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های ایلئوم، اثر منابع مختلف مکمل سلنیوم بر عملکرد، خصوصیات الشه، جمعیت باکتری

اکسیدانی های کبدی، فعالیت هورمونی و فعالیت آنتیخونی، آنزیم هایفراسنجه

  های گوشتیپالسمای خون در جوجه
 
 

 راک، ایراندانشگاه آزاد اسالمی، ا علوم دامی، واحد اراک،گروه  :روزبه شعبانی 

 دانشگاه آزاد اسالمی، اراک، ایران علوم دامی، واحد اراک،گروه  :*جعفر فخرایی 

 دانشگاه آزاد اسالمی، اراک، ایران علوم دامی، واحد اراک،گروه  :یارمحمدیحسین منصوری 

 :ایرانرشتدانشگاه آزاد اسالمی،  ،رشتعلوم دامی، واحد گروه  علیرضا صیداوی ، 

 

 1398 آذرتاریخ پذیرش:            1398 هریورش تاریخ دریافت:

 چکیده

 فعالیت کبدی، هایآنزیم خونی، هایفراسنجه ایلئوم، هایباکتری جمعیت الشه، خصوصیات عملکرد، بر سلنیوم مکمل مختلف منابع تاثیر

 تجاری سویه از روزهیک نر جوجه قطعه 500 تعداد از استفاده با آزمایشی در گوشتی هایجوجه در خون پالسمای اکسیدانیآنتی فعالیت و هورمونی

 (1 تیمار  :شامل آزمایشی تیمارهای شد. انجام پرنده( 10 شامل تکرار )هر تکرار 5 ، تیمار 10 با توسط تصادفی کامالا  طرح قالب در 308 راس

 پایه جیره ترتیببه (7 و 6 ،5 تیمارهای سلنیوم،نانو گرمیمیل 2/1 و 8/0 ،5/0 عالوهبه پایه جیره ترتیببه (4و 3 ،2 تیمارهای ،(شاهد) پایه جیره

 گرممیلی 100 و 80 ،65 عالوهبه پایه جیره ترتیببه (10 و 9 ،8 تیمارهای و (selenium-Met) سلنیوممت گرممیلی 2/1 و 8/0 ،5/0 عالوهبه

 با مقایسه در سلنیومنانو حاوی گروه در اکسیدانیآنتی فعالیت و یدتول شاخص بدن، وزن اختالف که داد نشان نتایج .بودند سلنیوم، و E ویتامین

 کاهش شاهد به نسبت متسلنیوم و سلنیومنانو حاوی هایجیره در ایلئوم فرمکلی هایباکتری تعداد (.P>05/0) داشت داریمعنی افزایش شاهد

 (.P>05/0) داشتند داریمعنی تفاوت شاهد با سلنیومنانو حاوی گروه در خونی فاکتورهای و کبدی هایآنزیم (.P>05/0) داشت داریمعنی

 نشان نتایج (.P>05/0) داشتند داریمعنی اختالف شاهد با سلنیومنانو گرممیلی 2/1 حاوی تیمار در 4T به 3T نسبت و 3T، 4T هایغلظت

 .شود گوشتی هایجوجه در تولید بازده بهبود به نجرم تواندمی سلنیوم، E ویتامین و متسلنیوم با مقایسه در سلنیومنانو که دهدمی

  اکسیدان، جوجه گوشتی، سلنیوم، عملکرد، الشهآنتی کلمات کلیدی:

 j-fakhraei@iau-arak.ac.ir پست الکترونیکی نویسنده مسئول:* 
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 مقدمه
های اخیر، توجه به پیشرفت در زمینه تغذیه طیور، مقدم در دهه       

 70تا  60که خوراک، جاییبر افزایش راندمان تولید بوده است. از آن

دهد، خود اختصاص میتولید در پرورش طیور را به درصد هزینه

بنابراین ارزیابی مداوم منابع جدید و گوناگون مواد خوراکی موجود در 

باشد. پرندگان در صورت دریافت ناکافی مواد مغذی جیره، ضروری می

ندرت قادر به جبران آن خواهند در هر زمان از دوره پرورش خود، به

 طیور نیاز جیره در پرورش مورد مغذی مواد ازجمله معدنی بود. مواد

 برخوردار خاصی اهمیت ها ازرشد آن سالمتی و حفظ در که باشدمی

شوند. بندی میطبقه نیاز کم و نیاز پر گروه دو به نیاز براساس و بوده

 هایسال در که است نیاز کم و ضروری معدنی مواد ازجمله سلنیوم

 معطوف خود به را طیور تغذیه ققانمح ای توجهفزاینده طوربه اخیر

که پرندگان نسبت به پستانداران جاییاز آن (.Surai ،2002) است کرده

 تر، درجه حرارت بدن باالتر و غلظتداری سرعت متابولیسم بیش

داری تری بوده و در محیط پر ازدحام  و پر تنش نگهگلوکز خون بیش

صدمات ناشی از تولید بنابراین از لحاظ تئوری، مستعد  شوند،می

های (. رادیکال1988و همکاران،  Ogburnهای آزاد هستند )رادیکال

شوند که های درون سلولی میها و چربیآزاد سبب صدمه به پروتئین

ها آسیب رسانده و در نتیجه رشد پرنده ها و بافتدر نهایت به سلول

افتد مییابد و سیستم ایمنی پرنده و سالمت آن به خطر کاهش می

(Fellenberg  وSpeisky ،2006 ازجمله موادی که در کم کردن آثار .)

باشد، سلنیوم است. سلنیوم بخشی از آنزیم های آزاد مؤثر میرادیکال

عنوان دومین خط دفاعی بدن عمل گلوتاتیون پراکسیداز است که به

های آزاد های سلولی، از تشکیل رادیکالاکسیدکرده و با تخریب پر

 از سلنیوم (.Kyriakopoulos، 2001 و Behne) کندمی لوگیریج

 عصبی حمایت کرده و تولیدمثلی ایمنی، هایطبیعی سیستم عملکرد

 در عنصر، این عالوهکند. بهمی جلوگیری های کبدیآسیب و از

 و است تاثیرگذار تیروئید هایاکسیدانی و هورمونهای آنتیفعالیت

و  Dhingraدارد ) های مضر رودهباکتری بر ایاثرات از بین برنده

Bansal ،2006؛ Pappas  ،؛2005و همکارانLukaszewicz   و

سلنیوم در طیور  ایتغذیه هایمکمل فرم در گذشته (.2011همکاران، 

شد که در این میان محدود می آن آلی اشکال یا صورت معدنی وبه

آلی سلنیوم داده  هایی مبنی بر قابلیت باالتر جذب برای مکملگزارش

(. از طرفی برخی محققین در 1393شده است )یوسفی و همکاران، 

صورت مخلوط با نتایج خود بیان کردند که اگر سلنیوم معدنی به

تواند اثرات مطلوبی از در جیره طیور استفاده شود می Eویتامین 

و  Perezوجود آورد )کاربرد سلنیوم معدنی بر عملکرد طیور به

 ( و 2007) Yerlikayaو  Koyancu(. در این زمینه 2010 همکاران،

Fitri ( معتقدند که مخلوط ویتامین 2012و همکاران )E  و سلنیوم

های گوناگونی ارتباط عملکردی باالیی در تغذیه طیور داشته و از راه

کنند که در این رابطه داشتن یکدیگر در سلول کمک میبه زنده نگه

ر ضدپراکسیداسیون و سلنیوم برای مقابله با در محافظت ب Eویتامین 

 علوم در موجود هایپیشرفت با کنند. اخیرا  های آزاد عمل میرادیکال

 زیستی و شیمیایی هایسلنیوم با روش از جدیدی فرم نانو تکنولوژی،

و همکاران،  Pengشود )می استفاده طیور و دام صنعت در و شده تولید

گرفته برخی از پژوهشگران اعالم  (. برطبق مطالعات صورت2009

کردند که استفاده از منابع آلی و معدنی سلنیوم تاثیری بر خصوصیات 

 .(Fajmonova ،2005و  Zelenka) ندارند یگوشت یهاجوجه عملکردی

سلنیوم از طرفی تحقیقات بسیاری نشان دادند که استفاده از فرم نانو

سلنیوم در جیره طیور  کارایی باالتری نسبت به شکل معدنی و آلی

( 2019و همکاران ) Shabani(. 2018و همکاران،  Ahmadiدارد )

های گوشتی که کاربرد نانو سلنیوم در جیره جوجه گزارش کردند

را بهبود بخشد.  ، خوراک مصرفی و ضریب تبدیلافزیش وزن تواندمی

 با طیور خوراک سازیوسیله مکملهها بیان کردند که بچنین آنهم

 در قوی ایمنی سیستم با عملکرد باال و پرندگانی توانمی انوسلنیوم،ن

با توجه به متغییر بودن قدرت جذب هر یک  کرد. تولید هابیماری برابر

 هایارزیابی اثر نسبت با هدف حاضر از منابع مختلف سلنیوم، بررسی

معدنی( بر عملکرد،  و منبع آلی مختلف منابع سلنیومی )نانوسلنیوم،

 های خونی،فراسنجه ایلئوم، هایباکتری صیات الشه، جمعیتخصو

اکسیدانی پالسمای آنتی فعالیت و هورمونی فعالیت کبدی، هایآنزیم

 های گوشتی انجام شد.خون جوجه

 

 هامواد و روش

روزه گوشتی سویه قطعه جوجه نر یک 500این آزمایش با تعداد        

تکرار  5تیمار و  10تصادفی با  در قالب طرح کامال   308تجاری راس 

چنین با سه منبع مختلف مکمل پرنده(  و هم 10)هر تکرار شامل 

سلنیوم: ساخت شرکت خارجی سلنیوم با شکل ظاهری جامد )نانو

US Nano سلنیوم: ساخت شرکت ایرانی مت ،درصد 98خلوص  با درجه

Vetaque  درصد و پریمیکس  98با درجه خلوصE  سلنیوم: ساخت

المللی ویتامین واحد بین 11000رکت ایرانی ساینس حاوی مخلوط ش

E  گرم سلنیوم معدنی در هر کیلوگرم با درجه خلوص میلی 300و

در  30/3/1397الی  20/2/1397درصد( در سه سطح از روز  67

شهرستان الهیجان انجام شد. برای اضافه کردن سلنیوم به جیره، ابتدا 

محاسبه و پس از برآورد مقدار منابع مقدار جیره برای هر دوره 

هم مخلوط خوبی باسلنیومی مورد نیاز هر دوره، جیره و سلنیوم به

 تیمارهای ،(شاهد) پایه جیره (1 تیمار شامل آزمایشی هایتیمار شدند.
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 گرممیلی 2/1 و 8/0 ،5/0 عالوهپایه به ترتیب جیرهبه( 4و  3 ،2

 8/0 ،5/0 عالوهپایه به جیره ترتیببه( 7 و 6 ،5 تیمارهای سلنیوم،نانو

 جیره ترتیببه( 10 و 9 ،8 و تیمارهای سلنیوم،مت گرممیلی 2/1 و

. بودند سلنیوم و E ویتامین گرممیلی 100 و 80 ،65 عالوهپایه به

 ایجیره با تیمارها تمامی شودمی مشاهده 1 جدول در که گونههمان

 تغذیه  308 راس توسط شده توصیه غذایی احتیاجات با مطابق یکسان

 UFFDA افزارنرم از هاجیره تنظیم برای. (Aviagen ،2014شدند )

 .شد استفاده
 

 آن مغذي تركیبات و آزمایش در استفاده مورد غذایی : جیره1جدول 
پایانی 

(29-42 

 روزگی(

 اجزاي جیره )درصد(  روزگی( 10-1آغازین ) روزگی( 28-11رشد )

 ذرت 5/54 5/58 7/62

 کنجاله سویا 5/37 5/33 5/29

 روغن آفتابگردان 4 4 4

 کربنات کلسیم 2/1 2/1 1/1

 کلسیم فسفات-دی 6/1 6/1 5/1

 نمک 23/0 26/0 25/0

 1مکمل معدنی 3/0 3/0 3/0

 2مکمل ویتامینی 3/0 3/0 3/0

 بیکربنات سدیم 12/0 14/0 1/0

 متیونین -دی ال 18/0 21/0 15/0

 لیزین -الدی  07/0 09/0 1/0

 

 
 

 

 آنالیز شیمیایی  

انرژی قابل متابولیسم  3010 3050 3100

 پروتئین خام )درصد( 04/21 60/19 88/18 )کیلوکالری/کیلوگرم(

 )درصد(لیزین  27/1 10/1 97/0

متیونین+سیستئین  94/0 84/0 76/0

 )درصد(متیونین  47/0 42/0 36/0 )درصد(

 )درصد(آرژنین  31/1 14/1 02/1

 )درصد(تریپتوفان  20/0 18/0 16/0

 )درصد(ترئونین  86/0 77/0 74/0

 )درصد(کلسیم  05/1 90/0 85/0

فسفر قابل دسترس  50/0 45/0 42/0

 )درصد(سدیم  04/21 60/19 18/18 )درصد(

 )درصد(کلر  17/0 17/0 16/0

 5000گرم، آهن: میلی 0850گرم، روی: میلی 10000مخلوط مواد معدنی در یک تن جیره: منگنز:  1

ها در مخلوط ویتامین 2گرم. میلی 1000گرم و ید: میلی 100گرم، سلنیوم: میلی 1000گرم، مس: میلی

ل، ویتامین لالمواحد بین D3 :2000000ل، ویتامین لالمواحد بین A :9000000یک تن جیره: ویتامین 

E :18000 ل، ویتامین لالمواحد بینK3 :2000 ل، ویتامین لالمواحد بینB6 :3000 گرم، ویتامین میلی

B12 :15 گرم، میلی 10000گرم، پنتوتنات: میلی 6600گرم، ریبوفالوین: میلی 1800گرم، تیامین: میلی

 .  گرممیلی 400000گرم و کولین کلراید: میلی 1000گرم، فولیک اسید: میلی 30000نیکوتنیک اسید: 

 

       

 رسیصفات مورد بر       

الی  20/2/1397روز ) 42 دوره طول پرورش در شرایط :عملکرد

 صورتبه خوراک به دسترسی و یکسان هاجوجه همه ( برای30/3/1397

 شده وزن مصرف، از قبل تکرار هر هایخوراک. شد گرفته درنظر آزاد

 در هفته، هر پایان در ماندهباقی هایخوراک وزن کردن مشخص با و

 محاسبه پایان هر دوره برای تیمار هر مصرفی کخورا مقدار نهایت

پایان هر  در و شد انجام هفتگی صورتبه هاجوجه کشیوزن. گردید

 .گردید تعیین تبدیل ضریب و وزن افزایش دوره

 پایان در :هاي ایلئومخصوصیات الشه و تعیین جمعیت باكتري

 تصادفی طوربه تکرار هر از جوجه قطعه سه تعداد آزمایش دوره

 از گوارش دستگاه کشتار از پس و انتخاب( میانگین وزن به نزدیک)

کبد،  ران، سینه، الشه، قبیل از مختلف اجزای درصد و شد خارج الشه

وزن  بطنی، دئودنوم، ژوژنوم، ایلئوم و کلون براساس چربی پانکراس،

و  Poorghasemi ؛2018و همکاران،  Ahmadiگردید ) محاسبه زنده

 ایکوالی، هایباکتری شمارش تعداد جهت سپس. (2013همکاران، 

 روده محتویات نمونه استریل کامال  شرایط فرم و الکتوباسیل درکلی

گرفتند.  قرار گیرینمونه مخصوص ظرف و در برداشته ایلئوم محل از

 تا زده شدندهم ورتکس توسط نمونه حاوی ظروف در آزمایشگاه

مورد  شوند. مقدار مایع آزاد طمحی در و شده جدا نمونه از هاباکتری

 رسیدن از و پس استریل اتوکالو در تهیه، از پس کشت محیط از نیاز

مورد استفاده قرار گرفت. گراد درجه سانتی 50به  کشت محیط دمای

ترتیب از فرم و الکتوباسیل بهکلی کوالی،های ایبرای کشت باکتری

 ,EMB Agar، Shigella (Merck( Merck, 101347های)محیط کشت

 10-2های استفاده شد. رقت  Rogosa Agar(Merck, 05413) و (7667

درجه  37انکوباتور  ساعت در 48مدت شده و به ها تهیهاز نمونه 10-6تا 

ها، تعداد باکتری شمارش و در پایان پس از شدند انکوباسیون گرادسانتی

و  Poorghasemi ؛2011و همکاران،  Khalajiدست آمد )هها بباکتری

 (.2014همکاران، 

)تیروئید  هورمونی فعالیت كبدي، هايآنزیم خونی، هايفراسنجه

در  :اكسیدانی پالسماي خونهاي آنتیو كورتیزول( و شاخص

 گیرىخون و انتخاب تصادفى طوربه جوجه سه تکرار هر ازاىبه ،42روز 

ای سپس سرم خون برای فاکتوره شد، انجام هاآن بال از سیاهرگ

پالسمای  های تیروئید و کورتیزول وهای کبدی، هورمونخونی، آنزیم

ها تا زمان اکسیدانی، جدا شده و نمونههای آنتیشاخص خون براى

داری شد. در نگه گراددرجه سانتی -20ها در دمای انجام آزمایش

های تیروئید های کبدی، هورمونآزمایشگاه فاکتورهای خونی، آنزیم

گیری شدند. ( و کورتیزول اندازهتترایدوتیرونینو  رونینتری یدوتی)

(، آالنین ASTهای کبدی آسپارتات آمینوترانسفراز )آنزیم گیریاندازه

     (DOI): 10.22034/AEJ.2020.110689    
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ها با روش ( در نمونهALP( و آلکالین فسفاتاز )ALTآمینوترانسفراز )

های تجاری پارس آزمون کیت از استفاده با و سنجی آنزیماتیکرنگ

 و (T3) یدوتیرونینتری هایهورمون غلظت نینچهم انجام شد.

 گستر، پادتن شرکتکیت  از استفاده با سرم( T4) تترایدوتیرونین

گیری شد. ( اندازه ELX808،Bio-Tek)مدل  ریدر االیزا دستگاه توسط

های اکسیدانی در پالسما با استفاده از کیتهای آنتیفعالیت شاخص

-ELX800،Bioیزا ریدر )مدل تجاری پارس آزمون توسط دستگاه اال

Tek اکسیداز و در طول نانومتر برای گلوتاتیون پر 412 ( در طول موج

 گیری شدند.آلدهید اندازهدینانومتر برای مالون 534 موج

 انجام تصادفی کامال  طرح قالب در آزمایش این :آنالیز آماري       

 آماری افزارنرم از استفاده با آزمایش این از حاصل هایداده و گرفت

SAS عمومی خطی هایمدلروش  و (General Linear Model آنالیز )

 احتمال سطح دردانکن  آزمون از استفاده با تیمارها میانگینشدند و 

 صورت. مدل آماری طرح بهشدند مقایسه( >05/0P) درصد 5

Yij= µ+ Ai+ eij  بود. در این مدلYij مقدار هر مشاهده برای صفت :

: eij: اثر تیمارهای آزمایشی و Ai: میانگین مشاهدات، µرد مطالعه، مو

 باشند.   اثر خطای آزمایشی می

 

 نتایج

های های آزمایشی بر عملکرد جوجهاثر گروه  3و  2های جدول       

که حاوی  4و  2های دهند. وزن بدن در تیمارگوشتی را نشان می

داری با تیمار شاهد افزایش معنیسلنیوم بودند، در کل دوره مکمل نانو

های ها مربوط به تیمارترین وزن در بین تیمار(. بیش>05/0Pداشتند )

سلنیوم بود. مقدار افزایش وزن تیمارهای حاوی مکمل حاوی نانو

داری داشتند سلنیوم در کل دوره با شاهد کاهش معنی Eویتامین 

(05/0P<اگرچه در کل دوره در بین تیمارها با .) الترین خوراک

مصرفی مربوط به گروه حاوی نانو سلنیوم بود، اما با شاهد اختالف 

های آزمایشی (. در کل دوره بین گروهP>05/0معنی داری نداشت )

 ترین ضریب تبدیل مربوط به گروه سلنومتیونین بود.کم
 

 روزگی 42هاي گوشتی در جوجه ضریب تبدیل : اثر منابع مختلف سلنیوم بر وزن بدن، افزایش وزن بدن، خوراک مصرفی و2جدول 

تیمارهای  وزن، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل خوراک افزایش       

 با آغازین، رشد و پایانی هایدوره سلنیوم درسلنیوم و متحاوی نانو

های در بین گروه (.P>05/0) نداشتند داریمعنی اختالف شاهد تیمار

خوراک  دار افزایش وزن،کاهش معنی Eحاوی سلنیوم و ویتامین 

مصرفی و ضریب تبدیل  خوراک نسبت به تیمار شاهد در هر سه دوره  

 اجزاى و خصوصیات الشه به مربوط نتایج (.>05/0Pمشاهده شد )

نشان داده شده است. براساس این نتایج  4شکمى در جدول  حفره

سلنیوم با شاهد اگرچه درصد الشه، سینه و ران در جیره حاوی نانو

ترین مقدار عددی را در بین تیمارها دارا بودند. بیش دار نشد ولیمعنی

درصد پانکراس، چربی محوطه بطنی، دئودنوم،  شکمى، حفره اجزاى از

 قرار سلنیوم،آزمایشى حاوى نانو هاىتاثیر جیره تحت ژوژنوم و کولون

اختالف درصد  (.>05/0P) داری داشتندو با شاهد اختالف معنی گرفتند

دار ترین اختالف معنیترین و بیشترتیب کمبه 8و  4کبد در تیمار 

منابع مختلف  تاثیر به مربوط نتایج (.>05/0Pرا با شاهد داشتند )

 فرم و الکتوباسیل درکلی کوالی،ای هایباکتری سلنیوم بر تعداد

 در شده کشتار های گوشتیجوجه روده کوچک ایلئوم محتویات نمونه

 است.  شده ارائه 5جدول 

 تیمارها وزن بدن )گرم( افزایش وزن بدن )گرم/روز( خوراک مصرفی )گرم/مرغ/روز( ضریب تبدیل

1/110dc 2911/220ab 2620/624bc 2924/000bc )جیره پایه )شاهد 

1/109dc 2908/480ab 2620/899bc 2981/000a  + ومگرم نانوسلنیمیلی 5/0جیره پایه 

1/111abc 2912/500ab 2620/628bc 2942/000ab  + گرم نانوسلنیوممیلی 8/0جیره پایه 

1/109dc 2915/360a 2630/778ab 2882/000c  + گرم نانوسلنیوممیلی 2/1جیره پایه 

1/106de 2906/480bc 2630/692ab 2916/000bc  + گرم مت سلنیوممیلی5/0جیره پایه 

1/106de 2907/840abc 2622/106bc 2944/000ab  + گرم مت سلنیوممیلی 8/0جیره پایه 

1/104e 2908/320ab 2650/102a 2950/000ab  + گرم مت سلنیوممیلی 2/1جیره پایه 

1/115ab 2900/383c 2600/135bc 2920/000bc  + میلی 80جیره پایه( گرمE)سلنیوم+ 

1/118a 2907/797abc 2600/407bc 2898/000bc میلی 90یه + جیره پا( گرمE)سلنیوم+ 

1/113abc 2906/120bc 2610/311bc 2902/000bc +میلی 100جیره پایه( گرمE)سلنیوم+ 

026/0  128/15 122/13  140/16  میانگین خطای استاندارد 
1764/0  0045/0 0039/0  0047/0  داریسطح معنی 

 .(>05/0P)است  اردمعنی اختالف نشانه غیرمشترک حروف با ستون هر هایمیانگین
 

     (DOI): 10.22034/AEJ.2020.110689    
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 هاي گوشتی در دوره هاي آغازین، رشد و پایانجوجه : اثر منابع مختلف سلنیوم بر افزاش وزن بدن، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل3جدول 

 
 روزگی )درصد براساس وزن زنده( 42هاي گوشتی در جوجه ف سلنیوم بر خصوصیات الشهاثر منابع مختل :4جدول 

 

 تیمارها
 روزگی( 29-42پایانی )  روزگی( 11-28رشد )  روزگی( 1-10آغازین )

افزایش وزن 

 گرم/روز()بدن

خوراک مصرفی 

 )گرم/مرغ/روز(

ضریب 

 تبدیل

ش وزن افزای

 بدن)گرم/روز(

خوراک مصرفی 

 )گرم/مرغ/روز(

ضریب 

 تبدیل

افزایش وزن  بدن 

 )گرم/روز(

خوراک مصرفی 

 )گرم/مرغ/روز(

ضریب 

 تبدیل

 250/440a 300/240a 1/191ab 620/640a 920/620a 1/4788a 770/680abc 1690/360c 2/181b جیره پایه )شاهد(

 250/080a 290/540abc 1/141ab 620/160a 920/720a 1/4920a 750/840cd 1690/220c 2/231ab گرم نانوسلنیوممیلی 5/0جیره پایه+ 

 250/760a 290/800ab 1/1608ab 620/240a 910/100a 1/463a 770/380abc 1690/600bc 2/233ab گرم نانوسلنیوممیلی 8/0جیره پایه+ 

 250/980a 290/880ab 1/151ab 620/900a 910/920a 1/461a 760/360bcd 1690/560bc 2/220b گرم نانوسلنیوممیلی 2/1جیره پایه+ 

 250/160a 290/400abcd 1/170ab  610/360a 920/760a 1/512a  770/180abc 1700/900abc 2/214b گرم مت سلنیوممیلی5/0جیره پایه+

 240/860a 300/600a 1/234a 610/700a 790/920a 1/534a 780/494ab 1700/320abc 2/170b گرم مت سلنیوممیلی 8/0جیره پایه+

 240/340a 290/980ab 1/232a 620/380a 910/620a 1/469a 770/160abc 1700/720abc 2/212b گرم مت سلنیوممیلی 2/1جیره پایه+

 240/780a 280/820bcd 1/165ab  590/360b 910/060a 1/296b  740/140d 1650/500d 2/233ab +سلنیوم(Eگرم )میلی 80پایه+ جیره

 240/720a 280/550abc 1/198ab 590/000bc 920/700a 1/571a 740/620d 1700/540abc 2/285b +سلنیوم(Eگرم )میلی 90پایه+ جیره

 250/000a 280/340d 1/134b 570/820c 910/360a 1/581a 790/480a 1730/420a 2/182b +سلنیوم(E)گرممیلی 100پایه+ جیره

557/0 میانگین ای استانداردخط  377/0  028/0  489/0  028/0  0384/0   769/0  970/0  0194/0  

6229/0 داریسطح معنی  0014/0  1765/0  0001/0  0083/0  0006/0  0003/0  0002/0  0084/0  

 .(>05/0P)است  دارمعنی اختالف نشانه غیرمشترک حروف با ستون هر هایمیانگین

)درصد(چربی بطنی   تیمارها )درصد(الشه  )درصد(سینه  )درصد(ران  )درصد(كبد   )درصد( لوزلمعده  

7/370a 1/827a 2/576b 26/349a 2/522a 79/805a )جیره پایه )شاهد 

6/833a 1/264c 2/551b 27/367a 2/757a 77/585a  + گرم نانوسلنیوممیلی 5/0جیره پایه 

6/741b 1/341bc 2/405b 26/877a 2/866a 80/018a  + گرم نانوسلنیوممیلی 8/0جیره پایه 

6/743b 1/018c 1/093c 27/682a 2/565a 80/830a  + گرم نانوسلنیوممیلی 2/1جیره پایه 

7/226a 1/723ab 2/812ab 26/475a 2/613a 78/407a  + گرم مت سلنیوممیلی5/0جیره پایه 

7/059a 1/432abc 2/598b 25/837a 2/736a 77/787a  + گرم مت سلنیوممیلی 8/0جیره پایه 

7/098a 1/724ab 2/587b 26/235a 2/503a 80/494a  + گرم مت سلنیوممیلی 2/1جیره پایه 

7/438a 1/724ab 3/145a 25/626a 2/432a 70/893a میلی 80ه + جیره پای( گرمE)سلنیوم+ 

7/481a 1/729ab 2/833ab 26/833a 2/496a 77/253a  + میلی 90جیره پایه( گرمE)سلنیوم+ 

7/370a 1/412abc 2/746ab 26/043a 2/717a 75/333ab  + میلی 100جیره پایه( گرمE)سلنیوم+ 

253/0  135/0  158/0  985/0  136/0  682/1  میانگین خطای استاندارد 
393/0  001/0  923/0  900/0  408/0  006/0  داریسطح معنی 

 تیمارها )درصد(دودنوم  ژوژنوم )درصد( )درصد( ایلئوم )درصد( كولون

0/366d 0/394a 0/370b 0/328c )جیره پایه )شاهد 

0/574a 0/606a 0/474ab 0/514ab  + گرم نانوسلنیوممیلی 5/0جیره پایه 

0/508abc 0/586a 0/416b 0/530a  + گرم نانوسلنیوممیلی 8/0جیره پایه 

0/562ab 0/476a 0/550a 0/558a  + گرم نانوسلنیوممیلی 2/1جیره پایه 

0/428bcd 0/596a 0/330b 0/420abc  + گرم مت سلنیوممیلی5/0جیره پایه 

0/384dc 0/584a 0/368b 0/413abc  + گرم مت سلنیوممیلی 8/0جیره پایه 

0/456abcd 0/636a 0/370b 0/429abc  + گرم مت سلنیوممیلی 2/1جیره پایه 

0/396dc 0/488a 0/388b 0/353c  + میلی 80جیره پایه( گرمE)سلنیوم+ 

0/428bcd 0/578a 0/384b 0/341c  + میلی 90جیره پایه( گرمE)سلنیوم+ 

0/436bcd 0/584a 0/342b 0/377bc  + میلی 100جیره پایه( گرمE)سلنیوم+ 

042/0  072/0  043/0  045/0  میانگین خطای استاندارد 
009/0  405/0  033/0  004/0  داریسطح معنی 

 .(>05/0P)است  دارمعنی اختالف نشانه غیرمشترک حروف با ستون هر هایمیانگین

     (DOI): 10.22034/AEJ.2020.110689    
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نتایج نشان داد که کاربرد سطوح مختلف سلنیوم معدنی        

کوالی و ای ایهداری باکتریطور معنیسلنیوم( به E)ویتامین 

گوشتی را در  هایالکتوباسیل موجود در ایلئوم روده کوچک جوجه

 . (>05/0P)ترتیب افزایش و کاهش داد مقایسه با تیمار شاهد به

سلنیوم و سلنیوم آلی )متسلنیوم( در چنین سطوح مختلف نانوهم

داری بر روی تعداد کلی  فرم موجود جیره باعث کاهش اختالف معنی

نسبت به شاهد گردید  کوچک ایلئوم روده محتویات نهدر نمو

(05/0P<).  خونی  هایفراسنجههای آزمایشی بر اثر گروه 6جدول

در  کلسترول غلظتدهد. نشان میرا  42های گوشتی در روز جوجه

 با شاهد داشت را داریمعنی کاهش سلنیوم،حاوی نانو هایتیمار

(05/0P< .)سلنیوم و های حاوی نانوگلیسرید در تیمارغلظت تری

. در تیمارهای (>05/0P)داشت  داریمعنی سلنیوم با شاهد اختالفمت

داری دیده شد با شاهد، اختالف معنی LDLبرای غلظت  4و  3

(05/0P<) .هایغلظتچنین هم HDL  در  پروتئین کلو  4در تیمار

 (.>05/0P) داشتندرا با شاهد داری معنی افزایش 4و  3تیمارهای 

 

 

 روزگی 42هاي گوشتی در جوجه هاي ایلئوماثر منابع مختلف سلنیوم بر جمعیت باكتري :5جدول 

 روزگی 42هاي گوشتی در جوجه : اثر منابع مختلف سلنیوم بر فاكتورهاي خونی6جدول 

های کبدی سرم  های آزمایشی بر غلظت آنزیماثر گروه 7جدول        

غلظت  که داد نشان  دهد. نتایجرا نشان می 42در روز  گوشتی هایجوجه

داری سلنیوم با شاهد اختالف معنیدر گروه حاوی نانو ASTآنزیم 

های گروه در ALPغلظت آنزیم چنین اختالف (. هم>05/0Pداشت )

 تیمارها  ( تشکیل كلنیواحد اشریشیاكلی ) (تشکیل كلنیواحد كلیفرم ) (تشکیل كلنیواحد ) الكتوباسیل

9/230ab 9/060ab 8/260de )جیره پایه )شاهد 

9/130abc 8/460ef 8/100e گرم نانوسلنیوممیلی 5/0یه + جیره پا 

9/165abc 8/460 ef 8/175 e  + گرم نانوسلنیوممیلی 8/0جیره پایه 

9/255a 8/375f 8/200e  + گرم نانوسلنیوممیلی 2/1جیره پایه 

9/034bc 8/770d 8/430cd  + گرم مت سلنیوممیلی5/0جیره پایه 

9/035bc 8/540e 8/220 e  + مت سلنیوم گرممیلی 8/0جیره پایه 

9/090abc 8/550e 8/430 cd  + گرم مت سلنیوممیلی 2/1جیره پایه 

8/815d 9/190a 8/675 b  + میلی 80جیره پایه( گرمE)سلنیوم+ 

8/290e 8/975bc 8/855 a  + میلی 90جیره پایه( گرمE)سلنیوم+ 

8/181d 9/190a 8/965 a  + میلی 100جیره پایه( گرمE)سلنیوم+ 

061/0  600/0  050/0  میانگین خطای استاندارد 
0001/0  0001/0  0001/0  داریسطح معنی 

 .(>05/0P)است  دارمعنی اختالف نشانه غیرمشترک حروف با ستون هر هایمیانگین
 

 پروتئین كل

گرم/د)میلی

 لیتر(سی

نسبت لیپوپروتئین با 

 لیپوپروتئین چگالی باال به

 با چگالی كم

 لیپوپروتئین

  با چگالی كم 

 لیتر(گرم/دسی)میلی

 لیپوپروتئین با 

  چگالی باال

 لیتر(گرم/دسی)میلی

گلیسرید تري

 بر گرم)میلی

 لیتر(دسی

 كلسترول

بر  گرم)میلی

 (دسی لیتر

 گلوكز 

گرم بر )میلی

 دسی لیتر(

 تیمارها

2/600c 0/400abcd 45/067a 69/667b 148/000a 151/600a 233/000ab )جیره پایه )شاهد 

3/130abc 0/380abcd 30/400abc 84/000ab 55/000d 125/000bc 226/000ab +گرم نانوسلنیوممیلی 5/0جیره پایه 

3/433ab 0/220cd 26/467bc 88/667a 83/000c 131/000b 226/670ab  + گرم نانوسلنیوممیلی 8/0جیره پایه 

3/500a 0/220d 19/267c 90/000a 82/200c 115/000c 230/000ab  + گرم نانوسلنیوممیلی 2/1جیره پایه 

2/633c 0/520ab 39/330ab 75/000ab 92/200c 148/000a 233/000ab  + گرم مت سلنیوممیلی5/0جیره پایه 

2/733c 0/340bcd 13/130abc 81/333ab 122/000b 146/600a 239/330ab  + گرم مت سلنیوممیلی 8/0جیره پایه 

2/800bc 0/450abc 40/330ab 82/333ab 96/400c 143/600a 192/670b  + گرم مت سلنیوممیلی 2/1جیره پایه 

2/600c 0/580a 31/930abc 78/000ab 145/400a 146/600a 241/000a  + میلی 80جیره پایه( گرمE)سلنیوم+ 

2/966abc 0/480abc 34/130abc 79/333ab 143/200a 145/800a 251/000a  + میلی 90جیره پایه( گرمE)سلنیوم+ 

2/766bc 0/500abc 38/800ab 79/000ab 150/800a 153/600a 243/670a +میلی 100جیره پایه( گرمE)سلنیوم+ 

212/0  061/0  029/5  855/5  492/5  094/4  129/14  میانگین خطای استاندارد 
4310/0  0168/0  0628/0  424/0  0001/0  0001/0  320/0  داریسطح معنی 

 .(>05/0P)است  دارمعنی اختالف نشانه غیرمشترک حروف با ستون هر هایمیانگین
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 (.>05/0Pداشتند ) داریکاهش معنی با شاهدسلنیوم سلنیوم و متنانو

سلنیوم  +E سلنیوم و ویتامینمت سلنیوم،مختلف نانو سطوح اثر 8 جدول

 42های گوشتی در گیری شده جوجههای اندازهر جیره بر هورموند

 به T4 نسبت و T3، T4 هایدهد. مقدار هورمونروزگی را نشان می

T3 سلنیوم گرم نانومیلی 2/1دار سطح در پایان دوره  تحت تاثیر معنی

های گوشتی نسبت به شاهد، قرار گرفت کار رفته در جیره جوجهبه

(05/0P<)نین  کاربرد سطوح مختلف منابع سلنیومی در جیره، چ. هم

های داری را بر روی غلظت کورتیزول جوجهنتوانست اختالف معنی

نتایج بررسی  (.<05/0Pگوشتی در مقایسه با تیمار شاهد ایجاد کند  )

های لیت آنزیمآماری تاثیر منابع مختلف سلنیوم جیره بر میزان فعا

های پر اکسیداز پالسمای خون جوجه گلوتاتیون آلدهید ودیمالون

تمام منابع  حاوى هاىنشان داده شده است. جیره 9گوشتی در جدول 

دارى معنى طوربه را هاجوجه خون آلدهیددیمالون سلنیومی غلظت

های حاوی کاهش در جیره این .(>05/0P) دادند کاهش نسبت به شاهد

+سلنیوم Eویتامین  حاوی نبعم و سلنیوم آلی نسبت به  سلنیومنانو  منابع

چنین برطبق نتایج غلظت گلوتاتیون تر مقدار بود. هممعدنی کم

 2/1و  8/0های حاوی های گوشتی در جیرهپراکسیداز خون جوجه

داری را با شاهد نشان دادند اما در سلنیوم افزایش معنیگرم نانومیلی

در  های گوشتیمقابل غلظت گلوتاتیون پراکسیداز خون جوجه

+ سلنیوم معدنی کاهش  Eگرم ویتامین میلی 10و  9های حاوی جیره

 .(>05/0P)داری را نسبت به شاهد بر جای گذاشتند معنی

 
 

 روزگی 42هاي گوشتی در جوجه هاي كبدي: اثر منابع مختلف سلنیوم بر آنزیم7جدول 
 تیمارها تات آمینوترانسفراز )واحد/لیتر(آسپار )واحد/لیتر(آالنین ترانسفراز  )واحد/لیتر(آلکالین فسفاتاز 

24484ab 5/330abc 241/670ab )جیره پایه )شاهد 

11800d 4/000bc 166/670c  + گرم نانوسلنیوممیلی 5/0جیره پایه 

11834d 3/660c 169/330c  + گرم نانوسلنیوممیلی 8/0جیره پایه 

12000d 3/660c 176/000c  + نوسلنیومگرم نامیلی 2/1جیره پایه 

19088c 5/000abc 175/330c  + گرم مت سلنیوممیلی5/0جیره پایه 

18642c 5/330abc 179/670c  + گرم مت سلنیوممیلی 8/0جیره پایه 

14226d 5/330abc 181/000c  + گرم مت سلنیوممیلی 2/1جیره پایه 

24602ab 6/666a 192/670bc  + میلی 80جیره پایه( گرمE)سلنیوم+ 

24600ab 5/330abc 274/670a  + میلی 90جیره پایه( گرمE)سلنیوم+ 

26058a 6/000ab 191/330bc  + میلی 100جیره پایه( گرمE)سلنیوم+ 

6/7964  641/0  00/18  میانگین خطای استاندارد 
0886/0  0519/0  0059/0  داریسطح معنی 

 (.>05/0Pاست ) اردمعنی اختالف نشانه غیرمشترک حروف با ستون هر هایمیانگین

 

 روزگی 42هاي گوشتی در جوجه اثر منابع مختلف سلنیوم بر فعالیت هورمونی بدن :8جدول 

(.>05/0Pاست ) دارمعنی اختالف نشانه غیرمشترک حروف با ستون هر هایمیانگین

  

 تیمارها تري یدوتیرونین )نانومول/لیتر(  تیروكسین )نانومول/لیتر(  نسبت تیروكسین به تري یدوتیرونین  )نانومول/لیتر( كورتیزول

0/160a 1/106a 0/933a 0/843b )جیره پایه )شاهد 

0/160a 1/047a 0/883a 0/843b  + گرم نانوسلنیوممیلی 5/0جیره پایه 

0/160a 1/018a 0/893a 0/876b  + گرم نانوسلنیوممیلی 8/0جیره پایه 

0/100a 0/548b 0/713b 1/300a  + گرم نانوسلنیوممیلی 2/1جیره پایه 

0/160a 1/123a 0/910a 0/810b  + گرم مت سلنیوممیلی5/0جیره پایه 

0/160a 1/118a 0/910a 0/813b  + گرم مت سلنیوممیلی 8/0جیره پایه 

0/160a 1/110a 0/910a 0/820b  + گرم مت سلنیوممیلی 2/1جیره پایه 

0/160a 1/346a 0/911a 0/676b  + میلی 80جیره پایه( گرمE)سلنیوم+ 

0/160a 1/400a 0/910a 0/650b  + یلیم 90جیره پایه( گرمE)سلنیوم+ 

0/160a 1/410a 0/938a 0/663b  + میلی 100جیره پایه( گرمE)سلنیوم+ 

000/0  176/0  343/0  343/0  میانگین خطای استاندارد 
000/0  0005/0  477/0  0251/0  داریسطح معنی 
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 روزگی 42 در گوشتی هايجوجه خون پالسماي اكسیدانیآنتی فعالیت بر سلنیوم مختلف بعمنا اثر: 9 جدول
 تیمارها )میکرومول /لیتر( مالون دي آلدهید گلوتاتیون پراكسیداز )میکرومول /لیتر(

84/333b 2/ 213a )جیره پایه )شاهد 

87/333b 1/300cd  + نانوسلنیومگرم میلی 5/0جیره پایه 

119/000a 1/323cd  + گرم نانوسلنیوممیلی 8/0جیره پایه 

137/667a 1/233d  + گرم نانوسلنیوممیلی 2/1جیره پایه 

87/333b 1/553bc  + گرم مت سلنیوممیلی5/0جیره پایه 

77/667bc 1/333cd  + گرم مت سلنیوممیلی 8/0جیره پایه 

77/667bc 1/330cd  + گرم مت سلنیوممیلی 2/1جیره پایه 

77/667bc 2/198a  + میلی 80جیره پایه( گرمE)سلنیوم+ 

61/000dc 1/821b  + میلی 90جیره پایه( گرمE)سلنیوم+ 

51/000d 1/596c  + میلی 100جیره پایه( گرمE)سلنیوم+ 

53/6  108/0  میانگین خطای استاندارد 
0001/0  0001/0  داریسطح معنی 

 (.>05/0Pاست ) دارمعنی اختالف نشانه غیرمشترک حروف با ستون هر هایمیانگین

 

 بحث 

مقدار مطالعات گذشته نشان داده است که ترکیبات سلنیوم به       

تواند نقش مثبتی در رشد وزن گرم بر کیلوگرم در جیره میمیلی 3/0

 Zamani-Moghaddam) باشد تولید داشته و شاخص گوشتی هایجوجه

 که است شده گزارش مختلف تحقیقات (. در2017و همکاران، 

 بهبود گوشتی موجب هایجوجه خوراک رد سلنیومنانو از استفاده

 افزایش سلنیومنانو مصرف با که ایگونهبه شود،می رشد عملکرد

 شده مشاهده هاجوجه بدن نهایی وزن و بدن وزن روزانه در تریبیش

بر عملکرد  سلنیومنانو مثبت تاثیرات احتمالی هایمکانیسم. است

 جمعیت افزایش و وراکخ متابولیکی انرژی افزایش از ناشی تواندمی

 رشد و بر سالمتی موثر عامل) گوارش دستگاه میکروبی مفید

آزمایشات  در (.2006و همکاران،  Stolzباشد )( گوشتی هایجوجه

Edens ( 2000و همکاران) و خوراک مصرف که شده است بیان 

 با مقایسه در سلنیوم و E ویتامین حاوی تیمارهای در وزن افزایش

. دارد مطابقت آزمایش این در آمده دستهب نتایج با که دبو ترکم شاهد

( 2005) و همکاران Ryuو  (2000) و همکارانEdens برطبق گزارشات 

 کاهش دلیلبه گوشتی هایجوجه جیره در سلنیوم E ویتامین

 .شودمی وزن کاهش و خوراک مصرف کاهش باعث جیره خوشخوراکی

 مکمل که کردند رشگزا (2000و همکاران ) Naylorچنین هم

 جیره در گرم بر کیلوگرممیلی 80مقدار سلنیوم به E ویتامین

 وزن، کاهش و خوراک مصرف کاهش دلیلبه گوشتی هایجوجه

خوبی در نتایج محققین به .بخشدمی بهبود خوراک را تبدیل ضریب

آمینه  اسیدهاى جذب و پروتئین هضم مشخص شده است که قابلیت

 و یابدمى های آزاد تولید شده در بدن، کاهشالدر اثر وجود رادیک

 به) هاماهیچه براى رشد ضروری )لیزین و آرژنین( که آمینه هایاسید

توان گفت این میشود. بنابرنمى تأمین است، الزم( سینه ماهیچه ویژه

اکسیدان با قدرت جذب باال عنوان یک آنتیسلنیوم بهکه وجود نانو

 سوخت بر مثبت تاثیرهای آزاد شده و با کالباعث کاهش خطرات رادی

 نسبى وزن افزایش از ناشى بهتر الشه رشد موجب ها،جوجه ساز و

طورکه در همان (.Southerm ،2006و  Payne) شودها میران و سینه

نتایج دیده شد وزن کبد، پانکراس و چربی محوطه بطنی در 

تری داشتند. بیشسلنیوم کاهش های دریافت کننده مکمل نانوجوجه

 که هایىجوجه وزن کبد، پانکراس و چربی محوطه بطنی در کاهش

خاصیت  به توانمى را بودند کرده دریافت سلنیومنانو مکمل

 از جلوگیرى در سلنیوم در بدناکسیدانى و جذب قویتر منبع نانوآنتى

گلیسرید و سنتز چنین کاهش تریهای آزاد و همرادیکال مضر اثرات

و همکاران،  Lin؛ 2010و همکاران،  Heindlداد ) نسبت چرباسید

سنتز اسیدهای چرب در کبد دهد که گزارشات نشان می .(2006

 صورتبه انرژى سازیذخیره شده و باعث هایپرتروفی و افزایش وزن کبد

دهد. افزایش سنتز اسید چرب در شکمى را افزایش می حفره چربى

که جاییگلیسرید داشته و از آنریکبد رابطه مستقیمی با مقدار ت

شود بنابراین فعالیت آنزیم گلیسرید میسلنیوم باعث کاهش تری

لیپوپروتئین لیپاز کاهش یافته و نیز سنتز اسید چرب در کبد کاهش 

تر باشد کارکرد چنین هرچه سنتز اسید چرب بیشیابد. هممی

افزایش وزن شدن و تر بوده که در نتیجه موجب فیبریپانکراس بیش

دست آمده از این (. نتایج به1982و  همکاران،  Cantorگردد )آن می

های گوشی سلنیوم به جیره جوجهمطالعه نشان داد که افزودن نانو

و همکاران  Kasaikinaها شده است که با نتایج باعث افزایش وزن روده
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ربرد ها در آزمایشات خود بیان کردند که کا( مطابقت دارد. آن2011)

دار رشد پرزها و المینا پروپریا روده را موجب سلنیوم افزایش معنینانو

و  Kasaikinaگردد )ها نیز میشود که این باعث افزایش وزن رودهمی

دهد که استفاده از سلنیوم نتایج مطالعات نشان می .(2011همکاران، 

های تریتواند بر تعداد باکگرم بر گرم جیره میمیکرو 25/2مقدار به

ها بسته به روده تاثیر بگذارد. البته اثر سمی سلنیوم بر روی باکتری

(. 2011و همکاران،  Marinaنوع منبع سلنیوم موجود در جیره دارد )

و همکاران  Yang( و 2011و همکاران ) Zhihuaدر نتایج آزمایشات 

سلنیوم و متسلنیوم جمعیت ( دیده شد که استفاده از نانو2009)

ها بیان کردند چنین آندهند. همفرم را کاهش میهای کلییباکتر

که در زمان استفاده از منبع معدنی سلنیوم در جیره، کاهش جمعیت 

های گوشتی جوجه در روده کوالیجمعیت ای سبب افزایش الکتوباسیل

سلنیوم و سلنیوم آلی های دریافت کننده نانودر مقایسه با گروه

گرم میلی 3/0مقدار سلنیوم یا سلنیوم آلی بهنوگردد. زمانی که نامی

سرعت درون شود، این ترکیبات بهبر کیلوگرم در جیره استفاده می

های مضر کنند و باعث از بین رفتن باکتریهای مضر نفوذ میباکتری

شوند شود و از سوی دیگر باعث تاثیر بر فلور میکروبی مفید هم میمی

(Utter back  ،به2005و همکاران .)های مفید رسد که باکترینظر می

توانند از طریق حذف رقابتی، تعداد ها میاز قبیل الکتوباسیل

 کوالی را در روده کاهش دهند. در واقعهای مضر همانند ایباکتری

سلنیوم و قابلیت زیستی بهتر سلنیوم آلی، باعث ذرات نانو اندازه

تری شده و در نتیجه اکسیدانی بیشتر و خاصیت آنتیسمیت کم

افزایش ایمنی محیط زیست داخلی دستگاه گوارش سبب بهبود فلور 

محققان در آزمایشات  (.Thomas ،2011و  Phong) شد خواهد میکروبی

های خود بیان کردند که استفاده از سلنیوم معدنی در جیره جوجه

گوشتی، باعث ایجاد التهاب دستگاه گوارش شده و محیط نامناسب 

 کاهش و مضر هایباکتری فعالیت افزایش سبب دموجو

گردد که با نتایج های مفید در روده کوچک میمیکرواورگانیسم

 (.1395طرفی و همکاران،  آزمایش حاضر مطابقت دارد )سهیرات

بر فاکتورهای خونی نسبت به دو گروه  سلنیوماثرات نانو ، برطبق نتایج

( نشان 2006)  Bansal وDhingra خصوص این دیگر بهتر بود. در

ها موش غذایی جیره سلنیوم در گرم ازمیلی 1 استفاده دادند که

را افزایش  HDLسرم خون را کاهش و غلظت  LDLکلسترول و  غلظت

برطبق گزارشات  باشد.داد که با نتایج آزمایش حاضر یکسان می

Tanaka ( این نتیجه به2001و همکاران ) دست آمد که کمبود سلنیوم

ها باعث افزایش کلسترول خون شده و استفاده جیره غذایی موش در

و  LDLگلیسرید، سلنیوم سبب کاهش غلظت کلسترول، تریاز نانو

شود. در گزارش آزمایشات سرم خون می HDLافزایش غلظت 

Ahmadipour ( این نتیجه اعالم 2015و همکاران )

تواند با افزایش یاکسیدان، معنوان یک آنتیشد که سلنیوم در جیره به

استیل گلیسرول لیپاز گلیسرید و کاهش فعالیت آنزیم تریجذب تری

گلیسرید خون شود که این کاهش بستگی سبب کاهش غلظت تری

که نانو سلنیوم و جاییبه نوع من منبع سلنیوم در جیره دارد. از آن

منابع آلی سلنیومی قدرت جذب باالتری نسبت به منابع معدنی دارند 

شوند که با نتایج تری را باعث میگلیسرید بیشاین کاهش ترینابرب

 سلنیومباشد. محقیقن گزارش کردند که نانومطالعه حاضر یکسان می

گلوتاتیون  میزان ترافزایش بیش به دلیل کارایی باالتر منجربه

پالسما شده که موجب کاهش تشکیل اجسام  HDL-Cو  پراکسیداز

شود. کمبود سلنیوم داسیون اسیدهای چرب میپالکتی و بهبود اکسی

شود که آنزیم سنتز کننده گلوتاتیون اکسید، می LDL-Cباعث تولید 

را از طریق افزایش گاما گلوتامیل سیستئین سنتتاز محدود کرده و با 

اکسید شده  LDL-Cسرعت باالیی گلوتاتیون را از بین خواهد برد. 

شود که سبب و تولید آلدئید میباعث افزایش لیپید هیدروپراکسیدها 

منجر به افزایش گاما گلوتامیل  LDL-Cگردد. صدمه به لیپیدها می

سیستئین سنتتاز شده و در نتیجه میزان غلظت گلوتاتیون افزایش 

و  Shenشود )سازی فرایند گلوتاتیون اکسیداز مییافته و سبب فعال

Sevanian ،2001.)  در نتایجDhingra و Bansal(2006 بیان شد که )

 LDL-Cهای غلظت سلنیوم خون ارتباط مستقیمی با بیان گیرنده

های با مقدار سلنیوم کافی و ها با جیرهکه، تغذیه موشطوریدارد به

های mRNA و LDL-C هایگیرنده فعالیت باال باعث افزایش جذب قدرت

 شود.می LDL-Cمربوطه شده که در نتیجه موجب کاهش کلسترول و 

طورکه در نتایج دیده شد غلظت پروتئین کل سرم در پرندگانی همان

گرم استفاده کرده بودند، میلی 5/0سلنیوم باالی های نانوکه از غلظت

( این گونه تفسیر 2011و همکاران ) Mallahتر بود. در این زمینه بیش

داسیون فرایند اکسیاکسیدان عنوان یک آنتیکردند که سلنیوم به

دلیل سلنیوم بهرسد نانونظر میدهد. بنابراین، بهسلولی را کاهش می

تر، افزایش قابلیت دسترسی بهتر و با کاهش اکسیداسیون سلولی بیش

برطبق نتایج حاضر استفاده  مقادیر پروتئین کل را موجب شده باشد.

های آسپارتات آمینو تر آنزیمسلنیوم منجر به کاهش بیشاز نانو

های گوشتی شد. از رانسفراز و آلکالین فسفاتاز در نمونه سرم جوجهت

نظر متابولیکی کبد اندام اصلی بدن بوده که دارای نقش حفاظتی سایر 

نسبت به  باشد. این ارگانهای بدن در مقابل مواد سمی میاندام

باشد های اکسیداتیو بسیار حساس میهای آزاد و آسیبرادیکال

(Mos ،1982اف .)های کبدی تاییدکننده آسیب کبدی زایش آنزیم

( نشان داده 2009و همکاران ) Chunباشد. در نتایج تحقیقات می

تواند با پراکسیداسیون های کبدی میشده است که افزایش آنزیم

های آزاد در بدن در ارتباط باشد. در ها و آزاد شدن رادیکالچربی

د که سلنیوم موجود در ( اعالم ش2006و همکاران ) Linآزمایشات 

     (DOI): 10.22034/AEJ.2020.110689    



  های ایلئوم....الشه، جمعیت باکتری اثر منابع مختلف مکمل سلنیوم بر عملکرد، خصوصیات                 شعبانی و همکاران                  

94 
 

در پالسما  Eتر ویتامین های گوشتی موجب ابقاء بیشجیره جوجه

کند های چرب ممانعت میگیری هیدروپراکسیداز اسیدشده و از شکل

کننده پراکسید در نتیجه کاهش غلظت پراکسید یا محصوالت تولید که

( اعالم 2012و همکاران ) Caiگردد. در نتایج ها را باعث میدر بافت

تواند باعث شده است که اگرچه منبع سلنیوم آلی موجود در جیره می

سلنیوم براساس تکنولوژی نانو، های کبدی گردد ولی نانوکاهش آنزیم

تری نسبت به سایر منابع تر و تاثیر بیوشیمیایی بیشسمیت کم

تری سلنیومی داشته و در نتیجه عملکرد و تاثیر آن بر کبد بهبود بیش

کننده که در نتایج دیده شد تیمار دریافتطوریهمان دنبال دارد.بهرا 

سلنیوم نسبت به تیمار شاهد، غلظت باالتری گرم مکمل نانومیلی 2/1

داشتند.  T3به  T4و نسبت  T4تری از لحاظ و غلظت کم T3از لحاظ 

گزارش دادند در پرندگانی  Edens (2001) حاضر، مشابه با نتایج تحقیق

ای بودند، افزایش قابل مالحظه کرده صورت نانو دریافتنیوم را بهکه سل

دیده شد. سلنیوم نه تنها نقش خود را  T4و کاهش در  T3در غلظت 

در ارتباط با فعالیت پراکسیدازها در حفاظت از غده تیروئید و سنتز 

کند، بلکه با فعالیت دیودینازها که های تیروئید، ایفا میهورمون

به شکل فعال متابولیکی آن یعنی  T4های مرتبط با تبدیل آنزیمسلنو

T3باشد )، در ارتباط میAbd ElGhany Hefnawy  وTortora-Perez ،

دلیل سلنیوم بهتوان دریافت که مکمل نانو(. بنابراین می2010

در  باشد.سرم موثرتر می T3به  T4تر پتانسیل باال برای تبدیل بیش

سلنیوم و سلنیوم آلی د که اثر منابع نانومطالعات محققین دیده ش

آلدهید و گلوتاتیون پراکسیداز دیدرصد در جیره بر مالون 3مقدار به

باشد که مشابه با + سلنیوم معدنی بهتر می Eنسبت به منبع ویتامین 

(. 2003و همکاران،  Altan ؛Saleh ،2014نتایج آزماش حاصل است )

 دارا واسطهبه که هستند اصلی هایزیمسلنوآن از پراکسیداز گلوتاتیون

 هیدروژن کاهش موجب اکسیدانیآنتی اثرات قوی و سلنیوم بودن

هیدروکسیداز غیر  فرم به را هاو آن شده پراکسیداز لیپید و پراکسیداز

 دیچنین مالون(. هم2003 و همکاران، Arthurکند )می مضر تبدیل

باشد که ارتباط داتیو میهای اکسیآلدهید یکی از محصوالت فرایند

عنوان های آزاد دارد و بهوسیله رادیکالها بهمستقیمی با آسیب سلول

چه میزان ظرفیت گیرد. هرمعیاری از پراکسیداسیون قرار می

دلیل آلدهید بهدیتر باشد، میزان مالوناکسیدانی تام بیشآنتی

 Nissenد )های اکسیداتیوی کاهش پیدا خواهد کرسازی فعالیتخنثی
اکسیدانی و ساخت خاطر خاصیت آنتی(. سلنیوم به2008 و همکاران،

عنوان مرکز فعال گلوتاتیون پراکسیداز نقش موثری سلنوسیستئین، به

سلنیوم و سلنیوم که جذب منابع نانو جاییتواند ایفا کند و از آنرا می

نند کارایی تواگیرند، میطور فعال از دیواره روده صورت میآلی که به

شود، باالتری را نسبت به سلنیوم معدنی که از طریق انتشار جذب می

(. نتایج حاصل از تحقیق 2001 و همکاران، Zhangداشته باشند )

های گوشتی سلنیوم به جیره جوجهحاضر نشان داد که افزودن نانو

شود. تاثیر مثبتی بر عملکرد دارد و سبب بهبود خصوصیات الشه می

اکسیداز، پروتئین دار گلوتاتیون پرنانو سلنیوم افزایش معنی چنینهم

های مضر، دار جمعیت باکتریو از طرفی کاهش معنی LDLکل و 

را نسبت به تیمار  T4های کبدی و گلیسرید، آنزیمکلسترول، تری

 هایسلنیوم در جیره جوجهمت افزودن شود. اگرچهشاهد موجب می

و  ALPگلیسرید، ریتهای مضر، تریاختالف جمعیت باک گوشتی بر

داری دارد ولی نسبت به آلدهید نسبت به شاهد تاثیر معنیدیمالون

 چنین در مقایسهتری داشت. همسلنیوم بازدهی کمگروه آزمایشی نانو

مشاهده  سلنیوم،سلنیوم و متنانو سلنیوم با منابع Eاثرات ویتامین 

تواند منبع معدنی سلنیوم نمی به Eشد که حتی اضافه کردن ویتامین 

 خوراک سازیمکمل بنابراین اثرات مثبتی را از خود بر جای بگذارد.

بهتر از منابع آلی و معدنی سلنیوم  تواندسلنیوم میمنبع نانو با طیور

 عمل نماید. در برآورد احتیاجات واقعی پرنده
 

 منابع

 ووكیلی، ص. طباطبائی میرزاده، خ.؛ طرفی، م.؛سهیرات .1

 آب در محلول سلنیومنانو مختلف سطوح اثرات .1395چاجی، م.، 

 درشتنی، خصوصیات استخوان ایلئوم، باکتریایی جمعیت عملکرد، بر

 هایجوجه در بستر کیفیت و خون بیوشیمیایی هایفراسنجه برخی

 189، صفحات 4، شماره 26دامی. دوره  علوم هایگوشتی. پژوهش

 . 211تا 

 مکمل تاثیر .1393 شاد، ع.،خانیم.ر. و قاضی یوسفی، م.؛ قابل، .2

 هایفراسنجه برخی تولیدمثل، بر عملکرد، غیرآلی و آلی سلنیوم

گوشتی. پژوهش و سازندگی.  مادر هایمرغ ایمنی سیستم خونی و

 .19تا  12، صفحات 2شماره 

3. Abd ElGhany, H. and Tortora-Perez, J.L., 2010. The 

importance of selenium and the effects of its deficiency in 
animal health. Small Ruminant Research. Vol. 89,  

pp: 185-192. 

4. Ahmadi, M.; Ahmadian, A.; Poorghasemi, M.; 

Makovicky, P. and Seidavi, A., 2018.  Nano-selenium 

affects on duodenum, jejunum, ileum and colon 
characteristics in chicks: An animal model. International 

Journal of Nano Dimension. Vol. 10, No. 2, pp: 225-229. 

5. Ahmadipour, B.; Hassanpour, H.; Asadi, E.; Khajali, F.; 

Rafiei, F. and Khajali, F., 2015. Kelussia odoratissima 
Mozzaf–A promising medicinal herb to prevent pulmonary 

hypertension in broiler chickens reared at high altitude. 

Journal of Ethnopharmacology. Vol. 159, pp: 49-54. 

6. Altan, O.; Pabuccuoglu, A.; Altan, A.; Konyalioglu, S. 

and Bayraktar, H., 2003. Effect of heat stress on oxidative 
stress, lipid peroxidation and some stress parameters in 

broiler. British Poultry Science. Vol. 44, pp: 545-550. 

7. Arthur, J.R.; Mc Kenzie, R.C. and Beckett, G.J., 2003. 
Selenium in the immune system. Nutrition Journal. Vol. 133, 
pp: 1457-1459. 

     (DOI): 10.22034/AEJ.2020.110689    



 1399 پاییز، 3، شماره مدوازدهسال                                                              پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

95 
 

8. Aviagen. 2014. Ross 308: Broiler Nutrition Specification. 
Aviagen Ltd., Newbridge, UK. 

9. Behne, D. and Kyriakopoulos, A., 2001. Mammalian 
selenium-containing proteins. Annual Review of Nutrition. 

Vol. 21, pp: 453-473. 

10. Biswastt, A.; Mohan, J. and Sastry, K.V.H., 2006. Effect 

of higher levels of dietary selenium on production 
performance and immune responses in growing japanesen 

quail. British Poultry Science. Vol. 47, pp: 511-515. 

11. Cai, S.; Wu, C.; Gong, L.M.; Song, T.; Wu, H. and Zhang, 

L.Y., 2012. Effects of nano-selenium on performance, meat 

quality, immune function, oxidation resistance and tissue 
selenium content in broilers. Poultry Science. Vol. 91,  

No. 10, pp: 2532-2539. 

12. Cantor, A.H.; Moorhead, P.D. and Musser, M.A., 1982. 
Comparative effects of sodium selenite and selenomethionine 
upon nutritional muscular dystrophy, selenium-dependent 

glutathione peroxidase, and tissue selenium concentrations of 

turkey poults. Poultry Science. Vol. 61, pp: 478-484. 

13. Chun, F.; Bing, Y. and Damien, C., 2009. Effects of 

different sources and levels of selenium on performance, 
thyroid function and antioxidant status in stressed broiler 

chickens. International Journal of Poultry Science. Vol. 8, 

No. 6, pp: 583-587. 

14. Dhingra, S. and Bansal, M.P., 2006. Attenuation of LDL 
receptor gene expression by selenium deficiency during 

hypercholesterolemia. Molecular and Cellular Biochemistry. 

Vol. 282, pp: 75-82. 

15. Edens, F.W., 2001. Involvement of Sel-Plex in physiological 

stability and performance of broiler chickens. Edited by 
Science and technology in the feed industry. Nottingham 

University Press, United Kingdom. pp: 349-376.  

16. Edens, F.W.; Carter, T.A.; Parkhurst, C.R. and Sefton, 

A.E., 2000. Effect of selenium source and litter type on 
broiler feathering. Journal of Applied Poultry Research.  

Vol. 9, pp: 407-413. 

17. Fellenberg, M.A. and Speisky, H., 2006. Antioxidants: 
Their effects on broiler oxidative stress and its meat oxidative 

stability. World's Poultry Science Journal. Vol. 62, pp: 53-70. 

18. Fitri, N.L.; Piliang, W.G. and Tuty, L.Y., 2012. Effect of 

supplementation of organic selenium and vitamin E in 
commercial diets on quails reproduction. Biological Trace 

Element Research. Vol. 45, pp: 343-350. 

19. Heindl, J.; Ledvinka, Z.; Englmaierova, M.; Zita, L. and 

Tumova, E., 2010. The effect of dietary selenium sources 
and levels on performance, selenium content in muscle and 

glutathione peroxidase activity in broiler chickens. Czech 

Journal of Animal Science. Vol. 55, pp: 572-578. 

20. Kasaikina, M.V.; Kravtsova, M.A.; Lee, B.C.; Seravalli, 

J.; Peterson, D.A.; Walter, J.; Legge, R.; Benson, A.K.; 

Hatfield, D.L. and Gladyshev, V.N., 2011. Dietary 

selenium affects host selenoproteome expression by 

influencing the gut microbiota. FASEB Journal. Vol. 25,  
No. 7, pp: 2492-2499. 

21. Khalaji, S.; zaghari, M.; Hatami, K.H.; Hedari-dastjerdi, 

S.; lotfi, L. and Nazarian, H., 2011. Blak cumin seed, 

artemisia Lear as larder misia Siberia and C amellial. Plant 
extract as phytogenic product in broiler diets and their effects 

on performance, blood constituents immunity and cecal 

microbial population. Poultry Science. Vol. 90,  
pp: 2500-2510. 

22. Kose, K.; Dogan, P.; Kardas, Y. and Saraymen, R., 1996. 
Plasma selenium levels in rheumatoid arthritis. Biological 

Trace Element Research. Vol. 53, pp: 51-56. 

23. Koyancu, M. and Yerlikaya, H., 2007. Effect of selenium 
vitamin E injections of ewes on 

reproduction and growth of their lambs. South African 

Journal of Animal Science.  
Vol. 37, pp: 233-236. 

24. Lin, H.; Sui, S.J.; Jiao, H.C.; Buyse, J. and Decuypere,  

E., 2006. Impaired development of broiler chickens by stress 

mimicked by corticosterone exposure. Comparative 

Biochemistry and Physiology. Vol. 143, pp: 400-405. 

25. Lukaszewicz, E.; Kowalczyk, K. and Jerysz, A., 2011. The 
effect of sex and feed supplementation with organic selenium 

and vitamin E on the growth rate and zoometrical body 

measurements of oat-fattened White Koluda® geese. Turkish 
Journal of Veterinary and Animal Sciences. Vol. 35,  

pp: 435-442. 

26. Mallah, G.M.; Yassein, S.A.; Magda, M.; Abdel, F. and 

Ghamry, A.A., 2011. Improving performance and some 

metabolic response by using some antioxidants in laying diets 
during summer season. Journal of American Science. Vol. 7, 

No. 4, pp: 217-224. 

27. Marina, V.; Kasaikina, M.A.; Kravtsova, B.L.; Javier, S.; 

Daniel, A.; Peterson, J.W.; Ryan-Ledge, A.K.; Benson, 

D.H. and Vadim, N.G., 2011. Dietary selenium effects host 

selenoproteome expression by influencing the gut 

microbiota. FASEB Journal. Vol. 25, No. 7, pp: 2492-2499. 

28. Moss, D.W., 1982. Alkalin phosphatase isoenzymes. Clinical 

Chemistry. Vol. 28, No. 10, pp: 2007-2016. 

29. Naylor, A.J.; Choc, T.M. and Jacques, K.A., 2000. Effects 

of selenium source and level on performance and meat quality 
in male broilers. Poultry Science. Vol. 79, No. 1,  

pp: 117-123. 

30. Nissen, S.; Tuzcu, E.; Schoenhagen, P.; Brown, B.; Ganz, 

P.; Vogel, R.; Crowe, T.; Howard, G.; Cooper, C.J.; 

Brodie, B.; Grines, C.L. and DeMaria, A.N., 2004. Effect 

of intensive compared with moderate lipidlowering therapy 

on progression of coronary atherosclerosis: a randomized 
controlled trial. Journal of the American Medical 

Association. Vol. 291, pp: 1071-1080. 

31. Ogburn, C.E.; Austad, S.N.; Holmes, D.J.; Kiklevich, 

J.V.; Gollahon, K.; Rabinovitch, P.S. and Martin,  

G.M., 1998. Cultured renal epithelial cells from birds and 
mice: Enhanced resistance of avian cells to oxidative stress 

and DNA damage. Journals of Gerontology. Vol. 53, No. 2, 

pp: 287-292. 

32. Pappas, A.C.; Acamovic, T.; Sparks, N. H.C.; Surai, P.F. 

and Mc Devitt, R.M., 2005. Effects of supplementing broiler 

breeder diets with organic selenium and polyunsaturated fatty 

acids on egg quality during storage. Poultry Science. Vol. 84, 
pp: 865-874. 

33. Payne, R.L. and Southerm, L.L., 2005. Comparison of 
inorganic and organic selenium sources for broilers. Poultry 

Science. Vol. 84, pp: 898-902. 

34. Peng, X.; Cui, Y.; Cui, W.; Deng, J.L. and Cui,  

H.M., 2009. The decrease of relative weight, lesions, and 
apoptosis of bursa of fabricius induced by excess dietary 

selenium in chickens. Biological Trace Element Research. 

Vol. 131, pp: 33-42. 

35. Perez, T.I.; Zuidhof, M.J.; Renema, R.A.; Curtis, J.M.; 

Ren, Y. and Betti, M., 2010. Effects of vitamin E and 
organic selenium on oxidative stability of ω-3 enriched dark 

chicken meat during cooking. Journal of Food Science.  

Vol. 75, pp: 25-34. 

36. Phong, A.T. and Thomas, J.W., 2011. Selenium 

nanoparticles inhibit Staphylococcus aureus growth. 
International Journal of Nanomedicine. Vol. 6,  

pp: 1553-1558. 

37. Poorghasemi, M.; Seidavi, A.R. and Qotbi, A.A.A., 2013. 
Investigation on fat source effects on broiler chickens 

     (DOI): 10.22034/AEJ.2020.110689    



  های ایلئوم....الشه، جمعیت باکتری اثر منابع مختلف مکمل سلنیوم بر عملکرد، خصوصیات                 شعبانی و همکاران                  

96 
 

performance. Research Journal of BioTechnology. Vol. 8, 

No. 1, pp: 78-82. 

38. Poorghasemi, M.; Seidavi, A.R. and Mohammadi,  

M., 2014. Effect of inclusion of lemon balm (Melissa 
officinalis) extract into drinking water on ileum microflora of 

broilers. International Journal of Biology, Pharmacy and 

Allied Science. Vol. 3, No. 8, pp: 1920-1925. 

39. Ryu, Y.C.; Rhee, M.S.; Lee, K.M. and Kim, B.C., 2005. 

Effects of different levels of dietary supplemental selenium 

on performance, lipid oxidation, and color stability of broiler 

chicks. Poultry Science. Vol. 84, No. 5, pp: 809-815. 

40. Sadeghian, S.; Kojouri, G.A. and Mohebbi, A., 2012. 
Nanoparticles of selenium as species with stronger 
physiological effects in sheep in comparison with sodium 

selenite. Biological Trace Element Research. Vol. 146, No. 3, 

pp: 302-308. 

41. Saleh, A.A., 2014. Effect of dietary mixture of Aspergillus 
probiotic and selenium nano particles on growth, nutrient 

digestibilities, selected blood parameters and muscle fatty 

acid profile in broiler chickens. Animal Science. Vol. 32,  
No. 1, pp: 65-79. 

42. Shabani, R.; Fakhraei, J.; Mansoori Yarahmadi, H. and 

Seidavi, A.R., 2019. Effect of different sources of selenium 

on performance and characteristics of immune system of 

broiler chickens. Revista Brasileira de Zootecnia. Accepted 
January 2019, pp: 1-10. 

43. Shen, L. and Sevanian, A., 2001. Ox-LDL induces 
macrophage gamma-GCS-HS protein expression: A role for 

ox-LDL-associated lipid hydroproxide in GSH synthesis. 

Journal of Lipid Research, Vol. 42, pp: 813-823. 

44. Stolz, J.F.; Basu, P.; Santini, J.M. and Oremland,  

R.S., 2006. Arsenic and selenium in microbial metabolism. 

Annual Review of Microbiology. Vol. 60, pp: 107-130. 

45. Surai, P.F., 2002. Selenium in poultry nutrition. Antioxidant 
properties, deficiency and toxicity. World's Poultry Science 

Journal. Vol. 58, pp: 333-347. 

46. Tanaka, Y.; Sakurai, E. and Lizuka, Y., 2001. Effect of 
selenium on serum, hepatic and lipoprotein lipids 

concentration in rats fed on a high-cholesterol diet. Yakugaku 

Zasshi. Vol. 121, pp: 93-96. 

47. Utter back, P.L.; Parsons, C.M.; Yoon, I. and Butler,  

J., 2005. Effect of supplementing selenium yeast in diets of 
laying hens on egg selenium content. Poultry Science.  

Vol. 84, pp: 1900-1901. 

48. Yang, J.; Huang, K.; Qin, S.; Wu, X.; Zhao, Z. and Chen, 

F., 2009. Antibacterial action of selenium-enriched 

probiotics against pathogenic Escherichia coli. Digestive 
Diseases and Sciences. Vol. 54, No. 2, pp: 246-254. 

49. Zelenka, J. and Fajmonova, E., 2005. Effect of age on 
utilization of selenium by chicken. Poultry Science. Vol. 84, 

pp: 543-546. 

50. Zamani-Moghaddam, A.K.; Mehraei-Hamzekolaei, 

M.H.; Khajali, F. and Hassanpour, H., 2017. Role of 
selenium from different sources in prevention of pulmonary 

arterial hypertension syndrome in broiler chickens. 

Biological Trace Element Research. Vol. 180, pp: 164-170. 

51. Zhang, J.S.; Gao, X.Y.; Zhang, L.D. and Bao, Y.P., 2001. 
Biological effects of a nano red elemental selenium. 

BioFactors. Vol. 15, pp: 27-38. 

52. Zhihua, R.; Zhiping, Z.; Yangquan, W. and Kehe,  

H., 2011. Preparation of selenium/zinc-enriched probiotics 

and their effect on blood selenium and zinc concentrations, 
antioxidant capacities and intestinal micro flora in canine. 

Biological Trace Element Research. Vol. 141, pp: 170-183. 

 

 

     (DOI): 10.22034/AEJ.2020.110689    



Scientific Research Journal of Animal Environment                                        Vol. 12, No. 3, Autumn 2020 

 

 

 

 

The effects of various sources of selenium supplements on 

performance, carcass characteristics, the population of ileum 

bacteria, blood parameters, liver enzymes, hormonal activities, and 

antioxidant activities of blood plasma in broiler chickens 
 

 

 

 Roozbeh Shabani: Department of Animal Science, Arak Branch, Islamic Azad 

University, Arak, Iran 

 Jafar Fakhraei*: Department of Animal Science, Arak Branch, Islamic Azad University, 

Arak, Iran 

 Hossein Mansoori Yarahmadi: Department of Animal Science, Arak Branch, Islamic 

Azad University, Arak, Iran 

 Alireza Seidavi: Department of Animal Science, Rasht Branch, Islamic Azad University, 

Rasht, Iran 
 

Received: September 2019   Accepted: December 2019 

 
 

Key words: Antioxidant, Broiler chicken, Selenium, Performance, Carcass 
 

 

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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