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تأثیر اسانس مورد بر ریختشناسی روده ،تیترآنتیبادی و
فراسنجههای خونی در جوجههای گوشتی

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
پژوهشهای توليدات دامی

4

ناصر نجیب زاده ،1محسن محمدی ساعی ،2سبحان گلچین گلهدونی 3و بهروز یاراحمدی

چکیده
این مطالعه برای ارزیابی تأثیر اسانس مورد بر ریخت شناسی روده ،تیتر آنتیبادی و فراسنجههای خونی جوجههای گوشتی انجام
شد .برای این منظور  181جوجه گوشتی راس( 318مخلوط دو جنس) به صورت تصادفی در  5تیمار با  3تکرار و هر تکرار حاوی 12
جوجه قرار گرفتند .جیرههای آزمایشی شامل :جیره بدون آنتی بیوتیک (جیره شاهد) ،جیرههای مکمل شده با اسانس مورد در سطح
 311 ،111و  511میلیگرم در کیلوگرم و همچنین جیره حاوی آنتیبیوتیک فالوومایسین در سطح  451میلیگرم در کیلوگرم بودند.
نتایج نشان داد که مکمل کردن اسانس مورد و آنتی بیوتیک در مقایسه با گروه شاهد به طور معنیداری سبب طوالنیتر شدن ارتفاع
پرز و ضخامت کمتر بافت پوششی روده کوچک در سن  42روزگی شد ( .)p<1/15در مورد عرض پرز و نسبت ارتفاع پرز به عمق
کریپت تفاوت معنیداری بین تیمارهای مختلف وجود نداشت .باالترین مقدار تیتر آنتیبادی علیه ویروس آنفلوآنزا و نیوکاسل در
جوجههای تغذیه شده با 511میلیگرم در کیلوگرم اسانس مورد مشاهده شد ( .)p<1/15اثر سطوح مختلف اسانس بر آنزیمهای کبدی
شامل  ALT ،ASTو  ALPمعنیدار نبود ( .)p>1/15در مجموع نتایج نشان میدهند که جیرههای مکمل شده با اسانس مورد سبب بهبود
وضعیت ریخت شناسی روده و افزایش تیتر آنتی بادی به ویژه در سطح  511میلیگرم در کیلوگرم شدند که میتواند به عنوان یک
جایگزین آنتی بیوتیک مد نظر قرار گیرد.
واژههای کلیدی :جوجههای گوشتی ،سیستم ایمنی ،اسانس مورد ،ریختشناسی روده

مقدمه
استفاده از آنتی بیوتیکهای محرک رشد برای بهبود عملکرد
و سالمت حیوان در طی  51سال گذشته انجام شده است.
متاسفانه گونههای مقاوم باکتری سبب مشکالت جدی در
سالمت جوامع و پرورش دام شدهاند ( .)42بنابراین تعدادی از
آنتی بیوتیکهای محرک رشد توسط اتحادیه اروپا ممنوع شدند
( .)99شریفی و همکاران ( )93در پژوهش بررسی اثر پروتکسین،
فالوومایسین و نوع چربی در جیره غذایی بر عملکرد جوجههای
گوشتی گزارش کردند که با استفاده از فالومایسین در جیره،
افزایش وزن و ضریب تبدیل غذ ا بهبود یافت .در سالهای اخیر
تحقیقات زیادی در مورد جایگزینی آنتی بیوتیک در جیره طیور
انجام شده است .پری بیوتیکها ،پروبیوتیکها و اسیدهای آلی از
طریق توازن میکروبی در مجرای گوارش دارای توانایی بهبود
عملکرد طیور هستند .اخیراً استفاده از اسانسها به علت
ویژگیهای ضد میکروبی آنها رواج یافتهاند .اسانسها ممکن
است سبب افزایش فعالیت آنزیمهای گوارشی و جذب مواد
مغذی و در نتیجه بهبود ارزش تغذیهای مواد خوراکی شوند (.)15
همچنین ممکن است سبب تغییر فعالیتهای رودهای از جمله
ساختمان پرز شوند .اثبات شده است که ساختار و ریخت شناسی
روده نقش مهمی در هضم و جذب مواد مغذی در مجرای
گوارش بازی میکند .جذب مواد مغذی درمجرای گوارش برای
3- Myricetin

افزایش اندازه و طول پرز روده تأثیر بیشتری دارد .در پرندگان
اهلی مختلف یک همبستگی بین ریخت شناسی پرز روده و
عادتهای تغذیهای وجود دارد .گیاه مورد یک گیاه یکساله است
که دارای خواص دارویی و تغذیهای است ( .)11این گیاه خوشبو
و معطر به طور گسترده در نواحی ساحلی تونس ،ترکیه ،فرانسه و
ایران میروید .میوه آن حاوی روغنهای فرار ،تانن ،قند،
فالوونوئیدها و اسیدهای آلی مثل اسید سیتریک و اسید مالیک
است .برگهای آن حاوی تانن ،فالوونوئیدهایی مثل مشتقات
کیورکتین ،1کاتچین ،2مریستین 9و روغنهای فرار میباشد (.)11
اسانس را میتوان از شاخ و برگ این گیاه با روش تقطیر بخار
آب به دست آورد ( .)11اوزکو همکاران ( )94گزارش کردند که
مهمترین بخشهای اسانس مورد میرتنول ،استات میرتنول،
لیمونین ،لینالول ،آلفا پینن-8 ،1 ،سینئول ،بتا -کاریوفیلنین،
-pسیمن ،گرانیول ،نرول ،فنیل پروپانوئید و متیل لیوجنول
هستند .بخشهای مهم اسانس مورد برای اهداف مختلف
استفاده میشوند .خواص آنتیاکسیدانی مشتقات فالوونوئید
حاصل از گیاه مورد دارای اثر محافظتی علیه اختالالت قلبی
عروقی هستند .اثرات ضد میکروبی اسانس مورد علیه
اشرشیاکلی ،استافیلوکوکوس آئروس و کاندیدا آلبیکانس توسط
یادگارینیا ( )44تشریح شده است.
2- Catechin

1- Querction
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مواد و روشها
حیوانات و جیرههای آزمایشی

این مطالعه در مزرعه تحقیقات طیور دانشگاه مالیر در خرداد
ماه سال  1934انجام گرفت 181 .قطعه جوجه گوشتی راس
 918وزن کشی شدند و به طور تصادفی به  5تیمار در  9تکرار
و هر تکرار حاوی  12پرنده اختصاص یافتند .برای تهیه
جیرههای آزمایشی یک جیره بر پایه ذرت -سویا عاری از
جدول  -1مواد خوراکی و ترکیب جیره پایه
آغازین ( 1-11روزگی)
553/5
922/5
21/35
11/85
19/9
2
5
9/3
4

Table 1. Ingredient and composition of basal diet
پایانی (42- 25روزگی)
رشد ( 11-24روزگی)
291
511/21
232/51
942/21
41
41/11
19/5
14/51
11/41
11/21
2/31
2
5
5
2/11
9/25
2
2/15

مواد خوراکی (گرم در کیلوگرم)
ذرت زرد
کنجاله سویا
روغن سویا
دی کلسیم فسفات
کربنات کلسیم
نمک
مکمل ویتامینه و معدنی
 -DLمیتوتین
 -Lلیزین
ترکیب شیمیایی محاسبه شده
9111
9155
2398
انرژی (کیلوکالری درکیلوگرم)
185/1
219/11
214/81
پروتئین خام (گرم درکیلوگرم)
11/21
12
19/31
لیزین (گرم درکیلوگرم)
5/11
2/5
1/21
میتونین (گرم در کیلوگرم)
8/91
3/41
11/21
میتونین +سیتسیین (گرم در کیلوگرم)
8/22
8/22
11/11
کلسیم (گرم در کیلوگرم)
4/19
4/93
5/15
فسفر قابل دسترس (گرم در کیلوگرم)
1/11
1/11
1/11
کلرید سدیم (گرم در کیلوگرم)
 -1مکمل ویتامینه و معدنی در هر کیلوگرم جیره تأمین کننده موارد زیر بود 81 :گرم آهن 11 ،گرم مس 2 ،گرم کبالت 51 ،گرم روی 21 ،گرم منگنز 1 ،گرم ید؛ هرکیلوگرم مکمل
مواد ویتامینی شامل 120111 :واحد بین المللی ویتامین  50111 ،Aواحد بین المللی ویتامین  81 ،D3واحد بین المللی ویتامین  9/2 ،Eگرم ویتامین 9/2 ،K3گرم ویتامین 9/2 ،B1گرم
ویتامین 4/9 ،B2گرم ویتامین  1/111 ،B6گرم ویتامین  25 ،B12گرم نیاسین 21 ،گرم پانتوتنیک اسید 2/2 ،گرم اسید فولیک 1/1 ،گرم کولین 111 ،گرم سلنیم

ریختشناسی روده

در سن  42روزگی یک پرنده از هر تکرار (نزدیک به وزن
میانگین گروه) انتخاب شد .پرندگان توسط جابجایی مهره گردن
کشته شدند و مجرای گوارش آنها با دقت برداشته شد .بعد از
برداشتن محتویات روده ،تقریباً  9سانتیمتر دوازدهه ،ژژنوم و
ایلئوم ( 5سانتیمتر بعداز زائده مکل) برای اندازهگیری
فراسنجههای ریختشناسی برداشته شد .نمونههای روده هر

بخش در فرمالدئید غوطهور شدند و این کار قبل از فیکس شدن
در محلول ائوزین و قرار گرفتن در پارافین انجام شد.
آزمایشات بافتشناسی طبق روش ایجی ( )25انجام شد.
بخشهای پارافین با ضخامت  2میکرومتر از هر نمونه گرفته
شدند ،در محلول هماتوکسیلین و ائوزین قرار گرفتند و با
میکروسکوپ نوری آزمایش شدند ،ارتفاع پرز ،عمق کریپت،
تعداد سلولهای گابلت و ضخامت بافت پوششی هر نمونه آنالیز
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صادقی و همکاران ( )91در بررسی استفاده از اسانس مورد در
جوجههای گوشتی تغذیه شده با جیره حاوی آفالتوکسین گزارش
کردند که اضافه کردن اسانس مورد در جیره حاوی آفالتوکسین
سبب کاهش اثرات منفی آفالتوکسین در جوجههای گوشتی شد.
اسانس به دست آمده از شاخ و برگ گیاه مورد عالوه بر خواص
ضدباکتریایی ،دارای فعالیتهای ضد التهابی و ضد عفونی نیز
هستند .بنابراین هدف مطالعه حاضر مطالعه تأثیر اسانس مورد بر
ریختشناسی روده ،تیتر آنتی بادی و فراسنجههای خونی
جوجههای گوشتی و نیز مقایسه آن با آنتی بیوتیک فالوومایسین
به عنوان یک ترکیب محرک رشد بود.

آنتیبیوتیک بر اساس راهنمای راس  )2113( 918فرموله شد
(( )8جدول .)1
تیمارهای آزمایشی با مکمل کردن جیره پایه با 451
میلیگرم در کیلوگرم فالوومایسین و همچنین  911 ،111یا
 511میلی گرم اسانس مورد در کیلوگرم جیره تهیه شدند.
آنتیبیوتیک فالوومایسین از شرکت آمینه گستر با خلوص 11
درصد تهیه شد .شاخ و برگهای سبز گیاه مورد از مزارع کشت
شده شهر خرمآباد جمع آوری شدند و سپس در سایه در دمای
محیط خشک شدند .اسانس آنها توسط دستگاه کلونجر با روش
تقطیر در طی  4ساعت استخراج شد ( )91و سپس با استفاده از
دستگاه  GC-massترکیبات اسانس تعیین شدند .برای اطمینان
از مخلوط صحیح اسانس در جیره ،ابتدا اسانس با مقدار روغن
سویا محاسبه شده مخلوط گردید و سپس به جیره اضافه شد.
جیرهها به فرم آردی بودند و برای مدت یک هفته آماده شدند.
پرندگان به روش بستر پرورش یافتند و در سراسر دوره آزمایش
دسترسی آزاد به آب و خوراک داشتند .درجه حرارت بر اساس
راهنمای پرورش راس  918به تدریج از  99درجه سانتیگراد به
 21درجه سانتیگراد کاهش یافت ( .)94برنامه نوری شامل 29
ساعت روشنایی و یک ساعت خاموشی بود.
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شد .طول پرز روده و عمق کریپت روده با مقیاس طولی مدرج
اندازهگیری شد.
فراسنجههای خونی و تیتر آنتیبادی تعیین پروتئین

G-251

تعیین کلسترول

معرف :استانداردهای کلسترول در اتانول آماده شدند .همه مواد
شیمیایی دیگر بدون خالص سازی بیشتر استفاده شدند.
روش :سرم یا استاندارد 111 ،میکرولیتر به طور مستقیم به یک
ویال درپوششدار حاوی  9/2میلیلیتر از معرف سرد ( -15درجه
سانتی گرد) اضافه شد .ذخیره سازی معرف در یک فریزر معمولی
انجام شد .این محلول به طور کامل مخلوط شد و سپس در
حمام  91درجه سانتیگراد برای مدت  15دقیقه قرار داده شد.
بالفاصله بعد از انکوباسیون جذب دلتا ( )A618nm- A730nmثبت
شد .منحنی استاندارد با رسم جذب دلتا در مقابل غلظت
کلسترول ( 251 ،911 ،411و  111میلیگرم در دسی لیتر) تعیین
شد (.)21
تعیین آسپارتات آمینو ترانسفراز ،آالنین آمینو ترانسفراز،
آلکالین فسفاتاز ،لیپوپروتئینهای با چگالی باال و
لیپوپروتئینهای با چگالی پایین

فراسنجههای بیوشیمیایی مثل  HDL ،ALP ،ALT ،ASTو
(902 Hitachi
 LDLبا استفاده از اتوآناالیزر آزمایش شد.
).Automatic Analyzer, Roche, India
تیتر آنتیبادی

همه جوجهها علیه ویروس آنفلوانزا ( 4روز بعد از جوجه
درآوری) ،ویروس برونشیت ( 4روز بعد از جوجهدرآوری) و
ویروس نیوکاسل ( 18روز بعد از جوجه درآوری) واکسینه شدند.
در سن  28روزگی  2پرنده از هر تکرار به طور تصادفی انتخاب
شدند و نمونههای خونی از سیاهرگ بال گرفته شد .نمونههای
خونی در  2111 ×gبرای  15دقیقه جهت به دست آوردن سرم
سانتریفیوژ شدند .نمونههای سرم جدا شدند ،به لولههای اپندورف

آنالیز آماری

تیمارها بر اساس طرح کامل تصادفی به صورت مدل زیر آنالیز
شدند:

Yij=µ+Ti+eij

که در آن  Yijمقدار مشاهده شده تیمار iام در تکرار jام،
میانگین جامعه Ti ،تیمار و  eijاشتباه آزمایشی میباشد .که
دادهها با استفاده از رویه  GLMنرمافزار  )12( SASنسخه 3/1
آنالیز شدند .مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون توکی انجام
شد.
µ

نتایج و بحث
ویژگیهای ریختشناسی

نتایج نشان داد که جوجههای گوشتی تغذیه شده با اسانس
مورد و آنتی بیوتیک در مقایسه با گروه شاهد هر دو در سن 42
روزگی طول پرز ژژنوم و ایلئوم طوالنیتری داشتند ()p>1/15
(جدول  .)2مکمل کردن اسانس مورد و آنتی بیوتیک در جیره
تفاوت معنیداری در عمق کریپت و ارتفاع پرز به عمق کریپت
در روده کوچک در سن  42روزگی ایجاد نکرد.
افزودن اسانس مورد و آنتی بیوتیک به طور معنیداری
ضخامت بافت پوششی را تحت تأثیر قرار داد .با مکملسازی
اسانس مورد و آنتی بیوتیک در جیره در مقایسه با گروه شاهد به
طور معنیداری ضخامت بافت پوششی روده کوچک کاهش
یافت (.)p <1/15
مطابق با نتایج ما ،گارسیا و همکاران ( )11گزارش کردند که
استفاده از گیاهان دارویی در جیره سبب افزایش ارتفاع پرز در
جوجههای گوشتی گردید .این محققین پیشنهاد کردند که با وارد
کردن گیاهان دارویی در جیره ،جمعیت کل باکتریهای مضر در
دیواره روده کاهش یافت و متعاقب آن سبب کاهش تولید
ترکیبات سمی و آسیب به سلولهای بافت پوششی رودهای
گردید به طوری که پرز بلندتر شد و کریپت عمیقتر گردید .این
واکنش میتواند سبب تغییر در ریخت شناسی رودهای شود .سایر
محققان مشاهده کردند که در هنگام افزایش شمار باکتریهای
بیماریزا در مجرای گوارش ارتفاع پرز کاهش مییابد و عمق
کریپت افزایش مییابد که سبب جذب کمتر و سلولهای
ترشحی بیشر میشود (.)13
نتایج ما نشان داد هنگامی که جیره حاوی اسانس مورد
تغذیه شد ،ارتفاع پرز به طور معنیداری افزایش یافت و این یک
عامل مهم در بازده هضم و جذب مواد مغذی است .ارتفاع پرز
منعکسکننده مساحت سطح جذب است .هنگامی که ارتفاع پرز
افزایش یابد ،ناحیه سطح جذبی و بازده خوراک بهبود خواهد
یافت .مشاهدات ما نشان داد که افزایش ارتفاع پرز ممکن است
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تهیه معرف پروتئین :ماده کوماسی بریلنیت بلو
( 111میلیگرم) در  51میلیلیتر اتانول  35درصد حل شد111 ،
میلیلیتر اسید فسفریک  85درصداضافه شد و در نتیجه محلول
به حجم یک لیتر رسید .غلظت نهایی معرف کوماسی بریلنیت
بلو  G-251به میزان  1/11درصد ،اتانول  4/1درصد و اسید
فسفریک  8/5درصد بود.
سنجش پروتئین (روش استاندارد) 11:تا  111میکروگرم
پروتئین در یک لوله آزمایش با ابعاد  12×111میلیمتر به حجم
 1/1میلیلیتر رسید .حجم در لوله آزمایش با بافر مناسب در 1/1
میلیلیتر تنظیم شد .پنج میلیلیتر معرف پروتئین به لوله آزمایش
اضافه شد و با برعکس کردن و تکان دادن محتویات با همدیگر
مخلوط شدند .بعد از یک ساعت جذب در  535نانومتر در کیووت
 9میلیلیتری در مقابل یک معرف بالنک آماده شده توسط 1/1
میلیلیتر بافر مناسب و  5میلیلیتر معرف پروتئین اندازهگیری
شد .وزن پروتئین در مقابل جذب مربوطه ترسیم شد و در نتیجه
یک منحنی استاندرد برای تعیین نمونههای ناشناخته پروتئین
تعیین گردید (.)12

 1/5میلیلیتری منتقل شدند و تا زمان آنالیز در  -21درجه
سانتیگراد ذخیره شدند .تیتر آنتیبادی برای نیوکاسل ،برونشیت
و آنفلوانزا در نمونههای سرم با استفاده از کیتهای تجاری االیزا
طبق دستورالعمل سازنده انجام شد.
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ترپنها و فنیل پروپنها دو ترکیب مهم در اسانسها هستند که
منشاء ویژگیهای آنتیباکتریال میباشند .برنز و رورا ()19
گزارش کردند که تعداد ترکیبات فنولیک مثل کارواکرول،
ایجنول و تیمول در اسانسها زیاد است.

نتیجه خاصیت آنتیباکتریال اسانس مورد باشد .سلولهای
پوششی روده کوچک توسط یک الیه مخاط پوشیده شدهاند و
این الیه یک نقش مهم در جذب مواد مغذی بین حفره روده و
غشاء لبه برسی 1ایفا میکند.

دوازدهه
ارتفاع پرز(میکرومتر)
عرض پرز
عمق کریپت (میکرومتر)
نسبت ارتفاع پرزبه عمق کریپت
ضامت بافت پوششی(میکرومتر)
ژئوژنوم
ارتفاع پرز(میکرومتر)
811a
812/1b
111/21
32/21
عرض پرز
921
912/21
عمق کریپت (میکرومتر)
2/11
2/13
نسبت ارتفاع پرزبه عمق کریپت
98/1ab
41a
ضامت بافت پوششی(میکرومتر)
ایلئوم
811/99a
131/99b
ارتفاع پرز(میکرومتر)
119/99
32/22
عرض پرز
912/21
911/21
عمق کریپت (میکرومتر)
2/24
2/22
نسبت ارتفاع پرزبه عمق کریپت
92/5ab
91/1a
ضامت بافت پوششی(میکرومتر)
 :c-aمیانگین ردیف های دارای حروف مختلف تفاوت معنیداری دارند (.)p>%5
325
119/99
915/99b
9/12
43/2a

فراسنجههای خونی و پاسخ ایمنی

381/1
112
229/99a
9
49b

314
118/21
915/21ab
2/83
45ab

835/9
121/99
922/99a
2/14
42/5ab

311/1
113/111
924a
2/11
49b

29/59
2/14
25/38
1/18
1/91

1/55
1/1
1/14
1/29
1/12

832/9a
118/21
921
2/18
91abc

888/1a
112/21
922
2/15
95/2bc

888/1a
155/99
915/21
2/81
94c

11/18
21/91
13/13
1/12
1/91

1/12
1/2
1/1
1/44
1/11

812a
111
911
2/53
21/1bc

815/21ab
38
911
2/53
22/2bc

819ab
112
912/21
2/52
25/1c

28/8
4/84
13/24
1/94
2/5

1/14
1/49
1/28
1/5
1/114

بیشترین و کمترین غلظت کلسترول ،تریگلیسرید
به ترتیب در گروه آنتی بیوتیک و گروه تغذیه شده با سطح 511
میلیگرم در کیلوگرم اسانس مورد مشاهده شد ()p>1/15
(جدول  .)9بیشترین و کمترین غلظت  HDLبه ترتیب در تیمار
 511میلیگرم در کیلوگرم اسانس مورد و در تیمار شاهد مشاهده
شد .در گروه  511میلیگرم در کیلوگرم اسانس مورد در مقایسه
با سایر گروهها افزایش معنیداری در غلظت پروتئین کل سرم
مشاهده شد ( .)p>1/15هیچ اختالف معنیداری در
فراسنجههای کبدی ( ALT ،ASTو  )ALPبین گروهها
مشاهده نشد .نتایج نشان داد که مکمل نمودن اسانس مورد در
سطح  511میلیگرم در کیلوگرم خوراک سبب افزایش تیتر
آنتیبادی علیه نیوکاسل و انفلوآنزا شد ( )p>1/15و هیچ اختالف
معنیداری در بین گروهها در مورد تیتر آنتیبادی علیه برونشیت
وجود نداشت (.)p> 1/15
بیشترین مقدار تری گلیسرید خون ،کلسترول و LDL
پرندگان در سن  42روزگی در گروهی که آنتیبیوتیک مصرف
کردند مشاهده شد .با توجه به نقش الکتوباسیلوس و
بیفیدوباکتریا در افزایش کلسترول خون و همچنین نقش
آنتیبیوتیک فالوومایسین در مهار باکتریهای گرم مثبت
میتوان نتیجه گرفت که افزایش فراسنجههای یاد شده ،در گروه
3- Borneol

و LDL

2- Cineol

آزمایشی تغذیه شده با آنتیبیوتیک به علت نقش آنتی باکتریال
فالوومایسین علیه باکتریهای گرم مثبت است .همچنین
گزارش شد که بعد از مصرف آنتیبیوتیک پاسخ ایمنی کاهش
یافت که به علت کاهش بار میکروبی بوده است .این احتمال
وجود دارد که در غیاب عامل تحریککننده سیستم ایمنی نیاز به
انرژی برای ایمنسازی کاهش یابد .در این مورد ،انرژی قابل
دسترسی مازاد (به احتمال زیاد به صورت استیل کوآ) به سمت
افزایش بیشتر لیپید و کلسترول و تریگلیسرید میرود که سبب
افزایش چربی حفره بطنی و کلسترول خون میشود (.)3
در پرندگان تغذیه شده با اسانس مورد مقدار کلسترول خون
کمترین مقدار بود .مطالعات نشان میدهد که انواع مختلف
9
2
ترکیبات اسانس مثل سینئول و برنئول سبب کاهش فعالیت –
 -9 sهیدروکسی -متیل گلوتاریل-کوآ ( )HMG-COAردوکتاز
در کبد میشوند ( .)21مطالعات نشان میدهد که با هر  5درصد
کاهش  -9-sهیدروکسی -متیل گلوتاریل -کوآ ردوکتاز (آنزیم
کلیوی سنتز کلسترول) مقدار سنتز کلسترول دو درصد کاهش
مییابد ( .)14همچنین طارق و همکاران ( )41نشان دادند که
استفاده از مورد در جیره موش سبب کاهش معنیدار غلظت
کلسترول در کبد شد .مکانیسم هیپولیپیدمیک مورد ممکن است
به علت جلوگیری از جذب رودهای لیپیدهای جیرهای یا دفع
کلسترول در مدفوع باشد ( .)18روزاو همکاران ( )92گزارش
1- Brush border
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جدول  -2تاثیر اسانس مورد و فالوومایسین در ریختشناسی روده کوچک جوجههای گوشتی

Table 2. Effects of myrtle essential oil and flavomycin on intestinal morphology of broiler chickens
فالووماسیسن
اسانس مورد
اسانس مورد
اسانس مورد
( 451میلیگرم در
( 511میلیگرم در
( 911میلیگرم در
( 111میلیگرم در
شاهد
P-value
SEM
کیلوگرم)
کیلوگرم)
کیلوگرم)
کیلوگرم)

تأثیر اسانس مورد بر ریختشناسی روده ،تیترآنتیبادی و فراسنجههای خونی در جوجههای گوشتی 14 .................................................................................................

2- Menthalongifolia

1- Artemisiaannua
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کردند که میرتوکومولون و سمیمیرتوکومولون استخراج شده از
گیاه مورد اثرات محافظتی قابل مالحظهای در آسیب اکسیداتیو
ناشی از  LDLدارند و همچنین نشان دادند که اثرات محافظتی
قابل مالحظهای در کاهش اسیدهای چرب غیر اشباع دارای چند
باند دوگانه و کلسترول و ممانعت از افزایش محصوالت
اکسیداتیو دارند ( HDL .)3یکی از  5گروه مهم
لیپوپروتئینهاست که اجازه میدهد لیپیدهایی مثل کلسترول و
تریگلیسریدها به جریان خون منتقل شوند .همچنین LDL
یکی از  5گروه مهم لیپوپروتئینها محسوب میشود .سطوح
باالی  LDLسبب ایجاد مشکالت سالمتی و بیماریهای
قلبی -عروقی میشود که اغلب کلسترول بد نامیده میشود
( .)11کیم و همکاران ( )28گزارش کردند سطوح  LDLبهطور
معنیداری با استفاده از مکمل کردن پودر شاخ و برگ
 Avalgaris L.در جیره کاهش یافت .در طرف مقابل ،سطح
 LDLبهطور معنیداری در جوجههای گوشتی افزایش یافت .این
موضوع به احتمال زیاد به علت مقدار باالی فالوونوئیدها و
ظرفیت آنتیاکسیدانی است .جعفری دینانی و همکاران ()21
مشاهده کردند که در مقایسه با جیره با کلسترول باال در
خرگوش LDL ،در گروه  A.aucheriکاهش یافت در حالی که
 HDLافزایش یافت.
کرامس ( )23گزاش کرد در خوکهای با رشد سریع غلظت
پروتئین خون باالتر بود .این موضوع ممکن است نشاندهنده
ارتباط بین افزایش خون بدن و پروتئین کل بدن باشد .به هر
حال ،تست پروتئین یک معیار دقیق و ظریف نیست به طوری
که شامل همه پروتئین پالسما از جمله آلبومین و گلوبولین است.
اندازهگیریهای به دست آمده از آزمایش پروتئین کل ممکن
است منعکسکننده ساخت پروتئین و شرایط تغذیهای باشند .در
حالی که این موضوع میتواند نشاندهنده شرایطی مثل
دهیدراسیون ،شرایط التهاب ،بیماری کلیه ،بیماری کبد و برخی
شرایط دیگر نیز باشد .اگر آزمایش پروتئین کل وضعیت
غیرطبیعی را نشان دهد ،برای تشخیص اینکه شکستن پروتئین
غیر طبیعی است باید آزمایشات بیشتری انجام شود .نتایج بدست
آمده از این تحقیق با آزمایش ال -کازی ( )4همسو میباشد.
آنها نشان دادند که وارد کردن  211پیپیام اسانس گرفته شده
از  C.Verumبه جیره تجاری جوجههای گوشتی برای مدت 42
روز در مقایسه با گروه شاهد به طور معنیداری سبب افزایش
پروتئین کل گردید .همچنین نتایج این مطالعه با یافتههای
ال -منیالوی و همکاران ( )12مطابقت دارد .ایشان نشان دادند
که گنجاندن اسانس  C.Cyminumدر سطوح  151 ،111و 211
میلیگرم در کیلوگرم وزن بدن برای مدت  8هفته در مقایسه با
گروه شاهد سبب افزایش مقدار کل پروتئین شد .همچنین عباس
و همکاران ( )1نتایج مشابهی گزارش کردند و اظهار داشتند که
گنجاندن دانههای  T.foenum- graecumدر سطح  9گرم در

کیلوگرم به جیره برای مدت  42روز سبب افزایش پروتئین کل
سرم در جوجهها شد .گزارشات ارائه شده پیشنهاد میکنند که
افزایش سطح پروتئین کل سرم ممکن است به علت سطح
باالی پروتئین و سایر مواد مغذی در دانههای
 T.foenum- graecumباشد .هافمن ( )29از این ایده حمایت
کردند و گزارش کردند که سطح پروتئین سرم به شرایط
تغذیهای حساس است.
کبد یک اندام ضروری برای مهرهداران و سایر حیوانات
است .کبد نقشهای مختلفی شامل سمزدایی ،سنتز پروتئین و
تولید مواد ضروری برای هضم ،ذخیره گلیکوژن تجزیه
گلبولهای قرمز خون و تولید هورمون را بر عهده دارد .ترانس
آمینازهایی مثل  ALTو  ASTکه در کبد تولید میشوند از
بیومارکرهای آسیب کبدی هستند ALT .و ASTآنزیمهای
کبدی دخیل در متابولیسم اسید آمینه هستند .هنگامی که
سلولهای کبدی آسیب ببینند هر دو ترکیب  ALTو ASTدر
مقادیر زیاد وارد خون میشوند .در مطالعه حاضر با وارد کردن
اسانس مورد به جیره تغییر معنیداری در فراسنجههای کبدی
مشاهده نشد .ایریادام و همکاران ( )22نشان دادند که عصاره
بخشهای هوایی  herbalbaسبب کاهش  ASTو ALTگردید.
از طرف دیگر آدام و همکاران ( )2گزارش کردند که موشهای
تغذیه شده با جیره حاوی  11درصد عصاره شاخ و برگ
 A.abyssinicaدر مقایسه با گروه کنترل سطح باالتری از
 ALTو ASTداشتند.
امیرمحمدی و همکاران ( )5مشاهده کردند که در حیوانات
دریافتکننده اسانس حاصل از برگ درمنه 1در مقایسه با گروه
کنترل مقدار  ALPافزایش یافت .این افزایش  ALPاحتماالً به
علت نقش این آنزیم در فرآیند سمزدایی است و کاهش ALP
در بیماریهای کبد نشان داده شده است.
ال -انکاری و همکاران ( )9دریافتند که استفاده از گیاه دارویی
پونه 2در جیره جوجههای گوشتی سبب افزایش تیتر آنتیبادی
علیه نیوکاسل شد که پیشنهاد میکند اسانس سبب تحریک
سیستم ایمنی میشود .وجود سیستم ایمنی باال در طیور یکی از
دالیل مهم پیشگیری از عفونتهاست .بسیاری از عوامل از جمله
شکست در واکسیناسیون ،عفونت ناشی از بیماریهای
سرکوبکننده سیستم ایمنی و عواقب استفاده از آنتیبیوتیکها
هم ممکن است سبب ایجاد مشکل در سیستم ایمنی شوند.
استفاده از محرکهای ایمنی یک راه حل بهبود وضعیت ایمنی
حیوان و کاهش حساسیت به عفونتها میباشد (.)92
پیشنهاد شده است اسانسهایی که غنی از فالوونوئیدها
هستند از جمله آویشن سبب افزایش فعالیت ویتامین  Cمیشوند
که به عنوان یک آنتیاکسیدان عمل میکند و بنابراین سبب
بهبود وضعیت سیستم ایمنی میشود (.)91،92
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Table 3. Effects of myrtle essential oil and flavomycin on blood parameters and antibody titer and of broiler chickens
فالووماسیسن
اسانس مورد
اسانس مورد
اسانس مورد
 میلیگرم در451(
 میلیگرم511(
 میلیگرم911(
 میلیگرم111(
شاهد
P-value
SEM
)کیلوگرم
)در کیلوگرم
)در کیلوگرم
)در کیلوگرم
1/19
2/38
)کلسترول سرم (میلیگرم در دسی لیتر
111/13a
41/12b
13/29cd
84/22c
32/99b
1/19
1/14

2/49

44/11b

52/15a

51/18a

45/32b

49/11b

) (میلیگرم در دسی لیترHDL

1/81

52/42

a

d

c

bc

43/12ab

) (میلیگرم در دسی لیترLDL

a

b

ab

42/31

d

45/29

c

41/94

1/14

4/14

22/21

41/12

55/14

21/11

24/29

)تری گلیسرید (میلیگرم در دسی لیتر

1/48

1/11

1/23

1/83

1/11

1/23

1/21

)آلبومین (میلیگرم در دسی لیتر

1/14

1/12

9/11

b

4/38

a

4

b

9/89

b

9/91

)پروتئین کل (گرم در دسی لیتر

1/89

8/89

911/12

921/91

995/51

924/51

992/32

) (واحد بینالمللی

1/38

1/45

1/31

2/11

1/31

2/24

2/19

)  (واحد بینالمللیALT

1/51

282/18

9925

9131

9432

9121

9381

)  (واحد بینالمللیALP

b

a

a

AST

پاسخ ایمنی
ab

b

b

1/115

1/21

9/99

4/21

9/82

9/99

9

آنفلوآنزا

1/12

1/21

9/38ab

4/42a

4/99a

9/18ab

9/22b

نیوکاسل

1/12

542/21

8311

3412

3581

8121

1452

برونشیت

 میلیگرم در کیلوگرم و نیز بهبود وضعیت511 در سطح
ریختشناسی روده کوچک در جوجههای گوشتی شد و بنابراین
.میتواند به عنوان جایگزین مناسب آنتیبیوتیکها مطرح شود

در نهایت نتایج به دست آمده نشان میدهد که مکمل کردن
،جیره با اسانس مورد سبب افزایش تیتر آنتیبادی آنفلوآنزا
 میلیگرم در کیلوگرم511 نیوکاسل و برونشیت به ویژه در سطح
 همچنین به طور معنیداری سبب افزایش پروتئین کل سرم.شد
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Abstract
This study was performed to evaluate the effect of Myrtle essential oil (MEO) on intestinal
morphology, antibody titres and blood parameters of broiler chicks. A total of
Ross
broiler
chickens were allocated to dietary treatments with replicates of
birds each. The experimental
diets consisted of diet free of antibiotics (control diet), supplemented diets with MEO at levels of
,
and
mg/kg, as well as flavomycin antibiotic at
mg / kg. The results showed that
supplementation of MEO and antibiotic compared to the control group significantly prolonged the
height of the villus height and lower the epithelial thickness of the small intestine at the age of
days (p< . ). There was no significant difference between different treatments in relation to the
width of the villus and the villus height to crypt depth ratio. The highest antibody titer against
influenza and Newcastle disease was observed in chicks fed
mg/kg MEO (p< . ). The effect
of different levels of essential oil on hepatic enzymes including AST, ALT and ALP was not
significant (p> . ). Overall, the results show that the supplementation of MEO diets in improved
intestinal morphology and increased antibody titers, especially at a level of
mg / kg, which
could be considered as an antibiotic alternative.
Keywords: Broilers, Immunity system, Myrtle essential oil, Intestinal morphology

