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چکیده
زمینه مطالعاتی :استفاده از پسماند گیاهان دارویی می تواند در جیره های مستعد پراکسیداسیون لیپیدی مفید واقع شود.

هدف :این آزمایش به منظوربررسی اثر سطوح مختلف مخلوط پسماند گیاهان دارویی (تایموسولگاریس،منتا پیپریتا،
رزمارینوس افیسینالیس و آنتوم گراوئولنس) در جیرههای غذایی با نسبتهای متفاوت اسیدهای چرب امگا 6-به امگا 3-بر
فراسنجه های خونی ،پایداری اکسیداتیو،صفات کیفی تخم مرغ و پاسخهای ایمنی مرغهای تخم گذار انجام پذیرفت .روش کار:
در این پژوهش از  120قطعه مرغ تخمگذار لگهورن سویه های-الین( W-36در سن  40هفتگی) استفاده شد .مرغها به صورت
تصادفی بین  6تیمار آزمایشی ،متشکل از  4تکرار و  5قطعه مرغ در هر تکرار و در قالب یک آزمایش فاکتوریل  2×3بر پایه
طرح کامالً تصادفی اختصاص یافتند .نتایج :استفاده از جیرههای با نسبت پایین اسیدهای چرب امگا 6-به امگا ،3-موجب
افزایش غلظت مالون دی آلدهید سرم و شاخص رنگ زرده تخممرغ ( )P<0/05و نیز کاهش فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز
( ،)P<0/01غلظت تریگلیسرید پالسما ( )P<0/05و کلسترول زرده تخممرغ ( )P<0/01گردید .تغذیه پرندگان با جیره های
حاوی پسماندهای گیاهی ،شمار لنفوسیتها ،تیتر آنتیبادی علیه ویروس بیماری نیوکاسل و نیز شاخص رنگ زرده،

استحکام پوسته تخممرغ و واحد هاو را به طور معنی داری ( )P<0/05بهبود بخشید .شمار هتروفیلها ،میزان کلسترول و
تری گلیسرید پالسما ( )P<0/05و فعالیت آنزیمهای گلوتامیک پیروات ترانس آمیناز و آلکالین فسفاتاز در سرم پرندگانی که
باجیره حاوی پنج درصد مخلوط پسماند تغذیه شده بودند کاهش یافت ( .)P<0/05نتیجه گیری نهایی :هرچند تغذیه نسبت
پایین اسیدهای چرب امگا 6-به امگا 3-موجب کاهش سطح کلسترول و تری گلیسرید پالسما ،کلسترول تخم مرغ و فعالیت
آنزیمهای کبدی گردید ،اما امکان بروز فساد اکسیداتیو را افزایش داد .با این وجود بهرهگیری از سطح پنج درصد پسماند
گیاهان دارویی توانست موجب بهبود شاخصهای آنزیمی سالمت کبد ،پاسخ های ایمنی سلولی و استحکام پوسته تخم مرغ
شود.
واژگان کلیدی :اسیدهای چرب ،پاسخهای ایمنی ،پسماند گیاهان دارویی ،فراسنجهها خونی ،کیفیت تخممرغ ،مرغ تخمگذار
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مقدمه

بلند زنجیر بسیار غیر اشباع موجود در روغن ماهی ،به

اسیدهای چرب از مهمترین ترکیبات موجود در غشاهای

طور کلی خطر توسعه فساد اکسیداتیو را به شکل قابل

بیولوژیکی بوده و با توجه به وجود یا نبود پیوند دوگانه،

مالحظهای در خون ،بافتها و نیز محصوالت پرندگان

به ترتیب به اسیدهای چرب غیراشباع و اشباع دسته بندی

افزایش میدهند (گالدین و همکاران  .)2007این امر

میشوند .اسیدهای چرب غیر اشباع ،سهم عمدهای را در

بهرهگیری از منابع آنتیاکسیدانی همچون اسانسها و یا

سیالیت غشا به عهده دارند (جامپ  .)2002اسیدهای

فرآوردههای گیاهان دارویی که دارای قدرتهای آنتی-

چربی که بیشتر از یک پیوند دوگانه داشته باشند را

اکسیدانی قابل مالحظهای ،به منظور به حداقل رساندن

اسیدهای چرب با چند پیوند دوگانه میگویند .اسیدهای

سطح اکسیداسیون لیپیدی را دارا میباشند ،بسیار

چرب بر اساس اولین پیوند دوگانه نسبت به گروه متیل به

ضروری میسازد (بوتسوگلو و همکاران .)2005

زیردسته هایی نظیر امگا ،3-امگا 6-و امگا 9-تقسیم

بهرهگیری از گیاهانی نظیر آویشن ،رزماری ،نعناع فلفلی و

و

شوید به دلیل فراوانی ،سهولت دسترسی و دارا بودن

دوکوزاهگزاانوئیک اسید ) (DHAمهمترین و اثرگذارترین

خواص قابل مالحظه آنتیاکسیدانی (یانگ-شاین و

اسیدهای چرب امگا3-با چند پیوند دوگانه هستند که به

همکاران  ،)1999کاهندگی چربی خون (کوبو ،)1993

مقدار زیادی در روغن ماهی وجود دارند .اسیدهای چرب

محرک سیستم ایمنی (آواد و همکاران  )2010و بهبود

امگا 3-وظایفی مانند بهبود شاخصهای سالمت سیستم

شاخص های سالمت کبد (فرناندز و همکاران )1994

قلبی-عروقی (سیدیگویی و همکاران  ،)2008کاهش غلظت

میتوانند به شکل ویژهای مورد توجه قرار گیرند .بر

تریگلیسریدها ،کلسترول و  LDLسرم ونیز افزایش

اساس مطالعات صورت گرفته در رابطه با بروز اثرات

غلظت  HDLخون (چریان و حیات  ،)2009اثرات ضد

بیولوژیک بسیاری از گیاهان دارویی ،استفاده از مخلوط

التهابی (جامپ  ،)2002رشد مطلوب مغز و بهبود

آنها به دلیل بروز اثرات همافزایی ،پتانسیل بسیار

فعالیتهای ذهنی (گادوس  )2008و تعدیل سیستم ایمنی

قویتری را نسبت به استفاده از تک تک آنها نشان داده

(کن و فرنانتز  )2001را بر عهده دارند .به دلیل تاثیرات

است (آلمیدا و همکاران  .)2011در این رابطه نتایج

مثبتی که استفاده از اسیدهای چرب امگا 3-بر

مطالعات قبلی نشان داده است که غلظت کلسترول و کل

شاخصهای سالمت انسان دارند ،در سالهای اخیر

لیپید سرمی بلدرچینهای ژاپنی تغذیه شده با گلهای

تحقیقات فراوانی به منظور توسعه محصوالت غنی شده

گیاهان بابونه و آویشن بهصورت معنیداری کاهش یافته

حیوانی نظیر گوشت و تخم مرغ غنی شده با این منابع

(جندی سالوا و زولی  )2003واستفاده از مخلوط عصاره

اسیدچرب انجام شده است .چرا که پروفیل اسیدهای

گیاهان مرزه ،سنجد و نعناع موجب تقویت سیستم ایمنی

چرب این محصوالت ،به ویژه اسیدهای چرب غیراشباع با

هومورال جوجههای گوشتی شده است (الوینیا و همکاران

چند پیوند دوگانه ،به خوبی می تواند تحت تاثیر پروفیل

 .)2009از آنجا که در طی استخراج مواد موثره گیاهی

اسیدهای چرب جیره پرندگان تغییر کند (لویس و همکاران

مقدار قابل مالحظهای از مواد زیست فعال در پسماندهای

 .)2000از سوی دیگر ،مکمل نمودن خوراک پرندگان با

دورریز ،باقی مانده و با عنایت به قابلیت تغذیه سطوح

منابع اسیدهای چرب امگا 3-و بهخصوص اسیدهای چرب

حاشیهای فیبر در پرندگان بالغ تخمگذار ،میتوان از این

میشوند.

ایکوزاپنتاانوئیک

اسید

)(EPA
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منابع ارزشمند و ارزان دارویی در جیرههای با نسبتهای

هفتگی قرار داشتند .جیرههای آزمایشی بر اساس

باالی اسیدهای چرب امگا ،3-که احتمال فساد اکسیداتیو

توصیههای کاتالوگ سویه مربوطه بهصورت همانرژی و

باالتری دارند ،به خوبی استفاده نمود .بنابراین هدف از

همپروتئین تنظیم گردیدند .برای این منظور در ابتدای

آزمایش حاضر ،بررسی اثر سطوح مختلف مخلوط

آزمایش ،از مواد خوراکی مورد استفاده در جیرههای

پسماند گیاهان آویشن ،رزماری ،شوید و نعناع فلفلی در

آزمایشی (ذرت ،کنجاله سویا ،سبوس و مخلوط پسماند)

جیرههای با نسبتهای مختلف اسیدهای چرب امگا 6-به

بهطور تصادفی نمونهبرداری شد و آنالیز شیمیایی آنها

امگا 3-بر تغییرات چربی های خونی ،آنزیمهای کبدی،

بر اساس روش های توصیه شده ( )2006 AOACانجام

میزان مالون دی آلدئید موجود در سرم ،شمارش تفکیکی

پذیرفت .جیرهها هر هفت روز یکبار تهیه و در سطلهای

گلبولهای سفید ،پاسخ های ایمنی هومورال و صفات

دربداری که برای هر قفس بهطور جداگانه درنظر گرفته

کیفی تخممرغ مرغهای تخم گذار بود.

شده بودند ریخته و در اختیار مرغها قرار گرفت .آب و
خوراک به صورت آزاد دراختیار مرغها قرارداشت و

مواد و روشها

برنامه نوری نیز به صورت  16ساعت روشنایی و 8

کلیات طرح ،تیمارهای آزمایشی و جیره های غذایی

ساعت خاموشی در نظرگرفته شد.

در پژوهش حاضر تعداد  120قطعه مرغ تخمگذار لگهورن
سفید سویه های-الین W36در قالب یک آزمایش
فاکتوریل 2×3بر پایه طرح کامالً تصادفی با دونسبت
اسیدهای چرب امگا 6-به امگا 15/12( 3-و  )1/65و سه
سطح مخلوط پسماند گیاهان دارویی (صفر 2/5 ،و 5
درصد جیره) و با  4تکرار ( 5پرنده در هر تکرار) مورد
استفاده قرار گرفتند (جدول  .)1مخلوط پسماند شامل
ترکیب بقایای حاصل از فرآیند اسانسگیری برگ و ساقه
چهار گیاه دارویی آویشن ،رزماری ،شوید و نعناع فلفلی
به نسبت مساوی بود که به دلیل پتانسیل قابل مالحظه
آنتیاکسیدانی و نیز قابلیت دسترسی به این منابع
ارزشمند انتخاب گردیدند .جهت آغاز آزمایش اصلی،
رکوردبرداری مقدماتی بهمدت 10روز ،بهمنظور بررسی
تولید تخممرغ و عادتپذیری مرغها درنظرگرفته شد.
سپس  24قفس در محدوده تولید یکسان انتخاب و بهطور
تصادفی بین تیمارها توزیع گردیدند .طول دوره آزمایش
 70روز بود و مرغها در شروع آزمایش در سن 40
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جدول -1مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیره های پایه
Table 1- Composition and nutrient content of basal diets
مواد خوراکی()%

بدون پسماند

 2٪/5پسماند

 5%پسماند

)Ingredients (٪

Without byproduct

2.5% byproduct

5% byproduct

ذرت

55.47

55.54

55.60

Corn
کنجاله سویا

21.94

22.54

23.15

Soybean meal
روغن (سویا یا ماهی)

3.00

3.00

3.00

)Oil (soybean or fish
1
پسماند

0.00

2.50

5.00

سبوس گندم

6.26

3.13

0.00

Wheat bran
مونوکلسیم فسفات

1.58

1.59

1.59

Monocalcium phosphate
کربنات کلسیم

10.56

10.52

10.48

Calcium carbonate
نمک طعام

0.27

0.27

0.27

Common salt
بیکربنات سدیم

0.20

0.20

0.20

NaHCO3
ال لیزین هیدرو کلراید

0.02

0.02

0.02

L-Lysine
دی ال متیونین

0.17

0.17

0.17

DL-Methionine
ال ترئونین

0.02

0.02

0.02

0.50

0.50

0.50

Byproduct1

L-Threonine
مکمل معدنی و ویتامینه

2

Vitamin and Mineral premix2

ترکیب شیمیایی
Nutrient composition
انرژی قابل سوخت و ساز (کیلوکالری بر کیلوگرم)

2700

2700

2700

)Metabolizable energy (Kcal/kg
پروتئین خام (درصد)

15.25

15.25

15.25

)Crude protein (%
فیبر خام (درصد)

3.44

3.72

3.99

)Crude fiber (%
کلسیم (درصد)

4.35

4.35

4.35

)Calcium (%
فسفر قابل دسترس

0.46

0.46

0.46

)Available phosphorous (%
لیزین (درصد)

0.78

0.78

0.78

)Lysine (%
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متیونین (درصد)

0.43

0.43

0.43

)Methionine (%
متیونین+سیستین (درصد)

0.68

0.67

0.67

)Methionine + Cysteine (%
ترئونین (درصد)

0.59

0.59

0.59
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)Threonine (%
1مواد مغذی آنالیز شده برای مخلوط پسماند :انرژی قابل متابولیسم  1037کیلوکالری بر کیلوگرم (با بهره گیری از روش سیبالد  2/95 ، )1986درصد چربی خام6/8 ،
درصد پروتئین خام 33/66 ،درصد فیبر خام 6/26 ،درصد خاکستر 0/781 ،درصد کلسیم 0/2،درصد فسفر.
1

=Analyzed composition of the byproduct mixture: AME n= 1073 kcal/kg; Crude protein= 6.8%; Crude fiber=33.66%; Fat
2.95%; Total phosphorus= 0.2%; Calcium= 0.781.
2مقدار مواد معدنی و ویتامین تامین شده توسط مکمل در هر کیلو خوراک8800 IU ،A:؛ 2500IU،D3؛ 11 IU ،E؛  2/2 ،K3میلیگرم؛ 1/5 ،B1میلیگرم؛  4 ،B2میلی-
گرم؛ 8 ،B3میلیگرم؛ 35 ،B5میلیگرم؛ 2/5 ،B6میلیگرم؛  0/5 ،B9میلیگرم؛  0/01 ،B12میلیگرم؛  0/15 ،H2میلیگرم؛ کولین کلراید 466 ،میلیگرم؛ آنتیاکسیدان1 ،
میلیگرم .اکسید منگنز 75 ،میلیگرم؛ اکسید روی 65 ،میلیگرم؛ سولفات آهن 75 ،میلیگرم؛ سولفات مس 6 ،میلیگرم؛ یدات کلسیم 0/875 ،میلیگرم؛ سلنیوم 0/2 ،میلی-
گرم.
2

;Vitamin and mineral premix provided the following per kilogram of diet: vitamin A (from vitamin A acetate), 8,800 IU
cholecalciferol, 2,500 IU; riboflavin, 4 mg; nicotinamide, 35 mg; calcium pantothenate, 8 mg; menadione, 2.2 mg; folic
acid, 0.50 mg; thiamine,1.5 mg; pyridoxine, 2.5 mg; choline chloride, 466 mg; and ethoxyquin, 1 mg; Mn, 75 mg; Zn, 65
mg; Fe, 75 mg; Cu, 6 mg; I [from Ca(IO3)2·H2O], 0.875 mg; and Se, 0.20 mg.

مورد استفاده برای سنجش اسیدهای چرب بلند زنجیر از

تعیین الگوی اسیدهای چرب خوراک
ابتدا کل محتوای چربی نمونههای خوراک با استفاده از
مخلوط کلروفرم :متانول ( ،1:2حجم:حجم) استخراج شد و
سپس برای تولید متیل استر اسیدهای چرب از روش گلی
و همکاران ( )2009استفاده گردید .به منظور تعیین پروفیل
اسیدهای چرب ابتدا استانداردهای اسید چرب شامل اسید
میریستیک ،اسید پالمتیک ،اسیداستئاریک ،اسید اولئیک،
اسید لینولئیک و اسید لینولنیک

(Sigma 6K15,

) Laboratory Centrifuges, Germanyتهیه و پس از
رقیق سازی به دستگاه کروماتوگرافی گازی (گروه علوم
و صنایع غذایی ،دانشگاه صنعتی اصفهان) تزریق شد.
برای تعیین اسیدهای چرب جیره 50 ،میکرولیتر از روغن
به دست آمده در  1میلیلیتر هگزان حل شد و سپس 100
میکرولیتر از متوکسید سدیم متانولی  0/5نرمال به آن
اضافه گردید و به مدت  15دقیقه در دمای اتاق تکان داده
شد .در انتها نمونه متیله شده در تماس با سولفات سدیم
بدون آب قرار گرفت تا رطوبت آن خارج شود .ستون

نوع  HP-88به طول  100متر ،قطر  250میکرومتر و
ضخامت فاز ثابت  0/20میکرومتر بود و از گاز نیتروژن
به عنوان گاز حامل با جریان  1/1میلی لیتر بر دقیقه
استفاده شد .برنامه دمایی ستون به گونه ای طراحی شد
که در دمای  150درجه سانتیگراد به مدت  1دقیقه ثابت
ماند ،سپس با سرعت  5درجه سانتیگراد در دقیقه به
دمای  190درجه سانتیگراد رسید و به مدت  2دقیقه در
این دما باقی ماند .سپس با سرعت  5درجه سانتیگراد در
دقیقه به دمای  240درجه سانتیگراد رسید و به مدت 8
دقیقه دیگر در این دما نگاه داشته شد .آشکارساز دستگاه
از نوع  FIDبا دمای  250درجه سانتیگراد ،دمای تزریق
 150درجه سانتیگراد و حجم تزریق  1میکرولیتر با Split
 1به  30بود.
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فراسنجههای بیوشیمیایی خون

شمارش تفکیکی گلبولهای سفید خون

در پایان دوره آزمایش ،دو پرنده از هر تکرار به طور

جهت شمارش تفکیکی گلبولهای سفید خون ،در روز

تصادفی انتخاب و خونگیری از سیاهرگ بال آنها به عمل

پایانی آزمایش ،از هر تکرار دو پرنده به طور تصادفی

آمد .برای جداسازی سرم ،نمونه ها به مدت  10دقیقه و با

انتخاب و خونگیری از سیاهرگ بال انجام گرفت.

سرعت  4000دور در دقیقه سانتریفیوژ گردیدند .سپس

نمونههای خون در لولههای آزمایش حاوی هپارین ریخته

تا زمان انجام آزمایشات ،نمونههای سرم به صورت

شد و پس از تهیه اسالیدهای میکروسکوپی و رنگآمیزی

منجمد در دمای  -20درجه سانتیگراد نگهداری شدند.

با رنگ رایت -گیمسا ،درصد لنفوسیتها ،هتروفیلها،

در نهایت بررسی فراسنجههای بیوشیمیایی سرم همچون

مونوسیتها ،بازوفیلها و ائوزینوفیلها با بهرهگیری از

غلظت کلسترول تام ،تریگلیسریدها و لیپوپروتئینهای با

روش استدمن و همکاران ( )2001برآورد گردیدند.

چگالی باال ( )HDLو نیز فعالیت آنزیمهای گلوتامیک

تیتر آنتیبادی علیه ویروس عامل بیماری نیوکاسل و

پیرووات ترانس آمیناز ( ،)SGPTگلوتامیک اگزالواستیک

گلبول قرمز گوسفندی ()SRBC

ترانس آمیناز ( )SGOTوآلکالین فسفاتاز ( )ALPبا بهره

برآورد تیتر آنتی بادی علیه ویروس بیماری نیوکاسل و

گیری از کیتهای استاندارد شرکت پارس آزمون (تهران،

گلبول قرمز گوسفندی ( )SRBCطبق توصیه لشکینسکی و

ایران) انجام پذیرفت.

کالسینگ ( )2001انجام شد .بدین منظور پرندگان در روز

سنجش غلظت مالوندیآلدهید ( )MDAسرمی

 41آزمایش ،واکسن نیوکاسل را به صورت تزریق در

غلظت مالوندیآلدهید ( )MDAسرم پرندگان نیز در روز

عضله ران دریافت نمودند 7 .روز پس از دریافت واکسن،

 70آزمایش با بهره گیری از روش بادروی و همکاران

نمونههای خون از سیاهرگ بال دو پرنده از هر تکرار

( )2009اندازهگیری شد .برای این منظور ،مقدار 0/5

جمعآوری گردید .سرم نمونههای خون ،با  10دقیقه

میلیلیتر سرم با  3/75میلیلیتر اسید فسفریک 0/44موالر

سانتریفیوژ و با سرعت  5000دور در دقیقه جـدا گردید و

و  1/25میلیلیتر تیوباربیتوریک اسید  0/67درصد مخلوط

تا انجام آزمایش تعیین تیتر آنتیبادی ،به صورت منجمد

گردید و بهمدت  1ساعت در بنماری  100درجه

در دمای  -20درجه سانتیگراد نگهداری شد .سپس

سانتیگراد قرار گرفت .پس از آن ،نمونهها به مدت 10

برایاندازهگیری تیتر آنتیبادی علیه ویروس نیوکاسل

با

تست مهار هماگلوتیناسیون انجام پذیرفت و تیترهای

سانتریفوژ 4000دور در دقیقه و به مدت  15دقیقه

آنتیبادی بهدست آمده به صورت لگاریتم بر پایه  2بیان

سانتریفوژ شدند و میزان جذب آنها درطول موج 532

گردیدند .همچنین در روزهای  48و  58آزمایش ،به دو

نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر ( Ultramicroplate

قطعه پرنده از هر تکرار 1 ،میلیلیتر سوسپانسیون 7

 )Reader, ELx808, Bio-Tek USAخوانده شد .در نهایت

درصد گلبول قرمز گوسفندی ( )SRBCاز طریق عضله

غلظت مالون دی آلدهید با استفاده از منحنی استاندارد به

ران ( 0/5میلیلیتر در هر عضله) تزریق شد و  6روز پس

دست آمد.

از تزریق اول و  12روز پس از تزریق دوم ،جهت بررسی

دقیقه

داخل

آب

سرد

قرار

گرفتند.

سپس

پاسخهای ایمنی اولیه و ثانویه هومورال ،فرآیند
خونگیری از دو قطعه پرنده به ازاء هر قفس صورت

اثر پسماند گیاهان دارویی بر فراسنجههاي خونی ،صفات کیفی تخم مرغ و پاسخهاي ایمونولوژیک مرغهاي تخم گذار تغذیه شده با نسبتهاي متفاوت ...
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پذیرفت .سرم نمونههای خون با  10دقیقه سانتریفیوژ و با

گرفته شد .واحد هاو نیز به عنوان معیار کیفی سفیده با

سرعت  5000دور در دقیقه جدا گردید و تا زمان برآورد

استفاده از فرمول ذیل محاسبه گردید:

عیار آنتیبادی ،به صورت منجمد در دمای  -20درجه

– ارتفاع سفیده  = 100× log[7/57 +واحد هاو

سانتیگراد نگهداری شد .تیترهای آنتیبادی علیه SRBC

])0/37وزن تخممرغ()(1/7

با بهرهگیری از سنجش هماگلوتیناسیون اندازهگیری
گردیدند و تیترها به صورت لگاریتم پایه  2عکس باالترین
رقتی که در آن آگلوتیناسیون کامل اتفاق افتاده بود ،بیان
شدند.
صفات کیفی تخم مرغ
در روز  35و  70آزمایش از هر قفس سه تخممرغ به
صورتتصادفی انتخاب و صفات کیفی آنها بر اساس
روشهای پیشنهادی هوپاالهتی و همکاران ()2007
ارزیابی گردیدند .هر تخممرغ ،ابتدا توسط ترازوی
دیجیتال با دقت  0/01گرم توزین و سپس استحکام پوسته
آن توسط دستگاه استحکامسنج (FHK, Fujihira
) ،Industry Co., Tokyo, Japanبا دقت  0/1کیلوگرم بر
سانتیمتر مربع ،اندازهگیری گردید .پس از آن ،محتویات
داخلی تخممرغ بر روی سطح شیشهای مخصوص منتقل
شد و با استفاده از میکرومتر سهپایه ،ارتفاع سفیده غلیظ
در سه نقطه به فواصل یکسان از زرده و با دقت 0/01
میلیمتر اندازهگیری و میانگین آنها به عنوان ارتفاع سفیده
تعیین شد .جهت برآورد شاخص زرده ،بزرگترین قطر و
بلندترین ارتفاع زرده توسط کولیس با دقت  0/1میلیمتر
اندازه گیری شد و از تقسیم ارتفاع زرده به قطر آن،
شاخص زرده محاسبه گردید .شدت رنگ زرده نیز با
بهره گیری از مقایسه با نوارهای رنگی استاندارد ( Roche

 )Yolk Color Fan, DSM Co., Switzerlandتعیین شد.
قطر پوسته در سه محل (انتهای باریک ،مرکز و انتهای
پهن) به کمک ضخامتسنج با دقت  0/01میلیمتر (FHK,
) Fujihira Industry Co.,Tokyo, Japanاندازهگیری و
میانگین آنها بهعنوان شاخص ضخامت پوسته درنظر

غلظت کلسترول و تریگلیسرید زرده تخممرغ
برای سنجش غلظت کلسترول و تری گلیسرید زرده
تخممرغ نیز ابتدا عصاره کلروفرم-متانولی زرده استخراج
گردید و سپس غلظت کلسترول آن با استفاده از روش
لیبرمن-بوشارد اندازهگیری شد (بکا و همکاران .)2014
برای این منظور ابتدا مقدار یک گرم زرده با  15میلی لیتر
محلول  2:1کلروفرم-متانول مخلوط گردید .سپس
نمونهها به مدت  10دقیقه با سرعت  2500دور در دقیقه
سانتریفوژ شدند و الیه زیرین یا فاز کلروفرمی به عنوان
عصاره زرده تخممرغ استخراج شد .پس از آن مقدار 0/1
میلی لیتر عصاره زرده با  2/5میلی لیتر محلول رنگزا
(شامل دو حجم انیدریداستیک خالص و یک حجم اسید
استیک غلیظ) مخلوط گردید و به مدت  10دقیقه در آب
سرد قرارداده شدند .سپس میزان  0/5میلی لیتر اسید
سولفوریک غلیظ به نمونه ها اضافه شد و پس از مخلوط
نمودن ،بهمدت  10دقیقه در آب سرد و محیط تاریک قرار
داد ه شد .درپایان با بهره گیری ازدستگاه اسپکتروفتومتر
و نمونه های شاهد (آب مقطر) و استاندارد ( 200میلیگرم
پودر خالص کلسترول در 100میلیلیتر اسید استیک
گالسیال) ،مقدار جذب نوری نمونههای عصاره زرده در
طول موج  560نانومتر قرائت و غلظت کلسترول در هر
گرم زرده محاسبه گردید.
برای برآورد غلظت تریگلیسرید تخم مرغ نیز با توجه به
سطح بسیار باالی آن در زرده ،ابتدا عصاره زرده به
نسبت  1:10با محلول  PBSرقیق شدو سپس با بهرهگیری
از کیت اندازهگیری تری گلیسرید شرکت پارس آزمون
(تهران ،ایران) مورد سنجش واقع گردید.
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طرح آماری وتجزیه وتحلیل دادهها

بروز لیپید پراکسیداسیون سلولی و یا بافتی را تقویت

کلیه دادههای به دست آمده پس از ثبت و ویرایش با

نموده که این امر ضرورت بهکار گیری ترکیبهای

استفاده از رویه  GLMنرم افزار آماری  )2001( SASو

آنتیاکسیدانی در جیره های دارای منابع غیراشباع

در قالب یک آزمایش فاکتوریل 2×3بر پایه طرح کامالً

اسیدهای چرب را بیش از پیش نمایان می کند.

تصادفی تحت تاثیر  6تیمار با  5تکرار و  4مشاهده در هر

از سوی دیگر ،استفاده از باالترین سطح مخلوط پسماند

تکرار مورد آنالیز قرارگرفتند .مقایسه میانگینها با

گیاهان دارویی موجب کاهش معنیدار غلظت کلسترول و

استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن و در سطح احتمال

تریگلیسرید پالسما شد ( .)P<0/05هرچند نتایج برخی از

 5درصد انجام شد .مدل آماری که جهت تجزیه و تحلیل

پژوهشها (یالسین و همکاران  )2009بیانگر نبود تاثیر

داده ها مورد استفاده قرار گرفت به صورت زیر بود Xijk

گیاهان دارویی و یا عصارههای حاصل از آنها بر تغییرات

= µ + Ai + Bj + ABij + eijkکه در آن =Xijkمقدار عددی

چربیهای خونی است ،اما همسو با یافتههای حاضر،

هر مشاهده =µ ،میانگین مشاهدات =Ai ،اثر سطوح مختلف

نتایج چادهری و همکاران ( )2002و اسکوتوا و همکاران

مخلوط پسماند گیاهان دارویی =Bj ،اثر نسبت های مختلف

( )2004نشان دهنده آن است که بهرهگیری از ترکیبات

اسیدهای چرب امگا 6-به امگا =ABij ،3-اثر متقابل سطوح

گیاهی میتواند سبب کاهش قابل مالحظه غلظت کلسترول

مختلف مخلوط پسماند گیاهان دارویی و نسبت های

و یا تری گلیسرید پالسما در مرغ های تخمگذار و یا

مختلف اسیدهای چرب امگا 6-به امگا 3-و  =eijkاثر اشتباه

پستانداران کوچک شود .بر اساس بررسیهای صورت

آزمایشی می باشند.

گرفته ،کاهش غلظت کلسترول ،به دلیل ویژگی
کاهشدهندگی کلسترول عصارههای گیاهی ،از طریق مهار

نتایج و بحث

سیستم آنزیمی  -3هیدروکسی -3 ،متیل گلوتاریل

بهرهگیری از نسبت پایین اسیدهای چرب امگا 6-به امگا-

کوآنزیم  Aردوکتاز (آنزیم محدود کننده سنتز کلسترول)

 3سبب کاهش معنیدار ( )P<0/05غلظت تریگلیسرید

بروز مینماید (اسکوتوا و همکاران .)2004

پالسما و فعالیت آنزیم ALPو نیز تمایل به کاهش غلظت

عالوه بر این ،استفاده از سطح  5درصد مخلوط پسماند

سرمی کلسترول ( )P=0/09و فعالیت آنزیم هایSGPT

گیاهان

آنزیمهای

( )P=0/07و  )P=0/05( SGOTگردید (جدول  .)2این در

سرمی SGPTو  )P<0/05( ALPو نیز تمایل به کاهش

دارویی

سبب

کاهش

فعالیت

حالی بود که تغذیه این نسبت ،سبب افزایشسطح مالون-

غلظت مالون دی آلدهید سرمی گردید ( .)P=0/10بروز این

دیآلدهید خون شد ( .)P<0/05این یافتهها با نتایج تحقیقات

پاسخها می تواند به دلیل حضور ترکیبات آنتیاکسیدانی

الداراجی و همکاران ( )2010مبنی بر اثرات کاهش دهنده

در پسماندها و اعمال ویژگیهای منحصر به فرد مواد

نسبت پایین اسیدهای چرب امگا 6-به امگا 3-بر غلظت

زیست فعال باقیمانده در آنها باشد (آکیال و همکاران

تریگلیسرید و کلسترول پالسماو نیز کاهش فعالیت آنزیم

 .)1998چراکه بیشتر افزایش فعالیت این آنزیمها به عنوان

های  ALPو  SGOTکه بیشتربه عنوان شاخص های

نشانگری برای تظاهر آسیبهای کبدی شناخته شده و

سالمت کبدی در نظر گرفته میشوند در تطابق است.

بهرهگیری از ترکیبها و مواد موثره فنولیک گیاهی

همسو با یافتههای شیدلر و همکاران ( ،)1997افزایش

میتواند با کاهش سطح تیوباربیتوریک اسید کبدی

غلظت مالوندی آلدهید سرمی در این گروه ها ،احتمال

اثر پسماند گیاهان دارویی بر فراسنجههاي خونی ،صفات کیفی تخم مرغ و پاسخهاي ایمونولوژیک مرغهاي تخم گذار تغذیه شده با نسبتهاي متفاوت ...
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موجبات نگهداری بیشتر کبد را فرآهم آورد (آکیال و

متقابل بین سطوح مختلف مخلوط پسماند گیاهان دارویی

همکاران  1998و یانگ-شاین و همکاران )1999؛ در

و نسبتهای مختلف اسیدهای چرب بر شمارش تفکیکی

مطالعه حاضر نیز کاهش فعالیت آنزیمهای پالسمایی کبد

گلبولهای سفید و نیز نسبت هتروفیل به لنفوسیت

قابل مشاهده بود.

معنیدار نبود ،بهطوری که در هر نسبتی از اسیدهای

نکته جالب توجه دیگر آن است که بر اساس تحقیقات

چرب امگا 6-به امگا ،3-به دنبال مصرف باالترین سطح

فلوروپانری و همکاران ( ،)2005استفاده از این گیاهان

پسماند ،نسبت هتروفیل به لنفوسیت کاهش یافت .نسبت

دارویی توانسته است سطح پراکسیداسیون لیپیدهای تخم-

هتروفیل به لنفوسیت همواره به عنوان معیار ارزشمندی

مرغ را نیز در طی دوره نگهداری به تأخیر انداخته و

جهت برآورد شرایط عملکرد ایمنی سلولی پرنده در زمان

موجبات کاهش سطح مالوندیآلدهید موجود در تخممرغ

بروز بسیاری از تنشهای محیطی و یا آلودگیهای

را فرآهم آورد .این امر بیانگر آن است که ترکیبات زیست

میکروبی با حضور اندوتوکسینهای باکتریایی (مانند

فعال گیاهی نهتنها در بافت سیال بدن (خون) میتوانند

لیپوپلی ساکاریدها) درنظر گرفته میشود .بهطوری که در

اثربخش باشند ،بلکه قدرت انتقال به بافتهای احشایی

شرایطی که حیوان تحت تنش است ،درصد هتروفیل

(همچون کبد یا تخمدان) را نیز داشته و به شکل موثری

افزایش و شمار لنفوسیتها کاهش مییابد (شینی و

میتوانند منجر به القای اثرات فیزیولوژیک خود شوند.

همکاران .)2008

یافتههای مربوط به اثرات متقابل منابع مختلف روغن و
سطوح مختلف مخلوط پسماندهای گیاهی نیز بر هیچ یک
از فراسنجههای خونی معنیدار نبود.
استفاده از نسبت های متفاوت اسیدهای چرب امگا 6-به
امگا 3-تاثیری بر شمارش تفکیکی زیر جمعیت های
گلبولهای سفید خونی نداشت (جدول  .)3با این وجود
یافتههای برخی دیگر از مطالعات نشان دهنده کاهش تکثیر
لنفوسیتی در خون و یا بافتهایی همچون طحال ،تیموس
و گرههای لنفی و نیز کاهش تولید سایتوکینها به دنبال
تغذیه سطوح باالی روغن ماهی و یا اسیدهای چرب
EPAو  DHAدر موش (یاگوب و کالدر  )1995و انسان
(میدانی و همکاران  )1993است.
از سوی دیگر ،استفاده از سطح  5درصد مخلوط پسماند
گیاهان دارویی موجب کاهش معنیدار شمار هتروفیلها،
افزایش تعداد لنفوسیتها ( )P<0/05و در نهایت تمایل به
کاهش نسبت هتروفیل به لنفوسیت ( )P=0/06شد؛ هرچند
بر شمار دیگر گروههای لوکوسیتی تاثیری نداشت .اثرات
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 بر3- به امگا6- تاثیر سطوح مختلف پسماند گیاهان دارویی در جیره های با نسبت های متفاوت اسیدهای چرب امگا-2 جدول
)n=8(فراسنجه های خونی مرغهای تخمگذار
Table 2- Effects of different levels of byproduct mixture in hens fed different omega-6 to omega-3 ratio on blood
biochemical parameters (n=8)
MDA
(μmol/L)

ALP
(IU/L)

SGPT
(IU/L)

SGOT
(IU/L)

HDL
(mg/dl)

تریگلیسرید

کلسترول

Triglycerides

Cholesterol

(mg/dl)

(mg/dl)
n-6/n-3 نسبت

n-6 to n-3 ratio
20.12b

1695.1a

207.75

18.98

21.57

1291.67a

151.04

20.44 a

1276.2b

192.58

18.21

26.79

1226.50b

141.85

باال

High
پایین

Low
0.08

18.37

5.65

0.43

4.65

11.13

2.86

SEM
)%( پسماند

20.49

1675.00a

208.75a

19.11

26.65

1301.00a

154.75a

صفر

20.17

1571.88ab

207.12a

18.49

28.88

1283.75a

148.51ab

0.0
2 /5

20.13

1452.63b

184.62b

18.20

21.98

1192.50b

126.11b

2.5
5

0.07

16.58

3.71

0.48

4.58

14.31

2.47

5.0
SEM
n-6/n-3 نسبت

Byproduct (%)

)%(پسماند
20.37
19.98

1640.00
1686.25

213.25
211.00

19.25
18.79

28.25

1357.5

31.25

1300.00

Byproduct(%)
صفر

n-6 to n-3 ratio

165.17

High

152.00

0.0
2 /5

High

باال
باال

19.98

1594.00

199.00

18.92

35.22

1217.5

136.00

2.5
5

1710.00

204.25

18.97

24.53

1244.50

144.32

5.0
صفر

High

20.60

Low

باال
پایین

20.35

1457.50

203.25

18.20

26.52

1267.50

145.02

0.0
2 /5

1311.25

170.25

17.47

28.75

1167.5

136.22

2.5
5

Low

20.33

5.0

Low

0.09

23.41

5.40

0.46

0.04

0.02

0.07

0.10

0.02

0.04

پایین
پایین

13.34

2.91

SEM

0.05

4.61
P-value
0.21

0.03

0.09

n-6/n-3 نسبت

0.16

0.51

0.01

0.02

)%(پسماند

0.26

Byproduct (%)
اثرمتقابل

n-6 to n-3 ratio

0.89

0.06

0.50

0.44

0.95

0.50

Interaction
.)P<0/05(  میانگینهای با حروف غیر مشابه اختلف معنی داری به لحاظ آماری دارند:a-b
a-b

Means with no common superscript are significantly (P<0.05) different.
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جدول -3تاثیر سطوح مختلف پسماند گیاهان دارویی در جیره های با نسبت های متفاوت اسیدهای چرب امگا 6-به امگا 3-بر
شمارش تفکیکی گلبولهای سفید خونی (درصد)n=8 ،
Table 3- Effects of different levels of byproduct mixture in hens fed different omega-6 to omega-3 ratio on
)differential circulating leukocyte count (%, n=8
هتروفیل

لنفوسیت

مونوسیت

ائوزینوفیل

بازوفیل

لنفوسیت/هتروفیل

Heterophile

Lymphocyte

Monocyte

Eosinophile

Basophile

Heterophile:
Lymphocyte

نسبت n-6/n-3
n-6 to n-3 ratio
باال

26.95

70.50

1.54

0.79

0.20

0.38

High
پایین

24.29

73.87

1.20

0.45

0.16

0.33

1.42

1.55

0.23

0.20

0.16

0.06

)Byproduct (%
صفر

27.25a

70.18b

1.06

0.81

0.12

0.39

0.0
2 /5

27.93a

70.12b

1.62

0.68

0.18

0.40

2.5
5

21.68b

76.25a

1.43

0.37

0.25

0.28

1.25

1.49

0.25

0.23

0.18

0.03

Low
SEM
پسماند ()%

5.0
SEM
نسبت  × n-6/n-3پسماند ()%
Byproduct×n-6 to n-3 ratio
صفر
باال
0.0
High
2 /5
باال
2.5
High
5
باال
5.0
High
صفر
پایین
0.0
Low
2 /5
پایین
2.5
Low
5
پایین
5.0
Low
SEM
نسبت n-6/n-3

28.38

68.87

1.75

0.87

0.12

0.31

29.25

68.37

1.25

1.00

0.12

0.43

23.25

74.25

1.62

0.50

0.37

0.31

26.12

71.50

1.50

0.75

0.12

0.37

26.62

71.87

0.87

0.37

0.25

0.37

20.12

78.25

1.25

0.50

0.12

0.26

1.17

1.55

0.21

0.11

0.22
P-value
0.08

0.19

0.15

0.05

0.05

0.74

0.23

n-6 to n-3 ratio
پسماند()%

0.04

0.04

0.06

0.10

0.72

0.06

)Byproduct (%
اثرات متقابل

0.98

0.96

0.94

0.44

0.47

0.98

Interaction
 : a-bمیانگینهای با حروف غیر مشابه اختلف معنی داری به لحاظ آماری دارند (.)P<0/05

Means with no common superscript are significantly (P<0.05) different.

a-b
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 بر عیار3- به امگا6-تاثیر سطوح مختلف پسماند گیاهان دارویی در جیره های با نسبت های متفاوت اسیدهای چرب امگا-4 جدول
)n=8 ،Log2( آنتیبادی علیه گلیول قرمز گوسفندی و ویروس بیماری نیوکاسل
Table 4- Effects of different levels of byproduct mixture in hens fed different omega-6 to omega-3 ratio on the
antibody production titers against sheep red blood cell (SRBC) and Newcastle (n=8, Log 2)

گلیول قرمز گوسفندی
Sheep red blood cells
پاسخ اولیه

پاسخ ثانویه

Primary response

Secondary response

ویروس بیماری نیوکاسل
Newcastle disease virus
n-6 to n-3 ratio / n-6/n-3 نسبت

5.29

4.45

8.40

High/ باال

4.79

5.08

8.26

Low/ پایین

0.52

0.59

0.14

SEM
)%( پسماند

5.12

4.56

7.80b

Byproduct (%)
0.0

5.43

4.86

8.30b

2.5

4.56

4.87

8.90a

5.0

0.56

0.62

0.11

SEM
)%(  × پسماندn-6/n-3 نسبت
Byproduct×n-6 to n-3 ratio

5.37

4.75

8.20

0.0

High/ باال

5.87

4.12

7.80

2.5

High/ باال

4.62

4.50

9.20

5.0

High/ باال

4.87

4.37

8.40

0.0

Low/ پایین

5.00

5.62

7.80

2.5

Low/ پایین

4.50

5.25

8.60

5.0

Low/ پایین

0.55

0.59

0.16

SEM

P-value

a-b

0.27

0.02

0.67

0.39

0.83

0.02

0.79

0.29

0.56

n-6/n-3 نسبت
n-6 to n-3 ratio
)%(پسماند
Byproduct (%)
اثرات متقابل

Interaction
.)P<0/05(  میانگینهای با حروف غیر مشابه اختلف معنی داری به لحاظ آماری دارند: a-b

Means with no common superscript are significantly (P<0.05) different.
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با توجه به کاهش این نسبت و اثرات مثبت مواد موثره

تغذیه جیرههای با نسبت پایین اسیدهای چرب امگا 6-به

گیاهی (به دلیل ویژگیهای آنتی اکسیدانی) و یا آنتی

امگا 3-موجب بهبود شاخص رنگ زرده در پایان  35روز

اکسیدانهای سنتتیک بر شاخصهای ایمونولوژیک سلولی

اول آزمایش ( )P<0/05و افزایش ضخامت پوسته تخممرغ

همچون بهبود فعالیت و تکثیر لنفوسیتها و ماکروفاژها و

( )P=0/08و نیز کاهش کلسترول زرده ( )P<0/01در روز

نیز تولید واسطههای سایتوکینی و نیتریک اکساید در

 70مطالعه شد (جدول  .)5از سوی دیگر ،تغذیه سطح پنج

پرندگان (آواد و همکاران  ،)2010توانایی القای سطوح

درصد مخلوط پسماند گیاهان دارویی ،موجب افزایش

باالی لنفوسیتی جهت بهبود پاسخ های ایمنی سلولی

استحکام پوسته تخممرغ و واحد هاو در  35روز اول

توسط ترکیب گیاهی حاضر ،بدون بروز اثرات التهابی

گردید ( .)P<0/05عالوه بر این ،استفاده از این سطح سبب

سیستمیک (کاهش هتروفیلی) تقویت میشود.

بهبود استحکام و ضخامت پوسته ( P<0/05و  )P=0/07و

همان گونه که در جدول  4ارائه شده است استفاده از

نیز افزایش شاخص رنگ و واحد هاو ( P<0/05و )P=0/09

نسبتهای مختلف اسیدهای چرب امگا 6-به امگا،3-

در پایان دوره آزمایشی شد.

تاثیری بر پاسخهای ایمنی هومورال علیه آنتی ژن های

استحکام پوسته تخممرغ به دو عامل کیفیت بخش معدنی

مورد آزمون نداشت .اما بهره گیری از باالترین سطح

پوسته و ماتریکس پروتئینی پوسته بستگی دارد .در همین

مخلوط پسماند گیاهان دارویی توانست تیتر آنتیبادی

راستا نادیا و همکاران ( )2008گزارش نمودند که ترکیبات

علیه ویروس بیماری نیوکاسل را بهبود بخشد (.)P<0/05

زیست فعال گیاهی با اثرات مثبت آنتیاکسیدانی که بر

این بهبود پاسخ میتواند به دلیل اثرات سودمند ترکیبات

عملکرد سلولهای رحمیمیگذارند ،سبب بهبود رسوب

آنتیاکسیدانی باقیمانده در مخلوط پسماند بر حفظ

کلسیم و تشکیل پوسته گردیدهو از سوی دیگر با بهبود

هموستاز و عملکرد مطلوب ایمونولوژیک سلولهای دخیل

قابلیت جذب پروتئین و نیز ترشح آنزیمهای پانکراسی

در سیستم ایمنی باشد (آواد و همکاران  .)2010چرا که

موجبات استحکام ماتریکس پروتئینی پوسته را فرآهم

این سیستم چه به لحاظ تعداد سلول درگیر و چه به لحاظ

مینمایند.همچنین ،از آنجا که واحد هاو که بیشتربه عنوان

سطح فعالیت های متابولیک دارای گستره وسیعی بوده و

شاخص کیفیت سفیده درنظر گرفته میشود ،همبستگی

لذا به دلیل تولید واسطه های رادیکالی حاصل ،نیاز به

باالیی با ارتفاع ،قوام و میزان پروتئین سفیده دارد

منابع آنتیاکسیدانی ضروری است (وال پرسو و همکاران

(فلوروپانری و همکاران  )2005این احتمال وجود دارد که

 .)2005در توافق با یافتههای حاضر ،بهره گیری از

مواد موثره گیاهی با اثرات قابل مالحظهای که بر

ترکیبات گیاهی مختلفی توانسته است موجبات افزایش

شاخصهای سالمت کبد بر جای گذاشتهاند ،موجب تولید

عیار آنتی بادی علیه ویروس بیماری نیوکاسل را فرآهم

و حضور مقادیر بیشتر آلبومین در سفیده گردیدهاند.

آورد (وال پرسو و همکاران  .)2005عالوه بر این ،اثرات

هرچند همسو با نتایج موریتا و همکاران ( )2003تغذیه

متقابل بین نسبتهای متفاوت اسیدهای چرب امگا 6-به

نسبتهای مختلف اسیدهای چرب امگا 6-به امگا3-

امگا 3-و سطوح مختلف مخلوط پسماندهای گیاهی بر

تاثیری بر محتوای تریگلیسرید زرده تخممرغ نداشت ،اما

عیار آنتیبادی علیه گلبول قرمز گوسفندی و نیز ویروس

بهرهگیری از نسبت پایین اسیدهای چرب امگا 6-به امگا-

نیوکاسل معنیدار نبود.

 3توانست سبب کاهش سطح کلسترول زرده تخممرغ
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گردد .این یافتهها مشابه نتایج به دست آمده توسط کهویی

و همکاران ( )2004و صالح ( )2013است که گزارش نمودند
استفاده از روغن ماهی می تواند به خوبی میزان
کلسترول زرده تخممرغ را کاهش دهد .این محققان کاهش
سطح  VLDLتولید شده در کبد و نیز سطح پایینتر منابع
خونی کلسترول،به دنبال مصرف اسیدهای چرب بسیار
غیر اشباع  EPAو  DHAرا عامل بروز این اثر می دانند.
با این وجود اثرات متقابل بین سطوح مختلف مخلوط
پسماند گیاهان دارویی و نسبت های مختلف اسیدهای
چرب امگا 6-به امگا 3-بر کلسترول زرده تخممرغ
معنیدار نبود و به دنبال افزایش سطح پسماند گیاهان
دارویی در نسبتهای مختلف اسیدهای چرب امگا 6-به
امگا ،3-سطح کلسترول تخممرغ کاهش یافت(.)P=0/10
به عنوان یک نتیجهگیری کلی ،هرچند تغذیه نسبت پایین
اسیدهای چرب امگا 6-به امگا 3-موجب کاهش سطح
کلسترول و تری گلیسرید پالسما ،کلسترول تخم مرغ و
فعالیت آنزیمهای کبدی گردید ،اما احتمال بروز فساد
اکسیداتیو را افزایش داد .با این وجود بهرهگیری از سطح
پنج درصد پسماند گیاهان دارویی توانست موجب بهبود
شاخص های آنزیمی سالمت کبد ،پاسخ های ایمنی سلولی
و استحکام پوسته تخم مرغ را فراهم آورد.
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جدول  -5تاثیر سطوح مختلف پسماند گیاهان دارویی در جیره های با نسبت های متفاوت اسیدهای چرب امگا 6-به امگا 3-بر صفات کیفی تخم مرغ
Table 5- Effects of different levels of byproduct mixture in hens fed different omega-6 to omega-3 ratio on egg quality traits
وزن پوسته

ضخامت پوسته

استحکام پوسته

شاخص شکل

(گرم)

(میکرو متر)

)(kg/cm2

Shape index

Eggshell
)weight (g

Eggshell
thickness
)(μm

0-35

35-70

0-35

35-70

شاخص زرده

Yolk index

رنگ زرده

Yolk color

واحد هاو

Haugh unit

Eggshell
strength
)(kg/cm2
0-35

35-70

0-35

35-70

0-35

35-70

0-35

35-70

0-35

کلسترول

تریگلیسرید

زرده)(mg/g

زرده)(mg/g

Yolk
Cholesterol

Yolk
Triglyceride

35-70

نسبت n-6 to n-3 ratio/ n-6/n-3
باال High /

8.40

8.85

44.62

42.57

2.59

2.48

0.75

0.77

0.49

0.39

7.57b

7.57

پایین Low /

8.29

8.73

43.99

43.11

2.54

2.62

0.76

0.77

0.39

0.40

8.11a

7.86

87.31

SEM

0.29

0.28

1.78

1.15

0.16

0.17

00.02

0.01

0.06

0.01

0.28

0.28

1.31

2.32

0.0

8.19

8.52

42.94

42.03

2.40b

2.33b

0.76

0.77

0.38

0.39

7.60

7.21b

85.46

14.05a

229.25

77.09

13.17b

233.08

0.12

6.41

79.20

پسماند(Byproduct (%)/ )%
81.63b

74.84

13.82

226.25

2.5

8.30

8.80

44.46

43.41

2.56ab

2.55ab

0.75

0.77

0.54

0.39

7.79

7.76ab

83.63ab

77.54

13.77

234.25

5.0

8.56

9.13

45.44

44.47

2.74a

2.76a

0.75

0.76

0.40

0.40

8.10

8.20a

85.90a

81.97

13.25

233.00

SEM

0.31

0.30

1.75

1.19

0.12

0.18

0.01

0.01

0.05

0.02

0.26

0.23

1.35

2.42

0.13

6.32

6.57c

83.64

نسبت  × n-6/n-3پسماند (Byproduct ×n-6 to n-3 ratio/ )%
باالHigh/
باال High/
باال High/
پایین Low/
پایین Low/
پایین Low/
SEM

8.71

8.51

43.49

42.41

2.48

2.32

0.75

0.76

0.39

0.39

7.56

0.0
2.5

8.22

8.82

45.22

42.54

2.54

2.43

0.758

0.78

0.68

0.39

7.20

7.60b

85.82

5.0

8.25

9.24

45.02

42.75

2.76

2.66

0.75

0.76

0.40

0.41

7.95

8.57a

87.00

8.39

8.54

42.38

41.59

2.31

2.34

0.78

0.79

0.38

0.40

7.64

7.85b

83.61

0.0
2.5

8.17

8.77

43.59

44.40

2.58

2.66

0.75

0.76

0.40

0.40

8.42

7.87

85.98

5.0

8.35

8.96

45.86

47.23

2.72

2.94

0.76

0.76

0.39

0.39

8.26

0.27

0.29

1.73

1.17

0.13

0.17

0.01

0.01

0.08

0.01

0.25

0.68

0.70

0.64

0.08

0.62

0.23

0.18

0.92

79.20
80.39
78.01
75.64
83.77

13.95
14.17
14.05
13.70
13.37

229.75
225.00
233.00
222.75
243.50

7.87b

92.95

69.77

12.45

233.00

0.26

1.36

2.35

0.18

6.27

P-value
نسبت n-6/n-3
n-6 to n-3 ratio

0.19

0.89

0.01

0.34

0.31

0.34

0.005

0.46
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پسماند()%

0.43

)Byproduct (%
اثرات متقابل

0.75

0.22
0.88

0.34
0.73

0.07
0.13

0.05
0.75

0.04
0.73

0.47
0.40

0.75
0.26

0.17
0.22

0.82
0.43

0.48
0.25

0.02
0.03

0.04
0.40

0.09
0.28

0.20
0.10

0.40
0.13

Interaction
 : a-cمیانگینهای با حروف غیر مشابه اختلف معنی داری به لحاظ آماری دارند (.)P<0/05

Means with no common superscript are significantly (P<0.05) different.

a-c
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Introduction: It has been demonstrated that an enhancement in n-3 polyunsaturated fatty acids of the
eggs can suppress the saturated fatty acids, and therefore it causes to production of eggs with better
lipid profile as well as nutritional contents (Hayat et al., 2010); however, the eggs containing higher
levels of omega-3 polyunsaturated fatty acids make them more susceptible to lipid peroxidation
(Baucells et al., 2000). Nowadays, the scientists utilize the medicinal plants or theirs byproductsas
beneficial natural antioxidants (Jirovetz et al., 2006). Therefore, the current study was carried out to
assess the effect of different levels of herbal by-product mixture on some blood parameters,
immunological responses and egg quality of laying hens received different omega-6 to omega-3 ratios.
Material and methods: A total of 120 laying hens, 40 weeks of age, were assigned to 6 experimental
diets with 4 replicates and 5 birds in each replication. Dietary treatments consisted of three levels of
medicinal plants’ by-product (0, 2.5 and 5%) and two omega-6 to omega-3 ratios (15.12 and 1.65) in a
2×3 factorial arrangement based on completely randomized design. The experiment lasted for a total of
80-d including 10 d for adaptation and 70 d as main recording period.Birds were housed in a
windowless hall containing battery cages (45 × 50 cm2) with the light program of 16L: 8D. Hens had
free access to water and to the experimental diets. Body weights were recorded at the beginning and at
the end of the experimental period. Three eggs were collected from each replicate on days 35 and 70,
and egg quality indices including shape index, yolk index, Haugh unit, yolk color, eggshell weight,
eggshell thickness, and eggshell breaking strength were measured. Yolk cholesterol of three eggs per
replicate was extracted by the Folch method, with consideration of the modifications done by
Washburn and Nix (1974) at the end of study and estimated by the colorimetric Libermann-Burchard
method. Blood samples of two hens per replicate were collected at the final trial day and centrifuged
(3000×g for 15 min). Sera samples were harvested and stored (−20°C) until further analysis for
concentrations of serum cholesterol, triglycerides and HDL, and also the enzymatic activity of serum
glutamic pyruvic transaminase, serum glutamic-oxaloacetic transaminase, and alkaline phosphatase by
using turbidometric method as described by Hosseini-Vashan et al. (2012). The concentration of
malondialdehyde(MDA) was assessed by the method of Badraoui et al. (2009) with minor
modifications. On d 70 of trial, 500 µl of serum was mixed by 3.75 ml of 0.44 mol/l phosphoric acid,
1.25 ml 0.67% thiobarbiotic acid, and 2.5 ml distilled water. The mixture was incubated at 100 °C for 1
h. After cooling, it was centrifuged at 4,000×g for 10 min and the absorbance was measured at 532 nm
using an automated spectrophotometer. On d 41 of the trial, Newcastle vaccine was sprayed and three
hens of each cage were randomly selected after one week and bled from wing vein. Sera were separated
by centrifugation (5000 × g for 10 min) and antibody titers against Newcastle disease virus were
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measured by Hemagglutination halter test using commercially available V-form ELISA plates
according to the manufacturer’s instructions.Two randomly selected birds 70 days of age from each
pen were bled and differential counts of leukocytes were performed by screening a Gimsa-stained slide.
The different subpopulations of leukocytes were enumerated and the heterophil:lymphocyte ratio was
calculated as described by Stedman et al. (2001).
Results and discussion: Feeding low dietary ratio of omega-6 to omega-3 led to a significant increase
in serum malondialdehyde concentration (P<0.05) and egg colour index (P<0.05), and also a
remarkable decrease in serum alkaline phosphatase enzyme activity (P<0.05), serum triglyceride,
(P<0.05) and yolk cholesterol concentrations (P<0.01). As indicated by Al-Daraji et al. (2010), serum
enzymes activities were decreased in laying quail received supplemental fish oil; however, Alparslan
and Zdogan (2006) showed that serum glutamic-oxaloacetic transaminase was higher in broilers fed
fish oil. Moreover, herbal by-product mixture caused an improvement in antibody titer against
Newcastle disease virus (P<0.05) and lymphocytes percentage (P<0.05) as well as egg yolk colour
index (P<0.01), eggshell hardness (P<0.05) and Haugh unit (P<0.05). Improvement in humoral
immune responses by medicinal plants, such as rosemary, thyme, oregano and clove bud (Nadia et al.
2008; Taheri Gandomani et al. 2014) in layers has been seen due to the remarkable antioxidant
activities of these bioactive compounds (Labban, 2014). In addition, level of 5% herbal by-product
mixture in diet was led to a reduction in heterophil percentage (P<0.05), blood cholesterol and
triglyceride concentrations (P<0.05), and alkaline phosphatase and serum glutamic pyruvic
transaminase enzyme activities (P<0.05). A decrease in serum cholesterol concentration could be
related to hypocholesteromic activity of herbal essential oils via hepatic 3- hydroxyl -3-methylglutaryl-coenzyme A reductase inhibition, the rate-limiting enzyme of cholesterol biosynthesis in
smooth endoplasmic reticulum (Srinivasan, 2004), and also stimulation of hepatic cholesterol-7hydroxylase converting cholesterol to bile acids leading to facilitate the biliary cholesterol extraction
(Babu and Srinivasan, 1997).
Conclusion: Our results indicated that though feeding low dietary ratio of omega-6 to omega-3
decreased serum triglyceride and cholesterol concentrations, yolk cholesterol content and liver enzymes
activities, it increased the probability of lipid peroxidation. Furthermore, supplementation of the
highest level of herbal by-product blend could improve the liver health indexes, cellular immunity
responses and eggshell hardness.
Keywords: Blood parameters, Egg quality, Fatty acids, Immunological responses, Laying hens,
Medicinal plants’ by-product

