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 .1دانشجوي دكتري ،گروه علوم دامي ،دانشکدة كشاورزي و منابع طبيعي ،دانشگاه محقق اردبيلي ،اردبيل ،ايران.
 .9دانشيار ،گروه علوم دامي ،دانشکدة كشاورزي و منابع طبيعي ،دانشگاه محقق اردبيلي ،اردبيل ،ايران.
 .4دانشيار ،گروه علوم دامي ،پرديس ابوريحان ،دانشگاه تهران ،پاكدشت ،ايران.
تاريخ وصول مقاله1429/02/12 :

تاريخ پذيرش مقاله1429/11/11 :

چكيده
اثر منابع سلنیوم و دانة ک،ان بر عملکرد و برخی فراسنجههای بیوتیمیایی خونا با اس،فاده از  834قطاه مرغ تخموذار ههایالیهن (21
هف،گی) در یک آزمایش فاک،وریل  8×4با سه سطح دانه ک،ان (صفرا  2و  01درصد) و  4نوع مکمهل سهلنیوم (فاقهد مکمهلا سهلنیت
سدیما مخمر سلنیومیو سلنوهیدروکسی م،یونین (سلیسئو  )Selisseoدر قالب طرح کامالً تصادفی با  4تکرار و  3پرنده در ههر تکهرار
بررسی تد .سلنیوم به میزان  0میلیورم در کیلوورم به جیره افزوده تهد .افهزودن دانهة ک،هان وزن و تهودة تخهم مهرغ را کهاهش داد
( .)p>1/12تاخن سفیده و واحد هاو تخم پرندوانی که با جیرههای حاوی  01درصد ک،ان و سلنیت سدیم و سلیسئو تغذیهه تهدند
کاهش یافت ( .)p>1/12پرندوان تغذیه تده با جیرة فاقد ک،ان و  2درصد ک،انا بهترتیب کم،رین و بیش،رین غلظت تریولیسرید و با
مخمر سلنیومی پایینترین غلظت کلس،رول کل در سرم را دات،ندا در حالیکه جیره بدون ک،ان و بدون سلنیوم پایینترین میزان غلظت

کلس،رول کل را موجب تد ( .)p>1/12پایینترین غلظت سرمی مالوندیآلدئید و باالترین ظرفیت آن،یاکسهیدانی کهل بها جیهرهههای
حاوی سلیسئو و بدون ک،ان مشاهده تد ( .)p>1/12دانة ک،ان در سطح  2درصد موجب افهزایش مهالوندیآلدئیهد و کهاهش فاالیهت
آنزیمهای ولوتاتیونپراکسیداز و سوپراکسیددسموتاز ( )p>1/2در سرم تد و نیز مکمل سلیسئو سیب افزایش فاالیت این دو آنهزیم و
ظرفیت آن،یاکسیدانی کل تد ( .)p>1/12بر اساس ن،ایج حاصلا میتوان از سلنیوم تا  0میلیورم در کیلوورم جیرها بدون تأثیر منفهی
بر عملکردا اس،فاده کرد و نیزبا توجه به تأثیر اتکال آلی سلنیوم به خصوص مکمل سلیسئو بر بویود ورهایت آن،هیاکسهیدانی خهونا
مصرف این مکمل دارای اولویت است.

كلیدواژهها :خصوصیات فیزیکی تخممرغا دانة ک،انا سلنیوما لیپوپروتئینهاا مرغتخموذارا ورایت آن،یاکسیدانی
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مقدمه

سازمان غذا و داروی آمریکاا  1/8و در اتحادیه اروپهاا 1/2

تخممرغ غذایی با خصوصیاتی نظیر کالری م،وسطا پروتئین

میلیورم در کیلهوورم اسهت .بهه همهین دلیهلا بسهیاری از

با کیفیت عالیا مصهارف م،نهوع در طهیخ غهذا و همچنهین

محققان در حال انجام مطالااتی برای یاف،ن منابع جهایگزین

قیمت نسی،اً مناسبا بهمنظور ارتقاء کیفی بههعنهوان غهذایی

برای سلنیوم مادنی با هدف افزایش قابلیت زیست فراهمی

فراسههودمندا کههانون توجههه م،خصصههان تغذیههه در حههوزة

و کاهش سمیت آن هس،ند [ .]4عهالوه بهر سهدیم سهلنیت

سالمت است .افهزودن منهابع خهوراکی مح،هوی اسهیدهای

به عنوان تکل مادنی و م،هداول سهلنیوما در حهال حارهر

چههرب امگهها  8در خههورا مههرغ تخههموههذارا بههه تولیههد

اتکال آلی مخ،لفی از این عنصهرا از جملهه سهلنوم،یونینا

تخممرغهایی با میزان باالی امگها  8در زرده مهیانجامهد و

مخمر غنیتده با سلنیوم و کمهپلکس سهلنوم،یونینروی در

ح،ی ممکن است کلسه،رول آن تها حهدودی کهاهش یابهد.

بازار عرره می تود .از آنجاییکه تکل آلهی مهواد ماهدنی

الی،ه در خصوص عملکرد و صفات کیفی فیزیکی تخممهرغ

قابلیت هضم و جذب بو،ری دارندا مهیتهوان غلظهتههای

ن،ایج م،ناقضی مطرح است [.]2

کم،ری از آن را بدون اثر منفی بر عملکرد بهکار بهرد و نیهز

روغن دانة ک،هان حهاوی حهدود  71درصهد اسهیدهای

مقدار دفع مهدفوعی آنوها را کهاهش داد .مخمهر سهلنیومی

چرب غیراتیاع از جمله امگا ( 8بهویوه اسید آلفا لینولنیک)

به طور فاال و مس،قیماً در ساخ،مان پروتئین ترکت میکند

و  01درصد اسیدهای چرب اتیاع اسهت کهه از ایهن نظهر

و مح،وی  22-62درصد سلنوم،یونین است [.]21

منحصربه فرد است .نسیت اسیدهای چرب غیراتیاع با چند

در واقع سلنوسیس،ئین که اسیدآمینة بیستویکم مهرتیط بها

پیوند دو وانه به اسیدهای چرب اتیاع در این روغن حدود

پروتئین تناخ،ه میتودا فرم فاال سلنیوم در سهلنوپروتئینهها

 6/26است که باالترین میزان در بین کل دانهههای روغنهی

از جملههه آنههزیم ولوتههاتیون پراکسههیداز اسههت کههه سههمزدایههی

است .به همین دلیل این روغن منیع مناسیی بهرای افهزایش

هیدروپروکسیدها را کاتالیز میکند و مح،وی سلنوسیسه،ئین در

اسیدهای چرب امگا  8بخصهوص اسهید آلفها لینولنیهک در

جایگاه کاتالیکی خود است [ .]03وف،ه میتهود مقهادیر بهاالتر

جیرة طیور است [ .]22اور چه دانة ک،ان منیهع بسهیار ارزان

سلنیوم در جیرها بهویوه فرم آلی آنا عالوه بر تولید تخهممهرغ

و قابل دس،رسی برای امگها  8اسهت ولهی بههدلیهل وجهود

غنیتده با سلنیوما میتواند سیب محافظت لیپیهدهای زرده در

ترکییات ردتغذیهایا در سطوح باالا قابل اسه،فاده نیسهت.

برابر اکسیداسیون تهودا از کهاهش غلظهت اسهیدهای چهرب

غنیسازی تخممرغ با اسهیدهای چهرب غیراتهیاع بها چنهد

غیراتیاع جلوویری نماید و کیفیت تخممهرغ را افهزایش دههد

پیوند دو وانه و بهویوه امگا  8تمایل چربی زرده تخهممهرغ

[ .]03اخیراً براساس تیاهتهای بین سهلنوم،یونین و م،یهونینا

را بههه پراکسیداسههیون افههزایش مههیدهههد .در تههرایط تههنش

یک منیع دیگر سلنیوم آلی جدید با عنوان -2هیدروکسهی-4-

اکسیداتیو که تولید رادیکالهای آزاد افزایش مییابدا بهدون

م،یل-سلنوبوتانوئیک اسید )(HMSeBAا با نام تجاری سلیسئو

کمههک خههارجیا نظیههر اسهه،فاده از مقههادیر بههاالتر آن،ههی-

) )Selisseoبرای مصرف در خورا طیور به بازار مارفی تده

اکسیدانها بههویهوه وی،هامین Eا کاروتینوئیهد و سهلنیوم در

و در این خصوص مطالااتی در سطح اروپا انجام تهده اسهت.

جیههرها جلههوویری از خسههارتهههای وارده بههه انههدامههها و

از آنجههاییکههه ایههن منیههع مهیتوانههد بههه آنههالو هیدروکسههیل

دس،گاههای اصلی بدن دتوار است [.]24

سلنوم،یونین تیدیل تودا کارایی باالیی در پرورش طیهور دارد

حداکﺜر سلنیوم مادنی افزودنی درجیره بنا بهه سهفارش

[ 4و .]02
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تخموذار بر تاخنهای کمّی و کیفی تخهممهرغ و برخهی

در خصوص تأثیر مکملهای مخ،لهف سهلنیومی و نیهز

فراسنجههای بیوتیمیایی خون بود.

سطوح مورد اس،فادة آن ها بهر صهفات مخ،لهف تولیهدی و
بیوتیمیایی سرم و تخممرغا ن،ایج مخ،لفی ارائه تده اسهت
[ 2و  .]23برخی مطالاات بیانگر عدم تأثیر سطوح مخ،لهف

مواد و روشها

و یا تکل مصهرفی سهلنیوم جیهره بهر عملکهرد تولیهدی و

این مطالاه با اس،فاده از تاداد  834قطاهه مهرغ تخهموهذار

خصوصیات فیزیکی تخم مهرغ اسهت [ 2و  .]23از طرفهیا

سویة هایالین  W86در سن  21هف،گی در یهک آزمهایش

تاخن های ورایت آن،ی اکسیدانی خون تحت تأثیر سطح

فاک،وریل  8×4با  8سطح دانة ک،ان فراوری نشده (صهفرا 2

و سلنیوم در جیره قرار ورف،ند .بهطوریکهه افهزایش میهزان

و  01درصد) و  4نوع مکمل سلنیومی تامل فاقهد سهلنیوم

سلنیوما به افزایش سطح ظرفیت آن،یاکسهیدانی کهل و نیهز

آزمایشی افزودنی )(SNا تهکل ماهدنی یها سهلنیت سهدیم

فاالیههت آنههزیمهههای ولوت هاتیون پراکسههیداز و سوپراکسههید

)( (SSمحصول ترکت وتا )ا تکل آلی مخمر سهلنیومی

دسموتاز در سرم خون مرغها منجر تد [ 20و .]23

( cervisiae) (Saccharomycesمحصول ترکت وتها ) بها
ساخ،ار  62-61درصد سلنوم،یونین ) (SYو نیز تهکل آلهی

در آزمایشی که از جیرة پایه مح،وی  2درصد دانة ک،انا
به عنوان عامل اکسیداتیو اس،فاده تدا افزودن سلنیوم تأثیری

-2هیدروکسی-4-م،یل-سلنوبوتانوئیک اسهید

بروزن زردها وزن پوس،ه و واحد هاو نداتت ولهی اسه،فاده

یا سلنو هیدروکسی م،یونین با نام تجهاری سلیسهئو

از سلنیوم آلی سیب تأخیر در کاهش واحد ههاو تهد [.]03

)( (Selisseoمحصههول تههرکت ادیسههئو فرانسههه) در قالههب

بههین سههلنیوم و ک،ههان در صههفات خههورا مصههرفیا بههازده

طرحی کامالً تصادفی با  4تکرار و  3پرنهده در ههر تکهرار

خورا ا نسیت تخم مرغ های با آسهیب پوسه،ه و رهخامت

(دو قفس چوار قطاهای همجهوار) بهه مهدت  01هف،هه در

پوس،ه اثر م،قابل مشاهده تد و مصهرف ک،هانا بهه کهاهش

مرکز تحقیقات جوادکشهاورزی اسه،ان توهران انجهام تهد.

خورا مصهرفیا وزن تخهممهرغ و همچنهین کهاهش وزن

تاداد  8جیرة پایة مح،هوی سهطوح صهفرا  2و  01درصهد

پوس،ه و رخامت پوس،ه انجامید .]02[ .در مطالاات مربوط

ک،هان براسههاس ترکیهب مههواد مغهذی منههدرج در راهنمههای

به اس،فاده از منابع امگا  8و نیهز مکمهل سهلنیوم در جیهرها

پرورتی سویه هایالیهن  W86و عمهدتاً بهر پایهة ذرت و

همواره توجه اصلی ماطوف به تقویت تخم مرغ از نظر این

سههویا تنظههیم تههد .همچنههین جیههرههههای پایههها دارای 1/2

ترکییات است و به صهفات مهرتیط بها عملکهرد و صهفات

میلی ورم در کیلوورم سلنیوم از منیع مکمل مادنی مامهول

تخممرغ که حائز اهمیت ویوهای بهرای مرغهداران از جنیهة

یا سلنیت سدیم بود .ترکیب جیهرهههای آزمایشهی پایهه در

تجاری و بازار است کم،ر توجهه تهده اسهت .بههطهورکلی

جدول  0آمده است .مقهدار سهلنیوم آزمایشهی (ارهافه بهر

بهدلیل محدودیت سطح مجاز سلنیوم مصرفی بهرای طیهورا

مقادیر موجود در جیرههای پایه)ا  0میلیوهرم در کیلهوورم

در اکﺜر مطالاات مربوط به تأثیر جیرة غنیتده بها سهلنیوما

جیره در نظر ورف،ه تد .در طول آزمهایشا خهورا

و آب

سطوح پایین این عنصر بررسی میتود [ .]3ههدف از ایهن

به طور آزاد در اخ،یار مرغها بود و دمهای سهالن در حهدود

مطالاها بررسی اثر اس،فادة همزمان اتکال مخ،لهف سهلنیوم

 22-22درجة سان،یوراد نگه داته،ه تهد .برنامهة نهوردهی

(مادنی و آلی) در سهطح بهاالی  0میلهیوهرم در کیلهوورم

تامل  06ساعت روتنایی و  3ساعت تاریکی اعمال تد.

جیره و دانة ک،ان در سهطوح مخ،لهف در جیهرة مهرغههای
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جدول  .1مواد خوراكي و مواد مغذی جیرههای آزمايشي
مواد خوراکی (درصد)

جیرة پایه 0

جیرة پایه 2

جیرة پایه 8

ذرت

43/72

42/28

46/01

کنجالة سویا ( 44درصد پروتئین خام)

24/82

22

07/66

وندم

01

01

01

دانة ک،ان

1

2

01

پودر صدف

01/72

01/74

01/78

دیکلسیم فسفات

0/33

0/32

0/32

روغن طیور

2/21

0/21

1/80

نمک طاام

1/87

1/83

1/83

دی آل -م،یونین

1/03

1/03

1/02

مکمل وی،امینی 0

1/8

1/81

1/81

مکمل مادنی 2

1/8

1/81

1/81

ترکیب مواد مغذی محاسیه تده
انرژی قابل سوختوساز (کیلوکالری بر کیلو ورم)

2221

2221

2221

پروتئین خام (درصد)

02/42

02/42

02/42

فییر خام (درصد)

0/67

0/78

2/06

کلسیم (درصد)

4/42

4/42

4/42

فسفر در دس،رس (درصد)

1/46

1/46

1/46

سدیم (درصد)

1/07

1/07

1/07

ترئونین (درصد)

1/6

1/6

1/27

لیزین (درصد)

1/34

1/32

1/31

م،یونین  +سیس،ین (درصد)

1/62

1/62

1/63

 .0میزان وی،امینها در هر کیلوورم جیره تامل  3311واحهد بهینالمللهی وی،هامین Aا  2211واحهد بهینالمللهی وی،هامین D8ا  00واحهد
بینالمللی وی،امین Eا  2/2میلیورم وی،امین K8ا  0/2میلیورم وی،امین B0ا  4میلیورم وی،امین B2ا  82میلیورم وی،امین ( B8نیاسین)ا 3
میلیورم وی،امین ( B2د-کلسیم پن،وتنات)ا  2/2میلیورم وی،امین B6ا  1/43میلیورم وی،امین B7ا  1/10میلهیوهرم وی،هامین B02ا 1/02
میلیورم بیوتینا  211میلیورم کولین کلراید.
 .2میزان مواد مادنی در هر کیلوورم جیره تامل  22میلیورم منگنزا  22میلیوهرم آههنا  64میلهیوهرم رویا  6میلهیوهرم مهسا 1/36
میلیورمیدا  1/2میلیورم سلنیوم.
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م،غیر طول+پونای سفیده غلیظ و نیز وزن سفیده از اخ،الف

تولید تخممرغ بهطور روزانه در ساعت ماینی برای ههر

وزن تخممرغ و جمع وزن زرده وپوس،ه محاسیه تد.

واحد آزمایشهی ثیهت و وزن تخهممهرغهها و نیهز میهانگین

واحد هاو نیز از رابطة  0محاسیه تد.

مصرف خورا بهطور هف،گی اندازهویری تد .میزان تهودة

)HU = 100×Log(h - 1.7w0.37 + 7.6

تخممرغ براساس درصد تولید تخهممهرغ و وزن تخهممهرغ

()0

به صورت هف،گی محاسیه و سپس رریب تیهدیل براسهاس

که در این رابطهاHUا واحد هاو hا ارتفاع سفیده و wا

نسیت خورا

وزن تخممرغ است [.]03

مصرفی به میزان تودة تخم مرغ محاسیه تد.

به منظور اندازه ویری خصوصیات فیزیکی تخممهرغا تاهداد

بهمنظور انهدازهویهری خصوصهیات بیوتهیمیایی سهرما

دو عدد تخممرغ از هر واحهد آزمایشهی بههطهور تصهادفی

تاههداد دو نمونههه خههون از دو قطاههه پرنههده از هههر واحههد

جمعآوریا تماره وذاری و سپس به آزمایشگاه من،قل تهد.

آزمایشی بههطهور تصهادفی در ان،وهای دوره دریافهت تهد.

در آزمایشگاه در مرحلهة نخسهت تمهامی تخهممهرغهها بها

خونویری از ورید بهال انجهام و سهپس بهه لولهة آزمهایش
من،قل تد و بالفاصله در سهان،ریفوژ بها سهرعت  8111دور

ترازوی دیجی،الی با دقت  1/10وهرم وزن تهدند .نخسهت

در دقیقههه بههه مههدت  21دقیقههه قههرار داده تههد و پههس از

طول و عرض تخممرغها با کولیس دیجی،الی اندازهویری و

اس،خراجا سرم ها در دمای  -21درجة سان،یوراد تها زمهان

بر اساس آن تاخن تکل تخممرغ (نسیت عرض به طول

آنالیز ذخیره تدند .بهمنظور تایهین غلظهت تهریولیسهیرید

تخم مرغ) محاسیه تد .سپس تک تهک تخهممهرغهها روی
صفحه صاف دس،گاه ارتفاعسنج مخصوص

سرم خون از کیت تجاری سهنجشتهری ولیسهیرید (

)(FHK Japan

 Colorimetric Assay Kit- Caymanبههها اسههه،فاده از

Teclock Corporation,ا تکس،ه تد و بها اسه،فاده از ایهن

دس،ورالامل مربوطهه اسه،فاده تهد [ .]2کلسه،رول کهل بها

دس،گاها ارتفاع سفیدة غلیظ در محل اتصال سفیده بهه زرده

اس،فاده از کیت سهنجش کالریم،ریهک (

و نیز ارتفاع زرده اندازهویری تد .بهرای انهدازهویهری وزن

TC Colorimetric

 )Assay Kit – Biovisionبراسهههاس دسههه،ورالامل

پوس،ها نخست پوس،هها با آب تس،ه تد و پهس از خشهک

اندازهویری تد .همچنین غلظت لیپهوپروتئینههای پالسهما

تدن در دمای اتاقا وزن آنها با ترازوی دقیق اندازهویهری

تامل HDLا  LDLو  VLDLتوسط کیت تجاری سهنجش

تد .همچنین با اس،فاده از میکروم،ر مخصهوصا رهخامت
پوسه،ه تخهممهرغهها انهدازهویهری تهدند

(TG

( (Sigma-Aldrich Company Quantitation Kitمطههابق

(OSK-13496,

دس،ورالامل کارخانه سازنده تایین تد [.]28

)OGAWA SEIKI CO., LTD. JAPANو نسهیت وزن

برای تایین ورایت پراکسیداسیون چربیههای سهرم از

پوس،ه از وزن تخممرغ بهصورت درصدا محاسیه تد.

آزمههایش اسههید تیوباربی،وریههک ) (TBAاسهه،فاده تههد .ایههن

صفات زرده تهامل وزن زرده بها تهرازوی دقیهقا قطهر

آزمایش بر مقدار جذب نور کمپلکس صورتی رنگ حاصل

زرده با کولیسا و نیز رنگ زرده با اس،فاده از تاخن رنگ

از واکنش مولکول مالون دیآلدئیهد ( )MDAکهه محصهول

سهنجی  Rocheانههدازهویهری تههد و سهپس تههاخن زرده

اصلی تجزیه هیدروپراکسیدهای حاصل از اسیدهای چهرب

(نسیت ارتفاع زرده به قطر آن) و نیز نسهیت وزن زرده بهه

غیراتیاع با چند پیوند دووانه استا با دو مولکول از

وزن کل تخم مرغ محاسیه تد .برای صفات سفیدها نخست

TBA

اس،وار است .در ایهن آزمهایش مهالون دی آلدئیهد بههعنهوان

طول و پونای سفیدة غلیظ با کولیس دیجی،الی اندازهویهری

محصههول ثانویههه اکسیداسههیونا از طریههق روش تایههین

سپس تاخن سفیده با اس،فاده از نسیت ارتفاع سهفیده بهه

اسپک،روف،وم،ری MDA-TBAاندازهویری میتود [.]06
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به منظور ارزیابی ورایت آنزیم های آن،یاکسیدانی سهرما

از مصرف جیرههای غنی از اسیدهای چرب امگها  8وجهود

فاالیههت آنههزیمهههای ولوتههاتیون پراکسههیداز ( )GSH-Pxو

دارد [ .]2مصههرف بههیش از  3درصههد ک،ههان سههیب کههاهش

سوپراکسید دسموتاز ) (SODو نیهز ظرفیهت آن،هیاکسهیدانی

خوشخوراکی و مصرف خورا ا کاهش تولید تخهممهرغا

کل ) (TACدر سرم بهترتیهب بها اسه،فاده از کیهت تجهاری

کاهش کیفیت تخممرغ و جنیههای اروانولپ،یکی تخهممهرغ

Randsel:

تد [ .]01تایان ذکر استا اسید لینولئیک مهیتوانهد سهن،ز

 )Randox, Crumlin, Uk) SODو کیههههت تجههههاری

لیپوپروتئینها را افزایش دههد و ایهن ترکییهات در زردة در

()TAO:Randoxا مطههابق دسهه،ورالامل کارخانههة سههازنده

حال توساه ذخیره میتود .اماا ن،ایج پووهشهای اخیر اثهر

اندازهویری تد [ .]02دادههای حاصل از آزمایش بها اسه،فاده

اح،مالی تغذیة اسیدهای چرب امگها  8را بهر وزن و تهودة

از نرمافزار آمهاری ( SASویهرایش )7/0ا رویهة مهدل خطهی

تخممرغ نشان میدهد [.]2

)Randsel: Randox) GSH-Pxا کیههت تجههاری

از طرف دیگرا محققان وزارشهایی از اثر منفی افزودن

عمومی )(GLMا براساس مدل آماری ارائه تده در رابطهة 2ا
تجزیه تد و میانگینها از طریق آزمون توکی مقایسه تدند.

روغن ماهی بهعنوان منیع امگا  8بر وزن و تودة تخممرغ را

yijk= μ+αi+βj+(αβ)ij +εijk

ارائه کردند .این کاهش می تواند ن،یجة اثر کهاهش دهنهدوی

()2

که در این رابطها yijkا مقدار ههر مشهاهده μا میهانگین

تریولیسیرید توسط امگا  8باتد [ .]7تفاوتههای موجهود

مشاهدات αiا اثهر عامهل سهطح ک،هان βjا اثهر عامهل نهوع

در صفات عملکردی میتواند ناتی از سنا سهویه و جیهرة

سههلنیوم (αβ)ijا اثههر م،قابههل دو عامههل و εijkا اثرخطههای

پایه باتد .ولی تا این زمهانا ههیچ مطالاههای در خصهوص

آزمایشی است.

مقایسة عملکرد مرغ هها بها سهنین مخ،لهف یها سهویهههای
مخ،لف انجام نشده است .عالوه بر اینا عوامل رد مغهذی

نتایج و بحث

در دانة ک،ان بهدلیل اثر ملینکنندوی و در ن،یجه نهرخ عیهور

ن،ایج آزمایش مربهوط بهه آثهار اصهلی سهطح ک،هان و نهوع

باال میتواند هضم و جذب مواد مغذی انرژیزا را تضایف

سلنیوم افزودنی و نیز اثر م،قابهل ایهن عوامهل بهر عملکهرد

کند .این امر میتواند کاهش تولید و نیهز وزن تخهممهرغ را

تولیدی در جدول  2وزارشتهده اسهت .اثهر نهوع سهلنیوم

در برخی مطالاات توجیه کند [.]01

افزودنی جیره و نیز اثر م،قابل برای همهة صهفات تولیهدی

در مورومومهای اخیر بهخصوص بها مارفهی منهابع آلهی

مانا دار نیود .در مقابلا سطح ک،ان بر وزن تخممرغ و تهودة

سلنیوما برخی مطالاات امکان اس،فاده از مقهادیر بهاالتر ایهن

تخم مرغ تأثیر ماناداری داتتا به طوریکه با مصرف ک،هان

عنصههر ح،ههی تهها  01الههی  21برابههر مقههادیر قیلههی بهها هههدف

میزان این صفات کاهش یافت ( .)p > 1/12به طهورکلی در

غنیسازی تخممرغ را مطرح میکنند بدون اینکه اثر منفی بهر

خصههوص اثههر ک،ههان بههر عملکههرد تولیههدیا وههزارشهههای

عملکرد تولیدی ایجاد کند [ .]4در مطالاة حارهر بها کهاربرد

م،ناقضی ارائه تده اسهت .براسهاس بسهیاری از مطالاهاتا

سلنیوم افزودنی به میزان 0میلیورم در کیلوورم جیهرها ههیچ

اخ،الفی بین وروههای آزمایشی تغذیهتده با سطوح بهاالی

تأثیر منفی بهر پرنهدوان از نظهر ورهایت عملکهرد تولیهدی

ک،ان تا  02درصد بهرای صهفات عملکهرد تولیهدی وجهود

مشاهده نشد .این امر در تأیید مطالااتی اسهت کهه براسهاس

ندارد [0و .]7وزارش هایی مینی بر افت عملکرد تولیهدی و

آنها اس،فاده از سطوح باالی سلنیوم مادنی یا آلهی در جیهره

بهخصوص برخی صفات تخممرغ نظیر وزن تخممرغ ناتی

بدون تأثیر منفی بر عملکرد امکانپذیر است [ 21و .]3
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جدول  .2اثر جیرههای آزمايشي بر شاخصهای عملکرد تولیدی مرغهای تخمگذار
آثار آزمایشی

تخموذاری

وزن تخممرغ

تودة تخممرغ

مصرف خورا

(درصد)

(ورم)

(ورم در روز)

(ورم در روز)

رریب تیدیل

آثار اصلی
سطح ک،ان
بدون ک،ان

32/67

a

a

28/80

72/12

0/28

62/28

 2درصد

34/62

61/34b

20/20b

70/23

0/22

 01درصد

34/20

b

b

21/72

71/20

0/22

SEM

1/223

1/477

1/27

1/302

1/103

61/20

منیع سلنیوم
SN

32/82

61/70

22/11

71/42

0/24

SS

34/22

61/62

20/28

71/21

0/22

SY

34/22

60/71

22/42

78/44

0/23

SOH

34/22

60/80

20/72

71/07

0/28

SEM

1/322

1/226

1/63

1/783

1/121

سطح اح،مال
سطح ک،ان

1/871

1/146

1/103

1/227

1/082

سلنیوم

1/704

1/461

1/641

1/166

1/272

سطح ک،ان×سلنیوم

1/272

1/021

1/228

1/284

1/128

 .a-bتفاوت میانگینها با حروف غیرمشابه در هر س،ون مانادار است (.)p<1/12
مکملهای سلنیومی  SNبدون سلنیوم آزمایشی

 SEMخطای اس،اندارد میانگینها
 SYمخمر سلنیومی

 SSسلنیت سلنیوم

 SOHسلیسئو.

در مطالاه ای که از سلنیت سهدیم و سهلنوم،یونین روی

در آزمایشی که بهطور همزمان از سطوح مخ،لف ک،هان

در سه سطح 1/8ا  0و 8میلی ورم در کیلوورم جیره اس،فاده

از صفر تا  01درصد و نیز سلنیوم مادنی و آلهی در سهطح

تدا صفات عملکردی تامل تولید تخممرغا وزن تخممرغا

 1/8میلی ورم اسه،فاده تهدا اثهر اصهلی ک،هانا بهه کهاهش

مصرفی و رریب تیدیل تحت تأثیر جیره هها قهرار

مصرفی و کاهش وزن تخم مرغ انجامیهدا ولهی بهر

خورا

خورا

نگرف،ند [ .]2همچنین در مطالاه ای که ترکیب هیدروکسهی

تولید کل دوره بیتأثیر بود .همچنین اثر سلنیوم بهر صهفات

م،یل سلنوبوتانوئیک اسید (سلیسئو) با منابع مامول سهلنیوم

عملکردی بی تهأثیر بهود و عهالوه بهر ایهنا بهرای خهورا

مقایسه تدا هیچ تفاوتی بین وروهها از نظهر تهاخنههای

مصرفی و رریب تیدیل بهین دو عامهل اثهر م،قابهل وجهود

عملکردی مشهاهده نشهد [ 02و  .]22همچنهین اسه،فاده از

داتت [ .]02از طرف دیگرا بها مصهرف سهلنیوم در جیهرة

سههطوح بههاالتر از  1/4میلههیوههرم سههلنیوم از منیههع مخمههر

مح،وی مقادیر باالی اسیدهای چرب غیراتیاع با چند پیوند

سلنیومیا موجب افزایش ماناداری در تولید تخممرغ تامل

دووانها عملکرد تامل خورا مصهرفیا تولیهد تخهممهرغا

درصد تولیدا تودة تخممرغ و وزن تخممرغ تد [.]08

وزن تخممرغ و رریب تیدیل تحت تأثیر قرا نگرف،ند [.]23
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ن،ایج این آزمایش در خصوص آثار اصلی سطح ک،ان و

از مادنی یا آلیا به کاهش تهاخن سهفیده و واحهد ههاو

نوع سلنیوم آزمایشهی بهر خصوصهیات فیزیکهی تخهممهرغ

انجامید که براساس آن مکمهل ماهدنی سهلنیوم و سلیسهئو

تولیدی در جدول  8آمده است .اثر ک،ان بر صفات تاخن

پایینترین مقادیر را نشان دادند .بهطورکلی براساس برخهی

سفیده و واحد ههاو مانهادار بهود ( )p>1/12بههطهوریکهه

مطالااتا صفات فیزیکی تخممرغ تحت تأثیر نوع و سهطح

تاخن سفیده و واحد هاو در وروه بدون ک،ان باالترین و

سلنیوم افزودنی قرار نمیویرند [ .]23در آزمایشی که در آن

در سطح  01درصد ک،ان پایینترین مقهادیر را نشهان دادنهد

از جیرة پایة مح،هوی 2درصهد دانهة ک،هان بههعنهوان عامهل

که در کل بیانگر افت صفات فیزیکی تخممهرغ بها افهزودن

اکسیداتیو اس،فاده تدا با افهزودن سهلنیوم تهأثیری بهر وزن

دانة ک،ان به جیره است .نوع سلنیوم آزمایشی برای تاخن

زردها وزن پوس،ه و واحد هاو مشاهده نشد ولی اسه،فاده از

سفیده ( )p>1/10و واحد هاو ( )p > 1/12تخهممهرغههای

سلنیوم با تکل آلی سیب تأخیر افت کیفیت واحد ههاو در

تولیدی مانا دار بهود .بهه طهورکلی کیفیهت پوسه،ه ازجملهه

طول مدت نگوداری تخممرغ تد [ .]03افزودن سهلنیوم در

رخامت و مقاومت پوس،ه فاک،وری بسیار موهم در ارزیهابی

خورا

میتواند موجب بویود برخی از پارام،رهای کیفیهت

ظاهری و نیز حملونقل تخممرغ است .اکﺜر مطالاات تهأثیر

و تازوی تخم مرغ نظیر واحد هاو و وزن سفیده تود که در

ماناداری را در این خصوص با مصرف منابع خوراکی امگا

تضاد با ن،ایج آزمایش حارر است [ 07و .]03

 8وزارش نکردند [ 0و  .]8وزارشهایی از تأثیر منفی منابع

ن،ایج مربوط به غلظت چربیهای سرم خون در جهدول

امگا  8نظیر دانه یا روغن ک،هان بهر وزن زرده وجهود دارد.

 4آمده است .غلظت تریولیسیرید تحت تأثیر سهطح ک،هان

دلیل عمدة این کاهش تغییر در غلظهت اسه،رادیول جریهان

قرار ورفت ()p>1/12ا بهطوریکه باالترین میزان مربوط به

خههون اسههت کههه توسههط اسههیدهای چههرب امگهها  8یهها

سطح 2درصد و کم،رین مربوط به جیرة بهدون ک،هان بهود.

خصوصیات ردتغذیهای ک،ان ایجاد تده است [.]8

اس،فاده از مخمر سلنیومی در مقایسه با سهلنیوم ماهدنی بهه

رنگ زرده صفت کیفهی موهم و تأثیروهذار بهر اسه،قیال

کاهش میزان کلس،رول کل انجامید ( .)p>1/12همچنین اثر

مش،ریان محسوب میتود و وزارشهای م،ناقضهی در ایهن

م،قابل سطح ک،هان × نهوع مکمهل سهلنیومی بهرای غلظهت

خصوص وجود دارد .در مواردی رنهگ زرده تحهت تهأثیر

کلس،رول کل پالسما مانادار بود ( )p>1/12بهطوریکه این

جیره مح،وی ک،ان قرار نگرفت [ ]2و یا با اس،فاده از روغن

غلظت در پرندوانی که جیرة بهدون ک،هان و بهدون مکمهل

مههاهی و نیههز روغههن ک،ههان افههزایش یافههت .درواقههعا

سلنیومی دریافت کردند کم،ر از پرندوان تغذیهتده با جیره

اکسیکاروتینوئید مح،وی جیرها محلهول در چربهی بهوده و

حههاوی 2درصههد ک،ههان و بههدون مکمههل سههلنیومی بههود

بنابراین جذب آن ها از روده وق،ی در جیهرة چربهی وجهود

(.)p>1/12

دارد افزایش مییابد [ .]00برخی محققانا عدم تأثیر روغهن

لیپوپروتئین ها مسئول ان،قال کلس،رول در خون هسه،ند.

ک،ان روی واحد ههاوا درصهد سهفیده و ارتفهاع سهفیده را

لیپیدهای جیرهای می توانند غلظت لیپوپروتئین های پالسهما

وزارش کردند [ 0و  .]8از طرف دیگرا بیانتده کهه واحهد

و سوختوساز کیهدی را براسهاس مح،هوی سهازنده خهود

هاو تحت تأثیر قرار نمهیویهرد ولهی وزن سهفیده افهزایش

تغییر دهند .در این زمینها اسیدهای چرب اتیاع مهیتواننهد

مییابد [.]00

غلظت لیپوپروتئینهای با چگالی بسیار پهایین ( ) VLDLو
لیپوپروتئینهای با چگالی پایین ) (LDLپالسما را از طریهق

در این آزمایش اس،فاده از مکمل افزودنی سهلنیوم اعهم
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کاهش ویرندههای مرتیط با جذب کلس،رول افزایش دهنهدا

در کلس،رول کهلا تهری ولیسهیرید و  HDLسهرم تفهاوتی

درحالیکه اسیدهای چرب غیراتیاع با چند پیوند دووانه از

مشاهده نشد [ .]26در مطالاه ای بر روی خرووشا افزودن

جمله ترکییات امگا 8ا غلظت LDLا VLDLا کلس،رول کل

سههلنیوم آلههیا اثههر امگهها  8در کههاهش کلسهه،رول کههل و در

و تههری ولیسههیرید را در سههرم خههون کههاهش و غلظههت

افزایش  HDLسرم را بویود بخشهید .ایهن امهر در واقهع از

لیپوپروتئینهای با چگالی باال ) )HDLرا افزایش مهیدهنهد

طریق تحریهک و جلهوویری از فاالیهت کیهدی آنهزیم -8

که این عملا ان،قال کلس،رول از بافت به کید برای تیدیل به

هیدروکسی-8-م،یل ولوتاریل کوانزیم آ ردک،هاز کهه آنهزیم

اسیدهای صفراوی و دفع مدفوعی را بویود می بخشد .الی،ها

تنظیمکنندة سن،ز کلس،رول است ایجاد میتود [.]22

مکانیسم عمل امگا  8بر لیپیدهای پالسهما دقیقهاً مشهخن

مطالاات نشان میدهند که در اثر تنش اکسیداتیو ناتهی

نیسههت [ .]2بسههیاری از مطالاههاتا کههاهش سههطحتههری

از کمیههود سههلنیوما پراکسیداسههیون لیپیههد و کلسهه،رول در

ولیسیرید پالسما را در پرندوان تغذیه تده با منابع امگها 8

سلولها رخ میدهد ولی کلس،رول پالسهما بسهیار مقهاوم،ر

وزارش کردند .آثار اسیدهای چهرب امگها  6و امگها  8بهر

به اکسیداسیون است .همچنین غلظت کلس،رول بها افهزایش

تری ولیسهیرید پالسهمای خهون پرنهدوان م،فهاوت اسهت.

آن،ی اکسیدان در جیره کاهش می یابد [ .]03مکانیسم کاهش

بهطوریکه امگا  8سهیب کهاهش و امگها  6سهیب افهزایش

کلسهه،رولا ممکههن اسههت ناتههی از جلههوویری از بیوسههن،ز

سطحتری ولیسیرید پالسما تد [.]2

اس،رول توسهط اکسهیاسه،رولهها باتهد .محققهان توصهیه
میکنند اثر آن،یاکسیداتیوی سلنیوم روی کلسه،رول سهرم و

در واقعا امگا  8مح،هوی جیهره سهیب کهاهش سهن،ز و

زرده تخم مرغ باید بررسهی بیشه،ری تهود [ .]03همچنهین

ترتح تریولیسرید از سلولههای رودهای تهده و بنهابراین

اس،فادة همزمان از دانة ک،ان و مکمل سلنیومیا روتن کهرد

سن،ز کیدی اسیدهای چرب را کهاهش مهیدههد .همچنهین

که با افزایش اسیدهای چرب با چند پیوند دووانه بههمهراه

افزایش سطح تری ولیسیرید در مهرغ ههای تغذیهه تهده بها

منابع آن،یاکسیدانی نظیهر سهلنیوما کلسه،رول کهل و

روغههن ک،ههان نیههز وههزارشتههده اسههت ولههی در برخههی از

سرم و زرده کاهش مییابد [.]00

مطالااتا تأثیری در این خصوص مشاهد نشده اسهت [.]2

ن،ههایج مربههوط بههه فراس هنجههههای مههرتیط بهها ورههایت

برخی از مطالاات دال بر عدم تأثیر سطوح مخ،لف ک،انا بر

آن،یاکسیدانی سرم خون در جدول  2آمده اسهت .بهرای اثهر

سطح کلس،رول خون است [ .]0وزارشتده کهه کلسه،رول

اصهلی ک،ههانا اخهه،الف مانههاداری بههین وههروهههها در غلظههت

کههل و  LDLپالسههما بهها مصههرف روغههن ک،ههان در جیههرة
جوجهههای ووته،ی کهاهش

LDL

مالوندیآلدئید ()MDAا و نیز فاالیت آنزیمههای ولوتهاتیون

مهییابهد ولهی غلظهت HDL

پراکسه هیداز ( )GSH-Pxو سوپراکسهههید دسهههموتاز ()SOD

تغییری نمیکند [ .]2عالوه بر اینا با مصرف روغهن ک،هانا

مشاهد تدا بهطوریکه پایینترین غلظت مالوندیآلدئیهد در

کلس،رول کهل و  VLDLپالسهما کهاهش و  HDLدر مهرغ

پرندوانی بود که با جیرة فاقد ک،ان تغذیه تدند و از این نظر

تخموذار افزایش یافت [ .]2همچنین وزارش تد که مکمل

با پرندوانی تفاوت دات،ند که جیرة حاوی 2درصهد ک،هان را

کردن جیره با  1/4میلی ورم در کیلوورم سلنیوم ماهدنی یها

دریافهت کردنههد ( .)p>1/10فاالیههت آنهزیمهههای ولوتههاتیون

آلی تأثیری بر م،ابولیت ههای خهونی از جملهه چربهیهها و

پراکسیداز ( )p >1/12و سوپراکسید دسموتاز ()p>1/10ا در

کلس،رول نداتت [ .]08در جوجه های ووت،یا بها اسه،فاده

پرندوانی که با جیرة فاقد ک،ان تغذیه تدند کم،ر از پرنهدوان

از جیرة مح،وی سلنیوم مادنی و مخمر سهلنیومیا تفهاوتی

تغذیه تده با جیرة حاوی 2درصد ک،ان بود.
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جدول  .4اثر جیرههای آزمايشي بر غلظت چربيهای سرم خون (میليگرم در دسيلیتر)

آثار آزمایشی

تری ولیسیرید

کلس،رول کل

HDL

LDL

VLDL

آثار اصلی
سطح ک،ان
b

047/4

21/2

60/8

21/7

a

026/2

43

62/4

20/0

ab

بدون ک،ان

278/2

 2درصد

802/6

 01درصد
SEM

816/8

6/16

028

43/2

60

21/6

8/23

2/22

2/42

1/23

منیع سلنیوم
SN

812/4

026ab

43/2

60/6

21/7

SS

813/2

027/3a

43/2

62/6

21/2

SY

237/3

b

041/4

20/6

60

20/0

SOH

802/0

022/3ab

43

60/2

21/3

SEM

6/74

4/04

2/27

2/38

1/62

اثر م،قابل (سطح ک،ان× منیع سلنیوم)
SNبدون ک،ان

222/2

b

088/2

20/8

62/2

21/7

SS

820/7

062/2ab

42/0

63/2

20/1

SY

224/3

044/0ab

21/8

60/4

20/6

SOH

818/8

ab

022/2

26

28/1

21/0

 2SNدرصد

888/8

021/2a

44/8

62/1

22/0

SS

274/6

ab

026/4

22/7

SY

816/8

ab

083/2

SOH

827/0

ab

060/0

 01 SNدرصد

812/2

ab

24/3
41/2

22/6
24/3
22/2

07/7
21/2
22/0

068/0

47/0

22/1

07/2

SS

817/6

022/4ab

43/2

62/1

20/8

SY

233/7

ab

083/6

47/2

66/3

20/2

SOH

803/7

024/0ab

43/1

23/8

21/0

SEM

02/02

2/02

4/20

4/70

0/06

سطح اح،مال
سطح ک،ان

1/121

1/864

1/634

1/702

1/321

سلنیوم

1/166

1/100

1/221

1/747

1/728

سطح ک،ان×سلنیوم

1/124

1/127

1/076

1/122

1/422

 :a-bتفاوت میانگینها با حروو فیرمشاب در هر ستحن معنادار است ()p<0/01
 :SSسلنیت سلنیحم
م لها سلنیحمی :SN :بدون سلنیحم آزمایشی
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 :SEMخوا استاندارد میانگین
 :SYمخ ر سلنیحمی  :SOHسلیسئح
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جدول  .5اثر جیرههای آزمايشي بر وضعیت آنتياكسیداني سرم خون
آثار آزمایشی

مالوندیآلدئید

ظرفیت آن،یاکسیدانی کل

فاالیت ولوتاتیون پراکسیداز

فاالیت سوپراکسید دسموتاز

(نانومول بر میلی لی،ر)

(میلی مول بر لی،ر)

(واحد در ورم پروتئین)

(واحد در ورم پروتئین)

آثار اصلی
سطح ک،ان
بدون ک،ان

b

 2درصد

a

2/23

a

2/00

a

8/16

2/23

b

2/22

0/72

b

 01درصد

6/38ab

2/11

2/60ab

2/48ab

SEM

1/862

1/120

1/048

1/064

2/28

2/11

منیع سلنیوم
SN

2/22

0/71b

2/08b

2/01b

SS

6/72

b

0/72

ab

2/22

b

SY

6/62

b

2/18

ab

2/32

SOH

6/16

a

SEM

1/403

1/127

a

2/02

2/13

ab
a

8/16

1/220

2/47

2/74

1/07

اثر م،قابل (سطح ک،ان × منیع سلنیوم)
بدون ک،ان

SN

SS
SY

2/41ab

2/17ab

2/67

ab

6/32

b

0/38

2/47

ab

6/23

b

0/78

b

SOH

4/82

 2SNدرصد

a

SS

ab

6/27

ab

2/06

SY
SOH

 01درصد

SN

SS
SY
SOH
SEM

3/36

a

3/03

a

3/81

a

0/38

b

2/18

b

2/14

b

0/32

b

2/47

8/81

2/23

b

2/82
2/22
8/22

8/26

0/31

0/37

0/73

2/86

2/08

2/83

2/3

2/80

0/70

0/30

2/02

2/24ab

0/37b

2/22

0/22

ab

6/02

ab

2/00

2/23

ab

2/63

ab

1/222

2/30

2/17

8/00

2/76

1/018

1/866

1/881

سطح اح،مال
ک،ان

1/112

1/130

1/100

1/112

سلنیوم

1/004

1/102

1/122

1/117

سطح ک،ان×سلنیوم

1/12

1/112

1/26

1/22

 a-bتفاوت میانگینها با حروف غیرمشابه در هر س،ون مانادار است (.)p<1/12
مکملهای سلنیومی

 SNبدون سلنیوم آزمایشیا

 SSسلنیت سلنیوما

 SEMخطای اس،اندارد میانگینها.
 SYمخمر سلنیومیا
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همچنین ظرفیت آن،یاکسیدانی کلا فاالیت آنهزیمههای

مصرف م،اادل منابع امگا  8نظیر ک،ان میتواند سیب بویهود

ولوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسهید دسهموتاز تحهت تهأثیر

خصوصههیات آن،ههیاکسههیدانی از جملههه افههزایش فاالیههت

نوع مکمل سلنیومی قهرار ورف،نهدا بههطهوریکهه بیشه،رین

ولوتاتیون پراکسیداز و نیهز ظرفیهت آن،هیاکسهیدانی کهل و

ظرفیت آن،یاکسیدانی کهل در پرنهدوانی مشهاهده تهد کهه

کههاهش پراکسیداسههیون لیپیههدها در سههرم خههون مههرغهههای

جیرة مح،وی مکمل سلنیومی سلیسئو را دریافت کردند کهه

تخموذار تود .این امر میتواند ناتی از آثار کهاهشدهنهدة

بهها بقیههة تیمارههها م،فههاوت بههود ( .)p>1/12فاالیههت آنههزیم

این اسیدهای چرب بر تری ولیسیرید پالسما و آثهار م،غیهر

ولوتههاتیون پراکسههیداز در جیههرة مح،ههوی مکمههل سلیسههئو

در غلظت کلس،رول کل و  LDLباتد [.]7

بیش،رین میزان بود و با جیرة بدون مکمل سلنیومی اخ،الف

بسیاری از مطالاات داللت بر عدم تأثیر افهزودن منهابع

داتههت ( .)p>1/12بیشهه،رین فاالیههت آنههزیم سوپراکسههید

آن،ی اکسیدانی بهه جیهرة مح،هوی ک،هان بههمنظهور افهزایش

دسموتاز در پرندوانی مشاهده تد که جیرة حهاوی مکمهل

پایداری اکسیداتیو لیپیدها دارد [ .]01همچنهین منیهع و دوز

سلنیومی سلیسئو را دریافت کردند .از این نظر با پرنهدوانی

مصرفی سهلنیوم تهأثیری بهر سهطح ولوتهاتیون پراکسهیداز

تفاوت داتت که جیهرة بهدون مکمهل سهلنیومی و مکمهل

نداتت [ 3و  .]21اثر مکمل سلنیوم بر فاالیت سوپراکسهید

ماههدنی دریافههت کردنههد ( .)p>1/10اثههر م،قابههل سههطح

دسموتاز و ظرفیت آن،ی اکسیدانی کل سرم خون مهرغ ههای

ک،ان×نوع سلنیوم افزودنی برای غلظهت مهالوندیآلدئیهد و

تخموذار مانادار بود [ .]23همچنین مکمل کردن جیهره بها

ظرفیت آن،یاکسیدانی کل مشاهده تدا به طوریکه غلظهت

 1/4میلیورم در کیلو ورم سلنیوم ماهدنی یها آلهی موجهب

مالوندیآلدئید در پرندوان تغذیه تده با جیرة بهدون ک،هان

افزایش غلظت ولوتاتیون پراکسیداز در سرم تهد [ .]08در

بههمراه سلیسئو پایینترین میزان بود و با پرندوانی تفهاوت

آزمایشی دیگر با سطوح و انواع مخ،لف سلنیوم اعم از آلی

داتت که جیهرهههای حهاوی  2و  01درصهد ک،هان بهدون

و مادنیا فاالیت ولوتاتیون در پالسما و بافهتههای کیهدا

مکمل سلنیومی و نیز 2درصهد ک،هان بهههمهراه سلیسهئو را

کلیها و موکوس دوازدهه افزایش یافت و ن،یجهویهری تهد

دریافههت کردنههد ( .)p >1/12همچنههینا بیشهه،رین میههزان

که تولید ولوتاتیون پراکسیداز بس،گی به وجود سلنیوم و نه

ظرفیت آن،یاکسیدانی کل در پرندوان با مصرف جیرة بدون

به میزان یا تکل سلنیوم دارد .عالوه بر ایهن ههر دو تهکل

ک،ان به همراه سلیسئو مشاهده تد کهه بها اکﺜهر وهروهههای

سلنیوم کاهش ماناداری در فاالیت سوپراکسید دسموتاز در

آزمایشی م،فاوت بود (.)p >1/10

اری،روسیت هها ایجهاد کردنهد و بهرای مهالون دی آلدئیهد در
پالسما اخ،الف ماناداری مشاهده نشد [.]20

بهطورکلی آثهار مﺜیهت سهلنیوم بهر فاالیهت ولوتهاتیون
پراکسههیداز و سوپراکسیددسههموتاز در وونههههههای مخ،لههف

وههزارشتههده کههه فاالیههت ولوتههاتیون پراکسههیدازا

طیور نه تنوا به غلظت سلنیوم بلکه به تکل سلنیوم مصرفی

سوپراکسیددسههموتاز و ظرفیههت آن،ههیاکسههیدانی تههام در

بسهه،گی دارد [ .]6از طرفههیا ظرفیههت آن،ههیاکسههیدانی کههل

مرغ های تغذیه تهده بها مخمهر سهلنیومی بیشه،ر از تهکل

( )TACپارام،ری ترکییی از آن،هی اکسهیدان ههای آنزیمهی و

مادنی و برای مح،هوی مهالون دی آلدئیهد کم،هر از سهلنیوم

غیرآنزیمی است و ازاین رو ارزیابی این صفت برای سیس،م

مادنی بود [ .]6اس،فاده از مخمهر سهلنیومی در مقایسهه بها

بیولوژیکی ممکن است موم،ر از ارزیابی سطح ههر یهک از

تکل مادنی سلنیوم به افهزایش فاالیهت آنهزیم ولوتهاتیون

آن،ی اکسیدان ها به تنوایی باتد [ .]02بیان تهده اسهت کهها

پراکسیداز تا  2/2برابر تکل مادنی سهلنیوم انجامیهد .ولهی
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روی آنزیم سوپراکسهید دسهموتاز بهیتهأثیر بهود [ .]26میهزان

غنیسازی تخهممهرغ .مجلهة دانشهکدة دامپزتهکی

فاالیت آنزیم ولوتاتیون پراکسیداز با بهکهارویری فهرم آلهی بهه

دانشگاه توران.74-32 )0( 61 .

میزان  82درصد در مقایسه با سطوح یکسان از فرم ماهدنی در

)[2]. Ahmad S, Ul-Haq A and Yousef M (2012

جوجههای ووت،ی افزایش پیهدا کهرد [ .]2منهابع آلهی سهلنیوم

Response of laying hens to omega-3 fatty

نظیر مخمر سلنیومی و دی آل سلنوم،یونین توانایی بیشه،ری را

acids for performance and egg quality. Avian
Biology Research 5(1): 1-10.

در افزایش فاالیت ولوتهاتیون پراکسهیداز داته،ه و بها افهزایش

[3]. Bean LD and Leeson S (2003) Long-term

سطح مصرفی تا  1/2میلیورم در کیلوورم ایهن فاالیهت بویهود

effects of feeding flaxseed on performance

مییابد ولی تفاوتی را برای سوپراکسیددسموتاز و مالونیهل دی

and egg fatty acid composition of brown and

آلدئید ایجاد نمیکند [.]04

white hens. Poultry Science 82: 388–394.

بهطورکلی در زمینة اثر م،قابهل مکمهل سهلنیومی و سهطح

F,

Rouffineau

Y,

Mercier

M,

[4]. Briens

ک،ان بر فراسهنجهههای ورهایت آن،هیاکسهیدانی سهرم خهونا

Mercerand F and Geraert PA (2014) 2-

مطالاات بسیار محدودی انجام تده اسهت .اسه،فاده از روغهن

Hydroxy-4-methylselenobutanoic

acid

induces additional tissue selenium enrichment
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in broilers chickens compared with other
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selenium sources. Poultry Science 93: 85-93

چشمگیرتر بود [ .]22همچنهین در مهرغ تخهموهذار ایهن اثهر

[5]. Bucolo G and David H (1973) Quantitative
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determination of serum triglycerides by the
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Abstract
The effect of different sources of Se, together with flaxseed on performance, egg physical qualities and
some serum biochemical parameters in laying hens was investigated. In a completely randomized design,
384 "Hy-Line W 36" hens (50 wks of age) were assigned to a 3×4 factorial arrangement comprising four
replicates of eight for ten weeks. Birds received three basal diets containing 0%, 5% and 10% of flaxseed,
supplemented with no Se and one mg/kg of Se from sodium selenite, Se-enriched yeast and selenohydroxy-methionine (Selisseo). Inclusion of flaxseed decreased egg weight and egg mass (p<0.05).
Albumen index and Haugh unit were lowest with flaxseed at 10% and sodium selenite as well as selisseo
(p<0.05). Serum triglyceride appeared lowest with no flaxseed and total cholesterol reduced with Seenriched yeast (p<0.05), while the diet without flaxseed and with no selenium resulted in the lowest total
cholesterol (p<0.05). The lowest serum MDA and highest TAC appeared with diet containing Selisseo
with no flaxseed (p<0.05). Flaxseed at 5% level turned out to increase MDA and decrease the activity of
glutathione peroxidase and superoxide dismutase (p<0.05), whereas, Selisseo resulted in highest activity
of these two enzymes in serum as well as TAC (p<0.05). In conclusion, Se could be applied at one mg/kg
of diet, with no negative effect on performance and the organic supplements, particularly Selisseo, which
improve antioxidant status of birds, can be taken into consideration.
Keywords: antioxidant status, egg physical qualities, flaxseed, laying hens, lipoproteins, Selenium.
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