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چكيده
اثر غلیتهای مختلف ژله رویال به عنوان ی

آنتیاکسیدان ،بر بلوغ برونتنی تخم

بمز در یم

طمرح کمامال تصمادهی بما  ۴تیممار

اغلیتهای صفر اشاهدو ۱۰ ،۵ ،و  ۲۰میلیگرم بر میلیلیتر ژله رویالو بررسی شد .تخمدانهای بز از کرتارگاه جمعآوری و مجموعه
اووسایت کومولوس بز از هولیکولهای آنترال جدا شدند و در محیط  Medium 199به همراه غلیتهای مختلف ژله رویال کرت داده
شدند .اووسایت هاپا از  ۲۴ساعت به بلوغ رسیدند .نتایج نران داد که اهزایش غلیت ژله رویال بهطمور معنمیداری ا۰۵کP<۰و نمر
بلوغ برونتنی تخم ها را از  ۵۴درصد اتیمار شاهدو به  ۹3درصد اتیمار  ۲۰میلیگرم در میلیلیترو اهزایش داد .اهمزایش غلیمت ژلمه
رویال در محیط کرت بلوغ ،موجب اهزایش معنیدار ا۰۵کP<۰و نر کلیواژ از 6۴ک۵±۲ک 6۲درصد اتیمار شاهدو به ۷۸ک6±3ک ۸۵درصد
اتیمار  ۲۰میلیگرم در میلیلیترو و نر تولید بالستوسمیت از ۲6ک۴±۲ک ۱۵درصمد اتیممار شماهدو بمه ۴۲ک6±3ک 3۸درصمد اتیممار ۲۰
میلیگرم در میلیلیترو شد .با اهزایش غلیت ژله رویال در محیط ،بیان نسبی ژنهای سوپراکسید دیسمموتاز و گلوتماتیون پراکسمیداز و
کاتا)ز بهطور معنیداری اهزایش یاهت ا۰۵کP<۰و .براساس نتایج حاصل ،اهزودن  ۲۰میلیگرم بر میلیلیتر ژلمه رویمال در محمیط بلموغ
تخم  ،موجب بهبود وضعیت اکسیداتیو ،بلوغ هستهای تخم
كلیدواژهها :آنزی های آنتیاکسیدانی ،بلوغ برونتنی ،تخم

* نویسنده مسئول

و رشد و نمو بالستوسیست بز شد.
بز ،رشد و نمو رویان ،ژله رویال

Email:
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مقدمه

شرایط برونتنی است .بنابراین ،در این شرایط ،ممکن است
بماروری

سازوکار دهاعی اووسایت برای حفا مت از خمود در برابمر

بلوغ برونتنی تخم

بخری از تکنی های کم

است و شامل هرآیندی است که طی آن اووسایتهایی کمه

رادیکالهای آزاد ،کاهی نباشد [ .]۲لاا ،بمرای جلموگیری از

محمیط کرمت

اکسیداسممیون و تخریبممی کممه توسممط غلیممتهممای زیمماد

تعریف شده امحیط بلوغو ،به مدت  ۲۴سماعت بمالغ شمده

رادیکالهای آزاد ایجاد میشود ،میتوان مولکمولهمایی بما

تا توانایی )زم برای باروری را بهدست آورنمد [ .]۲۷بلموغ

وی گی آنتیاکسیدانی ،به محیط کرت اضاهه کرد [.]۲

از هولیکولهای آنترال جدا شدهاند ،در یم

هرآیند بسیار پیچیده ای اسمت کمه بمه عنموان دوره

ژله رویال ترکیبی است که غده هی،وهارین یمال موجمود

تخم

پیررهت از اولین توقف میموزی اپروهماز ۱ -و بمه دوممین

در سرزنبورهای کارگر ترشح شده و به ضروریترین مماده

توقف میوزی امتاهاز میوز۲ -و تعریمف ممی شمود و بلموغ

غاایی برای رشد ملکه در تمام طمول عممر و نیمز نموزادان

هستهای و بلوغ سیتوپالسمی را دربرممی گیمرد [ .]۲۴عمدم

ممی شمود [ .]۲6ژلمه

تکمیل بلوغ تخم

زنبور در مراحل اولیه رشد ،محسو

طی مراحل رشد از مرکالتی است که

رویال حاوی ترکیبماتی نییمر آ  ،پمروتئینهما ،چربمیهما،

بر سر راه موهقیت بلوغ برون تنی قرار دارد .محمیط کرمت

کربوهیدرات ها ،آمینواسید ،نم های معمدنی ،ویتمامینهما،

است [.]۲

آنزی ها ،هورمونها ،مواد معدنی و آنتیبیوتی های طبیعمی

یکی از عوامل مه و تأثیرگاار بر بلوغ تخم

تراک اکسی ن در دست اه تناسلی ماده ،در حمدود یم

است [ .]۲۵ژله رویال وی گیهای ضدالتهابی [ ،]۱۷هعالیت

سوم ا 3-۹درصدو مقمدار اکسمی نی اسمت کمه در شمرایط

ضدباکتری [ ]6و هعالیت تحری

استاندارد آزمایر اهی وجود دارد .بنابراین ،رویانهایی کمه

ژله رویال حاوی ترکیبات آنتی اکسمیدانی اسمت و توانمایی

در شرایط برونتنی با هرار زیاد اکسی ن ا ۲۰درصدو رشمد

مقابله با رادیکمالهمای آزاد را دارد [ ۸و  .]۱۴ژلمه رویمال

می یابند ،بیرترین مقدار رادیکالهای آزاد را تولید می کننمد

سیست آنتیاکسیدانی آنزیمی و غیرآنزیمی درون سملولی را

[ .]۲بیرترین اثر تخریبی رادیکالهای آزاد متوجمه غرمای

تقویت مینماید [.]3

تکبیر سملولی [ ]۱۵دارد.

سلولی و غرای اندام همای درون سملولی ،ماننمد غرمای

هدف از انجام پ وهش حاضر ،ارزیابی تأثیر غلیتهای

میتوکندری است .آسیب به غرای هسفولی،یدی سلول منجر

مختلف ژله رویال به عنوان ی

ترکیب آنتیاکسیدانی مؤثر،

به پراکسیداسیون لی،یدهای غرا و درنتیجه سبب آسیب بمه

بر اهزایش بازدهی بلوغ اووسایت ،تولید رویمان در شمرایط

 DNAسلول میشود .همچنمین ،رادیکمالهمای آزاد باعمث

آزمایر اه و همچنین بیان نسبی آنزی همای آنتمیاکسمیدانی

تخریممب سممایر اجممزای سمملولی مهم ماننممد پممروتئینهمما و

تخم

بز بود.

کربوهیدراتها شده و موجب مرگ اووسایتهمای کرمت
داده شده میشموند [ ۲۰ ،۱۸و  .]۲۱رادیکمالهمای آزاد در

مواد و روشها

سلول ،با سازوکارهای دهاعی آنزیمی از قبیمل سوپراکسمید

تخمدانهای بز از کرتارگاه گوشت شرق مازندران از مماده

دیسموتاز ،گلوتاتیون پراکسیداز و کاتا)ز و نیمز بمهوسمیله

بزهای تازه کرمتار شمده جممعآوری شمدند و بمه محمض

آنتی اکسیدانهای غیرآنزیمی مانند برخی ویتامینها و غیمره

رسممیدن تخمممدانهمما بممه آزمایرمم اه ،مجموعممه تخممم

از بین میروند [ .]۴تعادل بین تولیمد رادیکمالهمای آزاد و

کومولوس بز به روش برشی از هولیکولهای آنترال کوچ

مهار آن ،عامل مهمی بمرای دسمتیابی بمه توانمایی لقماح در

ا ۲تا  6میلیمترو تخمدان در محیط مایع اویداکت ساخت ی
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به همراه باهر هی،ا جداسازی و جمعآوری شد .مجموعه-

گروههای دهتایی از تخم های هر گروه در قطرههمای ۵۰

هایی که ) 3یه کومولوس یا بیرتر باشند ،در محیط کرمت

میکرولیتری از محیط مایع اویداکت ساخت ی با چهار واحد

بلوغ درون قطرههای  ۵۰میکرولیتری در پتمری دیمشهمای

بینالمللیک میلیلیتمر ه،مارین ۲۰ ،میکروممو)ر پنمیسمیلین

 6۰ × ۱۵قرار گرهته ،با روغن معدنی و گرم پوشانیده شده

آمین ۱۰ ،میکرومو)ر های،وتا ورین ،ی

میکروممو)ر اپمی

و در انکوباتور قرار گرهتند .محمیط کرمت حماوی محمیط

نفرین و  ۲درصد احج ک حج و سرم ماده بمز هحمل قمرار

کرت  TCM-199بمه هممراه سمدی پیمروات ا۱ mMک۰و،

داده شدند .سم،ا ،پمایوت همای اسم،رم منجممد شمده بمز

سدی بیکربنات ا۲۵mMو ۵ ،درصد سرم جنمین گماوی،

یخ گرایی شدند و اس،رمهای جدا شده یا غلیمت ۲ × ۱۰6

۰۱U/mLک ۰هورمونهای  LHو  FSHگوسمفندی بمود .در

اس،رم در هر میلیلیتر به قطرههای لقماح بمرونتنمی اضماهه

هر قطره محیط کرت  ۵۰میکرولیتمری ،نهتما  ۱۱کمم،لکا

شدند و قطرهها به مدت  ۱۸ساعت در شرایط ذکر شده در

کومولوس درون انکوباتور با  ۵درصد  ،CO2دارای

انکوباتور  CO2قرار گرهتند .س،ا ،زای وتهمای احتممالی

 ۹۸درصد رطوبت نسبی در دمای ۵ک 3۸درجه سمانتیگمراد

از سلول های کومولوس جدا شدند و در محیط کرت CR1

قرار داده شدند .پا از  ۲۴ساعت اووسایتهما بمه مرحلمه

که شامل  ۱۰درصد سرم جنینمی گماوی ۱۰ ،میکرولیتمر در

بلمموغ رسممیدند [ .]۲۷جهممت آمممادهسممازی ژلممه رویممال ،از

میلیلیتر اسمیدهای آمینمه غیرضمروری و  ۲۰میکرولیتمر در

ک،سول های  ۱۰۰۰میلی گرمی ژله رویال محصمول شمرکت

میلیلیتر اسیدهای آمینه ضروری بود ،به مدت  ۸روز کرت

ک،سمول ا۱۰۰۰

داده شدند [ .]۲درصد تسهی و درصد تولید بالستوسیست

میلی گرمو ژله رویال در  ۱۰میلیلیتر  TCMحل شد تما بمه

به ترتیب  3و  ۸روز پا از کرت محاسبه و ثبت شمد .بمه

غلیممت  ۱۰۰میلممیگممرم در میلممیلیتممر رسممید .سمم،ا ،در

منیممور بررسممی بیممان نسممبی ژنهممای آنتممیاکسممیدانی

حجم هممای  ۱۰۰۰میکرولیتممری الیکمموت و در دمممای -۲۰

درونسلولی RNA ،کل از  ۵۰تخمم

لخمت شمده از همر

درجممه سممانتیگممراد ن هممداری شممد .تیمارهممای آزمایرممی

تیمار جدا شد .بمرای جداسمازی  RNAاز کیمت ا،۷۴۰۰۴

محیطهای حاوی غلیتهای مختلف ژله رویال بودنمد کمه

کایمما ژنو اسممتفاده شممد .بممرای سمماخت  cDNAاز کیممت

ژلممه رویممال در غلیممتهممای صممفر اشمماهدو ۱۰ ،۵ ،و ۲۰

 QuantiTec Revers Transcriptionا ،۲۰3۵۱۱کایمما ژنو

میلیگرم بر میلیلیتر به محیطهمای بلموغ تخمم همای بمز

استفاده شد.

تخم

نیچرال )یف اسمترالیا اسمتفاده شمد .یم

اهممزوده شممدند .بممرای انممدازهگیممری نممر بلمموغ تخم م ،

واکنش ریل تای پی سی آر بما اسمتفاده از آغازگرهمای

بهوسیله آنزی هیالورونیداز

اختصاصی اجدول ۱و و کیت شرکت کایما ژن در دسمت اه

جدا و تخم های بدون کومولوس نیز  3بار با محیط مایع

ریل تای کوربت انجام شد .برای اندازهگیری بیان ژنهما از

اویداکت ساخت ی شسترو شمدند .براسماس دیمدن جسم

روش لیممواک اسممتفاده شممد .از ژن  YWHAZبممه عنمموان ژن

سلولهای کومولوس از تخم

همایی کمه بمه مرحلمه متاهماز میموز ۲

نرمالسمازی اسمتفاده شمد .بمرای اسمتفاده بهینمه از کیمت،

قطبی ،تعداد تخم

اتخم های بالغو رسیدند ،مرخص شد و برحسب درصد

واکنشها بمرای حجم  µL۲۵تنیمی شمدند امسمترمیکا

گزارش شد.

سممایبرگرین بممه مقممدار ۵ک ۱۲میکرولیتممر ،جفممت آغممازگر
اختصاصی هرکدام ی

برای انجام بماروری بمرونتنمی ،تخمم هما دو بمار در

۵ک ۹میکرولیتر آ

محیط ممایع اویمداکت سماخت ی شسترمو شمدند .سم،ا،
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میکرولیتر  cDNAو

دو بار تقطیرو .واکنشها برای هر نمونمه
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از نمونمههما

 SASانسممخه ۱ک۹و در قالممب مممدل آممماری  ۱تجزیممه و

در  3تکرار انجام شدند .س،ا ،برای هر یم

چرخه آسمتانه اCTو در دسمت اه  Real Time PCRتعیمین

میان ین ها با آزمون چنددامنه ای دانکن در سطح احتممال ۵

شد و برای اندازهگیری بیان ژنها از روش لیمواک اسمتفاده

درصد مقایسه شدند.
Yij = μ + Ti + eij

شد [ .]33بیان ژن  YWHAZبه عنوان بیان ژن مرجع ممورد

مدل ا۱و

استفاده قرار گرهت اجمدول ۱و .پم وهش در قالمب طمرح

در این رابطه Yij ،مقدار عددی تکرار jام از تیمار iامμ ،

کامال تصادهی با  ۴تیمار ،در  ۱۰تکرار انجام شد .دادهها بما

میان ین دادهها Ti ،اثمر تیممار  iو  eijاثمر خطمای آزممایش

استفاده از رویه مدلهای خطمی عممومی نمرماهمزار آمماری

است.

جدول  . 1آغازگرهای استفاده شده برای بیان نسبی ژنها
ژنها

آغازگر رهت و برگرت

شماره شناسایی

جفت باز

SOD

´F:5´-CAC TTC GAG GCA AAG GGA GA-3
´R:5´-CCA AAC TGA TGG ACG TGG AA-3

AB201469.1

۹۲

GU131344.1

۱۰۷

CAT

´F:5´-CAA TGT TCT GAC GGT AGG GC-3
´R:5´-TTC GCC TTG GAG TAT CTG GT-3

GQ204786

۱۷۷

YWHAZ

F:5´-TGTAGGAGCCCGTAGGTCATCT-3′

AY970970

۱۱۵

GPX

F:5- GGA TGA AAG TCC AGC CCA AG-3
´R:5´-GAC CAT ACC GCT TCA CCA CA-3

´R:5´-TTCTCTCTGTATTCTCGAGCCATCT-3

نتایج و بحث

بلوغ بمرون تنمی اووسمایت منجمر بمه اهمزایش نمر بلموغ

اهزایش غلیتهای مختلف ژله رویال نر بلوغ بمرونتنمی

اووسایت شده است [.]۲3

تخمم همما را از  ۵۴درصممد در تیمممار شمماهد ،بممه ۵ک۹3±۰

اهزایش نر بلوغ و باروری تخم

توسط ژله رویال را

درصد در تیمار  ۲۰میلیگرم در میلیلیتر ژله رویال اهزایش

مممیتمموان بممه برخممی از ترکیبممات ژلممه رویممال ماننممد

داد ا۰۵کP<۰و اشمکل ۱و .همچنمین ،اهممزایش غلیمت ژلممه

گونادوتروپینها نسمبت داد کمه ممیتواننمد سمنتز  DNAو

رویال موجب اهزایش معنمیدار ا۰۵کP<۰و نمر کلیمواژ از

 RNAتحری

نموده موجب اهزایش تقسی سملولی شموند

6۴ک۵±۲ک 6۲درصد اتیمار شماهدو بمه ۷۸ک6±3ک ۸۵درصمد

[ .]۱ژله رویال دارای ویتامین  C ،E ،Aو  Dو نیز مجموعه

اتیمممار  ۲۰میلممیگممرم در میلممیلیتممرو و نیممز اهممزایش نممر

ویتامینهمای گمروه  Bبمهویم ه  ،B12 ،B6 ،B2 ،B1بیموتین،

بالستوسممیت از ۲6ک۴±۲ک ۱۵درصممد اتیمممار شمماهدو بممه

اسیدهولی  ،اسیدپانتوتنی

۴۲ک6±3ک 3۸درصد اتیمار  ۲۰میلیگرم در میلمیلیتمرو شمد

ویتامینها به محیط کرت تخمم  ،موجمب اهمزایش بیمان

اجدول ۲و .نتمایج پم وهش حاضمر بما یاهتمههمای پیرمین

گیرندههای گنادوتروپین و آنمزی نیتریم

اکسایدسمنتاز در

ه خوانی دارد که مرخص شد اهزودن ژله رویال به محیط

سلولهای کومولوسوگرانولوزا شمده و از ایمن راه توانسمته
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بلوغ سیتوپالسمی و بلوغ هستهای تخم

تخم

را اهزایش دهمد و

گاو ،موجب از سرگیری میوز و بهبمود نمر بلموغ

رشدونمو آن را پا از باروری حمایمت کنمد [ ۱۰ ،۵و .]3۲

شده ،همچنمین موجمب اهمزایش نمر بالستوسیسمت نیمز

بنابراین ،میتوان تأثیر ژله رویال بمر اهمزایش نمر بلموغ و

مممیشممود [ .]۱۸بنممابراین ،احتمممال دارد کممه کربوهیممدرات

را به ویتامینهای موجود در آن ه نسمبت

موجود در ژله رویال نیز بر بهبود نر بلوغ نقش مهممی را

داد .ژله رویال دارای  ۷تا  ۱۸درصد کربوهیدرات است که

ایفا کند .ژله رویال منبعی بسیار کامل و غنی از پمروتئین و

از جمله این کربوهیدراتها می توان به گلوکز ،هروکتموز و

 ۸نوع اسیدآمینه ضروری است [.]۱6

باروری تخم

ساکارز اشاره کرد [ .]۲۹اهمزودن گلموکز بمه محمیط بلموغ

شکل  . 1تأثیر غلظتهای مختلف ژله رویال بر بلوغ برونتنی تخمک بز
 :a-cتفاوت اعداد با حروف نامتشابه در هر ستون معنیدار است (.)P<0/05

جدول  . 2تأثیر افزودن ژله رویال در محیط بلوغ برونتنی تخمک بر رشدونمو رویان بز
درصد رشد و نمو رویان
تیمارها

تعداد تخم

تسهی اکلیواژو

بالستوسیست

شاهد

۱3۲

6۴cک۵ ± ۲ک6۲

۲6cک۴ ± ۲ک۱۵

 ۵میلیگرم در میلیلیتر

۱۲۵

۲۵cک۹ ± ۲ک6۵

۱۲cک۷ ± ۲ک۱۷

 ۱۰میلیگرم در میلیلیتر

۱۱۸

۴6bک۸ ± ۲ک۷6

۵۴bک۴ ± ۱ک۲۵

 ۲۰میلیگرم در میلیلیتر

۱۲۰

۷۸aک6 ± 3ک۸۵

۴۲aک6 ± 3ک3۸

 :a-cتفاوت اعداد با حروف نامترابه در هر ستون معنیدار است ا۰۵کP<۰و.
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حوور اسیدهای آمینه ،بهوی ه اسیدهای آمینمه ضمروری،

اشممکلهممای  3 ،۲و ۴و .ژلممه رویممال بیممان آنممزی هممای

و

آنتیاکسیدانی در موشهای تحت درممان بما داروی سمیا

رشدونمو آن در مراحل بعدی مفید است .بنمابراین ،احتممال

پالتین را تحت تأثیر قرار داد [ .]۱۴همچنین نتایج پ وهش

دارد که اهزودن ژله رویال به محیط بلوغ بمه دلیمل اسمیدهای

حاضر با نتایج دی ر تحقیقات که تأثیر ژله رویمال بمر بیمان

آمینه موجود در آن موجب بهبود نر بلوغ شده باشد [.]۲۸

آنزی های آنتی اکسیدانی را بمه ترتیمب در سملول مخممر و

در محیط بلوغ اووسایت ،برای بلوغ سیتوپالسمی تخمم

خرگوش هایی که طنا

اهزودن آنتی اکسیدانهای غیرآنزیمی بمه محمیط کرمت

نخاعی آنها دچار آسیب شده بمود

تخم  ،موجمب بهبمود نمر بلموغ و نمر بالستوسیسمت

بررسی کردند ،ه خموانی دارد [ 3و  .]۱۱از سموی دی مر،

مممیشممود [ .]۲بمما بررسممی وی گممی و سمماختار پ،تیممدهای

پ،تیدهای ژله رویال میتوانند پراکسیداسیون لی،یدها را هم

آنتیاکسیداتیو موجود در پروتئین ژله رویال مرمخص شمد

در شرایط برون تنی و ه در شرایط درونتنمی مهمار کننمد

که که دی پ،تیدهایی که در کربوکسمیل پایمانی خمود دارای

[ .]۹ال-آرژینینموجمممود در ژلمممه رویمممال ممممیتوانمممد

آمینواسید تیروزین هسمتند ،دارای وی گمی آنتمی اکسمیدانی

استرساکسیداتیو در کبد و مغز را کاهش دهمد ،ژلمه رویمال

هستند که با دادن ات هیدروژن گروه هیدروکسیل خود بمه

دارای اسممممیدهای آمینممممه از جملممممه اسیداسمممم،ارتی ،

رادیکالهای آزاد ،باعث اتالف آنها میشوند [ .]۸بنابراین،

الآرژینینسیستئین ،سیستین ،والین ،ایزولوسین و غیره است

یکی از د)یل بهبمود نمر بلموغ و بماروری تخمم هما را

[ .]3۰سیستین و سیستئین در سنتز گلوتاتیون مورد استفاده

می توان به وی گی آنتی اکسمیدانی آن نسمبت داد .همچنمین

قرار میگیرند .گلوتاتیون ی

آنتمیاکسمیدان سملولی ممؤثر

تأثیر ژله رویمال بمر رشمد و بهبمود نمر بلموغ و بماروری

است که رادیکال های آزاد را از بین میبرد [ .]۱3همچنمین

تخم ها را میتوان به هعالیت تکبیر سلولی [ ]۱۵و هعالیت

آمینواسیدهای آزاد مانند گلیسین ،اسیداس،ارتی

و والیننیمز

ضدباکتری [ ]6آن نیز نسبت داد.

به عنوان پیشساز گلوتاتیون شناخته شدهاند [ .]۱3مصمرف

با اهزایش غلیت ژله رویمال در محمیط بلموغ تخمم ،

خوراکی ژله رویال موجب کاهش بیان ژن آنزی سیتوکروم

بیممان نسممبی ژنهممای سوپراکسممید دیسممموتاز ،کاتمما)ز و

 P450اCYP4A14و می شود و از این راه موجمب اهمزایش

گلوتاتیون پراکسیداز ،نسبت به تیمار شاهد اهمزایش یاهمت

بیان ژن آنزی گلوتاتیون پراکسیداز میشود [.]۱۲

شکل  . 2تأثیر غلظتهای مختلف ژله رویال بر بیان نسبی ژن گلوتاتیون پراكسیداز در تخمک بز
 :a-cتفاوت اعداد با حروف نامتشابه در هر ستون معنیدار است (.)P<0/05
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شکل  . 3تأثیر غلظتهای مختلف ژله رویال بر بیان نسبی ژن سوپراكسید دیسموتاز در تخمک بز
 :a-cتفاوت اعداد با حروف نامتشابه در هر ستون ،معنیدار است (.)P<0/05

شکل  . 4تأثیر غلظتهای مختلف ژله رویال بر بیان نسبی ژن كاتاالز در تخمک بز
 :a-cتفاوت اعداد با حروف نامتشابه در هر ستون معنیدار است (.)P<0/05

آنتممیاکسممیدانی مممیشمموند [ .]۲۲اسممیدهای چممر

ترکیبات هنلی به عنوان آنتیاکسیدان شناخته میشموند و

و

با انتقال الکترون و یا ات هیدروژن خود به رادیکالها ،باعث

استرولهای استخراج شده از ژله رویال همانند اسمترادایول

پایدار شدن مولکولهای رادیکال آزاد میشموند [ ۱۹و .]۲۵

-۱۷بتا عمل میکننمد [ 3۴و  ،]3۵امما باتوجمه بمه ماهیمت

ژله رویال نیز دارای ترکیبات هنلی است که بیرمتر ترکیمب

استرولها و اسیدهای چمر

بمه نیمر نممیرسمد کمه ایمن

اتفالونو یدی است و غلیت آن به عوامل مختلفی از جمله

ترکیبات در محیط آبمی حمل شموند و بمر نتمایج پم وهش

گونههای گیاهی استفاده شده توسط زنبور عسمل ،سمالمت

حاضر تأثیرگاار باشند .گلوتاتیون پراکسمیداز ،سوپراکسمید

گیماه ،هصممل ،عوامممل محیطمی و غیرهوابسممته اسممت [.]۲۵

دیسموتاز و کاتما)ز بمه منیمور عملکمرد رشمدی تخمم

اسیدهای آلی موجود در ژله رویال مانند اسید گلوکونیم ،

موردنیاز هستند و نیز در کاهش تنش اکسیداتیو در تخم

و اسممید سممیتری  ،موجممب اهممزایش اثممر

نقش اساسی دارنمد [ .]3۱ارتبماط مسمتقیمی بمین اهمزایش

اسممید مالیمم

هالونو یمدها شممده و از ایممن راه موجممب اهممزایش هعالیمت

هعالیممت آنممزی هممای آنتممیاکسممیدانی و اهممزایش بلمموغ
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