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چکیده
اين مطالعه با هدف بررسي اثر گاواژ عصاره آويشن بر برخي از فراسنجههاي خوني در برههاي نژاد فراهاني در مزرعه دانشكده كشاورزي
و منابع طبيعي دانشگاه اراك انجام شد .در اين مطالعه تعداد  15رأس بره ماده نژاد فراهاني در سه گروه بهمدت چهل روز شامل :تيمار يك (شاهد):
گاواژ آب مقطر ،تيمار دو :گاواژ يك سيسي عصاره آويشن ،تيمار سه :گاواژ دو سيسي عصاره آويشن .دو بار خونگيري از برهها انجام شد و
سپس فراسنجههاي هماتولوژي و ايمنوگلوبولين  Gسنجش شد .دادهها با طرح كامل تصادفي آناليز شدند .نتايج نشان داد كه عصاره آويشن سبب
افزايش گلبولهاي سفيد خون ( )p<0/01و همچنين افزايش سطح ايمنوگلوبولين  )p<0/01( Gشد .آنزيم كبدي  ASTنيز پس از گاواژ عصاره
آويشن بهطور معنيداري كاهش يافت ( .)p<0/05بهنظر ميرسد مصرف عصاره آويشن در برهها ،ميتواند سبب بهبود سيستم ايمني در برهها
شود.
کلمات کلیدی :بره ،عصاره آويشن ،فراسنجه خون
* پست الكترونیكی نویسنده مسئول:

mmotlagh2002@gmail.com
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مقدمه
بهکارگیری روشهایی که بتواند سیستم ایمنی بره را در سنین
پایین تقویت کند از افزایش تلفات بسیار جلوگیری خواهد نمود.
امروزه بهدلیل ممنوعیت کاربرد بیشتر آنتیبیوتیکها در مزارع دام و
طیور ،اسانسها و عصارههای گیاهی جایگزین مناسبی برای این مواد
شیمیایی محسوب میشوند .گیاهان دارویی با ترکیبات موثر در بافتشان
مشتمل بر فنولها و پلیفنولها و  ...اثر ضدمیکروب و تحریک سیستم
ایمنی را دارا میباشند ( Benchaarو همکاران .)2005 ،در سیستمهای
پرورش حیوانات اهلی از گذشته ،متابولیتهای گیاهی بهطور عام و به
عنوان عوامل ضدمیکروبی بهشمار میرفتهاند .ممنوعیت و محرومیتهای
اخیر در استفاده از آنتیبیوتیکهای محرك رشد سبب افزایش تمایل
به استفاده از فرآوردههای طبیعی با منشأ گیاهی شده است (،Greathead
 .)2003آویشن شیرازی یکی از گیاهان دارویی پرمصرف در طب سنتی
ایران میباشد و بهدلیل وجود مواد مؤثرهای مانند تیمول و کارواکرول
بر تخمیر شکمبهای نشخوارکنندگان اثرگذار میباشد (Talebzadeh
و همکاران .)2012 ،براساس مطالعات گنجخانلو و همکاران ()1392
مکملسازی جیره بزغالههای مهابادی با روغن ماهی و آویشن سبب
افزایش قابلیت هضم ظاهری چربی و کاهش قابلیت هضم ظاهری الیاف
نامحلول در شوینده خنثی شد و همچنین میزان استات شکمبه را
افزایش داد .آنها نشان دادند که مکملسازی جیره بزغالههای مهابادی
با روغن ماهی و اسانس آویشن تأثیر چندانی روی عملکرد پروار و
صفات الشه نداشت ولی روغن ماهی باعث افزایش ضخامت چربی
پشتی میشود و نیز تأثیر چندانی بر خصوصیات و نسبت گوشت،
استخوان و چربی الشه نداشت ( Ganjkhanlouو همکاران.)2014 ،
گاواژ آویشن شیرازی سبب کاهش چربی خون موش شد ( Zareiو
همکاران .)2014 ،براساس بررسیهای انجام شده تاکنون عصاره
آویشن از طریق گاواژ (وارد کردن عصاره با مهار بره از طریق دهان) بر
سیستم ایمنی برهها بررسی نشده است ،این مطالعه بهمنظور بررسی اثر
گاواژ عصاره آویشن بر سیستم ایمنی برههای نژاد فراهانی طراحی شد.

مواد و روشها
محل انجام آزمايش و نوع دام :پژوهش حاضر در ایستگاه تحقیقاتی
مزرعه گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه
اراك با مختصات ″14′08°34 :شمالی  ″11′38°49شرقی انجام شد.
عصاره گیاه دارویی آویشن محلول در آب از شرکت اکسیر طبیعت
کوهستان تهیه شد .در پژوهش حاضر تعداد  15رأس بره نژاد فراهانی
با سن تقریبی بین  3الی  4ماه و با وزن تقریبی  17کیلوگرم در پژوهش
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حاضر در فصل بهار استفاده شد .در این آزمایش تعداد کل برههای
طرح بهصورت تصادفی به سه گروه پنج رأسی تقسیم شد در هر سه
گروه تغذیه کمکی یکسان به برهها داده شد و از نظر انرژی و پروتئین
برههای طرح در شرایط یکسان بود و همچنین سالمت آنها قبل از
ورود به طرح مورد بررسی قرار گرفت تا از نظر سالمت نیز در شرایط
مناسبی باشند .پس از بررسی پیشآزمایش ،دوزهای مدنظر برای
تحقیق انتخاب شدند .در گروه اول به برهها به گاواژ آب بسنده شد در
تیمار دوم از طریق گاواژ یک سیسی عصاره آویشن شیرازی خورانده
شد و در تیمار سوم به برهها دو سیسی عصاره آویشن گاواژ شد و در
نهایت پس از چهل روز گاواژ موارد ذکر شده ،از نمونههای خون گرفته
شده ،سرم و پالسما تهیه شد و عالوه بر مباحث هماتولوژی به وضعیت
ایمنی و ایمونوگلوبولین  Gپرداخته شد .در حین آزمایش دامها توزین شدند.
جيره آزمايش :جیره پایه (جدول  )1برای همه تیمارها براساس
نیاز و بهصورت کامأل مخلوط تهیه شد.
جدول : 1اجزای مواد خوراکی وآناليز شيميايی مربوط به جيره پايه
درصد از ماده خشک

مواد خوراکی
یونجه خرد شده
جو بلغور شده
کاه گندم
دیکلسیم فسفات
مکمل ویتامینی -معدنی*

33/86
54/17
11/28
0/22
0/45

آناليز شيميايی جيره پايه
انرژی قابل متابولیسم (مگاکالری در کیلوگرم)
پروتئین (درصد)
کلسیم (درصد)
فسفر (درصد)

2/2
12/9
0/54
0/40

*هر کیلوگرم از مکمل ویتامینی دارای  8/500/000واحد بینالمللی ویتامین ،A
 2/500/000واحد بینالمللی ویتامین  11000 ،D3واحد بینالمللی ویتامین ،E
 2200میلیگرم ویتامین  1477 ،K3میلیگرم ویتامین 4000 ، B1میلیگرم ویتامین
 7840 ،B2میلیگرم ویتامین  34650 ،B3میلیگرم ویتامین  2464 ،B5میلیگرم
ویتامین  110 ،B6میلیگرم ویتامین  10 ،B9میلیگرم ویتامین 400/000 ،B12
میلیگرم کولین کلراید میباشد * .هر کیلوگرم از مکمل مواد معدنی دارای 74/400
میلیگرم منگنز 75/000 ،میلیگرم آهن 64/675 ،میلیگرم روی 6/000 ،میلیگرم
مس 867 ،میلیگرم ید و  200میلیگرم سلنیوم میباشد.

متغييرهای مدنظر :در تمام طول مدت آزمایش هر روز پیش
از معرفی وعده خوراك صبح به برهها باقیمانده خوراك روز قبل هر
تیمار بهطور مجزا اندازهگیری و ثبت شد .غلظت سرمی گلوکز،BUN ،
آالنین آمینوترانسفراز ( ،)ALTآسپارتات آمینوترانسفراز ( ،)ASTپروتئین
کل سرم ،با روش اسپکتروفتومتری و با کیتهای پارس آزمون ساخت
ایران انجام شد .سنجش میزان ایمنوگلوبولین  Gبا استفاده از کیت
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اُمین زمان اندازهگیری TZik ،اثر متقابل  iاُمین تیمار و  kاُمین زمان و
 eijkاشتباه تصادفی و واریانس بین اندازهگیریها درون حیوانات میباشد.

شرکت  Day Biotechکشور چین ،و با روش االیزا اندازهگیری شد.
آناليز آماری :دادههای حاصل از این آزمایش ابتدا در محیط
 SAS v9.1برای نرمالیته مورد آزمون قرار گرفتند .دادهها در قالب
طرح پایه کامالً تصادفی با سه تیمار و پنج تکرار بهازای هر تیمار و با
بهکارگیری رویه  Mixedدر نرمافزار  SAS v9.1آنالیز شدند .مدل
مربوطه بهصورت زیر استYijk = μ + Ti + εij+ Zk + TZik +eijk :
که در این مدل  Yijkمشاهده مربوط به تیمار  iو زمان اندازهگیری j
در تکرار kاُم μ ،میانگین کلی مشاهدات Ti ،اثر  iاُمین تیمار εij ،اشتباه
تصادفی و واریانس بین حیوانات مورد آزمایش درون تیمار Zk ،اثر k

نتایج
تغییرات میانگین وزن تیمارها (کیلوگرم) ،خوراك مصرفی روزانه
(گرم /روز) و ضریب تبدیل خوراك برههای آزمایشی را در این مطالعه
در جدول  2نشان داده شده است.

جدول  :2اثر تغذيه پودر آويشن بر عملکرد رشد برهها
صفت
وزن بدن (کیلوگرم)
مصرف خوراك (گرم در روز)
افزایش وزن (گرم در روز)
ضریب تبدیل

تيمار
1

2

3

20/82ab
975/90a
161b
6

21/89a
999/64a
202a
5/6

19/51b
706/07c
95c
7/20

SEM

P-value

0/37
69/43
12/11
0/6

0/002
0/01
0/05
0/55

* -1برههای  1-2ماه (گاواژ آب مقطر -شاهد)  -2برههای  1-2ماه (گاواژ یک سیسی عصاره آویشن بهازای هر رأس -تیمار یک)
 -3برههای ( 1-2گاواژ دو سیسی عصاره آویشن بهازای هر رأس -تیمار-دو)

میانگین ضریب تبدیل خوراك برهها برای گروههای مختلف آزمایشی
بهترتیب  5/6 ،6و  7/20بود .مقایسه میانگین تیمارهای آزمایشی تفاوت
معنیداری بین جیرهها نشان داد (جدول  .)2با افزایش درصد گاواژ
آویشن ضریب تبدیل خوراك افزایش یافت درحالیکه در تیمار دوم
ضریب تبدیل بهبود یافت .میانگین مصرف ماده خشک بهازای هر بره
در گروههای مختلف آزمایشی بهترتیب  706 ،999 ،975گرم در روز
بود .تجزیه واریانس دادهها نشان داد که با افزایش مقدار گاواژ عصاره
آویشن ،کاهش معنیداری روی این صفت داشت ( .)p≥0/01به گونهای
که تیمار سه دارای تفاوت معنیدار با تیمار یک (شاهد) و تیمار دو
داشت .مقایسه میانگین دادهها نشان داد که مصرف خوراك در گروههای
آزمایشی  3که از لحاظ مقدار عصاره آویشن بیشتر از گروه دوم بود
کاهش اشتها و مصرف خوراك معنیدار بود .میانگین افزایش وزن
روزانه برهها برای گروههای مختلف آزمایشی بهترتیب تیمار اول 161 :گرم،
تیمار دوم 202 :گرم و تیمار سوم 95 :گرم در روز بود .مقایسه
میانگین مربوط به تیمارها نشان داد که جیره آزمایشی اثر معنیداری
روی این صفت داشت ( .)p<0/05در تیمار دو افزایش وزن بهطور مشهودی
بیشتر از دو گروه دیگر بود درحالیکه در تیمار سوم با افزایش میزان
گاواژ عصاره آویشن افت در افزایش وزن دیده شد.

هماتولوژی برههای مورد مطالعه با عصاره آویشن با هم در تمام صفات
بهغیر از تعداد گلبولهای سفید تفاوت معنیداری نشان ندادند .در
حالیکه در تیمار دوم ( )68/36گاواژ عصاره آویشن ،تعداد سلولهای
سفید خون یا همان گلبولهای سفید نسبت به گروه شاهد ()61/60
و تیمار سه ( )64/27افزایش معنیداری نشان داد ( .)p<0/01تأثیر
آویشن بر ایمنوگلوبولین  Gو آنزیمهای کبدی نتایج مربوط به دادههای
ایمنوگلوبولین  Gو آنزیمهای کبدی در جدول  4نشان داده شده است.
همانطورکه در جدول مذکور مشاهده میشود گاواژ عصاره آویشن سبب
افزایش سطح ایمنوگلوبولین  Gدر تیمار دو شد و تفاوت معنیدار با
گروه شاهد نشان داد درحالیکه هیچ تفاوت معنیداری با تیمار سه
نداشت .براساس این جدول ،گاواژ عصاره آویشن اثر معنیداری بر روی
ایمنوگلوبولینجی ( )IgGداشت ( .)p<0/01همچنین گاواژ عصاره ،سبب
تغییر معنیدار در میزان آنزیم کبدی  ASTشد ( .)p<0/05میانگین
غلظت ایمنوگلوبولین  Gخون برهها برای گروههای مختلف آزمایشی
در جدول  4نشان داده شده است ،تجزیه و تحلیل آماری دادههای مربوط
به سنجش غلظت ایمنوگلوبولین  Gبرههای مورد مطالعه با عصاره آویشن
با هم تفاوت معنیداری نشان دادند ( .)p<0/01همچنین مقایسه میانگین
تیمارهای آزمایشی نیز تفاوت معنیداری بین تیمارها نشان دادند.

فراسنجههای هماتولوژی :همانطورکه در جدول  3نشان داده

غلظت آنزيمهای کبدی :میانگین غلظت آسپارتات آمینوترانسفراز
( ،)ASTغلظت آلکالین فسفاتاز ) (ALPو آالنین آمینوترانسفراز ()ALT

شده است تجزیه و تحلیل آماری مربوط به سنجش فراسنجههای
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ندادند .همچنین مقایسه میانگین تیمارهای آزمایشی برای آنزیم
مذکور نیز تفاوت معنیداری بین تیمارها نشان ندادند .اما غلظت آنزیم
کبدی آسپارتات آمینوترانسفراز با گاواژ هر دو سطح عصاره آویشن
نسبت به تیمار یک (شاهد) کاهش معنیداری نشان داد ( )p<0/05و
مقدار آن از  101/15به کمتر از صد کاهش پیدا کرد.

سرم خون برهها برای گروههای مختلف آزمایشی بهترتیب برای AST

 95/32 ،86/75 ،101/15و برای  328/20 ،338/30 ALPو 328/30
و برای  17/22 ،16/99 ،16/96 ALTواحد بینالمللی بر لیتر ()IU/L
بود .تجزیه و تحلیل آماری یافتههای مربوط به اندازهگیری غلظت آنزیم
کبدی آالنین آمینوترانسفراز سرم و غلظت آنزیم آلکالین فسفاتاز خون
برههای مورد مطالعه با عصاره آویشن با هم تفاوت معنیداری نشان

جدول :3اثر گاواژ عصاره آويشن بر فراسنجههای هماتولوژی برهها
AST
iu/l

ALT
iu/l

ALP
iu/l

IgG

تیمار

تیمار1
تیمار2
تیمار3

101/15a
86/75b
95/32ab

16/96
16/19
17/22

338/30
328/20
328/30

10/71b
13/58a
12/33a

زمان

زمان 1
زمان2

107/66a
81/15b

17/45
16/12

340/20
323

10/61b
13/70a

اثر تیمار  زمان

تیمار  1زمان1
تیمار  1زمان2
تیمار  2زمان1
تیمار  2زمان2
تیمار  3زمان1
تیمار  3زمان2

113/24
89/06
95/80
77/70
113/94
76/70

19/68
14/24
16/66
15/72
16/02
18/42

353/60
323
330/40
326
336/60
320

10/06c
11/35c
11/08c
16/08a
10/68c
13/98b

خطای استاندارد میانگینها

3/75

1/78

9/13

0/33

تیمار
زمان
تیمار  زمان

0/05
0/01
0/21

0/91
0/40
0/16

0/67
0/2
0/31

0/01
0/01
0/01

P-value

* -1برههای  1-2ماه (گاواژ آب مقطر -شاهد)  -2برههای  1-2ماه (گاواژ یک سیسی عصاره آویشن بهازای هر رأس)  -3برههای
( 2-1گاواژ دو سیسی عصاره آویشن بهازای هر رأس)

جدول  :4اثر تغذيه پودر آويشن بر ايمونوگلوبولين  Gو آنزيمهای کبدی برهها

تیمار

*

P-value

مونوسيت

نوتروفيل

لنفوسيت

بازوفيل

ائوزينوفيل

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

21/40
25/30
24/5

69/40
66/40
64/9

2/90
3/40
3

3/10
3/30
3/30

5/17

0/40

0/25

0/09
0/87
0/1

0/76
0/27
0/97

0/81
/07
0/21

RBC

WBC

()×106

()×106

HCV

تیمار1
تیمار2
تیمار3

11/27
10/77
11/15

61/60
68/36
64/27

32/63
32/50
30/72

3/80
4/10
4

خطای استاندارد میانگینها

0/28

1/08

0/39

./29

1/37

تیمار
زمان
تیمار  زمان

0/44
0/23
0/22

0/10
0/002
0/26

7/41
2/29
2/12

0/76
0/27
0/97

2/27
3/17
3/38

* -1برههای  1-2ماه (گاواژ آب مقطر -شاهد)  -2برههای  1-2ماه (گاواژ یک سیسی عصاره آویشن بهازای هر رأس)  -3برههای ( 1-2گاواژ دو سیسی عصاره آویشن بهازای هر
رأس)
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بحث
 Kungو همکاران ( )2008نتیجه گرفتند که افزودن اسانسهای
گیاهی به جیره گاوهای شیری ،سبب باال رفتن میزان ماده خشک مصرفی
نسبت به گروه شاهد گردید ( Kungو همکاران .)2008 ،همچنین
مطالعه  Yangو همکاران ( )2010نشان داد که استفاده از عصاره طبیعی
گیاهان در جیره گوسالههای پرواری ،سبب افزایش مصرف ماده خشک
شد ( Yangو همکاران .)2010 ،درحالیکه در این مطالعه برعکس
این مسأله مشاهده شد که احتماالً تفاوت در طعم و بوی عصاره نسبت
به اسانس گیاه آویشن باشد شاید اسانس بهدلیل ماهیت چرب بودن
باعث افزایش خوشخوراکی و مصرف ماده خشک بیشتر شده است.
البته میزان اسانس افزوده شده بسیار کمتر از حد مجاز چربی در جیره
بود .در مطالعهای دیگر که توسط  Yangو همکاران ( )2010انجام
شد ،نتایج نشان داد که با اضافه نمودن  5گرم در روز اسانس گیاه
آویشن به جیرههای غذایی گاوهای شیری تأثیری بر مصرف ماده خشک
مشاهده ننمودند .شاید نحوه تهیه اسانس ،مواد اولیه تهیه اسانس و
شرایط فیزیولوژیک دامها بر این تضاد در نتایج اثرگذار بوده باشد.
مطالعه  Cardozoو همکاران ( )2006نشان داد که استفاده از اسانس
گیاهان دارویی باعث کاهش اشتها میشود که مشابه نتایج آزمایش
حاضر بود با این تفاوت که در مطالعه آنها از اسانس استفاده شده
بود اما در این تحقیق از عصاره استفاده شد .همچنین نتایج  Benchaarو
همکاران ( 2007و  Shaver ،)2008و  Yang ،)2008( Tassoulو
همکاران ( Chaves ،)2007و همکاران Simitzis ،)2008( ،و همکاران
( )2008نشان داد که جیرههای آزمایشی حاوی اسانسهای گیاهی
تأثیری بر میانگین افزایش وزن روزانه ،ماده خشک مصرفی و ضریب
تبدیل غذایی نداشته است .همانطورکه اشاره شد نتایج محققین در
خصوص افزودن اسانس و عصاره آویشن به جیره و خوراك دام دارای
تضاد میباشد که در برخی افزایش مصرف خوراك ،برخی کاهش مصرف
خوراك و برخی بدون تأثیر گزارش نمودهاند که شاید عواملی چون
نوع گیاه بهلحاظ شرایط پرورش ،نحوه تهیه اسانس و عصاره ،نحوه
نگهداری آنها ،روش افزودن به جیره دام یا همان روش دسترسی حیوان
به این مواد و دالیل فراوانی در این موضوع اثرگذار باشد Shaver .و
 )2008( Tassoulگزارش کردند که تغذیه مخلوطی از اسانسهای طبیعی
ازجمله تیمول ،اوژنول ،وانیلین ،گایاکول و لیمونن ،ممکن است سبب
افزایش ماده خشک مصرفی و ضریب تبدیل خوراك در گاوهای شیری
شود که متضاد نتایج این آزمایش بود که در این تفاوت علل متعددی
میتواند نقش داشته باشد ازجمله کیفیت گیاهی که برای اسانس
استفاده شده بود و همچنین تفاوت ماهیتی موجود ،در بین عصاره
مرکب گیاه آویشن و اسانس خالص آویشن که شامل مواد مؤثره نیز

سال یازدهم ،شماره  ،2تابستان 1398

میباشد در این اختالف بسیار قابل توجه میباشد .همچنین  Vakiliو
همکاران ( )2013گزارش کردند که مکملسازی جیره گوسالههای
پرواری با کنسانتره باال با اسانس آویشن ( 5گرم /روز /گوساله) و
دارچین ( 2گرم /روز /گوساله) هیچ تأثیری بر میزان مصرف خوراك
و همچنین ضریب تبدیل خوراك نگذاشت که از دالیل اختالف با
نتایج مطالعه حاضر میتوان به نوع مصرف اشاره داشت در تحقیق
حاضر گیاه به شکل عصاره مورد استفاده قرار گرفت درحالیکه در
تحقیق ذکر شده بهصورت پودر مورد استفاده قرار گرفته بود .مکمل
سازی تیمول (یکی از اجزای اسانس آویشن) بهمیزان  1000میلیگرم
در روز جیره جوجههای گوشتی باعث بهبود افزایش وزن و کاهش
ضریب تبدیل شده است .در تحقیقی که توسط  Mirzaeiو همکاران
( )2011بر روی بزهای شیری انجام گرفت ،نشان داده شد که در
جیرههای حاوی مخلوط اسانسهای گیاهی ،میزان لوکوسیتهای
(گلبولهای سفید) خون در مقایسه با گروه شاهد بیشتر بود که با
نتایج مطالعه حاضر سازگار میباشد .آویشن در هر دو مطالعه به یک
شکل یعنی عصاره مصرف شد و با تاثیر بر ساز وکارهای ایمنی سبب
افزایش سیستم سلولهای سفید و در نهایت بهبود ایمنی شد .از طرف
دیگر استفاده از اشکال مختلف آویشن در سایر حیوانات بهخصوص
طیور نیز نتایج متفاوتی داشت Ghasemi .و همکاران ( )2010نشان
دادند که افزودن دو گیاه داروئی سیر و آویشن بهصورت مستقل یا توأم
به جیره باعث افزایش میزان گلبولهای قرمز و سفید و درصد هموگلوبین
و هماتوکریت و همچنین تعداد سلولهای لمفوئیدی گردید که با نتایج این
مطالعه متفاوت میباشد در مورد سلولهای گلبولهای سفید همخوانی و
در مورد سایر سلولها عدمهمخوانی وجود دارد که درخصوص گلبولهای
سلول با طرح حاضر مطابقت دیده شد .استفاده از گیاهان و عصارههای
گیاهی پس از ممنوعیت استفاده از آنتیبیوتیکهای محرك رشد ،از
جمله یونوفرها ،در تغذیه دام گسترش یافته است .گیاهان و ترکیبات
گیاهی فعال زیستی ،زمانیکه بهعنوان اجزای خوراك مورد استفاده
قرار میگیرند یک طیف وسیعی از اثرات را بر فراسنجههای خون و
قابلیت هضم در نشخوارکنندگان ایجاد میکنند .گروهی دیگر از محققان
این تغییرات را به حضور ترکیبات جذبکنندهای نظیر تیمول و کارواکرول
موجود در آویشن نسبت دادند ( Fakoorو همکاران .)20007 ،عصاره
گیاه آویشن دارای خاصیت آنتیاکسیدانی بسیار باال میباشد که عالوه
بر کاهش چربی خون میتواند در مهار اکسیداسیون  LDLنقش داشته
باشد ( Seung-Jooو .)2005 ،Katumiتحریک یا تقویت سیستم ایمنی
به فعالسازی اجزای سیستم ایمنی در بدن توسط برخی عوامل
خارجی برمیگردد که منجر به ایجاد یک سد دفاعی بهتر در برابر
میکروارگانیسمهای عفونتزا ،سمها و سلولهای سرطانی میشود .این
عوامل سد و مکانیسمهای دفاعی بدن را تقویت میکنند و میتوانند
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بهمنظور تقویت پاسخهای ایمنی غیرفعال در انسان و حیوانات مورد
استفاده قرار گیرند ( Awaadو همکارانMokhber Dezfouli .)2000 ،
و همکاران ( )2011نتیجه گرفتند که استفاده از دز مناسب عصاره
بابونه در گوسالهها پس از تولد میتواند سبب جذب به هنگام ایمنوگلوبولین
 Gشود و سیستم ایمنی گوساله را در روزهای آغازین زندگی بهبود
بخشد که مشابه نتایج و تغییرات ایمنوگلوبولین  Gدر این تحقیق است.
در برخی از مطالعات که در زمینههای حیوانات ازجمله بزها انجام
شده ،تأثیر گیاهان داروئی در بهبود سیستم ایمنی بدن گزارش شده
است ( Grossiو 2004 ،Lacetera؛  Riveraو 2003 ،Hu؛  Savoiniو
 El-shenawy .)2002 ،Bontempoو همکاران ( )1999نشان دادند که
تغذیه میشها با دانههای روغنی منجر به افزایش گلوبولین کل و
گلوبولین دلتا میشود .تحقیقات نشان داده است که مصرف عصاره
شیرینبیان با غلظت  100میکروگرم بر میلیلیتر در محیط آزمایشگاهی
دارای خاصیت محرك سیستم ایمنی میباشد به گونهای که باعث
افزایش تولید لنفوسیتها شده و از طرفی بهصورت بسیار معنیدار باعث
کاهش  IgGو  IgAشده است .نگارندگان این نتایج متذکر گشتهاند
که این خاصیت میتواند در جهت بهبود واکنشهای ازدیاد حساسیتی
در انسانها و حیوانات استفاده گردد ( Jatavو همکاران )2001 ،که
نتایج مذکور با نتایج مطالعه حاضر دارای تطابق و مشابهت میباشد.
 Ziو همکاران ( )1997نشان دادند که بخش پلیساکاریدی شیرین بیان
فعالیت قابل توجهی در سیستم ایمنی دارد و باعث تقویت فاگوسیتوزیس
در سیستم آندوتلیال رتیکوالر میشود و همچنین تولید اینترفرون را
تحریک میکند که این پدیده باعث افزایش تولید ایمنوگلوبولینهای
سرم شامل  Mو  Gمیشود که احتماالً عصاره آویشن نیز با مکانیسمهای
مشابه منجر به افزایش ایمنوگلوبولین  Gمیشود Schranner .و همکاران
( ،)1989اثر یک داروی حاوی سرخارگل را بر سیستم ایمنی هومورال
در جوجه سالم و جوجه دارای نقص ایمنی بررسی کردند .داروی مورد
نظر فراسنجههای ایمنی را در هر دو گروه جوجه بهبود بخشیدTollba .
و همکاران ( )2010گزارش کردند که ترکیبات مختلف موجود در
اندامها از فرآوردههای حاصل از گیاه آویشن بهعلت برخورداری از اثرات
تغذیهای )مقادیر باالی آهن در گیاه آویشن) و ضداکسیداتیو قادر به
تحریک اندامهای مولد سلولهای خونی میباشند Tollba .و همکاران
( )2010نشان دادند که استفاده از عصاره آویشن در پرندگان باعث
افزایش مقدار پروتئینهای کل ،آلبومین و گلوبولین شد ،البته نسبت
آلبومین به گلوبولین در مقایسه با گروه شاهد کاهش داشت ،که این
مسأله بیانگر افزایش مقدار گلوبولین نسبت به آلبومین در نتیجه تأثیر
مواد فعال عصاره گیاه آویشن بود .این محققان ادعا کردند که گیاه آویشن
بهعنوان یک محرك سیستم ایمنی نقش داردMokhber Dezfouli .
و همکاران ( )2011نتیجه گرفتند که استفاده از دز مناسب عصاره
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بابونه در گوسالهها پس از تولد میتواند سبب جذب بهنگام ایمنوگلوبولین
 Gشود و سیستم ایمنی گوساله را در روزهای آغازین زندگی بهبود بخشد.
کبد با داشتن آنزیمهای متعدد ،محل اصلی متابولیسم داروهای مختلف
میباشد .آسیب به بافت کبد میتواند به افزایش آنزیمهای مختلف این
اندام در پالسمای خون منجر گردد .آنزیمهایی چون آالنین آمینو
ترانسفراز ( ،)ALTآسپارتات آمینو ترانسفراز ( )ASTو آلکالین فسفاتاز
( ،)ALPاز مهمترین آنزیمهای موجود در سلولهای کبدی میباشد که
جزء آنزیمهای غیرعملکردی پالسما بهحساب میآیند .کبد نقش مهمی
در فرآیندهای متابولیکی بدن ایفا میکندکه فعالیت متابولیکی کبد برای
عملکرد طبیعی وقایع سلولی مهم است AST .و  ALTسرم شاخصهای
عملکرد طبیعی کبد میباشند ( .)1980 ،Cornellusآنزیم آالنین آمینو
ترانسفراز در سیتوپالسم سلولهای کبدی چندین مرتبه بیشتر از مایع
خارج سلولی است و زمانیکه به غشاء سلولهای کبدی صدمهای وارد
شده باشد و یا در صورت مرگ سلولهای کبدی میزان آن در پالسما
افزایش مییابد و میزان این افزایش نشانهای از درجه وسعت ضایعات
کبدی است .آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز در تمام بافتهای بدن
وجود دارد و در بافتهای عضالنی اسکلتی و قلبی ،نظیر بافت کبدی
مقادیر زیادی از این آنزیم وجود دارد و در آسیبهای قلبی ،عضالنی و
خصوصاً کبدی سطح این آنزیم در سرم بهشدت افزایش مییابد .برخی
محققین مانند  )2004( Ferreiraنیز نشان داد که عصاره گیاهان دارویی
مانند گیاه دانه ترب کوهی در دوزهای  200و  400میلی گرم/کیلوگرم
در موش سبب محافظت کبدی شده است و میزان غلظت آنزیمهای
کبدی را کاهش داد که مشابه نتایج آزمایش حاضر میباشد .درخصوص
اثر گیاهان دارویی بر کیفیت فعالیتهای آنزیم کبدی در طیور نیز نتایج
متعددی گزارش شده است که به برخی از آنها پرداخته خواهد شد.
 Mathivananو  )2007( Kalaiarasiطی مکملسازی جیره جوجههای
گوشتی با گیاهان داروئی از دو گیاه داروئی استفاده نمودند و گزارش
کردند این گیاهان داروئی موجب کاهش غلظت آنزیمهای سرمی کبد
در مقایسه با گروههای شاهد و ویرجینیامایسین شد .کاهش فعالیت
این آنزیمها بیانکننده خاصیت حفاظتی کبد بر علیه سموم و رادیکالهای
آزاد است .آنان این خاصیت حفاظتی را به وجود ترپنها و فنیلپروپنهای
موجود در برگهای این دو گیاه نسبت دادند .که با نتایج مطالعه حاضر
مطابقت دارد )2009( Faix .گزارش کرد که غلظت  ALTبهطور قابل
توجهی در جوجههای تغذیه شده با جیرههای غذایی حاوی  0/05و 0/025
درصد از روغن دارچین کاهش یافته بود .برخی مطالعات نیز هیچ اثری
را گزارش نکردهاند ،براساس مطالعات  Vakiliو همکاران ( )2013بر
روی گوسالههای پرواری اضافه کردن ترکیبات حاوی اسانسهای آویشن
و دارچین به جیره هیچ تأثیری بر آنزیمهای کبدی ندارد Tollba .و

1398  تابستان،2  شماره،سال یازدهم

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.

83

microbial populations, milk production, and milk
composition in dairy cows fed alfalfa silage or corn silage.
Journal of Dairy Science. Vol. 90, pp: 886-897.
Benchaar, C.; Calsamiglia, S.; Chaves, A.; Fraser, G.;
Colombatto, D.; McAllister, T. and Beauchemin,
K., 2008. A review of plant-derived essential oils in ruminant
nutrition and production. Animal Feed Science and
Technology. Vol. 145, No. 1, pp: 209-228.
Cardozo, P.W.; Calsamiglia, S.; Ferret, A. and Kamel,
C., 2006. Effects of alfalfa extract, anise, capsicum, and a
mixture of cinnamaldehyde and eugenol on ruminal
fermentation and protein degradation in beef heifers fed a
high-concentrate diet. Journal of Animal Science. Vol. 84,
pp: 2801-2808.
Chaves, A.V.; Stanford, K.; Gibson, L.L.; McAllister,
T.A. and Benchaar, C., 2008. Effects of carvacrol and
cinnamaldehyde on intake, rumen fermentation, growth
performance, and carcass characteristics of growing lambs.
Animal Feed Science and Technology. Vol. 145, pp: 396-408.
Cornellus, C.E., 1980. Liver function, clinical biochemistry
of domestic animals. London: Academic Press. pp: 230-242.
Distel, R.A.; Iglesias, M.R.; Arroquy, J. and Merino,
J., 2007. A note on increased intake in lambs through
diversity in food flavor. Applied Animal Behavior Science.
Vol. 105, pp: 232-237.
El-shenawy, K.E.; Otteifa, A.M.; Ezzo, O.H. and Hegazy,
M.A., 1999. Post-weaning reproductive activity of Barki
ewes lambing in spring fed Nigella sativa oil seed meal.
Assiut Veterinary Medical Journal. Vol. 40, pp: 292-299.
Faix, E.; Faioxva, Z.; Placha, L. and Koppel, J., 2009.
Effect of Cinnamomum zeylanicum essential oil on
antioxidative status in broiler chickens. Acta Veterinaria
Brno. Vol. 78, pp: 411-417.
Fakoor, M.H.; Allameh, A.; Rasooli, I. and Mazaheri,
M., 2007. Multiflora Boiss Antifungal effects of Zataria. and
Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas essential oils on aflatoxin
producing Aspergillus parasiticus. Iranian Journal of
Medicinal and Aromatic Plants. Vol. 23, No. 2, pp: 269-277.
Ferreira, PMP., 2004. Atividade Larvicida do Extrato
Aquoso de Moringa oleifera Lamarck contra Aedes aegypti
Linnaeus:
Identificação Parcial e Caracterização
Toxicológica do Princípio Ativo. Monografia de Graduação
em Ciências Biológicas, Fortaleza, Universidade Federal do
Ceará. 70 p.
Ganjkhanlou, M.; Hozhabri, A.; Zali, A.; Emami, A. and
Akbari Afjani, A., 2014. Effect of Fish Oil and Thyme
Extract on Dry Matter and Nutrient Digestibility, Chewing
Activity and Rumen Metabolites of Mahabadi Kids.
Research on animal production. Vol. 5, No. 10, pp: 69-83.
Ghasemi, R.; Zarei M. and Torki, M., 2010. Adding
medicinal herbs including garlic (Allium sativum) and thyme
(Thymus vulgaris) to diet of hens and evaluating productive
performance and egg quality characteristics. Animal
Veterinary Science. Vol. 5, No. 2, pp: 151-154.
Grashorn, M.A., 2010. Use of phytobiotics in broiler
nutrition-an alternative to in feed antibiotics. Journal of
Animal and Feed Science. Vol. 9, pp: 338-347.
Greathead, H., 2003. Plants and plant extracts for improving
animal productivity. Proc. Nutr. Soc. Vol. 62, pp: 279-290.
Grossi, A. and Lacetera, N., 2004. Administration of Thuya
occidentalis in homeopathic dilution in goats vaccinated
against bluetongue virus: a preliminary study. Journal of
Animal and Feed Sciences. Vol. 13, pp: 593-596.
Imelouane, B.; Amhamdi, H.; Wathelet, J.P.; Ankit, M.;
Khedid, K. and El Bachiri, A., 2009. Chemical composition
and antimicrobial activity of essential intestine mucosa

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

) گزارش کردند که با اضافه کردن عصارههای گیاهی2010( همکاران
 در مقایسهAST  وALT معطر به جیره غذایی جوجههای گوشتی سطوح
 علیرغم وجود اثرات متعدد ترکیبات.با گروه شاهد تغییری نمیکند
 مطالعات کمی در مورد اثرات افزودن گیاهان،مؤثره در گیاهان داروئی
داروئی به جیره نشخوارکنندگان انجام گردیده است که اغلب در شرایط
آزمایشگاهی انجام شده و یا به بررسی اثرات اسانسهای گیاهی بر روی
 پیشتر از این متخصصان تغذیه.) پرداخته استin vivo( حیوان زنده
نشخوارکنندگان در گزارشهای متعدد به اثر متابولیتهای ثانویه در
کاهش خوشخوراکی جیره اشاره کردهاند دالیل اثر فرآوردهها و مشتقات
گیاهی بر بهبود صفات رشد و عملکردی براساس نتایج تحقیقات موجود
به مواردی ازجمله اثر تحریکی این فرآوردهها بر دستگاه گوارش و فرآیند
 افزایش کارایی استفاده، تحریک و تشدید ترشح آنزیمهای گوارشی،هضم
 افزایش اشتها بهدلیل، افزایش کارایی کبد،از مواد مغذی خوراك
بهبود عطر و طعم خوراك نسبت داده شده است در عوض عدم بهبود
صفات فوق نیز به عواملی همچون ناکافی بودن مواد فعال گیاهی مورد
، ناکافی بودن مدت استفاده یا روش نادرست استفاده از مواد،استفاده
 شرایط خاص و پاسخ،تراکم و غلظت نامناسب مواد مورد استفاده
.)2010 ،Grashorn( متفاوت حیوانات مورد آزمایش نسبت داده شده است
با توجه به نتایج بهدست آمده از این تحقیق میتوان اینگونه
نتیجهگیری نمود که گاواژ کردن عصاره گیاه داروئی آویشن به دهان
برهها تأثیر معنیداری بر عملکرد رشد و برخی از فراسنجههای هماتولوژی
 ایمنوگلوبولین،)(تعداد سلولهای سفید خون یا همان گلبول سفید
 داشت که با این تفاسیر احتماالً عصارهAST  و نیز آنزیم کبدیG
.آویشن میتواند سبب بهبود وضعیت ایمنی در برهها شود
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