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)Georgievski 1982(.ومهمهاينقشرويعنصر
بیشفاکتورکوزیراداردي مختلفهاارگانیسمدرمتنوعی

و) Prasad and Kucuk  2002(باشدمیآنزیم300از
ها،آنزیمعملپردرآوري،استخوان،يتوسعهرشد،براي
دفاعی،سیستم) Kaim and Schwederski 1994(اشتها

)Powell 2000 (اکسیدانیآنتیفعالیت)Prasad و) 1993
-هورمونوسلولیتقسیممراز درپلیهايآنزیمفعالیت

). Wedekind et al. 1992(استضروريجنسیهاي
هايفعالیتدرمهمینقشرويعنصرگردیدمشخص

متابولیسمپروتئین،سنتزقبیلازمتابولیسمی
عنصرزیراداردرشدوآنزیمیفعالیتها،کربوهیدارت

شناخته،آنزیمیگروهششتمامهايمتالوآنزیمروي در 
Park(استشده et al. هاي گذشته نشان داد یافته).2004

هاي جنسی ضروري است عنصر روي براي سنتز هورمون
اسپرم نقش دارد DNAو در نگهداري ساختمان کروماتین

ثري ؤتواند در باروري اسپرم نقش مکه از این طریق می
همچنین ). Mahmood and Hazim 2011a(داشته باشد

 RNAمراز هاي پلیروي یک ترکیب ضروري آنزیم عنصر
هاي گلوکاگن، باشد و براي فعالیت هورمونمی DNAو 

 Sahin(هاي جنسی ضروریستانسولین، رشد و هورمون

et al. 2005(.باعثهاموشدررويعنصرکمبود
 Eder and(گردیدکبددرگلیسریدتريسطحافزایش

Kirchgessner دررويعنصرکمبودو همچنین ) 1995
اي شدبیضهکلسترولسطحافزایشباعثهاخرگوش

)Herzig et al. 2009 (گوشتی نتایج هايو در جوجه
کلسترولسطحکاهشباعثرويعنصرمکملنشان داد

به عنصر روي ).Sharideh et al. 2015(گرددمیپالسما
هاي کبدي شناخته شده است و مقدار زیادي در آنزیم

عنوان ه باشد که بهاي کبدي میبخشی از آنزیم
هاي آالنین آمینوترانسفراز، گاما تورهاي آنزیمککوفا

باشد آمینو تراسفراز میسفراز و آسپارتاتنگلوتامیل ترا
)Bennet et al. 2001 ( و کاهش سطح عنصر روي در

پالسماي خون به عملکرد فیژیولوژیکی کبد زیان وارد 

هایی از قبیل سیروزیس و به بیماريکرده و آن را مستعد
).Cesur et al. 2005(کندهپاتیت می
کهباشدمیچربیدرمحلولهايویتامینازEویتامین

اصلینقشدوازاماباشدمیمتنوعیبسیارفعالیتداراي
و خاصیتعقیمیونازاییضداثراتبهتوانمیآن

.)Deivendran 2015(نموداشارهآناکسیدانآنتی
باشد که ها میاکسیدانثرترین آنتیؤیکی از م Eویتامین 

اضافه نمودن آن به غذاي پرندگان باعث بهبود عملکرد، 
مرغ و بهبود سیستم ایمنی، بهبود کیفیت گوشت و تخم

شودمحصوالت دامی می Eویتامین  يافزایش ذخیره
)Flachowsky 2000, Sunder et al. 1997(.

را ندارند و باید به Eویتامینپرندگان توانایی سنتز 
به.)Chan and Decker 1994(ها اضافه شودغذاي آن

براياکسیژنآزادهايرادیکالبااليترکیبیمیلدلیل
چرب،اسیدهايمثلمهمهايبیوملکولباواکنش

غشاها،بهآسیبامکان،هاپروتئینونوکلئیکاسیدهاي
هايبافتدرسلولیساختارهايسایروهاگیرندهها،آنزیم

اکسیدانی سیستم آنتی ،داردوجودطیوربدنمختلف
گان شامل هر دو سیستم آنزیمی و غیرآنزیمی است رندپ

هاي سوپراکسید دیسموتاز، نزیمآکه سیستم آنزیمی شامل 
باشد گلوتاتیون پراکسیداز، گلوتاتیون ردوکتاز و کاتاالز می

و  گلوتاتیونهاي ملکولو سیستم غیر آنزیمی شامل 
 .Fang et al(دنباشمیها و مواد معدنیبعضی ویتامین

هاي اکسیداتیو عدم باالنس بین علت استرس).2002
باشدها در سلول میاکسیدانتها و آنتیپرواکسیدانت

)Voljc et al. 2011 .(هاي تنفس طبیعی در طول پروسه
شود در صورتی که واکنش ناقص تبدیل به آب میاکسیژن 

که داراي قدرت نماید باشد تولید شکل اکسیژن فعال می
باشد که اگر میزان اکسیژن فعال کنندگی قوي میاکسید
اکسیدانی باشد باعث استرس تر از سیستم آنتیبیش

وهاویتامینترکیبو )Surai 2003(شود اکسیداتیو می
اکسیدانآنتیتواناییتواندمیاکسیدانآنتیمعدنیمواد

 Prasad(باشدداشتهاکسیدایتوهايآسیببرابردرقویتري

et al. 1993.(که عنصر روي و ویتامینبا توجه به اینE
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هاي توانند نقشهاي فیزیولوژیکی میدر بعضی فعالیت
تر این دو هاي گذشته کمیکسانی داشته باشند و در بررسی

لذا استفاده گردید  در تحقیقات زمانمغذي هم يماده
Eنقش عنصر روي و ویتامین  یهدف این آزمایش بررس

هاي جنسی و اکسیدان و هورمونفعالیت سیستم آنتیبر 
.است بوده هاي مادربلدرچین فاکتورهاي بیوشیمیایی خون

کار روشووادم
تحقیقاتی دانشگاه کشاورزي  يدر مزرعه آزمایشاین

960ازو منابع طبیعی رامین خوزستان انجام گرفت و 
يدورهکی برايروزگی70سنباژاپنیبلدرچینقطعه

تکرارکه هرشداستفادهتکرار4وماریت10باهفتگی10
بلدرچین8ومادهبلدرچین16ازمرکبپرنده24داراي

طبقهچهارباطريهايقفسدرهاپرنده. استبودهنر
)cm28ارتفاع×cm 100طول×cm60کفبا) عرض

به غذاوآبآزمایشطولدرکهیافتندپرورشتوري
درحرارتيدرجه. گرفتقرارهاآناختیاردرآزادرطو

يدرجه26تا18يمحدودهدرآزمایشيدورهطول
درهاهپرندروزشبانهطیدروشدداشتهنگهگرادسانتی

قرارتاریکیساعت8وروشناییساعت16معرض
5با5×2فاکتوریلطرحازآزمایشانجامبراي. گرفتند
5.گردیداستفادهEویتامینسطح2ورويعنصرسطح
160و 0،40،80،120:شاملرويعنصرسطح

:شاملEنیتامیوسطحو دورهیجلوگرمیکبرگرمیلیم
قالبدرجیرهکیلوگرمبرالمللیبینواحد40وصفر
پایه بريجیرهیکبهافزودنباتصادفیکامالًهايبلوك
-دورهپایان.گرفتانجام) 1جدول(سویاوذرتاساس

یکومادهبلدرچینقطعهیکتکرارهرازآزمایشي
بهاندشدهانتخابگیريخونجهتنربلدرچینقطعه

فاکتورهاييبقیهتستوسترونهورمونغلظتاستثناي
.باشندمیمادههايبلدرچینخونسرمازشدهگیرياندازه
مدتبرايسانتریفیوژدستگاه کمکباشدهگرفتهخون

. گرددجداآنسرمدقیقهدر2500دوربادقیقه10
، TG ،LDLشامل  خونسرمبیوشیمیايهايآزمایش

HDL و آنزیم، کلسترول، گلوکز، پروتئین و عنصر روي-
آمینو آمینو تراسفراز، آالنینشامل آسپارتات هاي کبدي

به ترتیب از روش کالریمتري  ترانسفراز وآلکالین فسفاتاز
و ) STAT FAN(اتوآنالیزردستگاهکمکباو آنزیماتیک 

گیرياندازهجهتهاي مخصوص از شرکت من وکیت
جنسی استروژن، پروژسترون و تستوستروني هاهورمون

الیزادستگاهازشرکت منوباند و مخصوصکیتکمکبا
)Hitachi 902(گیري آنزیم اندازه.گردیداستفاده

سوپراکسید دیسموتاز بر اساس مهار احیاي نیتروبلو 
تترازولوم توسط آنزیم موجود در پالسما انجام گرفت

)Kono 1978 .(گلوتاتیون پراکسیداز با گیري اندازه
اساس سنجش استفاده از کیت شرکت راندکس و بر

NADPبه NADPHتغییرات جذب نوري ناشی از تبدبل 

اکسیدان کل از غلظت آنتیگیري اندازه.صورت گرفت
روش قدرت احیا کنندگی سرم، در احیاي یون آهن سه 

و  TPTZو تشکیل کمپلکس آبی رنگ ) فریک(ظرفیتی
در شرایط اسیدي ) فرو(آن به آهن دو ظرفیتی  ياحیا

 براي ).Benzie and Strain 1999(محاسبه شد
دستگاه  ازهاي اکسیداسیون و احیا گیري آنزیماندازه

 Power Wave XS2میکرو پلیت اسپکتروفتومتر مدل
فاکتورها در  گیري  اندازه. استفاده شد BioTekشرکت 

دامپزشکی دانشگاه شهید چمران  يآزمایشگاه دانشکده
.اهواز انجام گرفت

هاي حاصل براي بررسی تأثیر فاکتور سطوح داده
اي عنصر روي و فاکتور وجود یا عدم وجود مکمل جیره

و اثر  ژاپنی مادر بلدرچین يگله يجیرهدر Eویتامین
اي با روش بلوك و اثرات متقابل بین دو فاکتور جیره

GLM ي رافزار آمادر نرمSAS) اساس مدل بر )1/9مدل
:زیر تجزیه شد

Yijk = µ + Zi + Ej + Bk + (ZEij) + eijk

میانگین کل،  µمقدار هر مشاهده، Yijk: در این رابطه
Zi ،اثر سطوح عنصر رويEj  اثر سطوح ویتامینE،Bk  اثر

اثر  eijkو Eاثر متقابل عنصر روي و ویتامین  (ZEij)بلوك،
در   LSDمیانگین تیمارها با آزمون. خطاي آزمایش است

.درصد مقایسه شد 5سطح 
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مصرفی يترکیب و مواد مغذي جیره: 1جدول 
درصد در جیره اجزاء

5/55 ذرت
5/24 کنجاله سویا
0/4 گندم
0/3 پودر ماهی
2/3 چربی گیاهی
37/7 صدف
3/1 دي کلسیم فسفات
35/0 نمک
23/0 DL -متیونین
05/0 لیزین
25/0 1مکمل ویتاینه

25/0 2ل معدنیمکم

واد مغذي محاسبه شدهمترکیب 
2900 Kcal/kgانرژي قابل متابولیسم

18 %پروتئین
54/0 %یونین تم
1 %لیزین 
1/3 %کلسیم 
45/0 %فسفر قابل دسترس 
82/0 %سیستئین + متیونین 

 A،Iuویتامین : ها در کیلوگرم جیره با مکمل ویتامینهامینمیزان ویت. 1

؛ K ،Iu2؛ ویتامین E،Iu 20؛ ویتامین D3 ،Iu2500؛ ویتامین8000
پنتاتونیک اسید، ؛mg3؛ پیریدوکسین، mg6؛ ریبوفالوین، mg2تیامین، 

mg10 ،؛ فولیک اسیدmg1 ،؛ بیوتینmg1/0 ،؛ نیاسینmg40 ؛
.12B ،mg 01/0ویتامین

منگنز، : دنیعمیزان عناصر معدنی در کیلوگرم جیره با مکمل م. 2
mg70 ،؛ آهنmg40 ،؛ مسmg10 ،؛ کولینmg200 ،؛ یدmg4/0 ؛

. mg3/0سلینم، 

نتایج
فعالیتبرEویتامینورويعنصرمکملاثر
.شددادهنشان2جدولدرکبديواکسیداتیوهايآنزیم

يجیرهبهرويعنصرافزودنکهگردیدمشخص
آنزیمفعالیترفتنباالباعثگذارتخمهايبلدرچین

ي مارهایتکهطوريه بشودمیسموتازیدسوپراکسید
کیلوگرمبرگرممیلی160و80،120يکنندهدریافت

باعث)P≥05/0(داري معنیطوربهرويعنصرجیره
. گردیدسموتازیدسوپراکسیدآنزیمفعالیتافزایش
کهچنانبودثرؤمنیز هاآنغلظتبرEویتامینمکمل

-معنیطوربهEویتامینمکمليهکننددریافتي مارهایت
وپراکسیدازگلوتاتیونآنزیمفعالیت)P≥05/0(داري
احیا گلوتاتیونفعالیت. تري داشتندبیشکلاکسیدانآنتی

)GSH (داريمعنیطوربه)05/0≤P(مکملثیرأتتحت
-دریافتي هارمایتگرفتقرارEویتامینورويعنصر
عنصرکیلوگرمبرگرممیلی160و120سطوحيکننده
سطوحبهنسبتباالتريياحیا گلوتاتیونفعالیتروي
افزودنهمچنینوداشتندشاهدماریتورويعنصرپائین

فعالیت)P≥05/0(داريمعنیطوربهجیرهبهEویتامین
اثر متقابل عنصر روي و ویتامین .دادافزایشراآنزیماین

E معنی احیا د دیسموتاز و گلوتاتیونبر آنزیم سوپراکسی-
ترین میزان فعالیت ترین و کم، بیش)P≥05/0(بود  دار

 80آنزیم سوپراکسید دیسموتاز به ترتیب به تیمار 
و تیمار  Eگرم عنصر روي همراه با مکمل ویتامین میلی

مجموع فعالیت این آنزیم در و درشاهد اختصاص داشت
تیمارهایی که سطح باالتري عنصر روي همراه با مکمل 

در ارتباط با . تر بوددریافت کردند بیش Eویتامین 
ن متعلق به تیمار آترین میزان فعالیت بیش احیا گلوتاتیون

بود و در مجموع  Eگرم همراه مکمل ویتامین میلی 160
فعالیت تیمارهاي دریافت کننده سطح باالتر عنصر روي 

اتتآسپارکبديآنزیم.تري داشتندگلوتاتیون بیش
فعالیترويعنصرمکملبااليسطوحدرآمینوترانسفراز

عنصرمکملسطحباالتریندرکهطوريه بشدزیادترآن
آمینواتتآسپارآنزیمفعالیت) mg/kg160(روي

سطحدارايي مارهایتوشاهدماریتبهنسبتترانسفراز
داريمعنیطوربه) mg/kg80،40(رويعنصرپائین

)05/0≤P(رويعنصرمکملاستفادهعدم.بودباالتر
چنانگردیدفسفاتازآلکالینآنزیمفعالیتکاهشباعث

فعالیت)P≥05/0(داريمعنیطوربهشاهدماریتدرکه
ي مارهایتبیندرامایافتکاهشفسفاتازآلکالینآنزیم

اختالفرويعنصرمکملمختلفسطوحکنندهمصرف
.)<05/0P(نداشتداريمعنی
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هاي کبديآنزیماکسیدان و هاي آنتیبر فعالیت آنزیم Eمکمل عنصر روي و ویتامین  اثر: 2جدول 
Zn

mg/kg
هردر جی

Vit E
iu/kg  
هردر جی

سوپراکسید 
دیسموتار

iu/ml  

لوتاتیون گ
پراکسیداز

iu/l

 گلوتاتیون
احیاء

µm/ml  

آنتی 
اکسیدان کل

µm/ml  

ات آمینو تآسپار
ترانسفراز

Iu/l  

آالنین آمینو 
تراسفراز

Iu/l  

آلکالین 
فسفاتاز

Iu/l  
100d*25/2711/460c00/1071/925/24500/500/756
2040cd14/3353/552c22/1084/1175/23175/550/875
3400bcd97/3416/509c47/1134/900/29025/600/892
44040cd85/3105/593c39/910/1325/25250/500/952
5800bcd59/3697/519c42/944/1100/22650/500/935
68040a55/4852/583c03/1115/1325/26575/500/918
71200ab84/4470/473bc83/1254/1100/27325/500/991
812040abcd27/3848/580ab75/1761/1300/28675/575/997
91600bcd33/3577/505c42/955/1250/30200/550/968
1016040abc28/4364/625a97/1877/1375/33450/650/992

SEM24/330/5783/139/104/2148/020/46
اثرات اصلی
Zn mg/kg

هردر جی
0c19/3032/506b11/1077/10b50/23838/5b75/815
40bc41/3310/551b43/1052/11b13/27188/5a00/922
80a51/4275/551b22/1029/12b63/24563/5a50/926
120a55/4109/527a29/1558/12ab50/27950/5a38/994
160ab31/3971/565a19/1416/13a63/31875/5a50/980
SEM29/252/4029/198/087/1434/067/32

Vit E iu/kg
هردر جی
079/35b74/493b63/10b03/1135/26740/550/908
4099/38a04/587a47/13a09/1300/27485/515/947

SEM45/162/2582/062/041/922/066/20
P-value

Zn  mg/kg002/0850/0016/0477/0006/0851/0006/0
Vit E iu/kg129/0016/0021/0027/0621/0151/0197/0
Zn x vit E042/0990/0034/0969/0347/0248/0623/0

.باشنددار میدرصد معنی 5که حروف غیرمشابه دارند در سطح احتمال  هر ستون اعداد*

هاآنمتقابلاثراتوEویتامینروي،عنصرمکملاثر
درخونیهايفراسنجهجنسیهايهورمونغلظتبر

هورمونواستروژنهورمون.استشدهبیان3جدول
هاآنغلظت)P≥05/0(داريمعنیطوربهتستوسترون

کهطوريه بگرفتقراررويعنصرمکملثیرأتتحت
داريمعنیطوربهشاهدماریتاستروژنهورمونبراي
يکنندهدریافتي مارهایتبهنسبتتريپایینسطح

برگرممیلی160و120،80(عنصرمکملبااليسطوح
باتستوسترونهورمونباارتباطدرداشت) کیلوگرم

درافزایشیروندکی رويعنصرمکملسطحافزایش
غلظتسطحباالترینشدمشاهدههورمونغلظت

برگرممیلی160يکنندهدریافتماریتدرهورمون
ي مارهایتوشاهدماریتبهنسبتکهشدمشاهدهکیلوگرم
رويعنصرکیلوگرمبرگرممیلی80و40يکنندهدریافت
-دریافتي مارهایتهمچنینداشتداريمعنیاختالف

طوربهرويعنصرکیلوگرمبرگرممیلی80و40يکننده
.داشتندباالتريتستوسترونسطح)P≥05/0(داريمعنی



. . . هاي بر آنزیم Eاثر مکمل عنصر روي و ویتامین 

139719تابستان، 2، شماره چهاردهممجله دامپزشکی ایران، دوره 

سرمگلیسریدتريغلظتبررويعنصريتغذیهاثر
نقشEویتامینمکملاما)P<05/0(نبوددارمعنیخون

داريمعنیطوربهوداشتگلیسریدتريغلظتدرثريؤم
)05/0≤P(بهخونسرمکلسترول. کردکمراآنغلظت

مکملدواینثیرأتتحت)P≥05/0(داريمعنیطور
مکملکهیی مارهایتگردیدمشخصوگرفتقرارغذایی
غلظتازتريپایینسطحکردنددریافترويعنصر

ي مارهایتاماداشتندشاهدگروهبهنسبتکلسترول
یکسانیکلسترولسطحرويمکمليکنندهدریافت
عنصرمکملمختلفسطوحگردیدمشخصوداشتند

مصرفهمچنیننداشت،ثیريأتکلسترولغلظتبرروي
بهمنجر)P≥05/0(داريمعنیطوربهEویتامینمکمل
.گردیدخونسرمکلسترولکاهش

هاي خونیهاي بیوشیمیایی و فراسنجهبر هورون Eاثر مکمل عنصر روي و ویتامین : 3جدول 
Zn

mg/kg
در جیره

Vit E
iu/kg

در جیره
استروژن

iu/l  
پروژسترون

iu/l  
تستوسترون

iu/l
TG

mg/dl  
کلسترول

mg/dl
HDL
mg/dl  LDL

mg/dl  
گلوکز
mg/dl  

پروتئین
g/dl  

1002/96280/050/23/120150/2090/1500/445/308375/4
20405/104338/128/23/11920/1820/1180/435/302375/4
34002/99273/063/33/11743/1898/1403/470/298100/5
440405/117368/198/32/11375/1608/1378/365/294425/4
58000/117365/248/40/11953/1828/1260/375/318650/4
680400/109593/033/38/10748/1810/1423/508/263700/4
712005/112173/158/43/11558/1815/1285/430/283275/4
8120400/121800/268/35/11028/1750/1445/375/289675/4
916000/114440/160/48/11653/1818/1230/430/287650/4
10160405/110718/173/43/10955/1630/1485/400/293975/4

SEM13/5064/033/007/3991/587/1146/498/12205/0
اثرات اصلی
Zn mg/kg

هردر جی
0b*4/100209/1c39/27/1196a8/1950/1345/435/305375/4
40ab9/108220/1b80/37/1155b9/1743/1390/423/296763/4
80a0/113479/1b90/38/1134b0/1824/1346/431/291675/4
120a7/116986/1ab13/48/1128b8/1783/1365/403/286475/4
160a9/112529/1a66/45/1130b4/1729/1358/410/290813/4

SEM44/3545/023/062/2718/439/816/317/9145/0
Vit E iu/kg

هردر جی
04/107846/196/3a3/1178a8/1880/1340/430/299610/4
405/112743/160/3b4/1120b7/1720/1386/417/288630/4

SEM42/2228/015/047/1764/231/500/280/5092/0
P-value

Zn  mg/kg026/0650/0001/0390/0005/0993/0951/0627/0183/0
Vit E iu/kg132/0941/0092/0027/0001/0599/0636/0218/0879/0
Zn x vit E096/0281/0128/0690/0086/0161/0121/0135/0102/0

باشنددار میدرصد معنی 5اعدادي که حروف غیرمشابه دارند در سطح احتمال *
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بحث
هايآنزیمبعضیبرEویتامینورويعنصرمکملاثر
عنصرمهماعمالازیکی. استشدهثابتاکسیدانآنتی
باشدمیاکسیدانیآنتیهايفعالیتدرشرکتروي

)Powell 2000 (اکسیدایتوهايآسیببهمنجرآنکمبودو
 Salgueiro(شودمیآزادهايرادیکالفعالیتيوسیلهه ب

et al. 2000 .(فعالیتتغییرباعثرويعنصرکمبود
خوبیبهآنمکانیسمکهشودمیاکسیدانآنتیهايآنزیم

سنتزاستشدهاظهارکهچندهرباشدنمیشدهشناخته
پروتئینیکمتالوتیوتینودهدمیافزایشرامتالوتیونین

يبرندهبینازعاملیککهباشدمیسیستئینازغنی
عنصر روي ).Prasad et al. 1993(باشدمیآزدرادیکال

تواند با آهن و مس براي باند شدن به غشاي سلول و می
رقابت کند بنابراین یک هاي آزاد کاهش تولید رادیکال

و  )Tate et al. 1999(اکسیدنی مستقیم داردفعالیت آنتی
کمبود عنصر روي باعث افزایش پراکسیداسیون لیپیدي 

تواند باعث از بین می نمودن آن به جیرهو مکمل  شودمی
.)Shaheen et al. 1995(ها شودرفتن این پراکسیدان

اکسیدان مهم آنزیم آنتیآنزیم گلوتاتیون پراکسیداز یک 
باشد که با کمک آنزیم گلوتاتیون هیدروژن پراکسید را می

در سیتوزول قرار  آنزیم عمدتاً نای،کندتبدیل به آب می
زدایی دارد و داراي یک فعالیت اختصاصی در مسمومیت

هاي لیپیدي و از هر دو حالت هیدروپراکسید
).Guemouri et al. 1991(هیدروپراکسیدهاي آلی است

-اي در سلولطور گستردهدیسموتاز بهآنزیم سوپراکسید

پخش شده استاکسیژن  يهاي متابولیزه کننده
)Yamaguchy 1991 (سازي و یک نقش کلیدي در خنثی

داسیون لیپیدي یپراکس کردن هاي آزاد و محدودرادیکال
و همچنین جلوگیري از پراکسیداسیون  NADPHبا کمک 

شود لیپیدي از طریق ممانعت از کاهش گلوتاتیون می
)Gibbs et al. 1985( .Bun  2011در سال و همکاران 

باعث هاي گوشتی مکمل روي ثابت کردند در جوجه
هاي سوپراکسید دیسموتاز و افزایش فعالیت آنزیم

يتغذیهاثرآزمایشایننتایجگلوتاتیون پراکسیداز گردید،
هايآنزیمفعالیتافزایشدررويعنصرمکمل

برامادادنشانراگلوتاتیونوسموتازیدسوپراکسید
داريمعنیثیرأتاکسیدازپرگلوتاتیونوکلاکسیدانآنتی

عنصرمکملياستفادهکهوجوديبا)P<05/0(نداشت
گلوتاتیونوکلاکسیدانآنتیجزئیافزایشباعثروي

.گردیدپراکسیداز
مادرهايمرغدررويمکمل اکسیدمشخص شد 

ASTوALTهايآنزیمفعالیتافزایشباعثگوشتی

نداشتثیرأتALPآنزیمفعالیترويبرامااستشده
)Sharideh et al. 2015(  که در این آزمایش اثر عنصر

.به اثبات رسیده است ALPو ASTروي بر 
کهباشدمیهااکسیدانآنتیثرترینؤمازکیی Eویتامین

سیستمافزایشعملکردبهبودباعثحیواناتيتغذیهدر
ویتامینافزایشومرغتخموگوشتکیفیتودببهایمنی،

EویتامیندریافتافزایشنتیجهدرودامیمحصوالتE

Flachowsky(گرددمیانسانتوسط 2000, McDowell 

غلظتوقتیاکسیدانتآنتیتئوريطبقبر).1989
لیپیديهايپراکسیداسیونابدیمیکاهشهااکسیدانتآنتی

آسیببهمنجرکهابدیمیافزایشهابافتوپالسمادر
 ،)McDowell 1989(شودمیسلولیهايغشابهرساندن

براي محافظت Eکه مقادیر کم ویتامین یددگرمشخص
فعالیت  Eکمبود یا افزایش ویتامین ها کافی است وسلول

دهد، در صورت عدم گلوتاتیون پراکسیداز را کاهش می
هاي آزاد افزایش ها در سلول رادیکالکسیدانا باالنس آنتی

شودیافته و منجر به اثرات منفی در سلول می
)Leshchinsky and Klasing 2001.( مشخص گردید

در طیور باعث کاهش سطح مالون  Eمکمل ویتامین 
ویتامین  نآن است ای يدهندهآلدهید گردید که نشاندي
اکسیدانت عمل کندتواند به عنوان یک آنتیمی

)Tengerdy and Nockels 1973(.Ayazi 2014در سال 
 يدر جیره Eویتامین  لده از مکمانشان داد استف
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 هايثیري بر فعالیت آنزیمأهاي گوشتی تجوجه
سوپراکسید دیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز و 

در و همکاران  Ozturk-Urekاما ،اکسیدان کل نداشتآنتی
در جوجه  Eمشخص نمودند مکمل ویتامین  2001سال 

هاي سوپراکسید دیسموتاز و زایش فعالیت آنزیمفباعث ا
در این آزمایش نیز نقش شود گلوتاتیون پراکسیداز می

ثابت گردید و مشخص شد  Eاکسیدانی ویتامین آنتی
هاي باعث افزایش فعالیت آنزیم Eمکمل ویتامین 

دان گلوتاتیون پراکسیداز و گلوتاتیون و یاکسآنتی
. اکسیدان کل گردیدآنتی

داريمعنیثیرأتکهدادنشانرويعنصرمکملاثرات
)05/0≤P (درتستوسترونهورمونترشحافزایشدر

رويعنصراهمیتيدهندهنشانکهداردنرهايبلدرچین
در. باشدمینرجنسمثلیتولیدهايفعالیتافزایشدر

باعثجیرهدررويعنصرکمبودگردیدمشخصهاموش
وسازياسپرمرفتنبینازساز،منیهايلولهآتروفی
 Vallee and(شودمیتستوسترونهورمونترشحکاهش

Falchuk 1993(رويفلزکمبودشدمشاهدههمچنینو
GnRHوLH،FSHهايهورمونفعالیتبرتواندمی

آزادسازيجهتوباشدثیرگذارأتهیپوفیزيغده
باشدمیضروريعنصراینگنادوتروپهايهورمون

)McClain et al. 1984, Fu-Yu et al. 2007( .انساندر
)Hunt et al. 1992(وتستوسترونهورمونغلظتکاهش

روز35برايکهافراديدرراشدهانزالمنیحجمکاهش
نتایج این  کردند،گزارشبودندرويعنصرکمبوددچار

 يکنندهکه بیان) Izent et al. 2003(هاي آزمایش با یافته
باشد ینقش عنصر روي در افزایش هورمون جنسی نر م

نتایجوقبلتحقیقاتگزارشاتبهتوجهبا.مطابقت دارد
برايرويعنصرنمودگیرينتیجهتوانمیآزمایشاین

تولیدفعالیتوبیضهرشدتستوسترون،هورمونمتابولیسم
و Mahmood.باشدمیضرورينرجنسدرمثلی

نشان دادند استفاده از مکمل  b2011در سال همکاران 
هاي مادر گوشتی باعث افزایش عنصر روي در تغذیه مرغ

سطح هورمون استروژن و پروژسترون گردید در این 

مکملتغذیهثیرأتتحتاستروژنهورمونغلظتآزمایش
رويعنصرمکملکهیی مارهایتوگرفتقراررويعنصر

سطح)P≥05/0(داريمعنیطوربهکردنددریافت
هورمونخالفبراماداشتنداستروژنهورمونباالتري

عنصرمکملثیرأتتحتپروژسترونهورموناستروژن،
مشابهیسطحتقریباًمارهایتتمامونگرفتقرارروي

تواند عدم جسم زرد در طیور باشد که دلیل آن می داشتند
،اصلی هورمون پروژسترون است يکه تولیدکننده

مکمليتغذیهتحتهورموندواینغلظتهمچنین
.نگرفتقرارEویتامین
بوددارغیرمعنیگلیسریدتريغلظتبررويعنصراثر

)05/0P>(ویتامینمکملاماEداريمعنیطوربه
)05/0≤P(درامادادکاهشراخونگلیسریدتريسطح

Eویتامینهمورويعنصرمکملهمکلسترولباارتباط

ثیرأتآنغلظترويبر)P≥05/0(داريمعنیطوربه
ورويعنصرمکملسطحافزایشباکهطوريه بداشتند
طوربهکلسترولغلظتEویتامینمکملافزودن

وHDLهايلیبوپروتئینغلظت.یافتکاهشداريمعنی
LDLونگرفتقراررويعنصرمکملثیرأتتحت

دواینسطحهمچنینداشتندمشابهیسطحتقریباًمارهایت
قرارEویتامینمکملتحتداريمعنیطوربهلیبوپروتئین

Eویتامینمکملکهي مارهایتاما)P<05/0(نگرفت

تريپائینLDLوباالترHLDسطحکردنددریافت
نتایجمغایرآزمایشاینگلیسریدترينتایج.داشتند

)Eder and Kirchgessner 1995 (دردادنشانکهباشدمی
سطحافزایشبهمنجررويعنصرکمبودموش
Eltohamy and Younis(همچنین.شودمیگلیسریدتري

کهآوردنددسته بخرگوشدرمشابهینتایج) 1991
کهشودمیکلسترولافزایشبهمنجررويعنصرکمبود
وSharided.داردخوانیهمهاآنباآزمایشایننتایج

دررويعنصرنمودنمکملبا2015سال در همکاران
وTGوLDLسطحکاهشگوشتیمادرهايمرغيجیره

ایننتایجکهکردندگزارشراHDLسطحافزایش
راHDLوLDLبررويعنصرمکملثیرأتعدمآزمایش
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 Eder.باشدمیمذکورآزمایشنتایجبامغایرودادنشان

and Kirchgessnerکمبودکردندبیان1995در سال
لیپیدهايغلظتافزایشباعثهاموشدررويعنصر

Eder and Kirchgessner. شودمیLDLوکلسترولکل،

و  HerzigوTGباارتباطدرهاموشدر1995در سال 
مورددرگوشتیهايجوجهدر2009همکاران در سال 

عنصرکمبودکهآوردنددسته بمشابهینتایجکلسترول
همچنین. شودمیکلسترولوTGافزایشبهمنجرروي

کاهشسببتواندمیرويعنصرمکملگردیدمشخص
شودمیHDLسطحافزایشوLDLوگلیسریدتري

)Sharideh et al. 2015(.Fengدر سالهمکارانو
يرهیجدررويعنصرمکملدادندنشان2010
سرمکلپروتئینافزایشباعثگوشتیهايجوجه

عنصرارتباطونداردثیريأتآلبومینرويبراماشودمی
سنتزدررويعنصرنقشعلتبهپروتئینسنتزباروي

DNAنسبتپروتئینسنتزنتیجهدروسلولیتقسیمو
عدمازنشانآزمایشایننتایج.)Prasad 1996(شدداده

که استدادهسرمکلپروتئیندررويعنصرمکملثیرأت
.است2010در سال همکارانوfengهايیافتهبامغایر

عنصر روي به دلیل فعالیت مشابه انسولین باعث افزایش 
جذب درون سلولی گلوکز و کاهش غلظت پالسمایی آن 

ایننتایجاما Adachi and Sakurai 2004)(شودمی
سطحدررويعنصرمکملثیرأتعدمازنشانآزمایش
رويعنصرمقدارناشیاحتماالًباشد کهمیگلوکزغلظت
پایهمتابولیسميکنندهمینأتپایهيرهیجعناصردرموجود

نقشرويعنصر.باشدپرورشطبیعیشرایطدرطیور
پروتئین،سنتزقبیلازمتابولیکیهايفعالیتدرمهمی

وداردآنزیمیهايفعالیتوهابوهیدراترکمتابولیسم
آنزیمیگروهششتمامدرکهرويعنصرهايمتالوآنزیم

لیازها،هیدروالزها،ترانسفرازها،اکسیدوردوکتازها،شامل
 ،)Park et al. 2004(اندشدهشناختهلیگازهاوایزومرازها

اهمیت این عنصر در متابولیسم طبیعی بدن  يکنندهکه بیان
در مجموع استفاده از مکمل عنصر روي و .باشدمی

عمومی ها براي متابولیسم بلدرچین يدر جیره Eویتامین 
 80زمایش سطح آباشد و طبق نتایج این ضروري می

 Eالمللی ویتامینواحد بین 40گرم عنصر روي و میلی
. دست آمده بهترین نتایج ب
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Abstract
This study was conducted to investigate the effects of feeding with zinc (zinc oxide) and vit 

E (α-tocopherol acetate) on antioxidant enzyme, sexual hormone and some biochemical 
parameters of Japanese quails. A total of 960 Japanese quails (Coturnix coturnix japonica) 70
d of age were housed in cages and randomly allocated to 10 treatments. Each treatment 
comprised 4 replicates of 24 birds (sixteen females and eight males). A 5 × 2 factorial 
arrangement with five levels of Zn include: 0, 40, 80, 120 and 160 mg /kg  of diet and two 
levels of dietary Vit E (0 and 40 IU/kg of diet) was used in a completely randomized block 
design, by using a corn- soybean meal basal diet. Water and feed were supplied on an ad 
libitum basis during the 10 –wk trial. Results indicated that zinc supplementation significantly 
increased the activities of superoxide dismutase and glutathione peroxides. The activity 
glutathione, glutathione peroxidase and total antioxidant capacity were increased after 
addition of Vit E but superoxide dismutase didn’t influence. Levels of testosterone and 
estrogen significantly increased by Zn supplementation. Level of cholesterol after addition of 
Zn and levels of triglyceride and cholesterol after Vit E supplementation were decreased. 
Results of this experiment indicated that supplementation of zinc and Vit E was effective on 
change of antioxidant enzymes, sexual hormones and some biochemical parameters. 

Key words: Zinc, Vit E, Antioxidant enzyme, Sexual hormone, Japanese quails 
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