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 Introduction:  To study the effect of in ovo injection of silver nanoparticles on immune system 
function and some blood parameters in broiler chickens under oxidative stress condition. 

Materials & Methods: 560 Fertile eggs allocated to 4 treatments with 4 replicates of 35 eggs 

in each. Experimental treatments included: 1) positive control (injection of 1 mL of 

physiological serum), 2) negative control (no injection of physiological serum), 3) injection of 

20 mg nanoparticles of silver per egg and 4) injection of 40 mg nanoparticles of silver per egg. 

The injection was performed on day 7 of incubation. For oxidative stress, birds received 500 

micrograms of lipopolysaccharide per kilogram of body weight at three times (12, 24, and 48 

h before slaughter), through intraperitoneal injection. 

Results: The results showed that silver nanoparticles improved the weight of chickens during 

breeding (p<0.05). Silver nanoparticles have significantly increased the weight of lymphatic 

organs (p<0.05). The group receiving 40 mg of silver nanoparticles showed the highest weight 

of lymphatic organs. Blood cholesterol in experimental treatments showed a significant 

difference (p<0.05). Negative control treatment showed the highest level of blood cholesterol 

compere to positive control and silver nanoparticles (p<0.05). TNF-α and TGF-β showed a 

significant difference experimental treatments so that the group receiving 40 mg of silver 

nanoparticles showed the highest level of gene expression (p<0.05).  

Conclusion: From this study, it is clear that silver nanoparticles improve the immune response 

of broilers by improving weight, lowering cholesterol and increasing the level of expression of 

immune and growth factor genes. 
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 مقاله پژوهشی  

 

 

 

ی های خونمرغی نانوذرات نقره بر سیستم ایمنی و برخی فراسنجهتاثیر تزریق درون تخم

 ساکاریدیداتیو القاء شده توسط لیپوپلیهای گوشتی تحت تنش اکسجوجه

 
 
 

 

   3رضا مبصری ،2پیرسرایی، زربخت انصاری1، بهروز دستار1فیروز صمدی ،*1عامریسمیرا عرب

 
 

 ایران گرگان، کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، علوم ، دانشگاهعلوم دامیدانشکده ، تغذیه دام و طیور هگرو  1

 ایران ،ساری ،ساریکشاورزی و منابع طبیعی علوم ، دانشگاه و شیالت علوم دامیدانشکده ، علوم دامی گروه 2
 گرگان، ایران  ،یصنعت مدیریت سازمان ،موسسه آموزشی مدیریت صنعتی نمایندگی گلستان  3

 چکیده  کلمات کلیدی
 بیان ژن

 ایمنی پاسخ
 مرغیتزریق درون تخم

 جوجه گوشتی
 فراسنجه خونی

  نقره نانوذرات

های ی جوجههای خونهرخی فراسنجبمرغی نانوذرات نقره و تاثیر آن بر سیستم ایمنی و بررسی تزریق درون تخم منظوراین پژوهش به :مقدمه 

 انجام شد. تنش اکسیداتیوگوشتی در شرایط 

تیمارهای آزمایشی انجام شد.  رارمرغ در هر تکعدد تخم  35تکرار و  4تیمار،  4مرغ بارور در عدد  تخم 560آزمایش با  ها:مواد و روش

 نانوذرات گرملیمی 20تزریق( 3 ،(فیزیولوژی سرم تزریق بدون) منفی شاهد( 2 ،(فیزیولوژی سرم لیترمیلی 1 تزریق) مثبت شاهد( 1:شامل

 جهتکشی انجام شد. جوجه 7وز تزریق در ر بود.مرغ به ازای هر تخم نقره ذرات نانو گرممیلی 40تزریق (4 و مرغبه ازای هر تخم نقره

ساعت  48و  24، 12های ر زمانمیکروگرم بر کیلوگرم وزن زنده د 500میزان ساکارید بهتنش اکسیداتیو در دوره پرورش، لیپوپلی القای

  صورت درون صفاقی تزریق شد.قبل از کشتار به

ی افزایش دارر معنیطوفاوی را بههای لنوزن اندام ودوران پرورش شد  در هاموجب بهبود رشد جوجه نانوذرات نقره نشان داد نتایج نتایج:

ون با خی را نشان داد. کلسترول ن اندام لنفاوترین وزگرم نانوذرات نقره بیشمیلی 40کننده دریافت که گروهطوری. به(p<05/0)داد 

االترین سطح کلسترول خون را بکه تیمار شاهد منفی، طوری. به(p<05/0داری را نشان داد )استفاده از تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی

 40نده کنکه گروه دریافتطوریادند، بهداری را نشان ددر تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی  TGF-βو TNF-α(. p<05/0) نشان داد

 (.p<05/0)را نشان داد  ژن گرم نانوذرات نقره باالترین سطح بیانمیلی

بردن سطح  باال ول واهش کلستر، کنانوذرات نقره با بهبود رشد توان گفتمیاین مطالعه  با توجه به نتایج حاصل از گیری:بحث و نتیجه

 شود.های گوشتی میپاسخ ایمنی جوجهوجب بهبود م، بیان ژن فاکتورهای ایمنی و رشد
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 قدمهم
های متعددی روبرو است. عوامل امروزه پرورش طیور با تنش       

 های آزاد منجر به اختالل در همئوستاززا با تولید رادیکالتنش

(Homeostasis )،کاهش عملکرد  نتیجه ایمنی و در عملکرد کاهش بدن

 متابولیسم و هوازی زندگی از بخشی شوند. اکسیداسیونپرنده می

 به است ممکن خاص هایموقعیت در اکسیژن. است زنده موجودات

 هایرادیکال تولید .کند تولید آزاد رادیکال و درآید الکترونیصورت تك

 هاسلول طبیعی هایواکنش جریان در که است طبیعی رویدادی آزاد

 آن تولید یزانم اما آید،می وجودبه مواد اکسید شدن و تنفس جمله از

 (Lipopolysaccharide) ساکاریدلیپوپلی (.1) یابدمی افزایش تنش تحت

 بروز شرایط در که بوده منفی گرم هایباکتری خارجی غشا از بخشی

 ،(cholestasis) کولستاز عفونی، شوك نظیر هاییبیماری در پاتولوژیك

 (Helicobacter pylori) پیلوری هلیکوباکتر از ناشی روده معده زخم

 التهابی هایپاسخ که قوی بوده بسیار آندوتوکسینی ماده، این .(2( ددار

توسط  ساکاریدلیپوپلی عمده شبخ. کندمی اندازیراه هابافت در را

. شودمی برداشته خون از کبد پارانشیمال و آندوتلیال کوپفر، هایسلول

 پاکسازی در را نقش ترینبیش کوپفر هایسلول ها،سلول این میان در

 پروتئینی کبد پارانشیمال هایسلول دارند. ساکاریدلیپوپلی از خون

 ترشح خون داخلبه اکاریدسلیپوپلی اتصالی به پروتئین به موسوم

 توسط ساکاریدبه لیپوپلی اتصال از پس پروتئین این. کنندمی

 (.3)شود می شناسایی کوپفر هایسلول سطح در موجود هایگیرنده

 مبادرت ساکاریدلیپوپلی توسط تحریك از بعد های کبدیهپاتوسیت

 گرددمی اکسیداتیو تنش القای که سبب کننداسیدنیتریك می تولید به

 اثرات با موادی از استفاده که دهندمطالعات مختلف نشان می. (4)

 ساکاریداز لیپوپلی ناشی آسیب تواندمی اکسیدانی و ضدالتهابیآنتی

اکسیدانی و آنتی خاصیت لبه دلی نانوذرات نقره (.3) دهد کاهش را

 یافته توسعه کشورهای از بسیاری پرورش در ضدالتهابی در زمینه

 بسیار نانوتکنولوژی کاربردهای پتانسیل فهرست (.5) شوندمی مصرف

 کاربردهای ارزشمندترین از یکی شكبی اما باشدمی متنوع و گسترده

 جدید کاربردهای است. دارویی و درمانی ردموا توسعه زمینه در آن

نحوه  و شناسیریخت نانومتر، 35تا  2به سایز  مواد، نانو و ذرات نانو

 عنوانبه. است گسترش حال در سرعتبه و وابسته است هاآن توزیع

 سالمت، حفظ چون پزشکی،هم هاییزمینه در نانوتکنولوژی نمونه،

 نانو است. پیشرفت حال در دارو و ژن انتقال رسانی، تغذیه،اکسیژن

 هاآن به زدن آسیب بدون DNA هایرشتهتك به توانندمی فلزی ذارت

 درمانی تحقیقات روی به را جدیدی دریچه خواص این. شوند متصل

 بین در .(6) کنند عبور خونی عروق از توانندمی نانوذارت. کندمی باز

 Agو  TiO، 2ZnO،MgO ،CaO همانند فلزی اکسیدهای غیرآلی، مواد

بدین دلیل که  دلیل پایداری در شرایط سخت، بلکه عموماًبه تنها نه

 شوند،می خوانده حیوانات و انسان سالمت برای خطربی مواد عنوانبه

د خواص تر گفته شطورکه پیش(. همان7هستند ) توجه مورد تربیش

اکسیدانی و ضدباکتریایی نقره منجر به استفاده از آن در حیطه آنتی

 های علوم دامی شده است. گزارش شده است نانوذرات نقرهپژوهش

های سلول با واکنش و از طریق اتصال بدن ایمنیسیستم  با تواندمی

 ایمنی پاسخ درنتیجه در تعدیل کرده، برقرار ارتباط سیستم ایمنی

 .(8)های تقویت سیستم ایمنی است موثر باشند از روش که یکی

Bhanja مرغی نانوذرات گزارش کردند تزریق درون تخم، و همکاران

تواند بر بهبود افزایش وزن بدن پرنده در طی دوران پرورش نقره می

ترین وزن طحال بیان کردند بیش ،مکارانو ه Goel. (5) موثر باشد

کننده نانوذرات نقره در زمان جنینی و بورس مربوط به گروه دریافت

 تنش شرایط تحت که اذعان داشتند ،و همکاران Bhanja. (9) بود

 TNF-α و-6 IL (Interleukin-6) کبدی هایژن بیان ساکاریدی،لیپوپلی

(Tumor necrosis factor-alpha ) هایگروه جنینی در 19در روز 

ها در مقایسه با آن ترکیب یا سیستئین نانوذرات نقره، کنندهدریافت

 .(5) دهدمی داری را نشانشاهد افزایش معنی

 

 هامواد و روش

 4در  F15سویه هوبارد  مرغتخمعدد  560از  مطالعه، ینا در       

تیمارهای استفاده شد. در هر تکرار مرغ تخم عدد 35 تکرار و 4 با یمارت

فیزیولوژی  سرم لیترمیلی 1 تزریق) مثبت شاهد( 1 :آزمایشی شامل

 ،(فیزیولوژی سرم تزریق بدون) منفی شاهد (2 ،(مرغتخم هر ازایبه 9/0%

نقره  نانوذرات گرممیلی 40 و 20 تزریق ترتیببه 4 و 3 تیمارهای و

مرغ ازای هر تخماسمول( بهمیلی pH، 320=5/6 ،)شرکت پارت خزر

کشی با استفاده از جوجه هفت در روزمرغی بودند. تزریق درون تخم

و به کمك نوربینی به درون سفیده انجام شد  21سر سوزن شماره 

کشی جوجه دستگاه رد گرم( 50 وزنی )با میانگین هامرغتخم سپس (.9)

درصد  85گراد و رطوبت درجه سانتی 37)پیترسام، بلژیك( با دمای 

. در دشبسته  پارافینبا تزریق محل  ،قرار داده شدند. پس از تزریق

 با تریبیش یکنواختی دارای وزنی نظر از هایی کهروز تفریخ جوجه

ال، گلستان( قطیور، آق )میهن پرورشی مزرعه داشتند، به نظر مورد تیمار

قطعه جوجه گوشتی  20تکرار با  4تیمار و 4 شدند و دوباره در منتقل

داری در هر تکرار قرار گرفتند. جیره خوراکی براساس راهنمای نگه

 راهنمای برنامه از آزمایش طی در (.1)جدول شد تهیه F15 هووبارد سویه

 و دش استفاده سالن در هووبارد سویه پرورش کتابچه راهنمای نوری

جهت القای  گرفت. قرار هاجوجه اختیار در آزاد صورتبه خوراك آب و

ساکارید صفاقی لیپوپلیپرورش از تزریق درون دوره در اکسیداتیو تنش

https://www.ir-translate.com/PU/Dictionary/WordPage.aspx?eid=1058131
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، 12آلدریچ تهیه شده بود در -باکتری سالمونال که از شرکت سیگما

 میزانپرورش( به 41و  40ساعت قبل از کشتار )روزهای  48و  24

(. سپس در روز 10) زنده استفاده شد کیلوگرم وزن روگرم برمیک 500

های ها جهت بررسی وزن اندامکشی، جوجهپرورش پس از وزن 42

 HDL:گلیسرید، )کلسترول، تری های خونیلنفاوی، برخی فراسنجه

high-density lipoprotein، LDL: low-density lipoprotein و VLDL :

Very-low-density lipoprotein) مورد نظر ) هایژن وTNF-α ،6IL، 

TGF-β :Transforming growth factor beta  وIGF-1 :Insulin-

like growth factor 1) کبد استخراج شدند، کشتار شدند. که از بافت 
 

 : جیره مورد استفاده در طول پرورش1جدول 

م گر 32هر کیلوگرم مکمل معدنی شامل:  -2 .(11) اندمحاسبه شده NRCمقادیر از  -1

 گرم سلنیوم است. 2/0گرم ید و  16/0گرم مس،  4گرم روی،  11گرم آهن،  25منگنز، 

، Aالمللی ویتامین واحد بین 900000هر کیلوگرم از مکمل ویتامینی شامل:  -3

گرم  E ،4/0المللی ویتامین واحد بین 3D  ،1800المللی ویتامین واحد بین 200000

گرم  3B ، 3گرم ویتامین  2B ،1گرم ویتامین  1B، 825/0گرم ویتامین  3K ،18/0ویتامین 

 12B ،50گرم ویتامین  9B  ،15/0گرم ویتامین  6B ،125/0گرم ویتامین  5B ،3/0ویتامین 

 گرم کولین کلراید  است. 
 

 نانو پارت نقره از شرکت هیدروکلوئیدی محلول: نقره نانوذرات       

 خلوص با استفاده از فلز با غیرانفجاری باالی ولتاژ روش خزر که با

. (12) شده بود، تهیه شد تولید باال با خلوص آب و( ٪ 9/99) باال

 .بود ppm 50نانونقره  هیدروکلوئید در ذرات نانو غلظت

پرورش،  42در روز  :داخلی هایالشه و اندام وزن گیریاندازه       

کشی پس از وزن انتخاب، آزمایشی از هر واحد طور تصادفیدو پرنده به

کشتار شده و وزن نسبی الشه، سینه و ران با استفاده از ترازوی 

  دیجیتال محاسبه گردید.

ورش، دو پر 42در روز : لنفاوی و کبد گیری وزن انداماندازه       

زن تار وهر واحد آزمایشی انتخاب، پس از کش طور تصادفی ازپرنده به

یك  ا دقتلنفاوی و کبد با استفاده از ترازوی دیجیتال ب ندامنسبی ا

 هزارم محاسبه گردید.

طور به پرنده دو ،42 در روز: های خونیفراسنجه گیریاندازه       

 بال هایرگ از خون تصادفی از هر واحد آزمایشی انتخاب شد. نمونه

 هایولهل به تربیش آزمایشگاهی تحلیل و تجزیه برای و شده گرفته

 قهدقی در چرخش 3000 با هانمونه. شد منتقل هپارین بدون آزمایش

 تا( آلمان ،HERMLE-Z323K) شدند سانتریفیوژ دقیقه 7 مدتبه و

 های خونیبرخی از فراسنجه جداسازی سرم، از پس. شود جدا سرم

 هایکیت از استفاده با (VLDLو HDL، LDL گلیسرید،کلسترول،)تری

 .شد گیریدازهان پارس آزمون

 ،-TNF-α ، 6ILمنظور بررسی بیان ژنبه: بررسی بیان ژن       

TGF-β  وIGF-1  طور پرورش، از هر تیمار سه پرنده به 42در روز

های کوچکی قطعه RNA استخراج برای شدند. و کشتار انتخاب تصادفی

سرعت جوجه توسط تیغ جراحی سترون جدا شد و به کبد هر از بافت

درجه سلسیوس قرار داده شد.  -196نك نیتروژن در دمای درون تا

گرم بافت کبد و بنا بر دستورکار میلی 100کل از  RNA استخراج

  RNAکیت استخراج شرکت یکتا تجهیز آزما صورت گرفت. کیفیت

استخراج شده با استفاده از روش الکتروفورز ژل آگارز و دستگاه 

منظور ساخت به زیابی شد.ار Spectrophotometer)) سنج نوریطیف

cDNA ی هاستفاده شد. درون میکروتیوبا تجهیز یکتا شرکت از کیت

ترتیب باشند. بدینمیdNTP ، ی مخصوصها، بافرRTکیت آنزیم  این

ها درون این میکروتیوبرا به RNAو نمونه  oligo dTفقط پرایمر 

ز نمونه لیتر امیکرو10شرح ذیل است: ریخته شد. مراحل ساخت به

DNase لیتر نیز میکرو 10 ها اضافه شد.میکروتیوپ درونرا بهRNase 

free ها را داخل دستگاه دقیقه نمونه 45مدت اضافه شد سپس به

PCR Thermocycler ها را به فریزر قرار گرفته شد. در نهایت نمونه

 درجه سلسیوس منتقل شد. -20

آپ آر، ستسیپی از استفاده اابتدا ب در :Real-time PCR واکنش       
ی هابا استفاده از آغازگر Real-time PCR یهاواکنش شد. ها انجامژن

ساخت شرکت یکتا تجهیز انجام شد. از   SYBR Greenاختصاصی و
ها در ویژگی آغازگر عنوان کنترل داخلی استفاده شد.ژن بتا اکتین به

روش لیواك واکاوی  دست آمده باهای بهآمده است. داده 2 جدول
 (.13) اولیه شد

 اجزاء جیره
 جیره غازين 

 (وزگیر 21-0)

)%( 

 جیره رشد

 روزگی( 42-22) 

 56/60 5/56 ذرت )%(

 33/32 27/37 کنجاله سویا

 69/3 38/2 روغن

 09/1 44/1 دی کلسیم فسفات

 38/1 28/1 کربنات کلسیم

 50/0 50/0 مکمل معدنی ویتامینی

 33/0 43/0 نمك طعام

 07/0 15/0                          ال متیونین  -دی

 05/0 05/0 اتکوکسیدیواست

ترکیبات شیمیایی محاسبه 

 شده

  

 انرژی قابل متابولیسم

 )کیلوکالری/کیلوژول(  
2950 3100 

 38/19 2/21 پروتئین )درصد(

 87/0 92/0 کلسیم )درصد(

 34/0 41/0 فسفر قابل استفاده )درصد(

 15/0 18/0 سدیم )درصد(

 03/1 15/1 لیزین )درصد(

 )درصد( متیونین

                                                                             رصد(                 سیستئین)د

48/0  

     83/0    

37/0 

 73/0 81/0 ترئونین )درصد( 0/ 69
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 (15، 14)بدن ايمنی و رشد سیستم به مربوط ژنی آغازگرهای اولیگونوکلئوتیدی : توالی2جدول 

 حصولاندازه م شماره دسترسی  جهت توالی آغازگر نام ژن

IL-6 
CAACCTCAACCTgCCCAA 
ggAgAgCTTCCTCAggCATT 

 رفت

 برگشت
AB559572 85 

TNF-α 
TgTgTATgTgCAgCAACCCgTAgT 
ggCATTgCAATTTggACAgAAgT 

 رفت

 برگشت

 
 

AY765397 171 

TGF-β 
CggCCgACgATgAgTggCTC 
CggggCCCATCTCACAgggA 

 رفت

 برگشت

 رفت
 

JQ423909 120 

IGF-I 
GGTGCTGAGCTGGTTGATGC 

CGTACAGAGCGTGCAGATTTAGGT 

 رفت

 برگشت

JN942578 
96 

β-actin 
CATCACCATTggCAATgAgAgg 
gCAAgCAggAgTACgATgAATC 

 رفت

 برگشت
L08165 353 

 

 Real-time PCR: اجزای واکنش 3جدول       

 

 Real-time PCR واکنش دمايی شرايط :4جدول

 

 طرح قالب در این پژوهشروش تجزيه و تحلیل آماری:        

 SAS زارافنرم توسط هاداده آماری تجزیه. شد اجرا تصادفی کامالً

 ستفادها با ها میانگین مقایسه. شد انجام GLM رویه از استفاده با و

 .فتپذیر جامان درصد 5 سطح در و دانکن ایدامنه چند آزمون از
Yij =μ+Ti+ eij 

ikY گیری= مقدار هر مشاهده از فراسنجه مورد اندازه ،µنگین = میا

 مایشیآزثرخطایا =eij، (تزریقی تیمارهای) = اثرات عامل اولTi، کل

 

 

 

 نتایج
مرغی نتایج حاصل از تزریق درون تخم سینه و ران: الشه، وزن      

ست. اگزارش شده  5 جدول ران در الشه، سینه و نانوذرات نقره بر وزن

شان نرا  داریمعنی تفاوت تیمارهای آزمایشی در الشه، سینه و ران وزن

گرم یمیل 40دریافت کننده  هایکه گروهطوریبه .(p<05/0) دادند

، ن الشهترین وزترین و کمترتیب بیشنقره و شاهد منفی به نانوذرات

  .سینه و ران را نشان دادند

 رغی نانومنتایج حاصل از تزریق درون تخم لنفاوی: زن اندامو       

ست. گزارش شده ا 6های لنفاوی در جدول ذرات نقره بر وزن اندام

 ا نشانر داریتفاوت معنی آزمایشی تیمارهای های لنفاوی دروزن اندام

ات نقره کننده نانوذرهای دریافتکه گروهطوریبه. (p<05/0)دادند 

 کبد، طحال و بورس را نشان دادند.  ترین وزنبیش

غی مر: نتایج حاصل از تزریق درون تخمهای خونیفراسنجه       

 VLDLو  HDL، LDL کلسترول، گلیسرید،تری نقره بر مقادیر نانوذرات

گزارش شده است. میانگین کلسترول در تیمارهای  7در جدول 

 گروه کهطوری(. بهp<05/0داری را نشان داد )آزمایشی تفاوت معنی

بت ترین میزان کلسترول خون را نسکننده شاهد منفی بیشدریافت

  داد. کننده نانوذرات نقره و شاهد مثبت نشانتهای دریافبه گروه

ات نقره مرغی نانوذرنتایج حاصل از تزریق درون تخم بیان ژن:       

ه زارش شدگ 8در جدول  IGF-1و  TNF-α، IL-6 ،TGF-βژن  بر بیان

های ی را در گروهدارتفاوت معنی TGF-βو  TNF-αاست. بیان ژن 

 40ت کننده که گروه دریافطوری(. بهp<05/0آزمایشی نشان داد )

را  TGF-βو  TNF-αگرم نانوذرات نقره باالترین سطح بیان ژن میلی

  نشان داد.
 

 میکرولیتر 15حجم  اجزای واکنش

cDNA 1 

Master Mix 7.5 

 1 آغازگر رفت

 1 آغازگر برگشت

 4.5 ب دو بار تقطیرآ

 چرخه
شمار 

 تکرار
 مرحله واکنش

 زمان

 )ثانیه(

 دما

 )سلسیوس(

 95 300 واسرشت اولیه 1 

 95 10 واسرشت 50 

 60 30 اتصال و تکثیر  

 رسم منحنی ذوب  

میزان یك تدریجی دما به افزایش

ثانیه  5در هر  گراددرجه سانتی

 گراددرجه سانتی 95تا  65از 
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: تاثیر تیمارهای آزمايشی بر وزن الشه، سینه و ران 5جدول

 ساکاريد وشتی تحت تنش لیپوپلیهای گجوجه

 
 a,b,c,d اختالف  های فاقد حروف مشابه به لحاظ آماریدر هر ستون، میانگین

 (.>05/0P)دار دارند معنی
 

 هایاندام وزنبر  تاثیر تیمارهای آزمايشی :6جدول        

 ساکاريدتحت تنش لیپوپلی گوشتی هایجوجه لنفاوی

 
 a,b,c,d اختالف  های فاقد حروف مشابه به لحاظ آماریون، میانگیندر هر ست

 (.>05/0P)دار دارند معنی
 

 ساکاريدتحت تنش لیپوپلی گوشتی هایجوجه های خونیفراسنجهبر  : تاثیر تیمارهای آزمايشی7جدول 

 
a,b دار دارند اختالف معنی های فاقد حروف مشابه به لحاظ آماریدر هر ستون، میانگین(05/0<P.) 

 

و   TNF-α،6IL- ، TGF-βتاثیر تیمارهای آزمايشی بر : 8جدول         

IGF-1 ساکاريدتنش لیپوپلی تهای گوشتی تحجوجه 

 
a,b,c دار اختالف معنی های فاقد حروف مشابه به لحاظ آماریدر هر ستون، میانگین

 (.>05/0P)دارند 

 

 بحث
 نتایج مشاهده شده در این تحقیق نشان داد که استفاده از نانو       

در راستای الشه، سینه و ران دارد.  وزنداری بر معنی نقره، تاثیر ذرات

 و نقره نانوذرات از استفاده اثر ،همکاران و Ghodrat حاضر، نتایج

های گوشتی را مورد بررسی قرار دادند و نشان پروبیوتیك در جوجه

دارای بهترین  ،و پروبیوتیك نقره توام نانوذرات کنندهمصرف گروه دادند

کننده پس از آن گروه دریافتو  تاس غذایی تبدیل ضریب و زنده وزن

. (16) را نشان داد غذایی تبدیل ضریب و زنده وزن نقره بهترین نانوذرات

در وجود نانوذرات نقره مشخص گردید  ،و همکاران Andi در گزارش

مصرفی و ضریب تبدیل خوراك  خوراك گیری،وزن بهبود باعث خوراك

نشان دادند استفاده از  ،و همکاران Sawoszچنین هم .(17) شودمی

آشامیدنی بلدرچین،  آب کیلوگرم هر ازاینقره به گرم نانوذراتمیلی 25

 الکتوباسیلوسهای گرم مثبت از قبیل باعث افزایش جمعیت باکتری
(Lactobacillus) ،الکتیك لوکونوستوك (Leuconostoc Lactis) و 

 شودمی سکوم در (Actinomyces naeslundii) نائسلوندی اکتینومایسس

اصلی فلور میکروبی فعالیت متابولیك است که منجر  . وظیفه(18)

شود و از این خوراکی میمواد بهبود قابلیت جذب به حفظ انرژی و 

خصوصیات عملکردی  طور مستقیم رویمیکروبی به بهبود فلور طریق

نقره سبب افزایش در آزمایش حاضر نانوذرات  حیوان تاثیرگذار است.

 توجهی قابل دلیل وجودتواند بهوزن الشه در روز هچ شد که می

 سبب تفریخ هنگام باالتر نقره باشد. وزن نانوذرات در اکسیدانآنتی

 .گردددر دوران پرورش می وزن افزایش و خوراك مصرف افزایش

 ران

 )گرم(

 سینه

 )گرم(

 الشه

 )گرم(
 تیمارها

c 125/308 c50/417 c 1308 شاهد مثبت 
d125/292 d75/402 d1249  شاهد منفی 
b 875/332 b25/445 b1488 20 گرم نانوذرات میلی

گرم نانوذرات میلی a000/384 a25/518 a1748 40 نقره

 SEM 11/0 80/0 29/2 نقره

0001/0 0001/0 0001/0 P-Value 

 بورس

 )گرم(

 طحال

 )گرم(

 کبد

 (گرم)

 تیمارها

0/526c 1/347c 33/487c  شاهد مثبت 
0/423 1/257c 31/425d  شاهد منفی 

0/0618b 1/896b 36/950b 20 گرم نانوذرات میلی

گرم نانوذرات میلی 0/812a 2/253a 46/212a 40 نقره

 SEM 106/0 01/0 007/0 نقره

0001/0 0001/0 0001/0 P-Value 

 تیمارها
 کلسترول

 گرم/دسی لیتر()میلی

 گلیسريدتری

 گرم/دسی لیتر()میلی

HDL 

 لیتر(گرم/دسی )میلی

VLDL 

 گرم/دسی لیتر()میلی

LDL 

 گرم/دسی لیتر()میلی

 ab00/113 67/23 97/40 73/4 50/66 شاهد مثبت

 a50/124 62/27 96/39 52/5 81/79 شاهد منفی

 b25/103 11/28 36/41 62/5 27/65 گرم نانوذرات نقرهمیلی 20

 ab00/109 39/26 10/41 28/5 63/62 گرم نانوذرات نقرهمیلی 40

SEM 70/2 75/0 97/2 15/0 53/4 

P-Value 0187/0 1427/0 9988/0 1427/0 3295/0 

IGF-1 TGF-β IL-6 TNF-α تیمارها 

0500/1 c 9000/0 1000/1 b 1767/1 شاهد مثبت 

0100/1 c 0167/1 0000/1 b 0000/1  شاهد منفی 

2167/1 b 2933/2 2767/1 a 6631/1 20 گرم نانوذرات میلی

گرم نانوذرات میلی 4/013a 3131/1 a 7067/1 40 6633/0 نقره

 SEM 09/0 085/0 185/0 09/0 نقره

544/0 0001/0 187/0 0082/0 P-Value 
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ترین وزن نتایج مشاهده شده در این تحقیق نشان داد بیش      

در کننده نانوذرات نقره بود. های لنفاوی مربوط به گروه دریافتاندام

گزارش کردند که استفاده  و همکاران، Ahmadi راستای نتایج حاضر

های کیلوگرم نانوذرات نقره در جیره جوجه گرم برمیلی 12و  8، 4از 

های لنفاوی دار وزن انداموره آغازین باعث افزایش معنیگوشتی در د

داری بر وزن قلب، سنگدان، پانکراس که تاثیر معنیشود درحالیمی

 ،و همکاران Zargaran Esfahani. (19) و چربی حفره بطنی نداشت

نوذرات نا ppm  2000لیتر محلولمیلی 800استفاده از  کردند گزارش

نقره در جیره و آب آشامیدنی وزن نسبی کل دستگاه گوارش و کبد 

. (20) کاهش داد داریطور معنیرا افزایش و چربی احشایی را به

نیز مشاهده کردند که با استفاده از  ،و همکاران Felehgariچنین هم

نقره در جیره خوراکی، وزن گرم بر کیلوگرم نانوذرات میلی 50و  25

دلیل افزایش وزن  .(21) کبد در مقایسه با گروه شاهد افزایش یافت

تواند اثر نانوذرات نقره های لنفاوی و کبد در تحقیق حاضر میاندام

بر کاهش ترشح هورمون کورتیکوسترون و تاثیر آن بر افزایش وزن 

اگرچه (. 22های لنفاوی باشد )آن افزایش وزن اندامدنبال بدن و به

نانوذرات نقره اثر سمی بر بافت کبد ماهی کپور  شده که گزارش

 دلیل میزان و زمان مصرف نانوتواند بهداشته است. اختالف نتایج می

مشاهده شده در این تحقیق نشان داد (. نتایج 23ذرات نقره باشد )

داری بر غلظت کلسترول که استفاده از نانوذرات نقره، تاثیر معنی

ترین غلظت کلسترول مربوط به گروه که بیشطوریخون دارد به

داری آزمایشی تفاوت معنی کننده شاهد بود. اگرچه تیمارهایدریافت

مربوط به  HDL تترین غلظنشان نداند، اما بیش  HDLرا بر غلظت 

گرم نانوذرات نقره بود. در راستای نتایج میلی 20کننده گروه دریافت

 گزارش نمودند که نانو ،و همکاران Gholamhosseini Zahraeiحاضر، 

 هایجوجه خون کل کلسترول دارمعنی کاهش موجب نقره زئولیت

مشاهده کردند نانوذرات نقره  ،و همکاران Esmaili. (24) شد گوشتی

گلیسرید، پوشش داده شده بر کلینوپتیلولیت، غلظت کلسترول، تری

LDL  وVLDL را کاهش و غلظتHDL های گوشتی را خون جوجه

کننده گزارش کردند گروه دریافت، Salariو  Saki. (25) افزایش داد

. (26) روزگی نشان داد 21را در  HDLباالترین سطح نانوذرات نقره 

به  کننده نانوذرات نقره احتماالًهای دریافتکاهش کلسترول در گروه

اکسیدانی نانوذرات نقره است که از پراکسیداسیون آنتی خاصیت دلیل

قیق در کند. نتایج این تحلیپیدها و ایجاد آترواسکلورز ممانعت می

مرغی نانوذرات نقره بر بیان ژن ارتباط با تاثیر تزریق درون تخم

TNF-α ، 6IL- ،TGF-β  وIGF-1  نشان داد که نانوذرات نقره سبب

شود. در راستای می IGF-1و  TNF-α ، 6IL- ،TGF-βژن بیان افزایش

 و -IL 6ژن  گزارش کردند بیان ،و همکاران Khanنتایج حاضر، 

TNF- α گیرد، بلکه نانومتر قرار نمی 10یر نانوذرات با اندازه تحت تاث

 50تحت تاثیر تزریق درون صفاقی 1این دو ژن در روز  بیان

ها در موش داریطور معنینانومتر، به 50میکرولیتر نانوذرات با اندازه 

چنین هم .(27) گرددحالت عادی برمی به 5یابد اما در روز می افزایش

Malaczewska، صورت آشامیدنی نقره به کننده نانوذراتگروه دریافت

 را در پاسخ به تنش لیپوپلیIL-1β،IL-6 ،  TNF-αافزایش بیان ژن 

بیان  گزارش کردند ،همکاران و Bhanja. (28) ساکارید نشان دادند

 نانوذرات نقره، کنندهدریافت هایوهگر در IGF-1 و6IL- ، TNF-α ژن

 احتماالً  .(5) داد داری را نشانمعنی افزایش هاآن ترکیب یا سیستئین

در  های سیستم ایمنیسلول با واکنش و اتصال با نانوذرات نقره

های تقویت سیستم ایمنی است که یکی از روش ایمنی پاسخ تعدیل

 موثر باشد.

مرغی خمت درون تزریق گرفت نتیجه توانمی شده، ارائه مطالعه از      

ار ثیرگذد تالنفاوی و کب نانوذرات نقره بر وزن الشه، سینه، ران، اندام

 چنینهم شد. گوشتی هایجوجه خون کلسترول غلظت کاهش سبب و بود

های جوجه TGF-β و TNF-αایمنی  ژن فاکتورهای بیان سبب افزایش

  شد. گوشتی
 

 دانیتشکر و قدر
گان که گر طبیعی های دانشگاه علوم کشاورزی و منابعاز حمایت       

 انونچنین شرکت در اجرای این پروژه همکاری الزم را داشتند و هم

نی رداپارت خزر برای تهیه نانوذرات نقره در انجام طرح تشکر و قد

 .شودمی
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