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اکسیدانی، پایداريوضعیت آنتی،عملکرددارچین بر پودر سطوح مختلف اثرات
هاي گوشتیجوجههاي خونی درفراسنجهگوشت، فعالیت آنزیمی و برخیاکسیداتیو 

3مرتضی مهريو2گوایوب نیک،1مختار فتحی

)fathi_mokhtar@yahoo.comول:و(نویسنده مس،دانشگاه پیام نور،استادیار-1
شهر قدساسالمی واحد دانشگاه آزاد،گروه علوم دامیتادیارسو اکارشناسی ارشد آموختهدانش-3و 2

17/7/95تاریخ پذیرش: 13/5/94تاریخ دریافت: 

چکیده
اکسیدانی، پایداري اکسیداتیو گوشت، فعالیت ضعیت آنتیعملکرد، ودارچین بر راي بررسی تاثیر سطوح مختلف پودرآزمایشی ب

جوجه گوشتی یک روزه (راس 450تعداد آزمایشایندرهاي گوشتی انجام شد.هاي خونی درجوجهفراسنجهآنزیمی و برخی
جوجه بود.30مل تکرار و هر تکرار شا5گروه تیماري تقسیم شدند. هر تیمار داراي 3طرح کامال تصادفی بین یک ) در قالب 308

هاي عملکرد رشد به صورت فراسنجهدرصد). 2/0و 1/0اراي سه سطح صفر، آزمایشی عبارت بودند از پودر دارچین (دتیمارهاي
، کلسترول،اوریکقرمز، هموگلوبین، هماتوکریت، اسیدشامل گلوکز، پروتئین، گلبول خونیهايگیري شد. فراسنجهتگی اندازههف

فسفاتاز، آمینوترانسفراز، آلکالینآمینوترانسفراز، آسپارتاتآالنینهاي، فعالیت آنزیملیپوپروتیئن با دانسیته باال، گلیسیریدتري
گیري اندازه42و 21در روزهاي پالسما،TASچنین کبد و پالسما و همMDAاکسیدانی هاي آنتیفراسنجهودهیدروژناز الکتات
روز بعد از کشتار 15گوشت روز کشتار و MDAاري اکسیداتیو گوشت از طریق اختالف میزان گیري فراسنجه پایداندازهشدند.

درصد) سبب افزایش خوراك مصرفی و افزایش وزن شد. همچنین 2/0و 1/0هر دو سطح دارچین (نتایج نشان دادثبت شد.
چنین سبب کاهش و همسما و گوشتپال،کبدMDAکاهش سطح ، ASTآنزیمفعالیت پالسماییدارچین موجب کاهشسطوح

هاي خونی سایر فراسنجه. هیچ تلفاتی در تیمارهاي حاوي دارچین مشاهده نشد. )≥05/0P(شدپالسما کلسترول وگلیسیریدتري
درصد 2/0مکملاز نمود کهگیرينتیجهتوان می.)≤05/0P(داري تحت تاثیر سطوح مختلف دارچین، قرار نگرفتند به طور معنی

هاي گوشتی را بهبود دهد.در جوجهافزایش وزن، کاهش تلفات و افزایش ماندگاري گوشت توان جیره میدارچین در ودر پ

اکسیدانی وضعیت آنتی،هاي گوشتیجوجهدارچین،پارامترهاي خونی، پایداري اکسیداتیو گوشت، : کلیديهاي واژه

مقدمه
سرعت رشد و الرشد امروزي به واسطههاي سریعدر جوجه

. تنش، غیرقابل اجتناب استتنش اکسیداتیومتابولیسم باال، 
ها دهد که وجود اکسیداناکسیداتیو زمانی رخ می

اکسیدانی آنها در سلول بیش از توان آنتیهاي آزاد) (رادیکال
تواند چنین حدس بر این است که تنش اکسیداتیو می. همباشد
هاي متابولیک از جمله آسیت، ساز بسیاري از ناهنجاريزمینه

).15(عارضه مرگ ناگهانی و غیره باشد
هابافتوهاسلولبهنمودنواردآسیبسببتنش اکسیداتیو

لیپیدهايوهاینئپروتسلولی،غشاهايمیتوکندري،ویژهبه
زودرسپیريرخدادموجبنهایتدروشدهسلولیداخل
هاي آزاد رادیکال. ودشمی) آپوپتوزیس(سلولمرگوسلول

واکنش اسیدهاي چرب توانند از مسیرهاي زیادي از جملهمی
که نقطه با اکسیژن تشکیل شوند و پراکسیدها راغیراشباع

هاي تولیدکننده محصوالت فرعی و شماري از واکنشیورود ب
تولید،شوندتجزیه مواد غذایی حیاتی خوراك شناخته می

ویژه رادیکال هیدروکسیل هآزاد بکنند. تولید زیاد رادیکال 
، پروتئین و DNAها مانندسمی منجر به آسیب ماکرومولکول

هاي آزاد مشتق شده از رادیکال).1،31شود (چربی غشاء می
هاي بافتی توانند نقش بسیار مهمی در بروز آسیباکسیژن، می

توانند سبب اکسیداسیون محتویات سلولی از داشته باشند و می
را دارد و سبب آسیب DNAها و حتی یپیدها، پروتئینقبیل ل

). 32،33(شودها میجدي به بافت

هاي درگیر خصوص در بافتهها و باکسیدانی سلولتوان آنتی
ها، قلب و کبد نقش بسیار مهمی در بروز از قبیل شش

هاي ناشی از مشکالت تنش اکسیداتیو خواهد داشت.آسیب
سازي برخی مواد مکملاند که با پیشنهاد کرده

، C، ویتامین Eویتامیناز جمله (اکسیدانی غیرآنزیمیآنتی
هاي گیاهی از قبیل پودر دارچین ) و مکمل10کوانزیم کیو 

و از هاکسیدانی را بهبود بخشیدتوان ظرفیت سیستم آنتیمی
هاي ناشی از تنش اکسیداتیو را این طریق بخشی از آسیب

هاي ها با احیاي رادیکالاکسیدانآنتی).11،22،36(کاهش داد
شیمیایی و شکستن فرایندهاي اکسیداسیون، نقش مهمی در 

).36،37(هاي آزاد دارندها در برابر عمل رادیکالحفظ سلول
هاي و گونهLauraceaeدارچین گیاهی است از خانواده

گونه اند: ها دو گونهترین آنمختلفی دارد که معروف
CinnamomumVerum ، که در بازار تجارت به نام دارچین

واز مرغوب ترین انواع دارچین است سیالن معروف است و
در که رویشگاه آن عمدتاٌ، Cinnamomum Cassiaگونه

و در بازار به نام دارچین چین و چین، ویتنام و اندونزي است
سایگون نامیده می شود. این دو نوع دارچین از نظر کیفیت 

هاي زیادي که از نظر تند ولی به علت شباهتیکسان نیس
خواص و عطر با هم دارند در اغلب مناطق دنیا براي این 

). در بازار ایران 19،26،29دوگونه دارچین تفاوتی قائل نیستند (
شود عمال از اي که به نام دارچین فروخته میتقریبا تمام ادویه

موسیالژ، است. دارچین داراي آمیدون، cassiaنوع دارچین 

عی ساريدانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبی
پژوهشهاي تولیدات دامی
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یک ماده رنگی، اکساالت کلسیم، قند، مانیت، سیناموین، تانن،
متیل هیدروکسی چالکون، اسانس و رزین است. اسانس 
دارچین که تنها قسمت مهم دارچین است به مقدار یک درصد 
در پوست گیاه مذکور وجود دارد. در یک آنالیز فتوشیمیایی از 

ید، اسانس پوست دارچین کاسیا منجر به شناسایی سینامالدئ
هیدروکسی سینامالدئید، سینامیل استیت، کومارین، اوژنول و 

.شدکاریوفیلن به عنوان اجزاي اصلی 
درصد) 65-75سینامالدئید (ترکیب قسمت اعظم اسانس را 

به صورت C9HO132مولکولی با ترکیبدهد تشکیل می
، 5مایعی روغنی مایل به زرد است و بوي قوي دارچین دارد (

پایین آورندهاثرات دارچین از نظر درمانی داراي).19،36،39
. )19،23(اکسیدان استو آنتیاثرات ضد انقباضیقند خون، 

هدف اصلی اکسیدانی دارچین، با توجه به اثرات آنتیبنابراین 
پودر اکسیدانیآنتیبررسی اثرات،از اجراي این تحقیق

ایداري اکسیدانی، پوضعیت آنتهايفراسنجهدارچین بر
خونی هايبرخی فراسنجهو ، فعالیت آنزیمیاکسیداتیو گوشت

هاي گوشتی بود.جوجهدر 

هامواد و روش
یک روزه نر جوجه گوشتی قطعه 450در این آزمایش تعداد 

گروه 3طرح کامال تصادفی بین یک ) در قالب 308(راس 
تکرار و هر تکرار 5تیماري تقسیم شدند. هر تیمار داراي 

تیمارهاي آزمایشی عبارت بودند ازجوجه بود. قطعه 30امل ش
در کیلوگرم درصد پودر دارچین1/0تیمار-2شاهدتیمار- 1

،درصد پودر دارچین در کیلوگرم خوراك2/0تیمار- 3خوراك 
خوراك پرندگان در طول آزمایش، دسترسی آزاد به آب و 

سویا -ذرتها با یک جیره آردي بر پایه داشتند. همه جوجه
.)1(جدول تغذیه شدند

هاي غذایی آزمایشی پایهترکیب جیره- 1جدول
Table 1. Composition of experimental basal diets

جیره آغازینمواد خوراکی
روزگی)10-1(

جیره رشد
روزگی)24-11(

جیره پایانی
روزگی)42-25(

56/437/5865ذرت
کنجاله سویا

گندم
ن گندمگلوت

8/37
10
2

5/36
-
-

9/28
-
-

روغن سویا
کولین کلراید

09/2
08/0

3/1
-

5/2
-

29/025/027/0متیونین
25/012/023/0لیزین

08/003/009/0ترئونین
69/125/114/1دي کلسیم فسفات

24/107/112/1کربنات کلسیم
21/01/01/0جوش شیرین

21/028/025/0نمک
125/020/020/0مکمل ویتامینی

225/020/020/0مکمل معدنی
(ترکیبات شیمایی)

285029003050)کیلوگرمانرژي متابولیسمی (کیلوکالري/
2361/2119پروتئین خام (%)

05/190/086/0کلسیم (%)
5/045/042/0فسفر قابل دسترس (%)

سدیم (%)
(%)کلرید

17/0
24/0

16/0
22/0

15/0
23/0

B2،4گرم ویتامین میلیK،5گرم ویتامین میلیE ،3ویتامین واحدD3 ،30واحد ویتامین A ،1800واحد ویتامین 11000مخلوط ویتامینی حاوي، هر کیلوگرم پیش-1
میلی گرم ویتامین تیامین بود.3گرم ویتامین بیوتین، میلی01/0گرم ویتامین نیکوتینیک اسید، میلیB12 ،50گرم ویتامین میلیB6 ،011/0گرم ویتامین میلی

گرم مس  بود.میلی5گرم سلنیوم، میلی10گرم آهن و میلی80گرم منیزیوم، میلی100گرم روي، میلی80مخلوط معدنی حاوي، هر کیلوگرم پیش-2

هاي مورد نظر به تیمارهاي از روز اول آزمایش مکمل
ها به صورت گروهی در آغاز دوره جوجهاعمال شد. مختلف، 

42ي . در طول دورهشدها محاسبه توزین و میانگین وزن آن
42و 35، 28، 21، 14، 7ها در سنین آزمایش، جوجهروزه

ها، خوراك هاي عملکرد شامل وزن جوجهروزگی فراسنجه
، 42و 21روز . شدمصرفی و ضریب تبدیل خوراك محاسبه 

ساعت گرسنگی دو جوجه از هر قفس به طور 3پس از 
تصادفی انتخاب و از هرکدام نمونه خونی از سیاهرگ زیر بال 

ها بالفاصله سانتریفیوژ شده وپالسماي به گرفته شد  نمونه
درجه سانتیگراد تا زمان آزمایشات - 20دست آمده در دماي 

بعد از قرار هاي پالسما آنزیمی نگهداري شدند سپس نمونه

گیريدر دماي معمولی آزمایشگاه و براي اندازهرفتن گ
اسیداوریک،گلوکز، پروتئین،:هاي خونی شاملفراسنجه

،2ALTهايآنزیمفعالیت،1HDLگلیسیرید،کلسترول، تري
3AST،4ALP،5LDHپارامترهاي وضعیت چنین برايهمو

مورد استفاده قرار 7TASو6MDAاکسیدانی از قبیلآنتی
پایداري اکسیداتیو گوشت، اقدام به گیريبراي اندازهتند.گرف

روز بعد 15در روز کشتار و پراکسیداسیون گوشتگیرياندازه
هاي . براي این کار، بعد از خونگیري از پرندهشداز کشتار 
هر قفس (دو پرنده)، کشتار شده و از بخش سینه از انتخابی 

را بانمونه اولجدا وگوشتییک گرمنمونهدوهر پرنده 
درصد هموژن و سپس در دور 15/1سی کلرید پتاسیم سی10

1- High density lipoprotein 2- Alanine transferase 3- Aspartate transferase 4- Alkaline phosphatase
5- Lactate dehydrogenase 6- Malondialdehyde 7- Total antioxidant status (TAS)
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دقیقه سانتریفوژ نموده و از محلول رویی 10به مدت 3500
. نمونه انجام شدآلدئید ديگیري سطح مالوناندازهآزمایش 

براي دوباره روز، 15گذشت دیگر را در فریزر گذاشته و بعد از
گیرياندازه.)11،15(اده شداستفآلدئید ديسطح مالون

گلیسیرید، و گلوکز خون، اسیداوریک، کلسترول، تريپروتئین 
HDLتوسط دستگاه الکتات دهیدروژناز هاي و فعالیت آنزیم

RAاتوآناالیزر ساخت آمریکا مدل ( در آزمایشگاه ) و1000
آزمایشات مربوط به .پاتوبیولوژي پاستور کرمانشاه انجام شد

کمک بهALT،AST،ALPاي پالسماییهغلظت آنزیم
اکسیدانیآنتیهايفراسنجهوهاي شرکت پارس آزمونکیت

اکسیدانیظرفیت آنتیکبد و پالسما و آلدئیدديمالونشامل
گیري فراسنجه پایداري اکسیداتیو چنین اندازههمپالسما و

روز گوشت آلدئیدديمالونگوشت از طریق اختالف میزان 
در مرکز تحقیقات دارویی روز بعد از کشتار15کشتار و 
دانشگاه علوم پزشکی تبریز صورت گرفت.وابسته به 

)MDA(گیري سطح مالون دي آلدئیدروش اندازه
میکرو لیتـر پالسـما   500آلدیید، مالون ديگیري براي اندازه

درصـد مخلـوط شـده و بعـد از     1لیتر اسید فسفریک میلی3و 
درصـد  6/0یتر محلول تیو باربیتوریک اسـید  لمیلی1ورتکس، 

دقیقـه در داخـل بـن    45به لوله آزمایش اضافه شد و به مدت 
ماري در حال جوش قرار داده شد. سپس لوله آزمـایش را زیـر   

اضـافه  بوتانـل  –Nلیتر میلی3آب سرد خنک کرده، به میزان 
نموده و به مدت یک الی دو دقیقه ورتکس نموده و سپس بـه  

سانتریفیوژ نموده و پـس از  rpm3000دقیقه با دور 10مدت 
جدا کردن فاز آلی (محلول رویی)،  اندازه گیري جـذب نـوري   

بـه عنـوان   بوتانـل –Nنـانومتر در مقابـل   532در طول موج 
بالنک انجام گرفته و نتایج حاصل پس از انتقـال بـه منحنـی    

شـد ن ها تعیـی سرمی نمونهمالون دي آلدییداستاندارد، غلظت 
)11،15.(

پالسما)TAS(اکسیدانی گیري ظرفیت آنتیروش اندازه
ــدازه  ــراي ان ــز شــده، ب ــت از پالســماهاي فری ــري ظرفی گی

هــاي متعلـق بـه آزمایشـگاه   کیـت  ازاکسـیدانی پالسـما   آنتـی 

استفاده شد.راندوکس
هاطرح آزمایشی و تجزیه و تحلیل داده

ب یک طرح کامالً هاي حاصل از آزمایش در قالداده
SASافزار تکرار و با استفاده از نرم5تیمار و 3تصادفی با 

SASمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند ( ). مقایسه 9.1
دار بین میانگین تیمارها با استفاده از آزمون اختالف معنی

LSD.انجام گرفت

و بحثنتایج
عملکرد رشد

3هاي گوشتی هي عملکرد جوجنتایج حاصل از مقایسه
سازي پودر نشان داد که مکمل2در جدولتیمار آزمایشی
داري سبب درصد به طور معنی2/0و 1/0وحدارچین در سط

هاي جوجهدرافزایش خوراك مصرفی و افزایش وزن حاصله 
و افزایش وزن حاصله افزایش مصرف خوراك گوشتی شد. 

ل خاصیت دارچین ممکن است به دلیناشی از پودرپرندگان
ناشی از گی اشتها و کمک به عمل هضم و جذب کنندتحریک

سینامالدهید موجود در دارچین باشد. 
خوراك مصرفی و وزن حاصله را تواندمیسینامالدهید 

و همچنین مانع دهد زیرا سبب تحریک هضم شدهافزایش 
زاي زا و غیربیماريهاي بیماريرشد و انتقال انواع باکتري

هوزن حاصلافزایش عالوه بر این، ).6،7(شودروده می
موجود در دارچین باشد که ترکیباتتواند به علت فعالیت می

سبب افزایش کارایی در مصرف خوراك و موجب افزایش رشد 
گرم پودر دارچین (شامل 2افزودن ، یگزارشدر).12شود (می

ppm60هاي گوشتی در سینامالدهید) به جیره غذایی جوجه
را پرندگانبه طور قابل توجهی وزن گروه شاهد، مقایسه با 
داري در اختالف معنیدر گزارشی دیگر . اما )33(افزایش داد

هاي گوشتی بین تیمارهاي آزمایشی بر عملکرد رشد جوجه
سینامالدهید ppm34تغذیه شده با مکمل جیره غذایی داراي 

ره رشد مشاهده سینامالدهید در جیppm60در جیره آغازین و
.)14(نشد 

روزگی42تاثیر تیمارهاي آزمایشی بر میانگین خوراك مصرفی، افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی در طول دوره - 2جدول
Table 2. Effects of treatments on feed consumption, body weight gain and feed conversion ratio at day 42

ضریب تبدیل خوراكافزایش وزن بدن (گرم)مصرفی (گرم)خوراك تیمار
90/3840شاهد (صفردارچین) c50/1997 b922/1

56/4454درصددارچین1/0 b63/2358 a867/1
10/4720درصددارچین2/0 a50/2417 a952/1

SEM
P-value

9/95
01/0

5/45
00/0

25/0
19/0

.)>05/0Pدار دارند (یکدیگر اختالف معنیهاي با حروف مختلف در هر ستون، بامیانگین

گلبول قرمز، هموگلوبین، (خونی هايفراسنجه
)خونپروتئین، اسید اوریک و گلوکزهماتوکریت، 

نشان داد که استفاده)3(جدول نتایج حاصل از این مطالعه
داري بر معنیدرصد) تاثیر2/0و 1/0(از دو سطح دارچین
پروتئین اسید اوریک و بین، هماتوکریت، گلبول قرمز، هموگلو
که پلیمر اندهگزارش کرد.)<05/0P(پالسما نداشتند 

) موجود در دارچین MHCP(کالکونهیدروکسیمتیل
جایگزین موثر انسولین است که سبب کاهش گلوکز خون 

دار نشدن تاثیر احتماالٌ یکی از دالیل معنی. )16(شودمی

پایین ر دارچین بر گلوکز خون، درصد پود2/0و 1/0سطوح 
بودن سطوح استفاده بوده است.

استفاده از دارچین در کاهش میزان گلوکزخون و میزان 
موثر استلیپیدها درمیان افراد مبتال به دیابت نوع دو مفید و

اثرات دارچین و زنجبیل و سین بیوتیک تحقیق دیگر، در.)3(
هاي گوشتی مورد جوجهبیوتیک را بر عملکرد رشدو آنتی

بررسی قرار دادند و گزارش کردند که تیمارهاي آزمایشی مورد 
داري بر پروتئین تام و گلوکز پالسما استفاده تاثیر معنی

.)26(نداشتند
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هاي خونی برفراسنجهتیمارهاي آزمایشی تاثیر- 3جدول
Table 3. Effects of treatments on blood parameters

گلبول قرمزتیمارهدور
(میلیون در میکرولیتر)

هموگلوبین
(درصد)

هماتوکریت
(درصد)

پروتئین
(mg/dl)

گلوکز
(mg/dl)

اسید اوریک
(mg/dl)

21روز 

10/225/550/279500/238/23903/7دارچین)شاهد (صفر
25/212/620/284838/263/23890/6دارچیندرصد1/0
85/292/545/298788/213/23650/7دارچیندرصد2/0

SEM45/094/050/1061/0350/275/0
P-Value28/017/042/011/048/019/0

42روز

17/222/725/2896/388/24810/4دارچین)شاهد (صفر
92/160/625/2752/300/25225/4دارچیندرصد1/0
75/190/550/2371/325/24400/5دارچین درصد2/0

SEM21/034/010/2058/0280/7280/7
P-Value20/023/047/024/040/021/0

.)>05/0Pدار دارند (هاي با حروف مختلف در هر ستون، با یکدیگر اختالف معنیمیانگین

)HDL(تري گلیسرید، کلسترول، هاي لیپیديفراسنجه
سازي شان داد که، مکملننیز 4جدولموجود در نتایج 

کاهش درصد سبب2/0و 1/0سطوح دارچین در دو سطح 
گلیسرید و کلسترول نسبت به تیمار شاهد شدتريمعنی دار

)05/0P<(سطح داري براما تاثیر معنیHDL نداشت.پالسما
ترکیبات گیاهان داروییدهندگی کلسترول ویژگی کاهش

آنزیمبه دلیل سرکوب کردن فعالیتاحتماالً
HMGCoA) متیل گلوتاریل - 3هیدروکسی-3ردوکتاز

. این آنزیم، آنزیم محدودکننده )10،9() استکوآنزیم آردوکتاز

همچنین بین فعالیت ).13(سنتز کلسترول استمسیر بیونرخ 
هاي گوشتی همبستگی در جوجهخوناین آنزیم و کلسترول

ت دارچین ر ترکیباضمشابه با تحقیق حا. )8(مشاهده شد
گلیسرید و (سینامالدهید، اوژنول و سافرول) سبب کاهش تري

شد2تال به دیابت نوع خون در افراد مبLDLکلسترول و 
کاهش کلسترول خون با ،حاضراما برخالف نتایج .)18(

قسمت در میلیون از عصاره اتري تیمول یا 100سازي مکمل
شدنمشاهده هاي گوشتی ماده هسینامالدهید در خوراك جوج

)19.(

هاي لیپیدي پالسما فراسنجهبرتیمارهاي آزمایشی تاثیر- 4جدول
Table 4. Effects of treatments on lipid parameters in plasma

گلیسیریدتريتیماردوره
(mg/dl)

کلسترول
(mg/dl)

HDL
(mg/dl)

21روز

33/720/1440/57دارچین)شاهد (صفر
13/690/1390/55دارچیندرصد1/0
45/680/1410/52دارچیندرصد2/0

SEM50/370/475/4
P-Value30/025/045/0

42روز
5/110دارچین)شاهد (صفر a0/149 a5/48

0/89دارچیندرصد1/0 b0/115 b2/46
0/85دارچین درصد2/0 c0/105 c4/45

SEM50/570/475/3
P-Value001/0001/049/0

.)>05/0Pدار دارند (هاي با حروف مختلف در هر ستون، با یکدیگر اختالف معنیمیانگین

هاي غیرعملکردي پالسمافراسنجه فعالیت آنزیم
(ALT, AST, LDH, ALP)

1/0(سازي دارچین در دو سطحمکمل،5با توجه به جدول
,ALTداري بر درصد) تاثیر معنی2/0و  LDH, ALP پالسما

فعالیت داراما سبب کاهش معنی،)<05/0P(نداشتند
باال در مقایسه با تیمار شاهد شدند.ASTپالسمایی آنزیم

هاي غیرعملکردي پالسما بودن سطوح پالسمایی آنزیم
، شد کهگزارش).2(تواند نشان از تخریب بافت باشدمی

هاي گوشتی افزودن سطوح مختلف دارچین به جیره جوجه

داري بر کلسترول خون و فعالیت پالسمایی تاثیر معنی
،تحقیقیچنین درهم).17نداشت (ASTوALTهاي آنزیم

آسپارتاتداري بر فعالیت آنزیمتاثیر معنیاسانس دارچین،
، اما فعالیت آنزیم آالنین آمینو ) نداشتAST(آمینوترانسفراز

و 05/0هاي آزمایشی با مکمل ) در گروهALT(ترانسفراز
اسانسی دارچین در مقایسه با گروه حاويروغندرصد 025/0

، ASTدلیل کاهش سطح پالسمایی ).11د (تر بوشاهد پایین
دقیقاً مشخص نیست.
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22......... .......................................................گوشت، فعالیت آنزیمی واکسیداتیو اکسیدانی، پایداري وضعیت آنتی،عملکرددارچین بر پودر سطوح مختلف اثرات

) پالسماALPو ALT  ،AST ،LDHهاي پالسما (فعالیت آنزیمفراسنجهبرتیمارهاي آزمایشی تاثیر- 5جدول
Table 5. Effects of treatments on plasma enzymes (ALT  ،AST ،LDH& ALP) activity

ALTتیماردوره
(U/L)

AST
(U/L)

LDH
(U/L)

ALP
(U/L)

21روز

12/500/2540/3167116دارچین)شاهد (صفر
75/700/2356/1656900دارچیندرصد1/0
75/638/2493/2226850دارچیندرصد2/0

SEM375/0263/49/18950
P-Value37/0001/048/039/0

42روز
12/88/348دارچین)شاهد (صفر a0/1405667

00/123/323دارچیندرصد1/0 b7/835975
62/98/272دارچین درصد2/0 c8/2885575

SEM79/362/853/5353/43
P-Value31/00001/041/061/0

)>05/0Pدار دارند (هاي با حروف مختلف در هر ستون، با یکدیگر اختالف معنیمیانگین

پالسما )TAS(اکسیدانی تاموضعیت آنتیهايفراسنجه
کبد و پالسماMDAو 

) یکی از ترکیبات ثانویه حاصل از MDA(یدئآلدديمالون
فساد ها است که تا حدود زیادي بیانگر اکسیداسیون چربی
استفاده سازي دارچین در سطوح مکمل. )2اکسیداتیو است (

پالسما نداشتTASداري بر تاثیر معنیشده در این آزمایش،
د و پالسما کبMDAدار . اما سبب کاهش معنی)6(جدول 

).>05/0P(نسبت به تیمار شاهد شد
احتماال کبد و پالسما، MDAکاهش قابل مالحظه سطح 

اکسیدانی دارچین و حفاظت از ثرات آنتیي ابه واسطه

گزارش .)23(لیپیدهاي بدن در مقابل پراکسیداسیون باشد
اسانس حاويدرصد روغن1/0غذایی با ند تغذیه جیرهاهکرد

پالسما و مخاط MDAدار غلظت دارچین، سبب کاهش معنی
).11(شددوازدهه در مقایسه با گروه شاهد 

ي اکسیدانی عصارهاثرات آنتی، رخی دیگر از محققینب
دارچین و سیر را بر کبد و کلیه و بافت قلب موش مورد 
بررسی قرار دادند و گزارش کردند که  دارچین و سیر به طور 

بافت قلب را کاهش دادند، دارچین MDAداري میزان معنی
داربافت کلیه و افزایش معنیMDAدارسبب کاهش معنی

MDA) 27بافت کبد شد .(

غلظت مالون دي آلدهید گوشت روز پایداري گوشت (
)کشتارروز بعد از15کشتار و 

اکسیداسیون لیپید یک مکانیسم مهم است، که کیفیت 
دهد و باعث تغییرات مضر در گوشت را تحت تاثیر قرار می

نتایج ).33،35(شودمزه و بو، رنگ، بافت و ارزش غذایی می
بر غلظت درصد پودر دارچین2/0و 1/0اثرات سطوح 

عد از کشتار در ید گوشت روز کشتار و پانزده روز بئآلدديمالون
سازي دارچین سبب کاهش مکملنشان داد که)7جدول(

(افزایش پایداري گوشت) در روز گوشتMDAدار معنی
کاهش احتماال).>05/0P(روز بعد از کشتار شدند15کشتار و
MDAهاي گوشتی که دارچین به جیره گوشت در جوجه

اکسیدانی ها اضافه شده بود به علت خاصیت آنتیغذایی آن

دارچین است. در مطالعات متعددي گزارش شده که دارچین 
خاصیت .)11،21،23(استاکسیدانیداراي خاصیت آنتی

دارچین به علت وجود سینامالدهید است، از این اکسیدانیآنتی
). 24(کیفیت گوشت تولیدي را بهبود دهدتواندرو می

هاسیون لیپید بافتپراکسیدااز مانع تواند میدارچین چنین هم
شود که این (مخصوصا اسیدهاي چرب سیرنشده بافت) 

اندنسبت دادهاکسیدانی دارچین خاصیت آنتیویژگی را به
)22،28(.

تاثیر جیره غذایی سین بیوتیک و مکمل دارچین را بر 
هاي ژاپنی مورد عملکرد رشد و کیفیت گوشت بلدرچین

گرم روغن میلی200که و گزارش کردند بررسی قرار دادند
ید ئاسانس دارچین بر کیلوگرم سبب کاهش مالون دي آلد

و کبدپالسماMDAپالسما،TASهاي بر فراسنجهتیمارهاي آزمایشی تاثیر- 6جدول
Table 6. Effects of treatments on TAS and Malondialdehyde in plasma & liver

پالسماTASتیماردوره
(نانومول در لیتر)

MDAپالسما
لیتر)(نانومول در میلی

MDAکبد
لیتر)ر میلی(نانومول د

21روز

562/1262/4617/1دارچین)شاهد (صفر
675/1837/3625/1دارچیندرصد1/0
731/1837/3776/1دارچیندرصد2/0

SEM051/0102/0050/0
P-Value654/0863/0391/0

42روز

186/2186/4دارچین)شاهد (صفر a981/5 a

527/1757/2دارچیندرصد1/0 b168/4 b

245/2418/2دارچیندرصد2/0 b232/4 b

SEM062/0134/0142/0
P-Value071/00001/00001/0

.)>05/0Pدار دارند (هاي با حروف مختلف در هر ستون، با یکدیگر اختالف معنیمیانگین

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ra

p.
8.

17
.1

8 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

ap
.s

an
ru

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               5 / 8

http://dx.doi.org/10.29252/rap.8.17.18
https://rap.sanru.ac.ir/article-1-862-en.html


23............................ ......................................................................................................................1396/ پاییز 17پژوهشهاي تولیدات دامی سال هشتم/ شماره 

گوشت در مقایسه با تیمارهاي شاهد، آنتی بیوتیک و سین 
که مقدار مالون شده استبیوتیک شد. گزارش 

هاي گوشتی تغذیه شده با پودر دارچین یدگوشت جوجهئدي آلد
.)29یافت (کاهش داري در مقایسه با گروه شاهد طور معنیبه

ند که روغن اسانس مشتق شده از اهگزارش کردچنین،هم

هاي گوشتی را کاهش ید گوشت جوجهئدارچین مالون دي آلد
).38داد (

گیري کلی اینکه، سطوح مختلف پودر دارچین نتیجه
تواند سبب افزایش وزن و افزایش ماندگاري گوشت در می

هاي گوشتی شود.جوجه
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Abstract
An experiment was carried out to evaluate the effects of different levels of cinnamon powder

on performance, antioxidant status and meat oxidative stability in broiler chickens. Four
hundred fifty day-old broilers (Ross 308) were divided into three experimental treatments (with
three levels of 0, 0.1 and 0.2% of Cinnamon powder in diets) in a completely randomized
design. Each treatment had five replications including 30 chicks. The growth performance
parameters were determined weekly. Blood parameters including; plasma glucose, protein, red
blood cell, hemoglobin, hematocrit, uric acid, cholesterol, triglyceride, HDL, enzymes activity
including; ALT, AST, LDH and ALP and antioxidant parameters including; MDA in liver,
plasma and TAS were determined at day 21 and 42. It is also, the meat oxidative stability was
determined as deference MDA in meat at slaughter days and 15 after slaughter. The results
showed that, both levels of cinnamon (0.1% and 0.2%) increased feed intake and body weight.
It is also, Cinnamon levels reduced plasma AST enzyme activity, MDA in liver, plasma and
meat(P≤0.05).Moreover, Cinnamon levels, significantly, reduced cholesterol and triglyceride in
plasma at day 42. No mortality was observed with cinnamon. The other blood parameters were
not affected significantly by treatments (P≥0.05). It can be, supplementation 0.2% cinnamon
powder in diets could improve body weight gain, reduced mortality and increased meat
oxidative stability in broilers.

Keywords: Antioxidant Status, Blood Parameters, Broiler Chickens Cinnamon, Enzymes
Activity, Meat Oxidative Stability
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