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چکید ه 

     این پژوهش به منظور بررسی اثرات هم کوشی عصاره برگ زیتون و روغن کنجد به عنوان منابع آنتی اکسیدان طبیعی در جیره بر بافت  
شناسی ژژونوم، برخی فراسنجه های خونی و پاسخ های ایمونولوژیک جوجه های گوشتی در رشایط تنش گرمایی دوره ای انجام شد. تعداد 
300 قطعه جوجه  نر یک روزه سویه راس 308 در شش تیامر با پنج تکرار و 10 قطعه جوجه در هر تکرار توزیع شدند. آزمایش به صورت 
فاکتوریل 2×3 در قالب طرح کاماًل تصادفی با سه غلظت عصاره برگ زیتون )صفر، 200 و 400 میلی گرم در کیلوگرم( و دو نوع روغن 
گیاهی )روغن خام ذرت و کنجد( انجام شد. تنش گرمایی )1±33 درجه سانتی گراد( به مدت هشت ساعت از سن 29 تا 42 روزگی اعامل 
شد. جوجه های تغذیه شده با جیره های حاوی روغن خام ذرت و عصاره برگ زیتون تا سطح 200 میلی گرم در کیلوگرم جیره، بلندترین 
طول پرزهای ناحیه ژژونوم )1699 میکرومرت( و بیشرتین واکنش ازدیاد حساسیت پوستی را داشتند )P>0/05(. کاربرد عصاره برگ زیتون 
در جیره غلظت کلسرتول، تری گلیرسید و اسید اوریک رسم خون را کاهش و فعالیت آنزیم ALP رسم را به طور معنی داری افزایش داد 
)P>0/05(. نتیجه نهایی این که کاربرد عصاره برگ زیتون تا غلظت 200 میلی گرم در جیره ممکن است با افزودن ترکیبات آنتی اکسیدانی با 
منشاء گیاهی منجر به افزایش طول پرز، تعادل فراسنجه های خونی، تقویت سیستم ایمنی پرنده و در نتیجه کاهش اثرات منفی تنش گرمایی 

در جوجه های گوشتی شود.
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Histology of jejunum and some blood metabolites of broiler chickens fed with olive (Olea europaea L.) leaf ex-
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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 immunologi-
cal responses of broilers under heat stress. Three hundred Ross male broilers were randomly distributed into 30 ex-
perimental 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.
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مقدمه
    اثرات منفی که تنش گرمایی بر مرصف خوراک، افزایش وزن، میزان 
موثر  اقتصادی  مهم  سایر صفات  و  درآوری  جوجه  قدرت  میر،  و  مرگ 
صنعت طیور دارد، تنش گرمایی را به عنوان عمده نگرانی صنعت پرورش 
درجه  است.  کرده  مطرح  جهان  گرمسیری  مناطق  در  به خصوص  طیور 
حرارت های باال و پایین محیطی با تحریك محور هیپوتاالموس-هیپوفیز- 
داده  افزایش  را  تنش  به  پاسخ  ترشح كورتیكواسرتوئیدها در  كلیه،  فوق 
که در این رشایط ممكن است حساسیت جوجه ها به بیامری های عفونی 
تغییرکرده و در نهایت منجر به كاهش تولید شود. تنش گرمایی همچنین 
با افزایش تولید رادیکال های آزاد حاصل از اکسیژن، ممکن است منجر 
عنوان  به  اکسیداتیو  تنش  واقع  در   .)۱8( شود  اکسیداتیو  تنش  بروز  به 
عامل برهم زنندۀ تعادل میان تولید رادیکال های آزاد و دفاع های آنتی 

دستگاه  که  کردند  بیان  محققان  می شود)2(.  تعریف  سلولی  اکسیدانی 
از  طیفی  به  منجر  می تواند  که  است،  حساس  تنش زا  به عوامل  گوارش 
کاهش  و  حفاظتی  میکروبی  جمعیت  معمول،  تغییرات  شامل  تغییرات 
سالمت بافت پوششی روده شود. جمعیت باکرتیایی هم زیست روده ای 
می تواند میزبان را از تکثیر پاتوژن ها به وسیله رقابت برای محل های اتصال 
بافت پوششی و مواد مغذی، تقویت پاسخ ایمنی روده ای و به وسیله تولید 
ترکیبات ضد میکروب کشنده باکرتی حفاظت کند )۱4(. عوامل تنش زای 
حاد )24 ساعت افزایش دما تا ۳۰ درجه سانتی گراد در سن 44 روزگی( 
می تواند منجر به تغییرات معنی دار در جمعیت میکروبی نرمال روده، 
باکرتی  اتصال  برای  تنی  برون  میزان حساسیت  نیز  و  روده  مورفولوژی 

ساملونال اینرتیتیوس به ایلئوم در جوجه ها شود )۶(.
بسیاری از اثرات منفی تنش اکسیداتیو می تواند با رژیم های غذایی 
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حاوی ترکیبات آنتی اکسیدانی نظیر ویتامین ها و سایر ترکیبات غیرمغذی 
آنتی اکسیدانی از جمله فالونوئیدها۱، کاهش  یابد )2(. برگ های تازه درخت 
برداشت محصول، حاوی  از  به عنوان یک پس ماند کشاورزی پس  زیتون 
حدود ۱۰ درصد تركیبات پلی فنلی بوده و باالترین فعالیت آنتی اكسیدانی 
و قدرت گیرندگی رادیكال های آزاد را در بین بخش های مختلف درخت 
زیتون دارند. ترکیبات عمده عصاره برگ زیتون شامل: اولئوروپسیدها2  
)اولئوروپین۳ و ورباسکوسید4(، فالون ها۵، فالونول ها۶ ، فالوان-۳- اول ها۷، 
ترکیب  فراوان ترین  به عنوان  اولئوروپین  می باشد.  توکوفرول8  و  فنل ها 
ویروس ها،  برعلیه  میکروبی  ضد  فعالیت  دارای  زیتون  برگ  عصاره 
باکرتی ها، مخمرها، قارچ ها، کپک ها و سایر پارازیت ها می باشد. پس از آن 
هیدروکسی تیروزول با ظرفیت جذب رادیكال اكسیژن تا ۱۰ برابر چای 
 .)۵( قوی می باشد  آنتی میكروبی  و  آنتی اكسیدانی  ویژگی های  با  و  سبز 
محققان گزارش کردند پتانسیل عصاره برگ زیتون در جلوگیری از آسیب 
تغذیه ای،  تنش  تحت  موش های صحرایی  در  معده  مخاط  به  اکسیداتیو 
احتامالً به توانایی آن در حفظ یکپارچگی غشای سلولی بوسیله فعالیت 

ضد پراکسیداسیون چربی مربوط می شود )۷(. 
از بین روغن های گیاهی، روغن  كنجد نیز حاوی یك دسته بی نظیر از 
تركیبات شناخته شده تحت عنوان لیگنان ها۹  )سیزامین۱۰ ، سیزامولین۱۱ 
ترکیبات وظایف فیزیولوژیكی  این  و مقادیر كمی سیزامول۱2( می باشد. 
اسید۱۳،  آراشیدونیك  كاهش سطح  كاهش  چربی خون،  از جمله:  متنوعی 
گاما- فراهمی  زیست  قابلیت  افزایش  آنتی اكسیدانی،  توانایی  افزایش 
توكوفرول و فراهم كردن وظایف ضد التهابی را دارا می باشند. همچنین 
مهارگونه های اکسیژن فعال توسط لیگنان های کنجد، می تواند سلول های 
بدن را از صدمات رادیکال های آزاد محافظت کند. روغن  کنجد قادر است 
آنزیمی  آنتی اکسیدانی  ترکیبات  میزان  و  مواد شیمیایی  از  کبد  سم زدایی 
و غیرآنزیمی را افزایش داده و نقش  حفاظتی در برابر تنش  اکسیداتیو 
داشته باشد )۱۱(. بنابراین هدف از انجام پژوهش حارض ارزیابی اثرات 
منابع  به عنوان  کنجد  روغن  و  زیتون  برگ  عصاره  افزودن  هم کوشی 
آنتی اکسیدان گیاهی در جیره  بر بافت شناسی روده، برخی فراسنجه های 
تنش  معرض  در  گوشتی  جوجه های  ایمونولوژیک  پاسخ های  و  خونی 

گرمایی بود. 

مواد و روش  کار
آزمایش  با  تصادفی  کاماًل  طرح  یک  قالب  در  پژوهش  این      
فاکتوریل2×۳ و با ۳۰۰  قطعه جوجه  نرگوشتی سویه راس ۳۰8  با شش 
تیامر پنج تکراری از سن 2۹ تا 42 روزگی در ۳۰ واحد آزمایشی تحت تنش 
تا سن 28 روزگی در رشایط دمای معمول  انجام شد. جوجه ها  گرمایی 
)بر روی بسرت( با یک جیره پایه تغذیه شدند. از سن 2۹ روزگی تعداد 
۱۰ پرنده در هر واحد آزمایشی به گونه ای قرارگرفتند که همگی دارای 
میانگین وزن مشابه )2۰±۱2۰۰گرم( بودند. سپس تیامرهای آزمایشی با 
اعامل تنش گرمایی روزانه در اختیار جوجه ها قرارگرفتند. تنش گرمایی 
)۱±۳۳ درجه سانتی گراد( به صورت تدریجی و دوره ای )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، 2۰۰ و 
4۰۰ میلی گرم در كیلوگرم عصاره هیدروالكی برگ زیتون به جیره پایه و 

فاكتور دوم: مکمل کردن دو نوع روغن گیاهی در جیره شامل، روغن خام 
ذرت )فاقد آنتی اکسیدان افزودنی( و روغن كنجد بود. 

     جیره های آزمایشی )جدول۱( از نظر انرژی و پروتئین مشابه بوده 
و در قالب شش تیامر زیر و بر پایه ذرت و کنجاله سویا تهیه شدند: ۱- 
جیره پایه حاوی روغن خام ذرت و بدون عصاره برگ زیتون 2- جیره پایه 
حاوی روغن کنجد و بدون عصاره برگ زیتون ۳- جیره پایه حاوی روغن 
خام ذرت و 2۰۰ میلی گرم عصاره برگ زیتون 4- جیره پایه حاوی روغن 
کنجد و 2۰۰ میلی گرم عصاره برگ زیتون ۵- جیره پایه حاوی روغن خام 
ذرت و 4۰۰  میلی گرم عصاره برگ زیتون ۶- جیره پایه حاوی روغن کنجد 
و 4۰۰ میلی گرم عصاره برگ زیتون. جیره های فوق از سن 2۹ روزگی به 
مدت دو هفته به جوجه ها تغذیه شدند. در طول دوره آزمایش جوجه ها 
به آب و غذا دسرتسی آزاد داشته و سیستم نوردهی یک ساعت تاریکی 

و 2۳ ساعت روشنایی فراهم شد. 
به  دستیابی  به منظور  زیتون  برگ  از  عصاره  تهیه  و  سازی  آماده 
بیشرتین مقدار تركیبات فنلی از جمله اولئوروپین مطابق روش Amaral و 
همكاران )۳( انجام شد. در این روش ابتدا ۶۰ گرم پودر برگ خشك زیتون 
متانول/ آب  میلی لیرت حالل  آن ۳۰۰  بر روی  و  ریخته  مایر  ارلن  یك  در 
)نسبت 4 به ۱( اضافه شده و به مدت 24 ساعت تحت رشایط تاریكی و 
 mm ۰/4۵ µ تالطم قرار گرفت. سپس عصاره حاصل با كاغذ صافی وامتن
× 4۷ فیلرت گردید. در نهایت مواد فیلرت شده در یك تبخیركننده چرخشی 
تحت خالء غلیظ شده و در آون با دمای 4۰ درجه سانتی گراد خشك شد. 
عصاره خشك حاصل در دمای 2۰- درجه سانتی گراد و در رشایط تاریكی 
غذایی جوجه ها(  جیره  )در  ودرون تنی  برون تنی  آزمایشات  انجام  برای 
نگهداری شد. تعیین ناپدید شدن رادیکال های آزاد از جمله ۱، ۱ دی فنیل-

به منظور  رسیع  و  شده  ثابت  روش  یک   (DPPH) هیدرازیل۱4  2-پیکرل 
بنابراین   .)2۱( است  گیاهی  عصاره های  آنتی اکسیدانی  فعالیت  بررسی 
برای اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره برگ زیتون ابتدا محلول 
۰/۰۰۶ درصد رادیكال آزاد DPPH در متانول تهیه شد. سپس به لوله های 
منونه  میلی لیرت  یک  متانولی،  محلول  این  از  میلی لیرت  یك  آزمایش حاوی 
(BHT) ۱۵ عصاره هیدروالکلی برگ زیتون و بوتیلیتد هیدروکسی تولوئن
با غلظت های مختلف )2/۵، ۵ ،۱۰، 4۰،2۰ و8۰  میکروگرم بر میلی لیرت( 
اضافه شد. لوله های آزمایش بعد از ورتكس شدن به مدت یك ساعت در 
جای تاریك نگهداری شدند و سپس جذب آن ها در طول موج ۵۱2 نانومرت 
در برابر شاهد قرائت گردید )جذب شاهد باید حدود ۰/۷۰۰ باشد(. میزان 
DPPH و  از رادیکال آزاد  فعالیت آنتی اکسیدانی به عنوان نرخ مامنعت 
بر حسب درصد )I درصد( از معادله زیر محاسبه شد )4(. در این فرمول 
به ترتیب جذب   AS DPPH ،AC و  آزاد  I درصد مهار کنندگی رادیکال 
رادیكال  مهاركنندگی  درصد  منودار  ترسیم  از  پس  است.  منونه  و  شاهد 
آزاد در برابر غلظت تركیب آنتی اكسیدانی، منحنی مناسب روی داده ها 
به مهار۵۰  قادر  آنتی اكسیدانی  تركیب  را كه  برازش داده شد و غلظتی 

درصد رادیكال های آزاد است تحت عنوانIC۵۰ ۱۶ محاسبه گردید.
I % = (AC-AS) /AC×۱۰۰

بافت شناسی مخاط ژژونوم جوجه ها در سن  بررسی  به منظور      
 ۰/۵×۰/۵ ابعاد  به  بافتی  منونه  یک  آزمایشی  واحد  هر  در  روزگی،   42
سانتی مرت از نقطه میانی ژژونوم یک جوجه تهیه شد و در فرمالین ۱۰ 
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درصد برای مطالعه بافت تثبیت شد. منونه های بافتی در دستگاه آماده 
سازی خودکار بافت قرار گرفتند و با عبور از محلول فرمالین ۱۰ درصد سه 
مرحله: آبگیری، شفاف سازی و پارافینه کردن انجام شد. به کمک دستگاه 
منونه های  تهیه شد.  پارافینی  بلوک های  لوکهارت  قالب  و  پارافین  ذوب 
نیمه  میکروتوم  از  استفاده  با  میکرومرت  پنج  ضخامت  با  روده  بافت 
خودکار (Model Leica RM 2145) برروی اسالید شیشه ای قرار گرفتند 
هیستومورفومرتی  جهت  شدند.  رنگ آمیزی  هامتوکسیلین-ائوزین  با  و 
 Model U- TV۰.۵( املپیوس  نوری  میکروسکوپ  از  بافتی  منونه های 
اندازه گیری های  گردید.  استفاده   )Olympus corporation, BX4۱  ,2-XC
از  شده  انتخاب  سامل  پرز   ۱۰ روی  بر  روده  پرزهای  هیستومورفومرتی 
هر منونه اندازه گیری شد. شاخص های 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( اندازه گیری شدند و سطح جذبی پرزها نیز با استفاده از 

فرمول ذیل محاسبه شد )2۰(.

)2/ میانگین عرض پرز( × )میانگین طول پرز( ×) π 2(= سطح جذبی پرزها 

اندازه گیری فراسنجه های خونی در پایان دوره )سن 42 روزگی( به  
وسیله خونگیری از ورید بال دو پرنده در هر واحد آزمایشی در رسنگ های 
فاقد ماده ضد انعقاد و پس از آن جداسازی رسم در میکروتیوب  های نیم 
سی سی و نگهداری تا زمان آنالیز در دمای 2۰- درجه سانتی گراد انجام 
شد. مقدار گلوکز، کلسرتول۱۷، تری گلیرسید۱8، اسیداوریک۱۹، پروتئین تام2۰  
آمینوترانسفراز22   آالنین   ،(ALP) فسفاتاز2۱  آلکالین  آنزیم های  سطوح  و 
(ALT) و آسپارتات آمینو ترانسفراز2۳ (AST) منونه های رسم  خون پس از 
 (Model Selectra E, Vitalab, Spain) یخ-گشایی توسط دستگاه اتوآنالیزر

و با استفاده از کیت های تجاری زیست شیمی اندازه گیری شد. 
ژن  آنتی  برابر  در  پرندگان  ایمنی هومورال  پاسخ  تعیین  برای       
بافر  در  قرمز  گلبول  از  درصد  هفت  محلول  یک   (SRBC) گوسفندی24 
 ۰/۵ روزگی    28 در سن  تهیه  گردید.  اسرتیل  در رشایط  سالین  فسفات 
میلی لیرت SRBC ۷ درصد در ورید بال راست تزریق  شد. هفت روز پس 
از تزریق، از ورید بال چپ این دو پرنده سه میلی لیرت خون جهت تعیین 
به میزان ۰/۵   SRBC تزریق دوم  اخذ شد. سپس  اولیه  بادی  آنتی  پاسخ 
میلی لیرت در ورید بال سمت راست انجام شد. هفت روز بعد یعنی در سن 
42 روزگی منونه های خون جهت تعیین پاسخ های آنتی  بادی ثانویه اخذ 
ازدیاد حساسیت  از روش تست  ایمنی سلولی  پاسخ  اندازه گیری  گردید. 
پوستی2۵ (CBH) انجام  شد؛ به این ترتیب که در روز ۳۶ دوره پرورش، 
منکی  رسم  میلی-لیرت   ۰/۱ در  هامگلوتینین،  فیتو  میکروگرم   ۱۰۰ مقدار 
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 یک میکرومرت بسیار  استفاده  با  از زمان تزریق  از گذشت 24 ساعت 
حساس اندازه گیری شد و سپس از تفاضل میزان التهاب پوست در دو پا، 

واکنش CBH به  صورت کّمی مورد ارزیابی قرار گرفت.

مدل آماری
داده های حاصل توسط نرم افزار SAS )22(  و با رویه مدل خطی 
(GLM) در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح كاماًل تصادفی با ۶  عمومی 
تیامر و ۵ تکرار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای تعیین تفاوت های 
شد  استفاده  دانکن2۶   دامنهای  چند  آزمون  از  میانگین  بین  معنی دار 
)P>۰/۰۵(. در فرمول زیر Yijk مقدار هر مشاهده، μ میانگین جامعه، 
Ai اثر 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 IC۵۰ به ترتیب ۷/۵۱ 
و 4۹/۹ میلی گرم بر میلی لیرت( برخوردار است. همچنین اثر مهارکنندگی 
 DPPH بر روی رادیکال آزاد استاندارد BHT عصاره متانولی برگ زیتون و
با افزایش غلظت عصاره و BHT  افزایش یافت. غلظت IC۵۰ کمرت نشان 
متانولی  است. غلظت IC۵۰ عصاره  باالتر  آنتی اکسیدانی  قدرت  دهنده 
برگ زیتون و BHT بر حسب میکروگرم در میلی لیرت به ترتیب 28/۰2 و 
۱8/۵۱ محاسبه شد. این مسئله بیانگر قدرت آنتی اکسیدانی نسبتاً باالیی 
دادند  نشان  نیز   )۱۷( همکاران  و  رفیعی  می باشد.  زیتون  برگ  عصاره 
که عصاره های متانولی 8۰ درصد برگ زیتون در مقایسه با عصاره های 
آبی و یا استونی آن از نظر مهار رادیکال DPPH، دارای بیشرتین قدرت 
آنتی اکسیدانی بوده و با افزایش غلظت عصاره، افزایش در قدرت مهار 

رادیکال DPPH مشاهده شد.
اکرث  مورد  در  مرصفی  عصاره  غلظت  تأثیر   2 جدول  نتایج  مطابق 
صفات بافت شناسی مورد بررسی معنی دار نشد )P<۰/۰۵(. اما کاربرد 
به  کیلوگرم جیره منجر  تا غلظت 2۰۰ میلی گرم در  زیتون  عصاره برگ 
کاهش معنی دار عرض پرز روده کوچک جوجه-های گوشتی تحت تنش 
گرمایی شد )P>۰/۰۵(. اثر نوع روغن مکمل سازی شده در جیره نیز در 
مورد صفات ضخامت اپیتلیوم و نسبت طول پرز به عمق کریپت معنی دار 
شد )P>۰/۰۵( و در مورد سایر صفات مورد بررسی اختالف معنی داری 
نشان نداد. به-طوری که در جوجه های تغذیه شده با جیره های مکمل 
با روغن خام ذرت نسبت طول پرز به  با روغن کنجد در مقایسه  شده 
عمق کریپت کاهش )به ترتیب ۵/۵۹ در برابر ۶/42( و ضخامت اپیتلیوم 

افزایش )به ترتیب ۵۵/۹ در برابر 4۹/۳( یافت.
بین عصاره برگ  اثر هم کنشی معنی داری  در پژوهش حارض گرچه 
از  یک  هیچ  مورد  در  جیره  در  شده  مکمل سازی  روغن  نوع  و  زیتون 
چند  آزمون  مطابق  اما  نشد.  مشاهده  روده  شناسی  بافت   فاکتورهای 
دامنه ای دانکن بیشرتین طول پرز )۱۶۹۹ میکرومرت(، ضخامت الیه مخاطی 
و زیر مخاطی )۱۹۷۹/۶ میکرومرت( و کمرتین عرض پرز )۱2۱/۶ میکرومرت( 
میلی گرم   2۰۰ حاوی  و  ذرت  خام  روغن  با  شده  مکمل سازی  جیره  را 
اثرات  با  رابطه  در  متناقضی  گزارش های  داد.  نشان  زیتون  برگ  عصاره 
بافت  شناسی روده منترش شده است. در یک پژوهش  بر  تنش گرمایی 

بافت شناسی روده، برخی فراسنجه های خونی و سیستم ایمنی  ...
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ایجاد آسیب های معدی-روده ای و کاهش عمق کریپت در ناحیه ایلئوم 
روده جوجه هایی که تحت تنش حرارتی حاد )۳۰ درجه سانتی گراد و به 
مدت 24 ساعت( قرارگرفتند، گزارش شد، اما آ ن ها تفاوت معنی داری در 
 .)۶( نکردند  به عمق کریپت مشاهده  پرز  پرزها و نسبت طول  ارتفاع 
سایر پژوهشگران نیز با اعامل تنش گرمایی تغییر معنی داری در ساختار 
یافته های  با  اخیر  نتیجه   .)۱۶( نکردند  مشاهده  کریپت  عمق  و  پرزها 
پژوهش حارض مطابقت دارد. اما برخی از محققان  کاهش ارتفاع پرزها 

به  میزان ۱۹درصد را گزارش کردند)۱۵(.
    مشاهده این تفاوت ها در نتایج تحقیقات ارائه شده، ممکن است 
اپیتلیوم مخاط روده باشد، مشخص  بازسازی باالی  ارتباط با رسعت  در 
وضعیت  از  بعد  ساعت   ۳۶ از  کمرت  در  روده  اپیتلیال  ساختار  که  شده 
اثر مشخص  از طرفی در مورد گیاهان دارویی،  تنش جایگزین می شود. 
گزارشاتی  که  به طوری  است.  نشده  منابع موجود، مشاهده  در  ثابتی  و 
مبنی بر افزایش، عدم تغییر و همچنین کاهش در طول و عمق کریپت 
در  بزرگ جوجه های گوشتی  و روده  ژژونوم  پرزهاى روده در قسمت 
زمان استفاده از گیاهان دارویی، وجود دارد )8(. از جمله در پژوهشی 
با مرصف تفاله انگور قرمز در جیره بچه خوک ها یک اثر مهاری بر رشد 
افزودن  با  پرزها  اندازه  در  کاهش  شد)2۳(.  مشاهده  ژژونوم  پرزهای 
عصاره هسته انگور در خوراک انسان گزارش شد )۱۳(. اما نتایج پژوهشی 
دیگر تفاوت معنی داری بین ارتفاع پرز، عمق کریپت و نسبت طول پرز 
و عمق کریپت در جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره شاهد و جیره 
حاوی پودر زرد چوبه به عنوان یک افزودنی گیاهی پیش و بعد از تنش 

گرمایی نشان نداد )۹(. 
      مواد موثره عصاره های گیاهی را ترکیبات فنلی مختلف تشکیل 
می دهد که فعالیت بیولوژیکی این مواد به زیست فراهمی آن-ها بستگی 
داشته و می تواند در هر دو محل روده و رشایط سیستمی اعامل اثر کند. 
نسبتاً  پلی فنلی  ترکیبات  دسرتسی  قابلیت  که  شده  پذیرفته  کلی  به طور 
پایین است. این قابلیت دسرتسی می تواند در مورد ترکیبات فنلی با وزن 
مولکولی باالتر)تانن های مرتاکم( کمرت نیز باشد. بنابراین سطح قابل توجه 
باقیامنده در روده و متابولیت های آن ها ممکن است نقش  از فنل های 
کلیدی در حفظ رشایط مناسب روده با اصالح الگوی جمعیت میکروبی 

روده داشته باشند )24(. 
     در مجموع به نظر می رسد اثرات گیاهان دارویی بر روی مخاط 
روده کوچک وابسته به تعادل بین رشایط مطلوب و نامطلوب ماده موثره 
تغییرات  از  بخشی  است  ممکن  اگرچه  نظر  باشد.  مورد  بافت  بر  گیاه 
دارویی  گیاهان  از  استفاده  زمان  در  که  گوارشی  آنزیم های  فعالیت  در 
بوجود می آید، به خاطر افزایش میزان ترشحات آنزیمی باشد که در طی 
تنش روده ای تحت تأثیر برخی از اجزای این افزودنی های خوراکی تولید 

می شوند )8(. 
     نتایج جدول۳ نشان داد اگرچه آنالیز واریانس تفاوت معنی داری 
را بین کاربرد غلظت های مختلف عصاره برگ زیتون در جیره بر میزان 
کلسرتول رسم خون جوجه ها نشان نداد )P=۰/۰۹۳(، اما مطابق آزمون 
با عدم  زیتون در مقایسه  از 2۰۰ میلی گرم عصاره برگ  استفاده  دانکن 
)به ترتیب  به کاهش کلسرتول رسم خون  آن در جیره منجر  از  استفاده 
۱۱۱/۷ در برابر ۱2۳/8 میلی گرم بر دسی لیرت( جوجه های گوشتی تحت 

تنش گرمایی شد. 
اثرات هم کوشی غلظت عصاره برگ زیتون و نوع روغن مکمل سازی 
را  بیانگر آن است که کمرتین سطح کلسرتول رسم خون  شده در جیره 
خام  روغن  با  شده  مکمل  جیره های  با  شده  تغذیه  گوشتی  جوجه های 
ذرت و حاوی 2۰۰ میلی گرم در کیلوگرم عصاره برگ زیتون داشتند. در 
اثر غلظت عصاره برگ زیتون در  با روغن کنجد  جیره های مکمل شده 
غلظت  تأثیر   .)P<۰/۰۵( نشد  معنی دار  خون  کلسرتول  غلظت  کاهش 
عصاره برگ زیتون بر مقدار تری گلیرسید رسم نشان دهنده کاهش مقدار 
تری-گلیرسید با افزایش غلظت عصاره برگ زیتون در جیره جوجه های 
گوشتی بود )P=۰/۰۷۱(. به طوری که کمرتین مقدار تری-گلیرسید )4۰/۶ 
عصاره  کیلوگرم  در  میلی گرم   4۰۰ غلظت  در  لیرت(  دسی  بر  میلی گرم 
برگ زیتون در جیره مشاهده شد. اثرات هم کوشی غلظت عصاره برگ 
تری گلیرسید  مقدار  بر  در جیره  نوع روغن مکمل سازی شده  و  زیتون 
رسم جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی معنی دار بود. به طوری که در 
جیره های مکمل سازی شده با روغن خام ذرت استفاده از 4۰۰ میلی گرم 
عصاره برگ زیتون منجر به کاهش معنی دار سطح تری گلیرسید رسم خون 

.)P>۰/۰۵( شد
لوله  طریق  از  )تغذیه  گاواژ  حارض  پژوهش  نتایج  مشابه        
با تزریق  معده( عصاره برگ زیتون در موش های صحرایی دیابتی شده 
اسرتپتوزوتوسین (Sterptozotocin) در بین صفاق، منجر به کاهش گلوکز، 
تری گلیرسید، کلسرتول و لیپوپروتئین با چگالی کم خون 2۷(LDL) گردید 
)۱(. همچنین استفاده از عصاره های رسشار از اولئوروپین و هیدروکسی 
کاهش  را  رسم  کلسرتول  و  گلوکز  میزان  معنی داری  به طور  تیروزول 
خون  کلسرتول  کاهندگی  و  خونی  فشار  ضد  اثرات  محققان   .)۱۰( داد 
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 
فعال  اکسیژن  گونه های  و  آزاد  رادیکال های  مهار  قدرت  با  زیتون  برگ 
 .)۵( می باشند  باالیی  آنتی اکسیدانی  فعالیت  دارای  که  می دهند  نسبت 
برگ  عصاره  کلسرتول خون  کاهندگی  مکانیزم  کردند  بیان  پژوهشگران 
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 )۱2(.
نیز  و  زیتون  برگ  عصاره  سطح  تأثیر   )۳ حارض)جدول  پژوهش  در 
اثرات هم کنشی سطح عصاره با نوع روغن مکمل سازی شده در جیره بر 
مقدار اسیداوریک پالسامی خون جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی 
شده  سازی  مکمل  جیره های  در  که  به طوری   .)P>۰/۰۵( بود  معنی دار 
با روغن خام ذرت استفاده از سطوح 2۰۰ و 4۰۰ میلی گرم عصاره برگ 
شد.  خون  پالسامی  اسیداوریک  سطح  معنی دار  کاهش  به  منجر  زیتون 
معرض  در  یافته  پرورش  گوشتی  جوجه های  در  نیز  پژوهشگران  سایر 
کلسرتول  و  تری گلیرسید  اسیداوریک،  غلظت  در  افزایش  گرمایی،  تنش 
مکمل-کردن  کردند.  مشاهده  شاهد  جیره  با  مقایسه  در  را  خون  رسم 
گرم  میلی   ۵۰۰ تا   ۶2/۵( آلفا-توکوفریل استات28  مختلف  غلظت های 
کاهش  به  منجر  آنتی اکسیدانی  ترکیب  به عنوان یک  کیلوگرم جیره(  در 
نتیجه  در  و  در رسم خون  مذکور  فراسنجه های خونی  غلظت  معنی دار 

کاهش اثرات منفی تنش گرمایی شد )۱۹(.

بررسی استفاده از روش دات - الیزای سه گانه  برای ...
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اثر هم کنشی غلظت عصاره برگ       نتایج جدول ۳ نشان داد که 
 ALT زیتون و نوع روغن مکمل شده در جیره بر میزان فعالیت آنزیم
معنی دار شد )P>۰/۰۵(. در غلظت صفر استفاده از عصاره برگ زیتون 
مکمل کردن روغن کنجد در مقایسه با روغن خام ذرت به طور معنی داری 
باعث کاهش فعالیت آنزیم ALT )۱8/۶ دربرابر 2۵/8 واحد برلیرت(گردید. 
مکمل سازی پودر زردچوبه به عنوان یک آنتی اکسیدان گیاهی در سطوح 
ترانسفرازی  آنزیم های  فعالیت  میزان  کاهش  باعث  درصد   ۰/8 و   ۰/4
ALT و AST در پالسام گردید. کاهش میزان فعالیت این آنزیم ها منایانگر 

اثر منفی کمرت برکبد و متابولیزم بهرت در ماهیچه اسکلتی می باشد )۹(. 
افزودن  با  رسم   ALP آنزیم  فعالیت  )جدول۳(  حارض  پژوهش  در 
عصاره برگ زیتون در هر دو غلظت 2۰۰ و 4۰۰ میلی گرم در کیلوگرم 
داد  نشان  معنی داری  افزایش  عصاره  فاقد  جیره  با  مقایسه  در  جیره 
)P>۰/۰۵(. در پژوهش های دیگر نیز مکمل کردن آلفا-توکوفریل استات 
و    ALP غلظت  معنی دار  افزایش  شاهد  گروه  با  مقایسه  در  جیره  در 
همچنین فسفر و کلسیم رسم خون جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی 

را به همراه داشت )۱۹(.
     مطابق نتایج جدول 4 اثر سطح عصاره برگ زیتون، نوع روغن 
مکمل شده در جیره و اثر هم کنشی سطح عصاره مرصفی و نوع روغن 
نیز  IgM و  IgG و  تام،  بادی  ثانویه به تولید آنتی  اولیه و  بر پاسخ های 
بر واکنش حساسیت پوستی جوجه های گوشتی    معنی دار نبود. اما در 
جیره های مکمل شده با روغن خام ذرت استفاده از عصاره برگ زیتون 
تا سطح 2۰۰ میلی گرم در کیلوگرم جیره منجر به تقویت واکنش ازدیاد 
پتانسیل  شد.  گرمایی  تنش  تحت  گوشتی  جوجه های  پوستی  حساسیت 
پژوهش های مختلفی  در  گیاهى  داروهای  بوسیله  ایمنی  تعدیل سیستم 
گزارش شده است. این اثرات در دامنه تغییرات مقدار mRNA به عنوان 
 T و   B مختلف  سلول های  پادتن  میزان  در  نشان گر ضدالتهابی  ژن  یک 
می باشد. با این حال مكانیسم  دقیق عمل گیاهان دارویی در این زمینه 

مشخص نیست و نیازمند انجام تحقیقات بیشرتی می باشد )8(.

نتیجه گیری نهایی
نتایج آزمایش های برون تنی پژوهش حارض بیانگر آن است که عصاره 
برگ زیتون و روغن کنجد از قدرت آنتی اکسیدانی نسبتاً باالیی برخوردار 
می باشند. همچنین بر اساس آزمایش درون تنی در رشایط تنش گرمایی 
استفاده از 2۰۰ میلی گرم عصاره برگ زیتون در جیره جوجه های گوشتی، 
احتامالً به دلیل افزودن ترکیبات آنتی اکسیدانی با منشاء گیاهی در جیره 
منجر به افزایش طول پرز و تعادل فراسنجه های خونی )کاهش گلوکز، 
کاهش  نتیجه  در  و  پرنده  خون(  اسیداوریک  و  تری گلیرسید  کلسرتول، 

اثرات منفی تنش گرمایی می شود.

پاورقی ها
1 - Flavonoids
2 - Oleuropeosides
3 - Oleuropein
4 - Verbascoside
5  - Flavones

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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25 تا 42 روزگی11 تا 24 روزگی1 تا 10 روزگیاجزای خوراکی 

52/5553/0554/12ذرت

34/0034/6734/86کنجاله سویا

5/633/001/50گلوتن ذرت

1/321/081/04سنگ آهک

1/761/551/4دی کلسیم فسفات

0/360/470/42نمک

0/100/060ترئونین

0/420/20لیزین

0/320/250/19متیونین
3/045/175/97روغن ذرت فاقد آنتی اکسیدان 1

0/500/500/50مکمل ویتامینی و معدنی 2

ترکیب محاسباتی

(kcal/kg) 3025/083150/113200/05انرژی قابل سوخت وساز ظاهری

23/5222/0021/00پروتئین خام)%(

1/050/90/85کلسیم )%(

0/500/450/42فسفرقابل دسترس )%(

1/070/950/86متیونین+ سیستین )%(

0/710/600/53متیونین )%(

1/441/251/09لیزین )%(

0/160/200/18سدیم )%(

(mEq kg–1) 4 231245256تعادل کاتیون آنیون جیره

جدول1- درصد ترکیبات و مواد مغذی جیره پایه بر اساس کاتالوگ سویه راس 308

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 2( جیره 

پایه حاوی روغن کنجد و  بدون مكمل عصاره برگ زیتون 3( جیره پایه حاوی روغن خام ذرت و  با افزودن 200 میلی گرم عصاره برگ زیتون 4( جیره 

پایه حاوی روغن کنجد و  با افزودن 200 میلی گرم عصاره برگ زیتون 5( جیره پایه حاوی روغن خام ذرت و با افزودن 400 میلی گرم عصاره برگ زیتون 

6( جیره پایه حاوی روغن کنجد و با افزودن 400 میلی گرم عصاره برگ زیتون. 1 در جیره های آزمایشی 2، 4 و 6 روغن کنجد جایگزین روغن خام ذرت 

 ،K3 121 واحد بین اللملی؛ ویتامین ،E 11000 واحد بین املللی؛ كوله كلسیفرول، 2300 واحد بین املللی؛ ویتامین ،A شد.  2 هرکیلوگرم جیره حاوی: ویتامین

2 میلی گرم؛ ویتامین B12، 0/02 میلی گرم؛ تیامین، 4 میلی گرم؛ ریبوفالوین؛ 4 میلی گرم؛ اسید فولیك، 1 میلی گرم؛ بیوتین، 0/03 میلی گرم؛ پیرودوكسین، 

4 میلی گرم؛ كولین كلراید، 840 میلی گرم؛ اتوكسی كوئین، 0/125 میلی گرم؛ سولفات منگنز، 100 میلی گرم؛ سلنیوم )سلنات سدیم(، 0/2 میلی گرم؛ ید، 1 

 (DCAB) Dietary cation-anion balance= میلی گرم؛ سولفات مس، 100 میلی گرم؛ آهن، 50 میلی گرم می باشد. 3 تعادل کاتیون آنیون جیره

 .Na+K-Cl
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تیمار

صفات بافت شناسی

طول  پرز
)μm(

عرض پرز
)μm(

عمق کریپت
)μm(

ضخامت اپیتلیوم
)μm(

ضخامت الیه 
مخاطی و زیر 
)μm( مخاطی

سطح جذبی
)2μm( پرز

نسبت طول پرز 
به عمق کریپت

اثرات اصلی

(mg/kg) غلظت عصاره برگ زیتون

 01596/4136/1 a257/852/81854/26771226/32

2001669/9125/2 b273/552/91943/56546166/24

4001449/4139/7 a267/752/11717/26379925/45

P-value0/1180/0240/7800/9690/1670/7310/129

نوع روغن گیاهی

b1892/16742426/42 a 1630/4132/0261/549/3روغن خام ذرت

a1784/56389115/59 b 1513/3135/3271/155/9روغن کنجد

P-value0/1790/4320/6050/0310/2680/3890/033

اثرات همکنشی

ab135/4 ab284/450/21826/0 ab6658566/75 a 1583/8بدون  عصاره برگ زیتون+ روغن خام ذرت

ab136/8 ab276/055/41882/4 ab6883885/89 ab 1608/6بدون عصاره برگ زیتون + روغن کنجد

a121/6 b280/648/81979/6 a6499366/29 a 2001699/0 میلی گرم عصاره برگ زیتون + روغن خام ذرت

a128/8 ab266/457/01907/4 ab6592966/19 a 2001640/8 میلی گرم عصاره برگ زیتون + روغن کنجد

ab139/0 a262/049/01870/6 ab7069346/23 a 4001608/4 میلی گرم عصاره برگ زیتون + روغن خام ذرت

b140/4 a273/455/21536/8 b5690494/68 b 4001290/4 میلی گرم عصاره برگ زیتون + روغن کنجد

SEM42/332/099/141/4247/38201230/18

P-value0/2460/8080/5980/9090/3020/2160/296

     جدول 2- تأثیرافزودن عصاره برگ زیتون و روغن کنجد به جیره پایه بر بافت شناسی ژژونوم جوجه های نر گوشتی 

تحت تنش گرمایی در سن 42 روزگی

.)p > 0/05( میانگین های هر ستون که دارای حرف مشرتک منی باشند دارای اختالف معنی دار هستند : a-b
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تیمار

صفات بافت شناسی

گلوکز
)mg/dl(

کلسترول
)mg/dl(

 تری
گلیسرید
)mg/dl(

اسید اوریک
)mg/dl(

پروتئین تام
)g/dl(

آسپارتات 
آمینوترانسفراز

)U/l(

آالنین 
آمینوترانسفراز

)U/l(
آلکالین فسفاتاز

)U/l(

اثرات اصلی

(mg/kg) غلظت عصاره برگ زیتون

 0317/5123/8 a47/5 a7/27 a3/02267/022/22591/1 b

200294/3111/7 b41/5 ab5/87 b2/98248/821/83103/7 a

400313/8119/1 ab40/6 b5/52 b3/22267/422/33050/7 a

P-value0/2080/0930/0710/0050/3510/4710/9430/027

نوع روغن گیاهی

314/8116/640/95/873/05263/123/13041/2روغن خام ذرت

302/3119/845/56/573/09259/121/12789/1روغن کنجد

P-value0/2710/4690/0850/1040/7740/7760/1130/125

اثرات همکنشی

a52/2 a8/00 a2/55274/825/8 a2616/8 b 332/8126/6بدون  عصاره برگ زیتون+ روغن خام ذرت

ab42/8 ab6/53 ab3/16259/218/6 b2565/4 b 302/2121/0بدون عصاره برگ زیتون + روغن کنجد

b36/6 b5/36 bc3/06244/022/0 ab3144/4 ab 200290/8104/8 میلی گرم عصاره برگ زیتون + روغن خام ذرت

ab46/46 a6/37 b2/90253/621/6 ab3063/0 ab 200297/8118/6 میلی گرم عصاره برگ زیتون + روغن کنجد

ab34/0 b4/24 c3/22270/421/6 ab3362/4 a 400320/8118/4 میلی گرم عصاره برگ زیتون + روغن خام ذرت

ab47/2 a6/80 ab3/22264/423/0 ab2739/0 b 400306/8119/8 میلی گرم عصاره برگ زیتون + روغن کنجد

SEM5/562/171/260/210/076/960/6379/38

P-value0/3980/2040/0030/0020/4470/7590/0250/273

جدول3- تأثیرافزودن عصاره برگ زیتون و روغن کنجد به جیره پایه بر برخی فراسنجه های رسم خون جوجه های نرگوشتی در رشایط تنش گرمایی در 

سن 42 روزگی

.)p > 0/05( میانگین های هر ستون که دارای حرف مشرتک منی باشند دارای اختالف معنی دار هستند : a-b

بافت شناسی روده، برخی فراسنجه های خونی و سیستم ایمنی  ...
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بررسی استفاده از روش دات - الیزای سه گانه  برای ...

جدول 4- تأثیرافزودن عصاره برگ زیتون و روغن کنجد به جیره پایه بر تیرتاولیه و ثانویه تولید آنتی بادی در پاسخ به تزریق آنتی ژن گلبول قرمز 

گوسفندی )بر حسب Log 2( و تست ازدیاد حساسیت پوستی در رشایط تنش گرمایی

.)p > 0/05( میانگین های هر ستون که دارای حرف مشرتک منی باشند دارای اختالف معنی دار هستند : a-b

تیمار

ازدیاد حساسیت پوستیپاسخ ثانویهپاسخ اولیه

آنتی بادی
تام 

ایمونو
G گلوبولین  

ایمونو
M گلوبولین 

آنتی بادی
تام 

ایمونو
G گلوبولین  

ایمونو
M گلوبولین

میلی متر

اثرات اصلی

(mg/kg) غلظت عصاره برگ زیتون

 07/46/01/46/95/01/90/26

2008/26/91/37/65/52/10/33

4007/66/21/47/05/41/60/30

P-value0/2080/1570/8760/4960/7020/3440/241

نوع روغن گیاهی

7/96/51/46/84/91/90/30روغن خام ذرت

7/66/31/37/55/71/80/29روغن کنجد

P-value0/4790/6090/7180/1670/1020/6320/553

اثرات همکنشی

b 7/45/81/66/24/41/80/24بدون  عصاره برگ زیتون+ روغن خام ذرت

ab 7/46/21/27/65/62/00/28بدون عصاره برگ زیتون + روغن کنجد

a 2008/67/21/47/45/22/20/37 میلی گرم عصاره برگ زیتون + روغن خام ذرت

ab 2007/86/61/27/85/82/00/28 میلی گرم عصاره برگ زیتون + روغن کنجد

ab 4007/66/41/26/85/01/80/31 میلی گرم عصاره برگ زیتون + روغن خام ذرت

ab 4007/66/01/67/25/81/40/29 میلی گرم عصاره برگ زیتون + روغن کنجد

SEM0/190/190/090/260/250/140/02

P-value0/6030/5430/1980/6620/8880/6670/239


