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چکیده
بهمنظور بررسی تأثیر آویشن بر فراسنجههای ایمنی در برههای نر نژاد فراهانی از  20رأس بره نر بهصورت چهار تیمار پنج رأسی ،در دو
سن مختلف  5/5ماهه و یکساله استفاده شد .پژوهش حاضر در قالب طرح کامالً تصادفی با آرایش فاکتوریل  2×2بهمدت  70روز در ایستگاه
تحقیقاتی گروه علوم دامی دانشگاه اراک انجام شد .تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از -1 :جیره برههای  5/5ماهه فاقد پودر آویشن -2 ،جیره
دارای  20گرم پودر آویشن جهت تغذیه برههای  5/5ماهه -3 ،جیره برههای یکساله فاقد پودر آویشن -4 ،جیره دارای  20گرم پودر آویشن
جهت تغذیه برههای یکساله .نتایج نشان داد که استفاده از گیاه داروئی آویشن تأثیر معنیداری بر فراسنجههای هماتولوژی و غلظت ایمنوگلوبولینها
( IgE ،IgAو  )IgMبرههای نر نژاد فراهانی نداشت ( .)P>0/05نتیجه این تحقیق نشان داد که استفاده از پودر آویشن بر فراسنجههای خونی
اثری نداشت.
کلمات کلیدی :آویشن ،فراسنجههای ایمنی ،گوسفند فراهانی

* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولMmotlagh2002@gmail.com :
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مقدمه
امروزه گیاهان داروئی مختلف ،بهدلیل داشتن اثرات سودمند بر
خوش طعمی و کنشهاي روده ( Jugl-Chizzolaو همكاران،)2006 ،
اثرات ضد میكروبی ( özerو همكاران )2007 ،و همچنین فعالیتهاي
گسترده آنتیاکسیدانی ( Weiو  )2007 ،Shibamotoبه جیره دامهاي
اهلی افزوده میشوند .بهدلیل ماهیت چربیدوست بودن روغنهاي
مؤثره موجود در برخی از گیاهان داروئی ،اين ترکیبات میتوانند بهطور
کامل در ساختار غشايی باکتريها بهخصوص باکتري گرم منفی اختالل
ايجاد نمايند ( .)2003 ،Greatheadهمچنین ،محققان در چندين مطالعه
نشان دادهاند که برخی روغنهاي مؤثره موجود در اسانسها داراي
خاصیت تحريكکنندگی دستگاه گوارش ،افزايش تولید آنزيمهاي
گوارشی ،بهبود استفاده از محصوالت هضمی و پاسخ ايمنی بدن میباشند
(2006 ،Ather؛ 2004 ،Hernandez؛  2000 ،Langhoutو ،Tucker
 .)2002در چند دهه اخیر استفاده از گیاهان داروئی با توجه به مزاياي
متعدد ،ازجمله خطرات زيست محیطی حداقل ،عدم ايجاد مقاومت
دارويی ،ارزان ،پايدار و در دسترس بودن ،توجهات زيادي را در سطح
جهان بهخود جلب نموده است ( Chenو همكاران .)2003 ،تأثیر
عصارههاي گیاهی بر جاندارن براساس بافت مورد استفاده )دانه ،برگ،
ريشه و پوست( ،گونه گیاهی ،فصل جمعآوري و منطقه جغرافیايی
متفاوت میباشد ( .)2006 ،Steinerيكی از گیاهانی که بهطور گسترده
بهعنوان محرک رشد و کاهشدهنده اثرات تنش در حیوانات مختلف
مورد آزمايش قرار گرفته است ،گیاه آويشن است .نتايج تحقیقات نشان
داده شده است که آويشن داراي اثرات متغیر بر روي عملكرد و
پارامترهاي بیوشیمیايی سرم ( El-Ghouseinو همكاران )2009 ،و
همچنین تعداد و نسبت سلولهاي خونی و ويژگیهاي هماتولوژيكی
( Ghasemiو همكاران ،)2010 ،يا فعالیتهاي آنزيمی است (Tollba
و همكاران .)2010 ،کبد با داشتن آنزيمهاي متعدد ،محل اصلی
متابولیسم داروهاي مختلف میباشد ( McGavinو همكاران.)2000 ،
آسیب به بافت کبد میتواند به افزايش آنزيمهاي مختلف اين اندام در
پالسماي خون منجر گردد .آنزيمهايی چون آالنین آمینوترانسفراز
( ،)ALTآسپارتات آمینو ترانسفراز ( )ASTو آلكالین فسفاتاز (،)ALP
از مهمترين آنزيمهاي موجود در سلولهاي کبدي میباشد که جزء
آنزيمهاي غیرعملكردي پالسما بهحساب میآيند ( Ajayiو، Odutuga
 .)2004آويشن بر روي سیستم ايمنی و تنظیم فعالیتهاي هورمونی
غدد درونريز مؤثر است ،در آويشن ترکیب  -5متیل  -1-2متیل اتیل
فنل ،خاصیت ضدباکتريايی دارد و روش عمل آنتیبیوتیكی عصارههاي
گیاهی از طريق اعمال تغییراتی در تراوايی ديواره سلولی میباشد،
استفاده از گیاه داروئی آويشن خشك شده باعث بهبود ايمنی و افزايش
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طول روده و عمق و تعداد پرزهاي آن شده و بهعلت افزايش سطح تماس
مواد هضم شده با روده فرصت براي جذب مواد مغذّي بیشتر مهیا
میشود ( Garciaو همكاران .)2006 ،با توجه به اينکه تاکنون مطالعات
اندکی درخصوص استفاده از گیاهان داروئی در جیره نشخوارکنندگان
انجام شده است .لذا ،هدف از پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر پودر آويشن
بر فراسنجههاي ايمنی و برخی از فراسنجههاي خونی در برههاي نر
نژاد فراهانی بود.

مواد و روشها
در اين تحقیق تعداد  20رأس بره نر نژاد فراهانی بهصورت چهار
تیمار پنج رأسی در دو سن مختلف  5/5ماهه و يكساله استفاده شد.
پژوهش حاضر در قالب طرح کامالً تصادفی با آرايش فاکتوريل  2×2و
بهمدت  70روز در ايستگاه تحقیقاتی گروه علوم دامی دانشگاه اراک
انجام شد .تعداد تكرار براي هر تیمار پنج رأس بره در نظر گرفته شده
است .تیمارهاي آزمايشی عبارت بودند از -1 :جیره برههاي  5/5ماهه،
فاقد پودر آويشن -2 ،جیره داراي روزانه  20گرم پودر آويشن (بهازاي
هر بره) جهت تغذيه برههاي  5/5ماهه -3 ،جیره برههاي يكساله،
فاقد پودرآويشن -4 ،جیره داراي  20گرم پودرآويشن جهت تغذيه
برههاي يكساله .آويشن مورد استفاده از استان کرمان تهیه شده و
پس از جدا نمودن برگ از ساقه ،برگها توسط دستگاه آسیاب موجود
در آزمايشگاه گروه علوم دامی دانشگاه اراک به پودر تبديل شدند .جیره
پايه بهکار رفته در اين آزمايش ،در بین تیمارها يكسان بود (جدول.)1
جدول  : 1اجزای مواد خوراکی وآنالیز شیمیایی مربوط به جیره پایه
مواد خوراکی
يونجه
جو
کاه گندم
ديکلسیم فسفات
مكمل ويتامینی -معدنی*
آنالیز شیمیایی جیره پایه
انرژي قابل متابولیسم (مگاکالري در کیلوگرم)
پروتئین (درصد)
کلسیم (درصد)
فسفر (درصد)

درصد از ماده خشک
33/86
54/17
11/28
0/22
0/45
2/2
12/9
0/54
0/40

*هر کیلوگرم از مكمل ويتامینی داراي  8/500/000واحد بینالمللی ويتامین ،A
 2/500/000واحد بینالمللی ويتامین  11000 ،D3واحد بینالمللی ويتامین 2200 ،E
میلیگرم ويتامین  1477 ،K3میلیگرم ويتامین 4000 ، B1میلیگرم ويتامین 7840 ،B2
میلیگرم ويتامین  34650 ،B3میلیگرم ويتامین  2464 ،B5میلیگرم ويتامین 110 ،B6
میلیگرم ويتامین  ،B9میلیگرم ويتامین  400/000 ،B12میلیگرم کولین کلرايد میباشد.
* هر کیلوگرم از مكمل مواد معدنی داراي  74/400میلیگرم منگنز 75/000 ،میلیگرم
آهن 64/675 ،میلیگرم روي 6/000 ،میلیگرم مس 867 ،میلیگرم يد و  200میلیگرم
سلنیوم میباشد.
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جیرههاي آزمايشی در اين تحقیق فقط از لحاظ استفاده از پودر
آويشن با هم تفاوت داشتند .در تمام طول مدت آزمايش هر روز پیش
از معرفی وعده خوراک صبح به برهها باقیمانده خوراک روز قبل هر
تیمار بهطور مجزا اندازهگیري و ثبت شد .در طول آزمايش دامها دسترسی
آزاد به آب داشتند .بهمنظور تجزيه و تحلیل آماري دادههاي جمعآوري
شده ازجمله اطالعات مربوط به آنالیز فراسنجههاي هماتولوژي ،غلظت
ايمنوگلوبولینها از نرمافزار  SASنسخه 9/1استفاده شد.
تهیه نمونههاي خون از دامهاي تیمارها اوايل ،اواسط و انتهاي
دوره آزمايشی جهت بررسی ثأثیرات استفاده از جیرههاي آزمايشی بر
فراسنجههاي خونی مدنظر انجام شد .دو ساعت پس از مصرف وعده
خوراک صبح خونگیري به حجم ده سیسی از رگ گردنی برهها در
شرايطی که سعی شد حداقل تنش به دام وارد شود توسط لولههاي
تحت خأل (ونوجكت) انجام شد .پس از جداسازي سرم نمونهها بههمراه
يخ خشك () )CO2(sبه آزمايشگاه انتقال و پس از جداسازي کامل سرم
نمونهها ذخیره شدند .هماتولوژي با روش اسپكتروفتومتري با استفاده
از کیتهاي پارس آزمون انجام شد .مقدار ايمنوگلوبولینهاي سرم
( IgG ،IgAو  ) IgEبا استفاده از کیتهاي پارس آزمون اندازهگیري
شد .با کمك منحنی استاندارد غلظت فاکتورهاي مذکور اندازهگیري

شد .بهمنظور تجزيه و تحلیل آماري دادههاي جمعآوري شده ازجمله
اطالعات مربوط به آنالیز فراسنجههاي هماتولوژي و غلظت ايمونوگلبولینها
از نرمافزار  SASنسخه 9/1و رويه  GLMاستفاده شد .مقايسه میانگینها
Yijk =μ+ αi +βj+ αβij + eijk
نیز بهروش  LSMانجام شد:
 :Yijkمشاهده هر مقدار :μ ،جامعه میانگین :α i ،اثر iامین سطح سن،
 :βjاثرjامین سطح آويشن :αβij ،اثر متقابل iامین سطح سن و jامین
سطح آويشن :eijk ،خطاي آزمايشی

نتایج
فراسنجههای هماتولوژی :نتايج حاصل از اثرات گیاه داروئی
آويشن بر فراسنجههاي هماتولوژي برههاي نر نژاد فراهانی در جدول
 2ارائه شده است .براساس نتايج اين جدول استفاده از آويشن اثر
معنیداري بر روي فراسنجههاي هماتولوژي نداشت (.)p<0/05
غلظت ایمنوگلوبولینها :اثرات استفاده از سطوح آويشن بر غلظت
ايمنوگلوبینها و آنزيمهاي کبدي برههاي نر نژاد فراهانی در جدول 3
آورده شده است .مطابق با نتايج بهدست آمده استفاده از آويشن تأثیر
معنیداري بر غلظت  IgG ،IgAو  IgEبرهها نداشت (.)p<0/05

جدول  :2اثر تغذیه پودر آویشن برفراسنجههای هماتولوژی برههای نژاد فراهانی
تیمارهای آزمایشی

(*PLTدرصد)

( HBدرصد)

)×106( RBC

)×106( WBC

( Neotrophilدرصد)

( Lymphocyteدرصد)

** 1
2
3
4

633/18
584/45
691/7
638/1
0/04
0/59

12/17
12/06
11/84
11/72
0/02
0/16

10/1
10/24
9/97
10/12
0/01
0/49

73/28
66/88
81/56
74/52
0/03
0/64

18/18
15/72
19/4
16/7
0/04
0/18

73/18
76/18
72
75/3
0/009
0/36

SEM

سطح معنیداري

میانگینها با حروف متفاوت در هر سطر از لحاظ آماري داراي اختالف معنیدار میباشد ( :PLT ،)p<0/05پالکت :HB ،هموگلوبولین :RBC ،گلبول قرمز : WBC،گلبول سفید،
 :Neotrophilنوتروفیل : Lymphocyte ،لنفوسیت :SEM ،خطاي استاندارد میانگینها -1** ،برههاي  5/5ماه (مصرف  20گرم آويشن بهازاي هر رأس) -2 ،برههاي  5/5ماه (عدم مصرف
آويشن) -3 ،برههاي يكساله (عدم مصرف آويشن) -4 ،برههاي يكساله (مصرف  20گرم آويشن بهازاي هر رأس)

جدول  :3اثر تغذیه پودر آویشن بر ایمونوگلوبولینها برههای نژاد فراهانی
تیمارهای آزمایشی
1
2
3
4

*

SEM
P-Value

( IgAمیلیگرم بر میلیلیتر(

( IgGمیلیگرم بر میلیلیتر)

(KIU/L) Ig E

0/91
0/92
0/91
0/86
0/02
0/4

19/5
20
20/8
21/4
0/93
0/46

72
54
46/8
36
11/63
0/16

میانگینها با حروف متفاوت در هر سطر از لحاظ آماري داراي اختالف معنیدار میباشد ( :SEM ،)p<0/05خطاي استاندارد میانگینها -1* ،برههاي  5/5ماه (مصرف  20گرم آويشن
بهازاي هر رأس) -2 ،برههاي  5/5ماه (عدم مصرف آويشن) -3 ،برههاي يكساله (عدم مصرف آويشن)  -4برههاي يكساله (مصرف  20گرم آويشن بهازاي هر رأس)
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اثر متقابل سن و تیمار :همانطورکه در جدول  4نشان داده
شده است اثر متقابل آويشن و سن برهها در اين آزمايش معنیدار نبود.
جدول  :4سطح احتمال معنیداری مربوط به اثر آویشن ،سن و اثر
متقابل آنها بر روی فراسنجههای مورد بررسی
فراسنجه

آویشن

سن

اثر متقابل سن و تیمار

پالکت
هموگلوبین
گلبول قرمز
گلبول سفید
نوتروفیل
لنفوسیت
ايمنوگلوبولین A
ايمنوگلوبولین G
ايمنوگلوبولین E

0/96
0/68
0/94
0/96
0/50
0/32
0/21
0/14
0/07

0/19
0/87
0/64
0/77
0/146
0/07
0/46
0/54
0/21

0/28
0/35
0/83
0/01
0/77
0/97
0/33
0/95
0/75

بحث
تحريك يا تقويت سیستم ايمنی به فعالسازي اجزاي سیستم
ايمنی در بدن توسط برخی عوامل خارجی برمیگردد که منجر به
ايجاد يك سد دفاعی بهتر در برابر میكروارگانیسمهاي عفونتزا ،سمها
و سلولهاي سرطانی میشود .اين عوامل سد و مكانیسمهاي دفاعی
بدن را تقويت میکنند و میتوانند بهمنظور تقويت پاسخهاي ايمنی
غیرفعال در انسان و حیوانات مورد استفاده قرار گیرند ( Awaadو
همكاران.)2000b ،
در برخی از مطالعات که در زمینههاي حیوانات ازجمله بزها
انجام شده ،تأثیر گیاهان داروئی در بهبود سیستم ايمنی بدن گزارش
شده است (2002 ،Savoini؛  Riveraو 2003 ،Bontempo؛ Grossi
و .)2004 ،Lacetera
 )2009( El-Ghouseinنشان داد استفاده از اسانس روغنی
آويشن و دارچین در جیره جوجههاي گوشتی باعث افزايش معنیدار
فراسنجههاي خونی سلولهاي قرمز ،میزان هموگلوبین ،درصد هماتوکريت
و تعداد سلولهاي سفید خون گرديد Ghasemi .و همكاران ()2010
نشان دادند که استفاده از دو گیاه داروئی سیر و آويشن بهصورت
مستقل يا توأم باعث افزايش میزان گلبولهاي قرمز و سفید و درصد
هموگلوبین و هماتوکريت و همچنین تعداد سلولهاي لمفوئیدي
گرديد Seyedpiran .و همكاران ( )2011گزارش نمودند که استفاده
از دو درصد مخلوط گیاهان داروئی (آويشن ،گزنه ،پونه و کاکوتی)
اثرات معنیداري بر عملكرد ،صفات کیفی تخممرغ و فراسنجههاي
بیوشیمیايی و ايمنی خون مرغهاي تخمگذار ندارد)2014( Salamat .
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نشان داد که مصرف کاکوتی با سطوح مختلف هیچ تأثیري بر فراسنجههاي
خون در گوسفندان نداشته است که با نتايج اين پژوهش همخوانی
دارد .در تحقیقی که توسط  Mirzaeiو همكاران ( )2011بر روي بزهاي
شیري انجام گرفت ،نشان داده شد که در جیرههاي حاوي مخلوط
اسانسهاي گیاهی ،میزان لوکوسیتهاي خون در مقايسه با گروه
شاهد بیشتر بود Ajibade .و همكاران ( )2012عصاره دانه ترب کوهی
را در دوزهاي باال از  800 ،400و  1600میلیگرم /کیلوگرم استفاده
کردند که هیچ اثر منفی بر هماتولوژي موشهاي ماده نژاد ويستار
نداشت.
در مرغهاي تخمگذار استفاده از اسانسهاي سیر و آويشن نتوانست
اثرات معنیداري بر عملكرد ،کیفیت تخممرغ و فراسنجههاي بیوشیمیايی
و ايمنی خون مرغها ايجاد نمايد ( Chehreieو همكاران.)2011 ،
 Ajibadeو همكاران ( )2012نشان دادند که محتواي پالکتها
در موشها با افزايش میزان دوز در استفاده از عصاره برگ ترب کوهی
کاهش میيابد Tollba .و همكاران ( )2010گزارش کردند که ترکیبات
مختلف موجود در اندامها از فرآوردههاي حاصل از گیاه آويشن بهعلت
برخورداري از اثرات تغذيهاي )مقادير باالي آهن در گیاه آويشن( و ضد
اکسیداتیو قادر به تحريك اندامهاي مولد سلولهاي خونی میباشند.
آنها نشان دادند که تغذيه میشها با دانههاي روغنی منجر به افزايش
گلوبولین کل و گلبولین دلتا میشود .تحقیقات نشان داده است که
مصرف عصاره شیرين بیان با غلظت  100میكروگرم بر میلیلیتر در
محیط آزمايشگاهی داراي خاصیت محرک سیستم ايمنی میباشد به
گونهاي که باعث افزايش تولید لنفوسیتها گرديده و از طرفی
بهصورت بسیار معنیدار باعث کاهش  IgGو  IgAشده است.
نگارندگان اين نتايج متذکر گشتهاند که اين خاصیت میتواند در
جهت بهبود واکنشهاي ازدياد حساسیتی در انسانها و حیوانات
استفاده گردد ( Billiardو همكاران1989 ،؛  Jatavو همكاران. )2011 ،
 Ziو همكاران ( )1997نشان دادند که بخش پلی ساکاريدي شیرين
بیان فعالیت قابل توجهی در سیستم ايمنی دارد و باعث تقويت
فاگوسیتوزيس در سیستم آندوتلیال رتیكوالر میشود و همچنین
تولید اينترفرون را تحريك میکند که اين پديده باعث افزايش تولید
ايمنوگلوبینهاي سرم شامل  Mو  Gمیشود Schranner .و همكاران
( ،)1989اثر يك داروي حاوي سرخارگل را بر سیستم ايمنی هومورال
در جوجه سالم و جوجه داراي نقص ايمنی بررسی کردند .داروي مورد
نظرفراسنجههاي ايمنی را در هر دو گروه جوجه بهبود بخشید .در
خصوص ايمنوگلوبولین  Eعلیرغم وجود تغییرات عددي در بین
گروههاي آزمايشی تفاوت معنیداري بین گروههاي آزمايشی ديده
نشد احتماالً کم بودن دادههاي آزمايشی و يا انحراف معیار باال باعث
شد که تفاوت معنیدار ديده نشود اما از نظر عددي اختالف
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فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

) نشان دادند که افزودن آويشن2013(  و همكارانVakili .داشته باشند
بههمراه دارچین کمترين اثر را بر فراسنجههاي خونی در گوسالههاي
.هلشتاين داشت که با نتايج اين مطالعه مطابقت دارد
با توجه به نتايج پژوهش حاضر استفاده از گیاه داروئی آويشن
تأثیر معنیداري بر فراسنجههاي هماتولوژي و غلظت ايمنوگلوبولینها
 لذا با توجه به نبود منابع تحقیقی زياد.برههاي نر نژاد فراهانی نداشت
درخصوص اثر گیاهان داروئی (بهخصوص آويشن) در برهها و براي
 انجام پژوهشهاي،کسب اطمینان از نتايج بهدست آمده از اين تحقیق
.ديگر در اين حیطه پیشنهاد میگردد
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