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  پژوهشی -مقاله علمی

و   یخون یهافراسنجه اکسیدانی، آنتی وضعیت عملکرد، بر سلنیوم نانوذرات تأثیر بررسی

 گذاردر مرغان تخم مرغ تخم اکسیداتیو پایداری

 
 2تیمور تنها -*2مختار فتحی -1امیرحسین شفیعی    

 09/21/2991تاریخ دریافت: 

 29/09/2991تاریخ پذیرش: 

 چکیده
 ایان . شا   انجاام  تخمگااار  هاای مرغ درزرده  هایمتابولیت و خونی هایفراسنجه بر سلنیوم نانوذرات اثر بررسی منظور به عهمطال این
 یشای پرنا ه در هار وا ا  آزما    01تکارار و   4 یماار  ت 4با  یدر قالب طرح کامال تصادف W36 یالینقطعه مرغ تخمگاار ها 061با  آزمایش
 درصا   هاای فراسنجه. بود یومنانوسلن یلوگرمدر ک گرمیلیم 5/1 و 3/1  2/1 سطوح و شاه  جیره: شامل شیآزمای هاییره. جیرفتصورت پا
سارم خاون    هاای متابولیت. ش  محاسبه آزمایشی دوره کل برای نیز خوراک تب یل ضریب و مصرفی خوراک مرغ تخم وزن مرغ تخم تولی 

 آنتای ترنسارراز و   ینآالنا  آمینوترنسارراز  تاام  آسارارتات    یساری  گل یکلسترول تام  تر آل ئی   دی مالون یزانم یینشامل: تع یشمورد آزما
 هاای یچربا  آل ئیا   دیمالون  سطحزرده و  یومغلظت سلن یزانم یینشامل: تع یشزرده تخم مرغ مورد آزما هایمتابولیت. بود تام اکسی ان
مختلا    ساطوح . شا   خاوراک  تب یل ضریب بهبودو  مرغتخم ی درص  تول شافزای سبب نانوسلنیوم نمودن اضافهنشان داد  نتایج .بود زرده
 ینو آالنا  آمینوترنسارراز  آسارارتات  هاای آنازیم  فعالیات  گلیساری   تاری  کلساترول   آل ئیا   دیماالون  میازان  بر داریمعنی تاثیر یومنانوسلن
 آنتای  ظرفیات  .داد نشاان  زرده در سالنیوم  میازان  بیشاترین  سبب یومنانوسلن یلوگرمدر ک گرممیلی 5/1 سطح. ن اشتن  یسرم ینوترنسررازآم

 میازان . یافات کااهش   یلای م 5/1ساطح   در یولا  یشافازا  گارم  میلای  3/1 تاا  نانوسالنیوم  سطح افزایش با منحنی طور به سرم اکسی انی
گارم   میلای  3/1 و 2/1ساطح   کاه  یباه طاور   گرفات قرار  یشیآزما یمارهایو ت یم ت نگه ار تأثیرزرده تحت  هایچربی پروکسی اسیون

 .ش  تخمگااری از بع  روز 05 و اول روز در مرغ تخم آل ئی  دی مالون دارمعنیسبب کاهش  یومنانوسلن

 
 .اکسی انیآنتی وضعیت  نانوسلنیوم   مرغ تخمگاار ی خون فراسنجه عملکرد   تخم مرغ ی اتیواکس ی اریپا :کلیدی هایواژه

 

    1 مقدمه

 یساتم است که در س یو ضرور یازکم ن یعنصر مع ن یک یومسلن
 یونعامل مشاترک در گلوتاات   یکب ن به عنوان  ی انیاکس یدفاع آنت
از  یسالول  یمحافظت غشاا  یبرا ی روپراکسی هاتا  اف ه ی ازپراکس
اساتر    یکاهش اثرات منرا  ینقش دارد و برا ی اتیواکس یها یبآس
کال با ن در    میودرصا  از سالن   51تا  41 یباقرتثر است. ؤم ی اتیواکس
 برای زیادی عالقه امروزه ین قرار دارد عالوه بر ا ی ازپراکس یونگلوتات
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 یافته افزایش 3-امگا چرب اسی های با انسان غاایی منابع سازیغنی
 فسااد  باه  غیراشباع چرب اسی های این زیاد بسیار  ساسیت اما. است

 پیش از بیش اکسی انیآنتی منابع از استراده لزوم ش ه سبب اکسی اتیو
-تخم سازیغنی سلنیوم  اکسی انی آنتی اثرات به توجه با. شود نمایان

 عاالوه . اسات  ش ه واقع محققین از بسیاری توجه مورد سلنیوم با مرغ
 موجب سلنیوم مختل  منابع با گاارتخم مرغ جیره سازیمکمل براین 
 خطار  شا ه   انبااری  شارای   در تخام  مانا گاری  زمان م ت افزایش
 مرغ تخم کیریت بهبود موجب و ده می کاهش را پراکسی ها لتشکی
 نقاا   بعضای  در سالنیوم  باا  مارغ  تخم سازی غنی عالوه به. شودمی
 اسات   مشاهود  زاییبیماری اثرات سلنیوم کمبود که چین مانن  جهان
 (. 05انسان برآورده سازد ) یهعنصر را در تغا ینا یاجاتا ت توان می
کل مع نی و آلی وجود دارد. سلنیت س یم مکمل سلنیوم به دو ش 

اساتراده از ناانوذرات    یتازگ بهمت اولترین شکل سلنیوم مع نی است. 
کمتر نسبت  یتباالتر و سم یفراهم یستز یتقابل یلبه دل یزن یومسلن
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را به خاود جلاب کارده     یشتریتوجه ب یومسلن یو آل یبه اشکال مع ن
اثارات   یومذرات سلن انوکه نمطالعات نشان داد  ی(. برخ44  41است )

 یت باا سالن   یساه هاا در مقا  یمدر فعاال کاردن سالنوآنز    یقابل توجه
 کمتار  بسایار  یداشته و اثرات سام  یستئینسلنوس یلومت یونینسلنومت
نسبت به شاکل   یباالتر ییتوانا یومذرات نانوسلن ینبر ا عالوه.  است
و گوشت و  ریش یلاز قب یدام یدر انتقال به فرآورده ها یمس  یتسلن

 یشدر افزا یومنانوسلن اثراتکه  ان نشان داده همچنینتخم مرغ دارن . 
در  یترانسارراز و کااهش اثارات سام    -ا  یونگلوتاات  یات فعال یزانم
بود. ناانو ذرات   متیونینسلنو یموثرتر از منابع آل یشگاهیآزما یوانات 
 بهو  هبود پای ار بسیار است رنگ قرمزروشن  یکه دارا محلول یومسلن
 و باوده  فعالیات  از بااالیی  سطح دارای مقطعی  سطح بودن باال دلیل
جااب   ییکارآ ینذرات همچن این. دارن  نیز باالیی کاتالیتیکی کارآیی
 (.44 و 41  33  26  04دارن  ) ییباال یاربس

 ماورد  سالنیوم  منباع  و میازان  ده کهمی نشان بسیاری تحقیقات
 و پااین . اسات  مؤثر مرغ تخم به آن لانتقا میزان در جیره در استراده
 افازایش  باا  مرغ تخم سلنیوم مق ار که نمودن  گزارش( 22) همکاران
 سالنیوم  مقا ار  اماا  یافات   افزایش خطی طور به جیره سلنیوم سطوح
 سالنیوم  از غنای  مخمار  با ش ه تغایه گاارتخم هایمرغ در مرغ تخم
 تحقیقاات . باود  بیشاتر  س یم سلنیت با ش ه تغایه هایمرغ به نسبت
 به سلنیوم افزودن هنگام مرغ تخم کل سلنیوم غلظت روی بر دیگری
 باا  کاه  انا  کرده گزارش محققان از بسیاری و است گرفته انجام جیره
 یافتاه  افازایش  مارغ  تخم در آن مق ار جیره در سلنیوم سطح افزایش
 کاه  کردنا   گازارش  نیاز ( 6(.  کانتور و همکااران ) 02 و 00  6) است
 هاای مارغ  در همگای  ساری ه  و زرده مارغ   تخام  کل سلنیوم غلظت
 یشاتر ب یتسلن یمبا س  یسهدر مقا یونینش ه با سلنومت یهتغا گاارتخم

باه   یآلا  یومکه افازودن سالن   ده ینشان م یقاتتحق یناست. همچن
 ی هرا در زرده و سار  یومغلظات سالن   ی تخمگاار تجار یمرغها یرهج

 ده . یم یشافزا یداریتخم مرغ به طور معن

 اشاکال  باا  مقایساه  در نانوسلنیوم سودمن  اثرات توجه با بنابراین
 تعیاین  بررسی تحقیق این اجرای از اصلی ه ف سلنیوم  آلی و مع نی
-آنتای  وضاعیت  تولیا    عملکاردی  بار  سلنیوم نانوذرات مناسب سطح

 در نگها اری  م ت در مرغتخم اکسی اتیو پای اری و پالسما اکسی انی
 .ودب انبار
 

 هاروش و مواد

 یشیآزما رهیج و پرندگان

از سان   W36 یالینقطعه مرغ تخمگاار هاا  061با  آزمایش ینا 
 یمار ت 4با  یدر قالب طرح کامال تصادف هرته 2 م تو به  یهرتگ 31
هرتاه در قالاب    2ما ت   به یشیپرن ه در هر وا   آزما 01تکرار و  4

سالن بار اساا     ینورده برنامه. یرفتپا صورت یطرح کامالً تصادف

 سااعت  06 شاامل  ینور برنامه  W36 یالینپرورش نژاد ها یراهنما
 در آزاد صاورت  باه  آب و خاوراک . باود  تااریکی  ساعت 2 و روشنایی
 012 تاا  33 روزاناه  کاه  طوری به گرفت قرار آزمایشی پرن گان اختیار
 .گردی  توزیع هادانخوری در خوراک گرم

 یسممتابول قابل یبا انرژ سویا و  ذرتا ایمبن بر پایه آزمایشی جیره
 در شا ه  توصایه  ایتغایاه  نیازهای اسا  بر و یکسان خام پروتئین و

 باا   W36( 2106) الیان های گاارتخم مرغ تجاری م یریت راهنمای
 در پایاه  جیاره  غااایی  اجزای. ش  تنظیم رایج خوراکی مواد از استراده
 یق تحق ینمورد استراده در ا نانوسلنیومنشان داده ش ه است.  0ج ول

درصا  باود.    33/33با درجه خلوص  یالنانومتر یرانا یاز مارک تجار
 به رنگ قرمز مایع فرم به نانومتر 01-45 دامنه در سلنیوم ذرات ان ازه
 .بود لیتر در گرم یک غلظت

فوق به  یو مکمل مع ن یهته ایهرته صورت به تیمار هر خوراک
 در و مخلاو   یکنواخات اضاافه  باه طاور     هیپا یرهبه ج یصورت دست

 آزماایش  مورد ایتغایه هایجیره. گرفت قرار آزمایشی پرن گان اختیار
 کیلاوگرم  در گرممیلی 211  اوی) یهپا یرهج -0: شامل مطالعه این در

 در گارم یلای م 2/1باه هماراه    یاه پا یاره ج -2( سالنیوم  مع نی مکمل
 کیلاوگرم  در گرمیلیم 3/1راه به هم یهپا یرهج -3 نانوسلنیوم کیلوگرم
 . بود نانوسلنیوم کیلوگرم در گرمیلیم 5/1به همراه  یهپا یرهج -4 نانوسلنیوم

 

 مطالعه مورد صفات

 مختل  سطوح تأثیرگااری میزان بررسی منظور به مطالعه این در
 تولیا ی   مارغ  تخام  توده مرغ  تخم تولی  درص  صرات بر سلنیومنانو

 آزمایشای  دوره کال  بارای  خاوراک  تبا یل  ضریب و مصرفی خوراک
 .گردی  محاسبه

قارار گرفتنا     یاابی مورد ارز یشاتمام دوره آزما از پس که صراتی
. بااود زرده هااایمتابولیاات و خااون ساارم هاااییااتشااامل: متابول

 دی یمالون یزانم یینشامل: تع آزمایش مورد خون سرم هایمتابولیت
 آمینوترنسارراز  آسارارتات   تاام   یساری  گل یکلسترول تام  تار  آل ئی  
 مرغ تخم زرده هایمتابولیت. بودتام  ی اناکس آنتیترنسرراز و  ینآالن
 پرواکسی  ع د و زرده سلنیوم غلظت میزان تعیین شامل آزمایش مورد
 .بود زرده هایچربی

 یشای آزما یمارهاای اثر ت یبه منظور بررس یشی دوره آزما یاندر پا
 یشیاز هر وا   آزما یرت کامالً تصادفبه صو ی خون یهابر فراسنجه

از کشاتار   بعا   یگردن ی از ور یریانتخاب   خونگ پرن ه قطعه 2 تع اد
خون  به داخال   یهانمونه یری پس از خونگ اصلهصورت گرفت. بالف

. یافات انتقال  (EDTA)ماده ض  انعقاد خون  ی او یشآزما یهالوله
 2111باا   یروژه ساانتر با استراده از دساتگا  خون سرم یسرس ج اساز
 داخال  به ش ه ترکیک سرمو  انجام یقهدق 01و به م ت  یقهدور در دق
 گیاری و تاا زماان انا ازه    یافات انتقاال   سیسی 5/0 هایمیکروتیوب
 گاراد یدرجاه ساانت   21 یمنرا  یمورد نظار در دماا   یخون یپارامترها
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  ش .   ینگه ار

 ایشآزم در استراده مورد پایه جیره اجزاء -1 جدول
Table 1- The ingredients of experimental diet 

 جیره شیمیایی ترکیبات
Chemical composition of the diet 

 

 )%(خوراکی مواد
Ingredients (%) 

 ذرت 54 (کیلوگرم بر یلوکالری)ک متابولیسم قابل انرژی 
2844 Metabolism energy (kilocalories per kilogram)  Corn 

 گن م 7.5 )%( خام نپروتئی 
16 Crude Protein  Wheat 

 (درص  44) سویا کنجاله 23.8 )%( کلسیم 

3.7 Calcium (%)  (48% protein) Soybean 

meal 
 سویا روغن 3 )%(دستر  قابل فسرر 

0.55 Available phosphorous (%)  Soybean oil 

 ص ف پودر 8.2 )%( لیزین 
0.88 Lysine (%)  Oyster Powder 

 فسرات کلسیمدی 2.5 )%( متیونین 
0.42 Methionine (%)  Dicalcium phosphate 
 نمک 1.5 )%( سیستئین 

0.33 Cystine (%)  Salt 
 متیونینالدی 0.25 )%( سیستئین+ متیونین 

0.75 Methionine + Cystine (%)  DL methionine 

 لیزین الا 0.1 )%( تریرتوفان 
0.20 Tryptophan (%) 

 
 Llysine 

 0ویتامینی مکمل 2.5 (کیلوگرم بر گرمیلی)م سلنیوم 
0.13 Selenium (mg/kg)  Vitamin premix 
 2مع نی مکمل 2.5  

Mineral premix 

گرم؛  K  22ویتامین  ؛وا   بین المللی E  00111ویتامین  ؛وا   بین المللی 3D  25111ویتامین  ؛وا   بین المللی A  22111ویتامین  مکمل ویتامین )هر کیلوگرم  اوی(:-0
 گرم؛  24/3گرم؛ پانتوتنیک اسی    42گرم فوالسین   05/1گرم؛ بیوتین  12B  110/1گرم؛ ویتامین  6B  46/2گرم؛ ویتامین  2B  4گرم؛ ویتامین  1B  44/0ویتامین 

 گرم آنتی اکسی ان. 011میلیگرم و  211؛ سلنیوم  5/263گرم؛ ی ی  کلسیم   35گرم  مس   63/64روی  گرم؛  35گرم؛ آهن   4/34مکمل مع نی )هر کیلوگرم  اوی(: منیزیوم  -2
1-Vitamin premix (each kg contained): vitamin A 88000 IU; vitamin D3, 25000IU; vitamin E, 11000 IU; vitamin K, 22 g; vitamin B1, 
1.44g; vitamin B2, 4g; vitamin B6, 2.46g; vitamin B12, 0.001g, Biotin, 0.15mg, Folacin:48g, Pantothenic acid: 7.84 g. 

2- Mineral premix (each kg contained): Manganese: 74.4g, Iron: 75g, Zinc, 64.67g, Copper: 75g, Calcium iodine: 867.5g, 200mg 

Selnium and 100g Antioxidant.  

 
 دی مالونیال  میازان  بار  آزمایشای  تیمارهاای  تأثیر بررسی جهت
 یاه بار پا  یا  آل ه ید یلمالون یسطح سرم گیریان ازه سرمی  آل هی 
 یبر مق ار جااب ناور   یشآزما ینبوده و ا ی اس یوباربیتوریکواکنش ت

 یمولکاول ماالون د   یاک رنگ  اصال از واکانش    یکمرلکس صورت
 یشآزماا  یان در ا استوار اسات.  ی اس یوبابیتوریکو دو ملکول ت ئی آل 

 یریگان ازه ی اسیونپرواکس یهبه عنوان محصول ثانو ی آل ئ یمالون د
 (. 06و03ش  )

مطالعه به روش غلظت کلسترول سرم خاون   ینکلسترول تام در ا
پاار  آزماون توسا      یشگاهیآزما تیمطالعه با  استراده از ک نیدر ا

شا .   یریا گنانومتر انا ازه  521در طول موج  یدستگاه اسرکتوفتومتر

 تیااک توساا خااون  ساارم یدر نمونااه هااا  یسااریگل یغلظاات تاار
آزمون و با روش آنزیماتیاک انا ازه    پار  یمیش ستیز یشگاهیآزما
ناانومتر   521در طول ماوج   یش . توس  دستگاه اسرکتوفتومتر یریگ

 ش .  یریگان ازه
 آسااارارتات و نوترانساااررازیآم نیآالنااا یهاااا میآناااز تیااافعال

( با اساتراده از  RA1000) زریاتوآناال دستگاه با سرم رد نوترانسررازیآم
 ی انیاکسا  یآنتا  تیا ظرف.  یگرد یریپار  آزمون ان ازه گ یها تیک
( قا رت  3) نیاساتر  و یبناز  توسا   ش ه ارائه( FRAP) روش از کل
ماورد   یشا یآزما یهانمونه در موجود یها انیاکس یآنت یکنن گاءیا 

 2 باا  سرم نمونه از تریکرولیم 51 خالصه طور بهسنجش قرار گرفت. 
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 شا ت  زانیا م قهیدق 01 از پس و مخلو  FRAPاز محلول  تریلیلیم
 در یاسرکتوفتومتر دستگاه توس  ش ه جادیا کمرلکس از  اصل رنگ
 ش .  یریگان ازه نانومتر 533 موج طول
 نییتع: شامل زرده یهاتیمتابول به مربو  صرات نییتع منظور به

 تع اد زرده  هاییچرب ی اسیونزرده و ع د پراکس ومیسلن غلظت زانیم
 آوریجماع  تصاادفی  کاامالً  طاور  به آزمایشی وا   هر از تخم ع د 6

 آزمایشای  وا ا   هار  از ش ه آوریجمع هایمرغ تخم. پایرفت صورت
. گردیا   ترکیاک  سری ه از زرده و شکسته آزمایشگاه  به انتقال از پس
 نموناه  0 آزمایشای  وا ا   هر زایا به ش ه ترکیک هایزرده از سرس
 انجاام  گیرینمونه زرده هایمتابولیت به مربو  آزمایشات انجام جهت
 .ش 

زرده  هاای نموناه  از زرده  سالنیوم  غلظت میزان ارزیابی منظور به
  ین در که آزمایشی وا   هر از ش ه استحصال تخم ع د 6 اصل از 
 در و کشای وزن دهزر نموناه  گارم  5 بودن   ش ه همگن برداری نمونه
 سارس . یا  ساعت خشک گرد 24به م ت  گرادسانتی درجه 31 دمای
و توسا    ینتوز یشیگرم نمونه زرده خشک ش ه از هر وا   آزما 5/1
. ی گرد یسدرص  خ 31 ی پرواکس ی روژندرص  و ه 31 یتریکن ی اس

سااعت قارار داده    4باه ما ت    گرادیدرجه سانت 051 یسرس در دما
 یاری گعبور داده ش ن .  ان ازه یکروگرمم 45/1 یا صافش ن  و از کاغ

 (. 3)گرفت  قرار استراده مورد یجاب اتم یقاز طر یومسلن
 از یکای  مارغ  تخام  زرده هایچربی در پروکسی  ع د گیریان ازه
 اسای های  پرواکسی اسایون  میازان  سنجش منظور به رایج هایروش
-اساتیک  اسی  حلولم آزمایش  این انجام منظور به. است زرده چرب

 اشاباع   پتاسایم  ی یا  (  2 باه  3 نسابت  باه  شا ه  مخلاو  کلروفرم ) 
 استراده مورد درص  0 نشاسته محلول و نرمال 10/1 س یم تیوسوافات

)دقات   دیجیتاال  تارازوی  توسا   زرده نموناه  گرم 5 ابت ا. گرفت قرار
 31. یافات  انتقاال  سیسی 251 ارلن یک به و ش ه وزن( گرم 110/1
 تاتکان داده ش   یکلروفرم به آن افزوده  و کم-یکاست ی اس لیترمیلی

. گااردد محلااول کااامالًکلروفاارم -یکاساات ی نمونااه زرده توساا  اساا
اشباع به آن افزوده و به م ت  یمپتاس ی ی محلول  لیترمیلی 5/1سرس
 آب تار یلیلا یم 31 افازودن  از پس ادامهتکان داده ش .  در  یقهدق یک
 درصا   0 نشاساته  محلول تریلیلیم 5/1  یشیآزما یهانمونه به مقطر
 وجاود  صورت)در  ش  یآب نمونه رنگ مر له نیا در که ش  افزوده زین

 مگنات  تیپل یرو بر سرس(. یآب ای یاسرمه رنگ نمونه در  یپرواکس
تاا   میسا   وساولرات یت محلاول  توسا   ونیتراسیت و ش ه داده قرار دار

ماورد   میسا   وساولرات ی جام ت  نمونه انجام ش . یزمان رفع رنگ آب
 فوق ن یفرآ نیهمچن. ش  گرفته نظر در( Aاستراده به عنوان شاخص)

  جام  و رفتاه یپا صاورت  شااه   نموناه  قباال  در زماان هام  طاور  به
( در نظار گرفتاه   B)شاخص  عنوان به استراده مورد میس  وسولراتیت

( محاسابه  AOAC, 1995از رابطاه )   یعا د پروکسا   انیا شا . در پا 
 . یگرد

 و یخااون یهاااتیاامتابول از  اصاال یهاااداده مطالعااه نیااا در  
 و GLM هیا تحت رو  یزرده در قالب طرح کامالً تصادف یهاتیمتابول

 و هیتجز مورد( SAS, 2003) ینرم افزار آمار 0/3با استراده از نسخه 
 از اساتراده  باا  هاا نیانگیم سهیمقا نیهمچن. گرفت قرار یآمار لیتحل

 .است گرفته صورت درص  5 طحس در یتوک آزمون
 

 بحث و نتایج

  عملکرد بر ومینانوسلن مختلف سطوح ریتأث

بر عملکرد مرغان تخمگااار   سطوح مختل  نانوذرات سلنیوم تاثیر
 تااثیر  آزمایشای  تیمارهاای  یکاه  ال در. اسات  شا ه  ارائه 2در ج ول 

  (P>15/1و وزن تخم مارغ  ن اشاتن  )   یمصرف خوراکبر  داریمعنی
 وارمنحناایبااه طااور  یخااوراک و درصاا  تخمگاااار یلتباا  یبضاار
قارار گرفتنا     یومسطوح مختل  ناانوذرات سالن   یرتاث تحت داریمعنی
(15/1>Pبه طور )یشاترین خاوراک و ب  یلتبا   یبضار  ینبهتار  یکه 

باود   یومنانوذرات سلن گرممیلی 3/1 یمارمربو  به ت یدرص  تخمگاار
درصا    گرم  میلی 5/1 به رهیدر ج یومسطح نانوذرات سلن افزایشو با 

 تخمگااری و ضریب تب یل عمکلرد کاهشی را نشان دادن .
سودمن  شکل نانو سلنیوم در مقایساه باا اشاکل دیگار  از      اثرات

قبیل سالنیت سا یم و سلنوسیساتئین  بار عملکارد تولیا ی مرغاان        
(. این محققین گزارش کردن  که 25تخمگاار قبالً گزارش ش ه است )

گرم ناانوذرات سالنیوم در مقایساه باا     میلی 25/1طح مکمل سازی س
داری درص  تخمگااری   همین سطح از سلنیت س یم  به طوری معنی

توده تخم مرغ و ضریب تب یل خوراک را بهبود دادن . عالوه بار ایان   
این محققین پیشنهاد دادن  که سطوح باالی نانوسلنیوم با اثراتی کامالً 

مرغان تخمگاار می شود.  ا   بار    برعکس  سبب افت عمکلرد در
این است که ذرات نانوذرات سلنیوم به دلیل دارا بودن ساطح مقطعای   
باال و متعاقباً ران مان جاب بسیار باالتر در مقایساه باا اشاکال دیگار     
سلنیوم  در مقادیر مشابه  می توانن  به طورموثری باه عناوان فااکتور    

آنزیم به طور فعاال سابب   دئودیناز عمل نموده و این -5کمکی آنزیم 
نیااز ساابب تنظاایم  T3شااود. هورمااون  T3بااه  T4تباا یل هومااون 

شود. عالوه بر این کارایی باالی جاب متابولیسم انرژی و پروتئین می
ذرات نانوسلنیوم سبب استراده بهینه این عنصار در آنازیم گلوتااتیون    

اال مای  پراکسی از ش ه و به این ترتیب توان آنتی اکسی انی پرن ه را با 
برد و به این ترتیب سبب افزایش عملکرد تولی  در پرن ه خواه  ش . از 

تار از ساایر اشاکال    طرفی سطوح باالی نانوذرات سلنیوم بسیار سامی 
سلنیوم سبب القاء تنش اکسی اتیو ش ه و عملکرد تولی  را کاهش مای  

 (.25و   5دهن  )
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 پرن گان یعمکرد یهافراسنجهبر  یاهیاتغ ومیسطوح مختل  نانوذرات سلن ریتأث -2جدول 

Table 2- Effect of Different Levels of Selenium Nanoparticles on the Level of productive performance parameters of birds 

 

P- value SEM 
 یشیآزما یمارهایت

Experimental treatments 
 فراسنجه
Parameter 

T4 T3 T2 T1 

0.001 1.02 c93.02 a95.59 b94.25 c93.50 
    یتول درص 

Egg production (%) 

0.26 0.97 58.67 60.29 59.23 58.65 
 )گرم( مرغ تخم وزن

 Egg weight (g) 

029 3.5 188.48 186.50 187.40 184.50 
 (روز در)گرم  یمصرف خوراک

Feed intake (g/d) 

0.001 0.021 a2.01 c1.87 b1.98 a2.06 

 در روز/  ی)گرم خوراک مصرف لیب ت بیضر
 (روز در ی یتول مرغ تخم توده وزن گرم

Feed conversion (g feed/g egg mass) 
 5/1 همراه به پایه جیره: 4 تیمار  یومنانوسلن یلوگرمدر ک گرممیلی 3/1 همراه به پایه جیره: 3 یمارت  نانوسلنیوم کیلوگرم در گرممیلی 2/1 همراه به پایه جیره: 2یمارت یه پا یره: ج0 تیمار
 .نانوسلنیوم کیلوگرم در گرممیلی

a, b, cدرص  است.  5مختل  در سطح  یشیآزما یمارهایت یانگینم ین:  روف متراوت در هر ستون نشان دهن ه اختالف ب 
T1: basal diet, T2: basal diet with 0.2 mg / kg Selenium Nanoparticles, T3: basal diet with 0.3 mg / kg Selenium Nanoparticles, 

T4: basal diet with 0.5 mg W / kg of Selenium Nanoparticles. 

 a, b, c; Means with different superscripts within a column for each effect are significantly different at (P < 0.05). 

 

 دیآلدئیدالونم غلظت بر ومینانوسلن مختلف سطوح ریتأث

  پالسما

 یشا یآزما پرنا گان  رهیج در ومینانوسلن مختل  سطوح افزودن اثر
 شا ه  داده نشاان  3سرم در ج ول   یآل ئید لیمالون غلظت زانیم بر

 مختلا   سطوح افزودن که است آن از ی اک شیآزما نیا جینتا. است

 بار  یداریمعنا وار یمنحنا تخمگاار اثار   یهامرغ رهیج در ومینانوسلن
 شیافازا کاه   یباه طاور   داشت  یآل ئید مالون یسرم غلظت زانیم

سرم کاهش   یآل ئ ید مالوم سطح گرم  یلیم 3/1 تا ومیسطح نانوسلن
 شیسبب افازا  5/1تا سطح  ومینانوسلن یمکمل ساز شیاما افزا افتی

 (.P<15/1سرم ش  )  یآل ئ یسطح مالون د

 
 پرن گانسرم   یآل ئیغلظت مالون د زانیبر م یاهیتغا ومینسطوح مختل  نانوذرات سل  ریتأث -3جدول  

Table 3. Effect of Different Levels of Selenium Nanoparticles on the Level of Malondialdehyde Concentration in Birds 

Serum 

P- value SEM 
 تیمارهای آزمایشی

Experimental treatments 
 فراسنجه
Parameter 

T4 T3 T2 T1 

0.001 0.15 a 2.3 c 1.2 b 1.8 a 2.1 

سرم  )نانومول   یآل ئید مالون سطح
 (تریلیلیدر م

Serum malondialdehyde 
(Nmol / ml) 

 5/1 همراه به پایه جیره: 4   تیماریومنانوسلن یلوگرمر کد گرممیلی 3/1 همراه به پایه جیره: 3 یمارت  نانوسلنیوم کیلوگرم در گرممیلی 2/1 همراه به پایه جیره: 2یمارت یه پا یره: ج0 تیمار
 .نانوسلنیوم کیلوگرم در گرممیلی

a, b, cدرص  است.  5مختل  در سطح  یشیآزما یمارهایت یانگینم ین:  روف متراوت در هر ستون نشان دهن ه اختالف ب 
T1: basal diet, T2: basal diet with 0.2 mg / kg Selenium Nanoparticles, T3: basal diet with 0.3 mg / kg Selenium 

Nanoparticles, T4: basal diet with 0.5 mg W / kg of Selenium Nanoparticles. 

a, b, c; Means with different superscripts within a column for each effect are significantly different at (P < 0.05). 

 
( گزارش کردن  افازودن ساطوح و مناابع    23کاران )و هم پترویک
سارم مارغ    ی آل ئ ید یلمالون یزانبر م دارییاثر معن یوممختل  سلن

 داد نشان( 42وهمکاران ) یاخ مطالعه یحنتا ینتخمگاار ن اشت. همچن

-پای  3/1) یمس  یتبا منبع سلن یگوشت هایجوجه جیره سازیمکمل

-ی( اثار معنا  کیلوگرم در امپیپی 3/1) یوم( و نانوسلنکیلوگرم در امپی
ب سات آما ه در    یجن اشت. نتاا  سرم ی آل ئ ید مالون یزانبر م داری
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 یجنتا با مطابقداشت.  مغایرت( 0) همکاران و آریا یجمطالعه با نتا ینا
 ساطوح  افزودن با( 20و همکاران ) ینگج  مطالعه ینب ست آم ه در ا

 مالونیل میزان در را داریعنیم کاهش جیره در سلنیوم مختل  منابع و
 همکاران و بوستانی. کردن  گزارش تخمگاار هایمرغ سرم آل ئی  دی
 هاای مرغ جیره در سلنیوم نانو کیلوگرم در گرممیلی 3/1 افزودن با( 4)

سرم در  ی آل ئ یمالون د یزاندر م داریمعنی کاهش موجب تخمگاار
 گازارش ( 5کااران ) و هم یکاا  ینهمچنا  .با گروه شاه  ش   یسهمقا

 کااهش  موجب گوشتی هایمرغ جیره در نانوسلنیوم بکارگیری کردن 
 پالسامایی  غلظات . ی سرم گرد ی آل ئ ید مالون میزان در داریمعنی
سااطح  یاایندر تع یومااارکرب یااکبااه عنااوان   یاا آل ئ ید مااالون
 از  اصال  نتاایج  کاه ( 23شناخته شا ه اسات )   یچرب ی اسیونپروکس

(. 03) اسات  سامی  بسایار  ثانویه محصوالت ولی ت چربی اکسی اسیون
 سالنیوم  میازان  باین  معکو  همبستگی یک ده می نشان تحقیقات
 غلظات  میازان  و پروکسی از گلوتاتیون آنزیم فعالیت میزان با ایتغایه
 ید مالون میزان افزایش همواره که( 20وجود دارد ) ی آل ئ ید مالون
هماراه اسات    ی ازپروکس یونتاتگلو یمآنز یتسرم با کاهش فعال ی آل ئ
از  ی ازپروکسا  یونگلوتاات  یات بر فعال یومسلن یرتأث رس می نظر به(. 2)

 گلوتاااتیون mRNAسااطح  یااتو تثب یونژن گلوتااات یااانب یااقطر
 گزارشااتی  شاود مای  انجام سیتوزوئیک رونویسی مر له در پروکسی از
 یجااد ا سابب ( سالنیوم  ذرات)نانو  سلنیوم باالی سطوح که دارد وجود

 اکسای اتیو  تنش ایجاد سبب خود اکسی انی اثرات با و ش ه مسمومیت
 (. 40 3)  ش  خواه 
 

 و تام کلسترول غلظت بر ومینانوسلن مختلف سطوح ریتأث

 سرم تام دیریسیگل یتر

بار   یاره مربو  به اثار ج  هایداده تحلیل و تجزیه از  اصل نتایج
 آورده 4در جا ول   تام و یسری گل یکلسترول  تر یغلظت سرم یزانم

 میازان  بر ایتغایه نانوسلنیوم مختل  سطوح افزودن تأثیر. است ش ه
 یشدوره آزماا  یاان در پا یشیآزما یمارهایسرم ت تام کلسترول غلظت
 افزودن ده می نشان هاداده تحلیل و تجزیه(. p>15/1نبود ) داریمعن

 سارمی  گلیساری   تاری  غلظات  میازان  بار  نانوسلنیوم مختل  سطوح
    نبااود دارمعناای جیااره اعمااال دوره پایااان در آزمایشاای تیمارهااای

(15/1< P .) 

 
  پرن گانتام  سرم    یریسیگلیتر و تام کلسترول غلظت زانیبر م ومیسطوح مختل  نانوذرات سلن ریتأث -4 ج ول

Table 4. Effect of different levels of selenium nanoparticles on total cholesterol and total serum 

triglyceride concentrations 

 

 یخون یهاتیمتابول
Blood metabolites 

 یشیآزما یمارهایت
Experimental treatments 

 کلسترول
Cholesterol 

 (تریل یدس در گرمیلی)م
(Mg / dl) 

  یریسیگل یتر

Triglyceride 
 (تریل یدس در گرمیلی)م

(Mg / dl) 

103.67 632.7 T1 
220.23 953.3 T2 
125.67 539.3 T3 
108.00 440.7 T4 
0.4661 0.3392 P- value 
48.97  168.69 SEM 

: 4 تیمار نانوسلنیوم  کیلوگرم در گرم¬میلی 3/1 همراه به پایه جیره: 3 تیمار نانوسلنیوم  کیلوگرم در گرم¬میلی 2/1 همراه به پایه جیره: 2تیمار پایه  جیره: 0 تیمار
 .نانوسلنیوم کیلوگرم در گرممیلی 5/1 همراه به ایهپ جیره

a, b, c :است درص  5 سطح در مختل  آزمایشی تیمارهای میانگین بین اختالف دهن ه نشان ستون هر در متراوت  روف . 

T1: basal diet, T2: basal diet with 0.2 mg / kg Selenium Nanoparticles, T3: basal diet with 0.3 mg / kg 

Selenium Nanoparticles, T4: basal diet with 0.5 mg W / kg of Selenium Nanoparticles. 
a, b, c; Means with different superscripts within a column for each effect are significantly different at (P < 

0.05). 

 
 مختلا   ساطوح  افزودن داد نشان( 30و همکاران ) یور تحقیقات

 سارمی  کلساترون  میازان  بار  داریمعنای  اثار  جیره در مع نی سلنیوم
( 2) همکااران  و کریساتین  تحقیقات نتایجن اشت.  یگوشت هایجوجه
 هاای  مارغ   سارمی  گلیسری  تری و کلسترول سطوح که دادن  نشان
 قارار  آلای  سالنیوم  باا  شا ه  مکمال  های تیمار تأثیر تحت گاار تخم

 اثار  کاه  داد نشاان ( 43) همکاران و ینلیز تحقیقات همچنین. نگرفت
 گرممیلی 3/1 با تنش شرای  در گوشتی هایجوجه جیره سازیمکمل
 سارم  گلیسایری   تاری  و کلسترول میزان بر س یم سلنیت کیلوگرم در

 ساطوح  تأثیرگاااری  عا م ( 31) همکااران  و رمضاانی . نباود  دارمعنی
 هاای جوجاه  یسرم کلسترول غلظت میزان بر را سلنومتیونین مختل 
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 و  بیبای  تحقیقاات  نتاایج . کردنا   گزارش را تنش شرای  در گوشتی
 گوشاتی  جوجاه  جیره در نانوسلنیوم افزودن( نشان دادن  02) همکاران

 رسا  مای  نظر به. ن اشت سرم گلیسیری  تری میزان بر داریمعنی اثر
سرم به طاول کامال    یری هایغلظت ل یزانبر م یومسلن یرتأث یسممکان

 ینباورنا  کاه مهمتار    یان محققان بار ا  ی. اما برخیستش ه ن نشاخته
 یزانبر م یومسرم را اثر سلن یری هایبر غلظت ل یومسلن یرتأث یسممکان
 زانیا م کننا ه  کنتارل که  استدر کب   ردوکتاز HMG-COA یتفعال
 شیافازا  داد نشاان  یگار ید قاات ی(. تحق26) اسات  کلسترول وسنتزیب
 عاماال کباا  در ردوکتاااز HMG-COA یماایآنز تیاافعال زانیاام
 (. 35) است ومیسلن کمبود یدارا یهاموش در یروکلسترولمیه

 

 آسلاارتات  تیل فعال بلر  ومینانوسللن  مختلف سطوح ریتأث

 تلام  اکسیدانیو آنت ینوترنسفرازآم ینآالن نوترنسفراز،یآم

 سرم

 نانوذرات مختل  سطوح با تخمگاار مرغ  جیره سازی مکمل تأثیر
 و ترنسارراز  آالناین    آمینوترنسرراز آسرارتات عالیتف میزان بر سلنیوم

 مطالعاه  ایان  در. اسات  شا ه  ارائه 5در ج ول  سرم تام اکسی انآنتی
بار   جیاره  در نانوسلنیوم مختل  سطوح افزودن اثر که داد نشان نتایج
 هاای مرغ ینوترنسررازآم ینآالن ینوترنسرراز آسرارتات آم یتفعال یزانم

 نباود  دارمعنای  شااه   باه  نسابت  شا ه  مکمل تیمارهای در تخمگاار
(15/1< Pظرف .)یدار یسرم پرن گان به طور معن ی انیاکس یآنت یت 

(. باه  P <15/1قارار گرفات )   یومسطوح مختلا  نانوسالن   یرتحت تاث
 یولا  یشسبب افازا  یومنانوسلن یلیگرمم 3/1و  2/1که سطوح  طوری
سارم   اکسای انی  آنتای  ظرفیات  کااهش  سابب  گرم میلی 5/1سطح 

 پرن گان ش ن .
 و آمینوترنسارراز  آالناین  کبا ی  هایآنزیم فعالیت میزان سنجش
 باوده  ارزشمن  کب ی هایبیماری تشخیص در آمینوترنسرراز آسرارتات

 محققان برخی تحقیقات(. 23) آی می شمار به کب ی آسیب شاخص و
 معاا نی ساالنیوم بااالی  مقااادیر دریافات  صااورت در دها  ماای نشاان 
 اثار  همچناین . یابا  می افزایش کب ی سمیت و کسی اتیوا هایآسیب
 درون باه  آهان  ناقل عنوان به ترانسررین ژن بیان افزایش در سلنیوم
 (.36و 22) است مؤثر خونی کم نوعی ایجاد در سلول

 
 تام سرم  پرن گان   انیاکسیآنت و نوترنسررازیآم نیآالن نوترنسرراز یآم آسرارتات غلظت زانیمبر  ومیسطوح مختل  نانوذرات سلن ریتأث-5 جدول

Table 5. Effect of different levels of selenium nanoparticles on the concentration of aspartate 

aminotransferase, alanine aminotransferase and total serum antioxidant in birds 

 یخون یهاتیمتابول

Blood metabolites 

 تام  اناکسی آنتی

total antioxidant 
 (تریل در مولیلی)م

(Nmol / ml) 

 

 نوترنسررازیآم آسرارتات
aspartateaminotrans

ferase 
 (تریل در)وا   

(Unit / l) 

 

 

 آمینوترنسرراز آالنین
alanineaminotransf

ease 
 (تریل در)وا   

(Unit / l) 

 

 
یشیآزما یمارهایت  

Experimental treatments 

c 1.08  171.33  5.33  T1 
b 1.26  177.00  7.66  T2 

a 1.95  146.67  6.00  T3 

c 0.93  173.67  7.00  T4 

0.001  0.2996  0.4021  P- value 

0.1523  9.97  0.8539  SEM 

 کیلوگرم در گرم¬میلی 3/1 همراه به یهپا جیره: 3 تیمار نانوسلنیوم  کیلوگرم در گرم¬میلی 2/1 همراه به پایه جیره: 2تیمار پایه  جیره: 0 تیمار
 .نانوسلنیوم کیلوگرم در گرممیلی 5/1 همراه به پایه جیره: 4 تیمار نانوسلنیوم 

a, b, c :است درص  5 سطح در مختل  آزمایشی تیمارهای میانگین بین اختالف دهن ه نشان ستون هر در متراوت  روف . 

T1: basal diet, T2: basal diet with 0.2 mg / kg Selenium Nanoparticles, T3: basal diet with 0.3 mg/kg 

Selenium Nanoparticles, T4: basal diet with 0.5 mg W / kg of Selenium Nanoparticles. 
a, b, c; Means with different superscripts within a column for each effect are significantly different at (P < 

0.05). 

 
 بکااارگیری درصااورت کردناا  گاازارش( 5) همکاااران و کااای
 یماار آزاد در کب  نسابت باه ت   هایرادیکال فعالیت جیره در نانوسلنیوم
 کبا ی  هاای آنزیم افزایش رس می نظر به. یافت خواه  کاهش شاه 
 و هاا چربای  پروکسی اسایون  و اکسای اتیو  استر  افزایش با توان می

 تاأثیر  عا م (. 21) باشا   ارتباا   در با ن  در آزاد هایرادیکال افزایش
 آالنین فعالیت بر مطالعه این در ش ه مکمل نانوسلنیوم مختل  سطوح

عا م اعماال    یلبه دل توان می آمینوترنسرراز آسرارتات و آمینوترنسرراز
 مکمل ش ه باش .  یمارهایدر ت ی اتیواستر  اکس



 2311پاییز  3، شماره 21نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران جلد     333

 یهاا سام یمکان از یامجموعه شامل سرم ی انیاکس یآنت ظرفیت
 کیلی روفیا ه باات یترک یاست کاه شاامل برخا    یمیرآنزیو غ یمیآنز

 باااتی(  ترک C نیتااامیو و کیاااور  یاساا ن یروباا یلاایب ون ی)گلوتااات
 ساموتاز ید  یسوپراکسا  و کاتاالز یهامیآنز(  E نیتامی)و کی روفوبیه

بار   ومیسالن  ریتاأث  رسا  یما  نظار  به. دارن  اثر میمستق بطور که است
 تیا و تثب ونیژن گلوتاات  انیا ب قیا از طر  ازیپروکس ونیگلوتات تیلفعا

 کیتوزوئیسا  یسیرونو مر له در  ازیپروکس ونیگلوتات mRNAسطح 
 E نیتاام یو زانیا م رهیا در ج ومیافزودن سالن  نیهمچن  شودیم انجام
را کااهش و باه ابقااء     ی یا ریل ی رظ سالمت غشاها یبرا ازیمورد ن
 ومیسالن  سطوح شیافزا(. 40و  3) کن یدر پالسما کمک م E نیتامیو
 باه  باشا   داشاته  با ن  ی انیاکسا  یآنت توان بر یسم اثرات توان  یم

 تنش القاء سبب ومیسلن نانو یباال سطوح ان   کرده گزارش که یطور
 شیافازا  و آزاد یکالهاا یراد شیافازا  سابب  ا تمااالً  و ش ه وی اتیاکس

 شاود  یما   یا آل ئ ید ماالون  ی یریل ی هایپرکس یسرم یها غلظت
(44.) 

 

 ومیسللن  زانیم نییتع بر ومینانوسلن مختلف سطوح ریتأث

  مرغ تخم زرده

غلظات   یزانبر م یومبا سطوح مختل  سلن یرهج سازیمکمل تأثیر
 نتاایج . اسات  شا ه  ارائاه  6در ج ول  یشیآزما یزرده وا  ها یومسلن
 میازان  بر ایتغایه نانوسلنیوم مختل  سطوح افزودن اثر که داد نشان
باه   باود  دارمعنای  شاه  و آزمایشی تیمارهای بین زرده سلنیوم غلظت
زرده تخم مارغ باه    یومسلن یره ج یومسطح نانوسلن یشبا افزا یکهطور

زرده تخام مارغ    یومسطح سلن یشترینو ب یافت یشافزا یصورت خط
 . (> P 10/1)بود  یومگرم نانوسلن 5/1مربو  به سطح 

 
 تخم مرغ زرده ومیسلن زانیبر م ومیتل  نانوذرات سلنسطوح مخ ریتأث -6 جدول

Table 6- Effect of Different Levels of Selenium Nanoparticles on the Selenium Concentration of Egg  
 

P- value SEM 
 تیمارهای آزمایشی

Experimental treatments 
 فراسنجه
Parameter 

T4 T3 T2 T1 

0.001 0.019 a 2.81 b 2.14 c 1.13 d 0.85 

 (گرم در کروگرمی)مزرده  ومیسلن
Selenium yolk 
(µg per gram) 

 

 در گرممیلی 5/1 اههمر به پایه جیره: 4 تیمار نانوسلنیوم  کیلوگرم در گرم¬میلی 3/1 همراه به پایه جیره: 3 تیمار نانوسلنیوم  کیلوگرم در گرم¬میلی 2/1 همراه به پایه جیره: 2تیمار پایه  جیره: 0 تیمار
 .نانوسلنیوم کیلوگرم
a, b, c :است درص  5 سطح در مختل  آزمایشی تیمارهای میانگین بین اختالف دهن ه نشان ستون هر در متراوت  روف . 

T1: basal diet, T2: basal diet with 0.2 mg / kg Selenium Nanoparticles, T3: basal diet with 0.3 mg/kg Selenium Nanoparticles, T4: 

basal diet with 0.5 mg W / kg of Selenium Nanoparticles. 
a, b, c; Means with different superscripts within a column for each effect are significantly different at (P < 0.05). 

 
در زرده  یومغلظت سالن  یزانم یشکه افزا ده می نشان تحقیقات

 یبساتگ  یاور ط یاره مورد اساتراده در ج  یوممرغ  به نوع منبع سلنتخم 
 ذخیاره  مارغ  تخام  ساری ه  در اساساأ  سلنومتیونین کلی  طور بهدارد. 
 تخام  زرده در کثیاری  طاور  به آلی غیر سلنیوم که صورتی در شودمی
 کاه  دادنا   نشاان ( 03) آمرماان  و هناری   (.33) شاود می پخش مرغ

 بااه کمتااری ساارعت بااا نیتساال ساا یم بااه نساابت ساالنومتیونین
 یساتئین به سلنوس یتسلن یمس  یلو تب  شودمی تب یل سلنوسیستئین

 یتسلن یمس  یراز یافت ممکن است قبل از انتقال به تخم مرغ اتراق ب
زرده تخام مارغ    یهاا  ینساختن پاروتئ  یش ه و برا یزهدر کب  متابول

 اساتراده  که ده می نشان تحقیقات برخی. یردگ یمورد استراده قرار م
 کیلاوگرم  در گرممیلی 3/1 س یم  سلنیت کیلوگرم در گرممیلی 3/1 از

  0/1) سالنومتیونین  ال دی مترااوت  ساطوح  و سالنیوم  از غنی مخمر
 گااار  تخام  هاای مرغ جیره در( کیلوگرم در گرممیلی  3/1  5/1  3/1

 در(. 20) اسات  شا ه  زرده سالنیوم  در تاوجهی  قابال  افازایش  موجب

 در سالنیوم  از غنای  مخمار  کاه  اسات  شا ه  گزارش دیگر  ایمطالعه
 مارغ  تخم در بیشتری سلنیوم افزایش موجب س یم  سلنیت با مقایسه
 ساطوح  افزودن اثر ده  می نشان دیگری شواه  اما(.  32) است ش ه

 تخام  در کال  سلنیوم غلظت افزایش در مع نی  و آلی سلنیوم مختل 
 در سلنیوم مع نی و آلی منابع بین داریمعنی اختالف اما بوده دارمعنی
 منابع اثر بیشترین و است ن اشته وجود زرده در سلنیوم غلظت افزایش
  شا ه  گازارش  تخام  ساری ه  در سلنیوم غلظت افزایش در سلنیوم آلی
 انا  داشته بیان  دیگری بررسی در محققان مشابه  طور به(. 01) است
 یازان م یشر  موجب افازا گااتخم مرغ جیره به آلی سلنیوم افزودن که
در  دارییش ه و اثر معنا  یمس  یتبا سلن یسهدر مقا ی هدر سر یومسلن

  (.24)زرده ن اشته است  یومغلظت سلن
 هاای در زرده مارغ  یومسالن  یازان م افازایش  دلیل رس می نظر به
 آلای  مناابع  جااب  فراینا   مشاابه  سلنیوم  نانوش ه با  یهتغا تخمگاار
( گزارش کردن که شکل نانوسلنیوم 25همکاران ) نادیا و .باش  سلنیوم
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بسیار بیشتر از اشکال سلنیت س یم و سلنوسلنیوم تواناایی انتقاال باه    
 معتق ن  محققان برخی مرغ در مرغان تخمگاار را دارن .پالسما و تخم

 باوده  روده در متیونین جاب فراین  مشابه آلی سلنیوم جاب فراین  که
 سااختمان  در ماوثرتری  طاور  باه  و ن شاو مای  جاب فعال شکل به و

. شاون  یتخام ما   ینوارد پروتئ واسطه ب ون و کرده شرکت هاپروتئین
 با ن  در فعاال  غیر طور به سلنیوم مع نی منابع که است  الی در ینا

گردد. در ایان باین بیشاترین    می دفع آنها اضافی مقادیر و ش ه جاب
 (.32و36)  کارآیی هضم و جاب مربو  به شکل نانوسلنیوم است

 

 ونیداسللیپروکسبللر  یومسللطوح مختلللف نانوسلللن تللأثیر

  مرغ تخم یهایچرب

 باار نانوساالنیوم مختلاا  سااطوح بااا جیااره سااازیمکماال تااأثیر
 یجشا ه اسات. نتاا    ارائاه  3زرده در ج ول  هاییچرب پروکسی اسیون

-نموناه  05 و 0 روززرده در  هاای چربای  پروکسای   ع دداد که  نشان

 نشان را شاه  با آزمایشی تیمارهای بین را دارییمعن اختالف برداری
گارم  سابب    یلای م 3/1 تاا  یومسطح نانوسلن یشکه افزا یبه طور داد

 05و  0زرده تخاام ماارغ در روز  یاا آل ئ یکاااهش غلظاات مااالون د

 . (> P 15/1)ش   نگه اری
 و ساطوح  افزودن اثر آماری لحاظ از ده می نشان محققان برخی
 تخام  زرده لیری های اکسی اتیو پای اری میزان بر سلنیوم مختل  منابع
(. 34) نباود  دارمعنای  گاراننا  مای  را تولیا   از روز 04 کاه  هاایی مرغ
گاار باه ما ت   تخم یهاتخم مرغ یمحققان با نگه ار یگرد ینهمچن
 یزانرا در م دارییاختالف معن گراد یدرجه سانت 22 یروز در دما 04

باا شااه  را گازارش     یشای آزما یمارهایت ینزرده  ب ی آل ئ یمالون د
باا   یمیمساتق  بطهدر زرده  را ی آل ئ یمالون د یشافزا یزانان . مکرده
و  E یتاامین از سطوح مختلا  و  استراده یرداشته و تأث ینگه ار یدما
شا ه    یا  آل ئ یماالون د  یازان در م دارییموجب کاهش معن یومسلن

موجاب   یومسالن  ده ینشان م یگرید یقاتتحق همچنین(. 24است )
زرده به فسااد   یتو کاهش  ساس ی ازپراکس یونگلوتات یتفعال یشافزا
با آهسته کردن رونا    یومش ه است و سلن یدر دوره نگه ار ی اتیواکس
 یشکربن از پوسته  موجاب کااهش افات وزن و افازا     ی اکس یدفع د

  (.32منجر به کاهش فساد تخم ش ه است ) یجهوا   هاو ش ه و در نت
 انباار  محای   گاراد  سانتی درجه 22 دمای در را نانوسلنیوم مثبت تاثیر

 (.24) ان  کرده گزارش مرغ تخم نگه اری

 
  پرن گانمرغ  تخمسطح مالون دی آل ئی  تخمگاار بر  یهامرغ رهیج به ومیسلن نانوذرات مختل  سطوح افزودن ریتأث -7 جدول

Table 7. Effect of Different Levels of Selenium Nanoparticles malondialdehyde Concentration of Egg 

 

SEM P- value 

 تیمارهای آزمایشی

Experimental treatments 
 (تریلیلی)نانومول در م  یآل ئید مالون

malondialdehyde (Nmol / ml) 

T4 T3 T2 T1 

0.017 0.001 a 0.4233 c 0.2933 b 0.3033  a 0.4466 
 0روز

Day 1 

0.105 0.001 a 0.2733 d 0.2000 c 0.2367  b 0.2533 
 05روز

Day15 
 5/1 همراه به پایه جیره: 4 تیمار نانوسلنیوم  کیلوگرم در گرم¬میلی 3/1 همراه به پایه جیره: 3 تیمار نانوسلنیوم  کیلوگرم در گرم¬میلی 2/1 همراه به پایه جیره: 2تیمار پایه  جیره: 0 تیمار
 .نانوسلنیوم یلوگرمک در گرممیلی

a, b, c :است درص  5 سطح در مختل  آزمایشی تیمارهای میانگین بین اختالف دهن ه نشان ستون هر در متراوت  روف . 

T1: basal diet, T2: basal diet with 0.2 mg / kg Selenium Nanoparticles, T3: basal diet with 0.3 mg/kg Selenium Nanoparticles, T4: 

basal diet with 0.5 mg W / kg of Selenium Nanoparticles. 
a, b, c; Means with different superscripts within a column for each effect are significantly different at (P < 0.05). 

 

  یکل یریگجهینت

 3/1 تاا  نانوسالنیوم که افزودن سطوح  داد نشانمطالعه  ینا نتایج
 باا همزماان   توانا  میمرغان تخمگاار   یرهج به یلوگرمدر ک گرممیلی
  سابب  خاوراک  لیتبا   بیضار  بهبودو  مرغتخم  یدرص  تول شیافزا

 لیریا های  پرکسی اسایون  کااهش سرم   ی انیاکس یتوان آنت افزایش
 یان ا همچناین تخم مرغ در انبار شود.  یزمان نگه ار افزایشو  زرده
 خاود  اکسای انی  اثارات  با یومنانوسلن ینشان داد که سطوح باال یجنتا
 شود.  ی اتیوتنش اکس ایجاد سبب توان می
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Introduction 1: Selenium is an essential trace element that is indispensable for normal functioning of the body and 

thus plays a critical role in the maintenance of optimal health. It is known to have important role in a number of 

biological functions, such as antioxidant defense, immune function, reproduction and thyroid hormone metabolism. 

Eggs and meat are considered to be good sources of Se in human diet. Egg Se content can easily be manipulated to give 

increased levels, when organic selenium as selenomethionine is included in layer diets. Recently, Nano-Se which is 

bright red, highly stable, soluble has attracted widespread attention because nanometer particulates exhibit novel 

characteristics such as a large surface area, high surface activity, high catalytic efficiency, strong adsorbing ability, high 

bioavailability and low toxicity. It is also, Selenium concentration of whole eggs, yolks and albumins higher in 

selenomethionin-fed laying hen than in sodium selenite. Also, research has shown that the addition of organic selenium 

to the diet of commercial laying hens significantly increases the selenium concentration in egg yolk and egg albumins. 

Since there is little information about the antioxidant effects of selenium nanoparticles on antioxidant status in laying 

hens, the main goal of this study was to compare the antioxidant effects of nano-selenium in laying hens and the 

oxidative stability of eggs during storage in the warehouse was. 

 

Materials and Methods: This experiment was carried out in a completely randomized design with 4 treatments, 4 

replicates and 10 birds per experimental unit in a total of 160 laying hens of HY-Line W36 from 30 weeks of age. The 

experimental diets included: 1- control diet 2- control diet plus 0.2 mg/kg nano selenium 3- control diet plus 0.3 mg/kg 

selenium 4- control diet plus 0.5 mg/Kg, nano selenium was available to experimental birds for 8 weeks. Performance 

parameters including, egg percentage, egg weight, feed intake and feed conversion coefficients were calculated for the 

whole trial period. At the end of the experimental period, blood parameters and yolk metabolites from each 

experimental unit including: blood serum metabolites and yolk metabolites were also calculated. The blood serum 

metabolites tested included: determination of malondialdehyde, total cholesterol, total triglyceride, aspartate 

aminotransferase, alanine transferase and total antioxidant. Egg yolk metabolites were tested to determine the 

concentration of yolk selenium and yolk fat proxide number. Data from blood metabolites and yolk metabolites were 

analyzed in a completely randomized design, under the GLM procedure, using statistical software version 1/9 (SAS, 

2003). Mean comparison was done using Tukey test at 5% level. 

 

Results and Discussion: The results showed that the addition of nano selenium increased egg production and 

improved feed conversion ratio. Effects of different levels of nano selenium on serum malondialdehyde, cholesterol, 

triglyceride, aspartate aminotransferase and alanine aminotransferase were not significant. Supplementation of diet with 

0.5 mg / kg Nano selenium showed the highest selenium in yolk. Serum antioxidant capacity increased curvature by 

increasing the level of nano selenium up to 0.3 mg/kg feed, but decreased by 0.5 mg/kg feed. Peroxidation of yolk fat 

was influenced by storage time and experimental treatments, so that levels of 0.2 and 0.3 mg of nano selenium caused a 

significant decrease in egg malondialdehyde on day one and 15 days after storage. Other biochemical parameters of 

serum were not significantly affected by experimental treatments. 

Selenium has shown to increase the activity of glutathione peroxidase and decrease the sensitivity of yolk to oxidative 

damage during storage, and selenium, by slowing down the process of carbon dioxide removal from the crust, reduced 

the weight loss and increased the unit size, thereby reducing egg corruption. Increasing levels of selenium can have 
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toxic effects on the antioxidant capacity of the body. It has been reported that high nano-selenium levels induce 

oxidative stress and possibly increase free radicals and increase serum lipids malondialdehyde. 

 

Conclusion: The results of this study indicate that addition of nano selenium up to 0.3 mg / kg can, improved feed 

conversion ratio and increase egg production egg storage time by increasing the egg yolk selenium level by preventing 

the peroxidation of the lipids. Nano selenium used in the proposed levels in this study, improved the health of laying 

hens by increasing the antioxidant capacity of the serum. 

 

Keywords:  Antioxidant status, Blood Parameters, Egg Oxidative stability, Laying Hens, Selenium Nanoparticles. 
 


