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چکیده
تاثیر منابع مختلف مکمل سلنیوم بر عملکرد ،خصوصیات الشه ،جمعیت باکتریهای ایلئوم ،فراسنجههای خونی ،آنزیمهای کبدی ،فعالیت
هورمونی و فعالیت آنتیاکسیدانی پالسمای خون در جوجههای گوشتی در آزمایشی با استفاده از تعداد  500قطعه جوجه نر یکروزه از سویه تجاری
راس  308در قالب طرح کامالا تصادفی توسط با  10تیمار  5 ،تکرار (هر تکرار شامل  10پرنده) انجام شد .تیمارهای آزمایشی شامل :تیمار )1
جیره پایه (شاهد) ،تیمارهای  3 ،2و )4بهترتیب جیره پایه بهعالوه  0/8 ،0/5و  1/2میلیگرم نانوسلنیوم ،تیمارهای  6 ،5و  )7بهترتیب جیره پایه
بهعالوه  0/8 ،0/5و  1/2میلیگرم متسلنیوم ( )Met-seleniumو تیمارهای  9 ،8و  )10بهترتیب جیره پایه بهعالوه  80 ،65و  100میلیگرم
ویتامین  Eو سلنیوم ،بودند .نتایج نشان داد که اختالف وزن بدن ،شاخص تولید و فعالیت آنتیاکسیدانی در گروه حاوی نانوسلنیوم در مقایسه با
شاهد افزایش معنیداری داشت ( .)P<0/05تعداد باکتریهای کلیفرم ایلئوم در جیرههای حاوی نانوسلنیوم و متسلنیوم نسبت به شاهد کاهش
معنیداری داشت ( .)P<0/05آنزیمهای کبدی و فاکتورهای خونی در گروه حاوی نانوسلنیوم با شاهد تفاوت معنیداری داشتند (.)P<0/05
غلظتهای  T4 ،T3و نسبت  T3به  T4در تیمار حاوی  1/2میلیگرم نانوسلنیوم با شاهد اختالف معنیداری داشتند ( .)P<0/05نتایج نشان
میدهد که نانوسلنیوم در مقایسه با متسلنیوم و ویتامین  Eسلنیوم ،میتواند منجر به بهبود بازده تولید در جوجههای گوشتی شود.
کلمات کلیدی :آنتیاکسیدان ،جوجه گوشتی ،سلنیوم ،عملکرد ،الشه
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اثر منابع مختلف مکمل سلنیوم بر عملکرد ،خصوصیات الشه ،جمعیت باکتریهای ایلئوم....

مقدمه
در دهههای اخیر ،توجه به پیشرفت در زمینه تغذیه طیور ،مقدم
بر افزایش راندمان تولید بوده است .از آنجاییکه خوراک 60 ،تا 70
درصد هزینه تولید در پرورش طیور را بهخود اختصاص میدهد،
بنابراین ارزیابی مداوم منابع جدید و گوناگون مواد خوراکی موجود در
جیره ،ضروری میباشد .پرندگان در صورت دریافت ناکافی مواد مغذی
در هر زمان از دوره پرورش خود ،بهندرت قادر به جبران آن خواهند
بود .مواد معدنی ازجمله مواد مغذی مورد نیاز جیره در پرورش طیور
میباشد که در حفظ سالمتی و رشد آنها از اهمیت خاصی برخوردار
بوده و براساس نیاز به دو گروه پر نیاز و کم نیاز طبقهبندی میشوند.
سلنیوم ازجمله مواد معدنی ضروری و کم نیاز است که در سالهای
اخیر بهطور فزایندهای توجه محققان تغذیه طیور را به خود معطوف
کرده است ( .)2002 ،Suraiاز آنجاییکه پرندگان نسبت به پستانداران
داری سرعت متابولیسم بیشتر ،درجه حرارت بدن باالتر و غلظت
گلوکز خون بیشتری بوده و در محیط پر ازدحام و پر تنش نگهداری
میشوند ،بنابراین از لحاظ تئوری ،مستعد صدمات ناشی از تولید
رادیکالهای آزاد هستند ( Ogburnو همکاران .)1988 ،رادیکالهای
آزاد سبب صدمه به پروتئینها و چربیهای درون سلولی میشوند که
در نهایت به سلولها و بافتها آسیب رسانده و در نتیجه رشد پرنده
کاهش مییابد و سیستم ایمنی پرنده و سالمت آن به خطر میافتد
( Fellenbergو  .)2006 ،Speiskyازجمله موادی که در کم کردن آثار
رادیکالهای آزاد مؤثر میباشد ،سلنیوم است .سلنیوم بخشی از آنزیم
گلوتاتیون پراکسیداز است که بهعنوان دومین خط دفاعی بدن عمل
کرده و با تخریب پراکسیدهای سلولی ،از تشکیل رادیکالهای آزاد
جلوگیری میکند ( Behneو  .)2001 ،Kyriakopoulosسلنیوم از
عملکرد طبیعی سیستمهای ایمنی ،تولیدمثلی و عصبی حمایت کرده
و از آسیبهای کبدی جلوگیری میکند .بهعالوه این عنصر ،در
فعالیتهای آنتیاکسیدانی و هورمونهای تیروئید تاثیرگذار است و
اثرات از بین برندهای بر باکتریهای مضر روده دارد ( Dhingraو
2006 ،Bansal؛  Pappasو همکاران2005 ،؛  Lukaszewiczو
همکاران .)2011 ،در گذشته فرم مکملهای تغذیهای سلنیوم در طیور
بهصورت معدنی و یا اشکال آلی آن محدود میشد که در این میان
گزارشهایی مبنی بر قابلیت باالتر جذب برای مکمل آلی سلنیوم داده
شده است (یوسفی و همکاران .)1393 ،از طرفی برخی محققین در
نتایج خود بیان کردند که اگر سلنیوم معدنی بهصورت مخلوط با
ویتامین  Eدر جیره طیور استفاده شود میتواند اثرات مطلوبی از
کاربرد سلنیوم معدنی بر عملکرد طیور بهوجود آورد ( Perezو
همکاران .)2010 ،در این زمینه  Koyancuو  )2007( Yerlikayaو
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 Fitriو همکاران ( )2012معتقدند که مخلوط ویتامین  Eو سلنیوم
ارتباط عملکردی باالیی در تغذیه طیور داشته و از راههای گوناگونی
به زنده نگهداشتن یکدیگر در سلول کمک میکنند که در این رابطه
ویتامین  Eدر محافظت بر ضدپراکسیداسیون و سلنیوم برای مقابله با
رادیکالهای آزاد عمل میکنند .اخیرا با پیشرفتهای موجود در علوم
نانو تکنولوژی ،فرم جدیدی از سلنیوم با روشهای شیمیایی و زیستی
تولید شده و در صنعت دام و طیور استفاده میشود ( Pengو همکاران،
 .)2009برطبق مطالعات صورت گرفته برخی از پژوهشگران اعالم
کردند که استفاده از منابع آلی و معدنی سلنیوم تاثیری بر خصوصیات
عملکردی جوجههای گوشتی ندارند ( Zelenkaو .)2005 ،Fajmonova
از طرفی تحقیقات بسیاری نشان دادند که استفاده از فرم نانوسلنیوم
کارایی باالتری نسبت به شکل معدنی و آلی سلنیوم در جیره طیور
دارد ( Ahmadiو همکاران Shabani .)2018 ،و همکاران ()2019
گزارش کردند که کاربرد نانو سلنیوم در جیره جوجههای گوشتی
میتواند افزیش وزن ،خوراک مصرفی و ضریب تبدیل را بهبود بخشد.
همچنین آنها بیان کردند که بهوسیله مکملسازی خوراک طیور با
نانوسلنیوم ،میتوان پرندگانی با عملکرد باال و سیستم ایمنی قوی در
برابر بیماریها تولید کرد .با توجه به متغییر بودن قدرت جذب هر یک
از منابع مختلف سلنیوم ،بررسی حاضر با هدف ارزیابی اثر نسبتهای
مختلف منابع سلنیومی (نانوسلنیوم ،منبع آلی و معدنی) بر عملکرد،
خصوصیات الشه ،جمعیت باکتریهای ایلئوم ،فراسنجههای خونی،
آنزیمهای کبدی ،فعالیت هورمونی و فعالیت آنتیاکسیدانی پالسمای
خون جوجههای گوشتی انجام شد.

مواد و روشها
این آزمایش با تعداد  500قطعه جوجه نر یکروزه گوشتی سویه
تجاری راس  308در قالب طرح کامال تصادفی با  10تیمار و  5تکرار
(هر تکرار شامل  10پرنده) و همچنین با سه منبع مختلف مکمل
سلنیوم با شکل ظاهری جامد (نانوسلنیوم :ساخت شرکت خارجی
 US Nanoبا درجه خلوص  98درصد ،متسلنیوم :ساخت شرکت ایرانی
 Vetaqueبا درجه خلوص  98درصد و پریمیکس  Eسلنیوم :ساخت
شرکت ایرانی ساینس حاوی مخلوط  11000واحد بینالمللی ویتامین
 Eو  300میلیگرم سلنیوم معدنی در هر کیلوگرم با درجه خلوص
 67درصد) در سه سطح از روز  1397/2/20الی  1397/3/30در
شهرستان الهیجان انجام شد .برای اضافه کردن سلنیوم به جیره ،ابتدا
مقدار جیره برای هر دوره محاسبه و پس از برآورد مقدار منابع
سلنیومی مورد نیاز هر دوره ،جیره و سلنیوم بهخوبی باهم مخلوط
شدند .تیمارهای آزمایشی شامل تیمار  )1جیره پایه (شاهد) ،تیمارهای
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 3 ،2و  )4بهترتیب جیره پایه بهعالوه  0/8 ،0/5و  1/2میلیگرم
نانوسلنیوم ،تیمارهای  6 ،5و  )7بهترتیب جیره پایه بهعالوه 0/8 ،0/5
و  1/2میلیگرم متسلنیوم ،و تیمارهای  9 ،8و  )10بهترتیب جیره
پایه بهعالوه  80 ،65و  100میلیگرم ویتامین  Eو سلنیوم بودند.
همانگونه که در جدول  1مشاهده میشود تمامی تیمارها با جیرهای
یکسان مطابق با احتیاجات غذایی توصیه شده توسط راس  308تغذیه
شدند ( .)2014 ،Aviagenبرای تنظیم جیرهها از نرمافزار UFFDA
استفاده شد.
جدول  :1جیره غذایی مورد استفاده در آزمایش و تركیبات مغذي آن
آغازین ( 1-10روزگی)

رشد ( 11-28روزگی)

پایانی

54/5

58/5

37/5

33/5

4262-29
( /7
روزگی)
29/5

4

4

4

کربنات کلسیم

1/2

1/2

1/1

دی-کلسیم فسفات

1/6

1/6

1/5

0/23

0/26

0/25

0/3

0/3

0/3

0/3

0/3

0/3

بیکربنات سدیم

0/12

0/14

0/1

دی ال -متیونین

0/18

0/21

0/15

دی ال -لیزین

0/07

0/09

0/1

انرژی قابل متابولیسم
(کیلوکالری/کیلوگرم)
پروتئین خام (درصد)

اجزاي جیره (درصد)
ذرت
کنجاله سویا
روغن آفتابگردان

نمک
1

مکمل معدنی

2

مکمل ویتامینی

آنالیز شیمیایی
3010

3050

3100

21/04

19/60

18/88

لیزین (درصد)

1/27

1/10

0/97

0/94

0/84

0/76

متیونین+سیستئین
(درصد)
متیونین (درصد)

0/47

0/42

0/36

آرژنین (درصد)

1/31

1/14

1/02

تریپتوفان (درصد)

0/20

0/18

0/16

ترئونین (درصد)

0/86

0/77

0/74

کلسیم (درصد)

1/05

0/90

0/85

فسفر قابل دسترس
(درصد)(درصد)
سدیم

0/50

0/45

0/42

21/04

19/60

18/18

کلر (درصد)

0/17

0/17

0/16

 1مخلوط مواد معدنی در یک تن جیره :منگنز 10000 :میلیگرم ،روی 8500 :میلیگرم ،آهن5000 :
میلیگرم ،مس 1000 :میلیگرم ،سلنیوم 100 :میلیگرم و ید 1000 :میلیگرم 2 .مخلوط ویتامینها در
یک تن جیره :ویتامین  9000000 :Aواحد بینالملل ،ویتامین  2000000 :D3واحد بینالملل ،ویتامین
 18000 :Eواحد بینالملل ،ویتامین  2000 :K3واحد بینالملل ،ویتامین  3000 :B6میلیگرم ،ویتامین
 15 :B12میلیگرم ،تیامین 1800 :میلیگرم ،ریبوفالوین 6600 :میلیگرم ،پنتوتنات 10000 :میلیگرم،

نیکوتنیک اسید 30000 :میلیگرم ،فولیک اسید 1000 :میلیگرم و کولین کلراید 400000 :میلیگرم.

صفات مورد بررسی
عملکرد :شرایط پرورش در طول دوره  42روز ( 1397/2/20الی
 )1397/3/30برای همه جوجهها یکسان و دسترسی به خوراک بهصورت
آزاد درنظر گرفته شد .خوراکهای هر تکرار قبل از مصرف ،وزن شده
و با مشخص کردن وزن خوراکهای باقیمانده در پایان هر هفته ،در
نهایت مقدار خوراک مصرفی هر تیمار برای پایان هر دوره محاسبه
گردید .وزنکشی جوجهها بهصورت هفتگی انجام شد و در پایان هر
دوره افزایش وزن و ضریب تبدیل تعیین گردید.
خصوصیات الشه و تعیین جمعیت باكتريهاي ایلئوم :در پایان
دوره آزمایش تعداد سه قطعه جوجه از هر تکرار بهطور تصادفی
(نزدیک به وزن میانگین) انتخاب و پس از کشتار دستگاه گوارش از
الشه خارج شد و درصد اجزای مختلف از قبیل الشه ،سینه ،ران ،کبد،
پانکراس ،چربی بطنی ،دئودنوم ،ژوژنوم ،ایلئوم و کلون براساس وزن
زنده محاسبه گردید ( Ahmadiو همکاران2018 ،؛  Poorghasemiو
همکاران .)2013 ،سپس جهت شمارش تعداد باکتریهای ایکوالی،
کلیفرم و الکتوباسیل در شرایط کامال استریل نمونه محتویات روده
از محل ایلئوم برداشته و در ظرف مخصوص نمونهگیری قرار گرفتند.
در آزمایشگاه ظروف حاوی نمونه توسط ورتکس همزده شدند تا
باکتریها از نمونه جدا شده و در محیط مایع آزاد شوند .مقدار مورد
نیاز از محیط کشت پس از تهیه ،در اتوکالو استریل و پس از رسیدن
دمای محیط کشت به  50درجه سانتیگراد مورد استفاده قرار گرفت.
برای کشت باکتریهای ایکوالی ،کلیفرم و الکتوباسیل بهترتیب از
محیط کشتهای(Merck, ( Shigella ،EMB Agar )Merck, 101347
 )7667و ( Rogosa Agar )Merck, 05413استفاده شد .رقتهای 10-2
تا  10-6از نمونهها تهیه شده و بهمدت  48ساعت در انکوباتور  37درجه
سانتیگراد انکوباسیون شدند و در پایان پس از شمارش باکتریها ،تعداد
باکتریها بهدست آمد ( Khalajiو همکاران2011 ،؛  Poorghasemiو
همکاران.)2014 ،
فراسنجههاي خونی ،آنزیمهاي كبدي ،فعالیت هورمونی (تیروئید
و كورتیزول) و شاخصهاي آنتیاكسیدانی پالسماي خون :در
روز  ،42بهازاى هر تکرار سه جوجه بهطور تصادفى انتخاب و خونگیرى
از سیاهرگ بال آنها انجام شد ،سپس سرم خون برای فاکتورهای
خونی ،آنزیمهای کبدی ،هورمونهای تیروئید و کورتیزول و پالسمای
خون براى شاخصهای آنتیاکسیدانی ،جدا شده و نمونهها تا زمان
انجام آزمایشها در دمای  -20درجه سانتیگراد نگهداری شد .در
آزمایشگاه فاکتورهای خونی ،آنزیمهای کبدی ،هورمونهای تیروئید
(تری یدوتیرونین و تترایدوتیرونین) و کورتیزول اندازهگیری شدند.
اندازهگیری آنزیمهای کبدی آسپارتات آمینوترانسفراز ( ،)ASTآالنین
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مورد مطالعه :µ ،میانگین مشاهدات :Ai ،اثر تیمارهای آزمایشی و :eij
اثر خطای آزمایشی میباشند.

آمینوترانسفراز ( )ALTو آلکالین فسفاتاز ( )ALPدر نمونهها با روش
رنگسنجی آنزیماتیک و با استفاده از کیتهای تجاری پارس آزمون
انجام شد .همچنین غلظت هورمونهای ترییدوتیرونین ( )T3و
تترایدوتیرونین ( )T4سرم با استفاده از کیت شرکت پادتن گستر،
توسط دستگاه االیزا ریدر (مدل  )Bio-Tek ،ELX808اندازهگیری شد.
فعالیت شاخصهای آنتیاکسیدانی در پالسما با استفاده از کیتهای
تجاری پارس آزمون توسط دستگاه االیزا ریدر (مدل Bio-،ELX800
 )Tekدر طول موج  412نانومتر برای گلوتاتیون پراکسیداز و در طول
موج  534نانومتر برای مالوندیآلدهید اندازهگیری شدند.

نتایج
جدولهای  2و  3اثر گروههای آزمایشی بر عملکرد جوجههای
گوشتی را نشان میدهند .وزن بدن در تیمارهای  2و  4که حاوی
مکمل نانوسلنیوم بودند ،در کل دوره با تیمار شاهد افزایش معنیداری
داشتند ( .)P<0/05بیشترین وزن در بین تیمارها مربوط به تیمارهای
حاوی نانو سلنیوم بود .مقدار افزایش وزن تیمارهای حاوی مکمل
ویتامین  Eسلنیوم در کل دوره با شاهد کاهش معنیداری داشتند
( .)P<0/05اگرچه در کل دوره در بین تیمارها باالترین خوراک
مصرفی مربوط به گروه حاوی نانو سلنیوم بود ،اما با شاهد اختالف
معنی داری نداشت ( .)P<0/05در کل دوره بین گروههای آزمایشی
کمترین ضریب تبدیل مربوط به گروه سلنومتیونین بود.

آنالیز آماري :این آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی انجام
گرفت و دادههای حاصل از این آزمایش با استفاده از نرمافزار آماری
 SASو روش مدلهای خطی عمومی ( )General Linear Modelآنالیز
شدند و میانگین تیمارها با استفاده از آزمون دانکن در سطح احتمال
 5درصد ( )P<0/05مقایسه شدند .مدل آماری طرح بهصورت
 Yij= µ+ Ai+ eijبود .در این مدل  :Yijمقدار هر مشاهده برای صفت

جدول  :2اثر منابع مختلف سلنیوم بر وزن بدن ،افزایش وزن بدن ،خوراک مصرفی و ضریب تبدیل جوجههاي گوشتی در  42روزگی
وزن بدن (گرم)

افزایش وزن بدن (گرم/روز)

خوراک مصرفی (گرم/مرغ/روز)

ضریب تبدیل

جیره پایه (شاهد)

2924/000bc

2620/624bc

2911/220ab

1/110dc

تیمارها
جیره پایه  0/5 +میلیگرم نانوسلنیوم

2981/000a

2620/899bc

2908/480ab

1/109dc

جیره پایه  0/8 +میلیگرم نانوسلنیوم

2942/000ab

2620/628bc

2912/500ab

1/111abc

جیره پایه  1/2 +میلیگرم نانوسلنیوم

c

ab

a

dc

جیره پایه 0/5 +میلیگرم مت سلنیوم

bc

2882/000

2630/778

ab

2915/360

bc

de

2916/000

2630/692

جیره پایه  0/8 +میلیگرم مت سلنیوم

2944/000ab

2622/106bc

2907/840abc

1/106de

جیره پایه  1/2 +میلیگرم مت سلنیوم

ab

a

ab

e

جیره پایه  80 +میلیگرم (+Eسلنیوم)

bc

جیره پایه  90 +میلیگرم (+Eسلنیوم)

bc
bc

2950/000
2920/000
2898/000

2650/102

bc

2600/135

bc

2600/407

bc

جیره پایه 100+میلیگرم (+Eسلنیوم)

2902/000

2610/311

خطای استاندارد میانگین
سطح معنیداری

16/140
0/0047

13/122
0/0039

c

2906/480

1/109

2908/320

2900/383

abc

2907/797

bc

2906/120
15/128
0/0045

1/106

1/104

ab

1/115

a

1/118

abc

1/113

0/026
0/1764

میانگینهای هر ستون با حروف غیرمشترک نشانه اختالف معنیدار است (.)P<0/05

افزایش وزن ،خوراک مصرفی و ضریب تبدیل خوراک تیمارهای
حاوی نانوسلنیوم و متسلنیوم در دورههای آغازین ،رشد و پایانی با
تیمار شاهد اختالف معنیداری نداشتند ( .)P<0/05در بین گروههای
حاوی سلنیوم و ویتامین  Eکاهش معنیدار افزایش وزن ،خوراک
مصرفی و ضریب تبدیل خوراک نسبت به تیمار شاهد در هر سه دوره
مشاهده شد ( .)P<0/05نتایج مربوط به خصوصیات الشه و اجزاى
حفره شکمى در جدول  4نشان داده شده است .براساس این نتایج
اگرچه درصد الشه ،سینه و ران در جیره حاوی نانوسلنیوم با شاهد
معنیدار نشد ولی بیشترین مقدار عددی را در بین تیمارها دارا بودند.
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از اجزاى حفره شکمى ،درصد پانکراس ،چربی محوطه بطنی ،دئودنوم،
ژوژنوم و کولون تحت تاثیر جیرههاى آزمایشى حاوى نانوسلنیوم ،قرار
گرفتند و با شاهد اختالف معنیداری داشتند ( .)P<0/05اختالف درصد
کبد در تیمار  4و  8بهترتیب کمترین و بیشترین اختالف معنیدار
را با شاهد داشتند ( .)P<0/05نتایج مربوط به تاثیر منابع مختلف
سلنیوم بر تعداد باکتریهای ایکوالی ،کلیفرم و الکتوباسیل در
نمونه محتویات ایلئوم روده کوچک جوجههای گوشتی کشتار شده در
جدول  5ارائه شده است.
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فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

جدول  : 3اثر منابع مختلف سلنیوم بر افزاش وزن بدن ،خوراک مصرفی و ضریب تبدیل جوجههاي گوشتی در دوره هاي آغازین ،رشد و پایان
آغازین ( 10-1روزگی)
تیمارها

پایانی ( 42-29روزگی)

رشد ( 28-11روزگی)

افزایش وزن
بدن(گرم/روز)

خوراک مصرفی
(گرم/مرغ/روز)

ضریب
تبدیل

افزایش وزن
بدن(گرم/روز)

خوراک مصرفی
(گرم/مرغ/روز)

جیره پایه (شاهد)

250/440a

300/240a

1/191ab

620/640a

920/620a

1/4788a

جیره پایه 0/5 +میلیگرم نانوسلنیوم

a

ab

a

a

a

جیره پایه 0/8 +میلیگرم نانوسلنیوم

a

جیره پایه 1/2 +میلیگرم نانوسلنیوم

a

جیره پایه0/5+میلیگرم مت سلنیوم

a

جیره پایه 0/8+میلیگرم مت سلنیوم

a

جیره پایه 1/2+میلیگرم مت سلنیوم

a

جیره پایه 80+میلیگرم (+Eسلنیوم)

a

جیره پایه 90+میلیگرم (+Eسلنیوم)

a
a

250/080
250/760

250/980
250/160
240/860

240/340
240/780
240/720

abc

290/540

ab

290/800

ab

290/880

abcd

290/400

a

300/600

ab

290/980

bcd

280/820

abc

280/550

1/141

620/160

ab

920/720

a

1/1608

a

620/240

ab

910/100

a

1/151

a

620/900

ab

910/920

a

1/170

a

610/360

a

920/760

a

1/234

a

610/700

a

790/920

a

1/232

a

620/380

ab

910/620

b

1/165

a

590/360

ab

910/060

bc

1/198

a

920/700

590/000

ضریب
تبدیل

افزایش وزن بدن
(گرم/روز)

خوراک مصرفی
(گرم/مرغ/روز)

ضریب
تبدیل

770/680abc

1690/360c

2/181b

1/4920

cd

c

ab

a

abc

1/463

750/840
770/380

bcd

a

760/360

1/461

abc

a

770/180

1/512

ab

a

780/494

1/534

abc

a

770/160

1/469

d

b

740/140

1/296

d

a

740/620

1/571

2/231

1690/220

ab

bc

2/233

1690/600

b

bc

2/220

1690/560

b

abc

2/214

1700/900

b

abc

2/170

1700/320

b

abc

2/212

1700/720

ab

d

2/233

1650/500

b

abc

2/285

1700/540

جیره پایه 100+میلیگرم(+Eسلنیوم)

250/000

280/340

570/820

910/360

1/581

790/480

1730/420

2/182

خطای استاندارد میانگین

0/557

0/377

0/028

0/489

0/028

0/0384

0/769

0/970

0/0194

سطح معنیداری

0/6229

0/0014

0/1765

0/0001

0/0083

0/0006

0/0003

0/0002

0/0084

d

b

c

1/134

a

a

a

b

a

میانگینهای هر ستون با حروف غیرمشترک نشانه اختالف معنیدار است (.)P<0/05

جدول  :4اثر منابع مختلف سلنیوم بر خصوصیات الشه جوجههاي گوشتی در  42روزگی (درصد براساس وزن زنده)
تیمارها

الشه (درصد)
a

سینه (درصد)
a

ران (درصد)
a

كبد (درصد)
b

چربی بطنی (درصد)

لوزلمعده (درصد)

a

a

جیره پایه (شاهد)

79/805

2/522

26/349

2/576

1/827

7/370

جیره پایه  0/5 +میلیگرم نانوسلنیوم
جیره پایه  0/8 +میلیگرم نانوسلنیوم
جیره پایه  1/2 +میلیگرم نانوسلنیوم

77/585a
80/018a
80/830a

2/757a
2/866a
2/565a

27/367a
26/877a
27/682a

2/551b
2/405b
1/093c

1/264c
1/341bc
1/018c

6/833a
6/741b
6/743b

جیره پایه 0/5 +میلیگرم مت سلنیوم
جیره پایه  0/8 +میلیگرم مت سلنیوم
جیره پایه  1/2 +میلیگرم مت سلنیوم

78/407a
77/787a
80/494a

2/613a
2/736a
2/503a

26/475a
25/837a
26/235a

2/812ab
2/598b
2/587b

1/723ab
1/432abc
1/724ab

7/226a
7/059a
7/098a

جیره پایه  80 +میلیگرم (+Eسلنیوم)
جیره پایه  90 +میلیگرم (+Eسلنیوم)
جیره پایه  100 +میلیگرم (+Eسلنیوم)

70/893a
77/253a
75/333ab

2/432a
2/496a
2/717a

25/626a
26/833a
26/043a

3/145a
2/833ab
2/746ab

1/724ab
1/729ab
1/412abc

7/438a
7/481a
7/370a

1/682
0/006

0/136
0/408

0/985
0/900

0/158
0/923

0/135
0/001

0/253
0/339

دودنوم (درصد)

ژوژنوم (درصد)

ایلئوم (درصد)

كولون (درصد)

جیره پایه (شاهد)

0/328c

0/370b

0/394a

0/366d

جیره پایه  0/5 +میلیگرم نانوسلنیوم

0/514ab

0/474ab

0/606a

0/574a

جیره پایه  0/8 +میلیگرم نانوسلنیوم

0/530a

b

a

0/586

جیره پایه  1/2 +میلیگرم نانوسلنیوم

a

a

a

0/476

a

0/596

خطای استاندارد میانگین
سطح معنیداری
تیمارها

0/558

جیره پایه 0/5 +میلیگرم مت سلنیوم

abc

جیره پایه  0/8 +میلیگرم مت سلنیوم

abc

0/420
0/413

0/416

0/550

b

0/330

b

a

0/368

0/584

جیره پایه  1/2 +میلیگرم مت سلنیوم

0/429abc

0/370b

0/636a

جیره پایه  80 +میلیگرم (+Eسلنیوم)

b

a

abc

0/508

ab

0/562

bcd

0/428

dc

0/384

0/456abcd

0/353c

0/388

0/488

0/396

جیره پایه  90 +میلیگرم (+Eسلنیوم)

0/341c

0/384b

0/578a

0/428bcd

جیره پایه  100 +میلیگرم (+Eسلنیوم)

0/377bc

b

0/342

a

0/584

bcd

0/045
0/004

0/043
0/033

0/072
0/405

خطای استاندارد میانگین
سطح معنیداری

dc

0/436

0/042
0/009

میانگینهای هر ستون با حروف غیرمشترک نشانه اختالف معنیدار است (.)P<0/05
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جوجههای گوشتی در روز  42را نشان میدهد .غلظت کلسترول در
تیمارهای حاوی نانوسلنیوم ،کاهش معنیداری را با شاهد داشت
( .)P<0/05غلظت تریگلیسرید در تیمارهای حاوی نانوسلنیوم و
متسلنیوم با شاهد اختالف معنیداری داشت ( .)P<0/05در تیمارهای
 3و  4برای غلظت  LDLبا شاهد ،اختالف معنیداری دیده شد
( .)P<0/05همچنین غلظتهای  HDLدر تیمار  4و پروتئین کل در
تیمارهای  3و  4افزایش معنیداری را با شاهد داشتند (.)P<0/05

نتایج نشان داد که کاربرد سطوح مختلف سلنیوم معدنی
(ویتامین  Eسلنیوم) بهطور معنیداری باکتریهای ایکوالی و
الکتوباسیل موجود در ایلئوم روده کوچک جوجههای گوشتی را در
مقایسه با تیمار شاهد بهترتیب افزایش و کاهش داد (.)P<0/05
همچنین سطوح مختلف نانوسلنیوم و سلنیوم آلی (متسلنیوم) در
جیره باعث کاهش اختالف معنیداری بر روی تعداد کلی فرم موجود
در نمونه محتویات ایلئوم روده کوچک نسبت به شاهد گردید
( .)P<0/05جدول  6اثر گروههای آزمایشی بر فراسنجههای خونی

جدول  :5اثر منابع مختلف سلنیوم بر جمعیت باكتريهاي ایلئوم جوجههاي گوشتی در  42روزگی
اشریشیاكلی (واحد تشکیل كلنی)

كلیفرم (واحد تشکیل كلنی)

الكتوباسیل (واحد تشکیل كلنی)

جیره پایه (شاهد)

8/260de

9/060ab

9/230ab

تیمارها
جیره پایه  0/5 +میلیگرم نانوسلنیوم

8/100e

8/460ef

9/130abc

جیره پایه  0/8 +میلیگرم نانوسلنیوم

e

ef

abc

جیره پایه  1/2 +میلیگرم نانوسلنیوم

8/175

9/165

8/460

8/200e

8/375f

9/255a

cd

d

bc

جیره پایه 0/5 +میلیگرم مت سلنیوم

8/430

8/770

9/034

جیره پایه  0/8 +میلیگرم مت سلنیوم

8/220 e

8/540e

9/035bc

جیره پایه  1/2 +میلیگرم مت سلنیوم

8/430 cd

8/550e

9/090abc

جیره پایه  80 +میلیگرم (+Eسلنیوم)

b

a

d

8/675

9/190

8/815

جیره پایه  90 +میلیگرم (+Eسلنیوم)

8/855 a

8/975bc

8/290e

جیره پایه  100 +میلیگرم (+Eسلنیوم)

a

a

d

خطای استاندارد میانگین
سطح معنیداری

8/965

9/190

8/181

0/050
0/0001

0/060
0/0001

0/061
0/0001

میانگینهای هر ستون با حروف غیرمشترک نشانه اختالف معنیدار است (.)P<0/05

جدول  :6اثر منابع مختلف سلنیوم بر فاكتورهاي خونی جوجههاي گوشتی در  42روزگی
گلوكز

كلسترول

تريگلیسرید

لیپوپروتئین با

لیپوپروتئین

نسبت لیپوپروتئین با

پروتئین كل

(میلیگرم بر

(میلیگرم بر

(میلیگرم بر

چگالی باال

با چگالی كم

چگالی باال به لیپوپروتئین

(میلیگرم/د

دسی لیتر)

دسی لیتر)

دسیلیتر)

(میلیگرم/دسیلیتر)

(میلیگرم/دسیلیتر)

با چگالی كم

سیلیتر)

جیره پایه (شاهد)

233/000ab

151/600a

148/000a

69/667b

45/067a

0/400abcd

2/600c

جیره پایه 0/5+میلیگرم نانوسلنیوم

226/000ab

125/000bc

55/000d

84/000ab

30/400abc

0/380abcd

3/130abc

جیره پایه  0/8 +میلیگرم نانوسلنیوم

226/670ab

131/000b

83/000c

88/667a

26/467bc

0/220cd

3/433ab

جیره پایه  1/2 +میلیگرم نانوسلنیوم

230/000ab

c

c

a

c

d

a

ab

a

تیمارها

115/000

82/200

c

90/000

ab

19/267

ab

0/220

ab

3/500

c

جیره پایه 0/5 +میلیگرم مت سلنیوم

233/000

148/000

92/200

75/000

39/330

0/520

2/633

جیره پایه  0/8 +میلیگرم مت سلنیوم

239/330ab

146/600a

122/000b

81/333ab

13/130abc

0/340bcd

2/733c

جیره پایه  1/2 +میلیگرم مت سلنیوم

192/670b

a

ab

ab

abc

bc

a

a

143/600

c

96/400

a

82/333

ab

40/330

abc

0/450

a

2/800

c

جیره پایه  80 +میلیگرم (+Eسلنیوم)

241/000

146/600

145/400

78/000

31/930

0/580

2/600

جیره پایه  90 +میلیگرم (+Eسلنیوم)

251/000a

145/800a

143/200a

79/333ab

34/130abc

0/480abc

2/966abc

a

a

a

ab

ab

abc

bc

جیره پایه 100+میلیگرم (+Eسلنیوم)

243/670

153/600

150/800

79/000

خطای استاندارد میانگین
سطح معنیداری

14/129
0/320

4/094
0/0001

5/492
0/0001

5/855
0/424

38/800

5/029
0/0628

0/500

0/061
0/0168

میانگینهای هر ستون با حروف غیرمشترک نشانه اختالف معنیدار است (.)P<0/05

جدول  7اثر گروههای آزمایشی بر غلظت آنزیمهای کبدی سرم
جوجههای گوشتی در روز  42را نشان میدهد .نتایج نشان داد که غلظت
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آنزیم  ASTدر گروه حاوی نانوسلنیوم با شاهد اختالف معنیداری
داشت ( .)P<0/05همچنین اختالف غلظت آنزیم  ALPدر گروههای

2/766

0/212
0/0431
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گوشتی در جدول  9نشان داده شده است .جیرههاى حاوى تمام منابع
سلنیومی غلظت مالوندیآلدهید خون جوجهها را بهطور معنىدارى
نسبت به شاهد کاهش دادند ( .)P<0/05این کاهش در جیرههای حاوی
منابع نانوسلنیوم و سلنیوم آلی نسبت به منبع حاوی ویتامین +Eسلنیوم
معدنی کمتر مقدار بود .همچنین برطبق نتایج غلظت گلوتاتیون
پراکسیداز خون جوجههای گوشتی در جیرههای حاوی  0/8و 1/2
میلیگرم نانوسلنیوم افزایش معنیداری را با شاهد نشان دادند اما در
مقابل غلظت گلوتاتیون پراکسیداز خون جوجههای گوشتی در
جیرههای حاوی  9و  10میلیگرم ویتامین  + Eسلنیوم معدنی کاهش
معنیداری را نسبت به شاهد بر جای گذاشتند (.)P<0/05

نانوسلنیوم و متسلنیوم با شاهد کاهش معنیداری داشتند (.)P<0/05
جدول  8اثر سطوح مختلف نانوسلنیوم ،متسلنیوم و ویتامین  +Eسلنیوم
در جیره بر هورمونهای اندازهگیری شده جوجههای گوشتی در 42
روزگی را نشان میدهد .مقدار هورمونهای  T4 ،T3و نسبت  T4به
 T3در پایان دوره تحت تاثیر معنیدار سطح  1/2میلیگرم نانوسلنیوم
بهکار رفته در جیره جوجههای گوشتی نسبت به شاهد ،قرار گرفت
( .)P<0/05همچنین کاربرد سطوح مختلف منابع سلنیومی در جیره،
نتوانست اختالف معنیداری را بر روی غلظت کورتیزول جوجههای
گوشتی در مقایسه با تیمار شاهد ایجاد کند ( .)P>0/05نتایج بررسی
آماری تاثیر منابع مختلف سلنیوم جیره بر میزان فعالیت آنزیمهای
مالوندیآلدهید و گلوتاتیون پر اکسیداز پالسمای خون جوجههای

جدول  :7اثر منابع مختلف سلنیوم بر آنزیمهاي كبدي جوجههاي گوشتی در  42روزگی
تیمارها

آسپارتات آمینوترانسفراز (واحد/لیتر)

آالنین ترانسفراز (واحد/لیتر)

آلکالین فسفاتاز (واحد/لیتر)

جیره پایه (شاهد)

241/670ab

5/330abc

24484ab

جیره پایه  0/5 +میلیگرم نانوسلنیوم

166/670c

4/000bc

11800d

جیره پایه  0/8 +میلیگرم نانوسلنیوم

169/330c

c

3/660

d

11834

جیره پایه  1/2 +میلیگرم نانوسلنیوم

176/000c

3/660c

12000d

c

c

abc

جیره پایه 0/5 +میلیگرم مت سلنیوم

175/330

5/000

19088

جیره پایه  0/8 +میلیگرم مت سلنیوم

179/670c

5/330abc

18642c

جیره پایه  1/2 +میلیگرم مت سلنیوم

181/000c

5/330abc

14226d

جیره پایه  80 +میلیگرم (+Eسلنیوم)

bc

a

192/670

ab

24602

6/666

جیره پایه  90 +میلیگرم (+Eسلنیوم)

274/670a

5/330abc

24600ab

جیره پایه  100 +میلیگرم (+Eسلنیوم)

bc

191/330

ab

6/000

a

26058

18/00
0/0059

0/641
0/0519

7964/6
0/0886

خطای استاندارد میانگین
سطح معنیداری

میانگینهای هر ستون با حروف غیرمشترک نشانه اختالف معنیدار است (.)P<0/05

جدول  :8اثر منابع مختلف سلنیوم بر فعالیت هورمونی بدن جوجههاي گوشتی در  42روزگی
تیمارها

تري یدوتیرونین (نانومول/لیتر)

جیره پایه (شاهد)

b

تیروكسین (نانومول/لیتر)
a

نسبت تیروكسین به تري یدوتیرونین
a

كورتیزول (نانومول/لیتر)
a

0/843

0/933

1/106

0/160

جیره پایه  0/5 +میلیگرم نانوسلنیوم
جیره پایه  0/8 +میلیگرم نانوسلنیوم
جیره پایه  1/2 +میلیگرم نانوسلنیوم

0/843b
0/876b
1/300a

0/883a
0/893a
0/713b

1/047a
1/018a
0/548b

0/160a
0/160a
0/100a

جیره پایه 0/5 +میلیگرم مت سلنیوم
جیره پایه  0/8 +میلیگرم مت سلنیوم
جیره پایه  1/2 +میلیگرم مت سلنیوم

0/810b
0/813b
0/820b

0/910a
0/910a
0/910a

1/123a
1/118a
1/110a

0/160a
0/160a
0/160a

جیره پایه  80 +میلیگرم (+Eسلنیوم)
جیره پایه  90 +میلیگرم (+Eسلنیوم)
جیره پایه  100 +میلیگرم (+Eسلنیوم)

0/676b
0/650b
0/663b

0/911a
0/910a
0/938a

1/346a
1/400a
1/410a

0/160a
0/160a
0/160a

خطای استاندارد میانگین
سطح معنیداری

0/343
0/0251

0/343
0/477

0/176
0/0005

0/000
0/000

میانگینهای هر ستون با حروف غیرمشترک نشانه اختالف معنیدار است (.)P<0/05
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شعبانی و همکاران

اثر منابع مختلف مکمل سلنیوم بر عملکرد ،خصوصیات الشه ،جمعیت باکتریهای ایلئوم....

جدول  :9اثر منابع مختلف سلنیوم بر فعالیت آنتیاكسیدانی پالسماي خون جوجههاي گوشتی در  42روزگی
تیمارها

مالون دي آلدهید (میکرومول /لیتر)

گلوتاتیون پراكسیداز (میکرومول /لیتر)
b

جیره پایه (شاهد)

a

2/ 213

84/333

جیره پایه  0/5 +میلیگرم نانوسلنیوم

1/300cd

87/333b

جیره پایه  0/8 +میلیگرم نانوسلنیوم

1/323cd

119/000a

جیره پایه  1/2 +میلیگرم نانوسلنیوم

d

1/233

a

137/667

جیره پایه 0/5 +میلیگرم مت سلنیوم

1/553bc

87/333b

جیره پایه  0/8 +میلیگرم مت سلنیوم

1/333cd

77/667bc

جیره پایه  1/2 +میلیگرم مت سلنیوم

cd

1/330

bc

77/667

جیره پایه  80 +میلیگرم (+Eسلنیوم)

2/198a

77/667bc

جیره پایه  90 +میلیگرم (+Eسلنیوم)

1/821b

61/000dc

جیره پایه  100 +میلیگرم (+Eسلنیوم)

1/596c

d

51/000

خطای استاندارد میانگین
سطح معنیداری

0/108
0/0001

6/53
0/0001

میانگینهای هر ستون با حروف غیرمشترک نشانه اختالف معنیدار است (.)P<0/05

بحث
مطالعات گذشته نشان داده است که ترکیبات سلنیوم بهمقدار
 0/3میلیگرم بر کیلوگرم در جیره میتواند نقش مثبتی در رشد وزن
جوجههای گوشتی و شاخص تولید داشته باشد (Zamani-Moghaddam
و همکاران .)2017 ،در تحقیقات مختلف گزارش شده است که
استفاده از نانوسلنیوم در خوراک جوجههای گوشتی موجب بهبود
عملکرد رشد میشود ،بهگونهای که با مصرف نانوسلنیوم افزایش
بیشتری در وزن روزانه بدن و وزن نهایی بدن جوجهها مشاهده شده
است .مکانیسمهای احتمالی تاثیرات مثبت نانوسلنیوم بر عملکرد
میتواند ناشی از افزایش انرژی متابولیکی خوراک و افزایش جمعیت
میکروبی مفید دستگاه گوارش (عامل موثر بر سالمتی و رشد
جوجههای گوشتی) باشد ( Stolzو همکاران .)2006 ،در آزمایشات
 Edensو همکاران ( )2000بیان شده است که مصرف خوراک و
افزایش وزن در تیمارهای حاوی ویتامین  Eو سلنیوم در مقایسه با
شاهد کمتر بود که با نتایج بهدست آمده در این آزمایش مطابقت دارد.
برطبق گزارشات  Edensو همکاران ( )2000و  Ryuو همکاران ()2005
ویتامین  Eسلنیوم در جیره جوجههای گوشتی بهدلیل کاهش
خوشخوراکی جیره باعث کاهش مصرف خوراک و کاهش وزن میشود.
همچنین  Naylorو همکاران ( )2000گزارش کردند که مکمل
ویتامین  Eسلنیوم بهمقدار  80میلیگرم بر کیلوگرم در جیره
جوجههای گوشتی بهدلیل کاهش مصرف خوراک و کاهش وزن،
ضریب تبدیل خوراک را بهبود میبخشد .در نتایج محققین بهخوبی
مشخص شده است که قابلیت هضم پروتئین و جذب اسیدهاى آمینه
در اثر وجود رادیکالهای آزاد تولید شده در بدن ،کاهش مىیابد و
92

اسیدهای آمینه ضروری (لیزین و آرژنین) که براى رشد ماهیچهها (به
ویژه ماهیچه سینه) الزم است ،تأمین نمىشود .بنابراین میتوان گفت
که وجود نانوسلنیوم بهعنوان یک آنتیاکسیدان با قدرت جذب باال
باعث کاهش خطرات رادیکالهای آزاد شده و با تاثیر مثبت بر سوخت
و ساز جوجهها ،موجب رشد بهتر الشه ناشى از افزایش وزن نسبى
سینه و رانها میشود ( Payneو  .)2006 ،Southermهمانطورکه در
نتایج دیده شد وزن کبد ،پانکراس و چربی محوطه بطنی در
جوجههای دریافت کننده مکمل نانوسلنیوم کاهش بیشتری داشتند.
کاهش وزن کبد ،پانکراس و چربی محوطه بطنی در جوجههایى که
مکمل نانوسلنیوم دریافت کرده بودند را مىتوان به خاصیت
آنتىاکسیدانى و جذب قویتر منبع نانوسلنیوم در بدن در جلوگیرى از
اثرات مضر رادیکالهای آزاد و همچنین کاهش تریگلیسرید و سنتز
اسیدچرب نسبت داد ( Heindlو همکاران2010 ،؛  Linو همکاران،
 .)2006گزارشات نشان میدهد که سنتز اسیدهای چرب در کبد
باعث هایپرتروفی و افزایش وزن کبد شده و ذخیرهسازی انرژى بهصورت
چربى حفره شکمى را افزایش میدهد .افزایش سنتز اسید چرب در
کبد رابطه مستقیمی با مقدار تریگلیسرید داشته و از آنجاییکه
سلنیوم باعث کاهش تریگلیسرید میشود بنابراین فعالیت آنزیم
لیپوپروتئین لیپاز کاهش یافته و نیز سنتز اسید چرب در کبد کاهش
مییابد .همچنین هرچه سنتز اسید چرب بیشتر باشد کارکرد
پانکراس بیشتر بوده که در نتیجه موجب فیبریشدن و افزایش وزن
آن میگردد ( Cantorو همکاران .)1982 ،نتایج بهدست آمده از این
مطالعه نشان داد که افزودن نانوسلنیوم به جیره جوجههای گوشی
باعث افزایش وزن رودهها شده است که با نتایج  Kasaikinaو همکاران
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( )2011مطابقت دارد .آنها در آزمایشات خود بیان کردند که کاربرد
نانوسلنیوم افزایش معنیدار رشد پرزها و المینا پروپریا روده را موجب
میشود که این باعث افزایش وزن رودهها نیز میگردد ( Kasaikinaو
همکاران .)2011 ،نتایج مطالعات نشان میدهد که استفاده از سلنیوم
بهمقدار  2/25میکروگرم بر گرم جیره میتواند بر تعداد باکتریهای
روده تاثیر بگذارد .البته اثر سمی سلنیوم بر روی باکتریها بسته به
نوع منبع سلنیوم موجود در جیره دارد ( Marinaو همکاران.)2011 ،
در نتایج آزمایشات  Zhihuaو همکاران ( )2011و  Yangو همکاران
( )2009دیده شد که استفاده از نانوسلنیوم و متسلنیوم جمعیت
باکتریهای کلیفرم را کاهش میدهند .همچنین آنها بیان کردند
که در زمان استفاده از منبع معدنی سلنیوم در جیره ،کاهش جمعیت
الکتوباسیل سبب افزایش جمعیت ایکوالی در روده جوجههای گوشتی
در مقایسه با گروههای دریافت کننده نانوسلنیوم و سلنیوم آلی
میگردد .زمانی که نانوسلنیوم یا سلنیوم آلی بهمقدار  0/3میلیگرم
بر کیلوگرم در جیره استفاده میشود ،این ترکیبات بهسرعت درون
باکتریهای مضر نفوذ میکنند و باعث از بین رفتن باکتریهای مضر
میشود و از سوی دیگر باعث تاثیر بر فلور میکروبی مفید هم میشوند
( Utter backو همکاران .)2005 ،بهنظر میرسد که باکتریهای مفید
از قبیل الکتوباسیلها میتوانند از طریق حذف رقابتی ،تعداد
باکتریهای مضر همانند ایکوالی را در روده کاهش دهند .در واقع
اندازه ذرات نانوسلنیوم و قابلیت زیستی بهتر سلنیوم آلی ،باعث
سمیت کمتر و خاصیت آنتیاکسیدانی بیشتری شده و در نتیجه
افزایش ایمنی محیط زیست داخلی دستگاه گوارش سبب بهبود فلور
میکروبی خواهد شد ( Phongو  .)2011 ،Thomasمحققان در آزمایشات
خود بیان کردند که استفاده از سلنیوم معدنی در جیره جوجههای
گوشتی ،باعث ایجاد التهاب دستگاه گوارش شده و محیط نامناسب
موجود سبب افزایش فعالیت باکتریهای مضر و کاهش
میکرواورگانیسمهای مفید در روده کوچک میگردد که با نتایج
آزمایش حاضر مطابقت دارد (سهیرات طرفی و همکاران.)1395 ،
برطبق نتایج  ،اثرات نانوسلنیوم بر فاکتورهای خونی نسبت به دو گروه
دیگر بهتر بود .در اینخصوص  Dhingraو  )2006( Bansalنشان
دادند که استفاده  1میلیگرم از سلنیوم در جیره غذایی موشها
غلظت کلسترول و  LDLسرم خون را کاهش و غلظت  HDLرا افزایش
داد که با نتایج آزمایش حاضر یکسان میباشد .برطبق گزارشات
 Tanakaو همکاران ( )2001این نتیجه بهدست آمد که کمبود سلنیوم
در جیره غذایی موشها باعث افزایش کلسترول خون شده و استفاده
از نانوسلنیوم سبب کاهش غلظت کلسترول ،تریگلیسرید LDL ،و
افزایش غلظت  HDLسرم خون میشود .در گزارش آزمایشات
 Ahmadipourو همکاران ( )2015این نتیجه اعالم
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شد که سلنیوم در جیره بهعنوان یک آنتیاکسیدان ،میتواند با افزایش
جذب تریگلیسرید و کاهش فعالیت آنزیم تریاستیل گلیسرول لیپاز
سبب کاهش غلظت تریگلیسرید خون شود که این کاهش بستگی
به نوع من منبع سلنیوم در جیره دارد .از آنجاییکه نانو سلنیوم و
منابع آلی سلنیومی قدرت جذب باالتری نسبت به منابع معدنی دارند
بنابراین کاهش تریگلیسرید بیشتری را باعث میشوند که با نتایج
مطالعه حاضر یکسان میباشد .محقیقن گزارش کردند که نانوسلنیوم
بهدلیل کارایی باالتر منجر به افزایش بیشتر میزان گلوتاتیون
پراکسیداز و  HDL-Cپالسما شده که موجب کاهش تشکیل اجسام
پالکتی و بهبود اکسیداسیون اسیدهای چرب میشود .کمبود سلنیوم
باعث تولید  LDL-Cاکسید ،میشود که آنزیم سنتز کننده گلوتاتیون
را از طریق افزایش گاما گلوتامیل سیستئین سنتتاز محدود کرده و با
سرعت باالیی گلوتاتیون را از بین خواهد برد LDL-C .اکسید شده
باعث افزایش لیپید هیدروپراکسیدها و تولید آلدئید میشود که سبب
صدمه به لیپیدها میگردد LDL-C .منجر به افزایش گاما گلوتامیل
سیستئین سنتتاز شده و در نتیجه میزان غلظت گلوتاتیون افزایش
یافته و سبب فعالسازی فرایند گلوتاتیون اکسیداز میشود ( Shenو
 .)2001 ،Sevanianدر نتایج  Dhingraو )2006( Bansalبیان شد که
غلظت سلنیوم خون ارتباط مستقیمی با بیان گیرندههای LDL-C
دارد بهطوریکه ،تغذیه موشها با جیرههای با مقدار سلنیوم کافی و
قدرت جذب باال باعث افزایش فعالیت گیرندههای  LDL-Cو mRNAهای
مربوطه شده که در نتیجه موجب کاهش کلسترول و  LDL-Cمیشود.
همانطورکه در نتایج دیده شد غلظت پروتئین کل سرم در پرندگانی
که از غلظتهای نانوسلنیوم باالی  0/5میلیگرم استفاده کرده بودند،
بیشتر بود .در این زمینه  Mallahو همکاران ( )2011این گونه تفسیر
کردند که سلنیوم بهعنوان یک آنتیاکسیدان فرایند اکسیداسیون
سلولی را کاهش میدهد .بنابراین ،بهنظر میرسد نانوسلنیوم بهدلیل
قابلیت دسترسی بهتر و با کاهش اکسیداسیون سلولی بیشتر ،افزایش
مقادیر پروتئین کل را موجب شده باشد .برطبق نتایج حاضر استفاده
از نانوسلنیوم منجر به کاهش بیشتر آنزیمهای آسپارتات آمینو
ترانسفراز و آلکالین فسفاتاز در نمونه سرم جوجههای گوشتی شد .از
نظر متابولیکی کبد اندام اصلی بدن بوده که دارای نقش حفاظتی سایر
اندامهای بدن در مقابل مواد سمی میباشد .این ارگان نسبت به
رادیکالهای آزاد و آسیبهای اکسیداتیو بسیار حساس میباشد
( .)1982 ،Mosافزایش آنزیمهای کبدی تاییدکننده آسیب کبدی
میباشد .در نتایج تحقیقات  Chunو همکاران ( )2009نشان داده
شده است که افزایش آنزیمهای کبدی میتواند با پراکسیداسیون
چربیها و آزاد شدن رادیکالهای آزاد در بدن در ارتباط باشد .در
آزمایشات  Linو همکاران ( )2006اعالم شد که سلنیوم موجود در
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جیره جوجههای گوشتی موجب ابقاء بیشتر ویتامین  Eدر پالسما
شده و از شکلگیری هیدروپراکسیداز اسیدهای چرب ممانعت میکند
که در نتیجه کاهش غلظت پراکسید یا محصوالت تولیدکننده پراکسید
در بافتها را باعث میگردد .در نتایج  Caiو همکاران ( )2012اعالم
شده است که اگرچه منبع سلنیوم آلی موجود در جیره میتواند باعث
کاهش آنزیمهای کبدی گردد ولی نانوسلنیوم براساس تکنولوژی نانو،
سمیت کمتر و تاثیر بیوشیمیایی بیشتری نسبت به سایر منابع
سلنیومی داشته و در نتیجه عملکرد و تاثیر آن بر کبد بهبود بیشتری
را بهدنبال دارد .همانطوریکه در نتایج دیده شد تیمار دریافتکننده
 1/2میلیگرم مکمل نانوسلنیوم نسبت به تیمار شاهد ،غلظت باالتری
از لحاظ  T3و غلظت کمتری از لحاظ  T4و نسبت  T4به  T3داشتند.
مشابه با نتایج تحقیق حاضر )2001( Edens ،گزارش دادند در پرندگانی
که سلنیوم را بهصورت نانو دریافت کرده بودند ،افزایش قابل مالحظهای
در غلظت  T3و کاهش در  T4دیده شد .سلنیوم نه تنها نقش خود را
در ارتباط با فعالیت پراکسیدازها در حفاظت از غده تیروئید و سنتز
هورمونهای تیروئید ،ایفا میکند ،بلکه با فعالیت دیودینازها که
سلنوآنزیمهای مرتبط با تبدیل  T4به شکل فعال متابولیکی آن یعنی
 ،T3در ارتباط میباشد ( Abd ElGhany Hefnawyو ،Tortora-Perez
 .)2010بنابراین میتوان دریافت که مکمل نانوسلنیوم بهدلیل
پتانسیل باال برای تبدیل بیشتر  T4به  T3سرم موثرتر میباشد .در
مطالعات محققین دیده شد که اثر منابع نانوسلنیوم و سلنیوم آلی
بهمقدار  3درصد در جیره بر مالوندیآلدهید و گلوتاتیون پراکسیداز
نسبت به منبع ویتامین  + Eسلنیوم معدنی بهتر میباشد که مشابه با
نتایج آزماش حاصل است (2014 ،Saleh؛  Altanو همکاران.)2003 ،
گلوتاتیون پراکسیداز از سلنوآنزیمهای اصلی هستند که بهواسطه دارا
بودن سلنیوم و اثرات قوی آنتیاکسیدانی موجب کاهش هیدروژن
پراکسیداز و لیپید پراکسیداز شده و آنها را به فرم هیدروکسیداز غیر
مضر تبدیل میکند ( Arthurو همکاران .)2003 ،همچنین مالوندی
آلدهید یکی از محصوالت فرایندهای اکسیداتیو میباشد که ارتباط
مستقیمی با آسیب سلولها بهوسیله رادیکالهای آزاد دارد و بهعنوان
معیاری از پراکسیداسیون قرار میگیرد .هرچه میزان ظرفیت
آنتیاکسیدانی تام بیشتر باشد ،میزان مالوندیآلدهید بهدلیل
خنثیسازی فعالیتهای اکسیداتیوی کاهش پیدا خواهد کرد (Nissen
و همکاران .)2008 ،سلنیوم بهخاطر خاصیت آنتیاکسیدانی و ساخت
سلنوسیستئین ،بهعنوان مرکز فعال گلوتاتیون پراکسیداز نقش موثری
را میتواند ایفا کند و از آنجایی که جذب منابع نانوسلنیوم و سلنیوم
آلی که بهطور فعال از دیواره روده صورت میگیرند ،میتوانند کارایی
باالتری را نسبت به سلنیوم معدنی که از طریق انتشار جذب میشود،
داشته باشند ( Zhangو همکاران .)2001 ،نتایج حاصل از تحقیق
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حاضر نشان داد که افزودن نانوسلنیوم به جیره جوجههای گوشتی
تاثیر مثبتی بر عملکرد دارد و سبب بهبود خصوصیات الشه میشود.
همچنین نانو سلنیوم افزایش معنیدار گلوتاتیون پراکسیداز ،پروتئین
کل و  LDLو از طرفی کاهش معنیدار جمعیت باکتریهای مضر،
کلسترول ،تریگلیسرید ،آنزیمهای کبدی و  T4را نسبت به تیمار
شاهد موجب میشود .اگرچه افزودن متسلنیوم در جیره جوجههای
گوشتی بر اختالف جمعیت باکتریهای مضر ،تریگلیسرید ALP ،و
مالوندیآلدهید نسبت به شاهد تاثیر معنیداری دارد ولی نسبت به
گروه آزمایشی نانوسلنیوم بازدهی کمتری داشت .همچنین در مقایسه
اثرات ویتامین  Eسلنیوم با منابع نانوسلنیوم و متسلنیوم ،مشاهده
شد که حتی اضافه کردن ویتامین  Eبه منبع معدنی سلنیوم نمیتواند
اثرات مثبتی را از خود بر جای بگذارد .بنابراین مکملسازی خوراک
طیور با منبع نانوسلنیوم میتواند بهتر از منابع آلی و معدنی سلنیوم
در برآورد احتیاجات واقعی پرنده عمل نماید.
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Abstract
The effects of various sources of selenium supplements on performance, carcass
characteristics, population of ileum bacteria, blood parameters, liver enzymes, hormonal
activities, and antioxidant activities of blood plasma in broiler chickens were investigated in an
experiment based on a complete random design with 500 one-day-old male chickens of Ross 308
commercial line using 10 treatments with 4 replicates (each replicate including 10
chickens). Treatment diets included (1) basal diet (control), and (2), (3), and (4) with 0.5, 0.8,
and 1.2 mg nano selenium+basal diet, respectively and (5), (6), and (7) with 0.5, 0.8, and 1.2 mg
met selenium+basal diet, respectively, and also (8), (9), and (10) with 65, 80, and 100 mg
Vitamin E+selenium and basal diets, respectively. Findings suggested a significant increase in
carcass weights, production index and antioxidant activity of the group treated with
nano-selenium compared to the control (P≤0.05). Also, total ileum bacteria count in the diets
including nano-selenium and met-selenium showed a significant decrease compared to the
control (P≤0.05). A significant difference was also observed in Liver enzymes and blood
parameters contents of the nano-selenium groups compared with the control (P≤0.05).
Furthermore, the concentrations of T3 and T4 and also the ratio of T3 to T4 in the treatment
including 1.2 mg nano-selenium showed a significant difference compared to the control group
(P≤0.05). The findings suggest that nano-selenium can result in higher yield of broiler chickens
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