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  اهمیت موضوع
اي کربوکـسی متیـل سـلوالز و میکروکریـستالین سـلوالز        هاي شـکمبه   منظور بررسی فعالیت آنزیم    این تحقیق به  

سـلولی و کـل در    سـلولی، داخـل   اي شامل وابسته بـه ذرات، خـارج   بر اجزا مختلف شیرابه شکمبه   ) نانومول بر دقیقه  (
 تـاکنون پژوهـشی در خـصوص مقایـسه فعالیـت آنـزیم         .ستول شده و کـشتار شـده صـورت گرفـت          گوسفند زنده فی  

  . کشتار شده انجام نگرفته استاي دام زنده و  شکمبه

  )شرح مساله(مقدمه 
اي را   پیچیدهیها که محیط خیل ها، پروتوزوا و قارچ هاي متنوع و بزرگ باکتري هاي شکمبه شامل گونه میکروب

فرضیه ما . کنند هایشان نقش مهمی را در فرآیند هضم بازي می واسطه آنزیم هها ب این میکروب. کنند فراهم می
رسد فعالیت آنزیم کربوکسی متیل سلوالز و  نظر می همقایسه فعالیت آنزیمی گوسفند زنده و کشتارشده که ب

   .هاي کشتار شده کمتر از حیوان زنده باشد میکروکریستالین سلوالز در اجزا مختلف در بره

  ها ترین یافته مهم
هاي هیدرولیتیک شکمبه کربوکسی متیـل سـلوالز، میکروکریـستالین           منظور بررسی فعالیت آنزیم    عه به این مطال  ◄

سـلولی و   هاي مختلـف شـیرابه شـکمبه شـامل بخـش وابـسته بـه ذرات، خـارج           از بخش ) نانومول در دقیقه  (سلوالز  
   .برداري شد سلولی نمونه درون

هاي وابـسته بـه ذرات و فعالیـت کـل آنـزیم میکروکریـستالین             منتایج نشان داد که بیشترین میزان فعالیت آنزی        ◄
   .ها بود در گوسفند زنده فیستول شده نسبت به سایر گروه) نانومول در دقیقه( سلوالز

سـلولی و کـل شـیرابه     سـلولی، درون  میزان فعالیت میکروکریستالین سلوالز در بخـش وابـسته بـه ذرات، خـارج             ◄
   .هاي مربوطه بیشتر بود در بخش م کربوکسی متیل سلوالزشکمبه نسبت به فعالیت در آنزی
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 

  . گذاري شده در مایع شکمبه گوسفند کشتار شده و فیستول) نانومول در دقیقه( هاي کربوکسی متیل سلوالز  فعالیت آنزیم-1 جدول
  لیتکل فعا  سلولی داخل سلولی خارج وابسته به ذرات خوراك  حیوان

a23/59  b87/76  b89/79  97/215 )نگهداري(کنسانتره + کاه   )فیستول شده( 1گروه  b 

a96/58  ab04/105  b80/48 82/212 )پروار(کنسانتره + کاه  )کشتارشده (2گروه  b 

a07/58  a21/137  a25/244  52/439 چرا+ کنسانتره+ کاه   )کشتارشده( 3گروه  a 
b38/17  b50/56  b73/111  63/185 )پروار( کنسانتره+ یونجه  )کشتارشده( 4گروه  b 

SEM   07/11  70/19  09/33  33/52  
1    027/0  038/0  001/0  005/0  
2   267/0  324/0  159/0  323/0  

   )P>05/0(باشند  دار می مشترك داراي اختالف معنیهاي هر ستون با حروف غیر میانگین
   نده و حیوانات کشتارشدهبین حیوان ز) 2( گروهی اتمقایس و )1( گروه اثراتاحتمال 

  

  . گذاري شده در مایع شکمبه گوسفند کشتار شده و فیستول) نانومول در دقیقه( هاي میکروکریستال سلوالز  فعالیت آنزیم-2جدول 
 کل فعالیت داخل سلولی خارج سلولی وابسته به ذرات خوراك حیوان

)فیستول شده( 1گروه  )نگهداري(کنسانتره + کاه    a59/267  b98/84  a67/183  a23/536 

)کشتارشده (2گروه  )پروار(کنسانتره + کاه   ab89/155 a05/172  a90/165  a84/493 

)کشتارشده( 3گروه  چرا+ کنسانتره+ کاه    ab98/135  b42/108  a31/248  a72/492  
)کشتارشده( 4گروه  )پروار(کنسانتره+ یونجه   c71/55 b49/90  a88/164  b08/311  

SEM  92/43  80/18  30/27  96/53  
1  016/0  009/0  122/0  028/0  
2  005/0  008/0  768/0  106/0  

   )P>05/0(باشند  دار می مشترك داراي اختالف معنیهاي هر ستون با حروف غیر میانگین
   بین حیوان زنده و حیوانات کشتارشده) 2( گروهیو مقایسات ) 1( احتمال اثرات گروه


