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پزشکی مشهددانشگاه علوم،استاد-5و 4
7/12/96تاریخ پذیرش:21/5/96تاریخ دریافت:

چکیده
برخی ،مرغتخمکیفیت،در جیره بر صفات تولیديهاوئیدکورکومینمختلفارزیابی اثر سطوحاین مطالعه با هدف 

جرا شد.اپایانی دوره تولید هحلطی مرگذارتخمهاي در مرغآنها، سیستم ایمنی و قابلیت هضم خونیبیوشیمیاییهايفراسنجه
چهارتیمار، هر تیمار متشکل از چهارهفته در قالب طرحی کامال تصادفی مشتمل بر 60با سن گذارتخمقطعه مرغ 160تعداد 

(جیره شاهد) و وئیدکورکومینجیره پایه فاقد تیمارها عبارت بودند از استفاده قرار گرفتند.مورد پرنده دهشاملتکرار و هر تکرار 
کمی و صورت هفتگی و صفات صفات عملکرد به. خالصکورکومینوئید گرم در کیلوگرم میلی1200و 800، 400هاي حاوي جیره
همراه درصد تولید) P>05/0(دار با بهبود معنیبه جیرهکورکومینوئیدها افزودن .شدندهر دو هفته یکبار ارزیابی مرغتخمکیفی

ود اختصاص دادند. به خمرغ تولیدي بیشتري راتخمیاس با گروه شاهد، تودهدر قکورکومینوئید اي دریافت کننده هبود. گروه
که از حیث آماري از هفته به جیره بودکورکومینوئیدها در نتیجه افزودن مرغتخمتغییرات رنگ زرده از جمله تغییرات کیفیت داخلی 

داري در فعالیت آنزیم آالنین آمینو ترانسفرازایش معنیافـز64در هفته.)P>05/0داري را نشان داد (معنیاختالف اول به بعد 
)ALT 05/0(ه شدنشان دادگرم درکیلوگرم میلی1200کننده ي دریافتايگروهسرمنمونه) در<Pآزمایش، 68). در هفته

بوده و اختالف الترنسبت به گروه شاهد باوئیدگرم کورکومینمیلی800و 400کننده سطح هاي دریافتدر گروهHDL:LDLنسبت
نسبت به تیمارهاي باديآنتیتیتر کورکومینوئیدها توانست باالترین گرم میلی400افزودن ). P>05/0داري را نشان داد (معنی

استفاده از کورکومینوئیدها ). P>05/0(میزان جذب را نیز دارا بودبیشترینهمچنین همین سطح ،به خود اختصاص دهددیگر را
سطح این وشدهLDLسبب کاهش همچنین ،ایجاد کردهو پاسخ ایمنی را بهبود رنگ زرده در گرم توانستمیلی400طح در س

.خود اختصاص دادهبرابیشترین جذب

گذارتخممرغ ، مرغتخمسیستم ایمنی، قابلیت هضم، کیفیت کورکومینوئید، پروفیل لیپیدي خون، :کلیديهايواژه

مقدمه
دهندگان مرغ هاي پرورشرین دغدغهتیکی از مهم

افزایش سن پرندهبا مرغتخم، کاهش کیفیت پوسته گذارتخم
نظر از صرف گذارتخمهاي ع مرغـ. در واق)5،4،2(باشدمی

رغ مقدار مشخصی از کلسیم را به ساخت پوسته ـماندازه تخم
در مرغتخمترتیب افزایش اندازه دهند، بدیناختصاص می

، موجب کاهش ضخامت و کیفیت پوسته سنپرندگان م
. به همین دلیل راهکارهاي مؤثر در کاهش اندازه )37(شودمی

هاي مسن احتماالً موجب بهبود کیفیت پوسته مرغ در گلهتخم
اکسیدان با ترکیبات آنتیگزارش شده است که .نیز خواهند شد

ساز زرده باعث کاهش میزان کلسترول در ترکیبات پیش
مرغ شده و در عین حال با افزایش فراهمی دازه تخمکاهش ان

هاي تخمدان، درصد ساز زرده براي فولیکولترکیبات پیش
تولیدي به ازاي هر مرغتخمو در نتیجه، گرم مرغتخمتولید 
. از سوي دیگر، تولید )48(دهندرا بهبود می) egg massمرغ (

با گذارتخمساز رحم مرغ غدد پوستهتوسطمرغتخمپوسته 
از مسیر بیوسنتز پروستانوئیدها )MDA(دآلدهیدتولید مالون
بر کارکرد این غدد امري MDAو اثر سوء )28(توأم بوده 

Eمحتمل است. این در حالی است که استفاده از ویتامین 
ساز و سرم خون در غدد پوستهMDAباعث کاهش غلظت 

ت گیاهی در هاي اخیر استفاده از ترکیبا. در سال)28(د ش
است. این ترکیبات مورد توجه قرار گرفتههاي طیور جیره

و نیز اشتها محرك رشد، ایمنی، هاي به عنوان افزودنیاغلب 

شوند. به جیره اضافه می)44(هاي طبیعیاکسیدانآنتی
یند آفراي معطر بوده و به منظور بهبود زردچوبه ادویه

شود، زردچوبه فه میبه غذا اضا)16(نگهداري و طعم و رنگ
دمتوکسی هاي کورکومین، حاوي سه کورکومینوئید بنام

% 5-3که باشدمیکورکومین و بیس دمتوکسی کورکومین
ومین (دي فرولوئیل متان)، کورک،دهندزردچوبه را تشکیل می

فنل از دسته دي آریل هپتانوئیدها، مهمترین جزء یک پلی
با نام علمی ) Turmericفعال ریشه گیاه زردچوبه (

Curcuma longa باشدمیمتعلق به خانواده زنجبیل ،
رنگی هستند که از پودر خشک زردهايرنگدانهکورکومین

به دست آمده و داراي طیف هاي گیاه زردچوبهریشه یا ریزوم
از جمله آنها که هاي بیولوژیکی هستند اي از قابلیتگسترده

، ضد )41(سرطانی اکسیدانی و ضد توان به خواص آنتیمی
اثر اشاره کرد.)26(التهابی و کاهنده لیپید و کلسترول خون 

توسط تنی گذارتخماي هدر جیره مرغپودر زردچوبه استفاده از
اما.)21،33،35(ز محققان مورد بررسی قرار گرفته استچند ا

و همچنین کورکومینوئیدهاتأثیراطالعات چندانی در رابطه با 
هستند مؤثره موجود در این گیاه موادترین مهمکهکورکومین 
هاي کیفی پوسته،ه ویژه فراسنجهب، هاي یاد شدهبر فراسنجه

به همین دلیل، مسن وجود ندارد.گذارتخمهاي در مرغ
طالعه حاضر با هدف بررسی اثر سطوح مختلف م

، ، صفات کیفیيبر صفات عملکردخالصوئیدهايکورکومین
در یهاي خونبرخی از فراسنجهم ایمنی،، سیستمرغتخمکمی

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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همچنین قابلیت هضم وتخم گذاريمراحل پایانی سیکل 
.گرفتمورد سنجش قرارکورکومینوئیدها در این آزمایش

هامواد و روش
نانو اي وح پلهـاین مطالعه با هدف ارزیابی اثر سط

کمی و هاي در جیره بر صفات تولیدي، ویژگیهاکورکومین
وگذارتخمهاي رغـدر مهاي خونیفراسنجه،مرغخمتکیفی 

هفته)68تا 60(طی مرحله پایانی دوره تولیدسیستم ایمنی
اي قطعه100000گذارتخممرغ تجاريطراحی و در مزرعه

160. براي این منظور تعداد شداجرا مشهد واقع درثامن
هفته60با سن W-36الین -هايسویهگذارتخمقطعه مرغ 

تیمار، هر تیمار چهارکامال تصادفی مشتمل بر در قالب طرح
عنوانهمجاور ب(هر دو قفس پنج تایی تکرارچهارمتشکل از 

ده مورد پرندهو هر تکرار حاوي یک تکرار اختصاص داده شد)
وذرتپایه در این آزمایش بر جیره پایه . استفاده قرار گرفت

ل احتیاجات مورد نیاز و براي تأمین حداقکنجاله سویا بود
هفته و باالتر تنظیم 60با سن گذارتخمهاي مرحله تولید مرغ

W-36الین-هاي(شده  management guide ،2015 ( و به
در این دیگرسه تیمارعنوان تیمار شاهد در نظر گرفته شد. 

درگرم میلی1200و 800، 400مطالعه با افزودن سطوح 
ین سطوح توسط دپارتمان اکه کورکومین نانوکیلوگرم 

داروسازي پژوهشکده بوعلی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 
افزوده جیره پایه به طی فناوري به نانو ذرات تبدیل و سپس

مورد استفاده قرار گرفتند.،روزه56طی دوره و ، گردید
درصد خلوص بیششرکت سامی لب (از خالصکورکومین

ن پرورش طی دوره سالمدیریت .شدتهیه 1درصد)96از
گذارتخممدیریت مرغ راهنمايهاي آزمایش، براساس توصیه

يصفات عملکرد.)18(صورت گرفتW-36الین- هاي
صورت هفتگی و بهتولیدي) مرغتخم(درصد تولید، توده 

ضخامت و صفات کیفی پوسته (شامل مرغتخمصفات کیفی 
ر دو هرنگ) وصفات زرده (درصد وزنیوسته) و استحکام پ

هاي مربوط به مرغتخمهفته یکبار مورد ارزیابی قرار گرفتند.
رش و توزین شدند. درصد اآوري، شمهر قفس روزانه جمع

صورتهمحاسبه روز مرغ بباتکرارروزانه هر مرغتخمتولید 
تولیدي در آن روز بر تعداد مرغ موجود مرغتخمتقسیم تعداد 

از تولیدي مرغتخمده تو. براي محاسبه شدحاصل تکراردر 
:)12(استفاده شدروبروفرمول 
میانگین (/100=تولیدي روزانه (گرم/مرغ/روز)مرغتخمتوده 
)مرغتخمدرصد تولید × (گرم) مرغتخموزن 

ودهیسفزرده،ها سپس براي ارزیابی صفاتمرغتخم
قاشقکتوسطسفیدهوزردهشکسته شدند.،پوسته

،يکاغذدستمالازاستفادهباودهشجداهمازمخصوص،
سپس . شدگرفتهزردهسطحازامکانحدتااضافینیآلبوم

ازپسزینپوستهوزن. شدکشیزوي دیجیتال وزنزرده با ترآ
48(هوامعرضدرخشک شدن ويشهرآبباشستشو
ازاستفادهباهایکشوزنیتمام.شدگیرياندازه،ساعت)

هاي قطر پوسته. گرفتصورتگرم001/0دقتباییترازو
مدلیکرومتر دیجیتالبعد از وزن کشی، به وسیله ممرغتخم

)Mitutoyo (وسط، باال ناحیهاز سه مترمیلی001/0با دقت
سپس میانگین حاصله به ،گیري شدو پایین پوسته اندازه

براي).8(منظور گردیدمرغتخمپوسته ضخامتعنوان 
مرغتخمد،شاستفادهش رحد واازهزردرنگکردنمشخص

ايشیشهظرفرويبرآزمایشیواحدهايازشدهآوريجمع
ارزیابیموردداورچندتوسطآنها،زردهرنگوشدهشکسته

آنهاازیکهربهفردچندتوسطاختصاصینمراتوقرارگرفته
آنبراينهایینمرهعنوانبهآنهامتوسطوشدهجمعهمبا

موردآماريتجزیهدروشدهگرفتهنظردرمایشیآزواحد
.گرفتمیقراراستفاده
اثریبررسمنظوربه،دوره آزمایش68و 64هاي هفتهدر

،HDLکلسترول،د،یریسیگليترسطحبریشیآزمايمارهایت
LDLهاي آالنین آمینو ترانسفراز (و نیز فعالیت آنزیمALT (

ی تصادفصورتبهمرغدو)، ASTو آسپارتات آمینو ترانسفراز (
5/2ی،گرسنگساعتدهازبعدوشدندانتخاباز هر تکرار

لیاستریسیس5سرنگلهیوسبهبالدیورازخونیسیس
هاي سرم پس از لخته شدن خون، جدا و تا و نمونهشدگرفته

یره ذخ-C20˚هاي مربوطه در دماي زمان انجام سنجش
(روش آنزیمی سرید گلیشدند. فاکتورهاي تري

GPO/Trinder و با کیت تجاريPhosphate Buffered
Saline کلسترول (روش آنزیمی ،(CHOD-PAP و با کیت

CHOD-PAPآنزیمی(روش HDLتجاري زیست شیمی)، 
گیري و اندازهLDL، )34(و با کیت تجاري زیست شیمی)

) سرم خون با استفاده ازAST) و (ALT(هايفعالیت آنزیم
منظور به.  )10(هاي شرکت پارس آزمون صورت گرفت کیت

66ارزیابی سیستم ایمنی و بررسی پاسخ پادتن، در سن 
سی سی گلبول 5/0هفتگی، به سه قطعه از هر پن مقدار 

يسینهدرصد به داخل عضلهSRBC (8(قرمز گوسفند
هفتگی 68و 67در ها مرغورید زیر بال ازها تزریق شد.پرنده

و باديآنتییت تیتر وضع،نگیري انجام شدخو
به روش SRBCهاي تولید شده در پاسخ به ایمنوگلوبین

. براي این منظور از میکروپلیت شدهموآگلوتیناسیون ارزیابی 
کرولیتر بافر فسفات به می50اي استفاده شد. ابتدا خانه96

چاهک اول هر ردیف 8ها ریخته شد سپس به تمام چاهک
میکرولیتر سرم ریخته شد و در نهایت از چاهک 50مقدار 
میکرولیتر برداشته و به چاهک دوم ریخته و فرآیند 50اولیه 

به SRBCمیکرولیتر 50انجام میدهیم، مقدار ارقیق سازي ر
اي که رسوب تشکیل شد ها ریخته و اولین خانهتمام خانه

تر عنوان تیهقت بن تیتر خوانده و لگاریتم عکس آن دبعنوا
گزارش شد، براي تعیین تیتر ضد SRBCپادتن بر ضد 

عمل شد، با این تفاوت SRBCطور مشابه هبGایمنوگلوبین 
از مرکاپتواتانول استفاده شد و Gکه براي تعیین ایمنوگلوبین

نیز از تفاوت تیتر Mبقیه مراحل مشابه بود و ایمنوگلوبین 
SRBC وIgGها رغهفتگی م68در .)30(محاسبه شد

گیري میزان قابلیت هضم کورکومینوئیدها، ابتدا براي اندازه
ساعت به آنها 24ها در قفس انفرادي قرار داده و به مدت مرغ

خوراك به صورت آزاد داده شد تا به شرایط جدید عادت کنند. 
گرسنگی داده ساعت24سپس جهت تخلیه دستگاه گوارش 

ها قرار داده دام از قفسهایی در زیر هر کشد. بعد از آن سینی
هاي مختلف حاوي درصدهاییشد و خوراك

ه پرنده خورانده شد، ساعت ب72کوکورکومینوئیدها به مدت 

1- Sami Lab India Limited, Bangolare
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12................................................................................. هاي بیوشیمیایی خونمرغ، برخی فراسنجهوئیدها بر عملکرد،کیفیت تخمتأثیر سطوح مختلف کورکومین

ت محرومیت از ساع12آوري کود، پس از اعمال در دوره جمع
آوري کود برداشته شد، فضوالت غذا سینی مخصوص جمع

گرفت ساعت در دماي مالیم محیط قرار 48دفعی به مدت 
ها، پر و سایر تا کامال خشک شود شایان ذکر است فلس

ضایعات احتمالی جدا شد سپس در آزمایشگاه در اون قرار داد 
شد تا کامال خشک شود. مقدار جیره مصرفی هر قفس در طی 
سه روز آزمایش با کسر جیره باقی مانده تعیین شد، 

آسیاب شد سپس ،هاي مدفوع پس از جمع آورينمونه
با متانول رقیق گردید و رسوب حاصل توسط ها ونهنم

جداسازي دقیقه)10بر دقیقه به مدتدور10000(سانتریفوژ
20. متانول توسط جریان گاز نیتروژن حذف گردید و مقدار شد

(شیماتزو، ژاپن) تزریق HPLCگاهـمیکرولیتر از آن به دست
به ( فارماکوپه آمریکا) USP. در این مطالعه از روش شد

منظور تعیین مقادیرکورکومینوئیدها مورد استفاده قرار گرفت.
اهیدروفوران و محلول اسید سیتریک تترفازمتخرك متشکل از

و در C18*4.6*250mmبوده و ستون کروماتوگرافی از نوع 
.)19(ها مورد آنالیز قرار گرفتنانومتر نمونه425طول موج 

ها پس از هاي خام مربوط به تمام فراسنجهداده
افزار ، با استفاده از نرمزماندهی و پردازش در برنامه اکسلسا

Minitabآماري از لحاظ وجود داده پرت و نرمال بودن 17
هاي پس از حذف دادهها مورد بررسی قرار گرفتند و توزیع داده

با و کامال تصادفی یدرقالب طرحهاپرت احتمالی، کلیه داده
SASافزار نرم) GLM(طی عمومیمدل خرویهاستفاده از

براي مقایسه . )40(ندگرفتتجزیه واریانس قرار) مورد1/9(
درصد5در سطح احتمال توکیآزمون تیمارها ازمیانگین 

. )47(استفاده شد

نتایج و بحث
بر درصد تولید کورکومینوئیدها سطوح مختلف تأثیر

،P>05/0دار بود (تولیدي معنیمرغتخمو توده مرغتخم
تمامی سطوح 67و 66هاي طوري که طی هفته)، به1جدول 

و 400، طی هفته پایانی آزمایش سطوح کورکومینوئیدها
، تیمار شاهد، در قیاس با دهاینوئیکورکومگرم میلی800

تولیدي بیشتري را به همراه مرغتخمدرصد تولید و توده 
گرم میلی400کننده عالوه، پرندگان دریافتهداشتند. ب

آزمایش، پایانیهفته دردر هر کیلوگرم جیره، کورکومینوئیدها 
مرغتخممیانگین توده ومرغتخمدرصد تولید باالترین

تولیدي را به خود اختصاص دادند و اختالف مشاهده شده بین 
سو با این هم).P>05/0دار بود (این گروه با گروه شاهد معنی

4و 2، 1دچوبه به جیره در سطوح ها، افزودن پودر زریافته
در قیاس با تیمار شاهد مرغتخمدرصد، بهبود درصد تولید 

را در پی داشت و باالترین سطح زردچوبه باعث فاقد زردچوبه
تحت مرغتخم، حال آنکه وزن شدکاهش مصرف خوراك 

اي دیگر . در مطالعه)42،33(سطح زردچوبه قرار نگرفت تأثیر
و 25/0، 1/0کلیه سطوح مورد بررسی (مکمل زردچوبه در 

و توده مرغتخمدار درصد تولید درصد)، به بهبود معنی5/0
، حال آنکه مصرف خوراك تحت تولیدي منجر شدمرغتخم
آزمایش، پرندگان ایندر تیمارهاي آزمایشی قرار نگرفت.تأثیر

درصد) بیشترین 5/0کننده باالترین سطح زردچوبه (دریافت
ها را به خود اختصاص دادند.مرغتخموسط وزن ارقام مت

ارتقاي عملکرد پرنده در نتیجه استفاده از زردچوبه یا مواد 
توان به بهبود فلور مؤثره آن در جیره را تا حدودي می

هاي ، بهبود فعالیت آنزیم)38(میکروبی دستگاه گوارش 
و افزایش )45(، قابلیت هضم مواد مغذي )32(گوارشی 
هاي سلسلهساز زرده براي فولیکولرکیبات پیشفراهمی ت

، نسبت داد. به طور کلی با افـزایش سن )48(مراتبی تخمدان 
یابد، پـودر زردچـوبه یا ماده پرنده عملکـرد کبـد کـاهش می

شود و هاي کبـدي میهـبود فعـالیت سلـولثره آن باعث بمؤ
هاي کبدي رشد به دنبال آن با بهبود عملکرد سلول

ها و نرخ تخمک اندازي افزایش یافته و سبب بهبود فولیکول
برآزمایشیتیمارهاياثر.)36،1(تولید خواهد شد 

شدهخالصه2جدولدرمرغتخمو کمیکیفیهايفراسنجه
بهبودباجیره،بهکورکومینوئیدها افزودنهرچند،است

آزمایشدورهمختلفهايهفتهدرپوستهکیفیهايفراسنجه
از نظر در قیاس با گروه شاهد بهبودها،اینامابود،همراه

).>05/0P(نبوددار آماري معنی

هاي زمانی مختلفتولیدي روزانه در دورهمرغتخمو توده مرغتخمسطوح مختلف کورکومینوئیدها بر درصد تولید تأثیر- 1جدول 
Table 1. The effect of different levels of curcuminoids on egg mass and daily egg production at different periods

)کیلوگرمدرگرممیلی(جیرهدرکورکومینوئیدهاي خالصسطح
4008001200SEM†P valueصفر)هفته(زمان

درصد تولید
مرغتخم

6114/8282/8479/7604/83473/12283/0
6293/8314/8250/8793/83379/16196/0
6341/7768/7793/8336/80650/15121/0
6460/6800/7082/7443/71363/25235/0
6502/6907/6636/8054/70682/22767/0
66b10/58a79/76a14/82a79/76191/30178/0
67b73/62a14/82a82/84a25/81039/30109/0
68b34/66a40/88a61/86ab57/78021/30183/0

تولیديمرغتخمتوده 
(گرم/ روز/ پرنده)

6150/3738/4256/4269/47961/10760/0
6244/5352/5292/5560/54410/18737/0
6333/4970/4963/5333/52526/17504/0
6445/4212/4822/5448/46861/11529/0
6574/4328/4237/5187/45874/13617/0
66b07/37a98/49a39/52a65/48102/20267/0
67b75/45a23/54a87/52a49/51955/00224/0
68b29/42a50/57a39/55ab88/49101/20193/0

a-b:05/0(باشندمییکدیگرباداريمعنیتفاوتدارايردیف،هردرمتفاوتباالنویسدارايهايمیانگینP<.(†SEM :میانگینمعیاريخطا
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، 5/0، صفروح ـدر سطوبه ـودر ریزوم زردچـپاستفاده از
وزن مخصوص گرم جیرهگرم در کیلو0/2و 5/1، 0/1

لق و نسبی پوسته ط، ضخامت پوسته و وزن ممرغتخم
اي دیگر، در مطالعه.)29(قرار ندادتأثیررا تحت مرغتخم

هاي یره مرغپودر ریزوم زردچوبه در جدرصد2استفاده از 
وزن بريتأثیراي در سیکل دوم تولید قهوهپوستهگذارتخم

طور به.)25(نداشتمرغتخمنسبی پوسته و وزن مخصوص 
97/7مشابهی استفاده از سطوح مختلف پودر زردچوبه (حاوي 

ي بر تأثیرگذارتخمهاي کورکومین) در جیره بلدرچیندرصد
بهبود شاید . )39(تخواص کیفی پوسته تخم بلدرچین نداش

هاي سایر یافتهنتایج به دست آمده در آزمایش حاضر با نسبی
موجود در نوع تیمارهاي اعمال شده را بتوان با تفاوتمحققان

زردچوبه در ریزوم (کورکومین در مطالعه حاضر در برابر پودر 
هاي مرتبط دانست. هنگام استفاده از بافتسایر مطالعات)

غدد و ماترکیس جامد گیاه حبس ره در داخل گیاهی، مواد مؤث
به دلیل کوتاه بودن طول دستگاه گوارش طیور و و )13(شده

زمان ماندگاري خوراك در مجراي گوارشی، این امکان وجود 
گیري دارد که پرنده فرصت کافی براي استحصال و بهره

کامل از مواد مؤثره را نداشته باشد، به همین دلیل استفاده از 
در جیره د مؤثره به جاي بافت کامل یا ماترکیس جامد گیاه موا

ممکن است نتایج متفاوتی را به همراه داشته باشد.طیور 
هاي شواهدي دال بر افزایش غلظت کلیسم در سرم خون مرغ

اکسیدان در جیره، در نتیجه استفاده از ترکیبات آنتیگذارتخم
رده، با افزایش روند پاسخ درصد وزنی ز.)11،28(وجود دارد

کاهشی نسبت به تیمار سطوح کورکومینوئیدها به جیره، روند
دار نبودشاهد نشان داد هرچند این روند نیز از حیث آمار معنی

)05/0P<اي )، گزارش شده است که افزودن سطوح پله
گرم در کیلوگرم) به جیره میلی400و 200(صفر، Eویتامین 

خطی درصد وزنی زرده و هاي مادر گوشتی با کاهش مرغ
در واقع، )31،48(همراه بوده است مرغتخمدرصد تولید 

موجب کاهش سنتز کلسترول در کبد و کم شدن Eویتامین 

شده و از این طریق مقدار آن در ترکیبات پیش ساز زرده
هاي سلسلهتوزیع و فراهمی این ترکیبات را براي فولیکول

این امر باعث کاهش وزن دهد، کهمراتبی تخمدان بهبود می
). سیر 48شود (ي میگذارتخمنسبی زرده و افزایش نرخ 

تغییرات متغیر شاخص رنگ زرده در پاسخ به افزودن 
کورکومینوئیدها به جیره، در مقاطع زمانی مختلف متفاوت بود، 

داري در دوره آزمایش تغییر معنی62به نحوي که در هفته 
ي دیگر، آنکه در سه دورهاین فراسنجه مشاهده نشد، حال

گرم کورکومینوئیدها در مقایسه با سایر تیمارها میلی400تیمار 
باالترین رنگ زرده را به خود اختصاص داده و تفاوت 

داري را از این حیث با تیمار شاهد رقم زد، اما در هفته معنی
گرم میلی800دوره آزمایش این تیمار همراه با تیمار 68

رنگ زرده را به خود دها بیشترین شاخصکورکومینوئی
گرم را میلی400بیشتر بودن رنگ در تیمار اختصاص دادند.

شاید بتوان دلیلی بر باال بودن میزان جذب این سطح نسبت 
به سایر سطوح استفاده شده اشاره کرد، همانطور که در جدول 

مصرفی کورکومین شود با افزایش دزربوطه مشاهده میم
زرده کاهش می یابد و شاید بدلیل کاهش قابلیت میزان رنگ

اي (صفر، جذب این ماده باشد. در آزمایشی افزودن سطوح پله
گرم در کیلوگرم) پودر ریزوم زردچوبه به 2و 5/1، 1، 5/0

ر ، پس از چهار هفته، به بهبود غیگذارتخمهاي جیره مرغ
1طوري که تنها سطوح خطی شاخص رنگ زرده منجر شد، به

گرم در کیلوگرم این افزودنی موجب رقم خوردن تغییرات 2و 
اي ). کورکومین رنگدانه35دار در این فراسنجه شدند (معنی

هاي بر ویژه جیرهاست که با افزودن آن به جیره (بهطبیعی 
پایه غالتی غیر از ذرت)، شاخص رنگ زرده ممکن است تا 

مین از طریق ). از سوي دیگر، کورکو25یابد (حدودي بهبود 
هاي میانجی وقایع التهابی و یا از طریق کاهش فعالیت آنزیم

اکسیدان عمل افزایش سنتز گلوتاتیون، به عنوان ترکیبی آنتی
ساز زرده را از هاي پیشکرده و احتماال از این طریق رنگدانه

).43کند (محافظت میگزند عوامل پراکسیدان

هاي زمانی مختلفدورهدرمرغتخمی یفکصفات برومینوئیدها سطوح مختلف کورکتأثیر-2جدول
Table 2. The effect of different levels of curcuminoids on  egg quality traits at different periods

)کیلوگرمدرگرممیلی(جیرهدرکورکومینوئیدها خالصسطح
4008001200SEM†Pصفرصفتدوره آزمایش Value

62/2780/2581/2565/263636/06076/0زردهدرصد
00/750/700/750/61491/02156/0*زردهرنگ

380/0425/0400/0395/00061/01031/0متر)(میلیضخامت پوستههفته62
88/832/903/902/9059/01856/0درصد پوسته

29/3053/2554/2587/267372/00514/0زردهدرصد
b50/6a50/7b75/6b00/61761/00062/0*زردهرنگ

383/0408/0400/0407/00049/02504/0متر)(میلیضخامت پوستههفته64
44/838/984/897/81461/01202/0درصد پوسته

59/2823/2555/2580/255503/00974/0زردهدرصد
bc50/6a25/7ab00/7c25/61443/00346/0*زردهرنگ

398/0408/0407/0403/00031/06741/0متر)(میلیضخامت پوستههفته66
77/739/815/895/73101/01690/0درصد پوسته

هفته68

55/2780/2431/2545/275547/01713/0زردهدرصد
a00/7b00/8b00/8a00/71652/00072/0*زردهرنگ

395/0415/0405/0407/00062/06410/0متر)(میلیضخامت پوسته
17/843/982/866/82321/03032/0درصد پوسته

a-b :05/0(باشندمییکدیگرباداريمعنیتفاوتدارايردیف،هردرمتفاوتباالنویسدارايهايمیانگینP<( ،†SEM:هامیانگینمعیارخطاي.
.شدگیرياندازه) Rosh(نگ زرده با استفاده از شاخص رنگ سنج رشر: *
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14........... ......................................................................هاي بیوشیمیایی خونمرغ، برخی فراسنجهتأثیر سطوح مختلف کورکومینوئیدها بر عملکرد،کیفیت تخم

تیمارهاي آزمایشی بر متغیرهاي تأثیر3جدول 
دهد. در ارزیابیبیوشیمیایی منتخب سرم را نشان می

64هاي بیوشیمیایی سرم که در هفته اي فراسنجهدورهمیان 
در وئیدها کورکومیندوره آزمایش به عمل آمد، استفاده از 

گرم در کیلوگرم جیره) به افزایش میلی1200باالترین سطح (
) در سرم ALTدار فعالیت آنزیم آالنین آمینو ترانسفراز (معنی

هاي انجامید. فعالیت برخی آنزیمگذارتخمهاي خون مرغ
) به ASTو آسپارتات آمینو ترانسفراز (ALTکبدي نظیر 

هاي مومیت سلولعنوان شاخص کارکرد کبد و شاخص مس
ALTگیرد. باال بودن فعالیت کبدي مورد استفاده قرار می

1200دوره آزمایش تیمار 64هاي در هفته نمونه سرم
و عدم مشاهده چنین اثري در پایان کورکومینوئیدها گرم میلی

دوره آزمایش را شاید بتوان اینگونه تفسیر نمود که کبد پرنده 
ورکومین دچار تنش و مسمومیت در مواجهه با باالترین دز ک

شده و پاسخ ابتدایی آن به این تیمار به صورت افزایش فعالیت 
ALT متجلی شده است، اما به مرور زمان بدن پرنده با این

تیمار سازگار شده و به همین دلیل در ارزیابی پایان دوره 
با داري از این حیث بین تیمارها مشاهده نشد. تفاوت معنی

غلظت کاهش،در جیرهکورکومینوئیدها فی کاهش دز مصر
LDL نسبت افزایشوHDL:LDLهاي سرم اخذ در نمونه

دوره) توأم بود، به 68شده در انتهاي دوره آزمایش (هفته 
گرم میلی800و 400هاي طوري که تفاوت گروه

HDL:LDLنسبت حیثبا گروه شاهد، از کورکومینوئیدها 
رش شده است ماده موثر زردچوبه ). گزاP>05/0دار بود (معنی

و افزایش آلفا توکوفرول LDLکاهندگی برتأثیر(کورکومین) 

احتمال بروز LDLبا کاهش )20،14(را به همراه دارد 
. همچنین )9،6(یابد هاي قلبی عروقی نیز کاهش میبیماري

هاي ضد گزارش شده است زردچوبه با افزایش فعالیت آنزیم
شود.اکسیدانی باعث کاهش پراکسیداسیون لیپیدها می

هاي فنلی موجود در ساختار کورکومین نقش مهمی بر گروه
ها توانایی برداشت جلوگیري پراکسیدان لیپیدها دارد این گروه

و اکسید نیتریک را هاهاي هیدروکسیل، سوپراکسیدرادیکال
هایی همچون دارد، کورکومین با افزایش فعالیت آنزیم

گلوتاتیون پراکسیداز، سوپراکسید دیس موتاز و همچنین 
. )46(آنتی اکسیدانی خود را می تواند ایفا کندکاتاالزها نقش

را به اکسید LDLگزارش شده کورکومین توانسته حساسیت 
گلیسریدها، غلظت کلسترول تام، تريشدن کاهش دهد. 

HDL وASTدوره و میانهاي سرم در هیچ یک از ارزیابی
تیمارهاي آزمایشی قرار نگرفت تأثیردوره، تحت پایان

)05/0>Pهاي ما، برخی از محققان عدم سـو با یافته). هم
دار زردچوبه یا کورکومین بر غلظت کلسترول پذیري معنیتأثیر

نتایج .)21(اند گزارش کردهراگذارتخمهاي تام سرم مرغ
د و کلسترول در گلیسریناسازگار کورکومین بر غلظت تري 

در موجود تواند ناشی از مقدار کورکومین گزارشات مختلف می
پودر زردچوبه و یا مقدار کورکومین استفاده شده در آزمایشات 

ل به اسید ونایی تبدیل کلسترمین تواوباشد. گزارش شده کورک
اي برداشت هترین راهصفرایی را داشته و این یکی از مهم

. کورکومین از طریق تحریک کبد به دباشمیکلسترول 
افزایش تولید آنزیم کلسترول هیدروکسیالز توانایی تبدیل 

.)7،22،49(دهدکلسترول به اسید صفرایی را افزایش می

گذارتخمهاي هاي بیوشیمیایی سرم خون مرغسطوح مختلف کورکومینوئیدها بر برخی فراسنجهتأثیر- 3جدول 
Table 3. The effect of different levels of curcuminoids on biochemical serum characteristics in laying hens

)کیلوگرمدرگرممیلیوئید خالص در جیره (کورکومینسطحمرحله سنجش
4008001200SEM†P valueصفرهافراسنجهسن

هفته64

50/16300/16575/18775/1870242/63010/0(mg/dl)تامکلسترول
75/330050/329375/329525/32955134/149986/0(mg/dl)گلیسریدتري

HDL(mg/dl)75/3350/3350/3350/326436/09251/0
LDL(mg/dl)75/14075/14100/15700/1570505/43044/0

HDL:LDL240/0236/0214/0210/00065/04163/0
AST(U/L)50/19425/16100/13200/1321142/122142/0
ALT(U/L)b75/17ab50/24ab50/24a25/283677/10305/0

هفته68

25/18500/17100/17500/1783624/89548/0(mg/dl)تامکلسترول
80/327900/321430/321950/32221241/389374/0(mg/dl)گلیسریدتري

HDL(mg/dl)75/3175/3250/3200/325515/09329/0
LDL(mg/dl)75/18375/15775/16075/1699115/30618/0

HDL:LDLb173/0a208/0a203/0ab190/00051/00402/0
AST(U/L)25/20200/16100/15000/1327048/122604/0
ALT(U/L)00/2250/2200/2450/254587/11243/0

a-c :05/0(باشندمییکدیگرباداريمعنیتفاوتدارايردیف،هردرمتفاوتباالنویسدارايهايمیانگینP< .(†SEM :نمیانگیمعیارخطاي

ینوئید برسیستم سطوح مختلف کورکومتأثیر4جدول 
را در این آزمایش نشان گذارتخمهاي ایمنی همورال مرغ

در مرغان تغذیه شده با IgMین دهد. میزان ایمنوگلوبولمی
67گرم در مقایسه با گروهاي دیگر در هفته میلی400سطح 

). عیار کل P>05/0(داري را از خود نشان داداختالف معنی
آزمایش 68در هفته SRBC١IgG,تولیدي علیه باديآنتی

گرم باالترین پاسخ سیستم ایمنی هومورال میلی400در سطح 
کورکومین موجود در ).P>05/0(ت نشان دادرا در تمام صفا

کورکومینوئیدها داراي اثرات ضد التهابی و آنتی اکسیدانی و 
. گزارش شده باشدمیي سیستم ایمنی همچنین بهبود دهنده
Tهايلنفوسیتتواند باعث بهبود فعالیتکه پودر زردچوبه می

دي د که نتیجه چنین بهبووشها، ماکروفاژها و نوتروفیلBو
افزایشنهایت پاسخ ایمنی دروشدهبیشترباديآنتیتولید 

، این بهبود یاد شده که مطابق با نتایج این آزمایش نیز یابدمی
ش شد به گزار)14(توسط کرمانشاهی و همکارانباشدمی

در روزهاي IgGو IgMتیتر نحوي که بهبودي در میزان
1- Sheep Red Blood Cell
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دیده شد. کومینرهاي تغذیه شده با کوجوجه42و 21
چوبه داراي ددرصد پودر زر8/0هاي تغذیه شده با سطح جوجه

ي نشان دادند. در مطالعه4/0پادتن بهتري نسبت به سطح 
بخشی در پاسخ استفاده از پودر زردچوبه در سطوح مختلف اثر

تحقیقبرعلیه ویروس نیوکاسل از خود نشان داد. در باديآنتی
هاي طبیعی اکسیدانه از آنتیدیگري نشان داده شد که استفاد
را افزایش دهدباديآنتینظیر زردچوبه میتواند عیار 

)29،24،23،3.(

) log2(گذارتخمسطوح مختلف کورکومینوئیدها بر پاسخ ایمنی همورال مرغان تأثیر- 4جدول 
Table 4. The effect of different levels of curcuminoids on humoral immune response in laying hens

)کیلوگرمدرگرممیلیکورکومینوئیدها خالص در جیره (سطح
†4008001200SEMصفرهافراسنجهسن

P Value
Total-Anti SRBC7/85/91/900/9131/01882/0

IgG80/62/70/70/7095/05723/0هفته67
IgMb9/1a3/2ab1/2b0/2049/00107/0

Total-Anti SRBCc1/9a2/10ab0/10b7/9127/00001/0
IgGb0/7a7/7ab4/7b1/7095/00178/0هفته68

IgM1/25/26/26/2083/00831/0
a,-c :05/0(باشندمییکدیگرباداريمعنیتفاوتدارايردیف،هردرمتفاوتباالنویسدارايهايمیانگینP< .(†SEM :هامیانگینمعیارخطاي

نشان 5در جدولمیزان قابلیت هضم کورکومینوئیدها
400شود سطح داده شده است، همانطور که مشاهده می

گرم بر کیلوگرم داراي بیشترین سطح جذب بوده و از میلی
راداريحیث آماري نسبت به تیمارهاي دیگر اختالف معنی

گرم از نظر میلی1200و 800). سطوح P>05/0نشان داد (
دهد ها نشان میداري با هم نداشت. دادهآماري اختالف معنی

با افزایش دز مصرف میزان قابلیت هضم کورکومینوئیدها نیز 
ابد. مطالعات حیوانی متعددي نشان داده که یکاهش می

کورکومینوئیدها در بدن سریعا متابولیزه، در کبد کونجوگه و 
و مقداري نیز از راه ادرار به دلیل سپس عمدتا از طریق مدفوع

شود.راهمی پایین کورکومینوئیدها دفع میفزیست 

کورکومینوئیدها به طور ضعیفی توسط دستگاه گوارش انسان 
چرا که آنها به سختی در آب حل د نشوو یا پرنده جذب می

د و محدودیت اصلی استفاده از آنها، حل شدن ضعیف نشومی
از طریق هااست به عالوه جذب آناهو متابولیسم سریع آن

سطحی آب بر روي  معده و روده بسیار ضعیف است، یک الیه
الیه اپیتلیال روده وجود داشته که مواد براي جذب شدن باید 
در این الیه حل شده و سپس عبور کنند کورکومین یک ماده 
لیپوفیک بوده و به مقدار ناچیز در این الیه حل و در نهایت 

ها بوده و هاي ما نیز تائیدي بر این یافتههود، یافتشجذب می
).41،27،17،15(باشدمیمحققین مطابق با نتایج سایر

گذارتخمدر مرغان آوري کل مدفوعمیزان قابلیت هضم کورکومینوئیدها به روش جمع–5جدول 
Table 5. Digestibility of curcumioids using total excreta collection in laying hens

)کیلوگرمدرگرممیلیکورکومینوئیدها خالص در جیره (سطح
4008001200SEM†P valueصفر

C0/0a0545/0b0395/0b0394/000528/00001/0هضم کورکومینوئید
%94/3%95/3%0/04/5درصد هضم

a- c:05/0(باشندمییکدیگرباداريمعنیتفاوتدارايردیف،هردرمتفاوتباالنویسدارايهايمیانگینP< .(†SEM :هامیانگینمعیارخطاي

800و 400ویژه در سطوح هاستفاده از کورکومینوئیدها ب
گرم در کیلوگرم جیره موجب بهبود عملکرد شد، در میلی
که اثرات مثبت مشاهده شده در خواص کیفی پوسته در حالی

وئید جیره پایدار نبودند، کورکومینوئیدها پاسخ کورکومین
گرم در کیلوگرم در قیاس با میلی400همچنین در سطح 

سطح صفر آن توانست رنگ زرده را بهبود بخشد. 
گرم در کیلوگرم جیره میلی400کورکومینوئیدها در سطح 

سرم HDL:LDLو افزایش نسبت LDLموجب کاهش 

یلی براي کاهش تواند دلگردید، که این فاکتورها می
دار عروقی و همچنین جلوگیري از چربیهاي قلبیبیماري

400افزودن کورکومینوئیدها در سطح شدن کبد باشد. 
گرم بر کیلوگرم توانست بیشترین پاسخ سیستم ایمنی رو میلی

به خود اختصاص دهد همچنین همین سطح بیشترین جذب را 
ت بیشتري الزم است مطالعانسبت به تیمارهاي دیگر دارا بود. 

در گذارتخمتا اثرات بیشتر کورکومینوئیدها به جیره مرغان 
سالمتی انسان مشخص شود.
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Abstract
This experiment was conducted to evaluate the effect of graded dietary levels of pure

curcuminoid on productive performance, egg quality traits, some biochemical blood parameters,
immune response and its digestibility in the late phase of production of laying hens. A total of
160 sixty-weeks-old Hy-Line (W-36) laying hens were used in a completely randomized design,
including 4 treatments in four replicates of 10 hens each. Dietary treatments diets contained 0
(control), 400, 800 and 1200 mg curcumin per kg of diet. Performance traits were assessed
weekly and egg quality variables were measured bi-weekly. Adding curcuminoids to the diet
caused a significant increase in production percentage (p<0.05). The hens receiving
curcuminoid had more egg mass values. Changes in yolk color index as one of the internal egg
quality traits were significant after the first week of experiment (P<0.05). Significant increase in
ALT activity was observed in the group supplemented with 1200 mg in week 64 (P<0.05). In
week 68, the ratio of HDL: LDL was significantly higher in the treatments that supplemented
with 400 and 800 mg curcuminoids (P<0.05). Adding 400 mg curcuminoid resulted in the
highest immune response and also the hightest amount of absobtion (P<0.05).using 400 mg
curcuminoid changed yolk color improved immune response and decresed LDL and the
highest level of obserbtion was also observed in 400 mg curcumioid.

Keywords: Curcuminoid, Lipid profile, Immune response, Digestibility, Egg quality, Laying
hens
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