در اولین تلقی با اساتفاده
از مدل رگرسیون لجستیک چندگانه بررسای شاد .اثارات
گروه هاای درماانی و بیمااری هاای پاس از زایاش و اثار
متقابلشان روی فاصاله زایماان تاا اولاین فحلای ،فاصاله
زایمان تا اولین تلقی  ،فاصله زایمان تاا آبساتنی و تعاداد
تلقاای بااه ازای آبسااتنی بااا ماادل آمیختااه Random
 )Intercept Mixed Modelآنالیز شد.
نتایج
در پژوهش حاضر از  202رأس گاو شایری هولشاتاین
 52رأس  )%26دارای بیماااری پیرامااون زایمااان و 625
رأس  )%22فاقد بیمااری پیراماون زایماان بودناد .اثارات
بیماااریهااای پااس از زایااش و گااروه هااای درمااانی و اثاار
متقاباالشااان روی هاای کاادام از فاکتورهااای تولیاادمثلی
معنیدار نبود.
وضعیت بدنی گاوها در زمان خشاکی ،زماان زایماان و
زمان تست پاکیزگی بین  3تا  3/25و با میانگین  3/25بود
و اثری بر روی درمان نداشتند و وضاعیت بادنی گاوهاا در
13
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هر دو گروه درمانی مناسب بود .گاوی کاه وضاعیت بادنی
ضعیفی داشته باشد وارد مطالعه نشده است.
جاادول شااماره  6شاااخصهااای تولیاادمثلی گاوهااای
بررسی شده در گروههای آ و ب را نشاان مایدهاد .نتاایج

نشان میدهد که شاخصهای تولید مثلی گاوها در گروه آ،
در مقایسه با گروه ب ،تفاوت آماری معنیداری نداشت.

جدول  -6تاثیر تزریق ویتامین  Eو  Seبر شاخصهای تولیدمثلی در گاوهای بررسی شده

گااروههااای بررساای فاصله زایمان
تا اولین فحلی
شده
روز)

فاصله زایمان
تا اولین تلقی
روز)

فاصله زایمان
تا آبستنی
روزهای باز)

تعداد تلقی
به ازای
آبستنی عدد)

میزان باروری
در اولین
تلقی )%

فاصله دو
زایش روز)

56/5± 2/0

11/6± 2/2

623/6± 2/2

2/2± 4/2

33/2

311/0± 5/1

01/4± 6/2

15/2± 6/2

633/0± 1/1

3/2± 4/3

06/2

320/5± 1/4

گروه آ  626رأس)
گروه ب  621رأس)

همانلور که در جدول شماره  2آمده اسات تزریقاات
دوباره ویتامین  Eو سلنیوم موجب افزایش تولیاد شایر در
ماههای مختلف ماه اول ،دوم ،سوم ،چهارم و میاانگین آن
در  624روز اول) بعد از زایمان در مقایسه با گروه آ نشاد،

لیکن تعداد سلولهای سوماتیک شایر در گاروه ب 21/4
 )641/2±در مقایسه باا گاروه آ )22/0± 62/2 ،افازایش
داشت هر چند این افزایش از نظار آمااری معنایدار نباود
.)P> 4/45

جدول  -2تاثیر تزریق ویتامین  Eو  Seبر شاخصهای تولید شیر لیتر در روز) در گاوهای بررسی شده
گااروههااای مااورد
بررسی

تولید شیر در
ماه اول

تولید شیر در
ماه دوم

تولید شیر در
ماه سوم

تولید شیر در
ماه چهارم

میانگین تولید
شیر در 0ماه
اول

سلولهای
سوماتیک

گروه آ  626رأس)
گاااااااروه ب 621
رأس)

30/2± 6/4
35/6± 4/2

01/1± 4/2
02/1± 4/6

02/4± 4/2
02/2± 4/2

02/5± 4/2
02/2± 4/1

05/5± 6/2
02/2± 4/1

22/0± 62/2
641/2± 21/4

بح
بازدهی تولیاد مثلای یکای از عوامال بسایار ما ثر بار
سودآوری گلههای گاو شیری است  .)3عملکارد ضاعیف
تولید مثلی از لحاا اقتصاادی در گاوهاای شایری بسایار
مورد توجه است؛ زیرا موجب کاهش تولید شایر و کااهش
میزان تولیدمثل گله و افزایش هزینههای تغذیاه ،درماان و
تلقی مصنوعی میشود  .)62تجویز سلنیوم روی سیستم
ایمنی ،باروری ،افزایش سالمتی و وزن گوسالههاا ،کااهش
جفت ماندگی ،کاهش زمان روزهای باز تاثیر دارد و مصرف
این ماده در جیره غذایی دامها ضاروری باه نظار مایرساد
10

 .)22پژوهشها نشان دادهاست که استفاده از مکملهاای
سلنیوم و ویتامین  Eدر گاوها منجر به بهبود پاسخ ایمنای
 ،)21کاهش مر و میر ناوزادان و افازایش میازان زناده
ماندن گوسالههای تاازه متولاد مایشاود  ،)03همچناین
مطالعات گذشته نشان داده است که مکمل های ویتاامین
 Eو سلنیوم روی عملکرد سیستم ایمنای ،تولیاد مثلای و
رشدی بزها تاثیر مثبتی داشته اسات  6و  .)00عاالوه بار
این ،در دوره خشکی برای کاهش مشکالت تولیادمثلی در
گاوهای پاس از زایماان اساتفاده از ویتاامین  Eو سالنیوم
توصیه میشود  .)64برخی مطالعات کاهش قابل تاوجهی
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در تعداد تلقی به ازای آبستنی را در گاوهای تحت درماان
با ویتامین  Eو سلنیوم گزارش کردند  64و .)31
نتایج این پژوهش نشان داد که در شاخصهاای تولیاد
مثلی کل گاوها در دو گروه تفاوت آماری معنیداری وجود
نداشت .همانناد نتاایج ایان پاژوهش برخای پژوهشاگران
گزارش کردناد کاه تزریاق ویتاامین  Eو سالنیوم قبال از
زایمان در گاو عملکارد بااروری پاس از زایماان را بهباود
نمیبخشد و در مقایسه با گروههای کنترل تفااوت آمااری
معنیداری وجود ندارد  61 ، 1و  .)22برخی پژوهشاگران
بر خالف نتاایج ایان پاژوهش گازارش کردناد کاه تزریاق
ویتااامین  Eو ساالنیوم قباال از زایمااان گاوهااا عملکاارد
تولیدمثلی پس از زایماان را بهباود مایبخشاد  32 ،62و
 .)31برخاای مطالعااات نشااان دادنااد حیوانااات آبسااتن در
مقایسه با حیوانات غیر آبستن نسابت باه کمباود سالنیوم
حساسیت بیشاتری دارناد کاه اگار کمباود ویتاامین  Eو
سلنیوم وجود داشته باشد موجب افزایش شیوع اخاتال ت
تولید مثلی در دوران آبستنی و پس از زایمان خواهاد شاد
 ،)05همچنااین گاازارش شااده اساات در گاوهااایی کااه از
مکمل ویتامین  Eو سالنیوم اساتفاده شاود ،زماان خاروج
جفت و دوره جمع شدن رحم کاهش مییاباد  62و .)04
سلنیوم برای تشکیل سلنئوپروتئین گلوتاتیون پراکسیداز 6
 )GPx1مهم است که نقش مهمی در عملکرد تولید مثلی
از جمله در رشد فولیکاول و بلاو آن دارد .اثارات مکمال
سلنیوم و ویتامین  Eبار میازان تخماکگاذاری در گاوهاا
بررسی شده است ،به لور مثال مشاخص شاده اسات کاه
اختالف معنیداری در میزان تخمکگذاری در بین گاروه-
های درمان پس از افزودن ویتامین  Eو سلنیوم یا سالنیوم
به تنهایی وجود دارد  .)2این اختالف در نتاایج مطالعاات
مختلف روی فاکتورهای تولید مثلی ممکن است باه دلیال
تفاوت در وضاعیت سالنیوم دامهاا قبال از درماان ،تعاداد
درمان و لول دوره درمان و یا میزان دوز آن  )0باشد.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد تزریقات دوباره ویتامین
 Eو ساالنیوم در دوران قباال از زایمااان موجااب افاازایش و
تغییر میزان تولید شیر در ماههای مختلاف مااه اول ،دوم،
سوم ،چهارم و میانگین آن در  624روز اول) بعد از زایمان
در مقایسااه بااا گااروه آ نشااد .هماننااد پااژوهش مااا برخاای
مطالعات نشان دادند کاه اساتفاده از مکمال ویتاامین  Eو

سلنیوم در دوران قبل از زایمان روی میزان تولیاد شایر و
ترکیبات کیفی و کمی شیر تاثیری نادارد  .)23عاالوه بار
آن پژوهشهای دیگری نشان دادند که درمان باا ویتاامین
 Eو سلنیوم در دوره خشکی اثرات نامطلوبی را بر شیرواری
و لول دوره شیردهی در گاومیشهای نیلیراوی و گاوهاای
 Sahiwalدارد  32و  .)06در تناااقب بااا ایاان مطالعااات
برخی پژوهشهاا نشاان دادناد کاه مصارف ویتاامین  Eو
سلنیوم موجب افزایش تولید شیر در گاوها مایشاود .)32
د یلی که منجر به مشاهده این تفاوتها بین پژوهشهاای
مختلف میشود ممکن است به توانایی تولید شیر هر گااو،
میزان دسترسی آنها به جیره غذایی تولید شده در منالق
و شرای مختلاف ،فاکتورهاای دیگار تغذیاهای در جیاره،
میزان مصرف ویتاامین  Eو سالنیوم ،دورههاای مصارفی و
زمان مصرف آن و یا فصلی که پژوهش در آن زماان انجاام
شده است ،بساتگی داشاته باشاد  .)5تعاداد سالولهاای
سوماتیک یک شاخص اولیاه بارای تشاخیص ورم پساتان
تحت بالینی و کیفیت شیر است .در پژوهشای نشاان داده
شد در هفته هشتم شیردهی گروهی کاه میازان بیشاتری
ویتااامین  Eو ساالنیوم تزریااق شااده بااود ،موجااب کاااهش
معنیدار سلولهای سوماتیک در مقایسه باا گاروه کنتارل
شده بود ،ولی در هفته  62شیردهی و همچناین در گاروه
با دوز کمتر ویتامین  Eو سلنیوم تفااوتی باین گاروههاای
درمانی و کنترل وجاود نداشات  .)33برخای پاژوهشهاا
گزارش کردند که مصارف سالنیوم در جیاره غاذایی گااو
شیری موجب افزایش غلظت سلنیوم در خاون مایشاود و
افزایش سط سلنیوم منجر به بهباود فعالیات گلوتااتیون
پراکسیداز ،کاهش تعداد سلولهای سوماتیک شیر ،کااهش
بروز ورم پستان و افزایش بازده عملکردی نوتروفیلها مای-
شود و بدین صورت بر تولید شیر و ساالمت غادد پساتان
تاثیر مثبتی خواهاد داشات  .)22نتاایج پاژوهش حاضار
نشان داد تجویز دوز اضافی ویتامین  Eو سالنیوم در دوران
قبل از زایمان روی تعداد سالولهاای ساوماتیک شایر در
گروههای درمانی اثر معنیداری ندارد هر چند افزایشی در
گروه ب داشت ،ولی این افازایش از نظار آمااری معنایدار
نبود .همانند پژوهش حاضار بعضای پژوهشاگران گازارش
کردند که تزریقاات ویتاامین  Eو سالنیوم در دوران قبال
زایمان روی تعداد سلولهای سوماتیک شیر تاثیری نادارد
15
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The appropriate effects of supplementation with minerals and vitamins on reproductive
performance have been well studied before. The object of this study was to determine the effect of
prepartum supplementation with vitamin E and selenium on milk yield and reproductive performances
in dairy cows. In this study, 247 Holstein dairy cows were selected during prepartum transitional
period and divided randomly into two groups. A group: a single injection of vitamin E + selenium at
Day 250 of gestation and B group: two injection of vitamin E + selenium at days 250 and 270 of
gestation. Indices of reproductive performance, milk yield and milk somatic cell count were compared
between two groups. There was no significant difference in reproductive indices in B group compared
to A group. Milk yield in different month of after calving and somatic cell count did not show any
significant difference between groups. In summary, the results of this study showed that use of extra
supplementation with vitamin E and selenium in prepartum period did not significantly affect
reproductive parameters, milk yield and the somatic cell count.
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