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هاي شیرخوارگوساله

5، فرید مسلمی پور4، جواد بیات کوهسار3، محمد نوروزي ابدل آبادي2، رضا راه چمنی*1رضا محمدي 

استادیار گروه علوم دامی دانشگاه گنبد کاووس- 2دانشجوي کارشناسی ارشد فیزیولوژي دام دانشگاه گنبد کاووس- 1
عضو هیات -5استادیار گروه علوم دامی دانشگاه گنبد کاووس - 4استادیار گروه علوم دامی دانشگاه گنبد کاووس -3

اسان رضويعلمی مرکز تحقیقات کشاورزي خر

E_mail: rezamohammadi455@yahoo.com

چکیده:

هاي قرمزخون، هماتوکریت و تعداد گلبولبر 12Bیتامینو، مس، کبالت و آهناین آزمایش به منظور بررسی اثر تزریق کمپلکس
متولد شده نژاد هولشتاین در قالب س گوساله تازه أر18هاي ماده شیرخوار انجام شد. در این آزمایش  تعداد هموگلوبین خون گوساله

درصد 9/0) تیمار شاهد: تزریق محلول  نرمال سالین 1هاي آزمایشی شامل تکرار استفاده شد. تیمار6تیمار و 3طرح کامال تصادفی با 
) 12B ،3دکسترافر کمپلکس حاوي آهن، مس، کبالت و ویتامین سی داروي سی5) تزریق عضالنی2سی، تیمار سی10به میزان 

باشد که تزریقات به روش داخل عضالنی می12Bسی دکسترافر کمپلکس حاوي آهن، مس، کبالت و ویتامینسی10تزریق عضالنی
روزگی از ورید وداج صورت گرفت. نتایج این آزمایش نشان 28و 21، 14، 7، 1بالفاصله بعد از تولد انجام شد. خونگیري در روزهاي

اثر 7هاي شیرخوار در روز روي میزان هموگلوبین خون گوساله12Bیتامین و، مس، کبالت و آهنکمپلکسداد که تزریق تجویز 
داري هاي ماده شیرخوار اثر معنیهاي قرمز خون و هماتوکریت خون گوسالهاما روي تعداد گلبول.(P<0.05)داري داشته استمعنی

.(P>0.05)نداشت

گوساله،هاي خونفراسنجه،12Bویتامین ، کبالت،مس،کلمات کلیدي: آهن

مقدمه

هاي بدن ها به بافتشود و در انتقال اکسیژن از ششهاي قرمز خون یافت میآهن در ترکیب هسته هموگلوبین گلبول
هاي ها شرکت دارد. آهن نقشاکسیدکربن حاصل از متابولیسم بافتی به ششآهن، همچنین در انتقال ديکندشرکت می

(دیویس و هایی مانند کاتاالز و پراکسیداز وجود داردها و آنزیمحیاتی در تنفس سلولی داشته و در ترکیب سیتوکروم
توجه به اینکه هر با د.باشمیقسمت در میلیون100روزانه مقدار آهن مورد نیاز گوساله در جیره غذایی ). 1384همکاران، 

باشد میگرمکیلو5باشد و میزان متوسط مصرف شیر توسط هر گوساله آهن میقسمت در میلیون10کیلوگرم شیر حاوي 
هاي الهگوسگوساله با کمبود آهن مواجه خواهد شد.از طرف دیگر اثرات مفید تجویز آهن به، در صورت مصرف شیر تنها

).1387(موسویان و همکاران، شیري گزارش شده است

مس جزء ). 1992شود(رادوستیتز و بل، خونی، کم شدن اشتها و کاهش سرعت رشد میکمبود آهن موجب کم
ساختمانی چندین سیستم آنزیمی بوده و یا براي فعال سازي آنها ضروري است، مس به همراه آهن بواسطه فعالیت آنزیم 

). نشانه مشخص کمبود 1992باشد، براي تشکیل هموگلوبین ضروري است(مک داول، سمین که حاوي مس میسرولوپال
ی از آهن ). با توجه به اینکه شیر یک منبع غن1982باشد(الیستر و ادواردز، ي حیوانات، کم خونی میهامس در اغلب گونه
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گی وجود دارد این مطالعه براي بررسی عناصر در دوره شیرخوارهنیست و احتمال کمبود این 12B، مس ، کبالت و ویتامین
شد. ها انجام هاي قرمز، هموگلوبین و هماتوکریت خون گوسالهاثر تامین این عناصر بر روي تعداد گلبول

هامواد و روش

پس از تولد از مادر ها بالفاصلهس گوساله تازه متولد شده نژاد هلشتاین استفاده شد گوسالهأر18در این تحقیق از 
) تیمار شاهد: تزریق محلول  1جدا شده و به صورت تصادفی در سه گروه قرار گرفتند. تیمارهاي آزمایشی عبارت بودند از: 

دکسترافر کمپلکس حاوي آهن، سی داروي سی5) تزریق عضالنی2سی سی، تیمار 10درصد به میزان 9/0نرمال سالین 
. 12Bن سی دکسترافر کمپلکس حاوي آهن، مس، کبالت و ویتامیسی10) تزریق عضالنی12B ،3مس، کبالت و ویتامین 

از ورید وداج 28و 21، 14، 7، 1گیري خون در روزهايتزریق به روش داخل عضالنی بالفاصله بعد از تولد انجام شد. نمونه
. داده هاي بدست آمده در محیط نرم افزار صورت گرفت نمونه خون جهت انجام پارامترهاي خونی به آزمایشگاه منتقل شد

EXCEL پردازش و با نرم افزارSPSSدرصد با آزمون 5داري در سطح احتمال معنیOne-way ANOVA مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج و بحث
هماتوکریت و هاي قرمز خون، روي میزان گلبول12یتامین ب و، مس، کبالت و آهننتایج اثر تزریق کمپلکس

نشان داده شده است. این نتایج نشان داد که در مقدار هموگلوبین بین 3و 2، 1ها در جدول هموگلوبین خون گوساله
- دار هموگلوبین می) و این افزایش معنیP<0.05داري وجود داشته (تیمار شاهد و تیمار سوم در روز هفت اختالف معنی

تزریقی در ساخت گلبول قرمز باشد. از آنجایی که کاهش هموگلوبین به 12Bیتامین تواند بعلت نقش آهن، مس، کبالت و و
شود تزریق توام این دو عنصر(آهن و عنوان جزء اصلی گلبول قرمز و نقش آن در انتقال اکسیژن منجر به کم خونی می

تیمار دوم و سوم نسبت به تیمار مس) احتمال دارد کم خونی را در گوساله کاهش دهد. و بطور کلی مقدار هموگلوبین 
داري وجود باشد. اما در تعداد گلبولهاي قرمز و هماتوکریت خون گوساله هاي شیرخوار اثر معنیشاهد بیشتر می

10کننده ها در تیمار دریافتهاي شیرخوار در تمامی زمان). با این حال درصد هماتوکریت خون گوسالهP>0.05نداشت(
روزگی تیمار شاهد کمترین میانگین و کمترین 7بیشترین و در 12س، کبالت و ویتامین ب سی کمپلکس آهن، مسی

سی سی5ار دریافت کننده هاي قرمز مربوط به تیممیزان گلبولهاي قرمز مربوط به تیمار شاهد و باالترین میزان گلبول
) گزارش 2008رپور بامی و همکاران(ست. حیدرا به خود اختصاص داده ا12کمپلکس آهن، مس، کبالت و ویتامین ب 

داري هاي شیرخوار اثر معنیهاي شیرخوار در میزان هموگلوبین خون گوسالهکردند که تزریق مکمل آهن و مس در گوساله
داري بر مقدار هموگلوبین هاي شیرخوار اثر معنی) گزارش کردند که تزریق آهن در گوساله2010دارد. عیسی و همکاران(

) بیان کردند که تزریق مکمل آهن و مس اثر معنی داري روي مقدار 2008حیدرپوربامی و همکاران(خون دارد. 
داري روي مقدار ) بیان کردند که تزریق توام مکمل آهن و مس اثر معنی1387هماتوکریت دارد. حیدرپور و همکاران(

-داري روي گلبولهاي شیرخوار اثر معنیساله) بیان کردند که تزریق آهن در گو2010هماتوکریت ندارد. مهري و همکاران(

هاي قرمز خون ندارد.
لیتر)میزان هموگلوبین(گرم/دسیبر 12تاثیر تزریق کمپلکس آهن، مس، کبالت و ویتامین ب.1جدول 

تیمارهازمان(روز)

1233P
Value

میانگین خطاي
استاندارد

172/798/760/8460/0286/0
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783/7a73/9ab52/10b020/0429/0
1410/807/1053/10056/0453/0
213/1380/947/10732/0732/1

2812/802/1048/10079/0463/0
سی داروي دکسترافر کمپلکس حاوي آهن، مس، کبالت و سی5تیمار با تزریق عضالنی - 2تیمار شاهد، تزریق محلول نرمال سالین؛-1

12B ،3-12دکسترافر کمپلکس حاوي آهن، مس، کبالت و ویتامین سیسی10با تزریق عضالنی تیمارB.
>P).05/0(ها استدار بین میانگیندهنده اختالف معنیحروف نامشابه در  هر ردیف نشان

مقایسه تغییرات میزان هماتوکریت(درصد).2جدول 
تیمارهازمان(روز)

123P
Value

خطايمیانگین 
استاندارد

120/3115/3262/32559/0238/1
700/3030/3608/39061/0650/1

1472/3397/3502/39389/0532/1
2183/3087/3615/40070/0712/1

2892/3300/3587/38526/0799/0
داروي دکسترافر کمپلکس حاوي آهن، مس، کبالت و سی سی5تیمار با تزریق عضالنی -2تیمار شاهد، تزریق محلول نرمال سالین؛-1

.12Bسی دکسترا فر کمپلکس حاوي آهن، مس، کبالت و ویتامین سی10تیمار با تزریق عضالنی -12B ،3ویتامین
هاي قرمز(میلیون در میلی متر مکعب)گلبولبر تعداد 12تاثیر تزریق کمپلکس آهن، مس، کبالت و ویتامین ب. 3جدول 

تیمارهازمان(روز)

123P
Value

میانگین خطاي
استاندارد

104/680/769/7277/0491/0
710/711/888/8073/0326/0

1499/614/888/8070/0346/0
2158/752/849/8535/0374/0

2807/710/811/8068/0377/0

سی داروي دکسترافر کمپلکس حاوي آهن، مس، کبالت سی5تیمار با تزریق عضالنی -2سالین؛تیمار شاهد، تزریق محلول نرمال -1
.12Bسی دکسترا فر کمپلکس حاوي آهن، مس، کبالت و ویتامین سی10تیمار با تزریق عضالنی - 12B ،3و ویتامین
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Abstract

This experiment was conducted to investigate the effect of the injection of iron, copper, cobalt and vitamin
B12 on the number of red blood cells, hematocrit and hemoglobin of the blood of the suckling female calves.
18 newborn calves of Holstein breed were placed in three groups in a completely randomized design with 3
treatments and 6 replications. treatments included: 1) control treatment: injection of 10 ml normal solution
0.9%, treatment 2) intramuscular injection of 5 ml dextrafer complex containing iron, copper, cobalt and
vitamin B12, 3) intramuscular injection of 10 ml dextrafer complex containing iron, copper, cobalt and
vitamin B12, injections were done immediately after birth. blood samples collected immediately after birth
and on days 1, 7, 14, 21 and 28 from the jugular vein. The results showed that the injection of iron, copper,
cobalt and vitamin B12 had a significant effect (P <0.05) on the blood hemoglobin rate of suckling calves on
day 7. But it has no significant effect on the number of red cells and hematocrit of the blood of the female
suckling (P> 0.05).

Keywords: iron، copper، cobalt and vitamin B12، parameters of blood-calf
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