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چکید ه 

اخیرا، استفاده از مکمل های گیاهی به دلیل مزایای زیاد جایگزین مکمل های مصنوعی در صنعت طیور شده است. این پژوهش به منظور 
از فراسنجه های خونی، شاخص های اسرتس  بر روی برخی  اثرات خوراکی پودر قسمت های هوایی گیاهان پونه و آویشن شیرازی  بررسی 
اکسیداتیو و عیار حاصل از واکسن های ویروس نیوکاسل و گامبورو انجام گردید. بدین منظور، تعداد 120 قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه 
راس 308در قالب طرح کاماًل تصادفی با چهار تیامر، سه تکرار و 20 قطعه جوجه در هر تکرار توزیع و تا سن 42 روزگی نگهداری شدند. 
تیامرها شامل: 1( تیامر شاهد )فقط جیره پایه( ، 2( تیامره پونه )جیره پایه +mg/kg  200 پودر پونه(، 3( تیامر آویشن شیرازی )جیره پایه 
+mg/kg 200 پودر آویشن(، 4( تیامر ترکیبی )ترکیبی از هر دو گیاه  mg/kg200+200  و جیره پایه( بودند. برخی فراسنجه های خونی، 
شاخص های اسرتس اکسیداتیو و همچنین عیار پادتن های اولیه و ثانویه ضد واکسن های نیوکاسل.و گامبورو به ترتیب به روش HI و االیزا، 
10 روز پس از آخرین واکسیناسیون اندازه گیری شد. نتایج حاصله حاکی از وجود انواع ترکیبات شیمیایی فعال در روغن اسانسی هر دو گیاه 
بود. بعالوه، فراسنجه های خونی و شاخص های اسرتس اکسیداتیو دچار تغییرات معنی داری شدند. به طور کلی، فعالیت آنزیم های سوپراکسید 
دیسموتاز افزایش و کاتاالز کاهش یافت، اما فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز به دنبال دریافت مکمل تغییری نکرد. همچنین، مقادیر مالون دی 
آلدئید کاهش و اما مقادیر ظرفیت تام آنتی اکسیدانی افزایش یافت. عیار ثانویه پادتن های اندازه گیری شده نیز افزایش معنی داری را نشان 
دادند. نتایج مطالعه حارض مشخص کرد که، پودر هر دو گیاه پونه و آویشن، اثرات مطلوبی را بر روی فراسنجه های خونی، شاخص های اسرتس 
اکسیداتیو و پاسخ ایمنی دارند، اما به نظر می رسد که ترکیبی از دو گیاه دارای اثرات هم افزایی بوده و می توانند اثرات زیستی یکدیگر را 

تقویت منایند. 
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Recently, herbal supplements have replaced the synthetic ones, due to several advantages. This study was conducted to 
investigate the effects of dried powders of aerial parts of Mentha pulegium L and Zataria multiflora on hematological pa-
rameters, oxidative stress biomarkers and antibody titter resulted from Newcastle and Gumboro vaccines. One hundred 
and twenty 1-day ROSS (308) chickens with 4 treatments and 3 replicates containing 20 birds in each were kept for 42 
days.  The treatments were: 1) Control (basal diet); 2) Pennyroyal (200 mg/kg Pennyroyal + basal diet); 3) Thyme (200 
mg/kg thyme + basal diet), 4) the combination (200 mg/kg+200 mg/kg of both herbal supplements + basal diet). The 
following hematological parameters were measured in the serum samples using standard assay kits: total protein, albu-
min, globulin, glucose, urea, triglyceride, cholesterol, high, low and very low density lipoprotein. The activities of 3 key 
antioxidant enzymes including superoxide dismutase, glutathione peroxidase and catalase as well as malondialdehyde 
content and total antioxidant capacity were measured as biomarkers of oxidative stress. Vaccination was done based on 
the regional standards and primary and secondary antibody titters were measured against Newcastle and Gumboro using 
HI and ELISA methods, respectively, 10 days after the last vaccination. The obtained results showed that the essential 
oils of the plants contain numerous active biocompounds and herbal supplements could alter biochemical parameters and 
oxidative stress biomarkers. Generally, the activities of superoxide dismutase was increased but catalase was decreased. 
Moreover, the activity of glutathione peroxidase remained constant. In addition, malondialdehyde content was declined 
but total antioxidant capacity was elevated. Furthermore, the secondary titers of the antibodies were significantly in-
creased. The results of this study showed that supplementation with pennyroyal and dill dried powders can improve he-
matological parameters, enhance the antioxidant potency and immune system of broiler chickens. However, apparently 
the combination of the both plants has synergistic effects.  

Keyword: Broiler, Mentha pulegium L, Zataria multiflora, Oxidative stress, hematological parameters

مقدمه
تغییر  منظور  به  ها  آنتی بیوتیک  نظیر  متنوعی  خوراکی  افزودنی های 
عملکرد دستگاه گوارش، بهبود تغذیه و رشد حیوانات به طور گسرتده در 
صنعت طیور مورد استفاده قرار گرفته اند )25(. با این وجود در سال های 
بقایای  و  ضدمیکروبی  مقاومت های  درباره  متعدد  گزارشات  اخیر، 
تبدیل  جهانی  تهدید  و  بحران  یک  به  انسان ها،  غذای  در  آنتی بیوتیکی 
شده است )34(. در نتیجه، جستجو به دنبال ترکیبات نوین، طبیعی، ایمن 
و کم خطر جهت جایگزین سازی با افزودنی های کنونی نیازی بدیهی و 
مربم قلمداد می شود. مکمل های گیاهی همواره مورد توجه دانشمندان 

بوده اند، چراکه کامال ایمن و سامل، طبیعی، ارزان و در دسرتس هستند و 
اخیرا در انواع طیور با اهداف مختلف مانند ارتقاء رشد، مقابله با اسرتس 
اکسیداتیو و اثرات ضدمیکروبی مورد آزمایش قرار گرفته اند )17, 36(. 
بسیاری از ترکیبات گیاهی این مزیت را دارند که پس از تجویز، می توانند 
به طور همزمان چندین اثر متفاوت را برجای بگذارند. به عنوان مثال، 
ریشه  شده  خشک  پودر  که  داده اند  نشان   )2009( همکاران  و   Zhang
سیستم  ارتقا  توانایی  همزمان  طور  به   (Zingiber officinale) زنجبیل 
آنتی اکسیدانی و همچنین بهبود رشد در جوجه های گوشتی را دارد )36(. 
مانند  اکسیژن  فعال  ریشه های  زیاد  مقادیر  از  ناشی  اکسیداتیو  اسرتس 
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تحت  که  پراکسید  هیدروژن  و  هیدروکسیل  سوپراکسید،  رادیکال های 
وجود  به  کوکسیدیا  با  آلودگی  یا  و  گرمازدگی  مانند  اسرتس زا  رشایط 
فرشده  رشایط  تحت  پرندگان  عملکرد  و  رشد  کاهش  باعث  می آیند، 
مرغداری می شوند. تحت رشایط عادی سپر آنتی اکسیدانی آنزیمی و غیر 
آنزیمی باعث حذف رادیکال های آزاد و حفاظت از بافت ها و سلول ها در 
مقابل اسرتس اکسیداتیو می گردند. وضعیت اسرتس اکسیداتیو در داخل 
بدن اغلب از طریق اندازه گیری فعالیت آنزیم های سوپراکسید دیسموتاز 
همچنین  و   (GSH-Px) پراکسیداز  گلوتاتیون  و   (CAT) کاتاالز   ،(SOD)
مقادیر مالون دی آلدئید (MDA) و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی نایل می 

شود )35(. 
آویشن شیرازی(Zataria multiflora) گیاهی است علفی، دارای شاخه های 
زیاد و چوبی به ارتفاع تا 30 سانتی مرت که در نواحی کوهستانی در بین 
تخته سنگ و به ویژه در کشورهای اروپایی می روید. مرصف آویشن به 
صورت پودر در بعضی ادویه جات و ترشی ها بسیار رایج است، همچنین 
به طور مستقیم و یا همراه با دیگر گیاهان، به عنوان بو، مزه و ضد نفخ 
در صنایع غذایی مرصف زیادی دارد. در طب سنتی ایرانی-اسالمی، اکرثاً 
به دلیل اثرات مسکن، ضد اسپاسم و ضد نفخ، از این گیاه استفاده می کنند 
)18(. طبق گزارشات موجود، اسانس آویشن شیرازی باعث بهبود عملکرد 
جوجه های گوشتی، خصوصا ارتقاء سیستم ایمنی علیه ویروس آنفوالنزا 
شده است )28(. ترکیبات فعال گیاهی از طریق بهبود قابلیت هضم، تعادل 
هضمی  آنزیم های  ترشح  تحریک  و  بهرت  ایمنی  و  میکروبی  اکوسیستم 
اندوژن )درون زاد( می تواند عملکرد طیور را تحت تأثیر قرار دهد )6(. 
پونه با نام علمی(Mentha pulegium L) از گیاهان خانواده نعنائیان است. 
پونه، گیاهی علفی با ساقه ای راست و کوتاه به رنگ سبز تند با گل های 

ریز صورتی یا آبی است که برگ هایی شبیه نعنا، بیضی اما کوچک تر و 
نوک تیزتر دارد )14(. مرصف مقادیر زیاد پونه )در جیره غذایی طیور، 
به ویژه در اوایل دوره رشد آن ها(، از رشد و منو میکروب ها و باکرتی ها 
گیاه  این  )9(. عصاره  می کند  مرگ ومیر جوجه ها جلوگیری  نتیجه  در  و 
خاصیت ضد باکرتیایی دارد و در کنرتل انواع باکرتی ها نقش دارد، عالوه 
بر این، عصاره این گیاه باعث خوش طعم شدن گوشت جوجه ها و نیز 
اثرات مثبتی بر عملکرد جوجه های گوشتی و مرغ های تخم گذار می گذارد 
داده اند  نشان   )2017( همکاران  و   Paraskeuas راستا،  همین  در   .)24(
پونه(  )شامل  گیاهی  مکمل های  بر  مبنی  غذایی  جیره  از  استفاده  که 
باعث افزایش هضم و جذب امالح معدنی و همچنین ارتقاء ظرفیت تام 
 Khempaka .)23( آنتی اکسیدانی  پالسام در جوجه های گوشتی می شود
و همکاران )2013( نیز گزارش کرده اند که استفاده از گیاهان هم خانواده 

پونه، باعث کاهش میزان پراکسیداسیون چربی ها می شود )15(.   
با توجه به نیاز مربم و رضوری به افزودنی های طبیعی و مزایای بی شامر 
مکمل های گیاهی، مطالعه کنونی با هدف ارزیابی اثرات مفید احتاملی 
اجرا  ایرانی طراحی و  رایج و مرسوم  گیاه  پودر قسمت های هوایی دو 
گردید. طی این مطالعه اثرات مطلوب هر دو گیاه به طور مجزا و تومان با 
یکدیگر با تاکید بر خواص آنتی اکسیدانی بررسی شد. همچنین شاخص های 
به طور  آنتی اکسیدانی  آنزیم های  به خصوص فعالیت  اکسیداتیو  اسرتس 
قبلی  مطالعات  که  است  حالی  در  این  شدند.  ارزیابی  جامع  و  گسرتده 
به شکل محدود و جزئی به مطالعه برخی از این شاخص ها پرداخته اند. 
دقیق  طور  به  گیاهان  این  تشکیل دهنده  شیمیایی  ترکیبات  همچنین، 
بررسی و مطالعه شد تا مشخص گردد، هر نوع اثر سودمند به دلیل وجود 

کدام ترکیبات در پودرهای گیاهی است. 

جدول 1- ترکیبات جیره غذایی استفاده شده طی مطالعه کنونی بر حسب کیلوگرم

ترکیبات جیره غذایی
سن گله به روز

کشتار-10-024-1138-2542

)kg( 2910297530303090انرژی قابل متابولیسم

)kg( 22/4520/6019/1517/75پروتئین خام

)kg( 559/5611/5651/5692/5ذرت

)kg( 390340300260سویا

)kg( 30272523کنسانرته

)kg( 12111110صدف

)kg( 8101214روغن

)kg(0/50/50/50/5منک

1000100010001000جمع کیلوگرم
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مواد و روش کار
پرنده ها و تیامرهای آزمایشی

به  سالن   4 در  قطعه ای   40000 ظرفیت  با  مرغداری  در  مذکور  پروژه 
مساحت 2000 مرت مربع واقع در 10 کیلومرتی بخش اشرتنیان شهرستان 
بروجرد، در سال 96 اجرا گردید. یک صد و بیست )120( قطعه جوجه 

یک روزه نر گوشتی )راس 308( یکدست با میانگین وزنی 41.65 گرم از 
عامل توزیع محلی خریداری گردید. کلیه حیوانات دسرتسی آزاد به آب و 
غذا داشتند. طول دوره پژوهش نیز 42 روز در نظر گرفته شد. احتیاجات 
بر  مبنی  مختلف  جیره  نوع   4 از  استفاده  با  گوشتی  جوجه های  غذایی 
پرمیکس  گردید)22(.  تامین   NRC رهنمودهای  اساس  بر  سویا،  و  ذرت 

جدول 2- آنالیز مواد مغذی تشکیل دهنده کنسانرته گوشتی  2/5 درصد تک مرحله ای ویژه

مقادیر در هر کیلوگرممواد مغذی

700 کیلو کالریانرژی قابل متابولیسم

9/7%پروتئین خام

7/4%متیونین

6/7%لیزین

7/8%متیونین+ سیستین

9/5%فسفر قابل دسرتس

16/1%کلسیم

3/04%سدیم

4/56%کلر

1/54%پتاسیم

2/4%ترئونین

A 440/000ویتامین IU

D3 160/000ویتامین IU

E 1/500ویتامین IU

K3 128ویتامین Mg

B1 74ویتامین Mg

B2 260ویتامین Mg

B3 490ویتامین Mg

B5 1/600ویتامین Mg

B6 120ویتامین Mg

B9 60ویتامین Mg

B12 0/6ویتامین Mg

H2O4 Mg

Mg 20/000کولین کلراید

)E 250آنتی اکسیدان )ویتامین Mg
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جدول 3- آنالیز ترکیبات شیمیایی روغن اسانسی گیاه پونه

* ترکیباتی اصلی با فونت پررنگ مشخص شده اند.
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جدل 4- آنالیز ترکیبات شیمیایی روغن اسانسی گیاه آویشن شیرازی

* ترکیباتی اصلی با فونت پررنگ مشخص شده اند.
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گردید. جزئیات  افزوده  پایه  به جیره  ویتامین ها  و  مواد معدنی  تجاری 
است.  شده  آورده   2 1و  جداول  در  مرصفی  جیره های  مورد  در  بیشرت 
پرندگان مذکور به طور کامال تصادفی به چهار تیامر اصلی با 3 تکرار و 
تعداد 10 قطعه جوجه در هریک از تیامرها تقسیم بندی شدند: ، تیامر1( 
بدون مکمل گیاهی و مشتمل بر جیره پایه و استاندارد )شاهد( ، تیامر 
پودر قسمت های  کیلوگرم  بر  میلی گرم   200 بهمراه  استاندارد  جیره   )2
هوایی پونه، تیامر3( جیره استاندارد به همراه 200میلی گرم بر کیلوگرم 
استاندارد  جیره   )4 تیامر  شیرازی،   آویشن  هوایی  قسمت های  پودر 
به همراه 200 میلی گرم بر کیلوگرم پودر آویشن شیرازی و200  میلی گرم 
بر کیلوگرم پودر پونه )با استفاده از قسمت هوایی هر دو گیاه(. پرنده ها 
در متام تیامرها به طور معمول و به یک شکل زیر نظر دامپزشک و بر 
طبق مقررات منطقه واكسینه شدند و هیچ گونه داروی خاصی در متام 

تیامرها مرصف نشد.

برنامه واکسیناسیون 
آنفلوآنزا  برونشیت،  نیوکاسل،  بیامری های  علیه  بر  واکسیناسیون  برنامه 
شد.  انجام  لرستان  استان  دامپزشکی  کل  اداره  توصیه  طبق  گامبورو  و 
واکسیناسیون بر علیه برونشیت روز های 5 و 13 از طریق آب آشامیدنی 
صورت گرفت. به منظور بررسی واکنش ایمنی جوجه ها، علیه بیامری های 
نیوکاسل و گامبورو، همه جوجه ها بر اساس سطح تیرت مادری در 7 روزگی 

واکسن )نیوکاسل-آنفلوآنزا( به صورت تزریق زیر پوستی و در 12 روزگی 
واکسن )نیوکاسل( به صورت آشامیدنی دریافت  کردند. در سن 16روزگی 
همه  در  موجود  پرندگان  به  گامبورو  واکسن  روزگی   22 در  متعاقبا  و 
تکرارها خورانده شد. 10 روز بعد از آخرین واکسیناسیون از هر تکرار به 
صورت تصادفی4 قطعه جوجه انتخاب و خون گیری از ورید بال انجام شد.   

تهیه و آماده سازی مواد گیاهی
شیرازی آویشن  و   (Mentha pulegium L) پونه  گیاهی  گونه   هر دو 
(Zataria multiflora) در اواسط تابستان سال 1396 از باز محلی به صورت 
کامال تازه خریداری شد. تایید اصالت جنس و گونه گیاهان خریداری شده 
با کمک گروه گیاه شناسی و گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه 

کرمانشاه صورت پذیرفت.

اسانس گیری از گیاهان
کلیه قسمت های هوایی هر دو گیاه جداسازی شده و در هوای آزاد و 
تحت سایه خشک گردید. منونه های خشک شده به خوبی آسیاب شدند. 
آماده شدند.  اسانس گیری  برای  کردند،  عبور  الک مش 20  از  که  ذراتی 
200 گرم از پودر گیاهی، وارد بالون یک لیرتی شد. پس از افزودن آب 
گردید.  متصل  کلونجر  دستگاه  به  بالن  عدد سنگ جوش،  چند  و  مقطر 
عمل عصاره گیری برای هر منونه تا 3 ساعت طول کشید. اسانس به دست 

 جدول 5- اثر پودر قسمت های هوایی دو گیاه پونه و آویشن شیرازی بر فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی )متامی شاخص ها بر حسب میلی گرم در دسی لیرت بیان شده اند(.

a-b-c-d: در هر سطر  نشان دهنده وجود اختالف آماری معنی دار در سطح P>0.05 می باشد. 

VLDL= لیپوپروتئین با چگالی بسیار اندک، HDL= لیپوپروتئین با چگالی زیاد، LDL=لیپوپروتئین باچگالی اندک

تیامر 4 )پونه و آویشن(تیامر 3)پونه 0.2(تیامر 2 )آویشن 0.2(تیامر 1 )شاهد(متغیر

0/07a3/64±0/02b3/69±0/05b3/98±0/09c±3/53پروتئین تام

0/06a1/49±0/03b1/52±0/02b1/64±0/05c±1/35آلبومین

0/01a1/47±0/01b1/51±0/04b1/98±0/02b±1/41گلوبولین

13/11a205/57±12/61a191/06±10/77b202/16±11/14a±207/82گلوکز

0/02a1/24±0/02b1/28±0/01c1/19±0/01d±1/33اوره

5/25a66/31±2/75b59/11±4/75c51/37±2/75d±83/15تری گلیرسید

1/35a121/41±1/62b117/71±2/12c108/41±1/34d±128/71کلسرتول

VLDL16/83±1/8a14/21±0/9b15/17±0/03c12/38±0/07d

HDL26/13±1/9a31/79±1/7b34/19±1/11c35/14±1/2c

LDL54/17±1/25a40/61±1/05b37/54±2/75c32/61±1/56d
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آمده با استفاده از مقدار مناسب سولفات سدیم )یک دهم وزن اسانس به 
دست آمده( خشک شده و سپس در داخل یک ظرف درب دار قرار گرفته 

و تا زمان آغاز آزمایش در یخچال نگهداری شد.

تجزیه اسانس
به  آمده  به دست  اسانس، منونه های  تشکیل دهنده  اجزای  بررسی  برای 
برنامه  مناسب ترین  شدند.  تزریق   (GC) گازی  کروماتوگرافی  دستگاه 
دمایی برای جداسازی کامل ترکیب های اسانس به دست آمده و درصد 
ترکیب های تشکیل دهنده هر منونه اسانس محاسبه شد. سپس اسانس ها 
 (GC/MS) به دستگاه کروماتوگرافی گازی متصل و به طیف سنج جرمی

نیز تزریق شدند و طیف جرمی ترکیب ها به دست آمد )17(.

ویژگی های دستگاه کروماتوگراف گازی- طیف سنج جرمی
کروماتوگراف گازی از نوع Agilent technologies مدل A 7890، با ستون 
از نوع 5MS-HP به طول 30 مرت، قطر داخلی 0/32 میلی مرت و ضخامت 
الیه فاز ساکن 0/25 میکرون، با برنامه ریزی دمایی ستون از 60 به 210 
درجه سلسیوس با شیب دمایی 3 درجه سلسیوس در دقیقه و 210 تا 240 
درجه سلسیوس با شیب دمایی 20 درجه سلسیوس در دقیقه و توقف در 
این دما به مدت 8 دقیقه و 30 ثانیه، مدت زمان اجرای برنامه 60 دقیقه، 
نوع آشکار ساز FID با دمای 290 درجه سلسیوس، گاز حامل نیرتوژن با 
رسعت جریان یک میلی لیرت در دقیقه و دمای محفظه تزریق 280 درجه 
از  جرمی  سنج  طیف  به  متصل  گازی  کروماتوگراف  بود)1(.  سلسیوس 
نوع Agilent technologies، مدل C5975، با ستون از نوع 5MS-HP به 
طول 30 مرت، قطر داخلی 0/25 میلی مرت و ضخامت الیه فاز ساکن 0/25 

جدول 6- اثر پودر قسمت های هوایی دو گیاه پونه و آویشن شیرازی بر شاخص های اسرتس اکسیداتیو در جوجه های گوشتی.

a-b-c-d: در هر سطر  نشان دهنده وجود اختالف آماری معنی دار در سطح P>0.05 می باشد. 

 SOD,( ظرفیت تام آنتی اکسیدانی. فعالیت آنزیمی =TAC ،مالون دی آلدئید =MDA ،کاتاالز=CAT ،گلوتاتیون پراکسیداز =GSH-Px ،سوپراکسید دیسموتاز = SOD

GSH-Px, CAT(= U/L, MDA = nmol/L, TAC= Milli mol/L

        a-b-c: در هر سطر  نشان دهنده وجود اختالف آماری معنی دار در سطح P>0.05 می باشد. 

.)2 log( جدول 7- اثر پودر قسمت های هوایی دو گیاه پونه و آویشن شیرازی بر عیار حاصل از واکس نهای نیوکاسل و گامبورو در جوجه های گوشتی

تیامر 4 )پونه و آویشن(تیامر 3)پونه 0.2(تیامر 2 )آویشن 0.2(تیامر 1 )شاهد(متغیر

SOD100/71±3/85a119/49±6/91b112/28±2/94b134/61±9/48c

GSH-Px149/26±8/94a153/46±9/86a150/49±8/59a187/68±3/49a

CAT58/31±1/33a53/32±1/19b52/16±1/41b41/27±21/85c

MDA9/23±0/41c5/91±0/69b6/39±0/12b3/19±0/12a

TAC18/37±0/31a21/91±0/52b24/58±0/53c28/59±0/38d

تیامر 4 )پونه و آویشن(تیامر 3)پونه 0.2(تیامر 2 )آویشن 0.2(تیامر 1 )شاهد(متغیر

نیوکاسل
0/34±0/405/50±0/475/35±0/295/61±5/40تیرت اولیه

0/19a5/83±0/26b5/77±0/21b6/28±0/15c±4/70تیرت ثانویه

گامبورو
0/51±0/4210/63±0/4110/18±0/3810/40±9/84تیرت اولیه

0/25a9/51±0/37b9/24±0/43b9/87±0/17c±8/66تیرت ثانویه
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با  درجه سلسیوس   210 به   60 از  ستون  دمایی  برنامه ریزی  با  میکرون، 
شیب دمایی 3 درجه سلسیوس در دقیقه و 210 تا 240 درجه سلسیوس با 
شیب دمایی 20 درجه سلسیوس در دقیقه و توقف در این دما به مدت 8 
دقیقه و 30 ثانیه، مدت زمان اجرای برنامه 60 دقیقه، ولتاژ یونیزاسیون 
70 الکرتون ولت، روش یونیزاسیون الکرتونی (EI)، دمای منبع یونیزاسیون 
گاز  و  تزریق 280 درجه سلسیوس  230 درجه سلسیوس، دمای محفظه 

حامل هلیوم با رسعت یک میلی لیرت در دقیقه بود.

منونه گیری
در روز 42، متامی پرندگان به صورت انسانی آسان کشی شده و منونه های 
خون مستقیام از قلب اخذ گردید )تقریبا 6 میلی لیرت( و به داخل لوله های 
از  رسم  منونه های  شد.  ریخته  تفکیک کننده  ژل  حاوی  و  هپارین  حاوی 
لوله های ژل دار به دنبال سانرتیفیوژ در 1400g در دمای 6 درجه سانتی 
اپندورف منتقل  لوله های  به  به مدت 30 دقیقه جداسازی شده و  گراد 
شدند و در مای 20- سانتی گراد تا زمان آغاز آزمایشات، نگهداری شدند.

آنالیزهای بیوشیمیایی و اندازه گیری عیار پادتن های علیه نیوکاسل و 
گامبورو

بیوشیمیایی  آنالیزور  دستگاه  استفاده  با  بیوشیمیایی  آزمایشات  متامی 
خودکار )BT1500( در آزمایشگاه مرکزی دانشکده دامیزشکی )دانشگاه 
آزاد اسالمی-واحد کرمانشاه( انجام گرفت. متامی شاخص های رسمی شامل: 
کلسرتول،  تری گلیرسید،  اوره،  گلوکز،  گلوبولین،  آلبومین،  تام،  پروتئین 
با  لیپوپروتئین  چگالی اندک،  با  لیپوپروتئین  چگالی زیاد،  با  لیپوپروتئین 
چگالی  بسیار اندک با استفاده از کیت استاندارد و اختصاصی رشکت پارس 
آزمون-تهران و بر اساس دفرتچه راهنامی داخل جعبه کیت اندازه گیری 
از کیت های االیزا استاندارد  با استفاده  پادتن علیه گامبورو  شدند. عیار 
تجاری(IDEXX-USA) و علیه نیوکاسل به روش سنجش هامگلوتیناسیون 

(HI) اندازه گیری شد )5(.

اندازه گیری شاخص های اسرتس اکسیداتیو
انواع شاخص های اسرتس اکسیداتیو شامل فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی 
مقادیر  همچنین  و  پراکسیداز  گلوتاتیو  و  کاتاالز  دیسموتاز،  سوپراکسید 
ظرفیت  و  ها  چربی  پراکسیداسیون  شاخص  عنوان  به  مالون دی آلدئید 
تام آنتی اکسیدانی طبق شیوه و پروتکل های قبلی در منونه های رسمی 

اندازه گیری گردید )20(.
و  اسپکرتوفتومرتی  روش  اساس  بر  آنزیمی  فعالیت های  کلی،  طور  به 
سوپراکسید  آنزیم  فعالیت  مخترص  طور  به  شد.  ارزیابی  رنگ سنجی 
کیت  از  استفاده  با  اکسیداز  زانتین-زانتین  واکنش  اساس  بر  دیسموتاز 
فعالیت  اندازه گیری شد.   (RanSod, RanDox Co., UK) تجاری موجود 
تغییر  اندازه گیری شد.  پراکسید  پایش حذف هیدروژن  از طریق  کاتاالز 
با منونه  ثانیه در مقایسه  نانومرت به مدت 30  جذب در طول موج 240 
بالنک پایش گردید. فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز نیز با استفاده از 
اساس دستورالعمل  بر  و   (Ransel, RanDox Co., UK) اختصاصی کیت 
رشکت سازنده ارزیابی گردید. فعالیت هر سه آنزیم فوق الذکر بر اساس 

واحد بین امللل بر لیرت (U/L) بیان شد.   

اسید  تیوباربیتوریک  واکنش زای  ماده  اساس  بر  مالون دی آلدئید  مقادیر 
(TBARS) بر اساس روش قبلی با اندکی تغییر اندازه گیری شد و مقادیر 
با  تام آنتی اکسیدانی  نانو مول بر لیرت اعالم گردید. ظرفیت  آن بر اساس 
ارزیابی   (Randox Laboratories Ltd., UK) استاندارد  کیت  از  استفاده 

شده و بر اساس میلی-مول بر لیرت گزارش گردید.  

تجزیه و تحلیل آماری 
 SPSS)  22 ورژن   SPSS نرم افزار  از  استفاده  با  آمده  بدست  داده های 
فراسنجه های  متامی  شدند.  تحلیل  و  تجزیه   (Inc, Chicago, IL, USA
مورد  پادتن های  عیار  و  اکسیداتیو  اسرتس  شاخص های  بیوشیمیایی، 
مطالعه بین گروه های کنرتل و تیامر با استفاده از تحلیل یکطرفه واریانس 
شدند.  مقایسه   (Bonferroni) بون  فرونی  تعقیبی  تست  و   (ANOVA)
داده های پردازش شده به شکل میانگین± انحراف معیار منایش داده شده 
است. همچنین داده ها در سطح احتامل 5 درصد)P>0/05( مورد بررسی 

قرار گرفتند.

یافته ها
ترکیب شیمیایی اسانس های گیاهی

و  پونه  گیاه  هر دو  روغنی  اسانس  در  مختلفی  بسیار  شیمیایی  ترکیبات 
آویشن شیرازی شناسایی شد که جزئیات مربوطه برای هر گیاه به ترتیب 
در جداول 3 و 4 درج شده اند. هامن طور که از جدول 3 قابل مشاهده 
است، 28 ترکیب شیمیایی مختلف در اسانس روغنی پونه شناسایی شد 
که در مجموع 95/76% ترکیب گیاه را تشکیل می دهد. به ترتیب 1.8 
بیشرتین   )%12/12( پیپریتون  و   )%14/82( پولگون   ،)%18/46( سینئول 
ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس روغنی پونه بودند. هامنطور که در 
جدول 4 ترسیم شده است، کارواکرول به طور قابل مالحضه ای در اسانس 
روغنی آویشن شیرازی فراوان است، به طوری که این ترکیب شیمیایی 
تقریبا نیمی از اسانس )48/61%( را تشکیل می دهد. تیمول )12/31%( و 
دارند. در مجموع 27  قرار  بعدی  )3/25%( در جایگاه  ترنس-کاریوفیلن 
ترکیب شیامیی گوناگون شناسایی گردید که 96/12% از اسانس را تشکیل 

می دهند.

فراسنجه های خونی
بر  آویشن  و  پونه  گیاهان  هوایی  قسمت های  پودر  خوراکی  اثرات 
 5 جدول  در  کنونی  مطالعه  طی  شده  اندازه گیری  خونی  فراسنجه های 
فراسنجه   هر سه  است،  مشاهده  قابل  که  هامن طور  است.  شده  آورده 
پروتئین تام، آلبومین و گلوبولین رسم به دنبال دریافت مکمل های گیاهی 
در مقایسه با گروه کنرتل افزایش معنی داری یافته اند. مقادیر گلوکز به 
دنبال دریافت پودر قسمت های هوایی پونه کاهش معنی داری در مقایسه 
هیچ  آویشن  پودر  که  است  درحالی  این  می دهد،  نشان  شاهد  گروه  با 
گیاهی،  پودر  هردو  از  ترکیبی  همچنین  است.  نداشته  در  بر  را  تاثیری 
مقدار گلوکز را کاهش داده است، اما این کاهش از لحاظ آماری معنی دار 
کاهش  گیاهی  پودرهای  خوراکی  تجویز  دنبال  به  اوره  مقدار  نیست. 
معنی داری در مقایسه با گروه کنرتل داشته اند، البته تجویز توامان هر 
دو گیاه مقادیر اوره را به میزان بیشرتی کاهش داده است. الگوی مشابه 
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برای مقادیر تری گلیرسید ثبت شده است. کلسرتول خون نیز دستخوش 
و  با چگالی اندک  لیپوپروتئین  گردید.  تری گلیرسید  با  تغییراتی همراستا 
بسیار-اندک نیز به دنبال دریافت پودرهای گیاهی کاهش یافتند و ترکیبی 
از هر دو گیاه بیشرتین اثر را دربرداشت. در نقطه مقابل، پودرهای گیاهی 
وجود،  این  با  شدند،  چگالی باال  با  لیپوپروتئین  معنی دار  افزایش  باعث 
تنهایی  به  پونه  پودر  با  مشابه  اثرات  گیاهی  پودر  هر دو  توامان  تجویز 

داشت.

شاخص های اسرتس اکسیداتیو
در  اکسیداتیو  اسرتس  مختلف  شاخص های  اندازه گیری  از  حاصل  نتایج 
جدول 6 درج شده است. به طور کلی می توان ادعا کرد که هر دو مکمل 
آنزیم  فعالیت  جز  به  اکسیداتیو  اسرتس  شاخص های  توانسته اند  گیاهی 
معنی داری  طور  به  کنرتل  گروه  با  مقایسه  در  را  پراکسیداز  گلوتاتیون 
تغییر بدهند. همچنین، ترکیبی از هر دو پودر گیاهی در مقایسه با حالت 
مجزا، اثرات چشم گیرتری را برجا گذاشته است. هامنطور که در جدول 
6 درج شده است، فعالیت سوپراکسید دیسموتاز به دنبال تیامر با انواع 
باعث  گیاهی  مکمل های  مقابل،  در  است.  یافته  افزایش  گیاهی  پودر 
کاهش چشمگیر فعالیت کاتاالز شده اند. همچنین، هیچ یک از مکمل های 
گلوتاتیون  آنزیم  فعالیت  در  تغییر  باعث  تنهایی  به  نتوانسته اند  گیاهی 
پراکسیداز بشوند، اما درحالت توامان توانسته اند فعالیت آنزیم را به طور 
منونه های رسمی  در  مالون دی آلدهید  مقادیر  دهند.  افزایش  معنی داری 
گردد.  مشخص  چربی ها  پراکسداسیون  وضعیت  تا  گردید  اندازه گیری 
نتایج حاصله، حاکی از این امر است که محتوای مالون دی آلدئید به دنبال 
دریافت پودرهای گیاهی، کاهش چشمگیری داشته اند. هامن طور که در 
دو  تا  مالون دی آلدئید  مقادیر   ،4 گروه  در  است،  شده  ترسیم   6 جدول 
مکمل های  مچنین،  است.  یافته  کاهش  کنرتل  گروه  با  مقایسه  در  برابر 
گیاهی توانسته اند تا ظرفیت تام آنتی اکسیدانی را به طور قابل توجهی 

در جوجه های گوشتی افزایش دهند.

عیار پادتن های نیوکاسل و گامبورو
مقایسه میانگین عیار پادتن های نیوکاسل و گامبورو طی روزهای 10 و 
20 پس از آخرین واکسیناسیون در جدول 7 درج شده است. نتایج حاصله 
حاکی از این است که 10 روز بعد از واکسیناسیون تفاوت معنی داری بین 
هیچ از یک از تیامرهای آزمایشی برای هر دو بیامری نیوکاسل و گامبورو 
گیاهی  مکمل  دو  هر  واکسیناسیون،  از  پس  روز   20 اما  ندارد.  وجود 
توانسته اند در مقایسه با گروه شاهد به طور معنی داری، عیار پادتن ها را 
افزایش دهند. اگر چه هر دو گیاه به تنهایی اثرات برابری بر روی عیار 
پادتن ها گذاشته اند، اما مرصف توامان این دو گیاه، باعث افزایش هرچه 

بیشرت عیار پادتن های نیوکاسل و گامبورو شده است.

بحث و نتیجه گیری
در سطح جهانی، تولید محصوالت پایه و اولیه طیور )گوشت و تخم مرغ( 
با رسعت بسیار زیاد رشد کرده است. به طوری که در طول مدت 10 
سال مابین سال های 1995 تا 2005، مرصف و متعاقبا تولید جهانی برای 
به ترتیب  گوشت مرغ، بوقلمون، مرغابی، گاز، تخم مرغ و سایر تخم ها 

رشد  این   .)27( است  یافته  افزایش   %27 و   %39  ،%53  ،%67  ،%13  ،%53
تولیدکنندگان  میان  فرشده  رقابت  به  منجر  جهانی  سطح  در  چشم گیر 
انواع  از  مختلفی  مقادیر  آنها  است.  شده  مرتبط  فرآورده های  و  طیور 
افزودنی های خوراکی را استفاده می کنند تا عملکرد رشد و کیفیت الشه 
را بهبود ببخشند و حساسیت به انواع بیامری را بکاهند. با این وجود، 
برخی قوانین سفت و سختی وجود دارند که استفاده از این افزودنی ها 
را به شدت محدود می سازد. بنابراین، پژوهش و تحقیق به دنبال ترکیبات 
به  در دسرتس مطلقا رضوری  و  به رصفه، طبیعی  مقرون  ایمن،  جدید، 
دقیق  و  جامع  مطالعه  ما  حیاتی،  مسئله  این  به  توجه  با  می رسد.  نظر 
کنونی را طراحی منودیم تا اثرات احتاملی مفید دو گیاه کامال رایج ایرانی 
را بر روی جوجه های گوشتی ارزیابی مناییم. بدین منظور، تعداد زیادی 
همچنین،  ما  کردیم.  اندازه گیری  را  خون  بیوشیمیایی  فراسنجه های  از 
آویشن  و  پونه  گیاه  اسانسی  روغن  در  موجود  فعال  شیمیایی  ترکیبات 
را مطالعه منودیم. کارایی این دو مکمل گیاهی به طور مجزا و توامان با 

یکدیگر مطالعه شد.
یافته های مطالعه کنونی نشان می دهد که 28 ترکیب شیمیایی مختلف 
در روغن اسانسی پونه وجود دارد که بیشرتین آنها 1.8سینئول )%18.46(، 
ترکیب   27 همچنین  است.   )%12.12( پیپریتون  و   )%14.82( پولژئون 
شیمیایی گوناگون از روغن اسانسی گیاه آویشن شیرازی جداسازی شد که 

کارواکرول نزدیک به نیمی از ساختار اسانس را تشکیل می دهد.
عوامل زیادی می تواند ترکیب شیمیایی و درصد فیتوفنل ها را تحت تأثیر 
 .)17( جمله اند  آن  از  برداشت  فصل  و  جغرافیایی  محل  که  دهد  قرار 
نتایج حاصل از مطالعه کنونی با یافته های محققان دیگر در مورد گیاهان 
ساعی-دهکردی  جمله  از  داشت.  تفاوت  اندکی  مختلف  مناطق  بومی 
روغن  در  موجود  ترکیب  بیشرتین  که  دادند  نشان   )2010( همکاران  و 
تیمول  ایران،  نقاط مختلف  از  آویشن شیرازی جمع آوری شده  اسانسی 

می باشد و کارواکرول تا 10% ساختامن اسانس را تشکیل می دهد )26(.
همچنین در مورد پونه نیز به تفاوت های جزئی در ترکیب شیمیایی در 
مقایسه با مطالعات قبلی پی برده شد. به طوری که طبق گزارشات پیشین 
-3( است  بوده  پونه  روغنی  اسانس  در  شیمیایی  عمده  ترکیب  پولگون 
4(. طی پژوهش کنونی، پودر خشک شده قسمت های هوایی گیاهان به 
دلیل سهولت استفاده و تهیه آسان استعامل گردید. گزارش شده است که 
مکمل های گیاهی در اشکال اسانسی و یا پودر گیاهی اثرات متفاوتی را 
برجای می گذارند )7(. با این وجود، تعداد بسیار اندکی مطالعه در زمینه 
استفاده از پودر خشک شده گیاهان در جیره طیور گوشتی صورت گرفته 
تا نتایج  بنابراین در این پژوهش این رهیافت در نظر گرفته شد  است. 

حاصله کاربردی باشد. 
پولگون یک ترکیب طبیعی است که در گروه مونوترپن ها قرار می گیرد. 
گزارش شده  می باشد.  پونه  آیند  بوی خوش  عامل  شیمیایی  ترکیب  این 
است که ترکیب عمده و اصلی گیاه Satureja macrostema همین ماده 
می باشد که به این گیاه خاصیت آنتی اکسیدانی بسیار قدرمتندی می دهد 
)32(. کارواکرول یک ترکیب مونوترپنی پلی فنولیک است که در روغن 
پژوهش های   .)2( می شود  یافت  دارویی  گیاهان  از  بسیاری  اسانسی 
ضدمیکروبی  اثرات  دارای  ماده  این  که،  می دهد  نشان  گرفته  صورت 
قدرمتندی است که باعث از بین رفنت باکرتی های مرض و بیامری زا می شود 
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و خطر ابتال به اسهال، استفراغ و حتی نارسایی کلیه را کاهش می دهد 
)16(. گزارشاتی در دسرتس است که نشان می دهد، افزودن 200 یا 300 
میلی گرم کارواکرول به جیره جوجه های گوشتی باعث بهبود افزایش وزن 
 Du )7(. همچنین  می شود  پرندگان  در  رشد  عملکرد  بهبود  و همچنین 
و همکاران )2016( نشان دادند تجویز خوراکی تیمول و کارواکرول به 
آسیب های  التیام  باعث  کلسرتیدیوم،  به  آلوده  جوجه های  غذایی  جیره 
سیستم  بهبود  و  روده  ساختارهای  استحکام  افزایش  طریق  از  روده ای 
 )2013( همکاران  و  هاشمی پور  راستا،  همین  در   .)8( می شود  ایمنی 
نشان دادند که تجویز خوراکی تیمول و کارواکرول باعث بهبود عملکرد 
آنزیم های  فعالیت  افزایش  چربی ها،  کاهش  آنتی اکسیدانی،  آنزیم های 

گوارشی و ارتقاء سیستم ایمنی در جوجه های گوشتی می شود )13(.
که  است  اطمینان  قابل  و شاخص  فراسنجه های خونی رسم یک سیستم 
می تواند دید کلی در مورد رشایط ارگان های داخلی تحت عواملی داخلی 
عملکرد  بهبود  نشانه های  از  یکی   .)30( بگذارند  اختیار  در  خارجی  و 
جوجه های گوشتی به دنبال دریافت مکمل های گیاهی می تواند کاهش 
نشان  آمده  دست  به  داده های  که  طوری  به  باشد.  کلیوی  آسیب های 
می دهد که مقادیر اوره رسمی کاهش یافته است. یافته های مطالعه کنونی 
پیشنهاد می کند که هر دو مکمل گیاهی توانایی افزایش انواع پروتئین های 
برای  حالت  این  دارد.  را  تام  پروتئین  و  گلوبولین(  و  )آلبومین  رسمی 
اثر هم افزایی می باشد.  از  بیشرت است که حاکی  گیاه  از هر دو  ترکیبی 
این یافته ها با مطالعه قبلی که طی آن اثرات گیاهان خار مریم و آویشن 
بر جوجه های گوشتی، ارزیابی گردید، تطابق کامل دارد )39(. مکانسیم 
دقیق دخیل در فرآیند افزایش پروتئین های رسمی هنوز به خوبی روشن 
دستگاه  در  خطرناک  میکروارگانیسم های  و  باکرتی  وجود  است.  نشده 
تخریب  باعث  پروتئینی  مولکول های  اکسیداسیون  همچنین  و  گوارش 
آمینو اسیدها و متعاقبا کاهش جذب آنها می گردد )21(. بنابراین خواص 
ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی این دو گیاه می تواند جمعیت باکرتی های 
مرض را کاهش داده و مانع از اکسیداسیون مولکول های پروتئینی شوند و 

بدین طریق جذب آمینو اسیدها را بهبود بخشند. 
بر اساس آزمایشات صورت گرفته طی مطالعه کنونی، هر دو پودر گیاهی 
توانایی کاهش مقادیر کلسرتول، تری گلیرسید، لیپوپروتئین با چگالی اندک 
هر  از  توامان  استفاده  حالت  در  اثرات  این  که  دارند  را  بسیار  اندک  و 
دو گیاه بسیار بیشرت است. مکانیسم احتاملی می تواند این امر باشد که 
روده  طول  در  صفراوی  اسیدهای  به  اتصال  طریق  از  گیاهی  ترکیبات 
توانایی کاهش جذب لیپیدها را دارند )31(. بعالوه، گروهی از محققان بر 
این باور هستند که وجود ترکیباتی نظیر کارواکرول و تیمول در آویشن 
از طریق کاهش فعالیت آنزیم های دخیل در سنتز و جذب کلسرتول و 
سایر لیپیدها می توانند دلیل احتاملی کاهش چربی های خون باشند )39(. 
کاتاالز،  آنزیم  سه  هامهنگ  فعالیت  توسط  بدن  سلول های  و  بافت ها 
مخرب  اثرات  مقابله  در  دیسموتاز  سوپراکسید  و  پراکسیداز  گلوتاتیون 
غلظت  جهت،  این  از  می گردند.  محافظت  اکسیژن  فعال  گونه های 
فیزیولوژیک این سه آنزیم به دقت کنرتل می گردد. تغییر جزئی در غلظت 
این آنزیم ها می تواند به اختالل در عملکرد سیستم آنتی اکسیدانی بدن 
و تخریب مولکول های زیستی مانند پروتئین ها گردد )20(. نتایج حاصل 
افزایش  توانایی  گیاهی  پودر  دو  هر  که  می دهند  نشان  مطالعه  این  از 

فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز را دارند. این آنزیم بیشرتین کارایی 
کاتالیتیک در میان آنزیم های شناخته شده را دارد )20(. بنابراین، احتامال 
با  این دلیل زیاد شده است که  فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز به 
رادیکال های آزاد مقابله کند. همراستا با یافته های این مطالعه، افزودن 
که  گوشتی  جوجه های  جیره  به   Curcuma longa L شده  خشک  پودر 
حاوی آفالتوکسین B1 بود، توانست فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز 
را افزایش دهد )12(. همچنین، مشاهده شد که فعالیت آنزیم گلوتاتیون 
اما  نکرد،  تغییر  هیچ  گیاهی  مکمل های  دریافت  دنبال  به  پراکسیداز 
دریافت توامان هر  دو مکمل )گروه 4( باعث افزایش فعالیت آنزیم شد. 
می توانند  گیاهی  مکمل های  که  باشد  امر  این  می تواند  احتاملی  توجیه 
بیوسنز گلوتاتیون، سوبسرتای آنزیم را افزایش دهند و یا اینکه منجر به 
منتهی  گلوتاتیون  تخریب  کاهش  به  که  شوند  اکسیداتیو  اسرتس  کاهش 
همکاران  و   Wang کنونی،  پژوهش  یافته های  با  مطابق   .)33( می گردد 
جیره  به   Forsythia suspense عصاره  افزودن  که  دادند  نشان   )2008(
جوجه های گوشتی تحت اسرتس گرمایی می تواند فعالیت آنزیم گلوتاتیون 
پراکسیداز را بازیابی کند )35(. به دنبال تجویز خوراکی پودرهای گیاهی، 
مشاهده شد که فعالیت آنزیم کاتاالز کاهش یافته است و ترکیبی از هر 
را  یافته  این  گردید.  آنزیم  فعالیت  بیشرت  هرچه  کاهش  باعث  گیاه  دو 
می توان به ماهیت آنتی اکسیدانی پودرهای گیاهی ارتباط داد که باعث 
یا باعث حفظ  پراکسید( می شوند و  آنزیم )هیدروژن  حذف سوبسرتای 
لیپیدها در مقابل پراکسیداسیون می گردند و بدین طریق فعالیت آنزیم 

کاهش می یابد. 
برای  سودمند  ابزار  یک  چربی ها،  پراکسیداسیون  میزان  اندازه گیری 
و  است  اکسیژن  فعال  گونه های  توسط  شده  ایجاد  ضایعات  شناسایی 
این  سنجش میزان مالون دی آلدئید یک روش مطمنئ برای دست یابی به 
بدن  در  اکسیداتیو  اسرتس  ایجاد  پتانسیل  بعالوه،   .)20( می باشد  هدف 
و  بافت ها  آنتی اکسیدانی  تام  ظرفیت  اندازه گیری  طریق  از  می تواند 
شناخته  آنتی اکسیدان های  ظرفیت  حقیقت،  در  گردد.  مشخص  ارگان ها 
شده و نشده و اثرات هم افزایی آنها اندازه گیری شده و بدین ترتیب یک 
اختیار  در  آنتی اکسیدان ها  و  اکسیدان ها  میان  تعادل  مورد  در  کلی  دید 
قرار می گیرد )11(. نتایج مطالعه حاصله حاکی از این امر است که هر 
دو پودر گیاهی توانسته اند به خوبی ظرفیت آنتی اکسیدانی جوجه های 
گوشتی را تقویت منوده و از پراکسیداسیون چربی ها به طور چشمگیری 
گیاهی  مکمل  دو  هر  که  می کنند  بیان  وضوح  به  یافته ها  این  بکاهند. 
می توانند سپر آنتی اکسیدانی بدن را ارتقاء داده و از تولید رادیکال های 
آزاد جلوگیری کنند. این یافته ها با گزارشات قبلی همخوانی کامل دارد 

 .)38(
نتایج به دست آمده از مطالعه کنونی به خوبی نشان می دهد که هر دو 
گیاه پونه و آویشن شیرازی می تواند باعث افزایش قابل توجه عیار پادتن 
حاصله،  نتایج  طبق  طرفی،  از  بشوند.  گامبورو  و  نیوکاسل  واکسن  ضد 
مرصف توامان این دو گیاه اثرات هم افزایی داشته و باعث بهبود هر چه 
به  یافته ها  این  احتامال  می گردد.  گوشتی  ایمنی جوجه های  بهرت سیستم 
این  از مرصف  ناشی  باکرتیایی مستقیم  اثرات ضد ویروسی و ضد  دلیل 
دو گیاه می تواند باشد. در همین راستا Mosleh و همکاران )2013( به 
مطالعه اثرات اسانس آویشن شیرازی بر پاسخ های ایمنی در جوجه های 

بررسی اثر پودر گیاهان پونه و آویشن شیرازی بر  ...



شامره 128، نرشيه د امپزشكی، پاییز 1399

127

دز  به  وابسته  شکل  به  مذکور  اسانس  که  دریافتند  و  پرداختند  گوشتی 
با  که  می شود  نیوکاسل  زنده  واکسن  ضد  پادتن  عیار  افزایش  باعث 
یافته های مطالعه حارض تطابق کامل دارد. آنها همچنین پی بردند که دفع 
ویروس از طریق مدفوع به شکل چشمگیری کاهش می یابد)19(. قزوینی 
و همکاران )2017( نیز به نتایج مشابهی دست یافتند که نشان دهنده 
بهبود ایمنی همورال در جوجه های گوشتی دریافت کننده اسانس آویشن 
سوری،  موش های  روی  بر  گرفته  صورت  آزمایشات   .)10( بود  شیرازی 
باعث  شیرازی  آویشن  اسانس  صفاقی  داخل  تزریق  که  می دهند  نشان 
 (TNF-α) آلفا  تومور  دهنده  نکروز  فاکتور  ترشح  و  فاگوستیوز  افزایش 
می شود)29(. این در حالی است که برخی از پژوهشگران به نتایج مغایر 
دست یافته اند. پورحسابی و همکاران )1396( در مطالعه خود پی بردند 
بر روی  تاثیری  باغی در سطوح مختلف هیچ  آویشن  اسانس  تجویز  که 
عیار پادتن ناشی از واکسن نیوکاسل در جوجه های گوشتی ندارد )37(. 

فرامرزی و خاکی )1394( نیز به نتایج مشابه دست یافته اند )40(.  
داده های حاصل از این مطالعه به وضوح نشان می دهد که اسانس های 
مقادیر  دارای  شیرازی  آویشن  و  پونه  گیاهان  از  آمده  به دست  روغنی 
متفاوتی از انواع ترکیبات شیمیایی فعال است. همچنین، تجویز خوراکی 
پودر قسمت های هوایی این گیاهان می تواند فراسنجه های بیوشیامیی را 
در جهت مثبت تغییر دهد. بعالوه، پی برده شد که هر دو پودر گیاهی 
این توانایی را دارند که مانع از تولید رادیکال های آزاد شوند و همزمان 
سیستم آنتی اکسیدانی بدن را تقویت منایند. پاسخ ایمنی علیه دو بیامری 
نیز  گیاهی  مکمل های  دنبال مرصف  به  گامبورو  و  نیوکاسل  مهم  بسیار 
بهبود پیدا کرد. یافته مهم دیگر این است که این دو گیاه می توانند اثرات 
زیستی یکدیگر را تقویت منایند. محدودیت و کاستی اصلی طی مطالعه 
وجود،  این  با  است.  تک نقطه ای  مطالعات  بر  مبنی  آن  طراحی  کنونی، 
مطالعات چند نقطعه ای که در طول مدت مطالعه چندین بار منونه گیری 
صورت می پذیرد، می توانند دانش و آگاهی را در مورد روند تغییر عوامل 
نیز مانند کیفیت  افزایش دهند. همچنین سایر عوامل  اندازه گیری شده 
الشه و عملکرد رشد باید اندازه گیری شود تا کفایت این دو پودر گیاهی 
به خوبی روشن شود. چنین ارزیابی هایی باید در مطالعات آتی صورت 

پذیرد. 
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