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چکیده
باکتريها، سـموم، میگیرد. قرار بیمـاريزا مختلـف تحت تأثیر عوامل طرق به و اندامهـاي بدن بوده پرکارترین از یکـی کبـد
کبد بافت تخریب بـه قادر هر یک و کبد بوده سـالمت بر گذار تأثیر عوامل جمله از کمبودهـاي مواد غذایی و قارچهـا انگل هـا، 
راهیابی پی د ر که نمود اشـاره کبدي به آبسـه کبد میتوان در میان بیماريهاي موضعی میباشـند . فراگیر یا موضعی صورت به
و خارجی جسـم نفوذ دنبال به یا شـکمبه و مخاط به از طریق آسـیبهاي وارده وریـد باب) (خصوصًا خون جریـان باکتـري بـه
گاهی و نموده ایفا نقش عفونت با و مقابله اختصاصی دفاع شـکل گیري در مغذيها ریز از سـویی برخی می آید. پد ید توکسـمی
به آبسه مبتال گاو رأس 40 بر حاضر تحقیق اساس این بر میکاهد. آبسـه شـکلگیري میزان از (همچون روي) آنها حضور اوقات
و بافت چرك منیزیوم و کلسیم، فسفر مس، آهن، سلنیوم، روي، میزان با سنجش تا رسید انجام شهرکرد به کشتارگاه کبدي د ر
سلنیوم دسـتگاه پتانسیومتر، توسـط مس و روي مقاد یر گردد. عناصر مشـخص ارتباط مابین و تعیین هر یک مقادیر مبتال، کبد
محاسـبه با آماري داد هها و ارتباط تعیین تشـخیصی ویژه کیتهاي از با بهرهگیري و سـایر عناصر اتمی جذب توسـط دسـتگاه
مقادیر اسـاس این بر و شـد گزارش Mean±SD صورت به تحقیق یافته هاي گردید . تعیین p <0 /05 در سـطح ضریب همبسـتگی
(mg/kg)و 6/41±2/32 ،0/551±0/046 (mg/ kg) معـادل ترتیـب به چرك منیزیوم و فسـفر کلسـیم، مس، آهن، روي، سـلنیوم،
40/64±21/72 (gr/kg)و 0/85±0/32 (gr/kg) ،221/8±85/82(mg/kg) ،6/63±4/83 (mg/kg) ،18/18±14/03 (mg/kg) ،
،82/91±32/22(mg/kg) ،10/58±0/84 (mg/kg) معادل ترتیـب به بافت کبد در مذکور عناصر مقادیر همچنین گردیـد. تعییـن
تعییـن 0 /15 ±0/07 (gr/kg) ،1/81±0/056 (gr/ kg) ,0/12±0/4 (gr/ kg) ، 39/22±28/17 (mg/kg) ، 62 /29±22 /12 (mg/kg)
r= + 0/871) چرك و مس آهن میزان مابین که گردید مشـخص بین دادههاي فوق آزمون همبسـتگی پیرسـون با انجام گرد ید .
.(p<0/05)وجـود دارد معنـادار ارتباطـی ( P value =0 /0305 و r = - 0/623) چـرك سـلنیوم کلسـیم و و ( P value =0/000228
P =0/0317 و r= + 0/596) کبـد مس و آهن و ( P value و 0/0487= r = + 0/535) کبـد کلسـیم روي و میزان همچنیـن مابیـن
دفاع میزبان شد ه شـناخته مکانیسـم هاي از یکی روي آهن و به دسترسـی (p<0/05) کاهش دارد وجود معناد ار ارتباطی ( value

با ارتباط در نیز سلنیوم نقش و د اشته تکامل نوتروفیلها رشـد و در اساسی نقشـی مس شـمار میرود. به عوامل عفونی علیه بر
رسیده است. بدن به اثبات دفاع اختصاصی
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مقدمه
همین بر و بوده متفاوت کبد به بیماریزا عوامل انتقال چگونگی اصوالً
اطالعات ــاس اس بر خواهد بود. متفاوت ــز نی کبد درگیري میزان ــاس اس
ــوم دو س از که بیش مینماید کبد بروز ناتوانی عالئم زمانی ــود تنها موج
کبد میتوان موضعی بیماري هاي ــان می در .(20) گردد آزرده کبد ــت باف
خون جریان به باکتري راهیابی پی در نمود که اشاره کبدي آبسههاي به
یا و ــکمبه وارده به مخاط ش ــیبهاي آس طریق از باب) ــد وری ــاً (خصوص
ــاس اس بر .(20) پدید میآید ــمی و توکس ــم خارجی نفوذ جس دنبال به
در پرواري گاوان بین در کبد ي ــه ــیوع آبس ش میانگین موجود ــات گزارش
در تغذیه نقش این از پیش .(3) است شده درصد تعیین 32 تا 12 حدود
با تغذیه و شده توضیح داده کبدي ــکلگیري آبسههاي ش امکان رابطه با
د یگر میدانند (12). از سوي امر این دلیل را سرشار از مواد دانهاي جیره
در و... سلنیوم آهن، مس، روي، همچون کمیاب عناصر از بسیاري نقش
و Radostits .(14 است(9، 13، د اده شده بدن نشان ایمنی سطح افزایش
میزان توکسمی ــکل گیري ش د نبال به که مینمایند اظهار چنین همکاران
سرولوپالسمین و مس میزان و برعکس بر یافته کاهش ــرم س روي و آهن
بر فعالیت روي ــر تأثی همکاران و Vegarobledo .(20) ــود میش ــزوده اف
که ــتند داش اظهار داده و قرار ــی مورد بررس Entamoeba را histolytica
اما ندارد, انگل ماندن ــر توانایی زنده ب اثري مول میلی 1 ــت غلظ در روي

همچنین میدهد (24). کاهش پذیري آنرا اتصال و ــازي س همانند میزان
پس ساعت 48 در بطنی روي حفره داخل تجویز داد ند که ــان ایشان نش
(p<0/001) معناداري طور هامستر به آمیب به تروفوزوآیتهاي تلقیح از
کاهش تحقیقات دیگر نشان از ــه کبدي میکاهد (24). آبس ــترش گس از
به و باکتریایی داشته عفونتهاي به حاد فاز ــخ پاس د ر ــرم س غلظت روي
را روي کمبود عفونی در بیماري به بدن ــیت حساس افزایش عبارت دیگر
به منجر شیرده در جیره گاوان سلنیوم دادهاند (9). مکمل نمودن ــان نش
نظیر باکتریایی عفونت هاي نوتروفیلها به هنگام ــندگی کش توان افزایش
به میدهد که نشان تحقیقات .(13) ــت اس شده Staph.aureus و E.coli
تکثیر کاهش میزان دلیل به II لوکین اینتر میزان از کمبود مس هنگام
برخی سنجش همکاران با و Bryant ــود. میش کاسته T ــیت هاي لنفوس
که میزان ــتند داش اعالم ــان انس در چرك الکتوفرین و فریتین عناصر،
تصریح ایشان همچنین ــد (4). میباش ــرم س بیش از چرك آهن و روي
حال در باکتريهاي اختیار در نیاز مورد روي و آهن اگر که ــد می نماین
آنها در تزاید از ــري جلوگی در مؤثر عاملی ــه عنوان ب نگیرد ــد قرار رش
عناصر اینگونه مؤثر نقش ــح توضی به دیگر ــوي س از و نموده بافت عمل

.(4) میپرد ازند بدن ایمنی توان افزایش در
پاسخ چگونگی از میتواند محققین را چرك فوق در عناصر سنجش لذا
باکتري توسط آنها از بهره گیري روند و موجود عفونت برابر د ر حیوان بدن
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Zinc, iron, copper, selenium, calcium, phosphorus and magnesium in bovine liver abscess pus
By: Kojouri, G.A., Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University, 
Shahrekord, Iran.
Darabi, S., Graduated Veterinary Student, Shahrekord University
Baradaran, H.R., Graduated Veterinary Student, Shahrekord Azad University
The liver has a large reserve of function and approximately three-quarters of its parenchyma must be rendered inactive 
before clinical signs of hepatic dysfunction appear. Local suppurative infections of the liver cause significant losses in 
feedlot and grain-fed cattle because of the frequency of rumenitis in those cattle leading to hepatic abscess formation. Also 
we know some minerals that can alter and uphold the specific immunity. At the presence of adequate amount of zinc, the 
formation of hepatic abscess may reduce. For this reason and to determine the mineral concentration in pus, the present 
study was designed on 40 slaughtered cattle with liver abscess in Shahrekord district. For measuring the zinc and selenium 
concentration, potentiometric stripping analyzer (PSA) and atomic absorption spectrometry were used, respectively. Other 
minerals were measured by the specific kits. Results showed that the concentration of Se, Zn, Fe, Cu, Ca, P and Mg in 
pus were 0.551±0.046 (mg/kg), 6.41±2.32 (mg/kg), 18.18±14.03 (mg/kg), 6.63±4.83 (mg/kg), 221.8±85.82 (mg/kg), 
0.85±0.32 (gr/kg) and 40.64±21.72 (mg/kg), respectively. The concentration of mentioned minerals in liver parenchyma’s 
were determined 10.58±0.84 (mg/kg), 82.91±32.22 (mg/kg), 62.29±22.12 (mg/kg), 39.22±28.17(mg/kg), 0.12±0.04 (gr/
kg), 1.81±0.56 (gr/kg) and 0.15±0.07 (gr/kg), respectively. For determining the correlation between mineral concentration 
in pus and liver parenchyma, Pearson correlation was used at the level of p<0.05. The correlation between pus Fe and Cu 
and also Ca and Se were significantly positive (P value=0.000228, r=+0.871) and negative (p value=0.0305, r=-0.623), 
respectively. In liver parenchyma the correlation between Zn and Ca (P value=0.0487, r=0.535) and also Fe and Cu (P 
value=0.0317, r=+0.596) were significantly positive. 

Keywords: Minerals, Liver, Pus, Cattle, Slaughterhouse
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این سطح بررسی به ویژه نگرشی با تا شدیم آن بر لحاظ بدین سازد. خبر با
بردن و ضمن پی بپردازیم کبدي آبسه به گاوان مبتال آبسه چرك عناصر در
ــتم در عملکرد سیس نقش این عناصر در چرك و از عناصر به میزان هریک

سازیم. مشخص را عناصر این به باکتري نیاز حیوان بدن ایمنی

کار و روش مواد
ــه الش اطالعات, مخصوص فرم تکمیل ضمن ــتارگاه کش به با مراجعه
مورد بازرسی قرار د قیق کبد بطور و مشاهده ــتار کش خط طول د ر گاوان
گاو مبتال رأس 40 کبد از بافت و چرك نمونه ــی بررس ماه 6 طی گرفت.
ــکد ه دانش ــگاه به آزمایش بالفاصله نمونهها و آوري کبدي جمع ــه آبس به
به و منتقل آزمایش لوله به شده آوري جمع چرك شد. منتقل دامپزشکی
انجام جهت ــوب مربوطه رس و ــانتریفوژ،  س دور 1500 دقیقه با مدت 10
سنجش و آماده سازي زمان تا نمونهها کلیه گردید . جمع آوري آزمایشات
از بهرهگیري ــدند. با نگهداري ش ــانتیگراد س 20- درجه برودت د ر عناصر
میزان ترتیب به (Unicam جذب اتمی (939 و ــیومتر پتانس دستگاههاي
د رمان کیت از استفاده با همچنین گردید. تعیین نمونهها ــلنیوم س و روي
گرد ید. ثبت و ــت قرائ فتومتر ــط توس فروزین میزان آهن روش ــه ب و کاو
ــد. ش ــتفاده Cu اس 2340 مد ل کیت راندوکس1 از مس ــنجش س جهت
و کاو درمان کیت از بهرهگیري با نمونهها منیزیوم و فسفر کلسیم، مقادیر
بصورت ضرایب لحاظ از پس مربوطه مقادیر گرد ید. تعیین اسپکتروفتومتر
با کبد و چرك در عناصر غلظت مابین آماري ارتباط و گزارش Mean±SD
گردید. تعیین p<0/05 سطح در پیرسون2 همبستگی آزمون از استفاده

نتایج
ــه آبس 40 مورد چرك در موجود ــی امالح بررس با هدف این تحقیق
بطور خالصه حاصله نتایج و به انجام رسید شهرکرد منطقه در کبدي گاو

است. شده 2 آورده و 1 جداول در
ــخص مش فوق بین دادههاي ــون پیرس ــتگی همبس آزمون انجام ــا ب
دار ــاط معنی ارتب چرك در موجود مس و آهن ــزان بین می که ــد گردی
ــن مابی ــن همچنی .(P value= 0/ 000228 r = + 0/871) ــود دارد وج
و r= - 0/623) دار معنا و منفی ارتباطی چرك سلنیوم و کلسیم میزان
ارتباط معنیدار عناصر سایر مابین اما وجود دارد. ( P value= 0/0305

.(p>0 /05) نشد مشاهده
ابسه به کبد گاوان مبتال بافت در موجود امالح میزان بررسی در این

است. آورده شده 2 جدول د ر آن نتایج که شد نیز اندازهگیري کبدي
که گردید ــخص مش فوق، دادههاي بین ــتگی همبس آزمون انجام با
کبدي ــه به آبس مبتال گاوان کبد بافت د ر موجود و مس آهن میزان بین
.(P value =0 /0 317 ، r= 0/596) دارد وجود معنید ار و مثبت ارتباطی
و مثبتی ــی دار معن ارتباط کبد ــیم کلس و روي میزان بین ــا ــن م همچنی

دارد. وجود (P value= و 0/0487 r =+0/535)

بحث
شده مکانیسمهاي شناخته از یکی روي و آهن ــی به دسترس کاهش
با منظور ،25). بد ین 1) شمار میرود عفونی به عوامل بر علیه میزبان دفاع
الکتوفرین و پروتکتین3 کال ساختار در ترتیب به آهن و روي یافتن تجمع

و شده معدنی کاسته ماده دو باکتري به این دسترسی از امکان نوتروفیل،
افزایش است،  تعداد زیادي نوتروفیل حاوي چرك که در غلظت آنها لذا
دو شدن این داشته نگاه دور که میسازد نشان خاطر .(25 ، مییابد (23
از رشد باکتري و به کاهش منجر سویی از د سترس باکتري ماد ه معدنی از
آنها پیکره بیوتیکها بر آنتی برخی بخشی اثر باعث کاهش د یگر ــویی س
ایجاد ایمنی در مهم سهمی رخداد این که ــت دانس باید اما ــد، ش خواهد
مید هد اختصاص خود به را باکتري علیه بر میزبان تغذیهاي د فاع یا ذاتی
است که کلسیم و روي با شونده باند پروتئینی پروتکتین کال .(25 ، 22)
به را نوتروفیلها ــم سیتوپالس د ر موجود پروتئین درصد 60 تا تقریباً 30
میکروارگانیسمها از تعد ادي علیه بر پروتئین این میدهد. اختصاص خود

.(19) میدهد خود نشان باکتریواستاتیک از خاصیت
التهابی مایع جنب و حفره درون چرك آبسه، از مایع پروتکتین کال
اثر ــد که می رس نظر به و ــت ــده اس ش جد ا دند انها و مفاصل به مربوط
انجام ــد باکتريها فاز رش نمود ن طوالنی وسیله به ــد آن رش بازدارند گی
در که کردند Hahn) ثابت و Sohnle و همکاران Bemberger و میپذیرد.
کاهش مقادیر و کال پروتکتین اضافه سازي میتوان با ــی آزمایش اگزوداي
.(21 ،1) جلوگیري نمود ــتافیلوکوکوسها اس رشد از ــترس، د س در روي
در اضافه آن ها β -lactam و افزایش اثر باکتريها ــد رش افزایش همچنین

مشاهده می گرد د. اگزودا به مایع روي سازي
اثر ــترس باکتریها، دس در روي میزان دادن کاهش با پروتکتین کال
به منجر ثانویه طور به میکند و اعمال آبسه را در خود استاتیکی باکتریو
رشد باکتريها در بیوتیکهاي موثر به آنتی باکتريها ــیت حساس کاهش

.(21) میگرد د
سلولهاي و تخریب حال بافتهاي در ــده از آزاد ش آهن الکتوفرین،
حدود ــید یته اس در مهم را این جذب مینماید و بخود نیز را ــده ش هضم
بر ــاند (4). میرس به انجام ــفرین ترانس برابر میزان 300 به 6/7 6/4 الی
میانگین و 6 /8 الی 5/5 معاد ل آبسه چرك pH شده انجام تحقیقات اساس
بسیار مؤثر الکتوفرین که در جذب آهن توسط ــت اس ــده ش برآورد 6 /17
در هر الکتوفرین ــزان می ــوئی تعداد نوترفیل و س از .(4) ــل می نماید عم
1000 تا 500 و 100000 تا بر 50000 بالغ ترتیب به چرك لیتر ــی میل

.(2) میشود برآورد میکروگرم
آبسههاي در چرك روي موجود حاضر میزان نتایج تحقیق اساس بر
ــط متوس میزان که از گرد ید برآورد 6/41± 0/672ppm معادل ــدي کب
لذا باالتر است و بسیار (7 ) (1/4 الی 0/8 ppm) گاوان سرم موجود در
از میدارد. بیان را در نوتروفیلها ــع بالطب چرك و در عنصر این ــع تجم
ppm) معادل به آبسه کبد ي مبتال کبد گاوان روي میزان د یگر ــوي س

در (17) موجود منابع ــاس اس بر برآورد گرد ید که (83/907 ± 8/613
میزان از شدن کاسته لذا نشانگر 50) و - 90 ppm) د اشته قرار مرز حد
کبدي آبسههاي چرك آهن غلظت میباشد. مبتال د امهاي در کبد روي
باالتر از ــیار بس که گردید برآورد ( 18 /186± 4 /051 ppm)معادل ــز نی
آهن میزان همچنین 1/3)(7) میباشد. - 1/4 ppm) سرم د ر آن متوسط
ppm 62/295 ± معادل کبدي کبد گاوان مبتال به آبسه بافت در موجود
حد د ر موجود(17) ــاس منابع مقدار آن بر اس گردید که 6/135 برآورد
Bryant است. عفونت برابر در بد ن مقابله د هند ه نشان و داشته قرار مرز
5/8 ــان را انس چرك موجود در روي ــزان می (2003) ــکاران هم و

... ریز  برخی تعیین غلظت
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معدنی معیارمیانگینماده حداکثرحداقلانحراف

(mg/kg) 18/18614/0334/20057/200آهن

(mg/kg) 6/4102/3292/8969/388روي

(mg/kg) 6/6374/8333/15021/00مس

(mg/kg) 0/5510/0460/4930/637سلنیوم

(mg/ kg) 221/885/8250325کلسیم

(gr/kg) 0/850/320/21/18فسفر

(mg/kg) 40/6421/721085منیزیوم

معدنی معیارمیانگینماده حداکثرحداقلانحراف

(mg/kg) 62/29522/11921/02103/5آهن

(mg/kg) 82/90732/22635147روي

(mg/kg) 39/22528/16915/88115/3مس

(mg/kg) 10/5880/8449/7912/305سلنیوم

(gr/ kg) 0/120/0460/0260/19کلسیم

(gr/kg) 1/810/560/512/82فسفر

(gr/kg) 0/150/0750/0040/27منیزیوم

-1/2 ــما ( پالس آن در برابر مقدار میزان چند نمودند که این برآورد
موجود سلنیوم و مس ــی میزان آهن، بررس همچنین با ــد. میباش (0/7
در مقدارش از چرك باالتر د ر موجود آهن که میزان دریافتند در چرك
سرم در عناصر این میزان با برابر ــلنیوم س مس و میزان ولی است ــرم س

.(4) است انسان خون
HL-60 نظیر نوتروفیلهایی ــت که اس داده ــان نش اخیر تحقیقات
ذخیره خود را در ــس ــلولهاي بالغتر، م س به ــدن ش تبد یل هنگام به
ــید سوپراکس افزایش ــه ب ــلولها این س در مس ــع تجم ــد که میکنن
ــیتوکروم س افزایش فعالیت یا روي و ــا ی و مس به ــوط مرب ــموتاز دیس
در را ایمنی سیستم پاسخهاي کمبود مس نمی شود. منجر C ــیداز اکس

سیستم ــخ پاس کمبود مس، میدهد(16). حیوانات تغییر ــانها و انس
میکروب فعالیت میکند. تضعیف ــد گان کنن ــخوار نش در را ذاتی ایمنی
نوتروفیل هاي در دیسموتاز،  ــید سوپراکس فعالیت و O2

- تولید ــی، کش
طور همین مییابد. ــش مس کاه به کمبود مبتال ــفندان و گوس گاوان
کمبود به مبتال کنندگان نشخوار در ها، نوتروفیل ــیتوز فاگوس فعالیت
حدي تضعیف نیز تا ماکروفاژها ــرد عملک و مییابد کاهش مس ــد ید ش
پروتئینهاي از ــی یک که ــمین میزان سرولوپالس ــالوه ع به ــردد. می گ
ــدید ش کمبود به ــدگان مبتال کنن ــخوار نش د ر ــت. اس حاد التهاب فاز
تولید ــش کاه دلیل ــه احتماالً ب ــر ام این ــت عل میآید. ــن پایی ــس م
مطالعات .(14) ــت اس TNF یا و II اینترلوکین ــر ــیتوکینهایی نظی س

شهرکرد در منطقه گاو کبدي آبسه چرك در مغزي ریز عناصر 1: غلظت شماره جدول

شهرکرد در منطقه کبد ي آبسه به مبتال گاوان کبد در بافت موجود عناصر غلظت :2 جدول
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باالي ــطوح س داراي ــالههاي گوس TNF میزان که ــت داده اس ــان نش
بیشتر پالسما مس پایین ــطح س د اراي ــالههاي گوس از ــما، پالس مس
در ویروسی و عفونتهاي باکتریایی ایجاد آزمایشی،  طور به ــت(8). اس
و ــمین میزان سرولوپالس و موقتی ــریع س افزایش باعث میتواند گاو ها
بیماريهاي د ر مس حفاظتی نقش این که شود حیوان د ر پالسما مس

مید هد. نشان را عفونی
0/39ppm کبدي معادل( ــههاي آبس چرك در مس موجود میزان
- 1/5 ppm) در سرم آن مقدار به نسبت برآورد گرد ید که (6/637 ±
بعبارت است. در چرك تجمع آن نشانگر و باالتر بوده بسیار (7) (0/56
از خواهد بود . اتفاق بلوغ به مس مؤید این حال در نوتروفیل نیاز دیگر
ppm معادل( کبدي آبسه به مبتال گاوان کبد مس غلظت دیگر سوي

از و نشان ــته داش قرار مرز حد د ر مجدداٌ که )بود 39/225 ± 7/813
عنوان عضو به حالیست که کبد در این کبدي آن دارد. کاهش مقادیر

میباشد. مطرح مس کننده ذخیره
کمبود دچار ــاي گاوه به جیره ــلنیوم مکمل س نمودن ــه اضاف
نوتروفیلهاي ــد. میبخش بهبود  را ــا نوتروفیله عملکرد ــلنیوم س
از جیره، د ر ــلنیوم س ــرم گ 0 میلی /1 ــا ب ــده تغذیه ش ــاي گاوه
ــتن کش در ــره جی در ــلنیوم س ــد  فاق ــاي گاوه ــاي نوتروفیله
به (10). همچنین ــد آمدترن کار ــتان پس ورم ــل عام ــاي پاتوژنه
به نوتروفیلها ورود  ،E. coli با  ــی گاوان  آزمایش هنگام رویارویی
ــیار بس ــلنیوم، س مکمل ــده با ش گاوهاي تغذیه د ر عفونت موضع
صورت ــلنیوم س فاقد ــره جی با ــده ش تغذیه ــاي گاوه از ــریعتر س

ــرد(6). می گی
تغذیه شده گاوهاي میدارد که نوتروفیلهاي اعالم همکاران و Hogan
شیردهی دوره و 30 روز اول سلنیوم در طی د وران خشکی 0/3ppm با
دارند(13). طالیی ــتافیلوکوك اس و E.coli ــتن در کش ــتري تونایی بیش
آزمایشگاهی میتواند شرایط د ر سلنیوم که است مشخص شده همچین
IgM تولید افزایش منجر به و نمود ه تقویت B را لنفوسیتهاي عملکرد

گردد(6). سلولها این توسط
میشود میزبان پاسخهاي ایمنی به تضعیف منجر ــلنیوم س کمبود
میدهد . افزایش را ــی باکتریای و ــی عفونتهاي ویروس به ابتال خطر ــه ک
نظیر ــی التهاب ــالالت اخت و ــرطانها س از ــخصی مش ــن انواع همچنی

.(15 ،11 مییابند(5، افزایش سلنیوم کمبود با ارترواسکلروزیس
فاقد سلنیوم جیره از استفاد ه هنگام به که است داده مطالعات نشان
کمتري تکثیر تحریکات میتوژنتیک به پاسخ لنفوسیتها در گاوها، در
ترانسفرین وارد کننده رسپتورهاي تعداد به عالوه میدهند ، ــان نش را
حیوانات دچار در لنفوسیتهاي ــیتها موثر است،  لنفوس ازدیاد که در

مییابند (18). کاهش سلنیوم و E ویتامین کمبود
با ــلنیوم کمبود س میدارند که اعالم ــکاران هم و Yu-zhang Cao
اسید میگذارد، آراشیدونیک آبشار سازي فعال روند بر که سویی اثرات
تضعیف سیستم ایمنی منجر به به تأخیر انداختن روند  التهاب،  ضمن
وسیله به لنفوسیت ها در D موجود ــفولیپاز فس فعالیت کاهش از طریق
D فسفولیپاز میشود. ــید اس آراشیدونیک متابولیکهاي کاهش تولید
ــامل ازدیاد سلول ها ــلولی ش س عملکردهاي از زیادي تعداد تنظیم در

.(26) دارد دخالت آپوپتوز و

چرك میزان سلنیوم موجود در شد این ذکر پیش از همانگونه که
که گردید ــرآورد ب (0/551 ±0/0133 ppm معادل( کبدي ــههاي آبس
بوده باالتر بسیار (7) (0 /12 -0/25ppm) سرم در آن مقدار به ــبت نس

کبد  سلنیوم غلظت دیگر سوي از است. چرك در آن تجمع ــانگر نش و
بود. (10/588 ± 0/844 ppm)کبدي معادل آبسه به مبتال گاوان

پاورقیها
1- Randox
2- Pearson correlation
3- Calprotectin
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