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 چک٘ذُ

ّبٕ خًَٖ ٍ صفبت الشٔ تؼذاد   اٗي آزهبٗش ثِ هٌظَر ثررسٖ اثرات استفبدُ از هٌبثغ هؼذًٖ سلٌَ٘م ٍ هس در خَراک ثر فراسٌجِ

جَجِ گَشتٖ  10تکرار ٍ ّر تکرار شبهل  3ت٘وبر ٍ  4قطؼِ جَجِ گَشتٖ ٗک رٍزٓ ًر در قبلت ٗک طرح كبهالً تصبدفٖ ثب  120

 02/0درصذ سَلفبت هس ٍ  01/0درصذ سلٌ٘ت سذٗن،  02/0، (ثذٍى افسٍدًٖ)ت٘وبرّبٕ آزهبٗشٖ شبهل ت٘وبر شبّذ . اًجبم شذ

استفبدُ از هخلَط سَلفبت هس ٍ سلٌ٘ت سذٗن هَجت كبّش درصذ ٍزى . درصذ سَلفبت هس ثَد 01/0+ درصذ سلٌ٘ت سذٗن 

استفبدُ از . ًذاشت HDLگل٘سرٗذ ٍ   دارٕ ثر غلظت كلسترٍل، ترٕ  ت٘وبرّبٕ آزهبٗشٖ اثر هؼٌٖ(. >05/0p)پشت ٍ گردى شذ 

ّبٕ گَشتٖ شذ   هکول هؼذًٖ هس ثِ تٌْبٖٗ ٍ ٗب در ترك٘ت ثب هکول هؼذًٖ سلٌَ٘م هَجت كبّش غلظت گلَكس خَى جَجِ

(05/0P<.) 

 ػولکرد، فراسٌجٔ خًَٖ ،سلٌَ٘م، جَجِ گَشتٖ: ّبٕ كل٘ذٕ ٍاشُ

 

 هقدهه

در هقبثلل گ٘بّلبى،   . شَد ّبٕ سلٌ٘بت، سلٌ٘ت، سلٌ٘بد ٍ ّوچٌ٘ي ثِ فرم فلسٕ ٗبفت هٖ  سلٌَ٘م غ٘ر آلٖ در فرم :سلٌَ٘م ثِ دٍ شکل

در ثذى اًتقبل آّي هس  در اثر كوجَد. كٌٌذ  سلٌَ٘م را از خبک ثِ فرم سلٌ٘بت ٗب سلٌ٘ت درٗبفت كردُ ٍ سلٌَآهٌَ٘اس٘ذّب را سٌتس هٖ

ٖ     ّب ثِ پالسوبٕ خَى كبّش ٗبفتِ ٍ ّ٘پَفرٗوٖ ٗب كبّ  از ثبفت آٗلذ ٍ ًْبٗتلبً كلن خلًَٖ       ش غلظلت آّلي در خلَى ة ٍجلَد هل

(Anemia) ثِ ثررسٖ اثر هٌجغ سلٌَ٘م در ج٘رُ ثر ث٘بى شى آًسٗن گلَتبتَ٘ى پراكسل٘ذاز سللَلٖ   ( 2012)َٗآى ٍ ّوکبراى  .را دارٗن

ٍ سللٌَهتًَ٘٘ي   هخولر سللٌَ٘م  ٍ ت٘رٍكس٘ي ردٍكتبز س٘تَپالسوٖ در كجذ ٍ كل٘ٔ هرغبى هبدر پرداختٌذ ٍ ًتبٗج آزهلبٗش ًشلبى داد   

 (.2012َٗآى ٍ ّوکبراى، )دار فؼبل٘ت ت٘رٍكس٘ي ردٍكتبز س٘تَپالسوٖ كجذ ٍ كلِ٘ ًسجت ثِ سلٌ٘ت سذٗن شذ   هَجت افساٗش هؼٌٖ

 

  ها  هواد و روش

سلَلفبت هلس،   درصلذ   01/0(: T3)درصذ سلٌَ٘م،  02/0: (T2)، (ثذٍى افسٍدًٖ)شبّذ  گرٍُ: (T1): تیوارهای آزهایشی شاهل

(T4 :)02/0  تلرٗي ٍزى را    ، ٗک خرٍس از ّر قفس كِ ًسدٗک42در رٍز : خونگیری .درصذ سَلفبت هس 01/0 +درصذ سلٌَ٘م

ه٘لٖ ل٘تر خَى از س٘بّرگ ثبل درٗبفت شذ  1پس از دٍ سبػت گرسٌگٖ دادى، . ثِ ه٘بًگ٘ي ٍزًٖ سبٗر پرًذگبى داشت، اًتخبة شذ

گلراد ًگْلذارٕ    درجلِ سلبًتٖ    -19دق٘قِ ٍ جذا كردى سرم در دهبٕ  5در دق٘قِ ثِ هذت  5000ٍ پس از سبًترٗفَ٘ش كردى ثب دٍر 

ٕ    سپس ًوًَِ ّبٕ خ. شذ ثلرإ  . ثلِ آزهبٗشلگبُ هٌتقلل شلذ     LDL، ٍHDLگلسل٘رٗذ، گللَكس ،    ًَٖ ثلرإ آًلبل٘س كلسلترٍل، تلر

  .ّبٕ پبرس آزهَى استفبدُ شذ  گ٘رٕ هتغ٘رّب از ك٘ت  اًذازُ
 

 



 

 

 نتایج و بحث

اسلتفبدُ از هلس ثلِ    . ّبٕ گَشتٖ ًذاشلتٌذ   سرم جَجِ HDLگس٘رٗذ ٍ   دارٕ ثر كلسترٍل، ترٕ  استفبدُ از هس ٍ سلٌَ٘م اثر هؼٌٖ

اسلتفبدُ از  (. >05/0P)دار گللَكس شلذ     هَجت كبّش هؼٌٖ( ت٘وبر چْبرم)ٍ ثِ صَرت ترك٘ت شذُ ثب سلٌَ٘م ( ت٘وبر سَم)تٌْبٖٗ 

ٍ ٍزى ًسلجٖ  (ثلِ جسدرصلذ ٍزى پشلت ٍ گلردى    )دارٕ ثر صفبت الشلِ    سَلفبت هس ٍ سلٌ٘ت سذٗن ثِ تٌْبٖٗ ٍ ثب ّن اثر هؼٌٖ

ثبالترٗي درصذ ٍزى سٌِ٘ ٍ راى در ت٘وبر چْبرم كِ حبٍٕ هخلَط سلٌَ٘م ٍ هس ثَد، دٗلذُ شلذ،   . ٖ ًذاشتٌذّبٕ داخل  ثرخٖ اًذام

شائلَ  . ّوچٌ٘ي هخلَط سلٌَ٘م ٍ هس درصذ ٍزى كجذ ٍ پبًکراس را افساٗش داد .دارٕ ًرس٘ذ  ّرچٌذ داهٌٔ اختالفبت ثِ سطح هؼٌٖ

دارٕ ثر درصذ ٍزى سلٌِ٘ ٍ ثلبل     هس در ّر ك٘لَ ج٘رُ اثر هؼ8Mgٌٖ  هٌگٌسMg 60ٍرٍٕ، 40Mgثب استفبدُ از هخلَط ( 2010)

. ّبٕ گَشتٖ ًذاشلتٌذ   پالسوبٕ جَجِ HDL   گلس٘رٗذ ٍ  دارٕ ثر غلظت كلسترٍل، ترٕ  ت٘وبرّبٕ آزهبٗشٖ اثر هؼٌٖ (.3)ًذاشت 

زهبٗش استفبدُ از هس ٍسلٌَ٘م ثِ ًظر هٖ رسذ در اٗي آبا توجه به خصوصیات عنصر هس در تحریک رشد، : نتیجه گیری کلی 

تأث٘ر ثلَدى    دل٘ل ثٖ. ّبٕ گَشتٖ شذُ است  ّبٕ خًَٖ ٍ صفبت الشِ جَجِ  ثب ّن ٍ ّوچٌ٘ي هس ثِ تٌْبٖٗ هَجت ثْجَد فراسٌجِ

ّلبٕ    بٗشثٌب ثر اٗي، تَصِ٘ هٖ شَد در آزه. تَاًذ ثِ دل٘ل ًجَد تٌش اكس٘ذاتَ٘ ٍ طج٘ؼٖ ثَدى ج٘رُ ثبشذ  ػٌصر سلٌَ٘م ثِ تٌْبٖٗ هٖ

ٍ استفبدُ ٗب ػذم استفبدُ از سللٌَ٘م  ( هثال افساٗش اس٘ذّبٕ چرة غ٘راشجبع در ج٘رُ)ثؼذٕ ثب درگ٘ر كردى پرًذُ ثب تٌش اكس٘ذاتَ٘ 

 .در خَراک، ثررسٖ اثر هستق٘ن آى هَرد ثررسٖ قرار گ٘رد
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 (ثراسبس درصذ)اثر سلٌَ٘م ٍ سَلفبت هس در خَراک ثر صفبت الشِ

 پشت و گردى بال راى سینه 

 a82/26 07/10 9/26 19/36 جیره شاهد

جیره حاوی سلنیت 

 سدین

43/37 22/27 62/9 a71/25 

جیره حاوی سولفات 

 هس

65/36 05/28 74/9 a55/25 

جیره حاوی سلنیت 

 سدین و سولفات هس

33/38 76/28 17/9 b73/23 

P-Value 6/0 4/0 7/0 01/0 

SEM 2/1 8/0 6/0 5/0 

 (  p<0/05)ثبشذ  هٖ دار  هؼٌٖ اختالف هؼٌٖ ثِ ستَى ّر در هشبثِ غ٘ر حرٍف*  

 

 ّبٕ داخلٖ  اثر سلٌَ٘م ٍ سَلفبت هس در خَراک ثر اًذام

 (درصد)سنگداى (درصد)طحال (درصد)پانکراس (درصد)کبد 

 57/1 114/0 22/0 3/2 جیره شاهد

 سالنیت  حااوی  جیرة

 سدین

1/2 22/0 107/0 70/1 

جیرة حاوی سولفات 

 هس

3/2 24/0 143/0 44/1 

جیرة حاوی سلنیت 

 سدین و سولفات هس

6/2 25/0 116/0 61/1 

P-Value 2/0 9/0 5/0 7/0 

SEM 1/0 03/0 01/0 1/0 

   (p<0/05)ثبشذ  دارهٖ هؼٌٖ اختالف هؼٌٖ ثِ درّرستَى غ٘رهشبثِ حرٍف* 
 

  



 

 

 (گرم در دسٖ ل٘تر  ثراسبس ه٘لٖ)ّبٕ  خًَٖ  اثر سلٌَ٘م ٍ سَلفبت هس در خَراک ثر فراسٌجِ

 HDL   تری گلیسیرید کلسترول گلوکس تیوارهای آزهایشی

 a3/260 00/138 33/131 00/85 شاهد 

جیرة حاوی سلنیت 

 سدین

a6/257 67/134 33/151 66/83 

جیرة حاوی سولفات 

 هس

b3/222 00/134 00/142 33/81 

جیرة حاوی سلنیت 

 سدین و سولفات هس

b6/205 00/143 33/129 33/77 

P-Value 001/0 8/0 6/0 3/0 

SEM 03/6 16/7 42/11 56/2 

 (  p<0/05)ثبشذ  دارهٖ  هؼٌٖ اختالف هؼٌٖ ثِ درّرستَى غ٘رهشبثِ حرٍف*

 


