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هتروفیل به ذرات نقره پوشش داده شد بر زئولیت بر تعداد و نسبت بررسی اثر افزودن نانو
هاي گوشتیخون جوجهلنفوسیت
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چکیده
از طریق مکمل شده به خوراكه به طیور در زمان مصرف نانوذرات نقرهشدهدف از این تحقیق بررسی میزان استرس وارد

5قطعه جوجه گوشتی یک روزه به طور تصادفی به 375منظور تعداد بدین. بودگیري نسبت هتروفیل به لنفوسیت خون اندازه
%75/0و %50/0، %25/0زئولیت و تیمار شاهد مکمل شده با %1تیمار مختلف شامل تیمار شاهد، تیمار شاهد مکمل شده با 

هاي ، خونگیري در روزخونهاي ها و لنفوسیتهتروفیلبراي شمارش زئولیت تقسیم شدند.%1نانوذرات نقره پوشش داده شده بر 
با استفاده از ها گلبولدوره پرورش از ورید زیر بال صورت گرفت و پس از تهیه گسترش خونی، شمارش 42و 35، 28

نسبت هتروفیل به لنفوسیت در تعداد هتروفیل و همچنیننتایج حاصل از این آزمایش نشان داد. انجام شدنوريکروسکوپیم
دوره پرورش تیمار حاوي 35روز رداراي بیشترین مقدار بودند ودذرات نقرهنانو%50/0و %25/0حاوي هايدر تیمار28روز 
هاي و لنفوسیتهاتعداد و نسبت هتروفیل). P>05/0(نشان دادنسبت به گروه شاهد را داري افزایش معنیذرات نانو50/0%

نتایج این آزمون نشان داد د. نداري را با گروه شاهد نشان نداپرورش تفاوت معنیدوره42روز تیمارهاي آزمایشی درخونی در
در سنین پایینتر منجر به افزایش شاخص استرس در جوجه تواند ذرات نقره پوشش داده شده بر زئولیت میاستفاده از نانوکه

گوشتی شود. 
جوجه گوشتی، استرس، افزودنی خوراکینانوذرات نقره، هاي کلیدي: واژه

مقدمه
-باشد. در سالمیورد نظر در صنعت پرورش طیورهاي مترین شاخصحفظ سالمت محصوالت پروتئینی یکی از مهم

است. هها به منظور ارتقاء رشد و سالمت، عوارض جبران ناپذیري را در پی داشتبیوتیکهاي اخیر استفاده از آنتی
) فزونی پدیده مقاومت میکروبی 1392پور و همکاران، (عالمهایوتیکآنتی بعدم تاثیر هاي مزمن، وقوع بیماري

-باشد که به مصرف بیهاي بهداشتی می) و صدها عارضه کوچک و بزرگ دیگر از معضل2012(هاشمی و داوودي، 

ارتقاء باشند که ضمن هایی میها نسبت داده شده است. بنابراین محققان به دنبال یافتن افزودنیبیوتیکرویه آنتی
میزان تولید، سالمت مصرف کنندگان و محیط زیست را نیز به خطر نیندازند.

به واسطه نسبت باالي سطح به توانند باشد. نانوذرات مینانوتکنولوژي یکی از علوم رو به توسعه عصر حاضر می
ل به عنوان یک عامل ها قبنقره از مدتبروز دهند. استثنائی یخواص بیولوژیکی عنصر خود را به شکلحجمشان، 

هاي متعددي خواص ضد در گزارش. گرفتمیهاي عفونی مورد استفاده قرار و در بهبود زخمشدشناخته میگندزدا 
و آلت و همکاران، 2002(رایت و همکاران، استنیز به اثبات رسیدهدرون تنیمیکروبی نانوذرات نقره در شرایط

تواند با تاثیر مستقیم بر فلور میمکمل سازي این ذرات به خوراكمده که ). بنابراین این فرضیه به وجود آ2004
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میکروبی دستگاه گوارش میزبان، باعث بهبود عملکرد و افزایش تولید شود. از طرف دیگر نقره عالوه بر خواص 
کلیه شود (پاربو و هاي مختلف بدن ازجمله کبد و و آسیب به بافتنقره تواند منجر به بروز مسمویت ضدمیکروبی، می

رسد. نوذرات امري ضروري به نظر میا). از این رو تعیین شاخص استرس در زمان استفاده از این ن2012همکاران، 
باشد. میواردهاسترسمیزانسنجشبرايمعتبرهاي ها در طیور یکی از شاخصها به لنفوسیتنسبت هتروفیل

استفاده هنگامدر به عنوان شاخص استرسسبت هتروفیل به لنفوسیتگیري ناندازهآزمایشبنابراین هدف از این 
باشد.هاي گوشتی میدر جوجهخوراکی از نانوذرات نقره 

هامواد و روش
تیمار 5طرح آزمایشی کامال تصادفی به در یک) Cobb 500قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه کاپ (375تعداد 

) جیره پایه1ها شامل جیرهبود. گوشتیقطعه جوجه15به طوري که هر تکرار شامل اختصاص یافتندتکرار 5و 
) Z ،(3(زئولیت%1) جیره پایه حاوي C.(2(شدهتهیبا توجه به احتیاجات غذایی سویه کاپ(فاقد هرگونه افزودنی)

زئولیت %1یره پایه حاوي ) جNS25 ،(4(نانوذرات نقره%25/0زئولیت پوشش داده شده با %1جیره پایه حاوي 
%75/0زئولیت پوشش داده شده با %1) جیره پایه حاوي 5) و NS50(نانوذرات نقره%50/0پوشش داده شده با 

) بودند.NS75(نانوذرات نقره
دوره پرورش از هر واحد آزمایشی دو پرنده 42و 35، 28هاي خون، در روزهاي ها و هتروفیلبراي شمارش لنفوسیت

یتر خون با استفاده از لمیلی2کمترین اختالف وزن نسبت به میانگین تیمار انتخاب و از ورید زیر بال آنها میزان با 
هاي گسترده ها روي الم تهیه گردید. نمونههاي خون پرندهگرفته شد و گسترش از نمونهحاوي هپارین هايسرنگ

آمیزي شدند. ) با رنگ گیمسا رنگ1983(،راس و سیگلگشده پس از خشک شدن با متانول ثابت و مطابق با روش 
هاي دادهمحاسبه شد. در هر الم گلبول100و شمارش نورينسبت هتروفیل به لنفوسیت با استفاده از میکروسکوپ

اي ها از آزمون چند دامنهمقایسه میانگینبراي ) تجزیه و SAS)2003افزار آماري نرمتوسط GLMشحاصل با رو
.استفاده گردیددرصد5در سطح احتمال دانکن

ثنتایج و بح
هاي تیمارروزگی28در ) نشان داده شده است. 1(شمارههاي سفید خونی در جدولنتایج مربوط به شمارش گلبول

NS50 وNS75و کاهش معنیدار در تعداد هتروفیل و همچنین نسبت هتروفیل به لنفوسیتداراي افزایش معنی-

بیشترین NS50روزگی تیمار 35در .)P=0004/0نسبت به گروه شاهد بودند (هاي خونیتعداد لنفوسیتدار در 
Cداري نسبت به تیمارهاي هاي دیگر نشان داد که داراي افزایش معنیمقدار هتروفیل به لنفوسیت را نسبت به تیمار

دوره پرورش تحت تاثیر 42سیت در روز درصد هتروفیل، لنفوسیت و همچنین نسبت هتروفیل به لنفوبود.Zو 
پذیري باالیی دارد و شاخص قابل اطمینانی براي نسبت هتروفیل به لنفوسیت وراثتهاي آزمایشی قرار نگرفت.تیمار

مقدار عددي آن براي سطح استرس پایین، متوسط و باال به ترتیب برابر با و باشدیزان استرس در پرندگان میتعیین م
سترون خون نی مدت باعث افزایش سطح کورتیکو. استرس طوال)1983، گراس و سیگل(باشدمی8/0و 5/0، 2/0

دقیقه بعدي، غلظت کورتیکواسترون کاهش 120، در طی تنشدار شدن شود و با ادامهدقیقه اول می30جوجه در 
).1978یابد (ادنس، می
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هاي گوشتی در روزهاي نفوسیت و نسبت هتروفیل به لنفوسیت خون جوجه). تاثیر تیمارهاي آزمایشی بر شمار هتروفیل، ل1جدول (
پرورشدوره42و 35، 28

روزگی42 روزگی35 روزگی28 اتیماره
یهتروفیل/لنفوس

ت
(%لنفوسیت

(
هتروفیل(%

(
یهتروفیل/لنفوس

ت
(%لنفوسیت

(
هتروفیل(%

(
یهتروفیل/لنفوس

ت
(%لنفوسیت

(
هتروفیل(%

(
33/0 40/74 80/24 0/27b 87/20a 21/80b 0/24b 80/40a 19/60b C

33/0 20/75 80/24 0/30b 76/80a 23/20b 0/25b 79/80a 20/20b Z

33/0 00/75 00/25 0/31ab 76/20ab 23/80ab 0/25b 80/00a 20/00b NS2
5

36/0 40/73 60/26 0/34a 74/60b 25/40a 0/30a 76/40b 23/60a NS5
0

35/0 80/73 20/26 0/30ab 76/60ab 23/40ab 0/29a 77/00b 22/80a NS7
5

008/0 61/0 62/0 008/0 67/0 67/0 008/0 63/0 63/0 خطاي 
د استاندار

نمیانگی
160/0 226/0 159/0 021/0 023/0 023/0 0004/0 0004/0 0004/0 درصد 

احتمال
c-a 05/0اختالف معنی دار هستند (میانگین هاي هر ستون با حروف متفاوت داراي<P.(
C(فاقد زئولیت) تیمار شاهد یا جیره پایه :
Z زئولیت%1: تیمار شاهد مکمل شده با

NS25 نانونقره%25/0زئولیت پوشش داده شده با %1: تیمار شاهد مکمل شده با
NS50 نانونقره%5/0زئولیت پوشش داده شده با %1: تیمار شاهد مکمل شده با
NS75 : نانونقره%75/0زئولیت پوشش داده شده با %1تیمار شاهد مکمل شده با

هاي لنفوئیدي بافت)ATCH(1کیکوتروپیهورمون آدرنوکورتتغییر در میزان غلظت پالسمایی کورتیکواسترون و
ل و چک شدن تیموس، طحاتوان به کوشود که از آن جمله میباعث تحت تاثیر قرار دادن سیستم ایمنی بدن می

تواند اشاره به افزایش کاهش نسبت هتروفیل به لنفوسیت می).1961، سیگل و بین(سیوس اشاره کردبورس فابر
توان نتیجه گرفت افزایش نسبت هتروفیل به . بنابراین می)1996(راجمن، توانایی سیستم ایمنی داشته باشد

هاي دریافت کننده کاهش فعالیت سیستم ایمنی در جوجهدهندهنشان NS75و NS50هاي لنفوسیت در تیمار
نانوذرات نقره باشد.

دهد نانوذرات نقره پوشش داده شده بر زئولیت میتوانند باعث نتایج حاصل از این آزمایش نشان مینتیجه گیري:
هت تایید بررسی مطالعات بیشتري جبایداگرچههاي گوشتی شود.ایجاد استرس و افت عملکرد سیستم ایمنی جوجه

. انجام گرددسیتم ایمنی در نتیجه تغذیه با نانوذرات نقره پوشش داده شده بر زئولیت 

منابع

1 adrenocorticotropic hormone
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Evaluation of silver nanoparticles coated with zeolite as dietary supplement on ratio of
heterophil to lymphocyte in broiler chicks
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Abstract
The aim of this study was to evaluate the level of stress on broiler chicks while using dietary silver
nanoparticles by measuring the ratio of heterophil to lymphocyte as a stress indicator. A total of
375 one day old broiler chicks were randomly assigned to 5 treatments with 5 replications and 15
chicks each. The experimental treatments consisting of basal diet (C), C + 1% zeolite (Z), C + 1%
zeolite coated with 0.25% silver nanoparticles (NS25), C + 1% zeolite coated with 0. 5% silver
nanoparticles (NS50) and C + 1% zeolite coated with 0.75% silver nanoparticles (NS75). Blood
samples were taken on days 28, 35 and 42 from wing vein. Heterophil and lymphocytes were
counted by using microscope. The results showed that heterophil counts and heterophil to
lymphocyte ratio of groups NS25 and NS50 increased significantly on day 28. Furthermore NS50
had the most amount of heterophil to lymphocyte ratio (P<0.05). On day 42, no significant
differences were found between experimental treatments. This study showed that silver
nanoparticles coated on zeolite can reduce immune response and lead to stress in broiler chickens.

Key words: silver nanoparticles, zeolite, feed additive, stress, broiler chickens
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