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اثر نانوذرات نقرۀ پوششدادهشده بر کلینوپتیلولیت بر صفات عملکردی،
آنزیمهای کبدی و غلظت لیپیدهای خون جوجههای گوشتی
6

مینا اسماعیلی ،1سیدرضا هاشمی ،*2داریوش داودی ،3یوسف جعفریآهنگری ،4سعید حسنی ،5نیلوفر بلندی ،1اکرم شبانی

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد گروه فیزیولوژی دام ،دانشکدۀ علوم دامی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران
 .2استادیار گروه فیزیولوژی دام ،دانشکدۀ علوم دامی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران
 .3استادیار بخش تحقیقات نانوتکنولوژی ،پژوهشکدۀ بیوتکنولوژی کشاورزی ایران ،کرج ،ایران
 .4استاد گروه فیزیولوژی دام ،دانشکدۀ علوم دامی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران
 .5دانشیار گروه ژنتیک و اصالح نژاد دام ،دانشکدۀ علوم دامی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران
 .6دانشجوی دکتری گروه تغذیۀ دام ،دانشکدۀ علوم دامی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران
تاریخ وصول مقاله1394/2/3 :

تاریخ پذیرش مقاله1394/04/22 :

چكيده
بهمنظور بررسی اثر نانوذرات نقرۀ پوششداد شد بر کلکنوپتکلووکع بر صفات عمللردی ،آنزی های کبدی ،و غلظع وکپکدهای ختون بتا
استفاد از  375قط ه جوج گوشتی سوی تجاری کاب  ،500آزمایای در قاوب طرح کامالً تصادضی با پتنج تکمتار ،پتنج تلترار ،و 15
پرند در هر تلرار انجام شدی استفاد از نانوذرات نقرۀ پوششداد شد بر کلکنوپتکلووکع سبب بهبود ضریب تبدی در مقای ه بتا تکمتار

شاهد شد ( ،)P>0/05درحاویکه تأثکر م نیداری بتر اضتزایش وزن و ختوراک جوجتههتای گوشتتی نتداردی استتفادۀ نتانوذرات نقترۀ

پوششداد شد بر کلکنوپتکلووکع سبب کاهش غلظع آنزی های آالنکنآمکنوتران فراز و آولاوکنض فاتاز شد ()P>0/05ی نتانوذرات نقترۀ
پوششداد شد بر کلکنوپتکلووکع غلظع کل ترول ،تریگلک رید ،LDL ،و  VLDLرا کاهش و غلظع  HDLخون جوجههتای گوشتتی
اضزایش داد ()P>0/05ی براساس نتایج ،نانوذرات نقرۀ پوششداد شد بر کلکنوپتکلووکع میتواند بهعنوان محرک رشد و ستالمع متورد
توجه قرار گکردی همننکن باتوجه به نتایج حاص از بررسی آنزی های کبدی و وکپکتدهتای ختون از صتدمات کبتدی در دورۀ پترورش
جلوگکری کندی
كلیدواژهها :آنزی کبدی ،جوج گوشتی ،عمللرد ،کلکنوپتکلووکع ،وکپکد خون ،نانوذرات نقر ی
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مقدمه

ق مع در مکلکون ستبب اضتزایش گلوتتاتکون پراک تکداز و

در ستتالهتتای اخکتتر استتتفادۀ گ تتترد و بتتیرویتته از

کاتاالز در مقای ه با گرو شاهد در جوجههای گوشتی شد

آنتیبکوتکشها بهعنوان محترک رشتد و ستالمع ،موجتب

[]15ی مملن اسع استفاد از نانوذرات نقر در غلظعهتای

شکوع سویههایی از مکلتروبهتای بکمتاریزای مقتاوم بته

باال تتأثکر ستمی داشتته باشتدی اضتزودن ستطوح گونتاگون

آنتیبکوتکش شد اسعی بههمتکن دوکت  ،در بکاتتر کاتورها

نانوذرات نقر ( 400و  800مکلیوکتر) در جکر بتهازای هتر

استفاد از آنتیبکوتکشهای محرک رشتد در صتن ع طکتور

تن خوراک و آب آشامکدنی بتهازای هتر مترمل تب ستبب

ممنوع شد اسعی بنابراین برای دستکابی به عمللرد مطلوب

ابقای نانوذرات در باضع کبد و سکنه جوجتههتای گوشتتی

و حفتظ ستالمتی طکتور ،یتاضتن جتایهزینی مناستب بترای

شد اسع []7ی

آنتیبکوتکشهای محرک رشد ضروری اسع []24ی یلتی از

کلکنوپتکلووکع (زئووکتع) از متواد م تدنی استع کته بتا

جایهزینهای نوین ،نانوذرات نقر اسعی نانونقر ازطریتق

دارابودن خواص ضکزیلی و شکمکایی ویژ  ،کاربرد گ تترد ای

کنترل ض اوکع عوامت بکمتاریزا در عرصتههتای گونتاگون

در بهبود بازد دام و طکتور پکتدا کترد استع کته بتهعنتوان

پزشتتلی ،دامپزشتتلی ،و صتتنای ی چتتون کاتتاورزی و

حم کنندۀ مناسب بترای نتانوذرات نقتر در نتانوتلنوووژی

دامپروری و مانند اینها کاربرد دارد []29 ،18ی شاخصترین

متتیتوانتتد متتورد توجتته قتترار گکتترد []3ی نتتانوذرات نقتترۀ

دالیتت استتتفادۀ وستتکع از نتتانوذرات نقتتر ویژگتتیهتتای

پوششداد شد بر کلکنوپتکلووکع میتوانتد بتهعنتوان ترککبتی

ضدباکتریایی ،پایداری باال ،و ازبکن بردن باکتریهای مقتاوم

جدیتتد و اضزودنتتی غتتذایی در صتتن ع طکتتور جتتایهزین

به آنتیبکوتکش اسع []9ی همننکن این مواد بهعلع خواص

آنتیبکوتکش شودی تاکنون گزارشهایی در زمکن اثر نتانوذرات

ضدباکتریایی بکاترین سه نانو مواد (56درصد) تووکدشتد

نقرۀ پوششداد شد بر کلکنوپتکلووکع در اختکار نک عی هدف

در جهان را بتهختود اختصتاص متیدهنتد []19ی همننتکن

از پژوهش حاضر ،بررسی اثر نانوذرات نقرۀ پوششداد شتد

نانوذرات نقر بهدوک کوچش و خنثیبتودن ،ستطل تمتاس

بر کلکنوپتکلووکع بر شاخصهای عمللرد ،آنزی هتای کبتدی،

بکاتر و بهنوب خود اثرگذاری بهتر ،جذب و نفوذ ساد تر در

و غلظع وکپکدهای خون جوجههای گوشتی اسعی

سلولها را دارند []6ی
تأثکر مثبع نانوذرات نقر بهعنوان اضزودنی بتر عمللترد

مواد و روشها

رشد جوجههای گوشتی گزارش شد اسع []14 ، 13ی طی

آزمتتایش حاضتتر بتتهمنظتتور بررستتی اثتتر نتتانوذرات نقتترۀ

آزمایای در جوجههای گوشتتی ،گترو هتای شتاهد دارای

پوشش داد شد روی کلکنوپتکلووکع بر صتفات عمللتردی،

بکاترین و گرو هایی کته نتانوذرات نقتر را بته مکتزان 50

آنزی های کبتدی ،و غلظتع وکپکتدهای ختون جوجتههتای

ق مع در مکلکتون دریاضتع کردنتد ،دارای کمتترین عمتق

گوشتی انجام شتدی در ایتن مطاو ته از  375قط ته جوجت

کریپع بودند []13ی جم کع ک باکتریهتا و بتاکتریهتای

گوشتی یشروز سوی تجاری کتاب  500کته بته صتورت

اسکدالکتکلی در ستلوم مرغتان تخمهتذار تهذیته شتد بتا

مخلون دو جن

( )50 50با مکانهکن وزنی  45گرم بودند،

جکر های حاوی ذرات نانونقر به ن بع گرو شاهد بهطور

وزنکای و در قاوب طترح کتامالً تصتادضی در پتنج گترو

م نیداری به ترتکب کاهش و اضزایش یاضع []13ی همننکن

آزمایای با پنج تلرار و  15قط ه پرند (هاع نر و هفتع

استفاد از سه سطل نانوذرات نقر به مکتزان  ،40 ،20و 60

ماد ) در هر تلرار توزیع شدندی گرو های آزمایای شتام
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1ی جکتترۀ پایتته ضاقتتد کلکنوپتکلووکتتع یتتا شتتاهد2 ،ی جکتترۀ

پایه+یشدرصد کلکنوپتکلووکع 0/5+درصد نانوذرات نقر  ،و

پایه+یشدرصد کلکنوپتکلووکتع3 ،ی جکترۀ پایته+یش درصتد

5ی جکتترۀ پایتته+یشدرصتتد کلکنوپتکلووکتتع0/75+درصتتد

کلکنوپتکلووکتتع0/25+درصتتد نتتانوذرات نقتتر 4 ،ی جکتترۀ

نانوذرات نقر  ،تهکهشد از شرکع نانو نصب پارس اسعی

جدول  .1مواد خوراكی و تركیب شیمیایی جیرههای آزمایشی

جکرۀ آغازین

جکرۀ آغازین

جکرۀ رشد

جکرۀ رشد

()1-21

()1-21

()22-42

()22-42

ذرت

53/7

51/6

59/96

57/84

کنجاو سویا (42درصد پروتککن)

39/52

39/95

33/25

33/68

روغن سویا

3

3/69

3/41

4/11

نانوذرات نقرۀ پوششدارشد بر کلکنوپتکلووکع

0

1

0

1

دیکل ک ض فات

1/47

1/47

1/09

1/09

آهش

1/19

1/18

1/29

1/28

0/43

0/43

0/32

0/32

مواد خوراکی

سن
نمش

1

1

0/25

0/25

0/25

0/25

ملم ویتامکنی

0/25

0/25

0/25

0/25

دی التمتکونکن

0/13

0/13

0/05

0/05

التوکزین یا منوهکدروکلراید

0/06

0/05

0/13

0/13

ملم م دنی

آناوکز مواد مهذی
2950

2950

3050

3050

انرژی قاب متابووک

(ککلوکاوری بر ککلوگرم)

پروتئکن خام (درصد)

21/2

21/2

19/06

19/06

کل ک (درصد)

0/92

0/92

0/86

0/86

ض فر قاب دسترس (درصد)

0/41

0/41

0/33

0/33

سدی (درصد)

0/18

0/18

0/14

0/14

وکزین (درصد)

1/01

1/01

0/95

0/95

متکونکن (درصد)

0/47

0/47

0/36

0/36

سک تئکن (درصد)

0/36

0/36

0/37

0/37

آرژنکن (درصد)

1/45

1/45

1/27

1/27

ترئونکن (درصد)

0/84

0/84

0/74

0/74

متکونکن  +سک تئکن (درصد)

0/83

0/83

0/73

0/73

پتاسک (درصد)

0/96

0/96

0/85

0/85

کلر (درصد)

0/30

0/30

0/23

0/23

تریپتوضان (درصد)

0/33

0/33

0/28

0/28

1ی هر ککلوگرم ملم ویتامکنی و م دنی حاوی ویتامکن  Aیا رتکنول 1500 ،واحد بکناومللی؛ ویتامکن  D3یا کووه کل کفرول 200 ،واحتد بتکناومللتی؛
ویتامکن  Eیا توکوضرول 10 ،واحد بکناومللی؛ ویتامکن  B2یا ریبوضالوین 3/5 ،مکلیگرم؛ ویتامکن  B5یا پانتوتنکشاستکد 10 ،مکلتیگترم؛ ویتتامکن  B3یتا
نکاسکن 30 ،مکلیگرم؛ کووکنکلرید 1000 ،مکلیگرم؛ ویتامکن  B8یا بکوتکن 0/15 ،مکلیگرم؛ ویتامکن  B9یا اسکدضووکش 0/5 ،مکلتیگترم؛ ویتتامکن  B1یتا
تکامکن 1/5 ،مکلیگرم؛ ویتامکن  B6یا پکریدوک کن 0/3 ،مکلیگرم؛ آهن 80 ،مکلیگرم؛ روی 40 ،مکلیگرم؛ منهنز 60 ،مکلیگرم؛ ید 0/18 ،مکلیگرم؛ م ،
 8مکلیگرم؛ سلنکوم 0/15 ،مکلیگرم و کوباالمکن 15 ،مکلروگرمی
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نحوۀ پوشتشدارکتردن بتدین صتورت بتود کته ابتتدا

داد ها با نرماضزار آمتاری  ]28[ SASو بتا متدل خطتی

کلکنوپتکلووکع در آبمقطر توس دستها همزن ه زد شد،

مکانهکنها بتا آزمتون

سپ

نتانونقرۀ آمتاد بتا درصتد متوردنظر پت

عمومی برای مدل  1تجزیه و مقای

از تنظتک

چنددامنهای دانلن [ ]21انجام شدند

استتکدیته بتته مخلتتون اضتتاضه شتتد و در دمتتای  50درج ت

()1

سانتیگراد مکل کردن ادامه یاضع و تثبکعکنند های متورد

در این رابطه  yijمقدار هر ضراسنجه μ ،مکانهکن کت αi ،

نظتتر تتتا تهککتتر رنت

بتته قهتتو ای اضتتاضه شتتد و پ ت

از

اثر تکمار ،و  εijاثر خطای آزمایش اسعی

تهناکنشدن ،مخلون مادۀ تتهناتکنشتد در دمتای محتک
خاش شد اسعی

نتایج و بحث

جکر های غذایی مقادیر برابر انرژی ،پروتئکن ،و سایر مواد

اثر تکمارهای آزمایای بر عمللرد جوجههای گوشتی در پایان

مهذی داشتند که برای دور های آغازین ( 1تتا 21روزگتی) و

دورۀ پرورش (42روزگی) در جدول  2گزارش شتد استعی

رشد ( 22تا 42روزگی) تهکه شدند (جدول ]26[ )1ی

تکمارهای آزمایای بر اضزایش وزن بتدن و مصترف ختوراک

در طول دورۀ آزمایش از برنام نوری مطابق با کتابنت

جوجههای گوشتی م نیدار نبود ووی پرندگانی که جکر هتای

راهنمای پرورش سوی کاب در ساون استفاد شتد و آب و

حاوی نانوذرات نقترۀ پوشتشداد شتد بتر کلکنوپتکلووکتع را

غذا بهصورت آزاد در اختکار جوجههتا قترار گرضتع []20ی

دریاضع کردند ،ضریب تبدی بهتری به ن بع پرندگان شتاهد

برنام بهداشتی و واک کناسکون آنها مطابق توصکههای ادارۀ

داشتندی بهعتالو  ،تهذیت جکتر هتای حتاوی نتانوذرات نقترۀ

دامپزشلی منطقه انجام شدی مصرف خوراک و اضزایش وزن

پوششداد شد بر کلکنوپتکلووکع در سطوح  0/25و 0/5درصد

بدن جوجهها بهصورت هفتهی انداز گکری شدی

موجب ضتریب تبتدی بهتتری در مقای ته بتا جکترۀ حتاوی

به منظور انداز گکری ضراسنجههای خونی و آنتزی هتای

یشدرصد کلکنوپتکلووکع شدند ()P>0/05ی

کبدی در روزهای  21و  42دورۀ پرورش دو قط ه جوجت
گوشتی (یش جن

نر و یتش جتن

yij = μ + αi + εij

نتایج مربون به تکمارهای آزمایای بر آنزی های کبتدی

متاد ) از هتر واحتد

جوجههای گوشتی در روزهتای  21و 42دورۀ پترورش در

آزمایای با وزن نزدیش به مکانهکن همان واحتد انتختاب و

جدول  3ارائه شد اسعی تکمارهتای آزمایاتی بتر غلظتع

از وریدبال آنها خونگکری شتدی سترم نمونتههتای ختون

آستتپارتاتآمکنوتران تتفراز و آالنتتکنآمکنوتران تتفراز ختتون

اخذشد با سانتریفکوژ جدا و تا زمان انجام آزمتایشهتا در

جوجتتههتتای گوشتتتی م نتتیدار نبتتود ووتتی پرنتتدگانی کتته

دمای  -20درج سانتیگتراد در ضریتزر نههتداری شتدندی

جکتتر هتتای حتتاوی نتتانوذرات نقتترۀ پوشتتشداد شتتد بتتر

غلظتتتع آنتتتزی هتتتای آالنتتتکنآمکنوتران تتتفراز (،)ALT

کلکنوپتکلووکتتع در ستتطوح  0/25و 0/5درصتتد را دریاضتتع

آولاوکنض فاتاز ( ،)ALPو آسپارتاتآمکنوتران تفراز ()AST

کردند ،آنزی آولاوکن ض فاتاز کمتری را به ن بع پرنتدگان

با ککعهای تجاری شرکع پارس آزمون و غلظع وکپکدهای

شاهد داشتندی بهعالو  ،تهذی جکر هتای حتاوی نتانوذرات

سرم (کل ترول ،تریگلک ترید ،LDL ،و  )HDLبتا کمتش

نقتترۀ پوشتتشداد شتتد بتتر کلکنوپتکلووکتتع در ستتطوح

ککعهای تجاری شرکع پکاتازطب ،و با دستها اتوآناالیزر

0/25درصد غلظع آنتزی آولتاوکن ض تفاتاز کمتتری را در

( )Mindray, BS-200, Mainland, Chinaانتتداز گکتتری

مقای ه با جکرۀ حاوی یتش درصتد کلکنوپتکلووکتع موجتب

شدندی غلظع  VLDLسرم خون با تق ک تریگلک رید بتر

شدند ()P>0/05ی

عدد پنج محاسبه شد []23ی
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جدول  .2اثر تیمارهای آزمایشی بر عملکرد جوجههای گوشتی در روز  42دورۀ پرورش

تکمارهای آزمایای

ضریب تبدی غذایی

اضزایش وزن بدن ()gr

مصرف خوراک ()gr

تکمار

2189/21

4567/1

Z

2323/55

4628/0

1/99

b

NS25

2295/41

4304/9

1/87

c

NS50

2277/34

4211/4

1/84

c

NS75

2265/05

4363/1

1/92

SEM

50/28

104/43

0/02

سطل احتمال

0/43

0/05

0/00

2/08

a

bc

 -a-cتفاوت مکانهکنها با حروف ناماابه در هر ستون م نیدار اسع ()P>0/05ی
SEM

خطای استاندارد مکانهکنها

شاهد جکرۀ پای ضاقد کلکنوپتکلووکع
Z

جکرۀ پای ملم شد با یشدرصد کلکنوپتکلووکع

NS25

جکرۀ پای ملم شد با یشدرصد کلکنوپتکلووکع پوششداد شد با 0/25درصد نانوذرات نقر

NS50

جکرۀ پای ملم شد با یشدرصد کلکنوپتکلووکع پوششداد شد با 0/5درصد نانوذرات نقر

NS75

جکرۀ پای ملم شد با یشدرصد کلکنوپتکلووکع پوششداد شد با 0/75درصد نانوذرات نقر

در روز  42دورۀ پرورش جوجتههتای تهذیته شتد بتا

اثر تکمارهای آزمایای بر وکپکدهای ختون جوجتههتای

نانوذرات نقرۀ پوششداد شد بر کلکنوپتکلووکتع در تمتامی

گوشتی در روزهتای  21و  42دورۀ پترورش در جتدول 4

سطوح و جکترۀ حتاوی یتشدرصتد کلکنوپتکلووکتع آنتزی

گزارش شد اسعی نتایج آزمایش در 21روزگتی ناتان داد

آولاوکن ض فاتاز کمتری در مقای ه با پرندگان شاهد داشتندی

که اضزودن نانوذرات نقرۀ پوششداد شد بر کلکنوپتکلووکتع

بتتهعتتالو جوجتتههتتای تهذیتتهشتتد بتتا نتتانوذرات نقتترۀ

در تمتتامی ستتطوح ( ،0/5 ،0/25و 0/75درصتتد) و تکمتتار

پوششداد شتد بتر کلکنوپتکلووکتع در ستطل 0/25درصتد

ملم شد با یشدرصد کلکنوپتکلووکع سبب کاهش غلظتع
کل ترول و  LDLبه ن بع جکترۀ شتاهد شتد ()P>0/05ی

کمترین مقدار آولاوکن ض فاتاز در سرم خون داشتند که این

اضزون بتر آن جوجتههتای تهذیتهشتد بتا نتانوذرات نقترۀ

اختالف با تکمار ملم شتد بتا یتشدرصتد کلکنوپتکلووکتع

پوشتتشداد شتتد بتتر کلکنوپتکلووکتتع در ستتطل 0/5درصتتد

م نتتیدار بتتودی همننتتکن استتتفاد از نتتانوذرات نقتتر

غلظع کل تترول و  LDLکمتتری را در مقای ته بتا تکمتار

پوشش داد شد بر کلکنوپتکلووکع در تمامی ستطوح (،0/25

ملم شد با یش درصد کلکنوپتکلووکتع داشتتندی نتانوذرات

 ،0/5و 0/75درصتتد) ستتبب کتتاهش م نتتیدار غلظتتع

نقرۀ پوششداد شد بر کلکنوپتکلووکع در دو ستطل  0/25و

آالنکنآمکنوتران فراز در مقای ه با جکرۀ پایته و جکترۀ پایت

0/5درصد سبب کاهش غلظع ضراستنج تتریگلک ترید و

ملم شد بتا یتشدرصتد کلکنوپتکلووکتع شتد ()P>0/05ی

استتتفاد از نتتانوذرات نقتتر در ستته ستتطل  ،0/5 ،0/25و

تکمارهتتتتای آزمایاتتتتی بتتتتر غلظتتتتع آنتتتتزی هتتتتای

0/75درصتتد ستتبب کتتاهش غلظتتع ضراستتنج  VLDLدر

آستتپارتاتآمکنوتران تتفراز و آالنتتکنآمکنوتران تتفراز ختتون

مقای ه با جکرۀ شاهد و تکمتار ملمت شتد بتا یتشدرصتد

جوجههای گوشتی م نیداری نبودی

کلکنوپتکلووکع شد ()P>0/05ی
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جدول  .3اثر تیمارهای آزمایشی بر آنزیمهای كبدی جوجههای گوشتی در روزهای  21و  42دورۀ پرورش

آنزی های کبدی
تکمارهای آزمایای

آسپارتات آمکنوتران فراز

آالنکنآمکنوتران فراز

آولاوکن ض فاتاز

()U/L

()U/L

()U/L

21روزگی
a

4324/80

تکمار

278/40

5/00

Z

256/00

4/80

3591/40

ab

NS25

234/60

3/40

c

1783/60

NS50

231/00

4/40

3057/40

NS75

276/00

5/40

4545/80

SEM

19/29

0/74

399/75

سطل احتمال

0/29

0/41

0/00

b
a

 42روزگی
تکمار

373/40

7/40

a

Z

332/80

7/00

a

4532/20

NS25

282/00

b

c

2793/40

NS50

287/40

b

bc

NS75

325/60

5/00

b

bc

3819/20

SEM

26/58

0/62

463/24

سطل احتمال

0/13

0/00

0/00

4/20
4/40

a

5347/60

b

3232/40

 - a-cتفاوت مکانهکنها با حروف ناماابه در هر ستون م نیدار اسع ()P>0/05ی
SEM

خطای استاندارد مکانهکنها

شاهد جکرۀ پایه ضاقد کلکنوپتکلووکع
Z

جکرۀ پای ملم شد با یش درصد کلکنوپتکلووکع

NS25

جکرۀ پای ملم شد با یشدرصد کلکنوپتکلووکع پوششداد شد با 0/25درصد نانوذرات نقر

NS50

جکرۀ پای ملم شد با یشدرصد کلکنوپتکلووکع پوششداد شد با 0/5درصد نانوذرات نقر

NS75

جکرۀ پای ملم شد با یشدرصد کلکنوپتکلووکع پوششداد شد با 0/75درصد نانوذرات نقر

همننکن نانوذرات نقرۀ پوششدار شد بر کلکنوپتکلووکع

0/75درصد) سبب کاهش غلظع کل ترول ،تریگلک ترید،

اضتزایش م نتیدار در ضراستنجه

 ،LDLو  VLDLبه ن تبع جکترۀ شتاهد شتد ()P>0/05ی

 HDLدر مقای ه با جکترۀ شتاهد و تکمتار ملمت شتد بتا

اضزودن نانوذرات نقرۀ پوششداد شد بر کلکنوپتکلووکتع در

یشدرصد کلکنوپتکلووکع شد ()P>0/05ی

سطوح  0/5و 0/75درصد سبب کتاهش غلظتع ضراستنج

در سطل 0/5درصد باعت

نتتتایج آزمتتایش در 42روزگتتی ناتتان داد کتته اضتتزودن

کل تتترول ،تتتریگلک تترید ،و  VLDLشتتد و استتتفاد از

نتتتانوذرات نقتتتر در تمتتتامی ستتتطوح ( ،0/5 ،0/25و

نانوذرات نقرۀ پوشش داد شد بر کلکنوپتکلووکع در ستطوح
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 0/5و 0/75درصتتد غلظتتع  LDLرا در مقای تته بتتا تکمتتار

0/5درصد سبب اضزایش م نتیدار  HDLبته ن تبع ستایر

ملم شد با یشدرصد کلکنوپتکلووکع کتاهش دادی استتفاد

تکمارها شد ()P>0/05ی اختتالف م نتیداری در ضراستنج

از نانوذرات نقر پوششداد شد بر کلکنوپتکلووکع در سطل

 HDLبکن سایر تکمارهای آزمایای مااهد نادی

جدول  .4اثر تیمارهای آزمایشی بر لیپیدهای خون جوجههای گوشتی در روزهای  21و  42دورۀ پرورش

ضراسنجههای خونی
تکمارهای آزمایای

(مکلیگرم/دسیوکتر)
تریگلک رید

کل ترول

HDL

LDL

VLDL

 21روزگی
تکمار
Z
NS25
NS50

134/00a

76/80a

23/24a

65/28b

15/36a

a

b

18/14

b

a

b

17/86

b

114/20

b

109/60

b

61/80

c

b

57/60

b

NS75

97/80

112/00

74/40

ab

67/00

c

13/68

bc

16/10

65/36

ab
a

73/28

81/76

ab

75/42

14/88

b

12/36

b

11/52

b

13/40

2/99

3/35

0/90

4/11

0/67

سطل احتمال

>0/00

0/00

>0/00

0/04

0/00

تکمار

107/20a

SEM

42روزگی
b

Z

98/00

bc

NS25

c

NS50

91/00

85/20

80/40a

16/28a

44/14b

16/08a

ab

78/00

ab

13/46

b

44/14

ab

15/60

bc

69/60

c

9/82

b

50/96

bc

13/92

c

7/14

c

62/40

a

59/96

c

12/48

NS75

85/00c

64/40c

10/56bc

44/72b

12/88c

SEM

2/91

3/33

1/10

2/84

0/66

>0/00

0/00

>0/00

0/00

0/00

سطل احتمال

 - a-cتفاوت مکانهکنها با حروف ناماابه در هر ستون م نیدار اسع ()P>0/05ی
SEM

خطای استاندارد مکانهکنها

شاهد جکرۀ پایه ضاقد کلکنوپتکلووکع
Z

جکرۀ پایه ملم شد با یشدرصد کلکنوپتکلووکع

NS25

جکرۀ پای ملم شد با یشدرصد کلکنوپتکلووکع پوششداد شد با 0/25درصد نانوذرات نقر

NS50

جکرۀ پای ملم شد با یشدرصد کلکنوپتکلووکع پوششداد شد با 0/5درصد نانوذرات نقر

NS75

جکرۀ پای ملم شد با یشدرصد کلکنوپتکلووکع پوششداد شد با  /75درصد نانوذرات نقر
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رود شود []13ی همننکن نانوذرات نقر مملن اسع ها

استفاد از نتانوذرات نقتر بته عنتوان اضزودنتی غتذایی
جایهزین آنتیبکوتکش در صن ع دامپتروری در ستالهتای

و یا قابلکع دسترسی مواد مهذی را بهبود داد باشتد []10ی

اخکر کاربرد چا گکری پکدا کرد اسعی وجود  45گترم در

20درصد مواد مهتذی موجتود در جکتر بترای نههتداری،

تن نانوذرات نقر موجب اضتزایش وزن بتدن جوجتههتای

بازسازی مجدد ،و جایهزینی اپیتلکوم رود بهکار متیرودی

گوشتی و بهبود ضریب تبدی غذایی شد ووتی تتأثکری بتر

بهدوک اینله نانوذرات نقر مملن اسع بتا کتاهش ستموم

مصتترف ختتوراک نداشتتع []10ی در کتت دورۀ پتترورش،

مکلروبی ،موجب نازکشدن اپیتلکوم شود ،احتماالً کتاهش

پرندگانی که نتانوذرات نقتر را بته مقتدار  50ق تمع در

در نکاز نههداری دید شد اسع []25ی

مکلکون دریاضع کرد بودنتد ،کمتترین ختوراک مصترضی و

بکاتر متوادی کته وارد بتدن متیشتوند ازطریتق کبتد

بهترین ضریب تبدی خوراک را به ن بع جکرۀ پایه داشع

متابووکز و اغلب از را کلکه دضع میشوندی به همتکن دوکت ،

[]13ی اضزودن نانوذرات نقر به جکر به مقتدار  15ق تمع

مواد مهذی میتوانند بر این دو باضع بکش از سایر باضعهتا

در مکلکون در مقای ه با تکمار شاهد موجب کاهش ختوراک

تأثکر داشته باشند []1ی از بکن آنزی های مت تدد کبتدی سته

و ضریب تبدی غذایی شد []12ی

آنزی شاخص برای بررستی کتارکرد کبتد در ایتن تحقکتق

تزریق سطوح گوناگون کلویکد نانوذرات نقر به مقدار

انداز گکری شدندی دو آنزی  ALTو  ASTدر داخ ستلول

 ،45 ،30و  60ق تتمع در مکلکتتون در روز هفتتده جنکنتتی

و دیهتتری  ALPدر غاتتای ستتلول قتترار دارنتتدی در اثتتر

تأثکری بر صفات عمللردی در سنکن  21و 14روزگی دورۀ

ازبکنرضتن سلول کبدی این آنزی ها در خون رها میشتوندی

پرورش جوجتههتای گوشتتی نداشتته استع []8ی اضتزودن

بنابراین ،اضزایش این آنزی ها ناانهای از تخریب سلولهای

سطوح گونتاگون نتانوذرات نقتر ( 400و  800مکلتیوکتتر

کبدی اسع []4ی

نانوذرات نقتر ) در جکتر بتهازای هتر تتن ختوراک و آب

نانوذرات نقر اثری بتر غلظتع  ،ALP ،ALTو AST

آشتتامکدنی بتتهازای هتتر مترمل تتب در دورۀ رشتتد (-28

در سرم ختون جوجتههتای گوشتتی نتدارد []14ی اضتزودن

15روزگی) ،اثری بر عمللرد جوجهها نداشع ،اما در دورۀ

سطوح گوناگون نتانوذرات نقتر بته مقتدار  ،45 ،30و 60

پایتتانی (29-42روزگتتی) ،استتتفاد از ستتطوح بتتاالی (800

ق مع در مکلکون در روز هفده جنکنی ،تأثکری بر غلظتع

مکلیوکتر) نانوذرات نقر در آب یا خوراک موجتب کتاهش

آولتتاوکن ض تتفاتاز در  14و 21روزگتتی دورۀ پتترورش در

اندک رشد جوجهها شد []7ی همننکن استفاد از نتانوذرات

جوج ت گوشتتتی نداشتتته استتع []8ی استتتفاد از  40و 60

نقر در ستطوح گونتاگون تتأثکری بتر صتفات عمللتردی

ق مع در مکلکون نانوذرات نقر سبب کاهش غلظع AST

جوجههای گوشتی نداشع [ ،22 ،16 ،15و ]27ی

و  ALTو استفاد از سته ستطل  ،40 ،20و  60ق تمع در

در آزمایش حاضر ،بهنظر متیرستد اضتزودن نتانوذرات

مکلکون سبب کاهش مقدار  ALPجوجههای گوشتتی شتد

نقرۀ پوششداد شد بر کلکنوپتکلووکع به خوراک که موجب

اسع []15ی

بهبود در ضریب تبدی غذایی شد ،میتواند بهدوک خاصکع

نانوذرات نقر ازطریق تووکد رادیلال آزاد سبب تخریب

ضدمکلروبی قوی این ماد باشد کته ستبب کتاهش تووکتد

سلولهای کبدی و اضزایش مکزان آنزی  ALTدر خون شتد

ترککبات سمی توس باکتریهتا ،تهککتر در ریختعشناستی

اسع [ ]11اما نتایج تحقکق حاضر ناان داد کته استتفاد از

دیوارۀ رود  ،و کاهش تجمتع عوامت بکمتاریزا در دیتوارۀ

نانوذرات نقر اثر ماری بر آنزی های کبدی نداشته استع
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و باع

بهبود آنزی  ALPکبدی شد که میتوانتد بتهدوکت

خواص ضدباکتریایی نانوذرات نقر باشد که باع

و  VLDLو اضزایش  HDLخون جوجههای گوشتتی شتد
اسعی

اضزایش

اثربخای و کتاهش عتوارض جتانبی و مقتدار ستمّکع آن
تشكر و قدردانی

میشود []30ی

بدینوسکله از داناتها علتوم کاتاورزی و منتابع طبک تی

در آزمتتایش حاضتتر ،بهبتتود وکپکتتدهای ختتون توستت

گرگان قدردانی میشودی

تکمارهای آزمایای مااهد شد که متیتوانتد در شتاخص
سالمتی موجود نقش داشته باشدی شکلومکلرونهای خون از

منابع

مهمترین ضراسنجههتای ختون بتود استع کته در بررستی

1ی

سالمع موجود نقتش مهمتی ایفتا متیکننتد [ ،5 ،2و ]11ی

اکرادی ل ،امکری اندی م ،سلکمی ناغانی ا و احمتدی
ف ( )1390بررسی اثتر نفروتوک تکش نانوستکلور در

تاکنون گزارشی مبنی بر اثر نانوذرات نقرۀ پوشش داد شتد

ماککان گوشتیی مجل دامپزشلی داناها آزاد اسالمیی

بر کلکنوپتکلووکع بر ضراسنجههای خونی انتاار نکاضته استع،

25-32 )2(5ی

اما در ارتبان با اثر نانوذرات نقر بتر ضراستنجههتای ختون
2ی

گزارش شد اسع که اضزودن نانوذرات نقر به جکر سبب

بلوچنژاد مجرد ت ،روغنی م ،همایونفر و خواستع

کاهش غلظع  LDLو  VLDLو اضزایش  HDLجوجههای

خدایی ز ( )1387اثر حفافتی تجویز درازمدت سکلی

گوشتی در پایان دورۀ آغازین میشود ،اما تأثکری بر غلظع

مارین بر مکزان گلتوکز و وکپکتدهای ختون و استترس

کل ترول و تریگلک رید ندارد []17ی

اک کداتکو در متوش صتحرایی دیتابتیی مجلت علمتی
داناها علوم پزشلی سمنانی 143-150 )2(10ی

استفاد از نانوذرات نقر سبب اضزایش غلظع کل ترول
و تریگلک کرید خون جوجههای گوشتی شد استع []15ی

3ی

تزریق نانوذرات نقر در روز هفده جنکنی اثری بر غلظع

پریزادیان کاوان ج ،شمش م ،ح نی س و مصطفیوو
ی ( )1392تتتتتأثکر انتتتتداز و ستتتتطوح مختلتتتتف

کل تتترول ،تتتریگلک تترید ،LDL ،و  HDLستترم ختتون

کلکنوپتکلویع در جکر بر ض اوکع آنزی های گوارشتی،

جوجههتای گوشتتی در روزهتای  14و  21دورۀ پترورش

خصوصکات استخوان درشعنی و الشه جوجتههتای

نداشته اسع []8ی

گوشتیی علوم دامی ایرانی 101-111 101ی

براساس نتایج حاص از تحقکق حاضر ،نانوذرات نقترۀ

4ی

پوششداد شد بر کلکنوپتکلووکع در تمامی ستطوح تتأثکری

حکتتدرنژاد م س ،یارمحمتتدی ستتامانی ج ،مبکنتتی
دهلردی م و رهنما س ( )1392تأثکر درمان موضت ی

بر اضزایش وزن بدن و خوراک مصرضی نداشته استع ،ووتی

با نتانوذرات نقتر بتر روی آنتزی هتای AST ،ALT

پرنتتدگانی کتتته جکتتتر هتتتای حتتتاوی نتتتانوذرات نقتتترۀ

کبتتتدی و مقتتتدار هموگلتتتوبکن در متتتوش ستتتفکد

پوشش داد شد بر کلکنوپتکلووکع را دریاضع کردند ،ضریب

آزمایاهاهیی مجل داناتها علتوم پزشتلی زنجتانی

تبدی بهتری را در مقای ه با پرندگان شاهد داشتندی استفاد

35-44 )86(21ی

از تکمارهای آزمایای سبب کاهش غلظع آنزی های کبدی
چتتون آالنتتکنآمکنوتران تتفراز و آولتتاوکنض تتفاتاز و کتتاهش

5ی

غلظع وکپکدهای سرم همنون کل ترول ،تریگلک رید،LDL ،

خ روینکا ح ا ،کریمتی ترشتکزی م ا ،علکرضتایی م،
شه واری ر و قاسمی ص ( )1392اثر اسان
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مترز

مینا اسماعیلی ،سیدرضا هاشمی ،داریوش داودی ،یوسف جعفری آهنگری،سعید حسنی ،نیلوفر بلندی ،اکرم شبانی

خوزستتتتتتتانی )khuzistanica

6ی

7ی

8ی

 (Saturejaدر آب

عصار اوللی استپند بتر غلظتع متاوون دیآودئکتد و

آشامکدنی ،بر ن بع اسکدهای چرب امها 6-به امها،3-

ض اوکع کاتاالز و گلوتاتکون پراک کداز در متوشهتای

محتتتوی کل تتترول و پایتتداری وکپکتتدها در عاتتل

تکما شد با نانوذرات نقر ی مجل داناها علوم پزشلی

سکنهنکمنههای گوشتیی علوم دامی ایرانی 71-81 )1(44ی

مازندرانی 10-17 )95(22ی
12ی نقتتیزاد ف ،کریمتتی ترشتتکزی م ا و رحکمتتی ش

روشنایی ک ،رضویان س م ح ،احمدی ر ،حکدریه ن و
م اعیمنش م ب ( )1391اثر نانونقر خوراکی بر عوام

( )1390تأثکر نانوسکلور و ضدعفونیکنند های خوراک

ختونی ،هورمتونی و ادراری رتهتای صتحرایی نتژاد

بر عمللرد ،جم کع مکلروبی رود و کل تترول زردۀ

وی تاری مجل داناها علوم پزشلی ق ی 65-70 )3(6ی

مرغ تخمهذاری تووکدات دامی ایرانی 48-59 )1(13ی

زرگران اصفهانی م ،شریفی س د ،برین ع و اضا زاد

13ی نقتتیزاد م و کریمتتی ترشتتکزی م ا ( )1392ارزیتتابی

ا ( )1389اثر نانوذرات نقر بر عمللرد و خصوصکات

نانوسکلور به عنوان جایهزین آنتیبکوتکش بر عمللترد

الشه جوجههای گوشتیی علتوم دامتی ایترانی )2(41

و ضراسنجههای مرضومتریش رودۀ جوجههای گوشتیی

137-143ی

علوم دامی ایرانی 255-262 )3(44ی

ساکی ع ا و ساالری ج ( )1392تزریق درون تخ مرغ

14. Ahmadi J (2009) Application of different levels of
silver nanoparticles in food on the performance
and some blood parameters of broiler chickens.
World Applied Sciences. 7: 24-27.

خونی جوجههای گوشتی در روز های  14و  21دورۀ

15. Ahmadi F (2011) Impact of different levels of
silver nanoparticles (Ag-NPs) on performance,
oxidative enzymes and blood parameters in
broiler chicks. Pakistan Veterinary. 32: 325-328.

قاالق ف و دستماونی ف ( )1392تأثکر نانو زئووکع

16. Ahmadi F and Hafsi Kurdestany A (2010) The
impact of silver nanoparticles on growth
performance, lymphoid organs and oxidative
stress indicators in broiler chicks. Global
Veterinaria. 5: 366-370.

نانوذرات نقر و عصار های آویاتن و مترز در روز
هفده جنکنی و تتأثکر آن بتر عمللترد و پارامترهتای
پرورشی علوم دامی ایرانی 71-78 101ی
9ی

غالم ح کنی زهرایی م ،شلوری م د ،مکرزایی آقجته
نقر  ،زئووکع و آنتیبکوتکش ضالوومای کن بر عمللرد و
قابلکع ها ایلئومی مواد مهذّی جوجههای گوشتتی
طی دورۀ آغازینی پژوهشهتای علتوم دامتیی )4(32

17. Ahmadi F, Mohammadi Khah M, Javid S,
)Zarneshan A, Akradi L and Salehifar P (2013
The effect of dietary silver nanoparticles on
performance, immune organs and lipid serum
of broiler chickens during starter period.
International Journal of Biosciences. 3: 95-100.

57-68ی
10ی قتتدرت ع ،ایتتال ن و صتتاوحی م ( )1388بررستتی اثتتر
خورانکدن نانوذرات نقر و پروبکوتکتش و اثتر متقابت
آنها بر عمللرد جوجههای گوشتیی دانش و پتژوهش
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علوم دامیی 11-17 4ی
11ی کرم سکنانی س ،نقتش ن و رزمتی ن ( )1391تتأثکر
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