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اثر افزودن نانوذرات اکسید مس و الیگوساکارید مانان به جیرهی جوجههای
گوشتی بر فلور میکربی روده و وزن اندامهای درونی بدن

شهین ثابت سروستانی ،*1محمد رضا رضوانی ،2محمد جواد ضمیری ،3شهرام شکرفروش،4
هادی آتشی ،2نجمه مصلح
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 -1دانش آموخته کارشناسی ارشد تغذیه دام و طیور ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
 -2استادیار بخش علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
 -3استاد بخش علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران

 -4استاد بخش بهداشت و کنترل مواد غذایی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
 -5استادیار بخش علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
تاریخ دریافت 1 :اردیبهشت 93 31

تاریخ پذیرش 02 :خرداد 93 31

چکیده
این پژوهش به منظور بررسی اثر افزودن نانوذرات اکسید مس و الیگوساکارید مانان به جیرهی جوجههای گوشتی بر فلور

میکربی روده و وزن اندامهای درونی بدن طراحی شد 061 .قطعه جوجهی گوشتی از سویهی تجاری کاب  500در سن  14روزگی

به صورت تصادفی در چهار تیمار قرار گرفتند .به ازای هر تیمار چهار تکرار و در هر تکرار ده قطعه جوجهی گوشتی قرار گرفت.

آزمایش به صورت فاکتوریل ،در قالب طرح کامال تصادفی اجرا شد .فاکتورهای آزمایشی شامل سطحهای صفر و mg/kg

 100از

نانو مس و سطحهای صفر و  g/kg 1از مکمل الیگوساکارید مانان بود .برای اندازه گیری جمعیت فلور میکربی روده از محتویات

کلواک پرندهها نمونهبرداری شد .جداسازی اندام های داخلی بدن در پایان آزمایش (روز  42پرورش) انجام شد .نتایج این پژوهش
نشان داد ،الیگوساکارید مانان اثر معنی داری بر جمعیت باکتریهای دستگاه گوارش نداشت .مکمل نانومس به طور معنی داری

جمعیت خانوادهی انتروباکتریاسه را در کلواک کاهش داد (  ،)P< 0/ 05اما بر جمعیت باکتریهای تولید کنندهی الکتیک اسید اثر

معنیداری نشان نداد .وزن اندامهای درونی بدن ،وزن نهایی بدن و نیز چربی شکمی تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند
( .)P> 0/ 05

کلمات کلیدی :مس ،جوجهی گوشتی ،فلور میکربی ،الیگوساکارید مانان ،اندامهای داخلی بدن
*نویسنده مسئول :شهین ثابت سروستانی

آدرس :دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران . .تلفن37 860 22 13 70 :

پست الکترونیکsabetns90@gmail.com :
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مقدمه

متابولیسم چربی و انرژی موجود در جیرههه شددد ( .)82در

کهایی ی محرکک ک رشددد بهه
اگرچههه ورود آنتیییبیوتیک ک

جوج ههها یی ی گوش یت  ، ،،مکم لل ل ن مونا سس س س ببب اف یاز شش ش

ل مصرففف کنن اگد ننن
اما مسائل بهداشتی-درمانی و تمایل ل

بیفیدوباکتریومها ا ( )Bifidobacterium spp.و ک ها ش ش
ش

وسیلهی اتحادیهی اروپا در سال  2006شددد .از آن زماننن

بنابراین کاهش دادن اندازهی ذرات ،سطح واکنش را به

ک-
برای آنتیبیوتیکها در خوراک پرندگان است .نمک ک

سدها را بر حرکت ذرات در بدن کاهش میدهد (.)1

ی داشتتت،
صنعت پرندگان ،مزایای اقتصادی قابل ت هجو ی ی

جمعی تت ت الکتوباس ولی سس سه اا ا ( )Lactobacillus spp.و

ت از جیرهههی پرن اگد ننن بههه
ف ایننن ترکیبات ت
منجر بههه حذف ف

جمعیت کلی فرمها ا ( )Coliformدر س وک ممم شددد ( .) 27

به بعد ،صنعت پرندگان به دنبال یافتن جایگزین مناسببب

ه اا ای مع ند یی ی آل یی ی و غیرآل یی ی یک یی ی از ج یزگیا نن نها یی ی

ازای واحد حجم افزایش میدهد و به مقدار زیادی تاثیر
س بیشتررر
س بههه مراتببب از مس س
گذشته از این که اثر ن مونا س س

پیشنهادی آنتی بیوتیکها هستند ( .)9در میان عناصررر با ا

ش
است ،در سالهای اخیر عالقهههی زی دا ییی ب ار ییی اف یاز ش ش

زیست محیطی و ویژگیهای ضدقارچی ،ض یایرتکابد ی ی
ی

وجو دد د آمدههه اس تت ت .گ راز شش ش شده ا  لل لیگوس کا ا اهدیر یی ی

س بههه لحاظ ظ
ظ
ی ق یو  ، ،عنصررر مس س
ی ض برکیمد ی ی
ویژگیهای ی

ی از راه مصرففف الیگوس هدیراکا ا ا بههه
جذب م او ددد مع ند ی ی

ی دارد (  .) 15مس س
س
و حتییی ضدویروسییی اهمیتتت بیش رت ی ی

س اتخا رر ری ج دور بذ هه های م ندعم داو یییی ی مانند    کلس می ، ،،

س بههه
اندکی در سلولها و بافتهای بدن وجود دارد .مس س

عالوه بر افزایش جذب مس ،الیگوساکاریدها مانند مس

کاتالیز کننده و ساختاری بسیاری از آنزیمهای م رثو در

را دارن ددد د .الیگوس یراکا ددد د مان ااا ان ی ککک ک کم کلپ سسس س

جوجههای گوشتی به مس  mg/kg 8است ،اما دوزهاییی

اتصال باکتریهای مضر ،فراهم میکند و از چس دنب گگگی

ب ض ور ررری است
یک مادهی معدنی کمیاب ب

و بههه می از ننن

عنوان یک کوفاکتور عمل میکند و برای ویژگیییهای ی
ی

فرآیندهای زیستی بدن ضروری است

( .)6نیاززز غ یاذ ی ی
ی

باالتر مس ( 10 0تا  )mg/kg 300به عنوان محرک رشد

به جیرهی غذایی اضافه میشوددد ( .)22از آنجا ا کههه در

منی میز  ، ،،آه و ن م سسسس س را اف یاز شش ش م یی یدهند    (  16و .) 18

توانایی تغییر در جمعیت فلور میکربی دس گت ا اه گ راو ششش

گلوکومانوپروتئین است که منبع غن ننی از م رب ار زونا اا ااای

این باکتریها به دیوارهی روده و کلون شدن بیشتررر آن-

ه اا ا جل ریگو ییی م یی یکن دد د (  .) 10انتظا رر ر م یی یرود اف دوز نن ن

ش یار طط ط طبیعییی بیشش ش از  90درصددد از مسسس جیرههه از راه

س و الیگوس کا ا یر دد د مانا نن ن بههه جیرهههی
همزم  نا نان مو سسسس س

مناسب یا فرمی از م دا ههی معدننی که زززیستتت فرآهم ممی

مضر در دستگاه گوارش و بهبوددد عملکرددد جوجههههای ی
ی

سطح مواد معدنی کمیاب در جیره و در عین حاللل ت یثا ررر

نانوذرات اکسید مس و الیگوساکارید ماناننن بههه جیرهههی

مدفوع دفع می شود ،بههه نظررر میییرسددد اس دافت هه از منبع

جوجههای گوشتی سبب مهار بیشتر میکروارگانیزمهاییی

بیشتری داشته باشد ،یک راه حل مناس سسب ب ار ییی ک ها ش ش
ش

گوشتی شود .این پژوهش با هدف بررسییی اثررر اف دوز ننن

بیشتر آنها است ( .)5براساس گزارشهای منتشر ش هد ،،

جوجههای گوشتی بر فلور میکربییی روده و وزن ان اد ممم-

مس آلی یا مس به فرم نانوذرات در مقایسه ب افلوس ا تت تت
ت

م سسس س زیس تتت ت فراهم ییی ی بیش رت ییی ی دارد ( 7،5و  .) 29در

خوک ،مکمل نانومس در مقایسه با سولفات مس ،سبب

مها رر ر بیشت رر ر ب رتکا یی یها یی ی بیم را یی یزای روده و بهبو دد د

های درونی بدن طراحی شد.

اثر افزودن نانو ذرات اکسید مس و...

مواد و روشها

بررس ضاح ی رررر ر از تارر ریخ  2آب ت هام نا ا       13آذر

71

بود .طول دورهی پرورش  42روز بود .برنامهی نوردهی

در هفتهی اول به طور دائم و بعد از آن تا  21س رد تعا

 1931در ایس اگت ههه ه آموزش ششش ی-پژوهش ششش ی عل اد مو ممم م ممم ی

روز تثبیت شد .رطوبت سالن در سطح  50تا  60درصد

جادهی شیراز-اصفهان انجام شد .به منظوررر بررسییی اثررر

دورهی پرورش از کلواک پرندهها نمونهبرداری شددد .از

ب  500بههه ط داصت رو فف فففی
گوشتی از سویهی تجاری کاب ب

به فریزر  - 70درجهی سانتی گراد منتقل شدند .از محیط ط
ط

دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شیراز واقع در کیلومتر 12

ن مونا سس س و الیگوس کا ا یر دد د مان نا  061 ، ،،قطعههه جوجهههی

حفظ شد .به منظور شمارش جمعیت میکربی ،در انتهای
هر واحد آزمایشی دو نمونه گرفته شد .نمونهها بالفاصله

در  16واحد آزمایشی قرار گرفتند .آزمایش به ص رو ت ت
ت

کش تت ت  )Violet Red Bile Agar( VRBAب ار یی ی

شد .به ازای هر تیماررر چه ارکت را ر و  رارکت ره رد      10

مح حح یط کش تت ت (de-Man-Rogasa-Sharpe) MRS

فاکتوریل ( ،)2×2در قالب ط داصت الماک حر ففف ففففی اج ار

شم اا ارش ب رتکا یی یها یی ی خ داونا هه هی انتروباکتریاسههه و از

ل ن زا سمونا
قطعه جوجهی گوشتی ق ار ررر گرفتتت .مکمل ل

برای شمارش باکتریهای تولید کنندهی اسید الکتیک ک
ک

الیگوس کا ا یر دد د مانا نن ن ( )Techno-MOSاز ش کر تت ت راد

محیط کشت ،یک سی سی از نمونهههی همگ دش ن ه    بههه

 Techno-MOSیک پری بیوتیک تجاری از خانوادهی

تا     24س کنا رد تعا وو وب وتا رر ر در دم اا ای  37درج هه ق ار ررر

جی مخمررر
بتا1-و-3گلوکان است که از دی راو هههی خ را ج ج

(  .) 19در روز  42پرورش از هر واحددد آزمایشی ، ،یک ک
ک

ش تکر    

پیش اماگ ننن ن ن م ونا و  دا ااا ا اا ایرانیا ننن ن در مشه و د

آرد پ را سسس س در ش اری ززز ز (مرودش )ت     خری راد ییی ی ش .د    
الیگوساکارید مانان و ترکیبی از الیگوس یراکا ددد مان و نا

س سرویسیههههههه
ساکارومایس سسسسس س

Saccharomyces

) )cerevisiaeبه دست میآید ( .) 21

یک جیرهی غذایی بر پایهی ذرت-سووویا بههه عن ناو

جیرهههی کنتر لل ل (شاه )د    فرمولههه ش دد د و سه جج جیرهههی
آزمایشی دیگر به ترتیب از مکمل کردن جیرهی پایه با

نانو مس (  ،)mg/kg 100الیگوساکارید مانان ( )g/kg1و

( )LABاستفاده شد .در آزمایشگاه بع ندش هدامآ زا د    
پلیتهای دارای محیط کشت اضافه شدند ،به م تد

گرفتند و سرانجام کلنیهای تشکیل شده شمارش شدند

ب شد ، ،
ی بههه طوررر تص فدا ییی انتخاب ب
قطعه جوجهی گوشتی ی
سپ سس س ان اد مم مها یی ی داخل لل ی ب ،بلق( ند      کبد  ، ،،طح لا ، ،،
پانکراس ،بورس و نیز چربی شکمی) جدا ،وزنکشییی و

درصد آنها به وزن زنده محاسبه شد .دادهها ا با ا رویههه-
ن
ی  Mixedاز نرمافزار SASتجزیه شدند (  .) 23می یگنا ن ن

ت و در سطححح
ل مربعات ت
ن ح قاد ل ل
تیمارها با آزموننن می یگنا ن ن

ترکیب نانو م  س ((  )mg/kg 100و الیگوس یراکا ددد ماناننن

معنیداری  5درصد مقایسه شدند.

) (Ad libitumتغذیه شدند .دمای سالن پرورش ت نس ا   

مدل آماری برای آنالیز داده ها

( )g/kg1به دمآ تسد   . ......جوجهههه اا ا بههه ص رو تت ت آزاد

 7روزگی  34 ±1 °Cبود و به تدریج تا سن  42روزگ گگی

به  17 ±1°Cرسید .برنامه واکسیناسیون ش ما للل واکسننن-

ی) و دوگانهههی
های نیوکاسل-برونشیت (قطرهههی چشمی ی

آنف زنالو اا ا-نیوکاس لل ل (تزریق یی ی) در روز نه مم م پ ور ر شش ش و
واکسن گامبورو (آشامیدنی) در روز ش ورپ مهدزنا رش   

18

+ b1(wth)ijk + eijk

+ +

yijk= µ +

 =yijkتکرار  kام از سطح  jام مانان و سطح  iام مس=µ ،
میانگین کل،

ام از مانان،

=اثر سطح  iام از مس،

= اثر سطح j

= برهمکنش سطح  iام از مس و سطح

 jام از مان نا =wthijk ، ،،وزن  kام مم ین تک ار ر حطس زا        iام
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مس و سطح  jام مانان =b1 ،ضریب رگرسیون صفات از

س خبررر
ی گوشتیی ی بههه وسلی هه هی ن مونا س س
س وک ممم جوجهههای ی

خطا با توزیع نرمال و میانگین صفر.

الدر دئودن مو ،،
خوک ،سبب کاهش تعداد اشریش وک ای الال الال

وزن ه ارکت ر ر دتبا رد  ااا اااای آزما ایش=eijk ،اثررر تص فدا یی ی

دادند .همچنین افزودن  100 mg/kgنانومس بههه جیرهههی

ژژونو ممم م و س وک ممم م و اف یاز ششش ش بیفی ویرتکابود ممم مه ااا ا و

نتایج

ت میکربی ی
ی
ی بررر جمعیت ت
ی آزمایشی ی
اثر جیرههای ی

دستگاه گوارش

اثر جیرههای آزمایشی بر جمعیتتت میکربییی دس اگت هه

گ گگ وارش (ب رتکا یی یها یی ی خ داونا هه هی انتروباکتریاسههه و

الکتوباس ولی سس سه اا ا در روده و س  دش موک (((( ( .)82بیشت رر ر

بررسسسیهایی ی بور نن ن تنییی نیززز نشانن ن دادنددد کهه مسسس اثررر
ضدمیکربی در برابر بسیاری از میکروبها ا از جمله E.

 B. subtilis ،coliو S. aureusدارد ( 3و .)02

در این پژوهش ،کاهش جمعیت انتروباکتریاسهها به

ک) در ج ود للل
باکتریهای تولیددد کنندههی اسیددد الکتیک ک

سو
وسیلهی نانومس احتماال به علت ماهیت اس دی ییی مس س

داری جمعیت خ داونا ههی انتروباکتریاسههه را در کل او ک ک
ک

است .یافتههای این پژوهش دربارهی اثر الیگوس یراکا ددد

شمارهی  1نشان داده شده است .نانومس بههه طوررر معنییی

س بررر میکروارگ زینا مممها ا
اثر بیشتر ذرات کوچک ن مونا س س

کاهش داد (  ،)P< 0/ 05اما بر جمعیت باکتریهای تولید

مانان بر جمعیت باکتریهای دستگاه گ راو ششش با ا یافتههه-

ی دس اگت هه
یهای ی
الیگوساکارید ماناننن بررر جمعیتتت ب رتکا ی ی

(  ) 10هماهنگ است که گ ،دندرک شراز    ماناننن ( )2یا ا

کنندهههی اس یتکال دی ک ککککک ک اث ررر ر معن ییی ی داری نداش تتت ت.

ها یی ی بیگ زز ز و همک را ا  ن (( ( )2و ایوکووی کک ک و همک را ان   

گوارش اثر معنیداری نشان نداد.

کل کربوهیدرات دیوارهی سلولی مخمر (  ) 10اثر معنییی

مهای ی
ی
ی بررر وزن ان اد م م
ی آزمایشی ی
اثر جیرههای ی

کلس دیرت یو مم م پرفرینجنززز یااا اشریشیاا ا کالو یی ی سوک مم م در

داخلی بدن

اثر جیرههای آزمایشی بر وزن اندامهای داخلی بدننن

(قل  و سروب ،سارکناپ ،لاحط ،دبک ،ب نننننننننن نی زز ز چرب بب ی

شکمممی) در ج ججدول ش رام هههی  2نشاننن داده شدهه استتت.
مکملهای نانومس و الیگوساکارید مانان بر این ص اف ت ت
ت

اثر معنی داری نداشتند ( .)P> 0/ 05

شهای ی
ی
س در پ هوژ ش ش
جوجههای گوشتی نداشتند .ب کعر س س

دیگر یی ی ،مانا نن ن جمعی تت ت ب رتکا یی یها یی ی مفی دد د مانن دد د

ی-
ش و ب رتکا ی ی
الکتوباسیلوس و بیفی ویرتکابود ممم را اف یاز ش ش

های مضر مانند اشریشیا کوالی ،کلستریدیوم پرفرینجنززز

و کلیفرم را کاهش داد (  .) 13در بوقلمون نیززز جمعیتتت
باکتریایی سکوم با افزودن الیگوساکارید مانان بههه جیرههه

تغییر کرد (.)4

بحث و نتیجه گیری

در این پژوهش مکمل نانومس بههه طوررر معنییی داری

جمعیت خانوادهی انتروباکتریاسه را در کلواک جوجه-
های گوشتی کاهش داد .در پژوهش دیگ یر  ، ،ونگ

داری ب ررر ر جمعی تتت ت بیفی ویرتکابود ممم م ،الکتوباس ولی سسس س،

و

همکاران (  ) 27از افزاایش جمعیتتت الکتوباس ولی سسسها ا و
بیفی ویرتکابود مم مه اا ا و کاه شش ش جمعی تت ت کل یی ی فر مم مه اا ا در

در این پژوهش ،بی تاثیر بودن اثر ماناننن بررر جمعیتتت

ل فریززز ک ندر
باکتریهای دستگاه گوارش شاید به دلیل ل

یگ دار  ، ،متف وا ت ت
ت
نمونهها ا در فریزررر  - 70درجهههی س تنا ی ی
ی از دس  اب شراوگ هاگت ددد ددددیگررر
بودن محل نمونه ب رادر ی ی
پژوهشها ا و یا ا بهداشتتی ب ندو

ط پ .دشاب شرور   
محیط ط

همچنین ،در این پژوهش مکملها از سن  14روزگی به

اثر افزودن نانو ذرات اکسید مس و...

جیره افزوده شدند .به نظر میرسد در صورتی کههه مسسس
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ی مش دها هه نشد ، ،از
ی گوشتی ی
میکربی روده در جوجههای ی

ی داده میییش دند  ،،اثررر آنها ا بررر
نتری ی
و مانان از سن پ یا ین ن

ش را با ا پ هوژ ش ش
ش
ی ایننن پ هوژ ش ش
این رو نمی توان یافتههای ی

جمعیت باکتریهای دستگاه گوارش مشه تدو ررر بوددد .در

دیگری مقایسه کرد.

س و الیگوس یراکا ددد
ن ن مونا س س
این مطالعه ،،برهمکنشییی بین ن

مانا نن ن ب رر ر جمعی تت ت میکرب یی ی روده مشاهدههه نش دد د .هی چچ چ
پژوهشی در مورد بر همکنش مس با ماناننن بررر جمعیتتت
جدول :1میانگین حداقل مربعات ( ±خطای استاندارد) اثر جیرههای آزمایشی بر فلور میکربی روده
شمارش کل میکربها)(cfu/g
گروه یک*

گروه دو*

0

-

100

انتروباکتریاسه

P-value

-

8/1±0/93b

8/0±0/ 38

0/ 04

0/ 49

a

-

0

-

7/6±0/ 38

6/9±0/93

7/3±0/93

1

P-value

باکتری تولید کننده اسید الکتیک

7/9±0/ 38

7/8±0/ 38

7/6±0/93

0/ 86

0/ 58

* میانگینهای دارای بند واژه های متفاوت ،تفاوت آماری معنی داری دارند ( .)P< 0/ 05

*گروه یک نانو ذرات اکسید مس ) (mg/kgو گروه دو الیگوساکارید مانان ) (g/kgرا نشان میدهد.
جدول  :2میانگین حداقل مربعات ( ±خطای استاندارد) اثر جیرههای آزمایشی بر وزن اندامهای داخلی بدن
اندامهای داخلی بدن
گروه یک*
0

100

P-value

-

-

P-value

گروه دو*

چربی شکمی ()%

قلب ()%

کبد ()%

طحال ()%

بورس ()%

پانکراس()%

-

2/4±0/ 23

0/5±0/20

2/1±0/11

0/1±0/ 01

0/ 08 ±0/ 009

0/1±0/ 01

0/ 51

0/ 96

-

2/1±0/ 23

0/5±0/20

0

2/4±0/ 23

0/5±0/20

1

0/33

2/1±0/ 23
0/ 29

0/5±0/20
0/ 25

2/1±0/11

0/1±0/ 01

0/ 10 ±0/ 009

0/1±0/ 01

2/2±0/11

0/1±0/ 01

0/ 09 ±0/ 01

0/1±0/ 01

2/1±0/11
0/ 75

0/66

0/1±0/ 01
0/ 83

0/ 14

0/ 09 ±0/ 01
0/ 84

0/44

0/1±0/ 01
0/ 64

وزن نهایی بدن ()g
82 32/8±83/32
84 32/2±83/32
0/89
2397 /5±73/64
2369 /5±73/64
0/ 60

*گروه یک نانوذرات اکسید مس ) (mg/kgو گروه دو الیگوساکارید مانان ) (g/kgرا نشان میدهد.

گزارشهای منتشر شده دربارهی اثر الیگوساکارید

مانان بر وزن اندامهای داخلی بدن اندک و متناقض
است که شاید به علت استفاده از سطوح مختلف مانان

ذرت-ماش در جوجههای گوشتی بررسی کردند.
بیشترین مقدار کلسترول سرم در پرندگانی که مکمل

مانان خوردند مشاهده شد .وزن نسبی اندامهای قلب،

باشد (  .) 26در این مطالعه مکمل مانان اثر معنی داری

کبد ،ایلیوم ،دودنوم و پانکراس نیز در جوجههایی که

بر وزن نسبی اندامهای درونی بدن ،وزن نهایی بدن و

جیرهی بر پایهی ماش -ذرت خوردند نسبت به آنها که

چربی شکمی نداشت .این نتایج با یافتههای والدروپ و
همکاران (  ) 26و کونکا و همکاران (  ) 14هماهنگ

است .مروانی و همکاران (  ) 17اثر مکمل کردن
الیگوساکارید مانان و مخمر نان را در جیرهی بر پایهی

جیرهی تجاری خوردند ،باالتر بود .در پژوهشهای

دیگری گزارش شد که الیگوساکارید مانان سبب

کاهش وزن کبد و روده (  ) 30و کاهش چربی شکمی
(  ) 12در جوجههای گوشتی شد .توجیههای مختلفی
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برای کاهش چربی شکمی با مصرف الیگوساکارید

به خاطر پرداخت کمک هزینه انجام پایان نامه

الیگوساکارید مانان ممکن است به علت افزایش دفع

شرکت راد آرد پارس به دلیل کمک در فرآهم آوردن

مانان بیان شده است .کاهش کلسترول به وسیلهی

استروئیدهای خنثی و اسیدهای صفراوی یا افزایش سنتز

فرآوردههای جانبی تخمیری مانند پروپیونیک اسید
باشد که میتواند سنتز کلسترول را در کبد کاهش
بدهد (  .) 24مکمل نانومس نیز بر وزن اندامهای داخلی
بدن اثر معنیداری نداشت .این یافته با یافتههای

والدروپ و همکاران (  ) 26و ایگباسان و اکینسانمی ()9
هماهنگ است .اسکریوان و همکاران (  ) 25گزارش

کردند اثر اصلی مس بر ویژگیهای الشه در جوجههای
گوشتی کاهش میزان کل کلسترول و لیپیدهای ماهیچه

است و اثر معنیداری بر پروفایل اسیدهای چرب در

چربی ماهیچهی سینه ندارد .آیدو و همکاران ( )8و
جیجد و همکاران ( )11گزارش کردند با افزایش
غلظت مس ،غلظت گلوتاتیون ( )GSHو به دنبال آن

فعالیت ( HMG-CoAتری هیدوکسی -تری متیل
گلوتاریل کوآنزیم آ) ریداکتاز کاهش یافته و در نتیجه

سنتز کلسترول سرم کاهش مییابد .ممکن است سطح

مانان و نانومس استفاده شده در این پژوهش برای ایجاد

یک پاسخ مثبت کافی نباشد .با توجه به یافتههای این

پژوهش ،میتوان از مکمل نانومس به مقدار

 100 mg/kgبرای کاهش بار میکربی دستگاه گوارش
استفاده کرد ،اگرچه که به نظر میرسد در صورت

ایجاد یک چالش ،استفاده از جیرههای نامطلوب و یا با

افزایش دوز مصرف ،اثر مکملهای مس و مانان بر
صفات مورد بررسی مشهودتر است.
تشکر و قدردانی

نویسندگان بر خود الزم میدانند از معاونت

تحصیالت تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

کارشناسی ارشد خانم شهین ثابت سروستانی و از
مواد مورد نیاز در این پژوهش سپاسگزاری نمایند.
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Abstract: This study was undertaken to determine the influence nano oxide copper and
mannan oligosaccharide supplementation on intestinal microflora and weight of internal
body organs in broiler chicks. One hundred-sixty of Cobb-500 broiler chicks at 14 days of
age were randomly assigned to four treatments. For each treatment, four replicates (10
chicks per replicate) were considered. Experiment was conducted as a factorial model in a
completely randomized design. Experimental factors were: 0 and 100 mg/kg of copper levels
and 0 and 1 g/kg mannan oligosaccharide. To measure of intestinal microflora from cloaca
contents were sampled. Separation of internal body organs at the end of the experiment (42
day) was performed. Mannan oligosaccharide did not have any significant effect on the
population of lactic acid producing bacteria and Enterobacteriaceae. Nano copper
significantly reduced population of Enterobacteriaceae in cloaca (P<0.05), but do not show
any significant effect on population of lactic acid producing bacteria. Weight of internal body
organs, final body weight and abdominal fat were not affected by treatments (P>0.05).
Keywords: Copper, Broiler Chick, Microflora, Mannan oligosaccharide, Internal body
organs
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