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چكيده
آزمایشی به منظور بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گلربگ زعفران بر شاخصهای عملکردی ،صفات کیفی تخممرغ و رشد سلولهای رسطانی
در مرغهای تخمگذار انجام گرفت .در این آزمایش از  200قطعه مرغ تخمگذار سویه هایالین  W36در قالب طرح کامال تصادفی با چهار
تیامر ،پنج تکرار و  10قطعه مرغ در هر تکرار استفاده شد .تیامرهای آزمایشی شامل :تیامریک :شاهد (جیره پایه) ،تیامردو :جیره پایه +
 40 ppmعصاره گلربگ زعفران ،تیامرسه :جیره پایه  60 ppm +عصاره گلربگ زعفران ،تیامر چهار :جیره پایه  80 ppm +عصاره گلربگ
زعفران بود .نتایج این تحقیق نشان داد که مرصف خوراک ،رضیب تبدیل ،وزن تخممرغ و توده تخممرغ در کل دورهی آزمایشی تحت
تاثیر تیامرها قرار نگرفت ( .)P<0/05درصد تولید تخممرغ تحت تاثیر تیامرهای آزمایشی قرار گرفت( .)P>0/05وزن زرده ،وزن پوسته،
واحد هاو ،ضخامت پوسته و رنگ زرده بطور معنیداری تحت تاثیر تیامرهای آزمایشی قرار گرفتند ( .)P>0/05در تیامر سه باالترین میزان
ارتفاع زرده ،وزن زرده ،وزن پوسته و ضخامت پوسته مشاهده شد .همچنین باالترین میزان واحد هاو در تیامرهای یک و چهار و بیشرتین
رنگ زرده در تیامرهای سه و چهار مشاهده شد.تیامرهای آزمایشی بر بازدارندگی رشد سلولهای رسطانی  MCF-7و  PC3در غلظتهای
مختلف در شکل وابسته به غلظت تاثیر معنیداری داشتند ( .)P>0/05نتایج به دست آمده از این آزمایش نشان داد که افزودن عصاره گلربگ
زعفران باعث بهبود کیفیت تخممرغ و اثر بازدارندگی بر روی سلولهای رسطانی میشود و بهرتین دزهای مورد استفاده از گلربگ زعفران
در تیامرهای سه و چهار مشاهده گردید.
کلامت کلیدی :عصاره هیدروالکلی زعفران ،صفات کیفی تخممرغ ،سلولهای رسطانی ،مرغهای تخمگذار
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The effect of hydroalcoholic extract of saffron petals on egg laying performance of Leghorn chickens and the inhibitory
effects of obtained eggs on the growth of MCF-7 and PC3 cancer cells
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An experiment was performed to investigate the effect of hydroalcoholic extract of saffron petals on performance indices,
egg quality and cancer cells in laying hens. , Five replicates and 10 chicken pieces per replicate were used. Experimental
treatments included: treatment: control (basic diet), Timardo: basic diet + 40 ppm saffron petal extract, treatment: basic diet
+ 60 ppm saffron petal extract, treatment four: basic diet + 80 ppm saffron petal extract. The results of this study showed
that feed consumption, conversion ratio, egg weight and egg mass were not affected by the treatments during the whole
experimental period (P <0.05). The percentage of egg production was affected by experimental treatments and increased
significantly (P <0.05).Yolk weight, shell weight, units, shell thickness and yolk color were significantly affected by experimental treatments (P <0.05). As in the three treatments, the highest yolk height, yolk weight, shell weight and shell thickness were observed. Also, the highest amount of units was observed in treatments one and four and the highest yolk color
was observed in treatments three and four. Experimental treatments had a significant effect on growth inhibition of MCF-7
and PC3 cancer cells at different concentrations in concentration-dependent form (P <0.05). The results of this experiment
showed that the addition of saffron petal extract improves egg quality and inhibitory effect on cancer cells and the best doses
of saffron petal used were observed in treatments three and four.
Keywords: Hydroalcoholic extract of saffron, Qualitative traits of eggs, Cancer cells, Layers

 کاهش اسرتس، رهایی از چالشهای رودهای،تکثیر سلولهای ایمنی
 کاهش مرگ و میر و افزایش تیرت آنتیبادی کمک میکنند،اکسیداتیو
 زعفران به عنوان یک داروی گیاهی استفاده، از مدتها قبل.)19(
 ترکیب مختلف در زعفران وجود دارد که شامل150  بیش از.میشود
 مواد معدنی و ویتامینها است، لیپیدها، پلی پپتیدها،کربوهیدراتها
 زعفران در معالجهی بسیاری از بیامریها در متدنهای باستانی مورد.)15(
 تحقیقات پیرشفته در مورد خصوصیات بیوشیمیایی.استفاده بوده است
و فیزیوشیمیایی زعفران همراه با فعالیت زیستی ترکیبات زعفران نقش
آن را در داروسازی مدرن تأیید کرده است که خواص دارویی آن به
 زعفران.دلیل وجود ترکیبات فرار و غیر فرار موجود در زعفران میباشد
،کروسین همراه با لیکوپن-α  کروستین و، سافرانال،دارای پیکروکروسین
Ca،  کاروتنها است همچنین غنی از عنارص همچونβ  وα ،زاگزانتین
،A  و بسیاری از ویتامینها مانند ویتامینMn  وP،Mg ،Se ،Cu ،Fe ، Zn
 جدا از کاربردهای. میباشدC  نیاسین و ویتامین، ریبوفالوین،اسید فولیک
 تحقیقات اخیر بر استفاده از آن در کاهش آسیب،زعفران در طب سنتی
 تعدیل سیستم ایمنی بدن و، مبارزه با عفونتها و التهابها،اکسیداتیو

مقدمه
در سالهای اخیر استفاده از زعفران به عنوان یک افزودنی برای بهبود
کیفیت تخممرغ و ثبات اکسیداتیو زرده تخممرغ مورد توجه بوده
 استفاده از، با توجه به مرضات آنتیاکسیدانتهای مصنوعی.)5( است
زعفران که حاوی آنتیاکسیدانتهای طبیعی هست؛ گزینه مناسبی برای
 گیاهان رسشار از چندین ماده.)14( جلوگیری از فساد اکسیداتیو است
 این ترکیبات تحت.)19( شیمیایی فعال زیستی یا فیتوشیمیایی هستند
 گلیکوزیدها، آلکالوئیدها، ساپونینها، ترکیبات فنولیک،فالونوئیدها
 اثرات مفید مواد شیمیایی گیاهی را.)20( و ترپنوئیدها قرار میگیرند
 ضدقارچی و آنتیاکسیدانی، ضدویروسی،میتوان به خواص ضدمیکروبی
 ادویه جات و، استفاده از گیاهان دارویی (گیاهان.آنها نسبت داد
عصاره آنها) به عنوان جایگزینهای ارگانیک به دلیل افزایش آگاهی
در مورد ایمنی غذا و خطرات ناشی از استفاده بیرویه از آنتیبیوتیکها
 گیاهان ارزان هستند و به راحتی در دسرتس م باشند.افزایش یافته است
و در مقایسه با آنتیبیوتیکها هیچگونه سمی بر روی محصوالت نهایی
 افزایش، مواد شیمیایی گیاهی به بهبود عملکرد.حیوانات ایجاد منیکنند
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به عنوان یک عامل ضد درد تأکید میکند ( .)20گلربگ زعفران ،به عنوان
یک محصول فرعی مهم زعفران ،ساالنه در مقادیر زیادی (بیش از 10
هزار تن در سال) تولید میشود و معموالً به عنوان یک محصول زائد
دور ریخته میشود .خواص آنتیاکسیدانی گزارش شده گلربگ زعفران
به احتامل زیاد به ترکیبات فنولی آن مانند کروسین و کامفرول نسبت
داده میشود ( .)26برخی از پروتئینهای تخممرغ و پپتیدها میتوانند
در درمان رسطان استفاده شوند .مطالعات متعددی وجود دارد که
فعالیت ضدرسطانی پروتئینهای تخممرغ را نشان میدهد ،و این امر
از طریق مکانیسمهای مختلفی از جمله القاء آپوپتوز ،محافظت در برابر
آسیب دیاکسی ریبو نوکلئویک اسید( )DNAکاهش توانایی تهاجمی
سلولهای رسطانی و افزایش فعالیت سمیت سلولی و فعالیت ضدزایی
سلولها صورت میگیرد .قبل از اینکه یک عامل ضد رسطان جدید مورد
استفاده قرار گیرد ،نیاز به آزمایشات در داخل بدن( )in vivoو مطالعات
انسانی است توسعه یافته میباشد .تا به امروز  ،به استثنای لیزوزیم،
بیشرت مطالعات روی پروتئینهای تخممرغ در رشایط آزمایشگاهی انجام
شده است .عالوه بر این ،داروهای ضد رسطان فعلی دارای مشکالت
متعددی هستند ،از جمله مسمومیت با سلولهای طبیعی و هزینه باال.
پروتئینها و پپتیدهای تخممرغ میتوانند بر زنده ماندن سلولها تأثیر
بگذارند .بنابراین ،آزمایش سمیت روی سلولهای طبیعی برای افزودن
به داروهای ضدرسطان موجود رضوری است .با این حال ،آزمایش سمیت
تنها در چند مطالعه انجام شده است ،و اکرث آنها فاقد تحقیقات در مورد
مکانیسم مولکولی زیرین هستند.تعدادی گزارش در مورد مسیرهای
عالمتدهی سلولی مرتبط با رسطان (به عنوان مثال PI3K/AKT/mTOR،
 )pathway, p53 pathway, NF-κB pathway, MAPK pathwayوجود
دارد .بنابراین الزم است که مسیرهای سیگنالدهی دخیل در تأثیر
پروتئینها و پپتیدهای تخممرغ بر روی سلولهای رسطانی مطالعه
شود .انتظار میرود مطالعات آینده در مورد فعالیتهای ضدرسطانی
پروتئینها و پپتیدهای تخممرغ شامل آزمایش سیتوتوکسیک دربدن(in
 )vivoو به دنبال آن مطالعات انسانی باشد ،به این امید که مکانیسمهای
مولکولی و مسیرهای سیگنالینگ سلولی درگیر شود( .)17هدف از انجام
این پژوهش بررسی اثرات سطوح مختلف عصاره هیدروالکلی گلربگ
زعفران بر عملکرد تولیدی ،صفات کیفی تخممرغ و تاثیر زرده تخممرغ

حاوی زعفران بر رشد سلولهای رسطانی میباشد.
مواد و روشها
این آزمایش در مرغداری سپید مرغ چناران انجام شد .در این تحقیق از
 200قطعه مرغ تخمگذار سویه هایالین  39 W36هفته در قالب طرح
کامال تصادفی با چهار تیامر ،پنج تکرار و  10قطعه مرغ در هر تکرار
استفاده شد.
عصارهگیری گلربگ زعفران
قبل از رشوع آزمایش تهیه عصاره از گلربگ زعفران انجام شد .گلربگها
به همراه خامه وکالله بودند .گلربگها به همراه خامه و کالله در سایه
خشک شدند .سپس آسیاب و با اتانول  50درصد شیک و صاف شد.
استخراج با نسبت یک به  10با اتانول  50درصد به مدت دو ساعت
صورت گرفت .سپس به ترتیب تغلیظ و جداسازی حالل ،خشک کردن
با روش خشککن افشانهای ،الک کردن و بستهبندی انجام شد .ترکیبات
موثر یا متابولیتهای ثانویه در عصاره گلربگ زعفران در جدول  1گزارش
شده است (.)9
پودر حاصل با کربنات کلسیم پودری به عنوان کریر در آسیاب رپیدمیل
( )Raped millکه متشکل از یک قندان رسامیکی با رسپوش و گلولههای
رسامیکی گرد بود ،با دور  350دور در دقیقه آسیاب شدند و بعد از تهیه
مکمل ابتدا آن را در  10 kgجیره در یک میکرس کوچک مخلوط گردید و
سپس در میکرس افقی مخلوط شد.
جیرهها بر اساس احتیاجات توصیه شده سویه و با نرمافزار UFFDA
تنظیم شد و اجزا و ترکیبات جیره در جدول  2آورده شده است .این
آزمایش در مدت  12هفته (سه دوره  4هفتهای) از رشوع تولید مرغها
تا پایان پیک تولید انجام گرفت.
تیامرهای آزمایشی عبارتند از :تیامر یک :شاهد (جیره پایه) ،تیامردو:
جیره پایه  40 ppm +عصاره گلربگ زعفران .تیامرسه :جیره پایه ppm +
 60عصاره گلربگ زعفران .تیامر چهار :جیره پایه  80 ppm +عصاره گلربگ
زعفران.
صفات عملکردی
میزان خوراک مرصفی طبق راهنامی سویه مورد نظر ( )13در نظر گرفته

جدول  -1ترکیبات موثر یا متابولیتهای ثانویه در عصاره گلربگ زعفران.
ترکیبات

مقادیر

کل ترکیبات فنلی()mg

3/42

کل فالونوئیدها ()mg/g

2/75

کامپفرول ()%

12/6

کروسین ()%

0/6

آنتوسیانین ()mg/l

1712
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شد .در طی آزمایش مرصف خوراک روزانه ( ،)grتعداد و تولید تخممرغ
( )day/hen/grو رضیب تبدیل خوراک محاسبه شد .مرصف خوراک روزانه
هر تیامر ،با اندازهگیری باقیامنده خوراک مرصفی در روز بعد و کرس
آن از مقدار کل خوراک در نظر گرفته شده برای هر تیامر محاسبه شد.

وزن تخممرغ با استفاده از ترازو دیجیتال با دقت  0/01اندازهگیری
میشد .درصد تولید ،وزن تخممرغ و رضیب تبدیل خوراک با استفاده از
فرمولهای زیر بدست آمد:
Pd = (Te/n) × 100

جدول  -2اجزا و ترکیبات جیره پایه.
ماده خوراکی

(درصد) %

ذرت

49/5

سویا

28/0

گندم

10/0

کربنات کلسیم

8/5

روغن

0/8

دی کلسیم فسفات

2/1

منک طعام

0/25

جوش شیرین

0/15

مکمل ویتامینه*

0/25

مکمل معدنی**

0/25

دی ال متیونین

0/2

آنالیز محاسباتی جیره
انرژی قابل متابولیسم ()kcal/kg

2696

پروتئین خام ()%

17/24

کلسیم ()%

3/69

فسفر قابل دسرتس ()%

0/493

سدیم ()%

0/18

کلر ()%

0/18

متیونین ()%

0/46

متیونین-سیستئین ()%

0/744

الیزین ()%

0/903

ترئونین ()%

0/65

*ترکیب مکمل ویتامینه برای هر کیلوگرم جیره شامل IU3200000 :ویتامین  A، IU1320000ویتامین  8000 IU ،D3ویتامین  1000 E، mg/kgویتامین
 1000 mg/kg ،K3ویتامین  2200 mg/kg ،B1ویتامین  3200 mg/kg ،B2ویتامین کالبان mg/kg12000 ،نیاسین،B9 360 mg/kg ،B6 1600 mg/kg ،
 mg/kg30 ،B12 mg/kg9بیوتین 44000 mg/kg ،کولین ،آنتیاکسیدان ** .3000 mg/kgمکمل معدنی بدون منگنز برای هر کیلوگرم جیره پایه شامل:
 32000 mgروی 3200 mg ،مس 480 mg ،ید 88 mg ،سلنیوم 16000 mg ،آهن** .میزان منگنز جیره پایه اندازهگیریشده در آزمایشگاه 79/01 mg/kg
به دست آمد.
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در این فرمول % :Pd ،تولید روزانه :Te ،تعداد تخممرغ هر واحد آزمایشی،
 :nتعداد مرغ هر واحد آزمایشی است.
وزن تخممرغ

EW = EWT/n

در این فرمول :EW ،میانگین وزن تخم مرغ روزانه :EWT ،وزن کل تخم
مرغ هر واحد آزمایشی :n ،تعداد تخممرغ تولیدی هر واحد آزمایشی
است.
رضیب تبدیل

FCR = FI/Em

در این فرمول :FCR ،رضیب تبدیل خوراک هر واحد آزمایشی:FI ،
مرصف خوراک هر واحد آزمایشی :Em ،توده تخممرغ هر واحد آزمایشی
(درصد تولید رضبدر میانگین وزن تخممرغ تقسیم بر  )100است.
صفات کیفی تخممرغ
جهت بررسی برخی صفات کیفی در هر ماه ،تعداد چهار عدد تخممرغ
از هر تکرار انتخاب و پس از وزنکشی و ثبت آن ،شاخص شکل تخممرغ،
شاخص زرده ،رنگ زرده ،ضخامت پوسته (میانگین ضخامت پوسته در
سه ناحیه انتهای پهن ،انتهای باریک و ناحیه استوای تخممرغ با دقت
 ،)±0 /01 mmوزن پوسته( ،)،±0 /01 gواحد هاو و وزن تخممرغ اندازه
گیری شد.
شاخص شکل با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد.
SI= (EW / EL ) × 100

در این فرمول :SI ،شاخص شکل : EW ،وزن تخم مرغ : EL ،طول تخم
مرغ است.

آزمایش سلولی
آزمایشات کشت سلول رسطانی در آزمایشگاه سلولی در گروه
زیستفناوری قارچهای صنعتی جهاد دانشگاهی مشهد و بر اساس
تغییراتی در روش گزارش شده قبلی انجام شد .)22( .بر اساس این
روشها ،سلولهای رسطان سینه( )MCF-7درمحیط کشت  RPMIو
سلولهای رسطان پروستات ( )PC3در محیط کشت  DMEMکشت
شدند .هر دو محیط کشت  RPMIو (DMEMبه صورت محلول حاوی
بیکربنات سدیم) با  %10رسم جنین گاوی(( )FBSغیرفعال شده با
حرارت) ترکیب شده و پس از فیلرتاسیون با کمک فیلرت  ،0/22 μmبرای
کشت سلول استفاده شدند .رسطان سینه یکی از شایعترین رسطانهای
مربوط به خانمها بوده و رسطان پروستات هم شایعترین رسطان در
مردها گزارش شده است و به همین دلیل این ردههای سلولی انتخاب
شدند .کشت سلول در فالسکهای اسرتیل با سطح رشد  75 cm2دارای
درب فیلرتدار انجام پذیرفت و سپس پاساژ سلولی صورت گرفت .انجامد
و احیای سلولی با استفاده از تجربیات طرح قبلی انجام شد ( .)21بطور
خالصه ،انجامد بر روی سلولهای در فاز تصاعدی رشدی و در محیط
کشت تازه مخصوص انجامد (حاوی  FBSوDMSO (Merck, Darmstadt,
 )Germanyبه نسبت  9به  1انجام گرفت .در آخر اثر غلظتهای مختلف
زرده تخممرغ بر روی مامنعت از رشد و تکثیر سلولهای رسطانی
( )Antiproliferationبر اساس تغییرات و بهینه سازی با تست  MTTانجام
شد (روش رنگسنجی که جهت بررسی میزان زنده بودن سلولها پس از
تاثیر ماده موردنظراست) .جذب نوری توسط دستگاه نانودراپ (BioTek
 )Instruments, USAدر  570نانومرت خوانده شد .درصد سلولهای زنده
در مقایسه با شاهد منفی (که  %100در نظر گرفته شد) محاسبه شد (.)22
آنالیز دادهها

جدول  -3اثرات عصاره هیدروالکلی گلربگ زعفران بر شاخصهای عملکردی در مرغهای تخمگذار.

تیامر

کل دوره
مرصف خوراک ()gr

رضیب تبدیل

وزن تخم مرغ ()gr

درصد تولید تخم مرغ

توده تخم مرغ

تیامر یک

116/245

2/283

58/657

87/2 b

51/153

تیامر دو

107/967

2/138

58/359

86/6 b

50/557

تیامر سه

108/709

2/181

59/099

84/6 b

49/991

تیامر چهار

106/623

2/026

58/561

90/0 a

52/719

SEM

3/566

0/091

0/462

2/2

1/299

p-value

0/259

0/292

0/717

0/0001

0/502

a,bمیانگین های با حرف غیر مشابه در هر ردیف ،از نظر آماری تفاوت معنی داری دارند ( :P)، SEM>0/05میانگین خطای معیار .تیامریک :شاهد (جیره پایه) ،تیامردو :جیره
پایه  ppm40 +مکمل زعفران .تیامرسه :جیره پایه  ppm60 +مکمل زعفران .تیامر چهار :جیره پایه  ppm80 +مکمل زعفران.
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این آزمایش در قالب طرح کام ًال تصادفی ساده و طرح کامال تصادفی
با چند مشاهده(صفات کیفی تخم مرغ) در هر تکرار با ترتیب با
مدلهای زیر انجام شد:

تخممرغ به طور معنیداری افزایش یافت ( )P>0/05بطوریکه تیامر
چهار باالترین درصد تولید تخممرغ را نسبت به باقی تیامرها به خود
اختصاص داد .با این حال باقی شاخصهای عملکردی (مرصف خوراک،
رضیب تبدیل ،وزن تخممرغ و توده تخممرغ) تحت تاثیر تیامرهای
آزمایشی قرار نگرفتند (.)P<0/05

Yij = µ + Ti + eij

Yijk= µ + Ti + eijk +ɛijk

در این مدلها :µ ،میانگین صفت :Ti ،اثر تیامر آزمایشی :ɛijk ،اثر خطای
منونهبرداری :eijk ،اثر خطای آزمایشی است .دادههای حاصل از آزمایش با
استفاده  GLMنرمافزار آماری  ،SASمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
در صورت معنیدار شدن اختالف میانگین ،از آزمون دانکن برای مقایسه
میانگین تیامرهای مختلف استفاده شد.
همچنین برای آنالیز آماری کشت سلولی با استفاده از نرمافزار SPSS
نسخه  22استفاده شد .در آزمایشات سلولی ،بر اساس دستورالعمل کار
با کشتهای سلولی ( )16متامی آزمایشات به صورت حداقل  3تکرار
کامال مستقل ( )independent replicationدر روزهای جداگانه انجام شد.
در هر تکرار مستقل (هر پلیت  96خانه) ،تعداد  3چاهک به هر تیامر
اختصاص داده شد (به عنوان  .)Sub-Sampleفاکتور اصلی به عنوان تیامر
(متغیر مستقل) عبارت بود از 4 :نوع جیره غذایی که در قالب تخممرغ
حاصله از مرغهای تغذیه شده با این جیرههای غذایی مورد مطالعه
قرار گرفت .سپس زرده تخممرغ استحصال و به عنوان تیامر بر روی
سلول تست شد .صفت مورد مطالعه (متغیر وابسته) عبارت بود از مقدار
کاهش رشد سلولی در مقایسه با کنرتل منفی (که تیامر دریافت نکرده
است) .هر سطح جیره خود در پنج غلظت متوالی به سلولها داده شد.
دو رده سلولی متفاوت مورد استفاده قرار گرفت .آنالیزهای آماری با
هدف بررسی اثر سطح جیره بر کاهش رشد سلولی انجام شد.

خصوصیات کیفی تخممرغ
اثرات عصاره هیدروالکلی گلربگ زعفران بر صفات کیفی تخممرغ در
مرغهای تخمگذار در جدول  4گزارش شده است .با توجه به نتایج به
دست آمده شاخص شکل تحت تاثیر تیامرهای آزمایشی قرار نگرفتند
( .)P<0/05همچنین وزن زرده ،وزن پوسته ،واحد هاو ،ضخامت پوسته
و رنگ زرده بطور معنیداری تحت تاثیر تیامرهای آزمایشی قرار گرفتند
( .)P>0/05بیشرتین میزان وزن زرده را تیامر سه و کمرتین میزان را تیامر
یک به خود اختصاص دادند .در خصوص ضخامت پوسته ،بیشرتین میزان
ضخامت پوسته را تیامر سه و کمرتین ضخامت پوسته را تیامر دو به خود
اختصاص دادند .این در حالی است که هر دو تیامر در مقایسه با تیامر
یک و تیامر چهار از لحاظ آماری تفاوت معنیداری نداشتند .بعالوه تیامر
یک و تیامر چهار بیشرتین میزان واحد هاو را دارا بودند و باالترین درجه
رنگ در تیامر سه و چهار و بیشرتین وزن پوسته در تیامر یک و تیامر سه
مشاهده گردید.
کشت سلولی
میانگین بازدارنگی (بر حسب درصد در مقایسه با کنرتل منفی)
غلظتهای مختلف زرده تخممرغ حاصل از جیرههای مختلف علیه
سلولهای رسطان سینه( )MCF-7در جدول  5آورده شده است .بر
اساس نتایج بدست آمده ،متام تیامرهای آزمایشی بر بازدارندگی بر روی
سلولهای رسطان سینه( )MCF-7در غلظتهای مختلف تاثیر معنیداری
داشتند ( .)P>0/05بطوری که در تیامر یک بیشرتین میزان در غلظت
 625 µg/mlو  1250مشاهده شد و تیامر دو در غلظتهای  625و 2500

نتایج
شاخصهای عملکردی :اثرات عصاره هیدروالکلی گلربگ زعفران بر
شاخصهای عملکردی در مرغهای تخمگذار در جدول  3گزارش شده
است .با توجه به نتایج به دست آمده در این آزمایش درصد تولید

جدول  -4اثرات عصاره هیدروالکلی گلربگ زعفران بر صفات کیفی تخممرغ در مرغهای تخمگذار.
تیامرآزمایشی

شاخص شکل

وزن زرده ()gr

وزن پوسته ()gr

ضخامت پوسته ()mm

واحد هاو

رنگ زرده

تیامر یک

80/305

14/811 c

5/825 a

0/468 ab

94/494 a

0/762 b

تیامر دو

79/531

15/781 ab

5/310 b

0/439 b

89/857 b

0/778 b

تیامر سه

79/137

16/029 a

5/684 a

0/487 a

90/853 b

0/891 a

تیامر چهار

79/896

15/144 bc

5/629 ab

0/456 ab

96/905 a

0/903 a

SEM

0/530

0/238

0/113

0/238

1/162

0/006

P-value

0/468

0/008

0/033

0/023

0/002

0/0001

a,bمیانگین های با حرف غیر مشابه در هر ردیف ،از نظر آماری تفاوت معنی داری دارند ( :P)، SEM>0/05میانگین خطای معیار .تیامریک :شاهد (جیره پایه) ،تیامردو :جیره
پایه  ppm40 +مکمل زعفران .تیامرسه :جیره پایه  ppm60 +مکمل زعفران .تیامر چهار :جیره پایه  ppm80 +مکمل زعفران.
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بیشرتین میزان بازدارندگی را به خود اختصاص دادند .همچنین در تیامر
سه و تیامر چهار باالترین میزان بازدارندگی بر روی سلولهای رسطان
سینه( )7-MCFدر غلظت  5000مشاهده شد .اما در تیامر چهار ،مشاهده
شد که اختالف بسیار معنیداری بین غلظت ( 5000 µg/mLبا سایر
غلظتها وجود دارد (شکل .)1
میانگین بازدارنگی (بر حسب درصد در مقایسه با کنرتل منفی) غلظتهای
مختلف زرده تخممرغ حاصل از جیرههای مختلف علیه سلولهای رسطان
پروستات ( )PC3در جدول  6آورده شده است .بر اساس نتایج بدست
آمده در مقایسه میانگین ،در تیامر یک درصد بازدارندگی غلظت ،1250
 2500و  5000در مقایسه با کنرتل منفی و غلظت  625بیشرتین میزان
را به خود اختصاص دادند ،اگرچه اختالف معنیداری بین غلظتهای
 2500 ،1250و  5000وجود نداشت ( .)P<0/05از طرفی در تیامر دو
غلظتهای  1250و  5000باالترین میزان بازدارندگی را دارا بودند و
همچنین در تیامر سه ،درصد بازدارندگی غلظت  1250 ،625 µg/mlو
 2500در مقایسه با کنرتل منفی و غلظت  5000باالترین میزان را داشتند،
اگرچه اختالف معنیداری بین غلظتهای  1250 ،625و  2500وجود
نداشت ( .)P<0/05در تیامر چهار بیشرتین میزان در غلظت  5000و
کمرتین میزان در کنرتل منفی مشاهده شد بطوری که با افزایش غلظت
میزان بازدارندگی نیز افزایش یافته است .در تیامر چهار ،بازدارندگی قابل
مالحظهای در غلظت ()5000 µg/mlمشاهده شد که شبیه به نتایج بدست
آمده در سلولهای رسطان سینه( )7-MCFبود (شکل .)2
بحث
مطالعات نشان میدهد که مکمل عصارههای گیاهی میتواند عملکرد
تخمگذاری و کیفیت تخممرغ را بهبود بخشد ( .)7همسو با نتایج به

دست آمده در این آزمایش ،محققین بیان کردند که تفاوت معنیداری
در مرصف خوراک در بین تیامر زعفران که به میزان  20 mg/kgبه جیره
اضافه شده بود با تیامر شاهد وجود نداشت ( .)5همچنین مغایر با نتایج
این آزمایش ،محققان بیان کردند که افزودن عصاره زعفران به جیره
جوجههای گوشتی باعث کاهش رضیب تبدیل خوراک مرصفی آنها شده
است ( .)10از طرفی محققین نشان دادند که تولید تخممرغ ،رضیب
تبدیل ،وزن تخممرغ ،شکل تخممرغ ،شکل زرده ،واحد هاو و ضخامت
پوسته غذا در بین تیامر زعفران با شاهد تفاوت معنیداری نداشت (.)5
همچنین مطابق با نتایج این آزمایش ،مطالعات نشان داد که استفاده از
گلربگ زعفران در جیره غذایی میتواند باعث افزایش رنگ زرده شود
بطوری که افزودن دو یا سه درصد گلربگ زعفران باعث پررنگ شدن
معنیدار زرده نسبت به شاهد و گروه یک درصد گلربگ زعفران شد
( .)14در مطالعهی دیگری ،محققین بیان کردند که وقتی زعفران به
عنوان مکمل غذایی استفاده شد ،رنگ زرده بهبود یافت ( .)5زعفران
رسشار از کاروتنوئیدها است ( .)4دو کاروتنوئید اصلی طبیعی زعفران،
کروسین و کروستین که عامل رنگ آن هستند( 6 ،4و  .)18به همین دلیل
این بهبود در رنگ زرده نشانگر عبور كروسینها ،لیكوپن و كاروتن ،از
اجزای رنگدهنده زعفران ،از جیره مرغ به زرده تخممرغ است (.)24
در حال حارض ،در تحقیقات نشان داده شده است که زعفران و ترکیبات
آن نقش درمانی زیادی دارند از جمله فعالیت ضدرسطان و ضدتومور،
اثرات ضدنوروپاتیک ( 11 ،2و  .)12زعفران در مهار تکثیر سلولی ،القا
آپوپتوز ،اثرات آنتیاکسیدانی و مهار رادیکالهای آزاد ،خاصیت محافظت
از ژن ،جلوگیری از پراکسیداسیون لیپید و فرآیندهای ضدالتهابی نقش
اساسی دارد .نتیجه مکانیسمهای ذکر شده خصوصیات درمانی بالقوه
زعفران را در برابر رسطان کبد ،رسطان معده ،رسطان روده بزرگ و

جدول  -5میانگین بازدارنگی (بر حسب درصد در مقایسه با کنرتل منفی) غلظتهای مختلف زرده تخم مرغ حاصل از تیامرهای مختلف علیه سلولهای رسطان سینه
(.)P ≥ 0/05( )p=3( )MCF-7
تیامر

کل دوره
مرصف خوراک ()gr

رضیب تبدیل

وزن تخم مرغ ()gr

درصد تولید تخم مرغ

توده تخم مرغ

تیامر یک

116/245

2/283

58/657

87/2 b

51/153

تیامر دو

107/967

2/138

58/359

86/6 b

50/557

تیامر سه

108/709

2/181

59/099

84/6 b

49/991

تیامر چهار

106/623

2/026

58/561

90/0 a

52/719

SEM

3/566

0/091

0/462

2/2

1/299

p-value

0/259

0/292

0/717

0/0001

0/502

a,bمیانگین های با حرف غیر مشابه در هر ردیف ،از نظر آماری تفاوت معنی داری دارند ( :P)، SEM>0/05میانگین خطای معیار .تیامریک :شاهد (جیره پایه) ،تیامردو :جیره
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رسطان لوزاملعده و ایلئوم را نشان میدهد ( .)15همچنین در مطالعه
دیگری ،محققین بیان کردند که كروستین یك ماده ضدرسطان است
( .)3بر اساس این ،فعالیتهای آنتیاکسیدانی ،ضدتکثیری و آپوپتوز
از اثرات اصلی کروستین در برابر رسطان است ( .)3عملکرد کروسین
در برابر اسرتس اکسیداتیو شامل کاهش سطح مالون دی آلدئید ،بهبود
سطح گلوتاتیون و آنزیمهای آنتیاکسیدان مانند سوپراکسید دیسموتاز،
کاتاالز و گلوتاتیون پراکسیداز میباشد ( .)23بعالوه کروسین ،یکی دیگر
از مواد فعال زعفران ،خاصیت ضدرسطانی مانند کروستین دارد (.)8
عصاره اتانولی زعفران توانایی القا آپوپتوز در سلولهای توموری را
دارد .همچنین محققین نقش ویژه زعفران را در مرگ سلولهای رسطان
سلولهای کبدی انسانی ( )HepG2و سلولهای رسطان دهانه رحم انسان
( )HeLaبه اثبات رساندند ( .)25محققین دو مکانسیم زعفران را که
باعث فعالیت ضدرسطانی آن میشود را اینگونه بیان کردند )1 :مهار
تکثیر سلولی در اوایل رشد سلولی با القای توقف چرخه سلولی و یا
ممکن است توالیهای  DNAرا هدف قرار داده و بیان ژن را تعدیل کند.
 )2از بین بردن سلولهای رسطانی از طریق آپوپتوز(.)1
نتیجهگیری کلی
به طور کلی نتایج این آزمایش نشان داد ،اگرچه عصاره هیدروالکلی
بر صفات عملکردی تاثیر معنیداری نداشت اما افزودن مکمل عصاره
زعفران به جیره سبب بهبود کیفیت تخممرغ و اثر بازدارندگی در
سلولهای رسطانی میشود و این اثر به دلیل مواد موثرهی موجود در
گیاه زعفران میباشد که با اثر مثبت بر این فاکتورها باعث بهبود میشود.
تشکر و قدردانی
اين مقاله مستخرج از نتايج طرح تحقيقايت اجرا شده به شامره قرارداد
/12376پ از محل اعتبارات پژوهشکده زعفران دانشگاه تربتحیدریه
ميباشد.
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