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 چكيده

آبستن  های  میش( در خون و آغوز IgG) Gن ایمنوگلوبولیکمیت آغوز و غلظت  بردر این تحقیق تأثیر لیکوپن و مکم  انرژی )ذر ( 
آخر آبسفتنی بفا چهفار جیفر  آزمایرفی       کیلوگرم( در ماه 68 ± 4/8زا )میاناین وزن  چندشکم آبستن میش سأر 40 تعدادبررسی شد. 

 خرد شده ذر گرم  300عالو     پایه بهجیر. 3 در روز )لیکوپن(؛ گرم لیکوپن دهم . جیر  پایه حاوی یک2 ؛(شاهد) پایه. جیر  1 شام 

خرد شده )لیکفوپن+ذر ( تغذیفه    ذر رم گ 300عالو   گرم در کیلوگرم ماد  خرک لیکوپن به دهم جیر  پایه حاوی یک .4 و )ذر (
گیفری شفد. غلظفت     انفدازه  توسفین  بفا اسفتااده از تزریفق اکسفی    پفس از زایفش   در شش ساعت نخسفت   آغوز تولیدیکمیت  شدند.

تعیین شد. مقدار کمفی   س از زایشپ 12و  6و روز قب  از زایش و همچنین در آغوز در ساعت  14در خون در روز  Gایمنوگلوبولین 
 Gغلظت خفونی ایمنوگلوبفولین    از شاهد و لیکوپن بود. >p)05/0)ساعت اول در تیمارهای ذر  و ذر  + لیکوپن بیرتر 6ر آغوز د

آغوز در تیمار لیکوپن+ذر   Gاز تیمارهای ذر ، لیکوپن و لیکوپن+ذر  بود. غلظت ایمنوگلوبولین >p) 05/0)های شاهد کمتر میش
ها در ماه آخر آبستنی با لیکوپن و یک منبع انرژی )ذر ( عفالوه بفر    کردن جیر  میش نکه مکم از شاهد بود. نتیجه ای>p) 05/0)بیرتر 

 بخرد. ها را بهبود می درخون، کمیت و کیایت آغوز تولیدی میش Gافزایش غلظت ایمنوگلوبولین 

 مکم  انرژی. گوساند، لیکوپن، ،Gبولین ایمنوگلو آغوز، ها: واژه كلید
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 مقدمه

 شفیرخوار  هفای  بفره  تلاا  نر رورش گوساند در صنعت پ

 درصفد  70و بفیش از  (درصفد  30 اتف  5)بسفیار باالسفت   

دهفد   می ر  تولد از پس اوّل ساعت 48 در ها بره یروم مر 

 -لفری  نفژاد  هفای  بفره  ومیفر  مفر   میزانبرای نمونه،  .]30[

 در و درصفد  23 تفا  20 بفین  سالای یک تا ازتولد بختیاری

شفده اسفت    گفزارش  درصفد  15 تفا  10 شیرخوارگی  دور

 IgGت غلظ لحا  ازویژه  به آن کیایت و آغوز کمیت. ]31[

شفده دارد   هفای تفازه متولفد    ومیر بر مستقیمی با مر  طارتبا

های آغوز مسئول ایجفاد   . از آنجایی که ایمنوگلوبولین]24[

هفا در آغفوز از اهمیفت     ها هستند، غلظفت آن  ایمنی در بره

الیه بودن جات میش مفانع   . چند]9[ای برخوردار است  ویژه

ها به خفون جنفین    ها از جات و ورود آن عبور ایمنوگلوبولین

ها با غلظت کم ایمنوگلوبفولین در خفون    شود. بنابراین بره می

. در مقاب  دستااه گوارش بر  ]9[شوند  یا بدون آن متولد می

ساعت(  12تازه متولد شده تا مد  زمان محدودی )حداکثر 

های موجفود در   ستثنایی توانایی جذ  ایمنوگلوبولینطور ا به

 کیایفت  و هفا بفه کمیفت    بفره  مانی آغوز را دارد. بنابراین زنده

   .]1[بستای دارد  نخست ساعت 24 در دریافتی آغوز

ایمنوگلوبفولین   ویژه به ها در نرخوارکنندگان، ایمنوگلوبولین

G گیرد و تا حدود کمفی هفم   عمدتاً از خون مادر منرأ می 

های اپیتلیال غدد پستانی در ماه آخر آبستنی سفنتز   در سلول

آغفوز   در  IgG. نکتة حائز اهمیت اینکه غلظت]20[شود می

دارد  میش در خون IgGارتباط مستقیم با غلظت پالسمایی 

 خون IgG سط  افزایش باعث که عاملی هر بنابراین .]11[

 لظفت غ مستقیم طور به تواند می تئوری لحا  از شود، میش

IgG دهد افزایش را آغوز.  

 مفیش،  خون و غوزآ درIgG  غلظت بین قوی ارتباط دلی  هب

 در کنفد  مفی  تحریفک  را میش ایمنی سیستم که عواملی آثار

شفواهدی وجفود دارد کفه     .]20[شفود  مفی  مفنعکس  آغفوز 

 ساز پیش از قبی  لیکوپن و لوتئین که کاروتنوئیدی ترکیبا 

تم ایمنی جانوران را تحریک نیستند، قادرند سیس A ویتامین

. از طرف دیار، ترکیبا  کاروتنوئیدی در شفکمبة  ]19[کنند

درصفد تجزیفه    10مقفدار کمتفر از    نرخوارکنندگان تنها بفه 

توانند وارد روده شده و جذ  خفون   . لذا می]13[شوند می

شوند. مطالعا  انجام گرفته با حیوانا  آزمایرااهی نرفان  

 Tهفای لناوسفیتی    تکثیر سفلول  داده است که کاروتنوئیدها

. تفاکنون پژوهرفی در مفورد    ]29[دهند  را افزایش می  Bو

عنوان محرک سیستم ایمنی  استااده از کاروتنوئید لیکوپن به

های آبستن انجام نرده اسفت. هفدف از انجفام ایفن      در دام

پژوهش، بررسی تأثیر استااده از لیکفوپن همزمفان بفا یفک     

یت آغوز تولیفدی و همچنفین   مکم  انرژی بر کمیت و کیا

هفای آبسفتن    در سرم و آغوز تولیدی مفیش   IgGبر غلظت

 بود. 

 

  ها شمواد و رو

 4/8)میفاناین وزن   زا شکم چند آبستن میش سأر 40 دتعدا

-ژوهرفی پ واحد در بختیاری -یلر نژاد ازکیلوگرم(  68 ±

 کرفاورزی،   کوچفک دانرفکد   نرفخوارکنندگان  آموزشفی 

ها چهفار مفاه    میش .قرارگرفت استااده مورد لرستان دانرااه

 ریناهدا مزارع چر سپ در آزاد چرای صور  بهاول آبستنی 

هفای   جایافا هفا در   د. در ماه آخر دور  آبسفتنی، مفیش  شدن

نیمففی از  .ناهففداری شففدند متففر 5/1×2 بعففاداناففرادی بففه ا

هفا   ( تغذیه شدند. بقیة مفیش 1ها با جیر  پایه )جدول  میش

های سفوم، دوم و اول پفیش از    ه در هاتهعالوه بر جیر  پای

هفر   ازای هب گرم ترتیب به مقدار چهار، پنج و شش زایش به

دانة ذر  دریاففت کردنفد. از روز دهفم     نبد وزن کیلوگرم

گرم   ها به مقدار یک قب  از زایش از هر گروه نیمی از میش

قبف  از زایفش(    روز 10 مفد   بفه  داق لیکوپن در روز )ح

روز آخر قب  از زایش در  10ها در  لذا میش. کردند دریافت

 آزمایرفی تیمارهای . یکی از تیمارهای آزمایری قرارگرفتند

دهفم     . جیره پایة حاوی یفک 2 ؛(شاهد) پایه. جیر  1 شام ر
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گفرم   300  پایفه +  جیفر . 3 )لیکوپن(؛ در روز گرم لیکوپن

گرم دهم   جیر  پایه حاوی یک .4 و )ذر ( خرد شده ذر 

خفرد   ذر گفرم   300رم ماد  خرفک لیکفوپن +   در کیلوگ

 یفک گفرم  برای تأمین لیکفوپن از  .شده )لیکوپن+ذر ( بود

گرم در هفر گفرم    میلی 100ماد  تجاری لیکیمین که حاوی 

شفماره اختفراع ملفی    ماد  خرک لیکوپن بود، استااده شد )

 .شففرکت گففرین دام سففیمرت، لرسففتان، ایففران(    ، 90928

 صب  8 در روز در ساعا صور  دو نوبت  به دهی خوراک

میزان خفوراک مصفرفی و باقیمانفد      .گرفت انجام عصر 4و

 تمفام  صور  روزانه برای هر رأس دام ثبت شد. خوراک به

 دسترسفی  آزاد صفور   به روزانه آ  و خوراک به ها میش

 اختیفار  در شفده  مخلفوط کفامالً   صور  به ها جیره. داشتند

 درصفد  70 ینمأتف  بفرای  پایفه  ر جیف  .گرففت  قفرار  هفا  دام

. ]25[ شفد  تنظفیم  های آبسفتن  ای میش تغذیه های نیازمندی

کردن ذخیر  ماهیچه و چربی در  نمر  شاخص بدنی با لمس

باال و اطراف ستون فقرا  در ناحیة کمفر در زمفان شفروع    

 .]27[آزمایش و در زمان زایش تعیین شد 

 جیرة پایه  شیمیاییمواد خوراكی و تركیب  .1 جدول

  کیمواد خورا

 350 )گرم در کیلوگرم ماد  خرک( یونجه

 520 )گرم در کیلوگرم ماد  خرک( کاه جو

1کنسانتره
 117 )گرم در کیلوگرم ماد  خرک( 

 10 معدنی -مکم  ویتامینی

 3 نمک

  جیر  پایهشیمیایی  ترکیبا 

 23/2 (کیلوگرم ماد  خرک/ماا کالری)وساز  انرژی قاب  سوخت

 6/12 ()درصدپروتئین خام 

 1/27  ( )درصدفیبر نامحلول در شویند  خنثی

 8/17 ()درصدیفیبر نامحلول در شویند  اسید

 6/0 ()درصدکلسیم 

 3/0 ()درصدفسار 

درصد، کربنفا    7/0درصد، دی کلسیم فساا   8درصد، کنجاله سویا  30درصد، سبوس گندم  60کنسانتره حاوی جو . 1

 بود.درصد  3/1کلسیم 
 

دو هاته و یک روز مانده به زایفش   در خون های نمونه

طریفق وریفد    از و یک روز قب  از زایش( 14ترتیب در  )به

هفای   وداجی و با استااده از ونوجکت گرفته شد و در لولفه 

سفرم   یحفاو  هفای  ویفال  حاوی مواد ضد انعقاد ریخته شد.

 بفا  مد  سه ساعت در هوای آزاد ناهداری شدند سفپس  به

 در سفرم  .شفد  سفانتریایوژ  قیقفه د 15 مفد   بفه  300 دور

 آنفالیز  زمان تا و شده ریخته سی سی 5/1 دار در  های ویال

 غلظت میزان .شد ناهداری گراد سانتی ةدرج -20 دمای در

IgG االیزا غیرمسفتقیم تعیفین    روش توسط میش خون سرم

 .]12[شد

و پفس از   کره حجم پستان با استااده از رابطة حجم نیم

 .]7[شفد  محاسفبه  پسفتان  عفرض  و ولطگیری دقیق  اندازه
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شعاع پستان از حاص  جمع طول پسفتان و عفرض پسفتان    

 زمفان زایفش   در پرپسفتان تقسیم بر دو محاسبه شد. حجم 

 حجفم  وکره محاسفبه شفد    حجم نیم محاسبه فرمول توسط

 در شده از پستان ز خارجآغو میزان کردن کم از پستان خالی

 .]7[شد  محاسبه زایش زمان

هفا،   گیری مقدار کمی آغفوز تولیفدی مفیش    زهبرای اندا

 شد پوشانده تانیة کپارچ توسط زایش از قب  ها میش پستان

از  آغوز میزان ثبت و آغوز دوشیدن از قب  تا دننتوان ها بره تا

 مد  به ها بره ،ها میش زایش از پس. کنند تغذیه مادر پستان

 مفادر  توسفط  تفا  شفدند  ناهفداری  مادر کنار در ساعت یک

 واحفد  5 میفزان  بفه  مفیش  هفر  بفه  سفپس  و شفوند  کخر

 تزریفق  عضفالنی  صور  به توسین اکسی هورمون المللی بین

 چفپ  سفمت  پسفتان  راسفت و  سفمت  پستان دو هر و شد

 هفر  غفوز آ ذخیره تانک در شده آغوز دوشیده. شد دوشیده

در شش ساعت اول بعد  گروه های هر بره .شد ریخته گروه

 توسط سرپسفتانک  مادر آغوز با بدن وزن اساس بر از تولد

طور طبیعی  و به مادر از پستان ها بره پس از آن .شدند تغذیه

 میزان گیری اندازه و آغوز کام  دوشیدن از پس .تغذیه شدند

 ةدرجف  -20 دمای در آغوز از سی سی 10 مقدار تولیدی، آغوز

دو نوبفت در   در آغوز گیری از نمونه .شد ناهداری گراد سانتی

 .گرفت صور  زایش از اول پس ساعت 12و  6

با استااده از کیت هفای   و درخون آغوزدر  IgG غلظت

گیفری شفد    اندازه SHEEP IgG-GWB-OVI374)تجاری )

های آغفوز بفه طریقفة     طور خالصه، نخست نمونه به ]. 12[

پی، به رقت یک میلیونم رسید. در مرحلفة   در سازی پی رقیق

ده به نسبت یک صدم بادی پوشانن بعدی نمونة آغوز با آنتی

ساعت پوشانده شد. سفپس از   24از استوک اصلی به مد  

درصد به مد  یک ساعت  محلول بافر سالین با غلظت یک

کردن استااده شد.  گراد برای بلوکه درجة سانتی 37در دمای 

های رقیق  میکرولیتر از نمونه 100در مرحلة بعدی به مقدار 

گانفه بفا    ندارد هافت شده آغوز و خون میش به همراه اسفتا 

هفای پلفت ریختفه شفد و بفه       های مختلف در چاهک رقت

گفراد ناهفداری    درجة سانتی 37مد  یک ساعت در دمای 

شد. سپس با محلول شسترو دهنده شسته شفد. در مرحلفة   

شده اضافه شد و  گوساندی رقیق IgGبادی ضد  بعدی آنتی

گففراد  درجففه سففانتی 37بففه مففد  یففک سففاعت در دمففای 

شد و سپس شسته شد. در مرحلفة بعفدی حجفم    ناهداری 

بنزیفففدن و  مسفففاوی از دو محلفففول سوبسفففترا )تترامتیففف 

ها بفا   هیدروژن( بالفاصله پس از افزودن به چاهک پراکسید

میکرولیتر از محلول  100یکدیار مخلوط شد. به هر حاره 

دقیقه در محفیط تاریفک انکوبفه     15اضافه و پلت به مد  

سوبسترا و آنزیم ردیفا  تولیفد    شد )در این مرحله اتصال

زدایی از  کند(. برای پایان دادن به واکنش رنگ رنگ آبی می

مففوالر(  18/0محلففول متوقففف کننففده )اسففید سففولاوریک 

نفانومتر بفا دسفتااه     450استااده شد. نتایج در طفول مفوج   

هفا توسفط    االیزاریدر خوانده شد و سپس نمودار استاندارد

( هفر  ODا مقایسه تراکم نفوری ) دستااه االیزا رسم شد و ب

 IgGها با تفراکم نفوری اسفتانداردها غلظفت      کدام از نمونه

 در مفاری  بفن  مفام ح در آغوز های . نمونه]12[محاسبه شد 

، 1ر1 نسفبت  به شده یونیزه آ  با گراد سانتی ةدرج 40 دمای

 چربفی،  و درصد شدند ویسکوزیته رقیق طبق بر 1ر8و 1ر4

)فففوس  میلکواسففکن سففتااهد توسففط پففروتئین و الکتففوز

 الکتریک، ایناراآناالیزر، کپنها ، دانمارک( تعیین شد.

 10تیمفار و   4آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی بفا  

هفای آزمفایش بفا     تکرار برای هر تیمفار انجفام شفد و داده   

در نفرم اففزار    (GLM)استااده از رویه مدل خطی عمفومی  

(1/9)SAS   آزمون کمک با ها ینتجزیه ومیانا 1برای رابطة 

 ]. 28[مقایسفه شفدند    درصفد  پفنج  احتمال سط  در توکی

های تکرار شده در زمان مانند وزن بدن، نمر  شفاخص   داده

 حجفم هفای خفونی، آغفوز و     بدنی، مصرف خوراک، نمونه

 آمفاری  ففزار ا نفرم  توسفط   Mixedرویفه  از استااده با پستان

(1/9)SAS   از اسفتااده  با ها میاناین و تجزیه 2برای رابطة 
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عنوان اثر  تیمار به مدل این در .ددنش مقایسه PDIFF گزینه

 عنوان اثر تصادفی در نظر گرفته شد. ثابت و حیوان به

(1) Yij = µ +ai + e ij 

ام در  jمرفاهد  مربفوط بفه مفیش      Yij که در این مدل

ثفر  ا eij ام و iاثر ثابفت تیمفار    ia میاناین ک ، µام،  iتیمار 

 )خطای آزمایری( بود. ijخطای مرتبط با مراهده 

(2) Yijk= µ+ai + dij + Tk + (αT)ik + e ijk 

ام در  jمربفوط بفه مفیش    ، مراهده Yijk که در این مدل

اثفر  ، dijام؛  i تیمفار  ثابت اثر، iaمیاناین ک ؛  ،µام؛  iتیمار 

اثفر متقابف  تیمفار و     ik(αT)ان، اثر زمف  ،Tk؛ تصادفی حیوان

)خطفای   ijkاثفر خطفای مفرتبط بفا مرفاهده       e ijk و  زمان

 آزمایری( بود.

 نتایج و بحث

میاناین وزن بدن، نمر  شاخص بدنی، مصفرف خفوراک و   

آمفده   2حجم پستان در یک مفاه آخفر آبسفتنی در جفدول     

ش ها در سه هاتة قب  از زایش و روز زایف  است. وزن میش

از لحا  مصرف خوراک تافاو    تااو  معناداری نداشت.

معناداری در بین تیمارهای مختلف در یک ماه آخر آبستنی 

بیرترین میاناین مصرف خفوراک   .>p)05/0)وجود داشت 

در یک ماه آخر آبستنی مربوط به تیمارهای تغذیه شفده بفا   

کیلوگرم و کمترین میزان آن مربط به  06/2ذر  با میاناین 

کیلفوگرم بفود. حجفم پسفتان      74/1مار شاهد با میاناین تی

دریاففت کردنفد   ذر  هایی که در مفاه آخفر آبسفتنی     میش

 .>p)05/0) ها بود طور معناداری بیرتر از سایر میش به

 

 های آبستن های آزمایشی بر وزن بدن، شاخص وضعیت بدن، مصرف خوراک وحجم پستان میش . تأثیر جیره2جدول 

 
P- value 

 ی استانداردخطا

 میاناین

  های آزمایری جیره

 شاهد لیکوپن ذر  کوپنذر + لی

 (گرمکیلو)وزن میش در زمان زایش 6/70 2/71 5/73 7/70 77/8 87/0

 نمر  وضعیت بدنی در زمان زایش 5/3 6/3 7/3 0/4 72/0 11/0

001/0 18/0 03/2 a 06/2 a 78/1 b 74/1 b وگرم(مصرف خوراک در ماه آخر آبستنی )کیل 

01/0 26/0 a39/3 a25/3 b72/2 b47/2 ( لیترحجم پستان در دو هاته قب  از زایش) 

01/0 29/0 a82/3 a54/3 b12/3 b86/2 (لیترحجم پستان در یک هاته قب  از زایش) 

01/0 30/0 a18/4 a10/4 b49/3 b23/3 (لیتر) حجم پر پستان در زمان زایش 

01/0 22/0 a40/3 a41/3 b97/2 b72/2  (لیتر) زایش پس ازحجم خالی پستان 

a, b, cاست. دارنامع ردیف هر درنامرابه  حروفها با  ر تااو  میاناین 

 

پژوهش حاضر در ارتباط بفا تفأثیر مثبفت مکمف      نتایج 

گزارش شفده توسفط   نتایج ها با  ذر  بر حجم پستان میش

. حجففم مطابقففت دارد ]22و 21، 20، 18 [سففایر محققففان 

گیفرد بفه      تغذیه انتهای دوره آبستنی تأثیر میپستان از سط

که محدودیت غذایی در اواخر دور  آبستنی، حجم و  طوری

. ]22و 21، 20[دهفد  وزن پستان و تولید آغوز را کاهش می

فرناندرز و همکاران رابطفة مسفتقیمی بفین تولیفد آغفوز و      

هایی که  نحوی که میش انداز  حجم پستان گزارش کردند به

تری داشتند مقدار بیرتری آغوز تولیفد کردنفد    مپستان حجی

. مصرف سطوح باالی انفرژی سفبب اففزایش غلظفت     ]18[
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. لذا اففزایش حجفم   ]32[شود خونی هورمون پروالکتین می

توانفد   هایی کفه ذر  دریاففت کردنفد، مفی     پستان در میش

دلی  تأثیر مثبت سطوح باالی انفرژی بفر غلظفت خفونی      به

افففزایش غلظففت هورمففون  هورمففون پففروالکتین باشففد.  

پروالکتین باعفث اففزایش جریفان خفون، رشفد و توسفعة       

های پستان و دسترسی بیرتر غدد پسفتانی بفه منفابع     آلوئول

 . ]32[شود ساخت آغوز می

دریافت کفرده بودنفد    ذر هایی که  آغوز تولیدی میش

یی بفود کفه جیفره بفدون     هفا  شطور معناداری بیرتر از می به

، اما مصفرف لیکفوپن تفأثیر    >p)05/0)ذر  دریافت کردند 

(. آغفوز  3نداشفت )جفدول   آغفوز  تولید معناداری بر میزان

های دریافت کنند  ذر  دارای درصد باالتری  تولیدی میش

 6) آغفوز  چربفی . بیرترین درصفد  >p)05/0)از الکتوز بود 

و کمتفرین   کفوپن لی ذر + تیمفار بفه   مربوط، (اول ساعت

بیرفترین  . >p)05/0ود )تیمفار شفاهد بف   میزان آن مربوط به 

در تیمففار  (اول سففاعت 6)میففزان غلظففت الکتففوز آغففوز  

ن در تیمفففار آذر  و کمتفففرین میفففزان   کننفففد تدریافففف

 . >p)05/0) بود کوپنلی  کنند دریافت

 

 ذرت در ماه آخر آبستنی بر كمیت و كیفیت آغوز تولیدی میش ة. تأثیر مصرف لیکوپن و دان3جدول 

P- value د میاناینخطای استاندار 

  های آزمایری جیره

 شاهد لیکوپن ذر  کوپنذر + لی
 

01/0 91 a785 a798 b518 b481  گرم(ساعت اول  6تولیدی در آغوز(  

  بعد از زایش ساعت 6ترکیبا  آغوز در       

01/0 81/0 a43/8 a24/8 ab52/7 b16/7 درصد چربی() 

01/0 72/0 a0/14 ab8/13 c9/12 bc1/13 درصد نپروتئی() 

01/0 42/0 24/3a 33/3 a 43/2 b b44/2 درصد الکتوز() 

 بعد از زایشساعت  12در  ترکیبا  آغوز      

01/0 81/0 a21/8 a01/8 ab30/7 b93/6 درصد چربی() 

01/0 63/0 a3/12 b8/11 b0/11 b7/11 درصد پروتئین() 

01/0 42/0 a11/3 a22/3 b28/2 b30/2 درصد الکتوز() 

 ساعت اول ششدر  رکیبا  آغوزت      

001/0 33/5 a0/65 a7/65 b9/38 b4/34 گرم( چربی( 

001/0 53/5 a0/110 a8/109 b8/66 b 6/62 گرم(   پروتئین( 

001/0 71/2 a4/25 a6/26 b5/12 b7/11 گرم(   الکتوز( 

a, b, cاست دارمعنا ردیف هر درنامشابه  حروفها با  : تفاوت میانگین. 
 

 شد ساعت اول( 12) چربی، پروتئین و الکتوز آغوزدرصد باعفث اففزایش    هفا  غذایی مفیش     به جیرافزودن ذر
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(05/0(p< ،پففروتئین و . لففذا، از لحففا  مقففدار گففرم چربففی

ساعت اول بین تیمارهفا تافاو     6تولیدی آغوز در  الکتوز

معنففاداری وجففود داشففت. در موافقففت بففا نتففایج حاضففر،  

ذر   آبسفتنی   دور اواخفر  درنژاد مرینفوس کفه    های میش

در مقابف    1175درصفد )  40دریافت کرده بودنفد، حفدود   

. تحقیقفا  انجفام   ]5[آغوز تولیفد کردنفد   بیرتر( گرم 814

های نژاد مرینوس که با دو سط  تغذیة  گرفته بر روی میش

انفففرژی قابففف   احتیاجفففا درصفففد  110و  70انفففرژی )

دنفد،  وساز( در دو ماه آخر آبسفتنی تغذیفه شفده بو    سوخت

نران داد که کمبود انفرژی در اواخفر دور  آبسفتنی تولیفد     

 ةتغذیف  . تحقیقا  نرفان داد کفه  ]4[دهد آغوز را کاهش می

 درصد 110 میزان به آبستنی  خر دورآدر گ   های قره میش

را تقریبفاً بفه میفزان دو برابفر      آغوز تولیدمقدار  ،احتیاجا 

 .]14[افزایش داد 

مفاه آخفر آبسفتنی     در پژوهش حاضفر مکمف  ذر  در  

عالوه بر مقدار آغوز تولیدی، درصفد الکتفوز آغفوز را نیفز     

افزودن ذر  بفه  افزایش داد. شبیه به نتایج پژوهش حاضر، 

روز آخفر آبسفتنی در    12درصفد وزن بفدن در    شش میزان

 1102گرم بفه   405ز تولیدی را از غومیزان آبزهای آبستن 

مطالعففه  . در]26[درصففد( افففزایش داد 290)حففدود  گففرم

 خرد ذر  با شده تغذیه های بانچرو و همکاران، آغوز میش

 تغذیههای  میش به نسبت بیرتری الکتوزدارای درصد  شده

خفرد  ذر  احتمفاالً اففزودن دانفه     .]5[دون ذر  بودب شده

ها ضمن تأمین انرژی مفورد نیفاز بفرای     شده به جیر  میش

سفنتز   ، میفزان افزایش گلوکز خونرشد و توسعة پستان، با 

آغفوز  را نیز افزایش داده و به تبع آن موجب تولیفد  الکتوز 

 .]4، 3، 2[بیرتر شده است 

تأثیر لیکوپن و مصرف ذر  در مفاه آخفر آبسفتنی بفر     

نرفان   4های آبسفتن در جفدول    میش خوندر   IgGغلظت

 IgG غلظفت داده شده است. هفیچ اخفتالف معنفاداری در    

کننفد    ریاففت هفا در بفین تیمارهفای شفاهد و د     خون میش

لیکوپن در دو هاته قب  از زایش وجفود نداشفت. مصفرف    

لیکوپن به تنهایی و به همراه ذر  باعث افزایش معنفاداری  

. > p)05/0)های آبسفتن شفد    خون میشدر  IgG غلظتدر 

 گفروه  مربفوط بفه   هفا  خون مفیش سرم  IgG مقدار بیرترین

 همربوط بف  آن مقدار کمترین و کوپنلی +ذر  با شده تغذیه

 وپنیکف هایی که همزمان ل . میش> p)05/0) بود شاهد گروه

 آغففوزدر  IgG غلظففتاالترین بففدریافففت کردنففد  ذر  و

در  IgG مقدار کمترین و ندداشت را (لیتر یگرم بر دس 85/4)

 (لیتفر  گفرم بفر دسفی    19/3) شفاهد های گفروه   یشم آغوز

  .(4مراهده شد )جدول 

 

 آبستن های میش و آغوز خوندر  IgGبرغلظترت ثیر مصرف لیکوپن و مکمل ذتأ. 4جدول 

P value 
 خطای استاندارد

 میاناین

  های آزمایری جیره

 شاهد لیکوپن ذر  کوپنذر + لی

001/0 19/0 a47/2 ab21/2 b15/2 b08/2 IgG لیتر( )گرم بر دسی خون میش دو هاته قب  از زایش 

001/0 23/0 a87/2 b41/2 ab61/2 c14/2 IgG لیتر( ی)گرم بر دس قب  از زایش یک روزش خون می 

001/0 82/0 a85/4 b80/3 ab00/4 b19/3 IgG  لیتر( یساعت اول )گرم بر دس ششآغوز 

01/0 45/0 a41/3 ab06/3 a3/3 b73/2 IgG  لیتر( یساعت اول )گرم بر دس 12آغوز 

a, b, cاست دارامعن ردیف هر در نامشابه حروفها با  : تفاوت میانگین. 
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و لیکوپن به تنهایی بفه  و ذر   وپنلیکهمزمان افزودن 

 12 و 6 درتولیدی  آغوز IgGغلظت های آبستن  جیر  میش

 روی ةمطالعف را اففزایش داد. در   زایش از پس اول ساعت

 آغوز و سرم در IgG غلظت همپرایر و کلمبیا نژاد های میش

 لیتفر  میلفی  بفر  گفرم  یمیلف  1/115 و 3/21 ترتیفب  به ها میش

 ایفن  در آمفده  دسفت  به مقایر با که ]15[ است شده ارشگز

 در .اسفت  بیرفتر  آغفوز  برای ولی یکسان سرم برای مطالعه

 سرم IgG غلظت ،اتیوپی گوساندان روی بر ة دیاریمطالع

 که ]6[ آمد دست به لیتر میلی بر گرم میلی 6/39 ،ها میش در

ایفن  اسفت.   مطالعه این در شده برآورد مقدار از باالتر اندکی

های نژادی و یفا مربفوط    تواند مرتبط با تااو  ها می تااو 

 IgG غلظفت شده برای تعیفین   های مختلف استااده به روش

 باشد.

سفاز   لیکوپن یک ترکیب کاروتنوئیدی از نوع غیر پفیش 

 8[اکسیدانی اسفت   است که دارای خاصیت آنتی Aویتامین 

ر گففرم بتاکففاروتن در هفف میلففی 600و  300افففزودن  .]10و

های آبستن باعث اففزایش تکثیفر    کیلوگرم جیر  غذایی گاو

. ]23[هفای لناوسفیتی در زمفان قبف  از زایفش شفد         سلول

گفرم در هفر    میلی 200و  100، 50افزودن لیکوپن به میزان 

ها باعث افزایش ایمنفی از طریفق    کیلوگرم جیر  غذایی بره

اکسففیدانی گلوتففاتیون  هففای آنتففی افففزایش فعالیففت آنففزیم

. اففففزودن ]16[کسفففیداز و سوپراکسیددسفففموتاز شفففد پرا

درصففد  3/1فرناففی )داری  ترکیبففاتی از قبیفف  تاالففة گوجففه

لیکوپن( به جیر  غذایی گوسفاند باعفث اففزایش فعالیفت     

. تزریففق ترکیففب  ]29[اکسففیدانی شففد  هففای آنتففی  آنففزیم

های آبستن باعث اففزایش   کاروتنوئیدی بتاکاروتن در خوک

. ]17[زا شففد ابففر عوامفف  بیمففاریهففا در بر پاسففش ایمنففی آن

، 5به میزان  کاروتنویدی لوتئین، باستااده از ترکیهمچنین 

 هاته، باعث افزایش 12گرم در روز به مد   میلی 20و  10

هفای   تکثیر سلول از طریق افزایش G غلظت ایمنوگلوبولین

. مطالعففا  ]19[سففانان شففد  در سففگ  Bو Tلناوسففیتی 

یرفااهی نرفان داده اسفت کفه     گرفته با حیوانا  آزما انجام

و  2هفای اینترلفوکین   ها با تأثیر بر بیان ژن گیرنده کاروتنوئید

باعفث ایجفاد ایمنفی      Bو Tهفای لناوسفیتی   با تکثیر سلول

. در آزمففایش حاضففر، ]29[شففوند سففلولی و هومففورال مففی

شده با لیکوپن  های تغذیه در خون میش IgGافزایش غلظت 

های خونی باشد.  ن بر سلولدلی  تأثیر لیکوپ ممکن است به

به هر حال مطالعا  در ارتباط با تفأثیر لیکفوپن بفر پاسفش     

های بزر  نادر است، لذا، بررسی تأثیر  سیستم ایمنی در دام

های لناوسیتی در  ویژه تکثیر سلول لیکوپن بر پاسش ایمنی به

 نرخوارکنندگان، نیاز است. 

ه از داد کفه اسفتااد   نتایج حاص  از این پفژوهش نرفان  

کمیفت و  در اواخفر آبسفتنی    ها غذایی میش  ذر  در جیر

در  IgG غلظفت  .بخرفد  را بهبفود مفی   تولیدی آغوزکیایت 

در انتهفای دور   ن وپلیکف های آبستن، بفا تغذیفة    میشخون 

یابد که این امر در ارتقای سیستم ایمنی  آبستنی، افزایش می

 های اول بعد از تولد مؤثر است. ها در هاته بره

 

 بعمنا
[1]. Arguello A, Castro N, Capote J, Tyler JW and 

Holloway NM (2004) Effect of colostrum 

administration practices on serum IgG in goat 

kids. Livestock Production Science 90: 235-239. 

[2]. Banchero GE, Quintans G, Lindsay DR and  

Milton JTB (2009) A pre-partum lift in ewe 

nutrition from a high-energy lick or maize or 

by grazing Lotus uliginosus pasture, increases 

colostrum production and lamb survival. 

Animal 3: 1183-1188. 

[3]. Banchero GE, Quintans G, Vazquez A, 

Gigena F, La Manna A, Lindsay DR and 

Milton JTB (2007) Effect of supplementation 

of ewes with barley or maize during the last 

week of pregnancy on colostrum production. 

Animal 1: 625–630. 



 نآبست های میشدر خون و آغوز تولیدی  Gلوبولینگایمنو بر غلظتو مکمل انرژی  لیکوپن تأثیر

 

 1396پاییز   3شماره   19دوره 
565 

[4]. Banchero GE, Clariget RP, Bencini R, 

Lindsay DR, Milton  JTB and Martin GB 

(2006) Endocrine and metabolic factors 

involved in the effect of nutrition on the 

production of colostrum in female sheep. 

Reproduction Nutrition Development 46: 

447-460. 

[5]. Banchero GE, Quintans G, Martin GB, 

Lindsay DR and Milton JTB (2004) Nutrition 

and colostrum production in sheep. 1. 

Metabolic and hormonal responses to a high-

energy supplement in the final stages of 

pregnancy. Reproduction Fertility 

Development 16: 633-643. 

[6]. Bekele T, Otesile EB and Kasali OB (1992) 

Influence of passively acquired colostral 

immunity on neonatal lamb mortality in 

Ethiopian highland sheep. Small Ruminant 

Research 9: 209-215. 

[7]. Bencini R and Purvis IW (1990) The yield 

and composition of milk from merino sheep. 

Proceeding of Society of Animal Production 

18: 144-147. 

[8]. Breinholt V, Lauridsen ST, Daneshvar B and 

Jakobsen J (2000) Dose-response effects of 

lycopene on selected drug-metabolizing and 

antioxidant enzymes in the rat. Cancer 

Letters 154: 201–210. 

[9]. Campbell SG, Siegel MJ and Knowlton BJ 

(1977) Sheep immunoglobulins and their 

transmission to the neonatal lamb. New 

Zealand Veterinary Journal 25: 361-365. 

[10]. Cheng Q (2006) Structural diversity and 

functional novelty of new carotenoid 

biosynthesis genes. Journal of Industrial 

Microbiology and Biotechnology 33: 552–559. 

[11]. Chirstley RM, Morgan KL, Parkin TDH and 

French NP (2003) Factors related to the risk of 

neonatal mortality, birth-weight and serum 

immunoglobulin concentration in lambs in the 

UK. Preventive Veterinary Medicine 57:  

209-226. 

[12]. Daniels JT, Burgess DE, Hatield PG and Kott 

RW (2000) Using ELISA to determine sheep 

serum immunoglobulin G. Sheep and Goat 

Research Journal 16: 1-9 

[13]. Fernandez SC,  Budowski P, Ascarelli I, 

Neumark H, Bondi A (1997) Pre-intestinal 

stability of beta-carotene in ruminants. 

International Journal for Vitamin and 

Nutrition Research 46 (4): 439-445 

[14]. Hashemi M, Zamiri MJ and Safdarian  M 

(2008) Effects of nutritional level during late 

pregnancy on colostral production and blood 

immunoglobulin levels of Karakul ewes and 

their lambs. Small Ruminant Research 75: 

204-209. 

[15]. Hunter AG, Reneau JK and Williams JB 

(1977) Factors affecting IgG concentration in 

day-old lambs. Journal of Animal Science 45: 

1146-1151. 

[16]. Hongqin J, Zhenzhen W, Yong M, Yanghua 

Qu, Xiaonan LU and Hailing LU (2015) 

Effects of dietary  lycopene supplementation 

on plasma lipid profile, lipid peroxidation and 

antioxidant defense system in feedlot bamei 

lamb. Asian- Australas Journal of Animal 

Science 28: 958-965. 

[17]. Hoskinson CD, Chew BP and Wong TS 

(1990) Age-related changes in mitogen-

induced lymphocyte proliferation and 

polymorphonuclear neutrophil function in the 

piglet. Journal of Animal Science 68: 2471-

2478. 

[18]. Iniguez L, Hilali M, Thomas DL and Jesry G 

(2009) Udder measurements and  milk 

http://link.springer.com/journal/10295
http://link.springer.com/journal/10295
http://www.journals.elsevier.com/preventive-veterinary-medicine


 روزبه فالح، علی كیانی

 

 1396پاییز   3شماره   19دوره 

566 

production in two Awassi sheep geno-types 

and their crosses. Journal of Dairy Science 

92: 4613-4620. 

[19]. Kim HW, Chew BP, Wong TS, Park JS, 

Weng BBC and Byrne KM (2000) Dietary 

lutein stimulates immune response in the 

canine. Veterinary Immunology and 

Immunopathology 74: 315-327. 

[20]. Larson BL, Heary J and Devery JE (1980) 

Immunoglobulin production and transport by 

the mammary gland. Journal of Dairy Science 

63: 665-671. 

[21]. Mellor DJ, Flint DJ, Vernon RG and Forsyth 

IA (1987) Relationships between plasma 

hormone concentrations, udder development 

and the production of early mammary 

secretions in twin-bearing ewes on different 

planes of nutrition. Quarterly journal of 

experimental physiology 72: 345–356. 

[22]. Mellor DJ and Murray L (1985) Effects of 

maternal nutrition on udder development 

during late pregnancy and on colostrum 

production in Scottish Blackface ewes with 

twin lambs. Research in Veterinary Science 

39: 230-234. 

[23]. Michal JJ, Heirman LR, Wong TS, Chew BP, 

Frigg M and Volker L (1994) Modulatory 

effects of dietary b-carotene on blood and 

mammary leukocyte function in periparturient 

dairy cows. Journal of Dairy Science 77: 

1408–1421. 

[24]. Nowak P and Poindron P (2006) From birth 

to colostrum: early steps leading to lamb 

survival. Reproduction Nutrition 

Development 46: 431-446. 

[25]. NRC (2007) Nutrient Requirements of Small 

Ruminants: Sheep, Goats, Cervids and New 

World Camelids. National Academy Press, 

Washington, DC, USA. 

[26]. Ramírez-Vera S,  Terrazas A,  Delgadillo JA, 

Serafín N, Flores JA,  Elizundia JM and 

Hernández H (2012) Feeding corn during the 

last 12 days of gestation improved colostrum 

production and neonatal activity in goats 

grazing subtropical semi-arid rangeland. 

Journal of Animal Science 90: 2362-2370. 

[27]. Russel AJ, Doney FJM and Gunn RG (1969) 

Subjective assessment of fat in live sheep. 

Journal of Agricultural Science 72: 451-454. 

[28]. SAS Institute (2003) SAS
®

/STAT Software, 

Release 9.1. SAS Institute, Inc., Cary, NC. 

USA. 

[29]. Seifter E, Rettura G and Levenson SM (1981) 

Carotenoids and cell-mediated immune 

responses. The Quality of Foods and 

Beverages: Chemistry and Technology 2: 

335-347. 

[30]. Turkson PK and Sualisu M (2005) Risk 

factors for lamb mortality in Sahelian sheep 

on a breeding station in Ghana. Tropical 

Animal Health and Production 37: 49-64. 

[31]. Vatankhah M and Talebi MA (2009) Genetic 

and non-genetic factors affecting mortality in 

Lori-Bakhtiari lambs. Asian- Australas 

Journal of Animal Science 22: 459-464. 

[32]. Vonnahme KA, Kirsch JD, Neville TL, Reed JJ, 

Hammer CJ, Luther JS, Redmer DA, Reynolds 

LP and Caton JS (2007a) Effects of maternal 

diet on circulating hormone concentrations 

during mid- to late pregnancy in first parity 
ewes. Pediatric Research 62: 384. 

http://www.journals.elsevier.com/veterinary-immunology-and-immunopathology
http://www.journals.elsevier.com/veterinary-immunology-and-immunopathology
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/8206873
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/8206873
http://www.journals.elsevier.com/research-in-veterinary-science
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/jas


 

 

 

 

 
 

The effect of lycopene and energy supplementation on serum and colostrum 

IgG concentrations in pregnant ewes 
 

 

Rozbeh Fallah
1
, Ali Kiani

2  

 

1. Ph.D. Student, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Lorestan University, 

Khorramabad, Iran 

2. Associate Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Lorestan University, 

Khorramabad, Iran 

 
Received: December 31, 2016  Accepted: July 9, 2017 

 

Abstract 

In this study, effect of lycopene and corn supplementation on quantity of colostrum and concentrations of 

IgG in blood and colostrum in pregnant ewes was investigated. A total of 40 multiparous single-bearing 

ewes (body weight 68±8.4 kg) during last month of gestation were fed with one of the four experimental 

diets including basal diet (CON), basal diet + 0.1 g/d lycopen (LYC), 300 g/d corn (COR), 0.1 g/d 

lycopen + 300 g/d corn (LYC+COR). Quantity of colostrum production was determined at 6 h post-

partum using oxytocin injection method. The IgG concentration in colostrum at 6 and 12 h post-partum 

as well as at 14 and oneday pre-partum was determined. Quantity of colostrum at 6 h post-partum in 

COR, and LYC+COR was higher (p<0.05) than that in CON and LYC. Blood IgG concentration in CON 

was significantly lower than COR, LYC, and LYC+CORN. Ewes in LYC+COR had higher (p<0.05) 

colostrum IgG concentration than ewes in CON. In conclusion, lycopene and corn supplementation 

during late gestation increased serum IgG concentrations and improved colostrum quantity and quality in 

pregnant ewes. 

Keywords: colostrum, energy supplementation, IgG concentration, lycopene, sheep. 
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