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چكيد ه 
هدف از انجام این تحقیق، استفاده از برگ های گیاه آرمتیسینین بر عملکرد، فراسنجه های هامتولوژی و آلودگی کرمی بود. برای این منظور 
از 20 رأس بره ماده نژاد آمیخته کردی با میانگین وزن 5±30 کیلوگرم و سن 6-5 ماه در قالب یک طرح کاماًل تصادفی با 2 تیامر و 10 
تکرار به مدت 30 روز استفاده شد. تیامرها عبارت بودند از: 1- شاهد )جیره بدون گیاه آرمتیسینین(، 2-جیره پایه +20 گرم آرمتیسینین، که 
گیاه آرمتیسینین با جیره پایه مخلوط شد و در اختیار بره های این گروه قرار داده شد. به منظور تعیین تأثیر برگ های گیاه آرمتیسینین بر 
فراسنجه های هامتولوژی و آلودگی کرمی، در روز صفر، 15 و 30 آزمایش به ترتیب خون گیری و منونه گیری از مدفوع انجام شد. نتایج نشان 
داد که افزودن برگ های گیاه آرمتیسینین به جیره تأثیر آماری معنی داری بر عملکرد بره ها نداشت )P<0/05(. تعداد گلبول های سفید در روز 
صفر در تیامر شاهد بیشرتین بود )P>0/05(. درصد لنفوسیت در روز پانزدهم به طور معنی داری تحت تأثیر تیامرها قرار گرفت و با افزودن 
افزودن برگ های گیاه آرمتیسینین میانگین تعداد جرم فاگوسیته در روز  با  یافت )P>0/05(. همچنین  افزایش  برگ های گیاه آرمتیسینین 
سی ام به طور معنی داری افزایش یافت )P>0/05(. در روز صفر آلودگی انگلی در گروه شاهد بیشرتین بود )P>0/05( و با افزودن برگ های 
آرمتیسینین انگل های کرمی در روز پانزدهم و سی ام از نظر عددی کاهش یافت اما معنی دار نبود. به طور کلی نتایج نشان دادند که افزودن 
گیاه آرمتیسینین درصد لنفوسیت و میانگین تعداد جرم فاگوسیته را افزایش داد و بر کاهش آلودگی کرمی در بره های مورد مطالعه مؤثر بود. 
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 The aim of this study was to evaluate the use of Artemisia leaves on yield, hematological parameters and worm infestation. 
For this purpose, 20  female Kurdish lambs with average weight of 30±5 kg and 5-6 months old were used in a completely 
randomized design with 2 treatments and 10 replicates for 30 days. Treatments were: 1- control (diet without artemisia), 
2- basal diet + 20 g of artemisia, where artemisia was mixed with basal diet and given to the lambs of this group. In order 
to determine the effect of Artemisia leaves on hematological parameters and worm infestation, blood sampling and fecal 
sampling were performed on days zero, 15 and 30, respectively. The number of white blood cells on day 0 was the highest 
in the control treatment (P <0.05). The percentage of lymphocytes on the 15th day was significantly affected by the treat-
ments and increased with the addition of artemisinin leaves (P <0.05). Also, with the addition of artemisinin leaves, the 
mean number of phagocytic masses on the 30th day increased significantly (P <0.05). On day 0, parasitic infection was 
highest in the control group (P <0.05) and with the addition of artemisinin leaves, worm parasites decreased numerically 
on the 15th and 30th days but were not significant. In general, the results showed that the addition of artemisinin increased 
the percentage of lymphocytes and the average number of phagocytic mass and was effective in reducing worm infection 
in the studied periods.
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مقدمه
در چند سال اخیر به دلیل نگرانی های برش در مورد پدیدار شدن سویه های 
باکرتیایی مقاوم به آنتی بیوتیک، استفاده از این ترکیبات در جیره دام و 
طیور در اتحادیه اروپایی ممنوع شده است )30(. همچنین هزینه سالیانه 
خرید داروهای ضدکرمی از خارج یا تولیدشان در داخل کشور حدود 10 
میلیون دالر برآورد شده است که اگر بر میزان اثربخشی آن ها توجه کافی 
نشود خسارت اقتصادی و بهداشتی زیادی را به ثروت دامی کشور وارد 
خواهد ساخت. یکی از راه های جایگزین، استفاده از ترکیبات طبیعی و 
بی خطر مانند متابولیت های ثانویه گیاهان است )6(. متابولیت های ثانویه 
گروهی از ترکیبات شیمیایی هستند که در فرآیندهای بیوشیمیایی رشد و 
تولیدمثل گیاه نقش ندارند، بلکه نقش آن ها حفاظت گیاه در برابر حمله 
میکروب ها و حرشات است )16(. متابولیت های ثانویه شامل چهار دسته 

روغن های اسانسی، ارگانوسولفورها، پلی فنل ها و ساپونین است )14(. 
ازخانواده   Artemisia sieberi Besser علمی  نام  با  دشتی  آرمتیسینین 
)خانواده  آرمتیسینین  جنس  گیاهان  هست.   Radiae تیره   Compositae
زیستی  فعال  ثانویه  متابولیت های  و  منابع غنی سیکیوترپن ها  کاسنیان( 
سابیننن،  آرمتیسینین  گیاه  در  موجود  ترکیبات  مهم ترین   .)5( هستند 
گروه  سه  به  گیاه  این  عصاره   .)23( است  کامفور  و  میرسن  بتاتیوجن، 
اسانس غنی از تیوجن، اسانس غنی از سابینن و اسانس غنی از اپوکسی 
آرمتیسینین  اسانس  ضدمیکروبی  فعالیت   .)23( می شود  تقسیم  سیمن 

سفالونین،  جنتامایسن،  اسید،  نالیدیکسیک  مانند  آنتی بیوتیک های  از 
ضدقارچی  و  ضدباکرتیایی  خاصیت   ،)36( است  بیشرت  سیلین  آموکسی 
داده  نشان   )11( حیوانات  در  آن  ضدانگلی  و   )13( ضدماالریایی   )28(
شده است. ترکیبات اصلی موجود در روغن فرار دانه آرمتیسینین کوهی 
تأثیر قابل توجهی بر باکرتی های ارششیاکلی، استافیلوس اورئوس و لیسرتیا 

مونوسیتوزنز داشتند )2(. 
در یک  و  تولید شده  تن   3 از  بیش  آرمتیسینین هر ساله  گیاه  برگ های 
واریته ای از خاک ها و آب و هواها رشد می کند )11(. برگ ها مقدار زیادی 
پروتئین خام، پتاسیم، متابولیت های فعال زیستی ازجمله آنتی اکسیدانت ها 
را دارند )11(. همچنین حاوی آرمتیسینین متابولیت فعال گیاه آرمتیسینین 
هستند )13( و حدود 89 درصد کل مقدار آرمتیسینین در برگ ها یافت 

شده است )7(.
تاکنون مطالعات مختلفی در ارتباط با تأثیر متابولیت های ثانویه گیاهی 
و اسانس های گیاهی مورد بررسی قرار گرفته اند که البته اثرات سودمند 
و بهبود قابلیت استفاده از ترکیبات غذایی نیز داشته اند )3(. با این حال، 
مؤثر  ترکیبات  و  گیاه  ثانویه  متابولیت های  از  گسرتده ای  دامنه  هنوز 
آن ها وجود دارند که مورد پژوهش قرار نگرفته اند. عالوه بر این، بیشرت 
مطالعات انجام شده در زمینه استفاده از گیاه آرمتیسینین در طیور و بر 
علیه بیامری کوکسیدیوز که یک بیامری انگلی است صورت گرفته است. 
با توجه به اثرات ضدمیکروبی و ضدانگلی گیاه آرمتیسینین، این مطالعه با 



58

هدف بررسی افزودن بر گ های گیاه آرمتیسینین بر عملکرد، فراسنجه های 
خونی و تعداد آلودگی کرمی در بره های ماده نژاد آمیخته کردی صورت 

گرفته است. 

مواد و روش ها
این آزمایش در استان اصفهان شهرستان فالورجان بخش پیربکران انجام 
شد. بدین منظور، تعداد 20 رأس بره ماده نژاد آمیخته کردی با میانگین 
وزن 5±30 کیلوگرم و سن 6-5 ماه انتخاب شدند. جایگاه نگهداری بره ها 
بود.  سانتی مرت   120×150 ابعاد  به  هریک  انفرادی،  جایگاه   20 شامل 
جیره ها با نسبت 60 به40 علوفه به کنسانرته و با توجه به جداول نیازهای 
در  آزمایشی  جیره های  تشکیل دهنده  اجزای  شدند.  تنظیم   )27(  NRC
جدول 1 آورده شده است. برگ های گیاه آرمتیسینین جهت جلوگیری از 
کپک زدن، عمل آنزیم ها و باکرتی ها و در نتیجه ثابت نگه داشنت ترکیبات 
طور  به  طبیعی  حرارت  درجه  و  سایه  در  روز  چند  مدت  به  شیمیایی 
کامل خشک شدند. و توسط آسیاب آزمایشگاهی 1 میلی مرتی خرد و ریز 
 .(Arthur H. Thomas Co., Philadelphia, PA ;4 standard model) شدند
بره ها سپس به طور تصادفی به 2 تیامر تقسیم شده )هر تیامر 10 بره(، 

و به مدت 30 روز در جایگاه های انفرادی با جیره های آزمایشی تغذیه 
شدند. تیامرها عبارت بودند از: 1- شاهد )جیره بدون گیاه آرمتیسینین(، 
2-جیره پایه+20 گرم آرمتیسینین، که گیاه آرمتیسینین با جیره پایه مخلوط 
)14(. در طول دوره  داده شد  قرار  این گروه  بره های  اختیار  در  و  شد 
آزمایش، جیره غذایی پس از توزین روزانه در سه نوبت )8 صبح، 2 بعداز 
ظهر و 8 شب( در اختیار بره ها قرار گرفت. جهت تعیین مقدار خوراک 
مرصفی، قبل از ریخنت خوراک وعده صبح، باقیامنده خوراک روز قبل از 
آخور جمع آوری و ثبت شد. جهت بررسی تغییرات وزن بره ها، پس از 
تعیین وزن بره ها در ابتدای آزمایش همچنین هر 10 روز یک بار یعنی در 
روزهای 10، 20و 30 با اعامل محرومیت قبلی )بعد از مرصف وعده صبح 

12-14 ساعت از آب و خوراک محروم بودند( وزن کشی شدند. 
در روز صفر، پانزدهم و سی ام دوره آزمایش، خون گیری از ورید وداج 
در  گرفته شده  انجام شد. خون  وعده صبح  دریافت  از  قبل  بره ها  متام 
(EDTA) به آزمایشگاه  اتیل ترتا استیک اسید  اتیلن دی  لوله های حاوی 
انتقال یافت. فراسنجه های هامتولوژی با استفاده از دستگاه سلول شامر 

اتوماتیک )دیاترون آباکوس، مدل 2/8، ساخت اتریش( تعیین شدند.
صفر،  روز  در  مدفوع،  منونه های  در  کرمی  آلودگی  بررسی  منظور  به 

           بررسی استفاده از برگ های آرمتیسینین بر ...

جدول 1- اجزای تشکیل دهنده جیره پایه و ترکیب مواد مغذی )بر اساس ماده خشک(.

1هر کیلوگرم مکمل معدنی و ویتامینی شامل 0/1 گرم مس، 0/2 گرم آهن، 0/5 گرم منگنز، 0/5 گرم روی، 0/8 گرم منیزیم، 0/008  گرم کبالت، 0/002 گرم سلنیوم و 0/002 گرم ید، 

105×13 واحد بین املللی ویتامین A، 104× 8 واحد بین املللی ویتامین D3،  6600 واحد بین املللی ویتامین E،  880 میلی گرم ویتامین B1، 850 میلی گرم ریبوفالوین، 1740  میلی 

c 13/4 میلی گرم بیوتین و 16500 میلی گرم ویتامین ،B12 گرم تیامین، 1345 میلی گرم پانتوتنیک اسید، 870 میلی گرم پیریدوکسین، 76 میلی گرم اسید فولیک، 9/4 میلی گرم ویتامین

جیره پایهاقالم خوراکی

50یونجه )درصد ماده خشک(

35جو )درصد ماده خشک(

2/5کنجاله سویا )درصد ماده خشک(

12سبوس گندم

0/5 مکمل ویتامینی و مواد معدنی 1

0/5 منک

ترکیبات شیمیایی جیره ها

)Mcal/kg DM( 2/55انرژی قابل متابولیسم

14/5پروتئین خام )درصد(

23/0 دیواره سلولی نامحلول در شوینده اسیدی )ADF(  )درصد(

2/3چربی خام )درصد(

0/76کلسیم )درصد(

0/76فسفر )درصد(
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رکتوم  داخل  مدفوع  از  منونه گیری  هجده  ساعت  در  سی ام  و  پانزدهم 
لین  کلیتون-  روش  با  کرمی  آلودگی  آمد.  عمل  به  جداگانه  حیوان  هر 
تخم  منظور جهت شامرش  این  برای  شد.  انجام   (CLAYTON-LANE)
انگل در منونه های مدفوع )EPG 1( از روش شناورسازی استفاده شد. بدین 
کاماًل  مقطر  آب  میلی لیرت   30 داخل  مدفوع  از  گرم   3 مقدار  که  صورت 
مخلوط شد تا همگن شود، سپس ذرات درشت با الک 100 میلی لیرتی از 
شیرابه بدست آمده جدا گردید و در 3 لوله مجزا مقدار 10 سی سی از 
شیرابه اضافه شد و به مدت 10 دقیقه با 3000 دور در دقیقه سانرتیفیوژ 
ته  مانده  باقی  رسوبات  به  و  شد  ریخته  دور  رویی  مایع  سپس  گردید، 
لوله محلول سولفات روی اشباع اضافه شد تا رستارس لوله کامأل محدب 
شود، روی آن المل قرار داده و به مدت 5 دقیقه با دور 1200 سانرتیفیوژ 
 3 در  انگل  تخم  تعداد  داد.  قرار  الم  روی  و  شد  برداشته  المل ها  شد. 
منونه شامرش و میانگین آن به عتوان EPG  دام گزارش گردید. در صورت 
طبیعی نبودن قوام مدفوع رضیب آن اعامل گردید )طبیعی:1، نرم: 1/5، 

شل: 2، آبکی:3 (.
نرم افزار  توسط  و  تصادفی  کاماًل  طرح  پایه  بر  آزمایش  داده های  متامی 
SAS نسخه )9/4( مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. مدل آماری 

طرح به صورت زیر است:
)رابطه 1(

Yijk=µ+Ti+eijk
در این مدل Yijk= مقدار تیامر k از تکرار j و تیامر iام در تکرار jام است. 
µ میانگین جامعه برای صفت مورد نظر، Ti اثر تیامر و eijk= اثر خطای 

آزمایشی است.

نتایج 
نتایج استفاده از برگ های آرمتیسینین بر عملکرد بره ها در جدول 2 ارایه 
شده است. در تحقیق حارض، استفاده از برگ های آرمتیسینین بر افزایش 
اثر  خوراک  تبدیل  رضیب  و  مرصفی  خوراک  نهایی،  وزن  روزانه،  وزن 

.)P<0/05 ،2معنی داری نداشت )جدول
هامنطور که در جدول 3 مالحظه می شود تعداد گلبول های سفید در روز 

صفر در گروه شاهد و گروهی که قرار است برگ های گیاه آرتیمیسین 
داده شود تفاوت معنی داری داشت )P>0/05( و در گروه شاهد بیشرتین 
بود و در گروهی که قرار بود برگ های آرمتیسینین داده می شود کمرتین 
بود. در روز پانزدهم با افزودن برگ های آرمتیسینین درصد لنفوسیت ها 
در   .)P>0/05( یافت  افزایش  معنی داری  به طور  شاهد  گروه  به  نسبت 
تأثیر  به طور معنی داری تحت  فاگوسیته  تعداد جرم  میانگین  روز سی ام 
قرار گرفت و در گروهی که برگ های آرمتیسینین داده شد بیشرتین بود 
و در گروه شاهد کمرتین بود )P>0/05(. افزودن برگ های آرمتیسینین بر 
فراسنجه های هامتولوژی خون شامل درصد هامتوکریت، شامرش گلبول 
نوتروفیل، درصد مونوسیت،  قرمز، میانگین غلظت هموگلوبین، غلظت 
تأثیر  فاگوسیتوز  درصد  نابالغ،  نوتروفیل  درصد  اینوریئوفیل ها،  درصد 

 .)P<0/05( آماری معنی داری نداشت
هامنطور که در جدول 4 نشان داده شده است در روز صفر آلودگی انگلی 
در گروه شاهد نسبت به گروهی که قرار است برگ های آرمتیسینین داده 
آلودگی  آرمتیسینین  برگ های  افزودن  با   .)P>0/05( بود  بیشرتین  شود 
کرمی در روز پانزدهم و سی ام از نظر عددی کاهش یافت ولی از نظر 

 .)P<0/05(آماری معنی دار نبود

بحث
افزودن  با  بره ها  عملکرد  بر  معنی داری  آماری  تأثیر  تحقیق  این  در 
افزودن  تاکنون مطالعه ای در مورد  برگ های آرمتیسینین مشاهده نشد. 
است  نگرفته  صورت  نشخوارکنندگان  عملکرد  بر  آرمتیسینین  برگ های 
بر  آرمتیسینین  گیاه  مختلف  گونه های  مورد  در  زیادی  مطالعات  ولی 
عملکرد در طیور صورت گرفته است و نتایج متناقصی بدست آمده است. 
در راستای این تحقیق، در گزارشی با استفاده از مقادیر صفر، 1/5 و 5 
با  مقایسه  در  عملکرد  بر  معنی داری  تأثیر  آرمتیسینین  برگ های  درصد 
سطوح  از  استفاده  با  دیگر  گزارش  در   .)1( نشد  مشاهده  شاهد  گروه 
مختلف آرمتیسینین در جوجه های گوشتی که از طریق دهانی داده شده 
بود، هیچ اثر معنی داری روی مرصف خوراک، آب و افزایش وزن روزانه 
بین گروه های مختلف مشاهده نشد )31(. محققین دیگری گزارش کردند 

جدول 2- اثر تیامرهای آزمایشی بر صفات رشد و خوراک مرصفی در بره های ماده آمیخته کردی. 

1 تیامرها عبارت بودند از : 1-جیره پایه )بدون برگ های آرمتیسینین(، 2-جیره پایه+ 20 گرم برگ های آرمتیسینین.

تیامرها 1
میانگین وزن اولیه 

)کیلوگرم(

میانگین افزایش وزن روزانه 

)کیلوگرم در روز(

میانگین وزن نهایی 

)کیلوگرم(

میانگین خوراک مرصفی 

روزانه )کیلوگرم در روز(

رضیب تبدیل غذایی )خوراک 

به افزایش وزن(

136/850/18247/791/8610/23

239/740/18648/931/849/91

SE0/260/050/330/210/19

0/700/930/770/100/37سطح معنی داری
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فاکتورها

تیامرها1
سطح معنی داری

12

هامتوکریت )درصد(

1/260/28±1/0434/8±33 روز صفر

1/050/75±1/1531/9±31/4روز پانزدهم

1/090/35±0/6128/3±29/5روز سی ام

شامرش گلبول های قرمز )تعداد(

0/200/62±0/179/89±9/76روز صفر

0/330/48±0/3811/7±12/1روز پانزدهم

0/210/48±0/1810/2±10/39روز سی ام

 میانگین غلظت هموگلوبین )گرم در دسی لیرت(

0/360/17±0/2911/69±11/04روز صفر

0/180/74±0/2512/1± 12/02روز پانزدهم

0/30/12±0/2311/64±12/25روز سی ام

 شامرش گلبول های سفید )تعداد(

a 9335±347/5 b0/02 411±10625 روز صفر

8340/54±78211640±10935روز پانزدهم

8880/91±76611775±11905روز سی ام

غلظت نوتروفیل )درصد(

1/690/15±2/0932/2±36/2روز صفر

1/580/17±2/3932/7±36/9روز پانزدهم

3/050/81±2/1539/4±38/5روز سی ام

لنفوسیت )درصد(

1/50/17±2/461/4±57/4روز صفر

a 62/1±1/57 b0/01 4/25±50/3 روز پانزدهم

2/880/51±2/157/3±54/9روز سی ام

مونوسیت )درصد(

0/430/99±0/313/9±3/9روز صفر

0/350/68±0/333/1±3/3روز پانزدهم

0/250/17±0/342/8±3/4روز سی ام

 جدول 3- اثر تیامرهای آزمایشی بر فراسنجه های هامتولوژی بره های ماده آمیخته کردی.

1تیامرها عبارت بودند از : 1-جیره پایه )بدون برگ های آرمتیسینین(،  2-جیره پایه+ 20 گرم برگ های آرمتیسینین.

           بررسی استفاده از برگ های آرمتیسینین بر ...
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فاکتورها

تیامرها1
سطح معنی داری

12

ایئوزینوفیل ها )درصد(

0/370/20±0/161/9±1/33روز صفر

0/260/25±0/222/0±1/6 روز پانزدهم

0/160/47±0/221/4±1/6روز سی ام

نوتروفیل نابالغ )درصد(

0/150/19±0/161/3±1/6روز صفر

0/160/39±0/161/4±1/6روز پانزدهم

0/220/72±0/161/4±1/5روز سی ام

فاگوسیتوز )درصد(

2/150/27±2/4526/3±30 روز صفر

1/960/15±2/024/9±29/1روز پانزدهم

1/80/32±1/5822/6±25/0روز سی ام

میانگین تعداد جرم فاگوسیته )درصد(

1/590/11±2/2117/8±22/3روز صفر

1/530/29±1/8419/1±21/7روز پانزدهم

b 22/7±2/05 a0/04 1/83±16/6 روز سی ام

که هیچ تفاوت معنی داری در افزایش وزن بدن بین جوجه هایی که برگ 
عفونت  از  قبل   .)8( ندارد  وجود  شاهد  گروه  و  شده  داده  آرمتیسینین 
افزایش  حتی  شد  داده  آرمتیسینین  برگ  مخلوط  یک  که  جوجه هایی 
وزن کمرتی نسبت به شاهد داشتند که علت را به آرمتیسینین در گیاه 
آرمتیسینین نسبت دادند که باعث مزه تلخ در جیره شد و خوشخوراکی را 
کاهش داده است. عصاره های گیاهی دانه زیره سیاه، برگ های آرمتیسینین 
تبدیل  رضیب  و  بدن  وزن  گوشتی  جوجه های  در  کاملیا  گیاه  عصاره  و 
خوراک را تحت تأثیر قرار نداد، اما مرصف خوراک به طور معنی داری 
به  را  کاهش مرصف خوراک  این  و  یافت  کاهش  روز  باالی سن 21  در 
فیرب باالی آن نسبت دادند )22(. در تحقیق دیگر جوجه هایی که عصاره 
برگ آرمتیسینین را در 500 میلی گرم در کیلوگرم جیره دریافت کردند، 
هیچ تفاوت معنی داری در افزایش وزن بدن در مقایسه با گروه شاهد 
نداشتند )23(. همچنین در آزمایش دیگری در جوجه های یک تا دو هفته 
با استفاده از عصاره آبی 15 گیاه دارویی از جمله گیاه آرمتیسینین که در 

آب به مدت 5 روز داده شده نشان داد که این گیاه تأثیر معنی داری بر 
افزایش وزن در مقایسه با گروه شاهد نداشت )35(.

پودر  با  شده  عفونی  جوجه های  وزن  افزایش  ما،  تحقیق  نتایج  مخالف 
برگ های آرمتیسینین، روغن رضوری برگ های آرمتیسینین، تایوین 80 و 
از سن 35-7  بدن  کوکسیواستات )الزالوسید( مقایسه شد. متوسط وزن 
که  و جوجه های  نبود  متفاوت  معنی داری  طور  به  تیامرها  بین  روزگی 
 41 روز  در  وزن  کاهش  به  متایل  شده  داده  آرمتیسینین  برگ های  پودر 
داشتند )10(. در گزارشی دیگر با استفاده از آرمتیسینین و عصاره برگ های 
آرمتیسینین در مقادیر 8/5، 17 و 34 پی پی ام در جوجه های عفونی شده به 
این نتیجه رسیدند که افزایش وزن بدن جوجه ها بین گروه های مختلف از 
نظر آماری معنی دار نبود )34(. کاهش مرصف خوراک و آب در موش ها 
آرمتیسینین  فعال  متابولیت های  مقدار  دومین  و  اولین  افزودن  از  بعد 
مشاهده شد )22(. گیاه آرمتیسینین سیربی در موش های دیابتی از کاهش 
وزن موش های مبتال به دیابت جلوگیری کرد )24(. در مطالعه ای با بررسی 

ادامه جدول 3- اثر تیامرهای آزمایشی بر فراسنجه های هامتولوژی بره های ماده آمیخته کردی.

1تیامرها عبارت بودند از : 1-جیره پایه )بدون برگ های آرمتیسینین(،  2-جیره پایه+ 20 گرم برگ های آرمتیسینین.
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عفونی شده مشاهده  روی جوجه های  رومی  بادیان  و  آرمتیسینین  گیاه 
جوجه ها  اینکه  از  بعد  روز   7 در  بدن  وزن  افزایش  باالترین  که  کردند 
جیره را به صورت روغن دریافت کردند مشاهده شد. در پایان آزمایش 
)32 روز بعد از عفونت( جوجه های دریافت کننده آرمتیسینین به صورت 
پودر باالترین افزایش وزن و کمرتین رضیب تبدیل را در میان گروه های 
در  رازیانه  و  آرمتیسینین  گیاه  برگ  پودر  اثرات   .)9( داشتند  آزمایشی 
جوجه های آلوده بررسی شد و مشاهده شد که جوجه های که 1/5 درصد 
پودر برگ گیاه آرمتیسینین را دریافت کردند، باالترین افزایش وزن بدن 
داشتند  آزمایشی  تیامرهای  همه  در  را  خوراک  تبدیل  بهرتین رضیب  و 
)10(. سه مقدار 5، 50 و 500 آرمتیسینین در جوجه های گوشتی داده شد 
و نتایج نشان داد که مقدار 5 پی پی ام آرمتیسینین افزایش وزن و رضیب 
تبدیل خوراک را در جوجه ها  عفونی شده افزایش داد )18(. اگرچه نتایج 
متناقصی با افزودن گیاه آرمتیسینین در طیور مشاهده شده است. ولی 
تحقیق ما نشان داد که گیاه آرمتیسینین اثر منفی بر عملکرد بره های ماده 

آمیخته کردی نداشته است.
در این تحقیق درصد لنفوسیت در روز پانزدهم و میانگین تعداد جرم 
فاگوسیته در روز سی ام به طور معنی داری تحت تأثیر افزودن برگ های 
آرمتیسینین قرار گرفت و بر سایر فراسنجه های هامتولوژی در بره ها اثر 
با بررسی عصاره های  معنی داری مشاهده نشد. در راستای این تحقیق، 
بذر  جز  به  که  شد  مشاهده  آرمتیسینین  مختلف  گونه های  قسمت های 
عصاره این گیاه، سایر بخش های مورد بررسی به ویژه در محدوده غلظتی 
50 تا 250 میکروگرم بر میلی لیرت موجب افزایش چشم گیری در رشد و 
تکثیر سلول های لنفوسیت در روندی وابسته به غلظت شد. گل و ریشه 
در  و  دارد  لنفوسیت ها  تکثیر  و  رشد  روی  را  اثر  بیشرتین  گونه ها  این 
غلظت های باالتر از 250 میکروگرم در متامی گونه های مورد بررسی آثار 
اثر عصاره های  سمی عصاره ها ظاهر می شود )25(. آزمایشی با بررسی 
در  کاملیا  گیاه  عصاره  و  آرمتیسینین  برگ های  سیاه،  زیره  دانه  گیاهی 
جوجه های گوشتی مشاهده کردند که افزودن برگ های آرمتیسینین تأثیر 
آماری معنی داری روی هامتوکریت، هموگلوبولین، لنفوسیت ایزونوفیل ها 
و بازوفیل ها نداشت، اما درصد مونوسیت افزایش یافت )21(. با تجویز 

برای هشت روز در جوجه های عفونی شده  آرمتیسینین و عصاره برگ 
مشاهده شد که آرمتیسینین و عصاره برگ قادر به حفظ مقادیر PVC از 
نتایج مشابهی در مطالعات قبلی مشاهده شد )17(.  عفونت بود )34(. 
تجویز دهانی عصاره آبی گیاه آرمتیسینین در موش های دیابتی نشان داد 
که مقدار 0/39 گرم در کیلوگرم عصاره آبی شامرش های گلبول های قرمز، 
گلبول های سفید، هامتوکریت و درصد نوتروفیل را به طور معنی داری در 

موش های دیابتی در طول آزمایش افزایش داد )24(.
مخالف با نتایج این تحقیق، در آزمایشی دیگر تعداد هامتوکریت و شامرش 
آرمتیسینین  که  گروهایی  در  معنی داری  طور  به  خون  قرمز  گلبول های 
قرمز  گلبول های  و  هامتوکریت  کاهش های  که  یافت  کاهش  شده  داده 
در  یافته های  مشابه  نتیجه  این  و   )31( است  بوده  مقدار  به  وابسته 
حیوانات دیگر مانند میمون )37( بود. محققان نشان دادند که گلبول های 
قرمز خون هدف اولیه سمیت آرمتیسینین هستند که زیاد بودن آن باعث 
کاهش سلول های قرمز خون شده و باعث کم خونی می شود )4(. اگرچه 
نتایج متناقصی با افزودن گیاه آرمتیسینین بر فراسنجه های هامتولوژی در 
حیوانات مختلف مشاهده شده است، ولی در مطالعه ما افزایش درصد 

لنفوسیت نشان دهنده افزایش سیستم ایمنی در بره ها بوده است.
آلودگی  عددی  کاهش  آرمتیسینین  برگ های  افزودن  با  تحقیق  این  در 
کرمی در بره ها نسبت به گروه شاهد مشاهده شد )جدول 4(. ولی از 
نظر آماری معنی دار نبود. در گروهی که قرار بود برگ های آرمتیسینین 
داده شود در روز صفر به طور معنی داری نسبت به گروه شاهد آلودگی 
کرمی کمرتی داشتند. در این راستا، یکی از مشتقات گیاه آرمتیسینین به 
نام آرتسونات صورت داخل وریدی در گوسفند عفونی شده با کپلک کبد 
باعث کاهش 68/9  استفاده شد که مقدار 40 میلی گرم در کیلوگرم آن 
درصدی تعداد تخم مدفوع و کاهش بار انگلی تا 77/4 درصد شد. مقدار 
40 میلی گرم بر کیلوگرم داخل عضالنی آن تعداد انگل های مدفوع و بار 
کرم را به ترتیب 97/6 درصد و 91/9 درصد کاهش داد. در حالی که مقدار 
درصدی   78/1 و  درصدی   93/2 کاهش  باعث  کیلوگرم  بر  میلی گرم   60

تعداد تخم های مدفوعی و بار کرم شد )20(. 
یک دوز عضالنی 160 میلی گرم بر کیلوگرم گیاه آرمتیسینین باعث کاهش 

فاکتورها

تیامرها1
سطح معنی داری

12

شامرش تخم انگل در یک گرم مدفوع )تعداد(

a 71/1±5/2 b0/00 5/65±74/7 روز صفر

3/360/28±3/0145/8±40/8 روز پانزدهم

3/10/73±5/1042/5±40/3روز سی ام

 جدول4- اثر تیامرهای آزمایشی بر آلودگی کرمی تیامرها.

1تیامرها عبارت بودند از : 1-جیره پایه )بدون برگ های آرمتیسینین(،  2-جیره پایه+ 20 گرم برگ های آرمتیسینین.
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گیاه  آبی  )19(. همچنین عصاره های  درصد شد   91/3 تا  کرمی  آلودگی 
آرمتیسینین به مقدار 2 گرم در کیلوگرم آلودگی کرمی را تا 67 درصد در 
گوسفندی که به طور طبیعی با مخلوط مناتودهای مسیر معدی-روده ای 
عفونی شد ه اند تا 14 روز بعد از عفونت کاهش داد. گروه های گوسفند 
به طور متوسط دارای تعداد تخم 5000 تا 15000 بودند در حالی که در 
گوسفندانی که عصاره آبی آرمتیسینین داده شد به طور متوسط تعداد 
تخم در هر گرم مدفوع کمرت از 1000 داشتند )15(. برگ های آرمتیسینین 
شامل 20 درصد جیره پلت یونجه به طور معنی داری توده کرم را تا 49 
درصد و تعداد تخم مدفوع را تا 73 درصد کاهش دادند )33(. همچنین، 
اتانولی  عصاره های  بدن  وزن  کیلوگرم  در  گرم  دو  و  یک  از  استفاده 
آرمتیسینین، به طور معنی داری تعداد تخم مدفوع را تا 82/8 و 90/46 
درصد به ترتیب در گوسفند 15 روز بعد از عمل آوری کاهش داد )33(. 

نسبت  بیشرتی  مقادیر هامتوکریت  آرمتیسینین  با  شده  درمان  حیوانات 
به گروه شاهد داشتند که نشان می دهد یک ارتباط معکوس بین آلودگی 
کرمی و تعداد هامتوکریت وجود دارد و آن هایی که آلودگی کرمی کمرتی 
داشتند، هامتوکریت بیشرتی دارند )5(. مشتقات نیمه سنتزی آرمتیسینین 
کرم  بار  کاهش  در  آن ها  دارند.  ترماتودها  برابر  در  گسرتده ای  فعالیت 
به  قادر  و  دارد  اثرات ضد ماالریا  آرمتیسینین سیربی   .)20( موثر هستند 
کاهش انگل در موش های عفونی است )26(. ترکیباتی از قبیل آرمتیسینین 
که قادر به القای اسرتس اکسیداتیو هستند، به ویژه برای تکامل انگل هایی 
که در محیط بی هوازی تکامل می یابند، مؤثر هستند و می توانند سبب 
کاهش درجه انگلی شدن، به تأخیر انداخنت روند تکاملی انگل ها، تغییرات 
فراساختاری مراحل جنسی و غیر جنسی انگل شوند که با واکوئله شدن 
واکوئل های  فعالیت  کاهش  و  هسته  در  کروماتین  تراکم  سیتوپالسم، 
غذایی انگل، مشخص می گردد )37(. حداقل دو مکانیسم وجود دارد که 
باعث  انگل  پیرشفت  مرحله  در  مستقیم  طور  به  آرمتیسینین،  ترکیبات 
متقابل  اثرات  از طریق  غیر مستقیم  به طور  و  انگل ها می شوند  نابودی 
میکروفلورا در مسیر هضم عمل می کند. آرمتیسینین به طور کامل انگل 
را حذف منی کند، آن همچنین سیستم ایمنی را بهبود می دهد و مقاومت 
بزهای  به  دیگر وقتی  تحقیقی  در   .)34( افزایش می دهد  را  به عفونت 
عفونی شده برگ های آرمتیسینین برای 5 روز داده شد، هیچ تأثیری بر 

علیه عفونت مشاهده نشد )14(.
همچنین در تحقیقات زیادی در طیور، سطوح مختلف گیاه آرمتیسینین 
عصاره   ،)18( آرمتیسینین  گیاه  عصاره   ،)28( گوشتی  جوجه  های  در 
پرندگان  مدفوع  گرم  در هر  اووسیت  تعداد   )34( آرمتیسینین  برگ های 
عفونی و بیامری کوکسیدیوز را کاهش داد. همچنین فعالیت آرمتیسینین 
سیربی برعلیه عفونت انگلی تریکوموناس گالینایی در رشایط برون تنی و 

دورن تنی در کبوتر به اثبات رسیده است )36(.

نتیجه گیری نهایی
و  ضد پروتوزوایی  خاصیت  دارای  آرمتیسینین  گیاه  اینکه  به  توجه  با 
ضدانگلی در حیوانات اهلی است، برخالف ضد کرم های تجاری، باید در 
چندین مقدار یا سطح آزمایش شوند. این روش می تواند نتایج را بهبود 
دهد. مزایایی ضد کرم گیاهی با افزودن آن ها به صورت روزانه به جیره 
و باید در دوره های طوالنی عفونت استفاده شوند و برای ارزیابی اثرات 

سیرنژیسم می توان آن ها را با ضد کرم های تجاری مخلوط شوند. و برای 
بررسی بیشرت نیاز است که با ضدکرم تجاری مقایسه گردد.
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