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چکیده
این پژوهش بهمنظور بررسی اثرات همکوشی عصاره برگ زیتون و روغن کنجد بهعنوان منابع آنتیاکسیدان طبیعی در جیره بر بافت
شناسی ژژونوم ،برخی فراسنجههای خونی و پاسخهای ایمونولوژیک جوجههای گوشتی در رشایط تنش گرمایی دورهای انجام شد .تعداد
 300قطعه جوجه نر یک روزه سویه راس  308در شش تیامر با پنج تکرار و  10قطعه جوجه در هر تکرار توزیع شدند .آزمایش بهصورت
فاکتوریل  3×2در قالب طرح کام ًال تصادفی با سه غلظت عصاره برگ زیتون (صفر 200 ،و  400میلیگرم در کیلوگرم) و دو نوع روغن
گیاهی (روغن خام ذرت و کنجد) انجام شد .تنش گرمایی ( 33±1درجه سانتیگراد) به مدت هشت ساعت از سن  29تا  42روزگی اعامل
شد .جوجههای تغذیه شده با جیرههای حاوی روغن خام ذرت و عصاره برگ زیتون تا سطح  200میلیگرم در کیلوگرم جیره ،بلندترین
طول پرزهای ناحیه ژژونوم ( 1699میکرومرت) و بیشرتین واکنش ازدیاد حساسیت پوستی را داشتند ( .)P>0/05کاربرد عصاره برگ زیتون
در جیره غلظت کلسرتول ،تریگلیرسید و اسیداوریک رسم خون را کاهش و فعالیت آنزیم  ALPرسم را بهطور معنیداری افزایش داد
( .)P>0/05نتیجه نهایی این که کاربرد عصاره برگ زیتون تا غلظت  200میلیگرم در جیره ممکن است با افزودن ترکیبات آنتیاکسیدانی با
منشاء گیاهی منجر به افزایش طول پرز ،تعادل فراسنجههای خونی ،تقویت سیستم ایمنی پرنده و در نتیجه کاهش اثرات منفی تنشگرمایی
در جوجههای گوشتی شود.
گ زیتون ،روغن کنجد ،بافتشناسی ژژونوم ،فراسنجههای خونی ،تنش گرمایی
کلامت کلیدی :عصاره بر 
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Histology of jejunum and some blood metabolites of broiler chickens fed with olive (Olea europaea L.) leaf extract and sesame (Sesamum indicum L.) oil under heat stress
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This study was designed to investigate the synergic effects of adding sesame oil (SEO) and olive leaf extract (OLE)
as sources of natural antioxidants to the diet on the histology of the jejunum, some blood parameters and immunological responses of broilers under heat stress. Three hundred Ross male broilers were randomly distributed into 30 experimental units and 6 dietary treatments (5 replicates with 10 birds in each). The completely randomized design with
factorial arrangement 3×2 with 3 levels of OLE (0, 200 and 400 mg/kg of diet) and 2 types of vegetable oil (crude corn
oil (CRO) and SEO) were used. Broilers were exposed to heat stress (33±1°C) for 8 h from 29 to 42 days. Chicks fed
with diet containing CRO and supplemented with 200 mg/kg OLE had the highest jejunum villi length (1699 µm) and
cutaneous basophil hypersensitivity (CBH) response (0.37mm). The usage of OLP in the diet significantly decreased
the serum concentrations of cholesterol, triglyceride and uric acid and increased serum alkaline phosphatase (ALP)
activity. These results indicated that the use of OLE up to level of 200 mg by increasing antioxidant compounds in the
diet may lead to an increased villus height and balance of blood parameters and thus reduce the negative effects of heat
stress in broiler chickens.
Key words: Olive leave extract, Sesame oil, Histology of jejunum, Blood metabolites, Heat stress

 محققان بیان کردند که دستگاه.)2(اکسیدانی سلولی تعریف میشود
 که میتواند منجر به طیفی از،گوارش بهعوامل تنشزا حساس است
 جمعیت میکروبی حفاظتی و کاهش،تغییرات شامل تغییرات معمول
 جمعیت باکرتیایی همزیست رودهای.سالمت بافت پوششی روده شود
میتواند میزبان را از تکثیر پاتوژنها بهوسیله رقابت برای محلهای اتصال
 تقویت پاسخ ایمنی رودهای و بهوسیله تولید،بافت پوششی و مواد مغذی
 عوامل تنشزای.)14( ترکیبات ضد میکروب کشنده باکرتی حفاظت کند
) روزگی44  درجه سانتیگراد در سن30  ساعت افزایش دما تا24( حاد
،میتواند منجر به تغییرات معنیدار در جمعیت میکروبی نرمال روده
مورفولوژی روده و نیز میزان حساسیت برون تنی برای اتصال باکرتی
.)6( ساملونال اینرتیتیوس به ایلئوم در جوجهها شود
بسیاری از اثرات منفی تنش اکسیداتیو میتواند با رژیمهای غذایی
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مقدمه
 میزان، افزایش وزن،اثرات منفی که تنش گرمایی بر مرصف خوراک
 قدرت جوجه درآوری و سایر صفات مهم اقتصادی موثر،مرگ و میر
 تنش گرمایی را به عنوان عمده نگرانی صنعت پرورش،صنعت طیور دارد
 درجه.طیور بهخصوص در مناطق گرمسیری جهان مطرح کرده است
-هیپوفیز-حرارتهای باال و پایین محیطی با تحریك محور هیپوتاالموس
 ترشح كورتیكواسرتوئیدها در پاسخ به تنش را افزایش داده،فوق كلیه
که در این رشایط ممكن است حساسیت جوجهها به بیامریهای عفونی
 تنش گرمایی همچنین.تغییرکرده و در نهایت منجر به كاهش تولید شود
 ممکن است منجر،با افزایش تولید رادیکالهای آزاد حاصل از اکسیژن
 در واقع تنش اکسیداتیو به عنوان.)18( به بروز تنش اکسیداتیو شود
عامل برهم زنندۀ تعادل میان تولید رادیکالهای آزاد و دفاعهای آنتی
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حاوی ترکیبات آنتیاکسیدانی نظیر ویتامینها و سایر ترکیبات غیرمغذی
آنتیاکسیدانی از جمله فالونوئیدها ،1کاهشیابد ( .)2برگهای تازه درخت
زیتون بهعنوان یک پسماند کشاورزی پس از برداشت محصول ،حاوی
حدود  10درصد تركیبات پلیفنلی بوده و باالترین فعالیت آنتیاكسیدانی
و قدرت گیرندگی رادیكالهای آزاد را در بین بخشهای مختلف درخت
2
زیتون دارند .ترکیبات عمده عصاره برگ زیتون شامل :اولئوروپسیدها
(اولئوروپین 3و ورباسکوسید ،)4فالونها ،5فالونولها ، 6فالوان -3-اولها،7
فنلها و توکوفرول 8میباشد .اولئوروپین بهعنوان فراوانترین ترکیب
عصاره برگ زیتون دارای فعالیت ضد میکروبی برعلیه ویروسها،
باکرتیها ،مخمرها ،قارچها ،کپکها و سایر پارازیتها میباشد .پس از آن
هیدروکسی تیروزول با ظرفیت جذب رادیكال اكسیژن تا  10برابر چای
سبز و با ویژگیهای آنتیاكسیدانی و آنتیمیكروبی قوی میباشد (.)5
محققان گزارش کردند پتانسیل عصاره برگ زیتون در جلوگیری از آسیب
اکسیداتیو به مخاط معده در موشهای صحرایی تحت تنش تغذیهای،
احتامالً به توانایی آن در حفظ یکپارچگی غشای سلولی بوسیله فعالیت
ضد پراکسیداسیون چربی مربوط میشود (.)7
از بین روغنهای گیاهی ،روغن كنجد نیز حاوی یك دسته بینظیر از
11
تركیبات شناخته شده تحت عنوان لیگنانها( 9سیزامین ، 10سیزامولین
و مقادیر كمی سیزامول )12میباشد .این ترکیبات وظایف فیزیولوژیكی
متنوعی از جمله :كاهش چربیخون ،كاهش سطح آراشیدونیك اسید،13
افزایش توانایی آنتیاكسیدانی ،افزایش قابلیت زیست فراهمی گاما-
توكوفرول و فراهم كردن وظایف ضدالتهابی را دارا میباشند .همچنین
مهارگونههای اکسیژن فعال توسط لیگنانهای کنجد ،میتواند سلولهای
بدن را از صدمات رادیکالهای آزاد محافظت کند .روغن کنجد قادر است
سمزدایی کبد از موادشیمیایی و میزان ترکیبات آنتیاکسیدانی آنزیمی
و غیرآنزیمی را افزایش داده و نقش حفاظتی در برابر تنش اکسیداتیو
داشته باشد ( .)11بنابراین هدف از انجام پژوهش حارض ارزیابی اثرات
همکوشی افزودن عصاره برگ زیتون و روغن کنجد بهعنوان منابع
آنتیاکسیدان گیاهی در جیرهبر بافت شناسی روده ،برخی فراسنجههای
خونی و پاسخهای ایمونولوژیک جوجههای گوشتی در معرض تنش
گرمایی بود.
مواد و روش کار
ً
این پژوهش در قالب یک طرح کامال تصادفی با آزمایش
فاکتوریل 3×2و با  300قطعه جوج ه نرگوشتی سویه راس  308با شش
تیامر پنج تکراری از سن  29تا  42روزگی در  30واحد آزمایشی تحت تنش
گرمایی انجام شد .جوجهها تا سن  28روزگی در رشایط دمای معمول
(بر روی بسرت) با یک جیره پایه تغذیه شدند .از سن  29روزگی تعداد
 10پرنده در هر واحد آزمایشی بهگونهای قرارگرفتند که همگی دارای
میانگین وزن مشابه (1200±20گرم) بودند .سپس تیامرهای آزمایشی با
اعامل تنشگرمایی روزانه در اختیار جوجهها قرارگرفتند .تنش گرمایی
( 33±1درجه سانتیگراد) بهصورت تدریجی و دورهای (هشت ساعت
در شبانه روز ،از ساعت نه صبح تا پنج بعد از ظهر) اعامل شد .در این
آزمایش فاكتور اول مورد بررسی شامل :افزودن سه غلظت صفر 200 ،و
 400میلیگرم در كیلوگرم عصاره هیدروالكی برگ زیتون به جیره پایه و
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فاكتور دوم :مکمل کردن دو نوع روغن گیاهی در جیره شامل ،روغن خام
ذرت (فاقد آنتیاکسیدان افزودنی) و روغن كنجد بود.
جیرههای آزمایشی (جدول )1از نظر انرژی و پروتئین مشابه بوده
و در قالب شش تیامر زیر و بر پایه ذرت و کنجاله سویا تهیه شدند-1 :
جیره پایه حاوی روغن خام ذرت و بدون عصاره برگ زیتون  -2جیره پایه
حاوی روغن کنجد و بدون عصاره برگ زیتون  -3جیره پایه حاوی روغن
خام ذرت و  200میلیگرم عصاره برگ زیتون  -4جیره پایه حاوی روغن
کنجد و  200میلیگرم عصاره برگ زیتون  -5جیره پایه حاوی روغن خام
ذرت و  400میلیگرم عصاره برگ زیتون  -6جیره پایه حاوی روغن کنجد
و  400میلیگرم عصاره برگ زیتون .جیرههای فوق از سن  29روزگی به
مدت دو هفته به جوجهها تغذیه شدند .در طول دوره آزمایش جوجهها
به آب و غذا دسرتسی آزاد داشته و سیستم نوردهی یک ساعت تاریکی
و  23ساعت روشنایی فراهم شد.
آماده سازی و تهیه عصاره از برگ زیتون بهمنظور دستیابی به
بیشرتین مقدار تركیبات فنلی از جمله اولئوروپین مطابق روش  Amaralو
همكاران ( )3انجام شد .در این روش ابتدا  60گرم پودر برگ خشك زیتون
در یك ارلن مایر ریخته و بر روی آن  300میلیلیرت حالل متانول /آب
(نسبت  4به  )1اضافه شده و به مدت  24ساعت تحت رشایط تاریكی و
تالطم قرار گرفت .سپس عصاره حاصل با كاغذ صافی وامتن mm 0/45 µ
×  47فیلرت گردید .در نهایت مواد فیلرت شده در یك تبخیركننده چرخشی
تحت خالء غلیظ شده و در آون با دمای  40درجه سانتیگراد خشك شد.
عصاره خشك حاصل در دمای  -20درجه سانتیگراد و در رشایط تاریكی
برای انجام آزمایشات برونتنی ودرونتنی (در جیره غذایی جوجهها)
نگهداری شد .تعیین ناپدید شدن رادیکالهای آزاد از جمله  1 ،1دی فنیل-
-2پیکرل هیدرازیل )DPPH( 14یک روش ثابت شده و رسیع بهمنظور
بررسی فعالیت آنتیاکسیدانی عصارههای گیاهی است ( .)21بنابراین
برای اندازهگیری فعالیت آنتیاکسیدانی عصاره برگ زیتون ابتدا محلول
 0/006درصد رادیكال آزاد  DPPHدر متانول تهیه شد .سپس به لولههای
آزمایش حاوی یك میلیلیرت از این محلول متانولی ،یک میلیلیرت منونه
عصاره هیدروالکلی برگ زیتون و بوتیلیتد هیدروکسی تولوئن )BHT( 15
با غلظتهای مختلف ( 40،20 ،10، 5 ،2/5و 80میکروگرم بر میلیلیرت)
اضافه شد .لولههای آزمایش بعد از ورتكس شدن به مدت یك ساعت در
جای تاریك نگهداری شدند و سپس جذب آنها در طول موج  512نانومرت
در برابر شاهد قرائت گردید (جذب شاهد باید حدود  0/700باشد) .میزان
فعالیت آنتیاکسیدانی بهعنوان نرخ مامنعت از رادیکال آزاد  DPPHو
بر حسب درصد ( Iدرصد) از معادله زیر محاسبه شد ( .)4در این فرمول
 Iدرصد مهار کنندگی رادیکال آزاد  DPPH ،ACو  ASبهترتیب جذب
شاهد و منونه است .پس از ترسیم منودار درصد مهاركنندگی رادیكال
آزاد در برابر غلظت تركیب آنتیاكسیدانی ،منحنی مناسب روی دادهها
برازش داده شد و غلظتی را كه تركیب آنتیاكسیدانی قادر به مهار50
درصد رادیكالهای آزاد است تحت عنوان IC50 16محاسبه گردید.
I % = (AC-AS) /AC×100
بهمنظور بررسی بافت شناسی مخاط ژژونوم جوجهها در سن
 42روزگی ،در هر واحد آزمایشی یک منونه بافتی به ابعاد 0/5×0/5
سانتیمرت از نقطه میانی ژژونوم یک جوجه تهیه شد و در فرمالین 10
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درصد برای مطالعه بافت تثبیت شد .منونههای بافتی در دستگاه آماده
سازی خودکار بافت قرار گرفتند و با عبور از محلول فرمالین  10درصد سه
مرحله :آبگیری ،شفاف سازی و پارافینه کردن انجام شد .به کمک دستگاه
ذوب پارافین و قالب لوکهارت بلوکهای پارافینی تهیه شد .منونههای
بافت روده با ضخامت پنج میکرومرت با استفاده از میکروتوم نیمه
خودکار ( )Model Leica RM 2145برروی اسالید شیشهای قرار گرفتند
و با هامتوکسیلین-ائوزین رنگآمیزی شدند .جهت هیستومورفومرتی
منونههای بافتی از میکروسکوپ نوری املپیوس (Model U- TV0.5
 )Olympus corporation, BX41 ,2-XCاستفاده گردید .اندازهگیریهای
هیستومورفومرتی پرزهای روده بر روی  10پرز سامل انتخاب شده از
هر منونه اندازهگیری شد .شاخصهای بافت شناسی مورد بررسی شامل
طول پرز (نوک پرز تا محل اتصال کریپت) ،عرض پرز (متوسط عرض پرز
در ابتدا ،وسط و انتهای پرز) ،عمق غدد لیربکون یا کریپت (پایه پرز تا
الیه زیر مخاط) اندازهگیری شدند و سطح جذبی پرزها نیز با استفاده از
فرمول ذیل محاسبه شد (.)20
( /2میانگین عرض پرز) × (میانگین طول پرز) ×(  =)2 πسطح جذبی پرزها
اندازهگیری فراسنجههای خونی در پایان دوره (سن  42روزگی) ب ه
وسیله خونگیری از ورید بال دو پرنده در هر واحد آزمایشی در رسنگهای
فاقد ماده ضد انعقاد و پس از آن جداسازی رسم در میکروتیوبهای نیم
سیسی و نگهداری تا زمان آنالیز در دمای  -20درجه سانتیگراد انجام
20
شد .مقدار گلوکز ،کلسرتول ،17تریگلیرسید ،18اسیداوریک ،19پروتئینتام
22
و سطوح آنزیمهای آلکالین فسفاتاز ،)ALP( 21آالنین آمینوترانسفراز
( )ALTو آسپارتات آمینو ترانسفراز )AST( 23منونههای رسم خون پس از
یخ-گشایی توسط دستگاه اتوآنالیزر ()Model Selectra E, Vitalab, Spain
و با استفاده از کیتهای تجاری زیستشیمی اندازهگیری شد.
برای تعیین پاسخ ایمنی هومورال پرندگان در برابر آنتی ژن
گوسفندی )SRBC( 24یک محلول هفت درصد از گلبول قرمز در بافر
فسفات سالین در رشایط اسرتیل تهیه گردید .در سن  28روزگی 0/5
میلیلیرت  7 SRBCدرصد در ورید بال راست تزریقشد .هفت روز پس
از تزریق ،از ورید بال چپ این دو پرنده سه میلیلیرت خون جهت تعیین
پاسخ آنتی بادی اولیه اخذ شد .سپس تزریق دوم  SRBCبهمیزان 0/5
میلیلیرت در ورید بال سمت راست انجام شد .هفت روز بعد یعنی در سن
 42روزگی منونههای خون جهت تعیین پاسخهای آنتی بادی ثانویه اخذ
گردید .اندازهگیری پاسخ ایمنی سلولی از روش تست ازدیاد حساسیت
پوستی )CBH( 25انجام شد؛ به این ترتیب که در روز  36دوره پرورش،
مقدار  100میکروگرم فیتو هامگلوتینین ،در  0/1میلی-لیرت رسم منکی
اسرتیل حل شده و به عنوان محرک تکثیر سلولی به پرده بین پنجه پای
راست پرنده و بین انگشت دوم و سوم تزریق گردید (دو پرنده به ازای
هر واحد آزمایشی) .به همین میزان رسم منکی اسرتیل به عنوان شاهد به
پرده بین پنجه پای مخالف تزریق شد .میزان تورم (التهاب) پوست بعد
از گذشت  24ساعت از زمان تزریق با استفاده از یک میکرومرت بسیار
حساس اندازهگیری شد و سپس از تفاضل میزان التهاب پوست در دو پا،
واکنش  CBHب ه صورت ک ّمی مورد ارزیابی قرار گرفت.

مدل آماری
دادههای حاصل توسط نرم افزار  )22( SASو با رویه مدل خطی
عمومی ( )GLMدر قالب آزمایش فاکتوریل با طرح كام ًال تصادفی با 6
تیامر و  5تکرار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .برای تعیین تفاوتهای
معنیدار بین میانگین از آزمون چند دامنهای دانکن 26استفاده شد
( .)P>0/05در فرمول زیر  Yijkمقدار هر مشاهده μ ،میانگین جامعه،
 Aiاثر سطح عصاره برگ زیتون Bj ،اثر نوع روغن گیاهی ABij ،اثر برهم
کوشی عصاره برگ زیتون و نوع روغن گیاهی بکاررفته در جیره eijk ،اثر
خطای آزمایش بود.
Yijk = μ + Ai + Bj + ABij + eijk

نتایج و بحث
نتایج پژوهش حارض نشان داد روغن کنجد در مقایسه با روغن خام
ذرت از قدرت مهار رادیکال آزاد بیشرتی (غلظت  IC50به ترتیب 7/51
و  49/9میلیگرم بر میلیلیرت) برخوردار است .همچنین اثر مهارکنندگی
عصاره متانولی برگ زیتون و  BHTبر روی رادیکال آزاد استاندارد DPPH
با افزایش غلظت عصاره و  BHTافزایش یافت .غلظت  IC50کمرت نشان
دهنده قدرت آنتیاکسیدانی باالتر است .غلظت  IC50عصاره متانولی
برگ زیتون و  BHTبر حسب میکروگرم در میلیلیرت بهترتیب  28/02و
 18/51محاسبه شد .این مسئله بیانگر قدرت آنتیاکسیدانی نسبتاً باالیی
عصاره برگ زیتون میباشد .رفیعی و همکاران ( )17نیز نشان دادند
که عصارههای متانولی  80درصد برگ زیتون در مقایسه با عصارههای
آبی و یا استونی آن از نظر مهار رادیکال  ،DPPHدارای بیشرتین قدرت
آنتیاکسیدانی بوده و با افزایش غلظت عصاره ،افزایش در قدرت مهار
رادیکال  DPPHمشاهده شد.
مطابق نتایج جدول  2تأثیر غلظت عصاره مرصفی در مورد اکرث
صفات بافت شناسی مورد بررسی معنیدار نشد ( .)P<0/05اما کاربرد
عصاره برگ زیتون تا غلظت  200میلیگرم در کیلوگرم جیره منجر به
کاهش معنی دار عرض پرز روده کوچک جوجه-های گوشتی تحت تنش
گرمایی شد ( .)P>0/05اثر نوع روغن مکملسازی شده در جیره نیز در
مورد صفات ضخامت اپیتلیوم و نسبت طول پرز به عمق کریپت معنیدار
شد ( )P>0/05و در مورد سایر صفات مورد بررسی اختالف معنیداری
نشان نداد .به-طوری که در جوجههای تغذیه شده با جیرههای مکمل
شده با روغن کنجد در مقایسه با روغن خام ذرت نسبت طول پرز به
عمق کریپت کاهش (بهترتیب  5/59در برابر  )6/42و ضخامت اپیتلیوم
افزایش (بهترتیب  55/9در برابر  )49/3یافت.
در پژوهش حارض گرچه اثر همکنشی معنیداری بین عصاره برگ
زیتون و نوع روغن مکملسازی شده در جیره در مورد هیچ یک از
فاکتورهای بافت شناسی روده مشاهده نشد .اما مطابق آزمون چند
دامنهای دانکن بیشرتین طول پرز ( 1699میکرومرت) ،ضخامت الیه مخاطی
و زیر مخاطی ( 1979/6میکرومرت) و کمرتین عرض پرز ( 121/6میکرومرت)
را جیره مکملسازی شده با روغن خام ذرت و حاوی  200میلیگرم
عصاره برگ زیتون نشان داد .گزارشهای متناقضی در رابطه با اثرات
تنش گرمایی بر بافت شناسی روده منترش شده است .در یک پژوهش
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ایجاد آسیبهای معدی-رودهای و کاهش عمق کریپت در ناحیه ایلئوم
روده جوجههایی که تحت تنش حرارتی حاد ( 30درجه سانتیگراد و به
مدت  24ساعت) قرارگرفتند ،گزارش شد ،اما آنها تفاوت معنیداری در
ارتفاع پرزها و نسبت طول پرز به عمق کریپت مشاهده نکردند (.)6
سایر پژوهشگران نیز با اعامل تنشگرمایی تغییر معنیداری در ساختار
پرزها و عمق کریپت مشاهده نکردند ( .)16نتیجه اخیر با یافتههای
پژوهش حارض مطابقت دارد .اما برخی از محققان کاهش ارتفاع پرزها
به میزان 19درصد را گزارش کردند(.)15
مشاهده این تفاوتها در نتایج تحقیقات ارائه شده ،ممکن است
در ارتباط با رسعت بازسازی باالی اپیتلیوم مخاط روده باشد ،مشخص
شده که ساختار اپیتلیال روده در کمرت از  36ساعت بعد از وضعیت
تنش جایگزین میشود .از طرفی در مورد گیاهان دارویی ،اثر مشخص
و ثابتی در منابع موجود ،مشاهده نشده است .بهطوری که گزارشاتی
مبنی بر افزایش ،عدم تغییر و همچنین کاهش در طول و عمق کریپت
پرزهاى روده در قسمت ژژونوم و روده بزرگ جوجههای گوشتی در
زمان استفاده از گیاهان دارویی ،وجود دارد ( .)8از جمله در پژوهشی
با مرصف تفاله انگور قرمز در جیره بچه خوکها یک اثر مهاری بر رشد
پرزهای ژژونوم مشاهده شد( .)23کاهش در اندازه پرزها با افزودن
عصاره هسته انگور در خوراک انسان گزارش شد ( .)13اما نتایج پژوهشی
دیگر تفاوت معنیداری بین ارتفاع پرز ،عمق کریپت و نسبت طول پرز
و عمق کریپت در جوجههای گوشتی تغذیه شده با جیره شاهد و جیره
حاوی پودر زرد چوبه بهعنوان یک افزودنی گیاهی پیش و بعد از تنش
گرمایی نشان نداد (.)9
مواد موثره عصارههای گیاهی را ترکیبات فنلی مختلف تشکیل
میدهد که فعالیت بیولوژیکی این مواد به زیست فراهمی آن-ها بستگی
داشته و میتواند در هر دو محل روده و رشایط سیستمی اعامل اثر کند.
بهطور کلی پذیرفته شده که قابلیت دسرتسی ترکیبات پلیفنلی نسبتاً
پایین است .این قابلیت دسرتسی میتواند در مورد ترکیبات فنلی با وزن
مولکولی باالتر(تاننهای مرتاکم) کمرت نیز باشد .بنابراین سطح قابل توجه
از فنلهای باقیامنده در روده و متابولیتهای آنها ممکن است نقش
کلیدی در حفظ رشایط مناسب روده با اصالح الگوی جمعیت میکروبی
روده داشته باشند (.)24
در مجموع به نظر میرسد اثرات گیاهان دارویی بر روی مخاط
روده کوچک وابسته به تعادل بین رشایط مطلوب و نامطلوب ماده موثره
گیاه بر بافت مورد نظر باشد .اگرچه ممکن است بخشی از تغییرات
در فعالیت آنزیمهای گوارشی که در زمان استفاده از گیاهان دارویی
بوجود میآید ،بهخاطر افزایش میزان ترشحات آنزیمی باشد که در طی
تنش رودهای تحت تأثیر برخی از اجزای این افزودنیهای خوراکی تولید
میشوند (.)8
نتایج جدول 3نشان داد اگرچه آنالیز واریانس تفاوت معنیداری
را بین کاربرد غلظتهای مختلف عصاره برگ زیتون در جیره بر میزان
کلسرتول رسم خون جوجهها نشان نداد ( ،)P=0/093اما مطابق آزمون
دانکن استفاده از  200میلیگرم عصاره برگ زیتون در مقایسه با عدم
استفاده از آن در جیره منجر به کاهش کلسرتول رسم خون (بهترتیب
 111/7در برابر  123/8میلیگرم بر دسی لیرت) جوجههای گوشتی تحت
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تنش گرمایی شد.
اثرات همکوشی غلظت عصاره برگ زیتون و نوع روغن مکملسازی
شده در جیره بیانگر آن است که کمرتین سطح کلسرتول رسم خون را
جوجههای گوشتی تغذیه شده با جیرههای مکمل شده با روغن خام
ذرت و حاوی  200میلیگرم در کیلوگرم عصاره برگ زیتون داشتند .در
جیرههای مکمل شده با روغن کنجد اثر غلظت عصاره برگ زیتون در
کاهش غلظت کلسرتول خون معنیدار نشد ( .)P<0/05تأثیر غلظت
عصاره برگ زیتون بر مقدار تریگلیرسید رسم نشان دهنده کاهش مقدار
تری-گلیرسید با افزایش غلظت عصاره برگ زیتون در جیره جوجههای
گوشتی بود ( .)P=0/071بهطوری که کمرتین مقدار تری-گلیرسید (40/6
میلیگرم بر دسی لیرت) در غلظت  400میلیگرم در کیلوگرم عصاره
برگ زیتون در جیره مشاهده شد .اثرات همکوشی غلظت عصاره برگ
زیتون و نوع روغن مکمل سازی شده در جیره بر مقدار تریگلیرسید
رسم جوجههای گوشتی تحت تنش گرمایی معنیدار بود .بهطوری که در
جیرههای مکملسازی شده با روغن خام ذرت استفاده از  400میلیگرم
عصاره برگ زیتون منجر به کاهش معنیدار سطح تریگلیرسید رسم خون
شد (.)P>0/05
مشابه نتایج پژوهش حارض گاواژ (تغذیه از طریق لوله
معده) عصاره برگ زیتون در موشهای صحرایی دیابتی شده با تزریق
اسرتپتوزوتوسین ( )Sterptozotocinدر بین صفاق ،منجر به کاهش گلوکز،
تریگلیرسید ،کلسرتول و لیپوپروتئین با چگالی کم خون  )LDL(۲۷گردید
( .)1همچنین استفاده از عصارههای رسشار از اولئوروپین و هیدروکسی
تیروزول بهطور معنیداری میزان گلوکز و کلسرتول رسم را کاهش
داد ( .)10محققان اثرات ضد فشار خونی و کاهندگی کلسرتول خون
مشاهده شده در روغن و میوه زیتون و عصاره برگ زیتون در انسان و
موش صحرایی را به توانایی اولئوروپین و ترکیبات فنلی روغن و عصاره
برگ زیتون با قدرت مهار رادیکالهای آزاد و گونههای اکسیژن فعال
نسبت میدهند که دارای فعالیت آنتیاکسیدانی باالیی میباشند (.)5
پژوهشگران بیان کردند مکانیزم کاهندگی کلسرتول خون عصاره برگ
زیتون ممکن است ناشی از مامنعت جذب کلسرتول جیره از طریق روده
و یا مامنعت از تولید آن در کبد و یا تحریک ترشحات صفراوی کلسرتول
و دفع آن از طریق فضوالت باشد (.)12
در پژوهش حارض(جدول  )3تأثیر سطح عصاره برگ زیتون و نیز
اثرات همکنشی سطح عصاره با نوع روغن مکملسازی شده در جیره بر
مقدار اسیداوریک پالسامی خون جوجههای گوشتی تحت تنش گرمایی
معنیدار بود ( .)P>0/05بهطوری که در جیرههای مکمل سازی شده
با روغن خام ذرت استفاده از سطوح  200و  400میلیگرم عصاره برگ
زیتون منجر به کاهش معنیدار سطح اسیداوریک پالسامی خون شد.
سایر پژوهشگران نیز در جوجههای گوشتی پرورش یافته در معرض
تنش گرمایی ،افزایش در غلظت اسیداوریک ،تریگلیرسید و کلسرتول
رسم خون را در مقایسه با جیره شاهد مشاهده کردند .مکمل-کردن
غلظتهای مختلف آلفا-توکوفریلاستات 62/5( ۲۸تا  500میلی گرم
در کیلوگرم جیره) بهعنوان یک ترکیب آنتیاکسیدانی منجر به کاهش
معنیدار غلظت فراسنجههای خونی مذکور در رسم خون و در نتیجه
کاهش اثرات منفی تنش گرمایی شد (.)19
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نتایج جدول  3نشان داد که اثر همکنشی غلظت عصاره برگ
زیتون و نوع روغن مکمل شده در جیره بر میزان فعالیت آنزیم ALT
معنیدار شد ( .)P>0/05در غلظت صفر استفاده از عصاره برگ زیتون
مکملکردن روغن کنجد در مقایسه با روغن خام ذرت بهطور معنیداری
باعث کاهش فعالیت آنزیم  18/6( ALTدربرابر  25/8واحد برلیرت)گردید.
مکمل سازی پودر زردچوبه بهعنوان یک آنتیاکسیدان گیاهی در سطوح
 0/4و  0/8درصد باعث کاهش میزان فعالیت آنزیمهای ترانسفرازی
 ALTو  ASTدر پالسام گردید .کاهش میزان فعالیت این آنزیمها منایانگر
اثر منفی کمرت برکبد و متابولیزم بهرت در ماهیچه اسکلتی میباشد (.)9
در پژوهش حارض (جدول )3فعالیت آنزیم  ALPرسم با افزودن
عصاره برگ زیتون در هر دو غلظت  200و  400میلیگرم در کیلوگرم
جیره در مقایسه با جیره فاقد عصاره افزایش معنیداری نشان داد
( .)P>0/05در پژوهشهای دیگر نیز مکمل کردن آلفا-توکوفریلاستات
در جیره در مقایسه با گروه شاهد افزایش معنیدار غلظت  ALPو
همچنین فسفر و کلسیم رسم خون جوجههای گوشتی تحت تنش گرمایی
را به همراه داشت (.)19
مطابق نتایج جدول  4اثر سطح عصاره برگ زیتون ،نوع روغن
مکمل شده در جیره و اثر همکنشی سطح عصاره مرصفی و نوع روغن
بر پاسخهای اولیه و ثانویه به تولید آنتی بادی تام IgG ،و  IgMو نیز
بر واکنش حساسیت پوستی جوجههای گوشتی معنیدار نبود .اما در
جیرههای مکمل شده با روغن خام ذرت استفاده از عصاره برگ زیتون
تا سطح  200میلیگرم در کیلوگرم جیره منجر به تقویت واکنش ازدیاد
حساسیت پوستی جوجههای گوشتی تحت تنش گرمایی شد .پتانسیل
تعدیل سیستم ایمنی بوسیله داروهای گیاهى در پژوهشهای مختلفی
گزارش شده است .این اثرات در دامنه تغییرات مقدار  mRNAبهعنوان
یک ژن نشانگر ضدالتهابی در میزان پادتن سلولهای مختلف  Bو T
میباشد .با این حال مكانیسم دقیق عمل گیاهان دارویی در این زمینه
مشخص نیست و نیازمند انجام تحقیقات بیشرتی میباشد (.)8
نتیجهگیری نهایی
نتایج آزمایشهای برونتنی پژوهش حارض بیانگر آن است که عصاره
برگ زیتون و روغن کنجد از قدرت آنتیاکسیدانی نسبتاً باالیی برخوردار
میباشند .همچنین بر اساس آزمایش درونتنی در رشایط تنش گرمایی
استفاده از  200میلیگرم عصاره برگ زیتون در جیره جوجههای گوشتی،
احتامالً بهدلیل افزودن ترکیبات آنتیاکسیدانی با منشاء گیاهی در جیره
منجر به افزایش طول پرز و تعادل فراسنجههای خونی (کاهش گلوکز،
کلسرتول ،تریگلیرسید و اسیداوریک خون) پرنده و در نتیجه کاهش
اثرات منفی تنش گرمایی میشود.
پاورقیها

6 - Flavonols
7 - Flavan-3-ols
8 - Tocopherol
9 - Lignans
10 - Sesamin
11 - Sesamolin
12 - Sesamol
13 - Arachidonic acid
)14 - 1,1- Diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH
)15 - Butylated hydroxytoluene (BHT
)16 - Half maximal inhibitory concentration (IC50
17 - Cholesterol
18 - Triglyceride
19 - Uric acid
20 - Total protein
)21 - Alkaline Phosphatase (ALP
)22 - Alanine Aminotransferase (ALT
)23 - Aspartate Aminotransferase (AST
)24 - Sheep Red Blood Cells (SRBC
)25 - Coutaneous Basophil Hypersensitivity(CBH
26 - Duncan test
)27- Low-density lipoprotein (LDL
28 - α-tocopheryl acetate
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جدول -1درصد ترکیبات و مواد مغذی جیره پایه بر اساس کاتالوگ سویه راس 308
اجزای خوراکی

 1تا  10روزگی

 11تا  24روزگی

 25تا  42روزگی

ذرت

52/55

53/05

54/12

کنجاله سویا

34/00

34/67

34/86

گلوتن ذرت

5/63

3/00

1/50

سنگ آهک

1/32

1/08

1/04

دی کلسیم فسفات

1/76

1/55

1/4

نمک

0/36

0/47

0/42

ترئونین

0/10

0/06

0

لیزین

0/42

0/2

0

متیونین

0/32

0/25

0/19

روغن ذرت فاقد آنتی اکسیدان 1

3/04

5/17

5/97

مکمل ویتامینی و معدنی 2

0/50

0/50

0/50

ترکیب محاسباتی
انرژی قابل سوخت وساز ظاهری ()kcal/kg

3025/08

3150/11

3200/05

پروتئین خام()%

23/52

22/00

21/00

کلسیم ()%

1/05

0/9

0/85

فسفرقابل دسترس ()%

0/50

0/45

0/42

متیونین +سیستین ()%

1/07

0/95

0/86

متیونین ()%

0/71

0/60

0/53

لیزین ()%

1/44

1/25

1/09

سدیم ()%

0/16

0/20

0/18

تعادل کاتیون آنیون جیره )mEq kg–1( 4

231

245

256

شش جیره غذایی تهیه شده در هر دوره زمانی عبارت بودند از )1 :جیره پایه حاوی روغن خام ذرت و بدون مكمل عصاره برگ زیتون  )2جیره
پایه حاوی روغن کنجد و بدون مكمل عصاره برگ زیتون  )3جیره پایه حاوی روغن خام ذرت و با افزودن  200میلیگرم عصاره برگ زیتون  )4جیره
پایه حاوی روغن کنجد و با افزودن  200میلیگرم عصاره برگ زیتون  )5جیره پایه حاوی روغن خام ذرت و با افزودن  400میلیگرم عصاره برگ زیتون
 )6جیره پایه حاوی روغن کنجد و با افزودن  400میلیگرم عصاره برگ زیتون 1 .در جیرههای آزمایشی  4 ،2و  6روغن کنجد جایگزین روغن خام ذرت
شد 2 .هرکیلوگرم جیره حاوی :ویتامین  11000 ،Aواحد بیناملللی؛ كوله كلسیفرول 2300 ،واحد بیناملللی؛ ویتامین  121 ،Eواحد بیناللملی؛ ویتامین ،K3
 2میلیگرم؛ ویتامین  0/02 ،B12میلیگرم؛ تیامین 4 ،میلیگرم؛ ریبوفالوین؛  4میلیگرم؛ اسید فولیك 1 ،میلیگرم؛ بیوتین 0/03 ،میلیگرم؛ پیرودوكسین،
 4میلیگرم؛ كولین كلراید 840 ،میلیگرم؛ اتوكسی كوئین 0/125 ،میلیگرم؛ سولفات منگنز 100 ،میلیگرم؛ سلنیوم (سلنات سدیم) 0/2 ،میلیگرم؛ ید1 ،
میلیگرم؛ سولفات مس 100 ،میلیگرم؛ آهن 50 ،میلیگرم می باشد 3 .تعادل کاتیون آنیون جیره =(DCAB) Dietary cation-anion balance
.Na+K-Cl
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جدول  -2تأثیرافزودن عصاره برگ زیتون و روغن کنجد به جیره پایه بر بافتشناسی ژژونوم جوجههای نر گوشتی
تحت تنش گرمایی در سن  42روزگی
صفات بافت شناسی
تیمار

طول پرز

عرض پرز

عمق کریپت

ضخامت اپیتلیوم

)(μm

)(μm

)(μm

)(μm

ضخامت الیه
مخاطی و زیر
مخاطی ()μm

سطح جذبی

نسبت طول پرز

پرز ()2μm

به عمق کریپت

اثرات اصلی
غلظت عصاره برگ زیتون ()mg/kg
0

1596/4

136/1 a

257/8

52/8

1854/2

677122

6/32

200

1669/9

125/2 b

273/5

52/9

1943/5

654616

6/24

400

1449/4

139/7 a

267/7

52/1

1717/2

637992

5/45

P-value

0/118

0/024

0/780

0/969

0/167

0/731

0/129

نوع روغن گیاهی
روغن خام ذرت

1630/4

132/0

261/5

49/3 b

1892/1

674242

6/42 a

روغن کنجد

1513/3

135/3

271/1

55/9 a

1784/5

638911

5/59 b

P-value

0/179

0/432

0/605

0/031

0/268

0/389

0/033

اثرات همکنشی
135/4 ab

284/4

50/2

1826/0 ab

665856

6/75 a

بدون عصاره برگ زیتون  +روغن کنجد

1608/6 ab

136/8 ab

276/0

55/4

1882/4 ab

688388

5/89 ab

 200میلیگرم عصاره برگ زیتون  +روغن خام ذرت

1699/0 a

121/6 b

280/6

48/8

1979/6 a

649936

6/29 a

 200میلیگرم عصاره برگ زیتون  +روغن کنجد

1640/8 a

128/8 ab

266/4

57/0

1907/4 ab

659296

6/19 a

1608/4

139/0

262/0

49/0

ab

1870/6

706934

a

6/23

 400میلیگرم عصاره برگ زیتون  +روغن کنجد

1290/4 b

140/4 a

273/4

55/2

1536/8 b

569049

4/68 b

SEM

42/33

2/09

9/14

1/42

47/38

20123

0/18

P-value

0/246

0/808

0/598

0/909

0/302

0/216

0/296

بدون عصاره برگ زیتون +روغن خام ذرت

 400میلیگرم عصاره برگ زیتون  +روغن خام ذرت

1583/8 ab

ab

a

 : a-bمیانگینهای هر ستون که دارای حرف مشرتک منیباشند دارای اختالف معنیدار هستند (.)p > 0/05
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جدول -3تأثیرافزودن عصاره برگ زیتون و روغن کنجد به جیره پایه بر برخی فراسنجههای رسم خون جوجههای نرگوشتی در رشایط تنش گرمایی در
سن  42روزگی
صفات بافت شناسی
تیمار

گلوکز

کلسترول

)(mg/dl

)(mg/dl

تری
گلیسرید
)(mg/dl

آسپارتات

آالنین

اسید اوریک

پروتئین تام

آمینوترانسفراز

آمینوترانسفراز

آلکالین فسفاتاز

)(mg/dl

()g/dl

()U/l

()U/l

()U/l

اثرات اصلی
غلظت عصاره برگ زیتون ()mg/kg
0

317/5

123/8 a

47/5 a

7/27 a

3/02

267/0

22/2

2591/1 b

200

294/3

b

111/7

41/5

5/87

2/98

248/8

21/8

a

3103/7

400

313/8

119/1 ab

40/6 b

5/52 b

3/22

267/4

22/3

3050/7 a

P-value

0/208

0/093

0/071

0/005

0/351

0/471

0/943

0/027

ab

b

نوع روغن گیاهی
روغن خام ذرت

314/8

116/6

40/9

5/87

3/05

263/1

23/1

3041/2

روغن کنجد

302/3

119/8

45/5

6/57

3/09

259/1

21/1

2789/1

P-value

0/271

0/469

0/085

0/104

0/774

0/776

0/113

0/125

اثرات همکنشی
126/6 a

52/2 a

8/00 a

2/55

274/8

25/8 a

2616/8 b

بدون عصاره برگ زیتون  +روغن کنجد

302/2

121/0 ab

42/8 ab

6/53 ab

3/16

259/2

18/6 b

2565/4 b

 200میلیگرم عصاره برگ زیتون  +روغن خام ذرت

290/8

104/8

36/6

5/36

3/06

244/0

ab

22/0

3144/4

 200میلیگرم عصاره برگ زیتون  +روغن کنجد

297/8

118/6 ab

46/46 a

6/37 b

2/90

253/6

21/6 ab

3063/0 ab

 400میلیگرم عصاره برگ زیتون  +روغن خام ذرت

320/8

118/4 ab

34/0 b

4/24 c

3/22

270/4

21/6 ab

3362/4 a

 400میلیگرم عصاره برگ زیتون  +روغن کنجد

306/8

119/8 ab

47/2 a

6/80 ab

3/22

264/4

23/0 ab

2739/0 b

SEM

5/56

2/17

1/26

0/21

0/07

6/96

0/63

79/38

P-value

0/398

0/204

0/003

0/002

0/447

0/759

0/025

0/273

بدون عصاره برگ زیتون +روغن خام ذرت

332/8

b

b

bc

 : a-bمیانگینهای هر ستون که دارای حرف مشرتک منیباشند دارای اختالف معنیدار هستند (.)p > 0/05
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جدول  -4تأثیرافزودن عصاره برگ زیتون و روغن کنجد به جیره پایه بر تیرتاولیه و ثانویه تولید آنتی بادی در پاسخ به تزریق آنتیژن گلبول قرمز
گوسفندی (بر حسب  )2 Logو تست ازدیاد حساسیت پوستی در رشایط تنش گرمایی
پاسخ اولیه
تیمار

آنتی بادی
تام

ایمونو
گلوبولین

G

پاسخ ثانویه
ایمونو

آنتی بادی

گلوبولین M

تام

ایمونو
 Gگلوبولین

ازدیاد حساسیت پوستی
ایمونو
گلوبولین

M

میلی متر

اثرات اصلی
غلظت عصاره برگ زیتون ()mg/kg
0

7/4

6/0

1/4

6/9

5/0

1/9

0/26

200

8/2

6/9

1/3

7/6

5/5

2/1

0/33

400

7/6

6/2

1/4

7/0

5/4

1/6

0/30

P-value

0/208

0/157

0/876

0/496

0/702

0/344

0/241

نوع روغن گیاهی
روغن خام ذرت

7/9

6/5

1/4

6/8

4/9

1/9

0/30

روغن کنجد

7/6

6/3

1/3

7/5

5/7

1/8

0/29

P-value

0/479

0/609

0/718

0/167

0/102

0/632

0/553

اثرات همکنشی
بدون عصاره برگ زیتون +روغن خام ذرت

7/4

5/8

1/6

6/2

4/4

1/8

0/24 b

بدون عصاره برگ زیتون  +روغن کنجد

7/4

6/2

1/2

7/6

5/6

2/0

0/28 ab

 200میلیگرم عصاره برگ زیتون  +روغن خام ذرت

8/6

7/2

1/4

7/4

5/2

2/2

0/37 a

 200میلیگرم عصاره برگ زیتون  +روغن کنجد

7/8

6/6

1/2

7/8

5/8

2/0

ab

0/28

 400میلیگرم عصاره برگ زیتون  +روغن خام ذرت

7/6

6/4

1/2

6/8

5/0

1/8

0/31 ab

 400میلیگرم عصاره برگ زیتون  +روغن کنجد

7/6

6/0

1/6

7/2

5/8

1/4

0/29 ab

SEM

0/19

0/19

0/09

0/26

0/25

0/14

0/02

P-value

0/603

0/543

0/198

0/662

0/888

0/667

0/239

 : a-bمیانگینهای هر ستون که دارای حرف مشرتک منیباشند دارای اختالف معنیدار هستند (.)p > 0/05

143

