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چکیده
تركيبات جيره غذایی از عوامل موثر در تغییرات مورفولوژي روده ميباشند كه با ایجاد این تغییرات ،سبب تغيير در هضم و جذب مواد مغذي ميشوند .در
این پژوهش هیستومورفومتری روده باریک در جوجههای گوشتی در ارتباط با مصرف آویشن شیرازی ( )ZatariaMultiforaمورد مطالعه قرار گرفته و با
تغذیه معمولی مقایسه شد .بدین منظور تعداد  50قطعه جوجه گوشتي يک روزه را با استفاده از طرح كام ً
ال تصادفى به  5گروه  10تايي تغذيه با نسبتهاي
مختلف آویشن شیرازی بصورت پودر اضافه شده به جيره (افزودن آویشن شیرازی با نسبتهاي  %1/5 ،%1 ،%0/5و  %2به جيره اصلي) و شاهد (جيره
تجاري رايج) تقسيم و به مدت  40روز تحت رژيم آزمايشي قرار داده سپس جوجهها وزن کشي و کشتار شدند و از سه بخش دئودنوم ،ژئوژنوم و ایلئوم با
فاصله  2سانتی متر نمونه برداری انجام شد و نمونهها با بافر فرمالین  %10فیکس شده و پس از انجام مراحل معمول بافت شناسی برشهای  6میکرونی به
روش  H&Eرنگ آميزي شده و با ميکروسکوپ نوري مورد مطالعه قرار گرفت .در اين مطالعه طول کرکها ،عرض کرک ها ،عمق کریپت ،ضخامت مخاط
و زير مخاط با گراتيکول خطي اندازه گيري و دادهها با تستهاي آماري به روش  ANOVAبررسي شدند .در مطالعه حاضر مصرف گياه آويشن شيرازي
در دوزهاي مصرفي تغييرات قابل توجهي در طول و عرض کرکها و نسبت طول کرک به عمق کريپت در مخاط روده باريک جوجههاي تغذيه شده با اين
گياه ايجاد نکرد که بيانگر عدم تغيير در سطح جذب روده اي بوده و ميتواند تا حدي نشانگر دليل عدم تفاوت معني دار در وزن جوجههاي تغذيه شده با
اين گياه نسبت به گروه كنترل باشد .در كل چنين به نظر ميرسد كه آويشن شيرازي در مقادير مصرف شده در اين پژوهش دست كم از طريق اثر گذاري بر
هيستولوژي روده نمي تواند روي قابليت جذب آن موثر باشد.

واژههای کلیدی :هیستومورفومتری ،روده باریک ،آویشن شیرازی ،جوجه گوشتی
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Abstract
The composition of diet can influence morphological features of intestines which may lead to changes in digestion
and absorption of nutrients.The present study evaluates the histomorphometric changes of small intestine due to
Zataria Multiflora in broiler chickens. To this end, Fifty, one-day old chickens were randomly divided into five
equal groups and fed with diets contained 0.5, 1, 1.5, and 2% of Z. multiflora (experimental groups) or basal diet
(Control Group) for 40 days. At the end of the treated period, all animals were weighted and sacrificed. Small
intestine was removed from the bodies immediately after death; transverse sections were successively cut with
2cm intervals and fixed in 10% buffered formalin. The sections were stained with H&E, and then studied under
light microscope. Height and width of villi, depth of crypts, and width of sub-mucosal and muscular layer were
measured by linear Graticule, then data were analyzed by using the ANOVA statistical test. The result showed
that, villus height, crypt dept, and villus height/crypt dept ratio as well as submucosal and muscular layer width
did not significantly changed in the experimental groups as compared to control; this indicated either the lack of
any change in intestinal absorption or the weights of the experimental chickens as compared to the control. In
conclution, the consumed ration of Z. Multiflora that used, could not effect on absorption ability via intestinal
histological changes.
Key words: Histomorphometry, small intestine, Zataria Multiflora, Broiler
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مقدمه

مخاط روده باريک جوجههاي گوشتي در اثر گنجاندن اين

با توجه به افزايش جمعيت بشر و نياز به تامين غذاي سالم،

گياه دارويي در جيره آنها بپردازيم .اگر چه تا کنون مطالعاتي

صنعت پرورش طيور گسترش روز افزوني يافته است .از

در زمينه مصرف آويشن شيرازي و اثرات آن بر پارامترهاي

جمله چالشهاي پيش رو در اين صنعت هزينههاي زياد

بيوشيميايي خون و ايمني صورت گرفته ولي هيچ گونه

تغذيه ميباشد .به طوري که هزينههاي تغذيه اي در پرورش

تحقيقي در جهت مطالعه بافت شناسي موجود نمي باشد .لذا

طيور تا  70درصد هزينههاي جاري را ميتواند به خود

در این مطالعه به ارزيابي اثرات افزودن آويشن شيرازي در

اختصاص دهد .محققان بیان کردهاند که هر گونه دست

مقادير مختلف به جيره جوجههاي گوشتي بر خصوصيات

کاري در ترکيبات جيره ميتواند روي ميکروبهاي روده و

بافت شناسي روده باريک جوجههاي گوشتي پرداختیم.

در نتيجه مورفولوژي آن تاثير گذارد زيرا باکتريهاي دستگاه
گوارش باعث تغييرات در ساختمان تشريحي آن ميشوند.

مواد و روش کار

آويشن شيرازي با نام علمي  ZatariaMultiforaاز گياهان

به منظور مطالعه تاثیرات افزودن آویشن شیرازی در جیرهء

بومي ايران است كه اثرات مفيد آن بر عملكرد دستگاه ايمني

جوجههای گوشتی بر ساختار بافت شناسی روده باریک،

از جمله ايمني سلولی و هومورال و پاسخهای ایمنی ذاتي

تعداد  50قطعه جوجه گوشتي يک روزه را به سالن متابوليكي

در حيوانات آزمايشگاهي توسط پژوهشگران نشان داده

انتقال داده و آنها را در قفسهاي جداگانه قرار داده و پس از

شده است .همچنين مطالعات نشان دادهاند که گياه آويشن

اطمينان از سالمت ظاهري ،با استفاده از طرح كام ً
ال تصادفى به

شيرازي به دليل داشتن اسانس فنلي داراي خواص ضد قارچ

 5گروه  10تايي تغذيه با نسبتهاي مختلف آویشن شیرازی

و باکتري ميباشد( VanLeeuwen .)4،7و همکاران در سال

بصورت پودر اضافه شده به جيره (افزودن آویشن شیرازی

 2004بيان داشتند که مورفولوژي اليه مخاطي رودههاي

با نسبتهاي  %1/5 ،%1 ،%0/5و  %2به جيره اصلي) و

کوچک جوجههاي گوشتي به سن ،جيره فرموله شده و فلور

شاهد (جيره تجاري رايج) تقسيم و به مدت  40روز تحت

باکتريايي بستگي دارد (.)10

رژيم آزمايشي قرار داده سپس جوجهها وزن کشي و کشتار

در سال  1389نوبخت و همکاران نشان دادند که افزودن

شدند .پس از کشتار از سه بخش دئودنوم ،ژئوژنوم و ایلئوم

2درصد از آویشن شیرازی به جیره جوجههاي گوشتي

با فاصلههای  2سانتیمتری نمونه برداری انجام شد و نمونهها

موجب بهبود عملكرد و سطح ايمني جوجههاي گوشتي

را سریعا در شیشههای حاوی بافر فرمالین قرار گرفت و

ميگردد Ruttanavut .و همکاران در سال  2009نشان

اطالعات مربوط به هر نمونه را بر روی هر یک از شیشههای

دادند که استفاده از مواد معدني مختلف بيشتر در پايان

محتوی نمونه به طور جداگانه درج و به آزمایشگاه بافت

دوره نگهداري جوجههاي گوشتي باعث باال رفتن رشد آنها

شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد کرج انتقال یافت.

ميشود (.)6

سپس در بخش بافت شناسی مراحل معمول آماده سازی بافت

شناخت تغييرات بافت شناسي دستگاه گوارش پرندگان ،در

که شامل :آب گیری ،شفاف سازی ،آغشتگی با پارافین است،

ارتباط با مصرف مواد غذايي مختلف و تاثيرات آنها در

توسط دستگاه گردش بافت انجام گردید .سپس برشهای 6

قابليت هضم و جذب روده اي ،ميتواند به اصالح جيره

میکرونی از قالبهای پارافینی تهیه و به روش  H&Eرنگ

و در نتيجه باال بردن توان توليدي پرندگان کمک کند .اين

آميزي شده و با ميکروسکوپ نوري مورد مطالعه قرار گرفت.

امر ما را بر آن داشت که به مطالعه تغييرات بافت شناسي

در این مطالعه طول کرکها ،عرض کرک ها ،عمق کریپت،
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ضخامت مخاط و زير مخاط با گراتيکول خطي اندازه گيري و

نتايج بررسيهاي آماري :در بررسيهاي آماري انجام شده

دادهها با تستهاي آماري به روش  ANOVAبررسي شدند.

( )ANOVAنتايج بدست آمده به شرح زير است:
دئودنوم :بررسیهای آماری انجام شده در قسمت دئودنوم

نتایج

جوجههای گوشتی شاهد و تغذیه شده با دوزهای مختلف

در بررسي ميکروسکوپيک روده باريک جوجههاي گوشتي

آویشن شیرازی نشان داد که طول کرکها افزایش ناچیزی

گروه شاهد و گروههاي آزمايشي به طور جداگانه مورد

را در گروههای آزمایشی آویشن شیرازی  0.5و  1درصد

مطالعه قرار گرفت .طول کرک ها ،عرض کرک ها ،ضخامت

داشته است که این افزایش از نظر آماری معنی دار نیست.

اليه عضالني و ضخامت زير مخاط توسط گراتيکول خطي

بیشترین عرض کرکها در گروه آزمایشی تغذیه شده با

مدرج اندازه گيري شدند.

آویشن شیرازی  1درصد دیده ميشود که این افزایش از

به طور کلي مخاط روده باريک پرندگان داراي کرک ميباشد.

نظر آماری معنی داری است( .)p ≤0.05از نظر عمق کریپت

کرکها برجستگیهای انگشتی شکلی هستند که در سطح

اختالف آماری معنی داری بین گروه شاهد و گروههای

مخاط تمام قسمتهای روده باریک پرندگان دیده ميشود.

آزمایشی دیده نمیشود .نسبت طول کرک به عمق کریپت

اپيتليوم از نوع استوانه اي ساده همراه با ريزکرک راسي و

در گروههای آزمایشی نسبت به گروه شاهد افزایش داشته

سلولهاي جامي ميباشد .پارين حاوي بافت همبند سست

است که این افزایش از نظر آماری معنی دار نیست .همچنین

و غدد ليبرکوهن است .انشعابات رگهاي خوني و رگهاي

ضخامت زیر مخاط والیه عضالنی نیز اختالف معنی داری

لنفي متعدد وجود دارد .در پارين لنفوسيتهاي کوچک،

را بین گروه شاهد و گروههای آزمایشی نشان نمیدهد

متوسط ،بزرگ و ماکروفاژها ديده ميشود .دو اليه ماهيچه

(( )p ≥ 0.05جدول .)1

مخاطي انتهاي مخاط را ميپوشاند و از نوع عضله صاف
ميباشد .زير مخاط داراي بافت همبندي سست ،رشتههاي
کالژن ،دستجات وسيع عروقي و عصبي و بافت لنفاوي
منتشره است .دو اليه عضالني از نوع عضله صاف است که
توسط سروز محصور شده است (تصویر شماره .)1

تصویر شماره  :1فتومیکروگراف روده باریک جوجههای
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گوشتی(ژئوژنوم) رنگ آمیزی  H&Eبزرگنمایی100
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جدول -1مقايسه طول و عرض کرک ها ،عمق کريپت و نسبت طول کرک به عمق کریپت و ضخامت زير مخاط و عضالت در دئودنوم
بين گروههاي شاهد و گروههاي تغذيه شده با آویشن شیرازی با دوزهاي مختلف (دادهها بر اساس  Mean±SDميباشد و حروف
انگليسي نامشابه بيانگر اختالف معني دار  p ≤0.05است).
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جدول : 1مقايسه طول و عرض کرک ها ،عمق کريپت و

نسبت به سایر گروهها یافته است( .)p ≤0.05نسبت طول

نسبت طول کرک به عمق کریپت و ضخامت زير مخاط

کرک به عمق کریپت نیز در گروههای آزمایشی نسبت به

و عضالت در دئودنوم بين گروههاي شاهد و گروههاي

گروه شاهد افزایش داشته است که این افزایش از نظر

تغذيه شده با آویشن شیرازی با دوزهاي مختلف (دادهها

آماری معنی دار نمیباشد (( )p ≥ 0.05جدول .)2

بر اساس  Mean±SDميباشد و حروف انگليسي نامشابه
بيانگر اختالف معني دار  p ≤0.05است).
ژژنوم :بررسیهای آماری انجام شده در ژئوژنوم گروههای
آزمایشی تغذیه شده با دوزهای مختلف آویشن شیرازی
و گروه شاهد نشان داد که طول کرکها و ضخامت زیر
مخاط و ضخامت عضالت در گروههای آزمایشی نسبت به
گروه شاهد اختالف آماری معنی داری نداشته است(0.05
≥ .)pعرض کرکها در گروههای آزمایشی نسبت به
گروه شاهد افزایش آماری معنی داری یافته است(≤0.05
 .)pعمق کریپتها در گروههای آزمایشی تغذیه شده با
آویشن شیرازی  0.5و  1درصد افزایش آماری معنی داری
193

مجله پژوهشهای بالینی دامپزشکی ،دوره چهارم ،شماره سوم ،پاییز 1392
جدول : 2مقايسه طول و عرض کرک ها ،عمق کريپت و نسبت طول کرک به عمق کریپت و ضخامت زير مخاط و عضالت در ژئوژنوم
بين گروههاي شاهد و گروههاي تغذيه شده با آویشن شیرازی با دوزهاي مختلف (دادهها بر اساس  Mean±SDميباشد و حروف
انگليسي نامشابه بيانگر اختالف معني دار  p ≤0.05است).
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(»f¼Ì¸Ì

(»f¼Ì¸Ì

ایلئوم :بررسیهای آماری انجام شده در ایلئوم گروههای
آزمایشی تغذیه شده با دوزهای مختلف آویشن شیرازی و
گروه شاهد نشان داد که طول و عرض کرکها و نسبت طول
کرک به عمق کریپت در گروه آزمایشی نسبت به گروه شاهد
افزایش داشته است که این افزایش از نظر آماری معنی دار
نمیباشد( .)p≥ 0.05همچنین عمق کریپتها و ضخامت
زیر مخاط و عضالت اختالف آماری معنی داری را نشان
نمیدهد(( )p≥ 0.05جدول .)3
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تاثير افزودن آويشن شيرازي ( )Zataria multifloraدر جيره بر ويژگيهاي بافت شناسي مخاط روده باريک جوجه...
جدول : 3مقايسه طول و عرض کرک ها ،عمق کريپت و نسبت طول کرک به عمق کریپت و ضخامت زير مخاط و عضالت در ایلئوم بين
گروههاي شاهد و گروههاي تغذيه شده با آویشن شیرازی با دوزهاي مختلف (دادهها بر اساس  Mean±SDميباشد و حروف انگليسي
نامشابه بيانگر اختالف معني دار  p ≤0.05است).
f»YZa
ÃÁ³

¯µÂ

¯

¼dbË¯ª

(»f¼Ì¸Ì

(»f¼Ì¸Ì

(»f¼Ì¸Ì

¿^¯µÂd

d»Zz

cÔd»Zz

]dbË¯ª¼Ä

Zz»Ë

(»f¼Ì¸Ì

(»f¼Ì¸Ì

|ÅZ

0/15±0/01

0/02±0/00

0/02±0/00

7/01±1/34

0/02±0/ 00 0/01±0/00

%0.5¾ËÁM

0/16±0/02

0/02±0/00

0/02±0/01

7/44±2/36

0/03±0/ 01 0/01±0/00

%1¾ËÁM

0/16±0/01

0/03±0/01

0/02±0/00

7/56±1/47

0/03±0/01 0/01±0/00

%1.5¾ËÁM

0/16±0/02

0/03±0/00

0/02±0/00

7/37±1/38

0/02±0/01 0/01±0/00

%2 ¾ËÁM

0/16±0/03

0/03±0/00

0/02±0/00

7/54±1/91

0/02±0/00 0/01±0/00

همچنین طبق بررسی آماری انجام شده بین گروههای
آزمایشی تغذیه شده با دوزهای مختلف آویشن شیرازی و
گروه شاهد از نظر وزن جوجهها اختالف آماری معنی داری
موجود نمیباشد (جدول.)4
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جدول شماره : 4مقایسه وزن بين گروههاي شاهد و گروههاي تغذيه شده با آویشن شیرازی با دوزهاي مختلف (دادهها بر اساس
 Mean±SDميباشد).

ÃÁ³
½Á

()¹³

|ÅZ

%0.5¾ËÁM

%1¾ËÁM

%1.5¾ËÁM

%2¾ËÁM

1866.7±57.7

1866.3±57.7

1800.0±100

1866.3±57.7

1866.3±57.7

بحث و نتیجه گیری

غشاي خارجي باکتري باعث تغيير در ساختمان غشا شده

تا كنون چندين پژوهش در زمينه تاثير فراوردههاي آويشن

و منجر به اختالل در عمل نفوذپذيري غشا ميشود و تعداد

بر عملكرد و ويژگيهاي هيستولوژيك دستگاه ايمني و نيز

باکتريها را کاهش ميدهد ( .)4جعفري و همکاران در سال

اثرات ضد ميكروبي آن در حيوانات متفاوت از جمله در

 2003اثرات آويشن شيرازي و بابونه رومي به همراه مورد

جوجههاي گوشتي انجام شده است كه از آن جمله ميتوان

را بر درمان آفت استوماتايتيس بررسي کردند و نشان دادند

به موارد زير اشاره نمود.

که گياه آويشن شيرازي اثرات بهتري بر درمان اين ضايعه

در پژوهش صورت گرفته توسط خسروي و همكاران در

دارد ( .)2عفت پناه و همکاران نيز در سال  2010اثرات

سال  2007استفاده از اسانس آويشن موجب بهبود پاسخهاي

ضدقارچي آويشن شيرازي بر درماتوفيتها و ساپروفيتها

ايمني سلولي و هومورال در خرگوشها شد( .)3همچنين

را در محيط آزمايشگاهي نشان دادند ( .)1تاثير ضد ميكروبي

شكري و همكاران در سال  2006نشان دادند كه اين عصاره

اين گياه و نيز اثرات مثبت آن در بهبود عملكرد سيستم ايمني

ميتواند موجب بهبود پاسخهاي ايمني ذاتي در موشها

در جوجههاي گوشتي ما را بر آن داشت كه در مورد ساير

شود( .)7سلطاني و همكاران در سال 2010اثرات مفيد اين

اثرات احتمالي اين گياه نيز به پژوهش بپردازيم كه در اين

اسانس را بر ايمني كپور ماهيان مشاهده نمودند ( .)9در سال

ميان ارزيابي تاثير آن بر بافت شناسي روده به دليل اثر گذاري

 1388نوبخت و همکاران اثرات مخلوطهاي مختلف گياهان

بر جذب مواد غذايي و متعاقبا بهبود بازده توليد جوجههاي

دارويي آويشن شيرازي ،گزنه و يونجه را بر عملكرد ،كيفيت

گوشتي مورد توجه قرار داده شد .لذا در پژوهش حاضر

الشه ،پارامترهاي بيوشيميايي و ايمني خون در جوجههاي

تاثير اضافه نمودن اين گياه در مقادير مختلف بر ويژگيهاي

گوشتي را مطالعه کردند و نشان دادند که افزودن  2درصد

بافت شناسي سه قسمت روده باريک با تكيه بر ارزيابي طول

اين مواد موجب بهبود عملكرد و سطح ايمني جوجههاي

کرک ها ،عرض کرک ها ،عمق کريپت ،نسبت طول کرک

گوشتي ميگردد( .)5شمالي و همکاران نيز در سال 2013

به عمق کريپت ،ضخامت زير مخاط و اليه عضالني مورد

نشان دادند که مصرف گياه آويشن شيرازي به صورت

توجه قرار داده شده است VanLeeuwen .و همکاران در

وابسته به دوز سبب بهبود پارامترهاي هيستولوژيك مربوط

سال  2004بيان داشتند که مورفولوژي اليه مخاطي رودههاي

به بورس فابريسيوس در جوجههاي گوشتي ميشود (.)8

کوچک جوجههاي گوشتي به سن ،جيره فرموله شده و

موسوي و همکاران در سال  2010اثرات اسانس آويشن

فلور باکتريايي بستگي دارد .آنها مورفولوژي اليه مخاطي

شيرازي و نايسين را بر روي رشد سالمونال تيفي موريوم

را در سنين مختلف ،جيرههاي متفاوت (سويا و گندم و

در سوپ جو تجارتي مطالعه کردند و بيان کردند که مواد

گندم همراه با آنزيم) و آلودگي با سالمونال تيفي موريوم

فنوليک موجود در اسانس آويشن شيرازي در اثر واکنش با

بررسي کردند و متوجه شدند که شکل کرکها در نواحي
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