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اثر روغن فرار میخک ( )Syzygium aromaticumو ویتامین  Cبر بازده رشد ،مورفولوژی
پرزهای روده و پاسخ ایمنی به واکسن زنده نیوکاسل بهدنبال مصرف کادمیوم در آب
آشامیدنی بلدرچین ژاپنی
شهاب بهادران ،*1میالد بابااحمدی میالنی ،2حسین حسنپور ،3عزیزاهلل فالح

مهرجردی4

 -1دانشیار گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.
 -2دانشآموخته دکترای تخصصی بهداشت و بیماریهای طیور ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.
 -3استاد گروه علوم پایه ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.
 -4دانشیار گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.
*نویسنده مسئول مکاتبات:

bahadoran4@yahoo.com

(دریافت مقاله 96/8/14 :پذیرش نهایی)98/2/23 :

چکیده
آلودگی محیط زیست و مواجهه شغلی با فلزات سمی مانند جیوه ،کادمیوم و سرب موجب ایجاد بیماریهای مزمن و بدخیم با عوارض
قابل مالحظهای در اکثر بافتهای بدن میشود .افزایش تولید رادیکالهای آزاد و کاهش توان آنتیاکسیدانی بهعنوان اصلیترین عامل
بروز ضایعات ناشی از مسمومیت با کادمیوم مطرح است .هدف مطالعه حاضر بررسی اثر روغن فرار میخکک و ویتکامین  Cبکر بکازده
رشد ،مورفولوژی پرزهای روده و پاسخ ایمنی به واکسن زنده نیوکاسل در بلدرچینهای مواجهه دادهشده با کادمیوم بود .تعکداد 240
قطعه جوجه بلدرچین ژاپنی یکروزه به  8گروه  30قطعهای با  3تکرار  10قطعهای تقسیمبندی گردید .گروههکای  1و  8جیکره پایکه،
گروههای  2و  7جیره پایه بهعالوه  500 ppmویتامین  Cدر جیره ،گروههای  3و  5جیره پایه بهعالوه  150میلیگرم روغن فرار میخک
بهازای هر کیلوگرم جیره ،گروههای  4و  6جیره پایه بهعالوه  450میلیگرم روغن فرار میخک بهازای هر کیلوگرم جیره دریافت کردند.
به آب آشامیدنی گروههای  3 ،2 ،1و  4در کل دوره آزمایش ( 7-35روزگی)  40 ppmکلرید کادمیوم اضافه شد .در سن  21روزگکی
از هر گروه ،تعداد  9نمونه خون گرفته شده و در سن  35روزگی هم ،از سه قسمت روده (دئودنوم ،ژژونوم و ایلئوم) تعکداد  9قطعکه
جوجه از هر گروه ،نمونهگیری شد .نتایج نشان داد که جوجههای گروههای  6و  7وزن بدنی ،اندازه پرز و سطح جذب بیشتری نسبت
به گروه کنترل داشتند ( .)p<0/05همچنین جوجههای گروههای  4 ،2و  8نسبت به گروه  ،1دارای اندازه و سطح جذب پرز بیشتری در
قسمتهای مختلف روده بودند ( .)p<0/05بهطورکلی نتایج مطالعه حاضر نشان داد که افزودن ویتامین  Cو روغن فرار میخک به جیره
غذایی بلدرچین ژاپنی ،بر شاخصهای رشد و سطح جذب پرزهای روده تاثیر مثبت داشته و سبب کاهش اثرات منفی کادمیوم بر وزن
بدن و سطح جذب پرزهای روده در پرندگان مذکور میشود.
کلیدواژهها :میخک ،ویتامین  ،Cکادمیوم ،مورفولوژی روده ،بلدرچین.
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طی  50سال گذشته صنعت طیور گامهای بلنددی در
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بیماریهای مزمن و بدخیم با عوارض قابد م حظدهای
در اکثر بافتهای بدن میشود .این عوارض که متعاقدب

زمینههای تغذیه ،ژنتیک ،مهندسی ،مدیریت و ارتباطدات

مسدددمومیت بدددا فلدددزات سدددمی ر میدهدددد شدددام

برداشته است تا به موجب آن حداکثر رانددمان عملکدرد

سدرطانزایی ،ایمونوتوکسیسدیتی ( )immunotoxicityو

رشد و تولید گوشت حاصد شدود .امدروزه در صدنعت

مسمومیت عصدبی ( )neurotoxicityاسدت کده در پدی

پرورش طیور ،بلدرچین جایگاه خاصی پیدا کرده اسدت

ایجاد رادیکالهدای اکسدینن کده عامد ایجداد اسدتر

و با توجه به افزایش تقاضای مدردم ،پدرورش آن رو بده

اکسیداتیو ( )oxidative stressو تغییدر در خصوصدیات

گسترش است .کوتاه بودن دوره پرورش ،مقاومت بیشتر

بیوشیمیایی و فیزیکدی بافدتهدای بددن مدیباشدند ،ر

علیه بیماریها و خوشدمزه بدودن گوشدت آن ،اهمیدت

میدهد (.)Nwokocha et al., 2012

پرورش بلددرچین را دوچنددان میکندد ( Cakir et al.,
.)2008

کادمیوم فلز سدنگین دو ررفیتدی بدا عددد اتمدی ،48
پراکنده در ملیط و از آالیندههای معمول آن مدیباشدد.

ارزش تغذیهای جیرهای که به جوجهها داده میشدود

راههای اصلی قرار گدرفتن در معدرض فلدزات سدنگین،

از نظر تجاری به وسیله میزان هضم و جذب مواد مغذی

شام

هوا ،آب ،خاك و مدواد غدذایی آلدوده مدیباشدد.

و بازده رشد ارزیابی میشدود .روده ملد جدذب مدواد

کادمیوم آالینده ملیطی و صدنعتی میباشدد کده توسدط

مغذی اسدت و نظدر بدر ایدنکده بدیش از  70درصدد از

آژاند

بینالمللددی تلقیقددات سددرطان ( International

هزینههای پرورش جوجههای گوشتی مربوط به خوراك

 )Agency for Research on Cancerدر گدروه  1مدواد

میباشددد ،اهمیددت حفد سد مت سددلولهای پوششددی

سرطانزا طبقهبندی میشدود ( .)Davies, 1980افدزایش

( )epithelial cellو مخاط روده در جهت بازده بیشتر و

تولید رادیکالهای آزاد و کاهش توان آنتیاکسدیدانی بده

کاهش هزینههای تولید مشخص میگدردد ( Lee et al.,

عنددوان اصددلیترین عامدد بددروز ضددایعات ناشددی از

 .)2004با توجه به مطالعات انجام شدده تکامد مخداط

مسددمومیت بددا کددادمیوم مطددر اسددت ( Pari and

روده شام افزایش ارتفاع و تدراکم پرزهاسدت کده ایدن

.)Murugavel, 2005

افزایش بستگی به افزایش تعداد سلولهای اپیتلیال دارد

استر

اکسیداتیو ناشدی از عددم تعدادل در واکدنش

و همچنین ارزش غذایی متفاوت جیره نه تنها مدیتواندد

اکسیدشدن و احیا و مرگ سلولی متعاقب آن مدیباشدد.

بر وزن بدنی تأثیر بگذارد ،بلکه مدیتواندد سدبب ایجداد

این اتفاق زمانی ر میدهد که گونههای فعدال اکسدینن

تغییدددرات آندددداتومیکی ماکروسدددکوپی و همچنددددین

( )reactive oxygen species; ROSبدر سیسدتم دفداع

میکروسکوپی در روده و مخاط آن شدود ( Yamauchi,

آنتیآکسدیدانی سدلول غلبده کنندد (.)Gao et al., 2014

.)2002

آنتددیاکسددیدانهددا مولکولهددایی هسددتند کدده عملکددرد

آلودگی ملیط زیسدت و مواجهده شدغلی بدا فلدزات

رادیکالهددای آزاد را خنثددی کددرده و مددانا از تخریددب

سددمی ماننددد جیددوه ،کددادمیوم و سددرب موجددب ایجدداد

سلولهای بددن میشدوند .در واقدا آنتیاکسدیدانها بدا

134

دوره  ،13شماره  ،2پیاپی  ،50تابستان 1398

آسیبشناسی درمانگاهی دامپزشکی

تددأخیر یددا توقددد اکسیداسددیون ،پددیشمادههددای قابدد

با توجه به خواص مفید ذکدر شدده بدرای میخدک و

اکسیدشدن را ملافظت میکنند ( Kohen, and Nyska,

ویتامین  ،Cهدف از مطالعه حاضدر بررسدی اثدر روغدن

.)2002

فددرار میخددک و ویتددامین  Cبددر اندددازه و سددطج جددذب

گیداه میخدک یدا  Cloveبدا ندام علمدی Syzygium

پرزهای روده و همچنین تیتر آنتیبادی تولیدشدده علیده

 ،aromaticumبومی جزائر اندونزی و اقیانوسیه میباشد

بیماری نیوکاس به دنبال مصرف فلز سدمی و اکسدیدان

و به علت زیبایی خاصی که دارد امروزه در بیشتر نقداط

کادمیوم در جیره غذائی بلدرچین ژاپنی بود.

دنیا به عنوان درخت زینتی پرورش داده میشدود .غنچده
بازنشده گ میخک بخش دارویی این گیداه میباشدد .از
نظددر ترکیبددات شددیمیایی ،میخددک دارای مقدددار قابدد
م حظهای ( 15تا  20درصد) روغن فرار است .اوژنول
که ماده اصلی میخک میباشد ،آرام کننده و ضد عفدونی
کننده بوده و از آن در دندانپزشکی برای آرام کدردن درد
دندان استفاده میشدود ( .)Fazel et al., 2010همچندین
اوژنول دارای خواص آنتیاکسیدانی ،ضد سرطانی ،ضدد
تب ،ضد ویروسی ،ضد میکروبدی ،ضدد قدارچی ،ضدد
آسمی ،ضد تشنجی ،ادرارآوری و ش کنندگی عضد نی
نیددز مددیباشددد (.)Abdel-Wahhab and Aly, 2005
گزارش شده که استفاده از اسان

میخدک بدا توجده بده

تاثیر مثبت آن بر سیستم آنتیاکسدیدانی سدلولهدا و نیدز
قابلیدت هضدم و فلدور میکروبدی روده ،باعد

بهبدود

مکانیسمهای عملکردی و ایمندی مدیشدود ( Agostini

.)and Sola-Oriol, 2012
ویتامین  Cنیز به عنوان یک آنتیاکسیدان شناختهشده
طبیعی که دارای اثرات مثبت بر کداهش اکسیداسدیون و
همچنین س مت دستگاه گوارش است ،مطر میباشدد
(.)Zamani Moghaddam et al., 2009

مواد و روشها
مل انجام مطالعه حاضر ،سدالن تلقیقداتی پدرورش
طیور دانشگاه شهرکرد بدود .قبد از ورود جوجدهها بده
سددالن ،مراحدد آمادهسددازی سددالن شددام شستشددو،
ضدعفونی و تنظیم دمدا و ندور انجدام شدد .تعدداد 240
قطعه جوجه بلدرچین ژاپنی یک روزه خریداری شده و
تا  7روزگی با جیره پایه تغذیه شدند .در  7روزگی پ
از وزنکشی ،پرندهها در  8گروه که هر گروه متشدک از
 30قطعه با  3تکرار  10قطعهای بود ،تقسیمبندی شددند،
بهطوری که میانگین وزن همه پدنهدا مشدابه (1±گدرم)
باشد .دمای سالن روی  38درجه سلسیو

تنظیم شد و

این دما هر هفته حدود  3درجه کاهش پیددا کدرد تدا در
هفته پدنجم بده  25درجده سلسدیو

رسدید .تهویده بدا

استفاده از فنها انجام گرفدت .آب و دان در طدول دوره
بهصورت آزاد در اختیار پرندگان قرار گرفت .جیره پایده
با توجه به نیازهدای بلددرچین ژاپندی ( )NRC, 1994و
مطددابب بددا جدددول  1فرمولدده شددد .همچنددین در سددن 7
روزگی از واکسن نیوکاسد سدویه ،Hipraviar B1( B1
اسپانیا) به طریب آشامیدنی در آب استفاده شد.

135

اثر روغن فرار میخک ( )Syzygium aromaticumو ویتامین  Cبر بازده رشد ،مورفولوژی پرزهای روده و

شهاب بهادران و همکاران

…

جدول  -1درصد ترکیبات جیره ( 1-35روزگی)
میزان استفاده

نام مواد و ترکیبات

(بر حسب کیلوگرم در هر تن دان)

ذرت

484/3

کنجاله سویا ( 43درصد)

434/1

روغن سویا

46/5

دی کلسیم فسفات

13/7

کربنات کلسیم

10

متیونین

1/3

مکم ویتامینه

2/5

مکم معدنی

2/5

نمک

3/1

ویتامین

E

1/5

ویتامین

D3

0/5
ترکیبات شیمیایی جیره

136

انرژی قاب متابولیسم ()Kcal/Kg

3000

پروتئین خام (درصد)

23

کلسیم (درصد)

0/8

فسفر قاب استفاده (درصد)

0/4

سدیم (درصد)

0/15

متیونین (درصد)

0/5

متیونین  +سیستئین (درصد)

0/87

لیزین (درصد)

1/38

ترئونین(درصد)

0/97

آرژنین (درصد)

1/66

تریپتوفان (درصد)

0/31
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روغن فرار گیاه میخک استفادهشده در این مطالعده از

طی دوره پرورش همده پدنهدا بدهصدورت هفتگدی

( ،Eugenolکاشددان ،ایددران)

از تعیین میزان دان مصرفی هریک

شددرکت بدداریا اسددان

خریداری شد 2 .میلیلیتر از این اسدان

وزنکشی شده و پ

بده آزمایشدگاه

از آنها ،ضریب تبدی غذایی هر پن ملاسبه میگردیدد.

ارسال و با استفاده از تجزیه ( )GC/MSتوسط دستگاه

همچندین بددرای بررسددی وضددعیت پرزهددای روده ،ابتدددا

( )Agilent 5975 Cترکیبات آن انددازهگیدری و تعیدین

نمونهبرداری در سن  35روزگی از همه گروههدا انجدام

شد که در جدول  8نمایش داده شده است.

گرفت ،بهطوری که تعداد  9قطعه جوجه از هر گروه (از

همچنین گروههای آزمایشی بده شدر زیدر در نظدر
گرفته شد:

هر پن  3قطعه) بهطور اتفاقی انتخاب و تدوزین شدده و
پد

از کشددتار ،از سدده قسددمت روده (قسددمت می دانی

گروه اول (کنترل مثبت کادمیوم) دریافتکننده جیدره

دوازدهه ،ژژونوم و ایلئوم) بهاندازه  3سدانتیمتدر نمونده

پایه بهع وه  40 ppmکلرید کدادمیوم در آب آشدامیدنی

بددرداری شددده و بددا مللددول فسددفات بددافر بددا ،pH=7

در ک دوره آزمایش (از  7تا  35روزگی).
گروه دوم دریافدتکنندده جیدره پایده بدهعد وه 150

شستشو داده شد .سدپ

دو انتهدای روده بسدته شدده و

مللول ک رك به داخ لومن روده تزریب گردید و پ

میلیگرم روغن فرار میخک به ازای هر کیلدوگرم جیدره

از آن در اتی الک  50درصدد قدرار داده شدده و جهدت

بهع وه  40 ppmکلرید کادمیوم در آب آشامیدنی.

بررسی مورفولوژی میکروسدکوپی روده بده آزمایشدگاه

گروه سوم دریافتکنندده جیدره پایده بدهعد وه 450
میلیگرم روغن فرار میخک بهازای هدر کیلدوگرم جیدره
بهع وه  40 ppmکلرید کادمیوم در آب آشامیدنی.

هیستوپاتولوژی دانشکده دامپزشدکی دانشدگاه شدهرکرد
ارسال شد (.)Teshfam et al., 2005
الزم به ذکر است که در سن  21روزگدی هدم از هدر

گروه چهارم دریافتکننده جیره پایه بدهعد وه ppm

گروه بهطور تصدادفی  9نمونده خدون (از هدر تکدرار 3

 500ویتددامین  Cدر جیددره بددهعدد وه  40 ppmکلریددد

نمونه) از ورید گردن اخذ شده و پد

از جددا نمدودن

کادمیوم در آب آشامیدنی.

سرم ،تا موقا آزمدایشهدای سدرولوژی در فریدزر -20

گروه پنجم دریافتکننده جیدره پایده بدهعد وه 150
میلیگرم روغن فرار میخک بهازای هر کیلوگرم جیره.
گروه ششم دریافتکننده جیدره پایده بدهعد وه 450
میلیگرم روغن فرار میخک بهازای هر کیلوگرم جیره.
گروه هفتم دریافتکننده جیره پایده بدهعد وه ppm

 500ویتامین  Cدر جیره.
گروه هشتم دریافتکنندده فقدط جیدره پایده (کنتدرل
منفی یا گروه شاهد).

درجه سلسیو

نگهداری گردید.

وضعیت پرزهای روده بدا انددازهگیدری ابعداد پرزهدا
(ارتفاع ،پهنا و سدطج) و ضدخامت الیده المیندا پروپریدا
( )lamina properiaبررسی گردید .بدین منظور هرکدام
از نمونههای روده برای رند

گدرفتن در مللدول PAS

( )periodic acid achiffقرار داده شده ،سپ

بدا بدرش

دادن ،مقطا عمقی از دیواره کام روده تهیه مدیگردیدد
به طوری که پرزها و الیه عض نی به صورت کام قاب
اندازهگیری باشند .سپ

هر نمونه تهیده شدده بده طدور
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اثر روغن فرار میخک ( )Syzygium aromaticumو ویتامین  Cبر بازده رشد ،مورفولوژی پرزهای روده و

…

شهاب بهادران و همکاران

جداگانددده بدددر روی الم قدددرار داده شدددده و بهوسدددیله

 -تحلیل آماری دادهها :دادههای بده دسدتآمدده توسدط

میکروسکوپ ندوری ( ،LEICAژاپدن) بدا یدک عدسدی

نرمافزار  SIGMA STAT 3.5و آزمون آندالیز واریدان

چشمی مدرج و درشتنمایی شیئی  ×10مدورد بررسدی

یکطرفده ( )one way ANOVAدر سدطج معندیداری

قرار میگرفت .ارتفاع پرزهای روده از سدطج بداالیی آن

 p<0/05مورد واکاوی آماری قرار گرفت.

تا قسمت باالی الیه المینا پروپریا ملاسبه مدیگردیدد و
برای اندازهگیری عدرض پدرز هدم قسدمت میدانی پدرز

یافتهها

اندازهگیری میشد .همچنین ضخامت الیه المینا پروپریدا

 -نتایج مربوط به شاخصهکای رشکد و بکازده :دادههدای

هم از فاصله بین پایه پرز تا سطج باالیی الیده عضد نی

مربوط به وزن بدن ،خوراك مصدرفی و ضدریب تبددی

اندازهگیری میگردید.

غذایی هر گروه در هفتههای اول تدا پدنجم و کد دوره

در نهایت هم مساحت هر پرز بدا اسدتفاده از فرمدول
زیر ملاسبه گردید:
مسدداحت پددرز بددر حسددب میلیمتددر= عددرض پددرز

پرورشی در جدول  3ارائه شده است .به طور کلدی وزن
بدن در انتهای  35روزگی در گروههدای دریافدتکنندده
روغن میخک با مقادیر  150و  450میلیگرم و ویتدامین

(میلیمتر) × طول پرز (میلی متر) × ()π

 Cنسددبت بدده گددروههددای کنتددرل و کددادمیوم افددزایش

 -تعیککین تیتککر آنتککیبککادی بککر علیککه واکسککن نیوکاسککل:

معنیداری داشدت ( .)p<0/05همچندین ضدریب تبددی

اندازهگیری میزان آنتدیبدادی تولیددشدده علیده واکسدن

غذایی در سنین  7-35روزگی در همه گروهها نسبت به

نیوکاس  B1در سرم پرنددگان مدورد آزمدایش هدم ،بدا

گروه کادمیوم کاهش یافت ،اما این اخدت ف فقدط بدین

اسددددتفاده از آزمددددایش مهددددار هماگلوتیناسددددیون

گروه دریافتکننده روغن میخک به میزان  450میلیگرم

( )haemagglutination inhibition; HIانجدددام
گرفت.
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و کادمیوم معنیدار بود (.)p<0/05

دوره  ،13شماره  ،2پیاپی  ،50تابستان 1398

آسیبشناسی درمانگاهی دامپزشکی

جدول  -3پارامترهای رشد وزن بدن (گرم) ،دریافت غذا (گرم) و ضریب تبدی خوراك درگروههای دریافتکننده مختلد (میانگین±انلراف معیار)
کادمیوم 40 ppm

گروه

میخک + 150 mg

میخک + 450 mg

کادمیوم 40 ppm

کادمیوم 40 ppm

ویتامین + 500 ppm C
کادمیوم

ppm

میخک 150 mg

میخک 450 mg

کنترل

ویتامین 500 ppm C

40

فراسنجه
وزن بدن

 7روزگی

33/008±1/908

33/750±0/675

34/776±0/402

33/711±0/977

33/833±1/232

33/333±0/381

34/154±0/815

32/850±0/513

 14روزگی

58/818±0/786

61/682±2/456

61/406±0/835

66/208±0/963

67/717±3/218

65/373±4/138

69/609±3/416

66/696±0/743

 21روزگی

104/276±2/740a

109/769±1/927ab

107/930±1/212ab

113/547±1/109abd

125/386±3/462cd

125/181±4/149cd

128/545±1/678c

112/033±2/902ab

 28روزگی

141/274±3/073

152/796±2/616

153/095±6/910

158/945±1/830

170/465±1/866

172/797±4/693

174/304±5/253

162/518±1/606

 35روزگی

a

165/802±4/845a

ab

182/127±5/275ab

ab

181/027±6/641ab

abc

185/834±2/870ab

bc

202/410±4/003b

bc

202/907±2/859b

c

204/012±6/422b

bc

192/922±3/085b

دریافت غذا

14-7

67/428±2/664

69/000±1/626

69/102±0/948

80/134±5/863

84/550±4/971

72/589±8/876

85/110±0/711

84/957±5/491

14-21

120/007±4/671

114/605±7/555

115/260±9/370

114/575±2/656

134/827±0/225

135/393±4/534

136/059±3/679

114/677±5/563

21-28

147/046±4/258

150/086±6/300

159/707±5/951

163/037±1/249

156/071±7/767

163/809±13/926

158/674±11/577

178/117±1/704

28-35

148/329±6/513

155/978±16/900

147/235±2/327

148/267±7/239

152/167±3/155

148/426±5/242

161/801±5/169

153/846±2/765

7-35

482/809±6/461

489/669±21/976

491/305±14/190

506/012±12/500

532/615±5/172

520/216±17/152

541/643±11/480

531/597±2/885

ضریب تبدیل غذایی

14-7

2/478±0/198

2/352±0/182

2/432±0/068

2/321±0/128

2/357±0/074

2/164±0/237

2/326±0/280

2/371±0/148

14-21

2/781±0/281

2/493±0/080

2/576±0/187

2/534±0/121

2/425±0/046

2/374±0/228

2/408±0/122

2/618±0/059

21-28

3/973±0/080

3/566±0/387

3/610±0/295

3/594±0/087

3/460±0/035

3/466±0/195

3/516±0/185

3/540±0/136

28-35

6/105±0/390

5/636±0/653

5/393±0/559

5/538±0/272

4/985±0/473

5/201±0/835

5/457±0/187

5/122±0/359

7-35

3/649±0/130a

3/303±0/124ab

3/367±0/104ab

3/331±0/126ab

3/164±0/097ab

3/068±0/098b

3/195±0/080ab

3/323±0/062ab

 :abcحروف غیرمتشابه در هر ردید نشاندهنده وجود اخت ف آماری معنی دار بین گروههای مورد مطالعه میباشد (.)p>0/05
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اثر روغن فرار میخک ( )Syzygium aromaticumو ویتامین  Cبر بازده رشد ،مورفولوژی پرزهای روده و

شهاب بهادران و همکاران

…

 -مورفولککوژی پککرزهککای روده :نتددایا مربددوط بدده

(میانگین±انلراف معیار) در دئودنوم ،ژژونوم و ایلئدوم

مورفولوژی پرزهای روده به صدورت میدانگین ارتفداع،

جوجههای گروههای مختلد در سدن  35روزگدی بده

عددددرض ،المینددددا پروپریددددا و مسدددداحت پرزهددددا

ترتیب در جداول  5 ، 4و  6ذکر شده است.

جدول  -4میانگین ارتفاع ،عرض ،المینا پروپریا و مساحت پرزهای دئودنوم در جوجههای گروههای مختلد در  35روزگی بر حسب میلیمتر
(میانگین±انلراف معیار)
ارتفاع

فراسنجه

عرض

)(mm

)(mm

المینا پروپریا

مساحت

)(mm

(mm)2

گروه

میخک (+)150 mgکادمیوم ()40 ppm

0/475±0/030 bcf

0/114±0/010 cf

0/198±0/019 bc

0/170±0/017 bcd

میخک (+)450 mgکادمیوم ()40 ppm

abef

cf

bcf

bdf

ویتامین +)500 ppm( Cکادمیوم ()40 ppm

0/569±0/030 abe

کادمیوم ()40 ppm

c

0/574±0/034

0/120±0/009

0/127±0/010 acf
c

0/387±0/026

0/089±0/008

0/219±0/019

0/206±0/017 bc
c

0/138±0/008

0/220±0/022

0/231±0/024 bef
c

0/110±0/015

میخک ()450 mg

0/731±0/049 eh

0/186±0/009 eh

0/385±0/034 eh

0/427±0/033 eh

میخک ()150 mg

0/649±0/040 aef

0/162±0/012 aef

0/363±0/039 f

0/341±0/039 aef

ویتامین )500 ppm( C

ah

ah

جیره پایه (کنترل)

0/588±0/038 bf

0/798±0/035

0/182±0/010

0/130±0/014 bf

ah

0/377±0/025

0/217±0/009 bf

ah

0/460±0/033

0/246±0/032 bf

 :abcحروف غیرمشابه در هر ستون نشاندهنده وجود اخت ف آماری معنیدار بین گروههای مورد مطالعه میباشد (.)p>0/05

جدول  -5میانگین ارتفاع ،عرض ،المینا پروپریا و مساحت پرزهای ژژونوم در جوجههای گروههای مختلد در  35روزگی بر حسب میلیمتر (میانگین
 ±انلراف معیار)
ارتفاع

فراسنجه

عرض

)(mm

)(mm

المینا پروپریا

مساحت

)(mm

)(mm2

گروه

میخک (+)150 mgکادمیوم ()40 ppm

0/333±0/020 bcdf

0/080±0/006 bcdf

0/201±0/022 abce

0/086±0/010 bcdf

میخک (+)450 mgکادمیوم ()40 ppm

bdf

0/390±0/023

bcdf

0/093±0/008

abe

0/198±0/013

bdf

0/115±0/012

ویتامین +)500 ppm( Cکادمیوم ()40 ppm

bf

0/375±0/019

bcdf

0/097±0/009

bce

0/185±0/014

bd

0/117±0/014

کادمیوم ()40 ppm

ck

0/262±0/014

ck

0/127±0/009

ck

0/053±0/006

c

0/068±0/010

میخک ()450 mg

0/620±0/033 eh

0/152±0/012 eh

0/280±0/024 eh

0/303±0/029 eh

میخک ()150 mg

bfe

0/437±0/037

aef

0/121±0/012

ah

0/274±0/022

bf

0/173±0/025

ویتامین )500 ppm( C

ah

0/645±0/033

ah

0/160±0/010

ah

0/276±0/019

ah

0/314±0/018

جیره پایه (کنترل)

b

0/400±0/024

bk

0/170±0/011

b

0/120±0/012

bcde

0/098±0/009

 :abcحروف غیرمشابه در هر ستون نشاندهنده وجود اخت ف آماری معنیدار بین گروههای مورد مطالعه میباشد (.)p>0/05
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جدول  -6میانگین ارتفاع ،عرض ،المینا پروپریا و مساحت پرزهای ایلئوم در جوجههای گروههای مختلد در  35روزگی بر حسب میلیمتر
(میانگین±انلراف معیار)
ارتفاع

فراسنجه

عرض

)(mm

)(mm

المینا پروپریا

)(mm

مساحت

)(mm2

گروه

میخک (+)150 mgکادمیوم ()40 ppm

abde

0/293±0/010

میخک (+)450 mgکادمیوم ()40 ppm

abde

0/271±0/012

ویتامین +)500 ppm( Cکادمیوم ()40 ppm

abde

0/289±0/013

bcdf

0/070±0/005

bcdf

0/077±0/007

bcdf

0/075±0/004

ade

0/181±0/013

ade

0/174±0/016

ade

0/171±0/009

cdf

0/065±0/005

cdf

0/065±0/006

df

0/068±0/005

کادمیوم ()40 ppm

0/169±0/012 cm

0/056±0/008 c

0/102±0/009 c

0/032±0/006 c

میخک ()450 mg

0/320±0/015 ek

0/121±0/009 ek

0/192±0/011 ek

0/120±0/009 ek

میخک ()150 mg

fk

0/289±0/015

fk

0/106±0/008

fk

0/161±0/011

fk

0/099±0/010

ویتامین )500 ppm( C

ahk

0/295±0/017

ak

0/133±0/010

ak

0/190±0/015

ak

0/128±0/014

جیره پایه (کنترل)

bhk

0/263±0/021

bfh

0/074±0/012

bcdefh

0/085±0/007

bcdf

0/130±0/013

 :abcدر هر ستون حروف غیرمشابه نشاندهنده وجود اخت ف آماری معنیدار بین گروههای مورد مطالعه میباشد (.)p>0/05

نتایا ثبت شده در سه جدول باال نشان داد کده بده
طددور کلددی مسدداحت پرزهددای دئودنددوم و ژژنددوم در

 Cنیز دارای مساحت پدرز بیشدتری نسدبت بده گدروه
کنترل بودند (.)p<0/05

گروههای دریافتکننده ویتامین  Cو میخک به مقددار

 -نتایا مربوط به تعیدین تیتدر آنتدیبدادی بدرعلیده

 450میلیگرم نسبت به گروه کنترل افزایش یافته است

واکسدن نیوکاسد  :یافتددههدای حاصد از تعیددین تیتددر

( .)p<0/05همچنین گروههای دریافتکنندده کدادمیوم

آنتیبادیهای تولیدشده علیه واکسن نیوکاسد  B1بدا

بهع وه میخک به مقدار  450میلدیگدرم و ویتدامین C

استفاده از آزمایش ( HIمهار هماگلوتیناسیون) در سرم

بهع وه کادمیوم نسبت به گروه کنترل مثبت کدادمیوم،

خون پرنددگان گدروههدای مدورد مطالعده در سدن 21

مساحت پرز بیشدتری داشدتند ( .)p<0/05در قسدمت

روزگی ،بهشک میانگین±انلراف معیدار در جددول 7

ایلئوم نیدز گدروه دریافدتکنندده ویتدامین Cبدهعد وه

مشاهده میشود .نتدایا بیدانگر عددم وجدود اخدت ف

کادمیوم دارای مساحت پرز بیشتری نسدبت بده گدروه

معنیدار بین گروههای آزمایشی اسدت ،هدر چندد کده

کنترل مثبدت کدادمیوم داشدت ( .)p<0/05گدروههدای

بیشترین عیار آنتیبادی مربوط به گدروههدای دریافدت

دریافتکننده میخک به مقدار  450میلیگرم و ویتامین

کننده ویتامین  Cو میخک به مقدار  450میلیگرم بود.
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اثر روغن فرار میخک ( )Syzygium aromaticumو ویتامین  Cبر بازده رشد ،مورفولوژی پرزهای روده و

شهاب بهادران و همکاران

…

جدول  -7میانگین تیتر آنتیبادی تولیدشده علیه واکسن نیوکاس  B1در سرم خون جوجههای گروههای مختلد در  21روزگی
(میانگین  ±انلراف معیار)
پارامتر مورد سنجش

تیتر آنتیبادی

گروه دریافت کننده
میخک ( + )150 mgکادمیوم ()40 ppm

1/875±0/350

میخک ( + )450 mgکادمیوم ()40 ppm

1/750±0/250

ویتامین  + )500 ppm( Cکادمیوم ()40 ppm

1/750±0/412

کادمیوم ()40 ppm

1/000±0/267

میخک ()450 mg

2/125±0/398

میخک ()150 mg

1/875±0/350

ویتامین )500 ppm( C

2/375±0/375

جیره پایه (کنترل)

1/875±0/350

 :abcحروف غیرمشابه در هر ستون نشاندهنده وجود اخت ف آماری معنیدار بین گروههای مورد مطالعه میباشد (.)p>0/05

جدول  -8نتا یا شناسایی شده در ترکیبات فرار گیاه میخک با استفاده از روش

GC/MS

ترکیب

میزان به درصد

(شاخص بازداری)

زمان بازداری ترکیب

اوژنول

77/63

1365/335

18/175

ایزو اوژنول

0/65

1387/06

18/86

بتا کاریوفیلن

9/54

1421/934

19/937

آلفا هیومولین

1/33

1456/262

20/984

دلتا کادینن

0/2

1524/656

23/07

اوژنول استات

0/07

1587/019

24/852

کاریوفیلن اکسید

0/28

1587/019

24/852

شدن کریپتها در حضور مواد سمی میتواند حاصد

بحث و نتیجهگیری

شود ( .)Viveros et al., 2011نشان داده شدده اسدت

ررفیددت آنتیاکسددیدانی مخدداط روده پرندددگان در

که ترکیبات اکسیدان و همچنین استر های تغذیدهای

ملافظت از دیواره روده در برابر فعالیت رادیکالهدای

میتوانند منجر به اثر منفی بر س مت دستگاه گدوارش

آزاد اکسددینن بددا منشددأ غددذایی ،متابولیسددم مخدداط و

و ارتفدداع پرزهددای روده گردندد .در ایددن بددین فلددزات

پاسد های التهددابی بدده میکروبهددا بسددیار بددا اهمیددت

سنگین با ایجاد رادیکالهای آزاد سبب ایجاد اسدتر

میباشد ( .)McLean et al., 2005وضعیت مخداط و

اکسیداتیو و آسیب سلولی میشدوند ( Burkholder et

ساختار میکروسکوپی آن شاخص خوبی از پاس روده

.)al., 2008; Kaminski et al., 2007

بده مدواد فعدال در خدوراك مدیباشدد و تغییدرات
مورفولوژیک روده مانند ایجاد پرزهای کوتاهتر و عمیب
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( )p<0/05وزن بدن کمتدری نسدبت بده گدروه کنتدرل

سال  2014طی مطالعه خود گزارش کردند که اسدتفاده

داشت که نشان دهنده اثر منفی کدادمیوم بدر وزن بددن

از  300 mg/kgروغن فرار میخک در جیره جوجههای

مددیباشددد .همچنددین گددروه کنتددرل نسددبت بدده گددروه

گوشتی منجر به بهبدود دریافدت غدذا ،افدزایش وزن و

دریافتکننده فقدط کدادمیوم (گدروه کنتدرل کدادمیوم)

بددازده رشددد مددیشددود (.)Ghazanfari et al., 2014

ضریب تبدی غذایی بهتری داشت ،هر چندد اخدت ف

ارتا

و همکداران نیدز در سدال  2005بدا اسدتفاده از

از نظددر آمدداری معنددیدار نبددود ( .)p>0/05همچنددین

ترکیب سه روغن فرار میخک ،پونه کوهی و رازیانه بدا

گروههای دریافتکننده مقادیر  100و  450میلیگرم از

غلظت  200ppmدر جیره جوجههای گوشتی ،افزایش

روغن فرار گیاه میخدک و گدروه دریافدتکنندده ppm

وزن و کاهش ضریب تبدی غذایی را گزارش کردندد

 500ویتامین  Cدر سن  21روزگی به طور معندیداری

(.)Ertas et al., 2005

( )p<0/05وزن بدنی باالتری از گروه کنترل داشتند که

از طرف دیگر نتدایا بده دسدت آمدده در پدنوهش

نشاندهنده اثر مثبت این ترکیبات بر وزن بدن پرندگان

حاضر بیانگر اثرات مخرب کادمیوم بر ریخدتشناسدی

مدورد آزمددایش میباشددد .عد وه بدر ایددن گددروههددای

روده به صورت کداهش معندیدار در ارتفداع و سدطج

دریافتکننده میخدک و ویتدامین  Cنسدبت بده گدروه

جددذب پرزهددای قسددمتهددای مختلددد روده اسددت

کنترل ضریب تبدی غذایی بهتری داشتند هر چند این

( ،)p<0/05که این یافتهها در مشابهت با نتایا مطالعده

اخددت ف از نظددر آمدداری معنددیدار نبددود (.)p>0/05

ویرا و همکاران در سال  2010میباشد که طی تلقیب

گروههای مواجههشده با کادمیوم که روغن فرار میخک

خود دریافتندد کدادمیوم باعد

پرزهدای

را به مقدار 450میلیگرم و یا ویتدامین  Cرا بده مقددار

روده ،افزایش فاصله بین آنتروسدیتهدا و کنددهشددن

 500 ppmدر جیددره روزاندده دریافددت کددرده بودنددد،

برخددی از آنهددا در قسددمت دوازدهدده روده بلدددرچین

نسبت به گدروه دریافدتکنندده فقدط کدادمیوم (گدروه

ژاپنی شده اما تأثیری بر ساختار سلولهای جامیشک

کنترل کادمیوم) ،وزن بدنی باالتری داشتند هرچند ایدن

نداشته است ( .)Viera et al., 2010همچندین مطالعده

اخت ف هم از نظر آمداری معندیدار نبدود .امدا گدروه

کامینسددکی و همکدداران در سددال  2007نشددان داد کدده

دریافتکننده میخک به مقدار  450میلیگرم نسبت بده

تجما کادمیوم در آنتروسیتهدا باعد

پراکسیداسدیون

گروه کنترل کادمیوم بهطور معنیداری ضدریب تبددی

لیپیدها میشود که نتیجه آن آسیب بده مخداط روده در

غذایی بهتری داشت ( .)p<0/05در پایان دوره پرورش

اثر آپوپتوز سلولها اسدت (.)Kaminski et al., 2007

بیشترین وزن بدنی و بهترین ضدریب تبددی خدوراك

کرسپو و همکاران نیز در سال  2006گزارش کردهاندد

مربوط به گروههای دریافدتکنندده مقدادیر 500 ppm

که استفاده از کادمیوم در جیدره مداهی قدزلآال باعد

ویتامین  Cو  450و 100میلیگرم روغن فرار میخک و

اخت ل در مورفولوژی پرزهای روده میانی و خلفدی و

کمتددرین وزن بدددنی و ضددعیدتددرین ضددریب تبدددی

اخت ل در جذب یدونهدا مدیگدردد ( Crespo et al.,

خوراك هم مربوط به گروه دریافتکننده فقط کادمیوم

 .)1986همچنین گزارش شده که کادمیوم میتواند بده

(گروه کنترل کادمیوم) بدود .غضدنفری و همکداران در

اندددامکهددای سددلولی از جملدده میتوکندددری و شددبکه

نکدروز رأ
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آندوپ سدمی آسدیب برسداند (.)Viera et al., 2010

کادمیوم به تنهایی ،کمتر تلت اثرات منفی این فلدز بدر

ماتوویچ و همکاران نیز در سال  2012نشان دادند کده

پرزهای روده قرار گرفتهاند و به طور معنیداری اندازه

مصرف خوراکی کلرید کادمیوم در جیدره مدوشهدای

و مسدداحت جددذب بیشددتری داشددتند ( .)p<0/05ایددن

افزایش معنیداری در مقادیر رادیکدال

اثرات مثبت روغن فرار میخک بر مورفولوژی پرزهای

سدددوپر اکسدددید ( )O2-و سدددطو مدددالوندیآلدئیدددد

روده و به دنبال آن بر پارامترهای رشد بلدرچین ژاپنی

( )malondialdehydeاندازهگیریشده در کبد شدده و

را میتوان به ترکیبات آنتیاکسدیدانی و ضددمیکروبدی

نیددز بدده طددور معنددیداری فعالیددت آنددزیم سوپراکسددید

موجود در روغن فدرار میخدک مانندد ف وونوئیددها و

دیسموتاز را کاهش میدهد (.)Matovic et al., 2012

موندوتروپنهددا نسددبت داد ،چدرا کدده ترکیبددات فنددولی

عبدالجلی و شوهایمی در سال  2013گدزارش دادندد

روغنهای فرار عامد مدرثری در بده تدأخیر اندداختن

که اضافه کردن کادمیوم با مقادیر  50 ،25و 100 ppm

روند مرگ برنامدهریدزی شدده سدلول ( )apoptosisو

به جیره ماکیان ،بر وزن کلی بدن و وزنگیری ارگانها

نکروز ناشی از استر

اکسیداتیو در بافتها میباشدند

تدداثیر منفددی دارد ( Abduljaleel and Shuhaimi,

( .)Bakkali et al., 2008همچنددین ایددن ترکیبددات

 .)2013همچنین سانتآنا و همکداران در سدال 2005

میتوانند با افزایش کارآیی آنزیمهای دخی در سیستم

با کادمیوم کلراید به مددت  28روز

آنتیاکسیدانی بدن همانند گلوتداتیون ردوکتداز ،بدرای

کدداهش وزن بدددن در

س متی مصرفکننده مناسب باشند ( Bahrami et al.,

بلدرچین ژاپنی مدیگدردد (.)Sant’Ana et al., 2005

 .)2011همچنین وینگی آنتیاکسیدانی ترکیبات فندولی

بهنظر میرسد که بخشی از اثدرات منفدی کدادمیوم بدر

به دلی قابلیت احیاءکنندگی آنها میباشدد کده اجدازه

عملکرد رشد را میتوان بده تدأثیر منفدی ایدن فلدز بدر

مددیدهددد بددهعنوان عامدد احیاءکنندددگی دناتورهددای

جذب عناصر معدنی ضروری برای رشد پرنده نسدبت

هیدروژن و ک تکنندههای آهن عم نمایند ( Miller

داد ،بهطوریکه ویرا و همکاران در سدال  2010نشدان

 .)et al., 2000گزارش شده است که ترکیبدات آنتدی-

صلرایی باع

دریافتند که تما

بدده صددورت معنددیداری باع د

دادند که کادمیوم با جذب روی ،آهن و مد
نموده و باع

تدداخ

بروز کمبود این فلزات میشود ( Viera

.)et al., 2010

اکسیدانی ،سلولهای اپیتلیال روده را در مقاب آپوپتوز
ناشی از استر
باع

اکسیداتیو ملافظت کرده و در نتیجده

افزایش رشدد سدلولهدای بافدت اپیتلیدال روده

اما یافتههای به دست آمده از مطالعه حاضر ،بهطور

میشوند ( .)Miller et al., 2001دورمدان و همکداران

کلی نشاندهندده اثدرات مثبدت معندیدار روغدن فدرار

در سال  2000طی تلقیقی در شرایط آزمایشگاهی ،بدا

میخددک بددر اندددازه و سددطج جددذب پرزهددای روده در

اضافه کردن اسان

گ میخدک بده زرده تخدممدر و

قسمتهای دئودنوم ،ژژونوم و ایلئوم نسبت بده گدروه

انددددازه گیدددری Thiobarbituric acid ( TBARS

کنتددرل مددیباشددد ( .)p<0/05همچنددین گددروههددای

 )reactive substancesدر زمانهددای مختلددد نشددان

مواجههشده با کادمیوم که عصاره میخدک را در جیدره

دادند که گ میخک دارای اثرات آنتیاکسیدانی خدوبی

دریافت کردهاند ،نسبت به گدروههدای دریافدتکنندده

اسددت ( .)Dorman et al., 2000همچنددین ارزیددابی
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گد میخدک در شدرایط

گرمایی گزارش کرد که استفاده از ویتامین  Cدر جیدره

در

افزایش دریافت مواد غدذایی ،وزن و نیدز بهبدود

آزمایشگاهی نشان داده است که توانایی این اسان

باع

پاكسدازی رادیکالهدای آزاد همچدون α,α-( DPPH

ضریب تبدی میگردد ( .)Motasem, 2012سداهین و

(2,2-

همکارن در سدال  2003نیدز دریافتندد کده اسدتفاده از

;azino-bis

ویتامین  Cدر جیدره جوجدههدای گوشدتی مدیتواندد

 )diphenyl-β-picryl-hydrazylو

ABTS

3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic
 )acidقاب مقایسه و حتدی در برخدی مدوارد بدیش از

ترکیبددات آنتددیاکسددیدان اسددتاندارد همچددون آلفددا-
توکدددوفرول ( ،)α-tocopherolترولدددوک
hydroxyanisole( BHA

(،)trolox
و BHT

)butylated

( )butylated hydroxytolueneبوده است ( Gülçina

 .)et al., 2012; Jirovetz et al., 2006عبددالوهاب و
همکاران در سال  2005در تلقیب خدود دریافتندد کده
روغن میخک میتواند اثرات آنتیاکسیدانی مناسبی بده
دنبال مصدرف آف توکسدین در مدوشهدای صدلرایی
داشددته باشددد (.)Abdel-Wahhab and Aly, 2005
مختار در سال  2011طی بررسدی اسدان

میخدک در

جیره جوجههای گوشتی ،بهبود در مصرف خدوراك و
عملکرد را در جوجههای گوشتی مشاهده کرد ،که این
بهبود را مربدوط بده اثدرات مثبدت اسدان

میخدک در

دستگاه گوارش دانست (.)Mukhtar, 2011
همچنین نتایا تلقیب حاضدر نشداندهندده اثدرات
مثبت ویتامین  Cبر شاخصهای رشد ،اندازه و سدطج
جددذب پرزهددای روده در بل ددرچین ژاپنددی مددیباشددد
(جداول  5 ،4و  .)6بهطوریکه یافتههای ایدن مطالعده
نشان داد ،افزودن ویتامین  Cهم بده میدزان 500 ppm
در جیره غذائی روزانه میتواند اثرات منفی کادمیوم بر
پرزهای روده را کاهش داده و سبب بهبود وزن نهدایی
در بلدرچین ژاپنی شدود .در ایدن ارتبداط موتاسدم در
سال  2012با بررسدی اثدر ویتدامین  Cبدر عملکدرد و
ایمنددی جوجددههددای گوشددتی تلددت شددرایط اسددتر

دریافت مدواد غدذایی ،میدزان افدزایش وزن و ضدریب
تبدی غذایی را بهبود بخشد ( .)Sahin et al., 2003از
طرف دیگر در تلقیدب حاضدر ،بلددرچینهدای گدروه
دریافتکننده ویتامین  Cبده طدور معندیداری ارتفداع،
عرض و مساحت پرز بیشتری نسبت به گدروه کنتدرل
( )p<0/05و از طرفی هم پرندگان گروه دریافتکنندده
ویتامین  Cهمراه با کادمیوم بهطور معنیداری مساحت
پرز بیشتری نسبت به گروه دریافتکننده فقط کادمیوم
(گروه کنترل کادمیوم) داشتند ( .)p<0/05این نتایا که
با بهبود پارامترهای رشد در گروههدای دریافدتکنندده
ویتامین  Cمرتبط است ،در توافب با نتایا بهدست آمده
توسط میلر و همکداران در سدال  2001مدیباشدد کده
نشان دادند کاربرد آنتیاکسیدانهایی نظیدر ویتدامین C

در جیره غذایی ،از سلولهدای اپیتلیدال روده در برابدر
عوام اکسیدان ناشی از استر

ملافظت کرده و منجر

به افزایش رشد سلولهای اپیتلیال میشود ( Miller et

 .)al., 2001در تلقیب زمانی مقدم و همکاران در سال
 2009نیدز افدزایش معندیدار طدول ،عدرض و سدطج
پرزهای روده کوچک (دئودنوم و ژژونوم) جوجههای
گوشتی مبت بده هیپرتانسدیون ریدوی کده بدا سدطو
مختلد ویتامین  Cبه عنوان یدک مداده آنتدیاکسدیدان
تغذیه شدند ،در مقایسه بدا جیدره شداهد مشداهده شدد
( .)Zamani Moghaddam et al., 2009اردوگدان و
همکاران نیز در سال  2005طی مطالعه خدود بده ایدن
نتیجدده رسددیدند کدده اسددتفاده از ویتددامین  Cدر جیددره

145

اثر روغن فرار میخک ( )Syzygium aromaticumو ویتامین  Cبر بازده رشد ،مورفولوژی پرزهای روده و

شهاب بهادران و همکاران

…

جوجههای گوشتی میتواند اثدرات تخریدب ناشدی از

در این مطالعه در مورد وضعیت ایمنی گدروههدای

اکسیداتیو به دنبال مصرف کدادمیوم را کداهش

تلت آزمدایش ،هدیچگونده اخدت ف آمداری مشداهده

استر

دهد (.)Erdogan et al., 2005
از طرف دیگر اثرات مثبت روغن میخک بر انددازه

نگردید .عدم تاثیر مثبت ترکیبات گیاهی دیگر بر تیتدر
آنتیبادی علیه ویرو

نیوکاس توسط برخی ملققین

و سطج جدذب پرزهدای روده کده در تلقیدب حاضدر

دیگر نیز گزارش شده است کده مدیتواندد بدا مطالعده

مشاهده گردید را میتوان به بهبود فلدور طبیعدی روده

حاضر مطابقت داشته باشدد .بهدادوران و همکداران در

در گروههای دریافتکننده روغدن میخدک نسدبت داد.

سال  2014در تلقیب خود به این نتیجده رسدیدند کده

در ایددن خصددوص ملمدددی و همکدداران گددزارش

استفاده از پودر سیر در جیره جوجههای گوشتی هدیچ

نمودهاندد کده اسدان

میخدک دارای ترکیبدات ضدد

تاًثیری بر تیتر آنتیبادی علیه ویرو

نیوکاسد نددارد

میکروبی مانند مونوترپنها و ف وونوئیدها میباشد که

( .)Bahadoran et al., 2014صدفدر و همکداران در

ضمن بهبود عملکرد رشد و فلور موجدود در دسدتگاه

سال  ،2016بدا اسدتفاده از زنجبید  ،سدیر ،آلوئدهورا و

گوارش ،همانند آنتیبیوتیکهای ملرك رشدد سدبب

زردچوبدده در جیددره جوجددههددای گوشددتی ،تفدداوت

س متی دسدتگاه گدوارش پرندده و همچندین تقویدت

معنیداری را در تیتر آنتیبادی ضد ویدرو

سیستم ایمنی میشدود (.)Mohammadi et al., 2013

بین تیمارهای آزمایشی و تیمار شاهد مشاهده نکردندد

عقیده بر این است که فلور میکروبدی طبیعدی دسدتگاه

(.)Safdar et al., 2016

گوارش میتواند تأثیر قاب توجهی بر سد متی و بهدره
وری طیور گوشتی داشته باشد .بدین ترتیب هدرگونده
اخت ل در فلور مذکور میتواند به علت استقرار عوام
بیماریزا یا باکتریهای کاهشدهنده رشدد ،بدا اثدرات
مضر همراه گدردد .در واقدا میکروفلدور روده نده تنهدا
باع

افزایش تدوده روده مدیگدردد ،بلکده در حضدور

میکروبهای آن ،سرعت جایگزینی سلولهدای بافدت
روده تا  40درصد افزایش مییابد (.)Visek, 1978
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نیوکاسد

سپاسگزاری
نویسندگان از معاونت پنوهشی دانشگاه شهرکرد و
پرسن ملترم دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد که
در این پنوهش همکداری نمودندد تشدکر و قددردانی
مینمایند.

تعارض منافع
نویسندگان اع م مدیدارندد کده هدیچگونده تضداد
منافعی ندارند.
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Abstract
Environmental pollution and occupational exposure to toxic metals, such as mercury, cadmium
and lead, causes chronic and malignant diseases with significant complications in the majority
of body tissues. Increased production of free radicals and reduced antioxidant activity is
considered as the main factor for the incidence of lesions resulting from cadmium poisoning.
The aim of this study was to evaluate the effect of clove essential oil and vitamin C on growth
performance, intestinal villi morphology and immune response to Newcastle live vaccine of
Japanese quails challenged with cadmium. A total of 240 one-day old quails were divided into 8
groups with 30 quails in each group (3 replicates with 10 birds). Groups 1 and 8 received basal
diet; groups 2 and 7 basal diet + 500 ppm vitamin C in the diet; groups 3 and 5 received basal
diet + 150 mg/kg of the diet clove essential oil; and groups 4 and 6 received basal diet + 450
mg/kg of the diet clove essential oil. Cadmium chloride (40 ppm) was added to the drinking
water of groups 1, 2, 3 and 4 during the experimental period (days 7-35). On day 21, 9 blood
samples were collected from each group and segments of duodenum, jejunum and ileum of 9
quails from each group were isolated and sampled on day 35. The results indicated that groups 6
and 7 had significantly (p<0.05) greater body weight, villi dimensions and absorptive surface
than the control group. Also groups 2, 4 and 8 had a significant increase of the intestinal villi
dimensions and absorptive surface in different segments of the intestine compared to group 1
(p<0.05). In conclusion, the results of the present study showed that adding vitamin C and clove
essential oil to the diet of Japanese quails had positive effects on growth parameters and
intestinal villi absorptive surface and also alleviated the negative effects of cadmium on body
weight and intestinal villi absorptive surface in these birds.
Conflict of interest: None declared.
Keywords: Clove, Vitamin C, Cadmium, Intestinal morphology, Quail.
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