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 خالصه

بعد از تولک بر اساس درصد  یهفتگ 67در سن  w –36 ینال -یها یهگذار سومرغ تخم 191تعداد  یشآزما یندر ا

کلسترول  یزانمبر گندم  یهبر پا یرهدر ج یمبره موم زنبور عسل با و بدون آنز یرتاثو جهت بررسی و وزن بدن انتخاب  یدتول

 لیدر قالب فاکتور یطرح کامال تصادف کی در ها¬رغم مورد استفاده قرار گرفت. سرم و تخم مرغ اسیونیدو شاخص اکس

نیمی از و سپس به  میگندم تنظ یبر مبنا هیپا رهیج کیشدند.  میمرغ در هر تکرار تقس 8تکرار با 4و  ماریت7 ه( ب1×3)

شده  میبه سه قسمت تقس زیها ن رهیاز ج کیهرو ه شد افزود گرم در تن( 055)بره مومهای آزمایشی بر اساس طرح  رهیج

نتایج نشان داد که افزودن پودر بره  .شدافزوده  النازیزا هیگرم درتن( برپا 055 ای 105، 5)  میسطح آنز کیو هر قسمت 

پودر بره  با استفاده از (.>p  51/5داری باعث کاهش کلسترول زرده تخم مرغ و سرم خون شد)موم به جیره به صورت معنی

 (TAC) (. سطح آنتی اکسیدان کل سرم >p  51/5سرم و زرده تخم مرغ بطور معنی داری کاهش یافت ) MDAموم میزان 

در سطح یک درصد آنزیم مشاهده   TACبا افزودن آنزیم به جیره تحت تاثیر قرار گرفت و باالترین سطح  یداربطور معنی

(. بطور >p  50/5داری تحت تاثیر اثرات متقابل آنزیم و بره موم قرار گرفتند)بطور معنی  TACکلسترول سرم و زرده و .شد

توان چنین نتیجه گرفت که بره موم باعث بهبود شاخص آنتی اکسیدانی در تخم مرغ و سرم خون مرغ شد و کلی می

 همچنین سطح کلسترول زرده تخم مرغ را نیز کاهش داد.

 

 مالون دی آلدهید -کلسترول  –تخم مرغ -ره مومب –آنزیم–آنتی اکسیدان  :کلمات کلیدی

 

 

 مقدمه: .1

 

ترکیبات بدون داشتن اثرات  استفاده از افزدنی های طبیعی در جیره طیور در در جهان رو به گسترش است. این  

دی برای جانبی و باقیمانده به عنوان محرک رشد باعث بهبود عملکرد تولید حیوانات و طیورمی شوند. بنابراین، محققان زیا

بره   .جیره طیور برای بهبود سالمتی و عملکرد در تالش هستند دریافتن مواد افزودنی خوراکی طبیعی همانند بره موم 

بره موم مخلوطی از مقادیر مختلف موم زنبور و رزین ها  .باشددر دنیا معروف می  Propolisیا  Bee glueموم که به نام  

ن، بویژه از جوانة گلها و برگها جمع آوری شده است. در حین جمع آوری بره موم است که توسط زنبور عسل از گیاها

 ترکیبات اصلی موجود در بره موم .[0]همچنین موم با آن مخلوط میگردندرزینها، مقداری بزاق و سایر ترشحات زنبور و 

رزین ها،  %00تا  40شامل  است تمتفاو آن دیتول روش و یآور جمع زمان مکان، به بسته موم بره باتیترک نوع و مقدار
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 و نهایتامیو ،یآل باتیترک از آن گرید درصد 0 و گل گرده درصد 0 روغن فرار، %15درصد موم و اسیدهای چرب،  30تا  10

ها بخش اعظم فالونوئیدها را تشکیل می دهند که همراه با تعدادی از فنول ها و اسیدها در این . رزیناست یمعدن عناصر

می گردند. بره موم حاوی مقادیر باالی از فالونوئیدهاست که دارای اثرات داروشناسی و فیزیولوژیک است. روغن  ماده یافت

ویژگی  این که دارد هم اکسیدان آنتی ویژگی موم بره .[0]های فرار بره موم دارای فعالیت ضد میکروبی و ضد قارچی است

 دهند می تشکیل را موم بره رزینی قسمت اعظم بخش فالوونوئیدها [.14] است بهتر Cویتامین  اکسیدان آنتی خاصیت از

 سرطانی ضد و قارچی ضد ویروسی، ضد ضد باکتریایی، اکسیدان، آنتی خواص بیشتر و باشد می موم بره فعال جز در واقع که

ه محتوای فالونوئید آن مانند فعالیت آنتی اکسیدانی بره موم عمدتا ب  .[1]می باشد ماده این به مربوط موم بره التهابی، ضد و

کورستین، فالون، ایزوفالون، فالونون، آنتوسیانین، کاتچین و ایزوکاتچین که قادر به تخریب رادیکال های آزاد و در نتیجه 

اثرات مخرب بر  یلدل بهسنتزی های اکسیدانیکاربرد آنت ز آنجا کها .[1]حفاظت در برابر پراکسیداسیون لیپید است

 به[. 8]است  کاهش انواع سرطانها در بدن رو به یجادکبدی و ا یمهایآنز فعالیت : مختل کردنیرکننده نظ سالمت مصرف

سایر خواص  اکسیدانی وآنتی با توجه به خواص .می تواند به عنوان یک جایگزین مناسب مطرح شود بره مومرسد نظر می

باعث بهبود سطح آنتی اکسیدانی سرم خون و تخم  است مکنم گندم پایه بر درجیره بره موم استفاده از شده دیگر مطرح

  ول شود.رمرغ و کاهش کلست
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بعد از تولک بر اساس درصد  یهفتگ 67در سن  w –36 ینال -یها یهگذار سومرغ تخم 191تعداد  یشآزما یندر ا

کلسترول  یزانمبر گندم  یهبر پا یرهدر ج یمو بدون آنزبره موم زنبور عسل با  یرتاثو جهت بررسی و وزن بدن انتخاب  یدتول

 لیدر قالب فاکتور یطرح کامال تصادف کی در ها¬رغم استفاده قرار گرفت.مورد  سرم و تخم مرغ یداسیونو شاخص اکس

بر  هیپا هریج کیشدند.  میمرغ در هر قفس( در هر تکرار تقس 4قفس مجاور هم با 1مرغ )  8تکرار  با 4و  ماریت7 ( با 1×3)

از  کیهرو افزوده شد  گرم در تن( 055)بره مومهای آزمایشی بر اساس طرح  رهیجنیمی از و سپس به  میگندم تنظ یمبنا

افزوده  النازیزا هیگرم درتن( برپا 055 ای 105، 5)  میسطح آنز کیشده و هر قسمت  میبه سه قسمت تقس زیها ن رهیج

( 1شامل:  یشیآزما یها یرهروزه انجام شد. ج 18به مدت دو دوره  یهفتگ کی یعادت ده هدور یکپس از  یشآزما .شد

( جیره کنترل بر پایه گندم +  3آنزیم، ppm105( جیره کنترل بر پایه گندم +  1جیره کنترل بر پایه گندم بدون آنزیم،

ppm055،ه گندم +  ( جیره کنترل بر پای0( جیره کنترل بر پایه گندم بدون آنزیم + بره موم، 4آنزیمppm105  آنزیم + بره

 مرغ احتیاجاتجداول  بر اساس آزمایشی های جیرهبود. آنزیم+ بره موم ppm055(جیره کنترل بر پایه گندم +  7 موم،

 در کاری انرژی کیلو 1735 و خام پروتئین درصد 17 ( شد فرموله مشابه پروتئین و انرژی با w-36الین  های سویه تخمگذار

درصد  10/1درصد سبوس، 4درصد پوسته صدف، 80/8کنجاله سویا،  00/14، درصد گندم79حاوی  کنترل جیره )کیلوگرم

کل سرم  یداناکس یآنت یزانسرم خون و م کلسترول.بودها سایر ریز مغذی درصد روغن و3/1دی کلسیم فسفات، 

با روش  ای¬تک نقطعه یشو آزما یانساخت کشور اسپا ral.co 617- CLima)با استفاده از دستگاه )  یشیآزما های¬نمونه

از آزمایش اسید تیوباربیتوریک استفاده شد.  و سرم  زرده های¬انجام شد. برای اندازه گیری پراکسیداسیون چربی یفتومتر
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شرح  [6]و همکاران  گالبرتکه به وسیله  TBAثانویه اکسیداسیون، توسط روش  محصولبه عنوان  MDAدر این آزمایش 

 های داده اندازه گیری شد. در نهایت [9]و همکاران   پاسینول زرده طبق روش رمیزان کلست .شد گیری¬ازهاند داده شده

 بررسی و قرار گرفت آماری تحلیل و تجزیه مورد GLMرویه  از استفاده با و SAS [01]افزار  نرم توسط شده آوری جمع

 صورت گرفت. توکی آزمون از استفادهبا  داده ها میانگین بین اختالفات بودن دارمعنی

 

 

 نتایج وبحث. 3

 

کلسترول سرم و زرده تخم مرغ و  , MDA یتخمگذار بررو یمرغ ها یرهدر ج یمبره موم زنبور عسل و آنز یرتاث

صورت به به جیره  بره موم آورده شده است. نتایج نشان داد که افزودن پودر 1در جدول ,سرم یدانیاکس یسطح کل آنت

میلی گرم میزان  19توانست  پودر بره موم (.>p  51/5شد)کاهش کلسترول زرده تخم مرغ و سرم خون باعث  یدارمعنی

میلی گرم  31ل زرده را در صد گرم کاهش دهد. همچنین میزان کلسترول سرم خون نیز با روند مشابهی به میزان روکلست

 کاهش گذارتخم هایمرغ در را پالسما لسترولبره موم ک کهداده شد  نشان  بطور مشابه ای در دسی لیتر کاهش یافت.

 قابل طور موشهای تغذیه شده با بره موم به کبد، و پالسما گلیسیرید تری و که کلسترول شدگزارش  همچنین .[4]داد

 موم بههای تغذیه شده با برهموش در کبد ردوکتاز HMG-CoA پروتئین. شاهد کاهش یافت گروه با مقایسه در توجهی

چربی  و بدن چربی تجمع بره موم، تجویز که است د که ممکننآنها بیان کرد. بود کنترل گروه از کمتر دارییمعن طور

 یمباعث تنظ یبترت ینبه ا بره موم .کاهش دهد چربی ها متابولیسم به مربوط های بیان ژن پروتئین تغییر از طریق خون را

 . [7]شود یسما مکلسترول زرده و پال یزانکلسترول بدن در جهت کاهش م

هرچند که با افزودن آنزیم مقدار کلسترول زرده و پالسما افزایش یافت ولی این افزایش معنی دار نبود. علت افزایش 

تواند به دلیل تجزیه پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای و در نتیجه بازچرخش بهتر صفرا کلسترول در اثر استفاده از آنزیم می

 باشد.

ها  زرده و سرم خون مرغ (MDAداری بر مالون دی آلدهید)گذار اثرات معنیبره موم در جیره مرغ تخم استفاده از پودر

 یدمالون دی آلده(. >p  51/5سرم و زرده تخم مرغ بطور معنی داری کاهش یافت ) MDAداشت بطوری که میزان 

سرم، پالسما، بافت ها  ی،شامل مواد خوراک یولوژیکیهای ب مونهن یشترباشد و در ب یم یچرب یداسیونپراکس ییمحصول نها

مواد واکنش دهنده با  یلهبه وس یچرب یداسیونتوسعه پراکس ینشود بنابرا یم یافت یچرب یداسیونپر اکس یجهو ادرار در نت

این نتایج همراستا با میزان آنتی اکسیدان کل  .شود یینتع یدسطوح. مالون دی آلده یلهبه وس یتواندم یژناکس

خون مرغ ها بود بطوری که با افزودن بره موم به جیره سطح آنتی اکسیدان کل بطور معنی داری افزایش یافت  TAC))سرم

(50/5  p<.) بره موم گرم میلی 405 از استفاده که استفاده از که شد گزارش مشابه با نتیجه بدست آمده در این آزمایش 

 شد، MDA سطوح اساس بر پالسما لیپید پراکسیداسیون در اریمعنی د جیره مرغ تخمگذار باعث کاهش در کیلوگرم بر

 افزایش بره مومتغذیه کرده بودند با که هایی گروه در( SOD و TAC) اکسیدان آنتی های آنزیم همچنین میزان

  C ویتامین با تخمگذار های مرغ غذایی های مکمل که [33]سون و همکاران گزارش  با ها یافته این .[31]یافت

از  ناشی استرس تواند می عصاره الکلی بره موم(  کیلوگرم/  گرم 0 و 1) بره موم و( غذایی رژیم کیلوگرم بر گرم میلی(250

شود  می MDA سطح کاهش به منجر که TAC فعالیت افزایش با اکسیداتیو آسیب از دهد و کاهش تنش گرمایی را

 میلی 3 و 155 ،155) بره موم جیره حاوی که دریافتند [4]ان نانی و همکارالعالوه بر این  .داردجلوگیری کند مطابقت 

گزارش کردند ‘ [1]دسیلوا و همکاران  .است گذار شدههای تخممرغ پالسمای TAC سطح افزایش باعث( کیلوگرم بر گرم
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 H2O2 ر برابرغشایی د های چربی از -1: آنتی اکسیدانت مطرح شود ماده یک عنوان به تواندبره موم به دالیل زیر میکه 

 پذیر واکنش بره موم با مقابله با اکسیژن ایجاد شده، منادیون توسط که O2 استرس به پاسخ در -2 محافظت می کند

(ROS )دیسموتاز اکسید سوپر بره موم -3 به حفظ وضعیت عمل میکند Cu / Zn در که هایی فنول پلی .را فعال می کند 

 و هاهورمون از برخی کنند،می مهار را خاصی های آنزیم که اند شده اثبات دارند، وجود خام بره موم ای رزین قسمت

با این حال، این خواص  [. 31]برندمی بین از ها رامیکروارگانیسم و آزاد های رادیکال کنند،می تحریک را نوروترانسمیترها

ل متعددی از قبیل فصل، پوشش گیاهی می توانند بسته به ترکیبات و محتوای پلی فنل که به نوبه خود بستگی به عوام

 [.31]منطقه، روندهای جغرافیایی و وضعیت بره موم )تازه یا کهنه ( تغییر کنند

ها معنی دار نبود. سطح آنتی اکسیدان کل سرم بطور معنی دار با افزودن آنزیم  زرده و سرم خون مرغ  MDAاثر آنزیم بر 

 در سطح یک درصد آنزیم مشاهده شد.  TACح به جیره تحت تاثیر قرار گرفت و باالترین سط

کلسترول سرم و زرده تخم  , MDAدر جیره مرغ های تخمگذار برروی  یمبره موم زنبور عسل با و بدون آنزاثرات متقابل 

شود کلسترول سرم همانطور که در جدول مشاهده میآورده شده است.  1در جدول  مرغ و سطح کل آنتی اکسیدانی سرم

سرم و زرده MDA. سطح (P<0.05)بطور معنی داری تحت تاثیر اثرات متقابل آنزیم و بره موم قرار گرفتند TACو زرده و

  .تخم مرغ تحت تاثیر اثرات متقابل آنزیم و بره موم قرار نگرفت

 
ده تخم مرغ و کلسترول سرم و زر , MDA یتخمگذار بررو یمرغ ها یرهدر ج یمبره موم زنبور عسل با و بدون آنز یرتاث :1جدول 

 ,.سرم یدانیاکس یسطح کل آنت

 (>50/5P) دارند داریمعنی تفاوت آماری نظر در هر ستون، از مشابه غیر حرف با هایمیانگین

 
 

 

 

 

 

 

ح بره سط

 موم

  

MDA زرده 

(µg/g) 
MDA  سرم 

(µg/ml) 

 آنتی اکسیدان سرم

(mmol/dl) 

کلسترول 

 (mg/100gr)زرده

کلسترول 

 (mg/dl)سرم

0  1.90a 1.79a 2.0b 182a 211a 

1  1.39b 1.52b 2.14a 163b 179b 

SEM 0.08 0.04 0.06 2.4 2.7 

P-value  <.01 <.01 0.05 <.01 <.01 

Enzyme      

0 1.61 1.63 1.79c 169 192 

1 1.62 1.67 2.37a 172 197 

2 1.70 1.67 2.05b 175 195 

SEM 0.09 0.05 0.08 3 3.4 

P-value NS NS <.01 NS NS 
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سرم و زرده تخم مرغ و کلسترول  , MDAدر جیره مرغ های تخمگذار برروی  یمآنز وبره موم زنبور عسل اثرات متقابل   -2جدول 

 سطح کل آنتی اکسیدانی سرم.

 (>50/5P) دارند داریمعنی تفاوت آماری نظر در هر ستون، از مشابه غیر حرف با هایمیانگین

 

 

 گیری نتیجه. 4

 

های آزاد در خون و تخم مرغ به طور موثری توانسته از تشکیل رادیکالتوان چنین نتیجه گرفت که بره موم بطور کلی می

د و همچنین سطح کلسترول وتی اکسیدانی در تخم مرغ و سرم خون مرغ شبهبود شاخص آنباعث  و ها ممانعت کندپرنده

 و در نتیجه باعث بهبود محصول تولیدی و سالمت پرندگان شود. هدزرده تخم مرغ را نیز کاهش د
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ABSTRACT 
In this experiment, 192 layer hens w -36 strain at 76 weeks of age were used to investigate the 

effect propolis with different level of enzymes in wheat-based diet on serum and egg yolk 

cholesterol and oxidation index. The layer hens were selected based on the percentage of 

production and body weight, and allocated to 6 treatment in a completely randomized design with 

factorial arrangement (3 × 2) with 4 replicates and 8 hens in each replicate. The factors include 3 

level of xylanase basis enzyme (0, 250 or 500 mg per kg) and 2 level of propoils( 0 and 500 mg per 

kg). The data collection was performed after a week adaptation and experiment was lasted for two 

28 days’ period. The results showed that adding propolis to diet significantly reduced egg yolk and 

serum cholesterol (p <0.01). The amount of MDA and egg yolk decreased significantly (p <0.01) 

with using propolis powder. Serum total antioxidant levels (TAC) were significantly affected by 

adding the enzyme to the diet and the highest level of TAC was observed at 1% enzyme level. 

Cholesterol of serum and yolk and TAC were significantly affected by the interactions of enzymes 

and propolis (p <0.05). In general, it can be concluded that propolis improved the antioxidant index 

in eggs and serum layer blood, and also reduced the level of egg yolk cholesterol. 
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