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  چكيده
كنندگي قابل توجهي در كبد  اثرات محافظت ،درماني بسيار عالوه بر خواص .Curcuma longa Lزردچوبه با نام علمي  :مقدمه

   .كند و سيستم گوارشي اعمال مي

هاي گوشتي جهت افزايش توليد در صنعت مرغداري و وجود عوامل  با توجه به اهميت افزايش راندمان رشد جوجه: هدف
در كنندگي محلول روغني زردچوبه  فظتكند، در تحقيق حاضر، اثر محا هاي گوشتي را تهديد مي توكسيك متعددي كه جوجه

  .هاي گوشتي بررسي گرديد جوجه
 .در سه گروه و با شش تكرار استفاده به عمل آمدروزگي  25هاي گوشتي نر نژاد آرين در سن  جوجه از حيوانات :بررسي روش

و زردچوبه به ) mg/kg B.W. 650(هفته و سپس تيمار توام استامينوفن  2به مدت ) g/kg B.W. 1(پيش تيماري با زردچوبه 
در پايان دوره، متوسط اضافه . روز و گروه كنترل انجام شد 30به مدت ) mg/kg B.W. 650( تيمار با استامينوفنروز؛  30مدت 

 .وزن روزانه و مطالعات هيستوپاتولوژيك كبد، روده و پيش معده تعيين گرديد

  .است ها در تيمار با زردچوبه كوس روده و حالت مطلوب روند رشد جوجهحاكي از وضعيت بهتر مو مطالعات پاتولوژيك :ها يافته
ها همراه است كه بيشتر  تري در مقابل توكسين هاي گوشتي با اثرات مطلوب كاربرد زردچوبه در رژيم غذايي جوجه :گيري نتيجه

  .اكسيدانت آن، يعني كوركومين مربوط است به وجود ماده موثر آنتي
  ، كوركومين، استامينوفن، جوجه گوشتيزردچوبه :واژگان گل
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  مقدمه
، در .Curcuma longa Lگيـاه   ةزردچوبه، ريزوم پودر شـد   

اي را بـه خـود اختصـاص داده اسـت و      طب سنتي جايگاه ويـژه 
 عملكرد آن به عنوان عامل ضـددرد، ضـدالتهاب، ضداكسـيدانت،   

 ضـدزهر،  ضدباكتري، ضدسرطان و تومور، ضدقارچ و ضدآميب،
 ي،يبينا ةكنند محافظت كبدي، ةكنند محافظت عصبي، ةكنند محافظت
ششـي و   ةكننـد  روده، محافظـت  موكوس معـده و  ةكنند محافظت

  ]1،2،3[غيره، توسط بسياري از محققين به اثبات رسيده است 
مرغداري داخـل   تهاي رايج در صنع ي كه اكثر بيماريياز آن جا

ـتي را م   گير جوجـه  طور همهه كشوركه ب ـتال مـي  هـاي گوش نماينـد،   ب
ـيار      ،كنند عملكرد كبد را مختل مي كبد به عنـوان انـدام تشخيصـي بس

از طرفي بـه دليـل تشـديد     .هاي گوشتي مطرح است مهمي در جوجه
هاي گوشتي به منظور افـزايش توليـد و رانـدمان،     متابوليسم در جوجه

ـتگاه      كبد به عنوان مركز مهم درگير در متابوليسـم و واسـطه مهـم دس
   ش و خون از اهميت فيزيوپاتولوژيكي خاصي برخـوردار اسـت  گوار

ـتالل در جوجـه     . ]4[ ـيب يـا اخ هـاي   با توجه به اين كه هر گونـه آس
گوشــتي در نخســتين گــام روي تغذيــه و در نتيجــه رانــدمان توليــد  

ها تاثير خواهد داشت، در تحقيق حاضر سـعي بـر آن شـد تـا      جوجه
ـتي، اثـر     ب در جوجـه بتوان با استفاده از الگوي تجربي آسي هـاي گوش

كنندگي زردچوبه، بررسي گردد تا شايد بتوان آن را به عنـوان   محافظت
ـيب  ـتگاه      الگوي كاربردي در محافظت از آس هـاي رايـج كبـدي و دس

بـه  ) كبـد  هـا بـر   بيوتيـك  بيماري يا تاثير سوء آنتـي (ها  گوارش جوجه
ت بهبـود وضـعي   ،هـا  كاربرد تا با افزايش ميزان مقاومت جوجـه 

 .سالمت و روند رشد و در نتيجه توليد بيشتري به دسـت آورد 
در دسترس و ارزان بودن  ،كاربرد باالي زردچوبه در طب سنتي

 اين ماده و حداقل اثرات جانبي كه ايـن مـاده بـه همـراه دارد،    
بــا اســتناد بــه تحقيقــات و . باعــث انتخــاب زردچوبــه گرديــد

ن عامـل تجربـي   اسـتامينوفن بـه عنـوا    مطالعات قبلي نويسـنده 
  .آسيب رسان دستگاه گوارش و كبد انتخاب گرديد

  

  ها  مواد و روش
هاي گوشـتي نـر نـژاد آريـن در      در تحقيق حاضر از جوجه

ة هـا طـي دور   جوجـه  .روزگي اسـتفاده گرديـده اسـت    25سن 
   36 .نمودنـد  مرغداري اوليه را دريافت مية آزمايش رژيم روزان

  

  
  

مشابه به صـورت تصـادفي بـه    وزني  ةمحدود سالم و با ةجوج
ساعته بـا   24تقسيم شدند و در شرايط نور ) تكرار 6( سه گروه

  .نگهداري شدند دسترسي كافي به آب و دان،
گرم به ازاي هر  1(ها پيش تيماري با زردچوبه  در يكي از گروه
گـردان بـه    همراه با دو قطره روغن مـايع آفتـاب   كيلوگرم وزن بدن،

هفتـه   2بـه مـدت   ) خـوراكي  –ر كپسول بندي شده د صورت بسته
گـرم بـه    ميلـي  650(صورت گرفت و سپس تيمار توام اسـتامينوفن  

و ) هاي شركت داروسازي آريـا  قرص –ازاي هر كيلوگرم وزن بدن 
  .ادامه يافت) روز 30(تا پايان دوره  - خوراكي –زردچوبه 

گـرم بـه    ميلـي  650 به ميزان تيمار با استامينوفن در گروه دوم،
هاي شـركت داروسـازي    قرصتوسط اي هر كيلوگرم وزن بدن از

به گروه كنتـرل نيـز تـا    . آريا، همزمان با گروه قبل صورت گرفت
  .كپسول همراه با دو قطره روغن و آرد تجويز گرديد پايان دوره،
ها روزانه از لحـاظ وضـعيت تغذيـه و رفتـاري      جوجه

. يدگرد آنها در جداولي ثبت مي ةبررسي شده، وزن روزان
ي و مطالعـات  يدر پايان دوره پس از عمليات كالبـد گشـا  

باليني، به منظور بررسي تغييرات بافتي يا هر گونه آسيب 
از بافـت كبـد، پـيش معـده و      ،در دستگاه گـوارش  ديگر،

ها بـا فيكسـاتور    نمونه. برداري صورت گرفت روده نمونه
فرمالين و بوئن تثبيت شده پـس از انجـام مراحـل پاسـاژ     

ائـوزين و پـاس و   - با تكنيك هماتوكسـيلن  ،و برش بافت
  . آميزي گرديدند پيك اينديكو كارمن رنگ

  

  نتايج
و تيمار توام  )mg/kg.B.W. 650(مار استامينوفن يتاثير ت

 )mg/kg.B.W. 1000( زردچوبه و استامينوفن تيمار قبلي با زردچوبه
  روز و در ادامه تيمار توام استامينوفن  14به مدت 

)mg/kg.B.W. 650(  و زردچوبه)mg/kg.B.W. 1000(  به
 ها در جدول جوجه ةروز، بر ميزان اضافه وزن روزان 30مدت 
   .شده است نشان داده، 1 شماره

 ةدهند متوسط اضافه وزن روزانه طي دور نتايج نشان مي
 آزمايش گروه تحت تيمار با استامينوفن در مقايسه با گروه

ليكن . يابد كاهش مي )>p 001/0(داري  كنترل در سطح معني
  اختالف قابل توجهي بين گروه تحت تيمار توام استامينوفن و
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 تاثير تيمار استامينوفن و تيمار توام ) روزه 25(هاي  ميانگين اضافه وزن روزانه جوجه - 1 شماره جدول

  )دار بودن آناليز آماري سطح معني( استامينوفن ـ زردچوبه
 

 )شش تكرار(گروه كنترل  استامينوفنزردچوبه و  استامينوفن
 )گرم(متوسط اضافه وزن روزانه طي دوره 2/69 4/54  *8/36

* 001/0 p< 

  
  . زردچوبه در مقايسه با گروه كنترل مشاهده نگرديد

هاي تيمار با  در نمونه ،از لحاظ تغييرات پاتولوژيك كبد
 استامينوفن تغييرات موضعي دژنراتيو چربي و درجات مختلفي

خورد كه با ميزان بسيار  از پرخوني و التهاب به چشم مي
هاي تيمار توام زرد چوبه و استامينوفن  كمتري در كبد جوجه

آميزي  رنگ(ميزان گليكوژن بافتي  ةدر مقايس. شود ديده مي
هاي تيمار استامينوفن و كنترل نيز تفاوت  گروه) پاس

  .گردد چشمگيري مشاهده نمي
رسد  شده از بافت روده به نظر مي مقاطع تهيه ةدر مطالع

ميزان موكوس در گروه تيمار با استامينوفن به طور قابل 
حال آنكه ميزان موكوس در گروه . توجهي كاهش يافته است

تيمار توام زردچوبه و استامينوفن به حالت طبيعي گروه كنترل 
 همچنين در گروه تيمار با استامينوفن، تا .تر است نزديك

ساكاريدهاي سطحي و درجات خفيف تا  پليحدودي كاهش 
متوسط فروپاشيدگي بافتي و حاالتي نزديك به نكروز به چشم 

كه در تيمار توام زردچوبه و استامينوفن اين حاالت  خورد مي
در  .تر است تر بوده بافت به حالت طبيعي نزديك بسيار خفيف

هاي مختلف تغييرات  مقاطع بافت پيش معده در گروه ةمقايس
  .اي مشاهده نگرديد بل مالحظهقا
  

  بحث
به   P450استامينوفن تحت تاثير عملكرد سيتوكروم

استيل ايميدوكينون تبديل n -  راديكال آزاد يا متابوليت سمي
ها را با اتصال غيرقابل برگشت با  ها و پروتئين شده، آنزيم

همچنين با . نمايد هاي سولفيدريل آنها غيرفعال مي گروه
هاي نوكلئوفيل هپاتوسيتي پيوند كواالن برقرار  ماكرومولكول

خاصيت سمي اين متابوليت در . شود كرده، سبب نكروز مي
گونه كه ذكر شد،  همان ].5[ رود اتصال با گلوتاتيون از بين مي

ه متوسط اضافه وزن روزانه در گروه تحت تيمار با استامينوفن ب

در سطح ها  طور قابل توجهي كاهش يافته، منحني رشد جوجه
ناشي از  گيرد كه احتماالً تري از گروه كنترل قرار مي ينيبسيار پا

اثرات استامينوفن بر ميزان اشتها و روند عادي متابوليكي جوجه 
هاي تحت تيمار توام زردچوبه و  منحني رشد جوجه. باشد مي

دهد  استامينوفن، اختالف كمي با گروه كنترل از خود نشان مي
ها از لحاظ وضعيت  تر جوجه مناسبكه خود مبين وضعيت 

  .باشد اي مي كلي بدني و تغذيه
درجات كمتر پرخوني و التهاب كبد در تيمار توام 

ي را يزردچوبه و استامينوفن در مقايسه با استامينوفن به تنها
كاهش قابل  .توان به تاثير ضدالتهابي زردچوبه نسبت داد مي

روه تيمار با ميزان اشتها و تمايل به غذا در گ ةمالحظ
يدي يتواند تا استامينوفن در قياس با دو گروه ديگر احتماال مي

ليكن  .]6[بر اثرات مثبت زردچوبه در دستگاه گوارش باشد 
تري  گسترده هاي له در پرندگان مستلزم آزمايشأيد اين مسيتا

تر موكوس روده در گروه تيمار توام  وضعيت مطلوب. است
ايسه با تيمار استامينوفن و نيز زرچوبه و استامينوفن در مق

تليال  هاي اپي پلي ساكاريدهاي سطح سلول تراكم بيشتر موكو
در محافظت  هها اثر مثبت زردچوب روده و نيز گابلت سل

اي عوامل پاتوژن از  اي در مقابل پاره روده – موكوس معدي
رسد مكانيسم  كند و به نظر مي يد مييجمله استامينوفن را تا

اي پرندگان و پستانداران  تاثير آن بر موكوس روده ةعمل و نتيج
  .]2[ مشابه است

موثر آن  هبخش عمده خصوصيات زردچوبه، به ماد
يدهايي يدر زردچوبه كوركومينو. مربوط است )كوركومين(

 ].2[باشند  ستيك با هم ميينرژيوجود دارد كه داراي عملكرد س
هاي  ديكالكنندگي را كوركومين جهت فعاليت حذف گروه فنلي

آزاد الزامي است و حضور گروه متوكسي، فعاليت اين مواد را 
. دهد هاي آزاد افزايش مي سازي و حذف راديكال جهت پاك

موجود در زردچوبه نيز با دارا ) تورمرين(كوركومين حلقوي 
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اي در محافظت از عوامل  متيونين، نقش عمدهه باقيماند 3بودن 
يچ گونه مسموميتي در سلول رسان اكسيداتيو داشته و ه آسيب

از طرفي تيمار با زردچوبه به سبب  .]7[ نمايد ايجاد نمي
موتاز، كاتاالز و گلوتاتيون  افزايش فعاليت سوپر اكسيد ديس

شود به عبارتي تيمار با زردچوبه، در نتيجه  پراكسيد از كبد مي
هاي ضداكسيدانتي، سبب كاهش ميزان  تشديد فعاليت آنزيم

به اين ترتيب،  ].2،  8[ليپيد خواهد شد  پراكسيداسيون
اي  پراكسيداسيون ليپيدي غشاهاي داخل سلولي كه عارضه

در اين بين  .]8،9[ معمول در مسموميت سلولي است مهار شود
شود  زردچوبه نيز سبب پراكسيداكسيون ليپيد مي  TAPپروتئين

كنندگي كوركومين زردچوبه  اثرات محافظت ةبخش عمد]. 10[
كه در نهايت از مرگ سلولي  بل پراكسيداسيون ليپيددر مقا

حاصل از استامينوفن و تتراكلريدكربن ممانعت به عمل 
كنندگي كوركومين و  آورد، مرتبط با ظرفيت باالي ضداكسيد مي

همچنين . ]11[ باشد توانايي كنژوگه شدن آن با گلوتاتيون مي
تبديل يدها در بافت بايد مشتقات اسيد سيناميك يكوركومينو

ند در مقابل مسموميت هست شوند و به اين ترتيب قادر مي

طي  كوركومين احتماالً. ]12[ كبدي، محافظت به عمل آورند
هاي  فراورده و تسريع دفع صفرا همراه با روند افزايش ترشح

استيل  - N هاي سمي و راديكال آزاد  دفعي از جمله متابوليت
مين داراي عملكرد ايميدوكينون شده، از طرف ديگر، كوركو

باشد كه  هاي آزاد مي ضداكسيدكنندگي و حذف راديكال
  كنندگي زردچوبه را توجيه نمايد تواند اثر محافظت مي

  

  تشكر و قدرداني
وسيله از معاونت محترم پژوهشي دانشگاه آزاد  بدين

اسالمي واحد بجنورد به خاطر تامين بودجه طرح، و آقايان 
حميدرضا فرزنديان به خاطر  دكتر حسن كرمانشاهي و دكتر

هاي فكري و كادر آزمايشگاهي دانشگاه آزاد اسالمي  همكاري
مقاطع بافتي و آقايان  ةواحد بجنورد به خاطر همكاري در تهي

احمد و محمود جاجونديان كه در انجام مراحل عملي طرح 
  .گردد همكاري داشتند قدرداني مي
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