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چکیده
زمینه مطالعاتی و هدف :پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر غلظتهای مختلف نانوسلنیوم محلول در آب آشامیدنی
بر عملکرد ،جمعیت باکتریایی ایلئوم ،خصوصیات استخوان درشتنی ،برخی فراسنجههای خونی و کیفیت بستر جوجه-
های گوشتی انجام شد .روش کار :بدین منظور ،از  176قطعه جوجه چهارده روزه (راس  )308در قالب یک طرح پایه
کامالً تصادفی با  4تیمار (شامل سطوح  0/2 ،0/1 ،0و  0/3میلیگرم نانوسلنیوم محلول در آب) 4 ،تکرار و  11قطعه
جوجه در هر تکرار به مدت  28روز استفاده شد .نتایج :نتایج به دست آمده نشان داد که استفاده از سطوح یاد شده
نانوسلنیوم موجب افزایش مصرف خوراک ،افزایش وزن روزانه و نیز تغییر معنیداری در ضریب تبدیل غذایی نگردید
( .)P<0/05سطوح مختلف نانوسلنیوم در مقایسه با تیمار شاهد ،اثر معنیداری بر تعداد کل باکتری موجود در نمونه
محتویات ایلئوم روده کوچک جوجههای گوشتی نداشت ولی با افزودن نانوسلنیوم در سطح  0/3میلیگرم در لیتر تعداد
باکتری ایکوالی در مقایسه با گروه شاهد به طور معنیداری افزایش یافت ( .)P>0/05از نظر شاخصهای استخوان
درشتنی ،از نظر درصد مادهی خشک ،طول ،حجم ،قطر اپیفیز پروکسیمال و قطر دیافیز ،تفاوت معنیداری بین تیمارها
مشاهده نشد ( .)P<0/05کمترین و بیشترین وزن ،درصد وزن نسبی ،چگالی و قطر اپیفیز دیستال درشتنی به ترتیب در
جوجههای گروه شاهد وجوجههای مربوط به تیمار حاوی  0/3میلیگرم در لیتر مشاهده شد ( .)P>0/05افزایش سطوح
مختلف نانوسلنیوم در مقایسه با گروه شاهد ،اثر معنیداری بر  pHو درصد رطوبت بستر در سن  21روزگی و pH
بستر در سن  42روزگی نداشتند ( )P<0/05درحالیکه در سن  42روزگی با افزودن نانوسلنیوم محلول در آب در سطح
 0/3میلیگرم در لیتر نسبت به تیمار شاهد درصد رطوبت بستر به طور معنیداری کمتر بود ( .)P>0/05باالترین سطح
فعالیت آنزیم کبدی آالنینآمینوترانسفراز در جوجههای دریافت کننده  0/2میلیگرم نانوسلنیوم محلول در آب و کمترین
سطح فعالیت آنزیم آالنینآمینوترانسفراز نیز در جوجههای گروه شاهد مشاهده گردید ( .)P>0/05همچنین فعالیت آنزیم
آلکالینفسفاتاز در جوجههای دریافت کننده سطح  0/1میلیگرم نانوسلنیوم محلول در آب ،به طور معنی داری کمتر از
جوجههای گروه شاهد بود ( .)P>0/05نتیجهگیری نهایی :بر اساس نتایج این آزمایش استفاده از نانوسلنیوم محلول در
آب در سطح  0/3میلیگرم در لیتر ،اثرات مطلوبی بر برخی از شاخصهای استخوان درشتنی و آنزیمهای آسپارتات-
آمینوترانسفراز و آلکالینفسفاتاز در جوجههای گوشتی دارد.
واژگان کلیدی :جوجه گوشتی ،نانوسلنیوم ،جمعیت باکتریایی ایلئوم ،استخوان درشتنی ،آالنینآمینوترانسفراز ،آلکالینفسفاتاز
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مقدمه

مووواد دیگور دارای اثوورات جووانبی و عوووارل پاتولونیووک

جمعیت میکروبی دستگاه گووار ،،بور تغذیوه و سوالمتی

روی بافتهای مختلوف بودن باشود (سوید موومن .)1389

گونههای مختلف حیوانی از جمله طیور تأثیر مویگوذارد.

سلنیوم یکی از موادمعدنی کوممصورف بورای طیوور موی

میکروارگانیسوومهووای رودهای نقووش مهمووی در تنظوویم

باشد .این عنصر در سوال  1817توسو جوونز جوانوب

فرآیندهایی مانند بلوغ و تکثیور سولولهوای روده ،هضوم

برزیلوس کشف شد (سورای  .)2002سولنیوم و ویتوامین

غذا ،حفاظوت از بواکتریهوای بیمواریزا و پاسو مخواط

 Eاز اجزای مهم سیسوتم آنتویاکسویدانی مویباشوند کوه

ایمنی بدن دارند (هاتوری و تایلور  .)2009آنتی بیوتیوک-

اسیدهای چرب غیراشباع در غشوا سولولهوا را از خطور

ها به عنوان گروهی از ترکیبات شویمیایی هسوتند کوه بوا

اکسید شدن حفظ مویکننود (نیواگون و زیالونو

.)2004

محدود نمودن رشد باکتریهوای بیمواریزا و ممانعوت از

همچنین گفته شده با توجه به اینکه سلنیوم به عنوان یک

رشد باکتریهای تخریب کننده مواد مغذی و تولید کننوده

جز جدا نشدنی در خوراک اکثر پرندگان است ،پرنودگان

آمونیاک و سوایر محصووالت نیتروننوی سومی در روده،

برای متابولیسم و بهورهوری از خوواص آنتویاکسویدانی

سبب بهبود هضم و قابلیت دسترسی مواد مغذی شوده و

سلنیوم معدنی ،سازگاری دارند .البته دریافت مقادیر زیاد

در نتیجه عملکرد و بوازدهی غوذایی را افوزایش مویدهنود

سلنیوم معدنی باعث آسیب اکسیداتیو و سمیت مویشوود

(اسکات و میچل  .)1987امروزه به دلیل نگرانیهوایی کوه

(سووورای  .)2002اثوورات بووالینی شوودید ناشووی از کمبووود

دربارهی مقاومت باکتریهای مضر وجود دارد ،اسوتفاده

سوولنیوم ،موویتوانوود منجوور بووه بیموواری عضووله سووفید ،از

از آنتیبیوتیکها بوه عنووان محورک رشود بوا محودودیت

کارافتادگی کلیوهها ،تضوعیف سیسوتم ایمنوی ،سورطان و

مواجه شده است .لذا جهت دستیابی به عملکرد مطلووب و

بسیاری از عالئم آسیب شناختی دیگر شود (هاریتکوانین

حفظ سالمتی و بهداشت طیور یوافتن جوایگزینی مناسوب

 .)2005نانوسلنیوم در ذرات نانو با قطر 20و  60نانومتر

برای آنتیبیوتیکها ضوروری اسوت .همچنوین از جملوه

وجووود داشووته و شووکل بوویقاعووده قرمووز رنگووی دارنوود و

رو،ها برای کاهش هزینههوا و افوزایش رانودمان موواد

براساس تکنولونی نانو از عنصر معدنی سلنیوم سواخته

خوراکی ،استفاده از فناوری نانوبیوتکنولونی در صنعت

میشود .سمیت کمتر و تأثیر بیوشیمیایی بیشتری نسوبت

پوورور ،طیووور موویباشوود (امووره و همکوواران .)2007

به سلنیوم دارد .نانوسولنیوم بورای سیسوتم ایمنوی حوائز

نانوتکنولونی به عنوان تولید کارآمد مواد ،دسوتگاههوا و

اهمیت است که نه تنها خواص آنتویاکسویدانی دارد بلکوه

سیستمها با کنترل ماده در مقیاس نوانومتری میباشود و

در برابر انواع سرطانها ایمنی ایجاد میکنود (یوتربوک و

اساس آن بر مبنای توانایی کار در سطح مولکولی و اتوم

همکاران  .)2005میکروارگانیسمهوای روده بورای انجوام

بووه اتووم و ایجوواد سوواختارهای بووزرم بوووده کووه موجووب

عملکردهای متابولیسمی طبیعی به عناصور کمیواب ماننود

بهرهبرداری از خواص و پدیدههای نوظهووری مویشوود

سلنیوم ) (Seنیاز دارند ،در حالی که این عنصر میتوانود

که در مقیاس نانو توسعه یافتهاند (حبیبرضوایی .)1383

برای دیگر میکروارگانیسمها حسواس و حتوی در غلظوت

علم نانوتکنولونی دارای توانایی و پتانسویلی عجیوب بور

های بسویار پوایین ،سومی باشود کوه کواهش سولنیوم در

روی رهیافتهای آتیدامپزشکی و درمان دامهوای اهلوی

جیرههای غذایی باعث افزایش رشد ارگانیسمهای خاصی

میباشد .همچنین با توجه به پایداری و عدم نیاز به تهیوه

در روده کوچک ،از جمله بواکتریهوای بویهووازی چوون

مجدد استفاده از آنها در ضودعفونیکوردن جایگواههوای

الکتوباسوویل ،انتروکوووکس و از سوووی دیگوور ،افووزایش

نگهداری دام و طیور کاربرد گستردهای یافته است .اما به

سلنیوم در جیرههای غذایی باعث سورکوب بواکتریهوای

نظر میرسد کوه نوانو ذرات ماننود بسویاری از داروهوا و

بیهوازی شده که احتمواال ناشوی از بواال رفوتن اسوترس
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اکس ویداتیو باشوود (اسووتولز و همکوواران  2006و مارینووا و

متابولیسووم اسووتخوان ناشووناخته اسووت ،ولووی برخووی از

همکووواران  )2011و در بووواکتریهوووای هووووازی نظیووور

شرای پزشکی مانند پوکی استخوان ،بوا کمبوود سولنیوم

اشرشیاکالی ،تولید انرنی از طریق آنزیمهای تنفسی کوه

در ارتبوواط بوووده اسووت (دبدبوووراه و همکوواران .)2012

به زنجیره تنفسی متکی هستند ،انجام میگیرد .به احتمال

کمبود سلنیوم با تغییر در متابولیسم استخوان درشتنی

زیواد سوولنیوم بوا بوورهم زدن زنجیوره تنفسووی باعوث اثوور

باعث کاهش رشد استخوان در مو،ها شوده ،اموا بطوور

گذاری بر سلولهای باکتری میشود (زهیهوا و همکواران

کامل این موضوع اثبات نشده است (رنمستر و همکاران

 .)2011یان

و همکاران ( )2009بوا بررسوی تعامول بوین

.)2007

سوولنیوم و آنزیمهووای زنجیووره تنفسووی در اشرشوویاکالی

مطالعات مختلف نشان میدهند که استفاده از نانوسلنیوم

نتیجه گرفتند که سولنیوم از طریوق یکسوری از مکانیسوم

در خوراک جوجههای گوشتی و بوقلمون ،بهبودی در

های ناشناخته باعث جلوگیری از حمل و نقل الکتورون در

تولیدات و سالمتی این حیوانات را به دنبال داشته است.

زنجره تنفسی و سبب ایجاد اختالل میگردد .قابلیت ضود

در واق نانوسلنیوم به عنوان یک ریز مغذی مؤثر در

باکتری سلنیوم در ابعاد نانو ممکن است متفاوت باشود و

تولید محصوالت مفیدتر و گوشت بوقلمون و مرغ غنی

وابسته به عواملی از جمله اندازه ذرات ،شکل ،نوع ،زموان

شده با سلنیوم ،میتواند مورد استفاده قرار بگیرد .نانو

تماس با باکتری و گونه باکتری باشود (فونو و تومواس

ذرات سلنیوم دارای کاربردهای بیولونیکی مهمی هستند

 .)2011با توجه به این نکته که بواکتری اشرشویاکالی در

و به عنوان یک عنصر ضروری در رشد حیوانات به

دسووته باکتریهووای گوورم منفووی بوووده و بوورای پووذیر،

شمار میروند (صالح  .)2014تفاوت در عملکرد

نانوسلنیوم با ممانعت بیشتری در مقایسه با باکتریهوای

نانوسلنیوم و سایر اشکال سلنیومی به علت تفاوت در

گرم مثبت مواجه میباشد .مطالعات انجام شوده بور روی

مسیرهای متابولیکی و فرآیندهای جذب آنها میباشد.

اشرشیاکالی نشوان داد کوه نوانو ذرات سولنیوم بوه نووع

در واق عملکرد بهتر نانوسلنیوم نسبت به سایر مناب

مهندسی عمل قویتری نسوبت بوه شوکل سولنیوم آلوی و

سلنیومی به علت اندازه ریز آن ،نواحی سطحی بزرمتر،

غیرآلووی دارد .بووا ایوون حووال ،مکانیسووم نفوووذ نووانو ذرات

افزایش نفوذ پذیری مخاط ،بهبود جذب رودهای و

سلنیوم در باکتریها و مهار رشود آنهوا توا حود زیوادی

رسوبات بافتی میباشد (لیائو و همکاران  .)2010اهداف

ناشناخته باقیمانده است (ترن و وبستر  .)2009مطالعات

این آزمایش ،مطالعه تأثیر سطوح مختلف نانوسلنیوم

نشان داده است که نانو ذرات سلنیوم در واقو بوه جوای

محلول در آب بر عملکرد ،جمعیت باکتری بخش ایلئوم

مهار رشد بواکتریهوا بوه طوور موداوم بوه کشوته شودن

روده

درشتنی،

باکتریها میپردازند ،هر چنود ممکون اسوت کوه افوزایش

فراسنجههای بیوشیمیایی خونی و کیفیت بستر جوجه-

جزئی در تعداد کول بواکتریهوا رخ دهود .ایون نوانو ذرات

های گوشتی بود.

کوچک،

خصوصیات

استخوان

سلنیوم که در اندازههای میکرون میباشند دارای توانایی
ورود به درون میکروارگانیسم و ایجاد توأثیرات قووی در

مواد و روش

کاهش تعداد باکتریهای مضور هسوتند بعنووان ترکیبوات

این تحقیق از  176قطعه جوجه چهارده روزه راس 308

و تومواس .)2011

در قالب یک طرح پایه کامالٌ تصادفی با  4تیمار 4 ،تکرار

استخوان یکی از بافتهای فعال سووخت و سواز اسوت و

و  11قطعه جوجه در هر تکرار انجام شد .تیمارها شامل

فعالیتهای ضروری آن برای حفظ یکپارچگی بافوتهوا و

سطوح افزایشی صفر 0/2 ،0/1 ،و  0/3میلیگرم

بوودن الزم موویباشوود .اگوور چووه اهمیووت سوولنیوم بوورای

نانوسلنیوم محلول در آب بود .نانوسلنیوم ذراتی در حد

ضدباکتری شوناخته شودهانود (فونو
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بود که دارای خلوص 99

میکرون میباشند که توانایی نفوذ پذیری باالیی به درون

محلول کلوئیدی قرمز رن

سلول دارند و در ایران این ماده تنها به صورت محلول

درصد ،با غلظت  1000میلیگرم نانوسلنیوم در لیتر آب

میباشد ،نانوسلنیوم استفاده شده در این تحقیق از

و اندازه ذرات سلنیوم  40نانومتر بود.

شرکت کیمیاگران فردوس مشهد تهیه شد که به فرم
جدول  -1نیازهای آبی 1به همراه سطوح مختلف نانوسلنیوم 2در جوجههای گوشتی
Table 1- water needs with various levels Nano-selenium in broilers

تیمارها

 21-14روزگی

 28-22روزگی

 35-28روزگی

 42-35روزگی

Treatments

14-21 Days
نانوسلنیوم
آب

22-28 Days
نانوسلنیوم
آب

28-35 Days
نانوسلنیوم
آب

35-42 Days
نانوسلنیوم
آب

Nanoselenium
0

Nanoselenium
0

Nanoselenium
0

Nanoselenium
0

water

شاهد

8.492

water
11.704

water
14.476

water
16.632

control group

0.1 ppm
نانوسلنیوم

8.491

0.85

11.703

1.17

14.475

1.45

16.630

1.66

8.490

1.70

11.702

2.34

14.473

2.9

16.629

3.32

Nano-selenium

0.2 ppm
نانوسلنیوم
Nano-selenium

0.3 ppm
نانوسلنیوم

8.489

2.55

11.701

14.472

3.51

4.35

16.627

4.98

Nano-selenium
 -1نیازهای آبی بر حسب لیتر؛  -2سطوح نانوسلنیوم بر حسب میلیگرم در لیتر
)2. levels Nano-selenium (Mg.L

)1. water needs (L

جیرهنویسی بر مبنای توصیههای غذایی انجمن ملی

از آماده سازی سالن مرغداری و انتقال جوجههای

تحقیقات ( )1994انجام گرفت که برای دو دوره آغازین

آزمایشی به سالن ،در هر قفس آزمایشی (هر تکرار) 11

( 21-1روزگی) و رشد ( 42-22روزگی) تنظیم شد .در

قطعه جوجه گوشتی به طور تصادفی قرارداده شد .در

پرورشی برای تمام

طول آزمایش ،جوجهها به آب و جیرههای غذایی

تیمارهای مورد مطالعه یکسان بود و تنها عاملی که بین

دسترسی آزاد داشتند .توزین خوراک به صورت هفتگی

تیمارها متفاوت بوده ،غلظت نانوسلنیوم بود که مقادیر

و توزین پرندگان به صورت گروهی انجام شد .بدین

تنظیم شده نانوسلنیوم ،از پایان هفته دوم به آب

ترتیب که تمام جوجههای موجود در هر واحد بعد از

آشامیدنی اضافه شد که این امر به دلیل یکنواخت سازی

اعمال گرسنگی ،توزین شده و وزن حاصل را از وزن اول

واحدهای آزمایشی و حذف جوجههای وازده ،اعمال

دوره کسر نموده و افزایش وزن محاسبه شد .با توجه به

تیمارهای مورد نظر برای جوجههای گوشتی از سن 14

افزایش وزن و خوراک مصرفی جوجهها ،ضریب تبدیل

روزگی بود (چان و همکاران .)2009

محاسبه گردید.

طول دوره آزمایش تمام شرای

این مطالعه به مدت  28روز در ایستگاه دامپروری
دانشگاه کشاورزی و مناب طبیعی رامین انجام شد .بعد
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جدول  -2مواد خوراکی و ترکیب جیرهها
Table 2- Composition and nutrient content of basal diets

مواد خوراکی ()%

مرحله آغازین (21-1روزگی)

مرحله رشد ( 42-22روزگی)

Item
ذرت )(corn

)Starter phase (1-21 days
54.30

)Grower phase (22-42 days
61.5

کنجاله سویا )(Soybean meal

39.00

32.49

روغن آفتابگردان )(Sunflower oil

2.45

2.45

1.28

1.39

1.84

1.25

0.47

0.35

مکمل مینراله )) Mineral premix

0.25

0.25

مکمل ویتامینه(Vitamin premix) 2

0.25
0.16

0.25
0.07

سن

آهک ((Limestone

دی کلسیم فسفات )(Dicalcium phosphate
نمک ))Salt
1

دی -ال متیونین )(DL-Methionine
مواد مغذی محاسبه شده (درصد)( Calculated
)nutrients
انرنی متابولیسم (کیلوکالری در کیلوگرم) ())ME (kcal/kg

3020

3110

پروتئین خام ))Crude Protein

21.64

19.42

چربی خام ()Crude fat

4.83

5.05

کلسیم ))Ca

1.00

0.90

فسفر قابل دسترس ()Available phosphorus

0.48

0.36

سدیم ()Na

0.20

0.15

آرننین ()Arginine

1.56

1.36

الیزین ()Lysine

1.37

1.18

متیونین ()Methionine

0.50

0.38

 .1ترکیب مکمل معدنی استفاده شده به ازای هر کیلوگرم شامل :منگنز  40000میلیگرم ،آهن  20000میلیگرم ،روی  33880میلیگرم ،مس 4000
میلیگرم ،سلنیوم  80میلیگرم ،ید  400میلیگرم.
 . 2ترکیب مکمل ویتامینی استفاده شده به ازای هر کیلوگرم شامل :ویتامین  3600000 Aواحد بینالمللی ،ویتامین  800000 D3واحد بینالمللی،
ویتامین  7200 Eواحد بینالمللی ،ویتامین  800 K3واحد بینالمللی ،ویتامین  720 B1واحد بینالمللی ،ویتامین  2640 B2واحد بینالمللی ،ویتامین
 4000 B3واحد بینالمللی ،ویتامین  12000 B5واحد بینالمللی ،ویتامین  1200 B6واحد بینالمللی ،ویتامین  400 B9واحد بینالمللی ،ویتامین 6 B12
واحد بینالمللی ،ویتامین  60 H2واحد بینالمللی ،کولین کلراید  200000میلیگرم ،آنتیاکسیدان  400میلیگرم.
1.Supplied per kilogram of diet respectively: 40000 mg of Mn; 20000 mg of Fe; 33880 mg of Zn; 400 0mg of Cu; 80
mg of Se and 400 mg of I.
2.Provided per kilogram of starter diets, respectively: vitamin A, 3600000 IU; vitamin D3, 800000 IU; vitamin E, 7200
;IU; vitamin K3, 800 IU; vitamin B1, 720 IU; vitamin B2, 2640 IU; vitamin B3, 4000 IU; vitamin B5, 12000 IU
;vitamin B6, 1200 IU; vitamin B9, 400 IU; vitamin B12, 6 IU; vitamin H2, 60 IU; choline chloride, 200000, mg
antioxidant, 400mg.

جهت تعیین خصوصیات استخوان درشتنی پس از

آزمایشی بود ،انتخاب و درشتنی چپ به دقت جدا شد و

کشتار در روز  42آزمایش ،یک قطعه جوجه از هر واحد

پس از جدا کردن تمامی بافتها ،وزن ،حجم ،طول ،وزن

آزمایشی که وزن آن نزدیک به میانگین وزن واحد

نسبی ،چگالی ،میزان خاکستر،
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درصد ماده خشک و قطر اپیفیز استخوان مورد ارزیابی

متر بدست آمد (براگس و همکاران  .)1998برای اندازه

قرار گرفت .درصد وزن نسبی ،درصد مادهی خشک و

گیری رطوبت بستر 10گرم نمونه بستر در آون 105oCبه

حجم استخوان درشتنی به رو ،کیم و همکاران ()2004

مدت  24ساعت نگهداری گردید و سپس رطوبت آن

تعیین شد .طول درشتنی با استفاده از کولیس با دقت

اندازه گیری شد ( .)1994 AOACجهت تعیین میزان

 0/05و در فاصله بین دو انتهای استخوان اندازهگیری

فعالیت آنزیمهای کبدی شامل آالنین آمینوترانسفراز،

شد .حجم استخوان با قرار دادن درشتنیتر در استوانه

آسپارتاتآمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز و همچنین

مدرجی که حاوی مقدار مشخصی آب بود ،تعیین شد.

فراسنجههای خونی شامل کلسیم و فسفر ،در روز 42

حجم استخوان با این فرل که وزن مخصوص آب در

آزمایش یک قطعه پرنده از هر پن انتخاب و خونگیری از

دمای اتاق یک گرم بر سانتی متر مکعب است ،تعیین شد.

ورید بال بعمل آمد .بعد از خونگیری ،نمونهها برای

برای تعیین میزان خاکستر ،استخوانها به مدت 24

جداسازی سرم به مدت 10دقیقه در 3000×g

ساعت در آون در دمای  100درجه سلسیوس خشک

سانتریفیون شدند ،سپس به آزمایشگاه فرستاده شدند.

شدند ،سپس نمونهها آسیاب و در داخل بوته چینی در

کلسیم ،فسفر و آنزیمهای کبدی موجود در نمونههای

کوره  600درجه سلسیوس قرار داده شدند و درصد

سرم با استفاده از رو ،آنزیمی  CHOD-PAPو با کیت

خاکستر محاسبه شد (زان و کون  .)1997جهت شمار،

تجاری شرکت پارس آزمون تعیین شد.

کامال

نتایج حاصل از این تحقیق در قالب طرح کامالً تصادفی

تعداد باکتری ایکوالی و کل باکتری در شرای

استریل نمونه محتویات روده از محل ایلئوم برداشته و

با چهار تکرار تجزیه واریانس شد .مقایسه میانگینها با

در ظرف مخصوص نمونهگیری قرار گرفتند .در

استفاده از آزمون دانکن در سطح آماری  5درصد انجام

آزمایشگاه ظروف حاوی نمونه توس ورتکس هم زده

شد .برای تجزیه و تحلیل دادههای به دست آمده از نرم

شدند تا باکتریها از نمونه جدا شده و در محی مای

افزار آماری نرم افزار  )1999( SASاستفاده شد.

آزاد شوند .محی های کشت مورد استفاده به صورت

مدل آماری طرح به صورت  Yij= µ + Pi + eijبود .در

تجاری از شرکت شارلو اسپانیا تهیه شدند .مقدار مورد

این مدل ( Yijمقدار هر صفت اندازهگیری شده)( µ ،میانگین

نیاز از محی کشت پس از تهیه ،در اتوکالو استریل و

صفت مورد نظر در جامعه مورد بررسی)( Pi ،اثر تیمار

پس از رسیدن دمای محی کشت به ،45 ocمورد استفاده

آزمایشی) و ( eijاثر خطای آزمایش) میباشند.

قرار گرفت .برای ایکوالی و کل باکتری بترتیب از محی -
های کشت ای ام بی آگار و پی سی آی آگار استفاده
تا  10-6از نمونه تهیه شده و به

اثر مناب مختلف سلنیوم بر عملکرد رشد در حیوانات ،تا

 37انکوباسیون

اندازهای متغیر میباشد .نتایج مربوط به تأثیر تیمارهای

شدند .بعد از  24و  48ساعت ،تعداد باکتریها ،شمرده

آزمایشی بر مصرف خوراک ،میانگین افزایش وزن

شده و تعداد باکتری ایکوالی و کل باکتریها بدست آمد

جوجهها و ضریب تبدیل غذایی در دوره آغازین (14 -21

(خلجی و همکاران  .)2011برای بررسی خصوصیات بستر

روزگی) ،دوره رشد ( 42-22روزگی) و کل دوره آزمایش

( pHو رطوبت) ،در پایان آزمایش از  5قسمت مختلف

( 42-14روزگی) در جدول  3نمایش داده شده است.

بستر هر پن نمونهبرداری و مخلوط گردید .برای اندازه-

همانطور که از نتایج جدول مشخص است ،سطوح

گیری  10 ،pHگرم نمونه بستر با  100میلیلیتر آب

متفاوت نانوسلنیوم تأثیر معنیداری بر خوراک مصرفی،

مقطر مخلوط شد و پس از  30دقیقه با استفاده از pH

میانگین افزایش وزن جوجهها و ضریب تبدیل غذایی در

شد ،رقتهای

2-10

نتایج

مدت 24و  48ساعت در انکوباتور

oc
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دوره آغازین ،دوره رشد و کل دوره آزمایش نداشت

نانوسلنیومی مصرف نکرده بود ( )P<0/05و از نظر

( .)P<0/05با وجود عدم معنیداری اختالف میانگینها در

عددی بیشترین خوراک مصرفی و میانگین افزایش وزن

بین تیمارهای مختلف آزمایشی ،اختالف جزئی مشاهده

زنده مربوط به تیمار حاوی  0/3میلیگرم در لیتر

شد ،به طوری که کمترین خوراک مصرفی و میانگین

نانوسلنیوم بود (.)P<0/05

افزایش وزن زنده مربوط به تیمار شاهد بود که
جدول  -3تأثیر سطوح مختلف نانوسلنیوم (میلیگرم در لیتر) بر عملکرد جوجههای گوشتی در هفتههای مختلف پرورش
Table 3- The effect of different levels Nano-selenium (mg.l) on the performance of broilers reared in different
week
آغازین ( 21-14روزگی)

رشد ( 42-22روزگی)

)Starter (14-21 days
سطوح

خوراک

نانوسلنیوم

مصرفی(گرم(

وزن )گرم(

Nanoselenium

Feed intake

Weight
gain

شاهد

407.70

control
group
0.1 Ppm
نانوسلنیوم

412.12

Nanoselenium
0.2 Ppm
نانوسلنیوم

428.29

Nanoselenium
0.3 Ppm
نانوسلنیوم

432.72

کل دوره (42-14روزگی)

)Grower (22-42 days

)Over all(14-42 days

افزایش

ضریب

خوراک

افزایش

ضریب

خوراک

افزایش

ضریب

تبدیل غذایی

مصرفی(گرم(

وزن )گرم(

تبدیل غذایی

مصرفی(گرم(

وزن )گرم(

تبدیل غذایی

Feed
convesion

Feed
intake

Weight
gain

Feed
convesion

Feed
intake

Weight
gain

Feed
convesion

292.03

1.39

2651.00

1299.30

2.04

1675.50

1.82

293.62

303.62

305.21

1.40

1.41

1.41

2805.80

2690.80

2845.60

1306.00

1299.40

1306.03

2.14

2.07

2.17

3058.70

3218.00

3119.10

3278.30

1699.00

1691.82

1712.91

1.89

1.84

1.91

Nanoselenium
SEM

21.75

6.02

0.09

136.53

8.08

0.10

146.05

28.82

0.09

P-Value

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

* :SEMخطای استاندار میانگینها

نتایج مربوط به تأثیر سطوح مختلف نانوسلنیوم محلوول

ایلئوم روده کوچک جوجوههای گوشوتی در مقایسوه بوا

در آب بر شاخصهای سالمتی جوجههای گوشتی شامل

گروه شاهد افزایش داد ( .)P>0/05ایون در حالیاسوت کوه

شمار ،تعداد باکتریهای ایکوالی و تعداد کل باکتریها

سطوح مختلف نانوسلنیوم محلول در آب اثور معنویداری

در نمونوه محتویوات ایلئووم روده کوچوک جوجوههوای

روی تعداد کل باکتری موجود در نمونه محتویات ایلئووم

گوشتی کشتار شده در جدول  4ارائه شوده اسوت .نتوایج

روده کوچک جوجههای گوشتی نداشوت ،اموا سوطح 0/2

نشان داد که کاربرد سطوح مختلوف نانوسولنیوم محلوول

میلیگرم نانوسلنیوم محلول در آب در مقایسوه بوا گوروه

در آب ،به طور معنیداری تعوداد بواکتری ایکووالی را در
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شاهد باعث کاهش در جمعیت کل بواکتریهوا شوده بوود،

فیز پرکسیمال و قطر دیافیز مشاهده نشد .کمترین مقادیر

لیکن از نظر آماری معنیدار نبود.

وزن ،درصد وزن نسبی ،چگالی و قطر اپیفیز دیستال

جدول  5تأثیر سطوح مختلف نانوسلنیوم محلول در آب

درشت نی در گروه شاهد و بیشترین مقدار وزن ،درصد

بر خصوصیات استخوان درشتنی جوجههای گوشتی

وزن نسبی ،چگالی و قطر اپیفیز دیستال درشتنی در

را نشان میدهد .تفاوت معنیداری بین تیمارها از نظر

تیمار حاوی  0/3میلیگرم در لیتر نانوسلنیوم مشاهده

شاخصهای درصد مادهی خشک ،طول ،حجم ،قطر اپی

شد (.)P<0/05

جدول  – 4اثر سطوح مختلف نانوسلنیوم (میلیگرم در لیتر) محلول در آب بر خصوصیات میکروبی بخش ایلئوم روده کوچک
جوجههای گوشتی در بین تیمارهای مختلف آزمایش (میانگین×)cfu/gr( )107
Table 4- Effect of Nano-selenium (mg.l) water-soluble antimicrobial properties ileum of the small intestine of
)broilers in the experimental treatments (mean × 107) (cfu / gr

سطوح نانوسلنیوم

تعداد کل باکتریها

تعداد باکتری نوع ایکوالی

Nano-selenium

Total bacteria

E.coli bacteria

شاهد (کنترل)

38.25
38.00

25.11b
28.13ab

36.75
37.25

ab

30.00
36.50a

4.41
NS

2.81
0.035

control group

 0.1 ppmنانوسلنیوم
Nano-selenium

 0.2 ppmنانوسلنیوم
Nano-selenium

 0.3 ppmنانوسلنیوم
Nano-selenium

SEM
P-value
* :SEMخطای استاندار میانگینها a, b ،در هر ستون ٬میانگین های با حروف نامشابه دارای اختالف آماری معنیداری میباشند (.)P>0/05
Means within a row with different superscripts are significantly different (P < 0.05).

a–b

تأثیر سطوح مختلف نانوسلنیوم محلول در آب بر کیفیت

حاوی  0/3میلیگرم در لیتر نانوسلنیوم مشاهده شد

بستر جوجههای گوشتی در سن  21روزگی در جدول 6

( .)P>0/05این در حالی است که سطوح مختلف

ارائه شده است .در 21روزگی مقادیر مربوط به pH

نانوسلنیوم محلول در آب در  42روزگی اثر معنیداری

بستر و درصد رطوبت بستر تحت تأثیر معنیدار سطوح

روی  pHبستر جوجههای گوشتی نداشت.

مختلف نانوسلنیوم محلول در آب قرار نگرفت.
جدول  7اثر سطوح مختلف نانوسلنیوم محلول در آب بر
کیفیت بستر جوجههای گوشتی در  42روزگی را نشان
می دهد .درصد رطوبت بستر در  42روزگی تحت تأثیر
معنیدار سطوح مختلف نانوسلنیوم محلول در آب قرار
گرفت ( ،)P>0/05به طوری که بیشترین درصد رطوبت
بستر در گروه شاهد و کمترین درصد رطوبت در تیمار

اثرات سطوح مختلف نانوسلنیوم محلول در آب بر عملکرد ،جمعیت باکتریایی ایلئوم ،خصوصیات استخوان درشتنی ،برخی فراسنجههاي بیوشیمیایی …
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جدول  -5تأثیر سطوح مختلف نانوسلنیوم محلول در آب (میلیگرم در لیتر) بر خصوصیات استخوان درشتنی جوجههای
گوشتی
Table 5- The effects of different levels of water-soluble Nano-selenium (mg.l) characteristics on tibia bone
broilers

سطوح

وزن

ماده خشک

وزن نسبی

خاکستر

طول

حجم

چگالی

قطراپیفیز

قطراپیفیز

قطر دیافیز

(گرم)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(سانتی

(سانتی

(گرم بر سانتی

دیستال

پرکیسمال

(سانتیمتر)

متر)

متر

متر مکعب )

(سانتی متر)

( سانتی متر)

Distal
epiphyseal

Proximal
epiphyseal

1.65b

2.22

نانوسلنیوم
Nanoselenium

شاهد

مکعب)
Wieght

Dry
matter

Comparative
weight

Ash

Length

9.42b

61.84

0.52b

38.15

8.10

Density
volume
8.64

1.06b

Diaphyseal
0.73

control
group
0.1 ppm
نانوسلنیوم

10.26ab

0.59bc

57.12

42.87

9.18

8.77

1.17ab

1.85a

2.40

0.78

Nanoselenium
0.2 ppm
نانوسلنیوم

9.67b

0.55c

58.41

39.59

8.12

8.44

1.14b

1.72ab

2.30

0.75

Nanoselenium
0.3 ppm
نانوسلنیوم

11.34a

0.60a

56.52

43.48

9.21

9.00

1.26a

1.87a

2.42

0.82

Nanoselenium
SEM

0.59

2.14

0.01

2.14

0.20

0.25

0.049

0.06

0.08

0.02

P-value

0.017

NS

0.0002

NS

NS

NS

0.038

0.048

NS

NS

* = SEMخطای استاندار میانگینها؛  a-cدر هر ستون میانگین های با حروف غیرمشابه دارای اختالف معنیداری در سطح آماری  5درصد
هستند.
)Means within a row with different superscripts are significantly different (P < 0.05

a–b

جدول  – 6اثر سطوح مختلف نانوسلینوم محلول در آب (میلیگرم در لیتر) بر کیفیت بستر جوجههای گوشتی در سن  21روزگی
Table 6 - Effect of Nano-selenium in water (mg.l) on the quality of broilers litter on day 21

سطوح نانوسلنیوم

 pHبستر

رطوبت بستر (درصد)

Nano-selenium

PH litter
7.42

Percentage moister
25.52

 0.1 ppmنانوسلنیوم

7.46

30.17

 0.2 ppmنانوسلنیوم

7.56

29.91

 0.3 ppmنانوسلنیوم

7.49

شاهد (کنترل)
control group
Nano-selenium
Nano-selenium
Nano-selenium

SEM
P-value
* = SEMخطای استاندار میانگینها

0.09
NS

25.92
1.62
NS
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جدول -7اثر سطوح مختلف نانوسلنیوم محلول در آب (میلیگرم در لیتر) بر کیفیت بستر جوجههای گوشتی در سن  42روزگی
Table 7 - Effect of Nano-selenium in water (mg.l) on the quality of broilers litter on day 42

سطوح نانوسلنیوم

 pHبستر

رطوبت بستر (درصد)

Nano-selenium

PH litter
8.14

Percentage moister
37.01a

 0.1 ppmنانوسلنیوم

8.17

36.36ab

 0.2 ppmنانوسلنیوم

8.13

33.64ab

8.15

29.44b

شاهد (کنترل)
control group
Nano-selenium
Nano-selenium

 0.3 ppmنانوسلنیوم
Nano-selenium

SEM
P-value

0.01

1.24

NS

0.014

* = SEMخطای استاندار میانگینها a,b ،درج حروف معنیدار نشان دهنده آن است که اختالف معنیدار در سطح آماری  5درصد وجود دارد.
Means within a row with different superscripts are significantly different (P < 0.05).

a–b

تیمارهای مختلف بر سطح فعالیت آنزیم آسپارتاتآمینو

خوراک ،تغییر معنیداری در افزایش عملکرد ایجاد نمی-

ترانسفراز معنی دار نبود ،ولی کاهش در فعالیت این

کند ،مطابقت دارد .همچنین ،وان

و همکاران ( )2011در

آنزیم در نمونههای خون جوجههای گوشتی نشان داد

آزمایش خود شاهد افزایش میانگین وزن زنده و مصرف

که کمترین میزان آسیب اکسیداتیو در بافتهای حساس

خوراک با نانوسلنیوم نسبت به سلنیوم آلی و غیرآلی در

مانند کبد ،در جوجههای تغذیه شده با نانوسلنیوم می

جیره غذایی غازها بودهاند ،اما این تغییرات معنیدار

باشد .همچنین میزان کلسیم و فسفر در سرم خون

نبود .این امر داللت بر افزایش فعالیت سیستم آنزیمی،

جوجههای تغذیه شده با سطوح مختلف نانوسلنیوم

آنتی اکسیدانی و غشاء موکوسی به موازات افزایش

محلول در آب از نظر آماری اختالف معنیداری بین آن-

سطح سلنیوم دانسته شد .میشن

و همکاران ()2005

ها مشاهده نشد .ولی منجر به حفظ میزان کلسیم و فسفر

بیان کردند که استفاده از مناب

در گروههای تیماری مختلف شد.

(نانوسلنیوم ،مخمر سلنیوم و سلنیت سدیم) در جیره باعث

مختلف سلنیوم

میشود که قسمتهایی از ساختمان مواد مغذی که امکان
بحث

یونیزه شدن با آن را دارند ،در معرل تبادل قرار گرفته

نتایج نشان داد که کاربرد سطوح مختلف نانوسلنیوم

و در نتیجه با افزایش سطح نواحی واکنشپذیر ،به عمل

محلول در آب ،تأثیر معنیداری بر مصرف خوراک،

آنزیمهای گوارشی و غشاء موکوسی برای جذب بیشتر

میانگین افزایش وزن جوجهها و ضریب تبدیل غذایی در

مواد مغذی در طی گوار ،کمک شود.

دوره آغازین (14 -21روزگی) ،دوره رشد ( 42-22روزگی)

نتایج عملکرد بدست آمده با نتایج حاصل از تحقیقهای

و کل دوره آزمایش نداشت ( .)P<0/05نتایج حاصل از

وکیلی و بهرام ( )1389و میلر و همکاران ( )1972در

آزمایش حاضر با مشاهدات تحقیق کای و همکاران

جوجههای گوشتی مطابقت دارد که سطح مورد استفاده

( )2012که نشان میدهد استفاده از نانوسلنیوم در

سلنیوم در آزمایش آنها  0/20میلیگرم بر کیلوگرم بود.

اثرات سطوح مختلف نانوسلنیوم محلول در آب بر عملکرد ،جمعیت باکتریایی ایلئوم ،خصوصیات استخوان درشتنی ،برخی فراسنجههاي بیوشیمیایی …
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هشت بخش در میلیون تأثیری بر افزایش عملکرد نداشت.

که عنوان نمودند استفاده از سلنیوم در سطوح یک تا
جدول  -8اثر سطوح مختلف نانوسلنیوم محلول در آب (میلیگرم در لیتر) بر فراسنجههای خونی جوجههای گوشتی
Table 8 - Effect of Nano-selenium in water (mg.l) on blood parameters of broilers

کلسیم

فسفر

سطوح نانوسلنیوم
Nano-selenium

Calcium

Phosphorus

آالنین

آلکالینفسفاتاز

آسپارتات

آمینوترانسفراز

آمینوترانسفراز

Alanin amino
transferase

Aspartate

(میلیگرم در دسیلیتر)

amino transferase

Alkalin
phosphatase

(واحد بینالمللی در لیتر)

شاهد

6.10

9.60

8.50b

259.25

1252.50a

 0.1 Ppmنانوسلنیوم

6.47

9.75

11.75ab

244.25

984.00b

 0.2 ppmنانوسلنیوم

6.48

9.45

12.25a

217.75

1103.00ab

 0.3 ppmنانوسلنیوم

6.25

9.35

11.00ab

229.00

1154.00ab

0.23

0.45

1.54

18.75

60.54

NS

0.045

NS

0.032

control group
Nano-selenium
Nano-selenium
Nano-selenium

SEM
P-Value

NS

* :SEMخطای استاندارد میانگینها.

a,b

در هر ستون حروف نامتشابه وجود تفاوت معنیدار میان میانگینها را نشان میدهد.
)Means within a row with different superscripts are significantly different (P < 0.05

a–b

فلهگاری و همکاران ( )2013اعالم کردند که استفاده از

از جوجههای تغذیه شده با سدیم سلنیت بود اما این

 0/4میلیگرم بر کیلوگرم سلنیوم به همراه  50میلیگرم

افزایش معنیدار نبود .میلر و همکاران ( )1972نشان

بر کیلوگرم نانونقره ،نه تنها رشد جوجه را بهتر نکرد

دادند که سلنیوم در غلظتهای پایینتر باعث حفظ بافت

بلکه در برخی موارد اثر منفی روی سالمتی و ایمنی

عضله شده و کمتر باعث افزایش وزن میشود و در

ال
جوجههای گوشتی داشت که علت این پدیده احتما ً

مقادیر باالتر ،سلنیوم باعث آسیب بیش از حد سلولی

ناشی از افزایش تنشهای اکسایشی در اثر افزایش آنتی

ناشی از اکسیداسیون میشود که این پدیده منجر به دف

اکسیدانها در بدن باشد .همچنین ،آنها در مطالعه خود

زیاد آب از بدن میشود (سورای .)2002

نشان دادند که افزایش سلنیوم در جیره باعث کاهش

در مقابل نتایج این تحقیق با گزارشات جداگانه میشن و

آنزیمهای گوارشی شده که کاهش سرعت عبور غذا ،افت

همکاران ( )2005و فوگزیان

و همکاران ( )2009که اثرات

عملکرد و ضریب تبدیل را به همراه خواهد داشت .عالوه

نانوسلنیوم را در جوجههای گوشتی مورد آزمون قرار

بر آن ،میکاالسکی و همکاران ( )2009و کینال و همکاران

داده بودند ،در تضاد میباشد .آنها مشاهده کردند که

( )2012در آزمایشات جداگانه خود گزار ،کردند که

استفاده از مناب مختلف سلنیوم در جیره غذایی جوجه

افزایش وزن زنده و مصرف خوراک جوجههای گوشتی

های گوشتی سبب افزایش معنیدار میانگین وزن زنده و

تحت تیمار مخمر سلنیوم غنی شده در  42روزگی بیشتر

مصرف خوراک شد .عالوه بر آن ،در مطالعات خود بیان
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کردند که نانوسلنیوم و دیگر مناب
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مختلف سلنیوم

نگهداری آب و مبارزه با مایکوتوکسینها و عوامل

موجب افزایش رشد و هضم مواد مغذی میشوند

پاتونندار میشود (میکاالسکی و همکاران .)2009

(میشن و همکاران  )2005و چنین ترکیباتی باعث تحریک

میکروگانیسمهای روده به وضعیت سلنیوم جیره غوذایی

ترشحات درونریز در روده کوچک ،پانکراس و کبد می

حساس هستند .نتوایج نشوان مویدهود کوه جیوره غوذایی

و همکاران

حاوی سلنیوم میتواند بر ترکیوب و تعوداد بواکتریهوای

 .)2011همچنین ،چوکت و همکاران ( )2004نشان دادند که

موجود و استقرار آنها در دستگاه گوار ،تأثیر بگوذارد.

عملکرد جوجههای گوشتی میتواند توس دریافت مناب

این یافته ممکون اسوت مورتب بوه اسوتفادهی از سولنیوم

مختلف سلنیوم آلی و غیرآلی در جیرههای غذایی تحت

توس میکروارگانیسمهای مختلف و سومیت سولنیوم بور

تأثیر قرار بگیرد و نقش مثبتی بر بهبودی مصرف

روی میکووروبهووای مشخصووی باشوود چوورا کووه توانووایی

خوراک و افزایش وزن جوجههای گوشتی داشته باشد.

میکروارگانیسم های دستگاه گوار ،برای جذب ،استفاده

دلیل این امر ممکن است مربوط به این امر باشد که

و حذف مواد مغوذی (سولنیوم) ،بسوته بوه نووع چگوونگی

سلنیوم آلی میتواند از طریق روده عبور و وارد جریان

ورود مواد مغذی (سلنیوم) به دستگاه گووار ،مویباشود

خون شده که حمل و نقل آن به صورت فعال میباشد،

(مارینا و همکاران  .)2011نتایج بدست آموده از میوزان کول

انتشار ساده

باکتریها و باکتری ایکوالی در این آزمایش مشابه نتایج

صورت میگیرد (آرتور و بکت  .)1994برخی محققین

ین و همکاران ( )2009در جوجههای گوشتی بووده اسوت.

و همکاران ( )2009و کای و همکاران

تحقیقات انجام شده توس ین و همکاران ( )2009نشوان

( )2012چنین بیان کردند که شاید علت بهبود ضریب

داند که تعداد کل میکروارگانیسمها و باکتری ایکوالی در

تبدیل خوراک و عملکرد در جوجههای گوشتی تغذیه

روده جوجههای گوشتی در زمان مصرف  0/3میلیگورم

شده با سطوح مختلف نانوسلنیوم و سلنیوم ،مربوط به

بر کیلوگرم سولنیوم آلوی و غیرآلوی بوه ترتیوب  31و 97

حفظ عملکرد ،افزایش جذب رودهای ،افزایش توانایی

درصد افزایش یافته بودند .تعداد کلی میکروارگانیسومهوا

هضم چربیهایی که بر روی سلولهای موکوسی روده

در نننوم و رکتوم افزایش جزیی داشتند و باکتری اسوید

قرار گرفتهاند و تبدیل بیشتر تیروکسین به ترییدو

الکتیک در نننوم و رکتوم گروه تغذیه شوده بوا سولنیوم

تیرونین باشد .با این حال اختالفاتی که بین محققین در

غیرآلی کمتر بود .زموانی کوه سولنیوم آلوی مصورف موی

رابطه با سلنیوم وجود دارد ،ناشی از مناب و غلظتهای

شود ،این ترکیب به سرعت به درون بواکتریهوای مضور

مختلف سلنیوم میباشد .سلنیوم عالوه بر آنزیم GSH-

نفوذ میکند و باعث از بوین رفوتن فلوور میکروبوی مضور

 PXدر ساختار دیگر سلنوآنزیمهای فعال چون

میشود و از سوی دیگر باعث اثرگذاری بر بواکتریهوای

آیودوترئونین5دئودیناز وجود دارد و مان از متابولیسم

مفید میشود .به نظر میرسد که باکتریهای سودمند (از

هورمونهای غیرطبیعی میشود .به همین علت گفته شده

قبیل الکتوباسیلوس و بیفیودوباکتریوم) مویتواننود از طریوق

که سلنیوم باعث بهبود عملکرد رشد در طیور میشود

حذف رقابتی تعداد باکتریهای مضر هماننود ایکووالی را

(آرتور و بکت  .)1994در مجموع آزمایشات متعددی نشان

در روده کاهش دهند .عالوه بر آن ،آنها بیان کردنود کوه

داده است که جیرههای غذایی با مکملهای سلنیومدار

در زمووان اسووتفاده از سوولنیوم غیرآلووی ،کوواهش جمعیووت

هیچ اثری بر افزایش وزن زنده جوجههای گوشتی ندارند

الکتوباسویل سووبب افووزایش جمعیووت ایکوووالی در دیووواره

و استفادهی از سلنیوم در جیرهها به مقدار کمی بیشتر

روده جوجههای گوشتی در مقایسه با گروههای دریافوت

از  NRCتنها منجر به کاهش مرم و میر و بهبود ظرفیت

کننده سلنیوم آلی میگردد .در واقو سولنیوم آلوی دارای

شوند که کمک به عمل هضم میشوند (وان

در حالی که جذب سلنیوم غیرآلی توس
چون فوگزیان
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قابلیت زیستی و تعامل بهتری بوا بواکتریهوا و خاصویت

در صورتی که نتایج این آزمایش با نتایج محققانی چون

آنتیاکسیدانی قویتری نسبت به دیگر اشکال آن اسوت و

یان

و همکاران ( )2009در مو ،،زهیها و همکاران

عووالوه بوور آن ،فوورم آلووی سوولنیوم سوومیت کوومتووری دارد

( )2011در س

(یوتربووک و همکوواران  .)2005هوومچنووین ،آزمایشووات انجووام

تخمگذار مغایرت دارد .آنها گزار،کردند که استفاده از

گرفته توس کوز و همکاران ( )1996نشان دادنود کوه بوا

پروبیوتیکها در سطح  0/5میلیگرم سلنیوم در هر گرم

افزودن سلنیوم غیرآلی به جیره حیوانوات ،سوبب التهواب

پروبیوتیک در مرغ و مو ،و سطح  173/5میلیگرم

دستگاه گوار ،شده و شورای نوامطلوبی بورای فعالیوت

سلنیوم در هر گرم پروبیوتیک در س

منجر به افزایش

میکروبها در روده کوچک فوراهم مویآورد و در نتیجوه

قابل توجهی در تعداد باکتریهای الکتوباسیلوس و

میزان افزایش وزن را کاهش میدهود .التهواب حاصوله از

بیفیدوباکتریوم و همچنین کاهش معنیداری در جمعیت

مصوورف زیوواد سوولنیوم در نتیجووه القووا یووا ایجوواد اشووکال

باکتریهای اشرشیاکلی ،استافیلوکوکوس و انتروکوکس

اکسیژنی فعال (رادیکال آزاد اکسیژنی) ایجواد میشوود کوه

در سکوم میگردد .پروبیوتیکها به همراه سلنیوم می

ممکن است موجب کاهش توانایی پرنده در بروز حوداکثر

توانند از تکثیر باکتریهای مضر و اتصال آنها به

توان تولیدی شود .در تحقیق حاضر ،تعداد کول بواکتری-

دیواره دستگاه گوار ،جلوگیری کرده و با افزایش

های رودهی بطور غیرمعنیداری کاهش یافتوه اسوت .بوه

فعالیت آنزیمهای آمیالز و لیپاز منجر به تغییر در

نظوور موویرسوود موواده بکووار بوورده شووده در ایوون آزمووایش

جمعیت میکروگانیسمهای سکوم شوند .همچنین ،بیان

خصوصاً در حالت محلول ،شرای الزم بورای دسترسوی

کردند که مواد افزودنی استفاده شده در حالت ترکیبی

آسوووان و جوووذب راحووووتتووور نانوسووولنیوم توسوووو

در استقرار جمعیت میکروبی مناسب در دستگاه گوار،

میکروارگانیسوومهووای مضوور را فووراهم نموووده ،و رشوود

اهمیت باالیی دارد و به دنبال ایجاد تغییرات مناسب در

باکتری ایکوالی را مهیا نموده و در نتیجه تعوداد بواکتری

جمعیت میکروبی به خصوص در روده کوچک ،ظرفیت

ایکوالی به طور معنی داری افزایش یافته است .با توجوه

هضم و میزان آنزیمهای گوارشی ،افزایش و اتالف مواد

به نظریه حذف رقابتی که بیان میکند باکتریهای مفیدی

مغذی ،کاهش مییابد .این دو اثر مقدار مواد مغذی جذب

که به دیواره روده متصل میشوند باید بوا بواکتریهوای

شده از محتویات روده کوچک را افزایش میدهند و در

بیماریزا چون ایکوالی و سالمونال رقابت کنند و آنها را

نتیجه سبب بهبود راندمان خوراک مصرفی میشوند

در روده کوواهش دهنوود (پریزادیووان و همکوواران  )1391امووا

(یان

و

تحقیقات آزمایش حاضور نشوان داده اسوت کوه افوزایش

همکاران ( )2009گزار ،کردند که باکتری ایکوالی در

باکتری ایکوالی سبب کاهش جمعیت باکتریهای مفید در

محی کشت مو ،زمانی که تحت تأثیر پروبیوتیکها به

دیواره روده جوجههوای تغذیوه شوده بوا نانوسولنیوم در

تنهایی قرار گیرد ،پس از  28روز از زمان تزریق میزان

سطح  0/3میلیگرم نانوسلنیوم محلول در آب در مقایسه

باکتری ایکوالی در محی کشت کاهش قابل توجهی می

بوا گوروه شواهد شوده و کواهش جمعیوت کول بوواکتری را

یابد در حالی که اگر به محی

کشت باکتری عالوه بر

بدنبال داشوته اسوت .پریزادیوان و همکواران ( )1391بیوان

تزریق پروبیوتیک ،مقدار کمی سلنیوم در سطح 0/5

کردند که این نووع تغییور جمعیوت بواکتریهوا و افوزایش

میلیگرم سلنیت سدیم در هر گرم پروبیوتیک استفاده

یافتن باکتریهای مضرر منجر به اسهال در روده خوک-

شود ،کاهش قابل توجهی در باکتری ایکوالی در مدت

ها میشود.

زمان  96ساعت پس از تزریق مشاهده میگردد که این

و یان

و همکاران ( )2010در مرغان

و همکاران  2010و ین و همکاران  .)2009یان

ناشیاز وجود سلنیوم و بهبود وضعیت آنتیاکسیدانی
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است ،که موجب افزایش ایمنی محی

زیست داخلی

شود و به گونهای میتوان از آن برای درمان انواع

دستگاه گوار ،میشود .در نتیجه ،پروبیوتیک غنی از

سرطانها و بیمارهای رودهای استفاده کرد.

سلنیوم به شدت میتواند میزان باکتری ایکوالی را در

ذرات نانوسلنیوم ،خوشههایی از اتمهای سلنیوم به قطر

شرای آزمایشگاهی کاهش دهد (یان و همکاران .)2009

 10-200نانومتر هستند که با اتصال به سطح غشای

فناوری نانو محققان را قادر ساخته است که با استفاده

باکتری وارد آنها شده و با تغییر در مورفولونی و

از تولید نانو ذرات ،بتوان از آنها در طیف گستردهای از

نفوذپذیری غشا و تأثیر در زنجیرهی تنفسی و تقسیم

برنامههای کاربردی استفاده کرد .نانو ذرات در مقایسه

سلولی ،در نهایت منجر به مرم سلولی میگردد (استولز

با میکروذرات باعث افزایش مساحت سطح شده که در

و همکاران  2006و مارینا و همکاران  .)2011تحقیقات اخیر

نتیجه تعامل بیولونیکی با باکتریها را افزایش میدهد

دانشمندان نشان میدهد زمانی که سلنیوم با باکتریها و

و توماس ( )2011در انسان

قارچها مواجه میشود ،سیستم تنفسی آنها مختل شده

گزار ،کردند که استفاده از نانوسلنیوم سبب تغییراتی

و آنها را از کار میاندازد (یان و همکاران  .)2009نکتهای

در باکتری استافیلوکوکس ارئوس میشود .در این

که در فعالیت متابولیکی باکتریها ثابت شده ،تنفس

بررسی بیان کردند که جمعیت باکتریهای گرم مثبت و

سلولی و احتیاج به انرنی برای انجام تمام مراحل زندگی

منفی حساس به نانوسلنیوم میباشند و برای نانوسلنیوم

است .در تنفس هوازی ،تولید انرنی از طریق آنزیمهای

فعالیت آنتیباکتریایی ذکر کردند در این گزار ،آنها

تنفسی که به زنجیره تنفسی متکی هستند ،انجام میگیرد.

اعالم کردند زمانی که استفاده از نانوسلنیوم  90nmبه

به احتمال زیاد سلنیوم با برهم زدن زنجیره تنفسی باعث

کشت برسد،

از بین رفتن سلول باکتری میشود (زهیها و همکاران

این ذرات سبب کاهش رشد سلولهای ارئوس میگردد،

 .)2011لذا نتایج این گزارشات با نتایج این آزمایش در

به شکلی که دانههای نامنظمی در غشای سلول باکتری

تضاد میباشد و نانوسلنیوم با این مکانیسم باید اثر می-

ایجاد میشود و از این طریق سبب از بین رفتن غشای و

کرد اما حال که اثر نکرده که این امر بدلیل وجود شرای

دیواره سلولی باکتری میگردد .لذا شاید علت عدم تأثیر

استرسزا و وجود ذرات ریز گرد و غبار در سالن

مثبت و حتی منفی نانوسلنیوم در آزمایش حاضر را به

پرور ،میباشد .از سوی دیگر فلور میکروبی روده

اندازه ذرات نانوسلنیوم مصرف شده آن نسبت داد که

نسبتاً ناپایدار است و به سادگی به وسیله عوامل تنشزا

اندازهی نانو ذرات سلنیوم استفاده شده در این آزمایش

تحت تأثیر قرار میگیرد .هر چند پرندهها در مقایسه با

 40nmمیباشد در حالی که اندازه ذرات نانوسلنیوم در

دیگر گونههای جانوری بهره تغذیهای اندکی از جمعیت

(فون و توماس  .)2011فون

سطح  31میلیگرم بر میلیلیتر در محی

و

میکروبی روده دارند (پریرا و جیلز .)2002 ،لذا بهنظر می-

توماس ( )2011اعالم کردند که اندازه ذرات نانوسلنیوم با

رسد نانوسلنیوم استفاده شده در این آزمایش با تغییر

تعداد و زندهمانی باکتریها رابطه معکوس دارد که هر

در جمعیت میکروبی روده ،با ایجاد شرای

اکولونیکی

قدر اندازه ذرات نانوسلنیوم در سطح باال باشد میزان

نامناسب (گرد و غبار و استرس) ،موقعیت را برای رشد

باکتریهای مضر و باکتریهای مفید به ترتیب کاهش و

باکتری ایکوالی فراهم نمودهاند که فراهم سازی محی

افزایش مییابد .همچنین ،بیان کردند که هر قدر اندازه

برای ایکوالی موجب عدم تأثیر مثبت و حتی منفی

ذرات نانوسلنیوم در حدود  80 -100nmباشد این

نانوسلنیوم بر عملکرد و باکتریهای مفید شده است ،به

تغییرات باکتریها به طور چشمگیری قابل مشاهده می

طوری که نتایج این آزمایش مؤید این موضوع میباشد.

آزمایش فون

و توماس ( 90nm ،)2011بود .فون
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گزارشی مبنی بر تأثیر نانوسلنیوم و سلنیوم بر

( .)P<0/05رنمستر و همکاران ( )2007بیان کردند که

استخوان درشتنی جوجههای گوشتی یافت نشد و با

استفاده از سلنیوم به میزان  0/3میلیگرم به جیرهی

توجه به این امر میتوان نتایج این تحقیق را با اثر

حاوی  0/5میلیگرم روی ،میزان خاکستر استخوان،

سلنیوم بر استخوان درشتنی مو ،مقایسه کرد .مطالعه

حجم ،طول ،عرل و وزن استخوان درشتنی را به طور

تجربی افرادی نظیر رودریگو ( ،)2001رنمستر و

قابل توجهی افزایش میدهد .گو و همکاران ( )2005اعالم

همکاران ( )2007و دبدبوراه و همکاران ( )2012نشان

کردند که استفاده از سلنیوم هنگام کافی بودن میزان

دادند که عقبماندگی رشد ناشی از کمبود سلنیوم با

روی جیره ،سبب افزایش میزان خاکستر درشتنی می

اختالل در متابولیسم استخوان و نرمی استخوان ارتباط

شود ،اما هنگامی که میزان روی جیره کم باشد ،استفاده

دارد و کمبود سلنیوم باعث افزایش ماده خشک ،کاهش

از سلنیوم تأثیر کمتری بر میزان خاکستر استخوان

رشد و نرمی استخوان و کاهش درصد مواد معدنی

درشتنی دارد .نتایج آزمایش حاضر نشان میدهد که

موجود در استخوان درشتنی و نازکنی و در نهایت

طول ،حجم و وزن استخوان درشتنی در جوجههای

منجر به پوکی استخوان ،میشود و در صورت برطرف

تغذیه شده با نانوسلنیوم نسبت به تیمار شاهد بیشتر

نمودن این کمبود ،میتوان وزن و رشد استخوان

بوده ،لذا بنظر میرسد بین وزن بدن و وزن استخوان

درشتنی ،نازکنی و مقدار مواد معدنی موجود در

همبستگی مثبت معنیداری وجود داشته باشد .آق و

استخوان و درصد خاکستر را افزایش داد و از سوی

همکاران ( )2013نشان دادند که همبستگی معنیداری بین

دیگر باعث کاهش مادهی خشک موجود در استخوان شد

استحکام استخوان با وزن و طول استخوان نیز وجود

که این گزارشات با نتایج حاضر ،مشابهت دارد .سلنیوم

دارد ،بنابراین میتوان استحکام استخوان را از روی

جزء ضروری از آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز است که از

شاخصهای وزن و طول استخوان پیشبینی نمود.

طریق تقویت سیستم دفاعی اکسیدانی به کاهش غلظت

محققینی چون رنمستر و همکاران ( )2007و دبدبوراه

فعال اکسیژن در سلولهای استخوانی میپردازد (کوز و

و همکاران ( )2012بیان کردند که کمبود سلنیوم همراه با

همکاران .)1996

اختالل در متابولیسم استخوان و استئوپنی ،باعث القاء

رودریگو ( )2001گزار ،کرد که کمبود سلنیوم باعث

مهار رشد استخوانها میشود .از آنجا که کمبود سلنیوم

کاهش وزن و طول استخوان به میزان  31درصد و 13

با کاهش مصرف کل مواد غذایی همراه بوده ،میتوان

درصد در مقایسه با گروه دریافت کننده سلنیوم به

وجود تفاوت در وزن بدن و وزن استخوان بین گروه

میزان  0/2میلیگرم در هر کیلوگرم میشود و جیرههای

های حاوی سلنیوم با شاهد را نشان داد .این محققان

فاقد سلنیوم با کاهش 50درصدی از میزان کلسیم

گزار ،کردند که کمبود سلنیوم میتواند از طریق کاهش

پالسما و افزایش آلکالینفسفاتاز مواجه شده که منجر به

در تولید هورمونهای استرونن ،هورمون رشد ،فاکتور

کاهش  21و  23درصد از مواد معدنی موجود در

رشد شبه انسولین و کلسیم پالسما بر آنزیم دیدیناز اثر

استخوان درشتنی و نازکنی میگردد ( )P>0/01و یک

کند و باعث جلوگیری از تبدیل شدن  T4به  T3شود که

کاهش  43درصدی در حجم استخوان متافیز ران در

این امر میتواند در سوخت و ساز بدن ،استخوان ،حجم

مو،های فاقد سلنیوم نیز نشان داده شد .نتایج حاصل

مفاصل،غضروفها ،بازسازی و ترمیم استخوان آسیب

از اثرات اصلی تیمارها در آزمایش حاضر نشان داد که

دیده ،اختالل ایجاد کند.

افزودن نانوسلنیوم منجر به افزایش درصد خاکستر

افزایش سرعت عبور غذا از دستگاه گوار ،و کاهش

استخوان شده ،لیکن از نظر آماری معنیدار نبوده است

مدت زمان قرار گرفتن خوراک در معرل اسید معده ،و
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افزایش اسیدیته روده ،باعث میشود جذب کلسیم و

رطوبت بستر در  42روزگی را نشان داد ).(P<0/05

فسفر کاهش یابد .این امر منجر به افزایش دف کلسیم و

بستر طیور یکی از عواملی است که میتواند به طور

فسفر ،و کاهش میزان ابقای ظاهری این دو عنصر و

معنیداری عملکرد طیور را تحت تأثیر قرار دهد که می

کاهش رسوب کلسیم و فسفر در استخوان میگردد )کال

تواند بر روی غلظت گازهای درون سالن تأثیر داشته

و سالیوان  .)1977برخی از محققین بیان کردند که

باشد .گاز آمونیاک یکی از گازهای تولیدی در سالنهای

استفاده از سلنیوم سبب افزایش میزان کلسیم و نرخ

پرور ،طیور است که از تجزیه اسیداوریک به وسیله

رسوب آن در استخوان میشود .اثرات مفید سلنیوم

میکروگانیسمها در بستر ایجاد میشود (کیتای .)1979

ممکن است مربوط به خاصیت تبادلی و تعاملی با

بررسی اثرات گاز آمونیاک نشان میدهد که آمونیاک

یکسری از یونها باشد که منجر به افزایش تشکیل

باعث افزایش آسیبهای کبدی ،کلیوی و ایجاد زخمهای

استخوان میشود (رنمستر و همکاران  2007و دبدبوراه و

استخوانی میشود (کارلی  .)1984میزان خروج گاز

همکاران  .)2012ساکارای و همکاران ( )2007و ساندکای

آمونیاک از بستر طیور وابسته به  ،pHرطوبت ،دما،

و همکاران ( )2011اعالم کردند بیمارانی که آنتیاکسیدان

تهویه و غلظت آمونیوم بستر میباشد (رسی و همکاران

(ویتامینهای  E ،Aو  Cعالوه بر  )Seدریافت میکنند ،با

 .)1980کاهش رطوبت بستر به نوبه خود سبب کاهش

افزایش قابل توجهی در محتوای سطح استئوکالسین،

تولید آمونیاک و در نتیجه کاهش  pHبستر میشود (آق

تولید کالنن ،رشد و تکثیر غضروفها ،فعالیتهای

و همکاران .)2013

آنزیمهای قلیایی فسفاتاز و کلسیم مواجه میشوند که

همانطور که از نتایج جدول مشخص است استفاده ار

این امر با توجه به نقش مهم سلنیوم در بیان تیروکسین

نانوسلنیوم سبب کاهش معنیداری در میزان رطوبت

ردوکتاز و دیگر سلنوپروتئینها در سلولهای استخوانی

بستر شده است که میتواند به علت ویژگی سلنیوم از

که یک وسیله مهم در تنظیم ،ساخت و بازسازی

قبیل کاهش از دست دادن آب بافتی و حفظ آن در بافت-

استخوان میباشد ،همچنین با توجه به نقش دیگر سلنیوم

ها دانست از سوی دیگر با جابجایی بستر که به طور

در تشکیل سیستم اسکلت و سوخت و ساز بدن و

متوس

روزی  2مرتبه این کار صورت میگرفت

همچنین خاصیت تبادل یونها در استخوان میتوان

توانست نقش قابل توجه در کاهش رطوبت بستر داشته

انتظار داشت که افزایش سلنیوم مورد استفاده میتواند

باشد .روزلر و کارسون ( )1968نشان دادند که اندازه

سبب ترمیم استخوانها و جلوگیری از پوکی استخوان

ذرات ،جابجایی و زیر و رو کردن بستر بر روی ظرفیت

شود (ساکارای و همکاران  .)2007کمانلی و همکاران

آزادسازی رطوبت از آن تأثیر میگذارد .با جابجایی و

( )2004نشان دادند که سلنیوم برای سنتز  T3و

کوچکتر شدن ذرات ،بستر تمایل کمتری به حفظ

هموستاز هورمون تیروئید مورد نیاز است و سلنیوم به

رطوبت از خود را نشان میدهد و ظرفیت آزادسازی

طور غیرمستقیم ممکن است از طریق هورمونهای

رطوبت در آنها باالتر میشود.

تیروئیدی و همچنین ممکن است به طور مستقیم از طریق

در مطالعه حاضر ،استفاده از نانوسلنیوم به صورت

خواص آنتیاکسیدانی خود ،حفاظت استخوانها را

محلول منجر به افزایش فعالیت و مقدار آنزیم آالنین

برعهده بگیرد.

آمینوترانسفراز و کاهش آنزیمهای آسپارتاتآمینو

سطوح مختلف نانوسلنیوم تأثیر معنیداری بر  pHو

ترانسفراز و آلکالینفسفاتاز در سرم نمونههای سرم

درصد رطوبت بستر در  21روزگی و  pHبستر در 42

شد .کبد اولین اندام دریافت کننده موادغذایی جذب شده

روزگی نداشت ( ،)P<0/05اما کاهش معنیداری بر درصد

و سایر مواد خارجی هستند .کبد اندامی فعال از نظر

اثرات سطوح مختلف نانوسلنیوم محلول در آب بر عملکرد ،جمعیت باکتریایی ایلئوم ،خصوصیات استخوان درشتنی ،برخی فراسنجههاي بیوشیمیایی …
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متابولیکی است که دارای آنزیمهایی بوده ،که سایر

گلوتاتیونپراکسیداز براى حفظ سلولها را کاهش مى-

اندامهای بدن را مواجه با مواد سمی محافظت میکند .از

دهد و این موضوع مىتواند دلیلى بر افزایش غلظت آنزیم

این رو فعالیت طبیعی این ارگان تأثیر بسیاری بر سالمت

گلوتاتیون و آنزیمهای کبدی باشد .با توجه به اینکه کبد

سایر اندامها دارد .این ارگان نسبت به آسیبهای

نقش سم زدایی را در بدن به عهده دارد ،بنابراین مکمل

آکسیداتیو و رادیکالهای آزاد بسیار حساس میباشد.

سازی جیره با ترکیبات آنتیاکسیدانی عملکرد کبد را

افزایش فعالیت آنزیمهای کبدی آالنینآمینوترانسفراز،

بهبود میبخشد ،زیرا سلنیوم ترکیب ساختاری ویژه

آسپارتاتآمینوترانسفراز و آلکالینفسفاتاز نیز آن را

آنتی اکسیدانهای بدن است .سلنیوم به واسطه خاصیت

تأیید نمود که شاخص آسیب کبدی است (محمدی و

آنتی اکسیدانی باعث افزایش توان سیستم ایمنی در برابر

همکاران  .)2012اندازهگیری این آنزیمها در تشخیص

عوامل تنشزا میشود (چان و همکاران  .)2009احمدی و

بیماریهای کبد و استخوان ارزشمند هستند .در این

همکاران ( )2012نشان دادند که افزایش آنزیمهای کبدی

بیماریها آلکالینفسفاتاز خون در نتیجه افزایش خروج

میتواند با افزایش استرس اکسیداتیو و پراکسیداسیون

از استخوان و کبد به خون افزایش مییابد (موس .)1982

چربیها و آزاد شدن رادیکالهای آزاد در بدن مرتب

از طرفی ،آلکالین فسفاتاز از پروتئینهای غشایی بوده و

باشد (جیان و همکاران .)2009

میتواند در نفوذ پذیری غشا و نقل و انتقال مواد ایفای

گزار ،شده است یکی از علل افزایش میزان کلسیم

نقش کند (روسالکی و فو  .)1984بر اساس نتایج سورای

خون ،افزایش زمان عبور مواد غذایی از دستگاه گوار،

( ،)2002میکاالسکی و همکاران ( )2009و کای و همکاران

میباشد (کشاورز  .)1991افزایش کلسیم سرم خون و به

( )2012گزار ،شده است که در صورت دریافت مقادیر

تب

آن افزایش میزان کلسیم در خاکستر استخوان

زیاد سلنیوم معدنی ،آسیبهای اکسیداتیو و سمیت کبدی

درشتنی موجب استحکام اسکلت بدن ،سالمتی و بهبود

افزایش مییابد و در صورت افزایش سلنیوم معدنی ،یک

عملکرد طیور میگردد (لطفالهیان و همکاران  .)1383با

نوع کمخونی شدید نیز مشاهده میشود و لذا سلنیوم به

وجود عدم معنیدار بودن میزان کلسیم در این آزمایش،

عنوان یک ترکیب سمی شناخته میشود .علت این امر را

اما از نظر عددی استفاده از نانوسلنیوم سبب افزایش

میتوان به اثر سلنیوم در افزایش بیان نن ترانسفرین به

جزئی در مقدار کلسیم سرم خون نسبت به تیمار شاهد

عنوان ناقل آهن به درون سلول نسبت داد .کای و

شد .دلیل این امر را میتوان در خصوصیات خاص

همکاران ( )2012گزار ،کردند که در صورت مصرف

سلنیوم جستجو کرد ،چرا که سلنیوم در درون دستگاه

نانوسلنیوم میتوان منجر به جلوگیری از فعالیت

گوار ،کاتیونهایی همچون کلسیم ،روی ،ید و مس را

رادیکالهای آزاد در کبد نسبت به تیمار شاهد که حاوی

آزاد میکند (ساساکی و همکاران  .)1994کلسیم و فسفر

سلنیوم میباشد ،شد .آنها در گزار ،خود اعالم کردند

موجود در خون در اعمالی همچون برقراری  pHمناسب

نانوسلنیوم که براساس تکنولونی نانو از عنصر معدنی

بدن ،فشار اسمزی ،حفظ قابلیت غشاء سلول و حالت

سلنیوم ساخته میشود .سمیت کمتر و تأثیر بیوشیمیایی

کلوئیدی شرکت دارند )کال و سالیوان  .)1977مطالعات

بیشتری نسبت به سلنیوم دارد .لین و همکاران ()2006

برای شاخصهای خونی در جوجههای گوشتی اندک

اعالم کردند که در شرای تنش افزودن سلنیوم به میزان

هستند ،لذا از مطالعات صورت گرفته بر مو ،استفاده

 0/5میلیگرم بر کیلوگرم در جیره غذایى جوجههای

شد .خان و همکاران ( )1993در مطالعهای ،اثرات سمیت

گوشتی موجب ابقاى بیشتر ویتامین  Eدر پالسما شده

با سلنیوم معدنی در مو ،بررسی کردند و مشاهده

که این ویتامین با کاهش تولید هیدروپراکسیدازها نیاز

کردند که افزایش سلنیوم معدنی در سطح  0/5میلیگرم
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بر کیلوگرم منجر به اثرات مضری بر پارامترهای خونی

نقش نانو ذرات در غذا در بیماری التهابی دستگاه

و تغییرات شدیدی در آسپارتاتآمینوترانسفراز و

گوار ،در اثر وجود این ذرات در غذا و به دنبال آن

آلکالینفسفاتاز سرم میشود .تحقیقات سیهام و نابیال

ایجاد التهاب مستقیم دستگاه گوار ،و بروز ناهنجاری

( )2008بر روی مو،های بالغ تغذیه شده با  0/5میلی

مزمن گوارشی در انسان گزار ،شده است (گاتی .)2004

گرم بر کیلوگرم کلرید جیوه به همراه سلنیوم در سطح

تحقیقات جوپینتا و همکاران ( )2008و مظاهراسدی و

های  0/2 ،0/1 ،0و  0/3میلیگرم بر کیلوگرم طراحی شد

غالمیقوامآبادی ( )1389نشان میدهند که نانو مواد

و کاهش قابل توجهی در سطوح آالنینآمینوترانسفراز،

میتوانند از طریق غشای سلولی به راحتی عبور کرده و

آسپارتاتآمینوترانسفراز و افزایش قابل توجهی آلکالین

باعث ایجاد اثرات سمی بر سالمت انسان شود .هر چند

فسفاتاز به طور قابل توجهی در مقایسه با گروهی که

گزارشات و تبلیغات فراوانی در رابطه با بیخطر بودن و

تنها جیوه دریافت کرده بودند ،مشاهده گردید .همچنین

عدم وجود بقایای دارویی نانو ذرات وجود دارد (احمدی

دمردا )2007( ،اثر سلنیوم را در جیره مو ،بههمراه

 )2012ولی از آنجا که این مواد در انسان باعث عوارل

اثرات سمی جیوه بررسی کرد و از سرم ،کبد و مغز

کبدی ،کلیوی ،چشمی ،پوستی ،گوارشی و خونی می

مو ،نمونهبرداری انجام داد و نشان داد که سلنیوم به

گردد (سید مومن  1389و مظاهریاسدی و غالمیقوام آبادی

اندازه  0/5میکرومول بر لیتر سبب کاهش آلکالینفسفاتاز

 .)1389توصیه میشود در بکارگیری نانوسلنیوم در آب

در سرم و کبد میشود و آسپارتاتآمینوترانسفراز فق

آشامیدنی بخصوص در مقادیر باال احتیاط فراوانی بعمل

در کبد افزایش مییابد .دمردا )2007( ،و سیهام و نابیال

آید .با توجه به موارد مذکور میتوان دریافت که

( )2008دلیل این تغییرات آنزیمهای کبدی را اینگونه بیان

نانوسلنیوم موجود در آب آشامیدنی طیور میتواند به

کردند که ترکیب سلنیوم با مواد سمی تا حدی توانسته

بافت کلیه تأثیر نموده و عوارل بافتی ایجاد نماید.

اثرات سمی ترکیبات جیوه و سرب را در آنزیمهای
مختلف مورد مطالعه کاهش دهد .این امر ممکن است با

تقدیر و تشکر

توجه نقش سلنیوم در افزایش جذب رادیکال آزاد در کبد

این مقاله با استفاده از اعتبارات دانشگاه کشاورزی و

و افزایش آنتیاکسیدانها در بدن باشد که اکسیداسیون

مناب طبیعی رامین (خوزستان) اجرا شده است.

لیپیدهای غشاهای سلولی را کاهش میدهند.

منابع مورد استفاده
حبیبیرضایی م .1383 ،آشنایی با عرصههای فناوری زیستی نانو (نانوبیوتکنولونی) .فصلنامه نظام مهندسی
کشاورزی و مناب طبیعی.37-32 :)6(2 .
سید مومن س م .1389 ،مقدمه ای بر کاربرد بیوتکنولونی و نانوبیوتکنولونی در دام ،طیور و آبزیان .نشریه تخصصی دام و طیور
کشور.22-26 :34 .
لطفالهیان ه ،شریعتمداری ف ،شیوآزاد م و میرهادی س الف .1383 ،بررسی اثرات استفاده از دو نوع زئولیت طبیعی در جیرههای
غذایی بر عوامل بیوشیمایی خون ،وزن نسبی اندامهای داخل بدن و عملکرد جوجههای گوشتی .مجله پژوهش و سازندگی:64 .
.34-18
مظاهراسدی م و غالمیقوامآبادی ا .1389 ،نانوتکنولونی :مخاطرات بهداشتی و محی زیستی .فصلنامه راهبرد.58-37 :)55( 13 .
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Abstract
BACKGROUND and OBJECTIVES: This experiment was conducted to evaluate the effects of

different levels of Nano-selenium solution in drinking water on performance, ileum microbial
populations, tibia bone parameters, some blood parameters and litter quality of broiler chickens.
METHODS: A total of 176 (Ross 308) fourteen-day old chicks were completely randomized design
with 4 treatments (0, 0.1, 0.2 and 0.3 mg.L) of 4 replicates with 11 chicks each. This Study last for
28th day. RESULTS: Results showed that the different levels of Nano-selenium solution did not
make significant difference in feed intake, daily weight gain and feed conversion ratio (FCR). The
chicks which were given Nano-selenium solution (0.3 mg.L), showed a significantly increase worse
in population of E.coli bacteria in the ileum than control group that did not received Nano-selenium
solution (p<0.05). The different levels of Nano-selenium solution had not significant effect on total
number of bacteria in ileum. There were no significant difference dry matter, length, and volume,
diamerter of proximal epiphyseal and diaphyseal diameter of the tibia bone. The Minimum and
maximum of wieght, comparative weight, density and diameter of distal epiphyseal tibia were
observed in control group and treatment group with using of 0.3 mg.L of Nano-selenium
respectively (P<0.05). In 21 days, the values of pH litter and Moisture percentage litter and in 42
days, the pH litter in different levels Nano-selenium not was significant But percantage moister
litter at 42 days old on the levels different were effected significant (P<0.05), So that maximum and
minimum percentage moister litter in control groups and treatment contains 0.3 mg.L Nanoselenium was observed. Respectively (P<0.05). The effect of Nano-selenium solution on hepatic
enzymes activities include alanin amino transferase (ALT) and alkalin phosphatase (ALP) were
significant (P<0.05). The activities of amino transferase was higher in broilers fed Nano-selenium
with (0.2 mg.L) than control group (P<0.05). So that broilers were fed Nano-selenium with (0.1 mg.L)
had lower enzymatic alkalin phosphatase activity than control group (P<0.05). CONCLUSIONS: The
results of this experiment showed that use of 0.3 mg.l Nano-selenium solution have positive effects
on tibia bone characteristics and alkalin phosphatase and aspartate trans amylase activity of broiler
chickens.
Keywords: Broiler, Nano-seleniu, Ileum microbial, Tibia bone, Alanin amino transferase, Alkalin
phosphatase

