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مطالعه هیستومورفومتری لوزه سکومی ،بورس فابریسیوس و تیموس
جوجههای گوشتی تغذیه شده با گیاه نعناع فلفلی
سمیه حامدی* ،1طهورا شمالی ،2رضا

زینعلیتاجانی1

بیماريها بویژه بیماريهاي عفونی و عدم کارایی واکسیناسیون

چکیده
به عنوان یک گیاه تحریک

می باشد .در همین راستا ،امروزه استفاده از شیوه پرورش

کننده ایمنی بر ویژگیهاي بافتی بورس فابریسیوس ،لوزه سکومی و تیموس،

متراکم ماکیان که در آن گلههاي بزرگ با تراکم باال پرورش داده

به منظور تعیین تاثیر نعناع فلفلی

)(Mentha piperita

تعداد  04قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه نژاد راس  843با استفاده از طرح
کامالً تصادفى به  5گروه  3تایی تقسیم شدند .چهار گروه اول ،گروههاي آزمایش
و گروه آخر ،گروه شاهد درنظر گرفته شد .پودر خشک نعناع در گروههاي

میشوند ،سبب شده است که خطر ایجاد و گسترش
بیماريهاي عفونی در میان پرندگان افزایش یابد .رهیافتهاي

آزمایشی به ترتیب به میزان  04،04،04و  34گرم به ازاي هر کیلوگرم دان

متفاوتی از جمله انجام واکسیناسیون و آنتی بیوتیک درمانی به

مصرفی به مدت  6هفته به جیره اضافه گردید .پس از پایان دوره و کشتار

منظور کاهش دادن خطر آلوده شدن پرندگان به کار گرفته

جوجهها از اندامهاي مذکور نمونه بافتی اخذ و مقاطعی با روش معمول
رنگآمیزي هماتوکسیلین ـ ائوزین تهیه گردید .پارامترهاي هیستومورفومتریک هر

میشوند .این روشها هرچند که سودمند هستند اما نقاط

ANOVA

ضعف قابل توجهی نیز دارند ،از جمله اینکه استرس ناشی از

مقایسه شدند .مصرف نعناع فلفلی در بورس فابریسیوس به صورت وابسته به

واکسیناسیون میتواند مشکل ساز باشد .از سوي دینر وجود

ارگان توسط گراتیکول خطی اندازهگیري و دادهها با روش آماري

دوز سبب افزایش معنی دار طول پلیکا و تعداد فولیکولهاي لنفاوي در گروههاي
آزمایشی در مقایسه با گروه شاهد شد .همچنین مصرف جیره حاوي نعناع در

مقاومتهاي میکروبی و مساله وجود باقیمانده هاي دارویی در

لوزه سکومی سبب افزایش معنیدار تراکم واحدهاي فولیکولی و ضخیم و کوتاه

مواد غذایی مورد استفاده انسان ،محدودیتهایی را در استفاده از

شدن کرکها گردید و در تیموس نیز موجب افزایش معنیدار ضخامت لوبولها

آنتی بیوتیکها بوجود آورده است.

در گروههاي آزمایشی نسبت به گروه شاهد شد .نتایج نشان داد ،اضافه نمودن
گیاه نعناع فلفلی در جیره غذایی در طول دوره پرورش بخصوص در دوزهاي
باالتر میتواند سبب تحریک و توسعه ساختارهاي بافتی مربوط به سیستم ایمنی

گیاهان دارویی از هزاران سال پیش نقش بسیار مهمی در حفظ
سالمت و بهبود کیفیت و زندگی انسان ها دارند و داراي

در جوجههاي گوشتی شود.

پتانسیل استفاده به عنوان محرک رشد غیر آنتی بیوتیکی در

واژگان کلیدی :بافتشناسی ،نعناع فلفلی ،جوجه گوشتی ،بافتهاي لنفاوي

جیره جوجههاي گوشتی میباشند (03و .)7نتایج تحقیقات

تاریخ دریافت 55/3/06 :تاریخ پذیرش55/00/04 :

مختلف نشان داده که استفاده از برخی گیاهان دارویی و
مشتقات آنها به عنوان محرک رشد باعث بهبود راندمان تولید

مقدمه
در سالهاي اخیر با توجه به افزایش جمعیت بشر و نیاز به
تامین غذاي سالم ،صنعت پرورش طیور گوشتی به علت ارزش
غذایی باال ،تعادل اسیدهاي آمینه ،تعداد کم بیماريهاي مشترک
انسان و طیور و صرفه اقتصادي در ایران و جهان گسترش یافته
اسـت .از جملـه چالشهاي پیش رو در این صنعت ،وجـود

و عملکرد جوجههاي گوشتی شده است (05و .)8،0نعناع
فلفلی با نام علمی  Mentha piperitaگیاهی از خانواده
 Lamiaceaeمیباشد که به طور وسیع در کشورهاي مصر،
عربستان ،ایران ،پاکستان ،هند و ترکیه کشت میشود ،البته
میتوان آن را در اکثر نقاط آب و هوایی دنیا به استثناي مناطق
خیلی سرد کشت کرد (.)08

* 0ــــ گـــروه علـــوم پایـــه ،دانشـــکده دام،زشـــکی ،واحـــد کـــرل ،دانشـــناه آزاد اســـالمی ،البـــرز ،ایـــران

sahar_hamedi@yahoo.com
 0ـ گروه علوم پایه ،دانشکده دام،زشکی ،دانشناه شیراز ،شیراز ،ایران
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در برخی از مناطق جنوبی سلسه جبال زاگرس ،مردم روستایی

و در قفسهاي جداگانه در بخش طیور دانشکده دام،زشکی

تاکید زیادي بر تغذیه جوجهها با نعناع در اوایل دوره رشد

دانشناه آزاد کرل ننهداري شدند.

دارند ،مصرف مقادیر زیاد نعناع در جیره غذایی طیور ،به ویژه

چهار گروه به عنوان تیمار و یک گروه به عنوان شاهد در نظر

در اوایل دوره رشد آنها ،از رشد و نمو میکروبها و باکتريها

گرفته شد .برنامه هاي پرورشی ،بهداشتی و واکسیناسیون براي

و در نتیجه مرگ و میر جوجهها جلوگیري میکند .همچنین

همه گروهها یکسان انجام گردید و از جیره هاي غذایی و

اسانس نعناع سبب افزایش فعالیت فاگوسیتیک ماکروفاژها،

برنامه واکسیناسیون مندرل در راهنماي پرورش این نژاد

افزایش میزان اکسید نیتریک پالسماي خون و فعال سازي ایمنی

استفاده گردید .بدین صورت که دماي محیط در طول هفته

ذاتی و پاسخ ایمنی هومورال سیستم ایمنی جوجهها میشود(.)7

اول  88±0درجه سانتیگراد تنظیم شده و س،س هر هفته 0

از سوي دینر عصاره این گیاه خاصیت ضد باکتریایی داشته و

درجه سانتی گراد کاهش داده شد تا اینکه از روز  00به بعد

در کنترل انواع باکتريها نقش دارد ،عالوه بر این عصاره نعناع

بصورت ثابت در  00±0درجه سانتیگراد ننهداشته شد.

باعث خوش طعم شدن گوشت جوجهها نیز میگردد (.)0

برنامه نوردهی شامل  08ساعت روشنایی و یک ساعت

نعناع فلفلی داراي  0/0تا  0/5درصد روغنهاي فرّار است که 84

تاریکی در  7روز اول و متعاقبا  05ساعت روشنایی و 5

تا  %74آن را منتول تشکیل میدهد( .)5با توجه به این موضوع

ساعت تاریکی تا انتهاي دوره بود.

که ترکیب منتول بیشترین میزان متابولیت ثانویه موجود در

گیاه نعناع فلفلی از فروشندگان محلی خریداري شده و یک

اسانس این گیاه میباشد و با در نظر گرفتن اینکه ترکیبات

نمونه از آن توسط گیاه شناس تایید شد .س،س قسمت هاي

فالونوئیدي به میزان  %00در اسانس این گیاه وجود دارد و از

هوایی گیاه نعناع فلفلی جدا شده و پس از خشک شدن در

آنجا که ترکیبات فالنوئیدي داراي فعالیت ضد میکروبی

سایه آسیاب شده و با مقادیر  04 ،04 ،04و  34گرم بر

میباشند ،میتوان این ترکیبات را به تنهایی و یا در تعامل با

کیلوگرم غذا به مدت  6هفته به جیره اضافه شد .گروه شاهد

یکدینر بعنوان عامل موثر ضد میکروبی مورد بررسی قرار داد

جیره رایج بدون نعناع دریافت کرد.

(5و .)3

در انتهاي دوره (پایان هفته ششم) کشـتار انجـام گرفـت .پـس

با توجه به این که تاکنون مطالعهاي در خصوص تاثیر این گیاه

ازکشتار جوجهها ،بورس فابریسیوس ،لوزه سکومی و تیمـوس

دارویی بر ویژگیهاي بافتی و هیستومورفومتریک بورس

آنها از بدن سـریعاً خـارل و در محلـول بـافر فرمـالین پایـدار

فابریسیوس ،لوزه سکومی و تیموس جوجههاي گوشتی انجام

گردید .پس از انجام مراحل معمول بافت شناسی و تهیه بـرش

ننردیده است ،هدف از این پژوهش ،ارزیابی اثرات افزودن گیاه

هاي  6میکرونی ،مقاطع با رنگ آمیزي هماتوکسیلین و ائوزین

نعناع فلفلی در مقادیر مختلف به جیره جوجههاي گوشتی بر

رنگ آمیزي و با میکروسکوپ نوري مورد مطالعه قرار گرفتند.

ویژگیهاي بافتی و هیستومورفومتریک بورس فابریسیوس ،لوزه

نناره هاي میکروسکوپی تهیـه گردیـد و ارتفـاع پلیکـا ،قطـر

سکومی و تیموس جوجههاي گوشتی است.

فولیکولهاي لنفـاوي و ضـخامت قسـمت مرکـزي و قشـري
فولیکول در بورس فابریسـیوس ،قطـر لوبـولهـا و ضـخامت

مواد و روش کار

قســمت مرکــزي و قشــري در تیمــوس و طــول فوســوال

تعداد  04قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه نژاد راس  843با

) ،(Fossulaعرض و طول واحـد فولیکـولی ،طـول و عـرض

استفاده از طرح کامالً تصادفى به  5گروه  3تایی تقسیم گردید

کرک در لوزه سکومی توسط گراتیکـول خطـی مـدرل انـدازه
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گیري گردید .همچنین تعداد فولیکولهاي لنفاوي در هر پلیکـا

بر کیلوگرم اختالف آماري معناداري نداشت ولی با گروه شاهد

در بورس فابریسیوس شـمارش شـد .سـ،س داده هـا توسـط

و گروه تیمار با نعنـاعی 04گـرم بـر کیلـوگرم اخـتالف آمـاري

روش آماري  ANOVAو آزمون تعقیبی  Tukeyمورد ارزیـابی

معناداري را نشان داد) .(P<4/45قطر فولیکول ،ضخامت قشـر و

قــرار گرفتنــد و ســطم معنــی داري  p< 4/45بــراي تمــامی

مرکــز فولیکــول در گــروه شــاهد و گروههــاي آزمایشــی نعنــاع

مقایسهها در نظر گرفته شد.

04،04،04و 34گــرم بــر کیلــوگرم اخــتالف آمــاري معنــاداري
نداشت) .(P≥4/45تعداد فولیکولها ،در گروه تیمار با نعنـاع 04

نتایج

گرم بر کیلوگرم در مقایسه باگروه شـاهد ،اخـتالف معنـاداري را

بورس فابریسیوس

نشان نداد ) .(P≥4/45در حالیکه گروههاي تیمار با نعنـاع 04،04

طول پلیکا در گروه شاهد و گروههاي تیمار با نعناع  04،04و04

و  34گرم بر کیلوگرم در مقایسه با گروه تیمار نعناع  04و شاهد

گرم بر کیلوگرم اختالف آمـاري معنـاداري نداشـت (.) P≥4/45

افزایش آمـاري معنـاداري را نشـان دادنـد)( (P<4/45جـدول و

در گروه دریافت کننده  34گرم بر کیلوگرم نعناع بیشترین طـول

نناره .)0

پلیکا مشاهده شد که با گروههاي آزمایشی نعنـاع  04و  04گـرم
جدول 0ـ نتایج هیستومورفومتریک بورس فابریسیوس جوجه گوشتی  00روزه ).(Mean±SD
پارامتر
طول پلیکا )(µm

تعداد فولیکول در

ضخامت مرکز فولیکول

ضخامت قشر فولیکول

قطر فولیکول

گروه

هر پلیکا

)(µm

)( µm

)(µm

شاهد

07/07±5/00a

047/44±88/84

50/44±5/74

060/44±85/04

6050/44±0000/44a

نعناع04 g/kg

84/40±7/05 a

000/44±00/84

50/44±04/74

075/44±07/74

6400/44±0047/44a

نعناع04 g/kg

b

85/04± 8/78

000/44±00/04

55/44±5/84

067/44±06/74

a,b

7458/44±0005/44

نعناع04 g/kg

b

85/64±3/00

005/44±00/64

55/44±5/74

070/44±06/04

a,b

7435/44±0805/44

00/58±04/04

004/44±04/84

50/44±04/74

070/44±06/74

نعناع34 g/kg

b

b

3000/44±0567/44

حروف اننلیسی نامتشابه در هر ستون بیاننر اختالف آماري معنیدار میباشد) . (P<./.5

BF
BF

الف

ب

نناره :0بورس فابریسیوس جوجه گوشتی گروه شاهد (الف) و نعناع( 34 g/kgب) :BF ،فولیکول بورس( رنگ آمیزي  -H&Eطول بار044 :
میکرومتر)
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لوزه سکومی

اختالف آماري معناداري با گروه تیمار با نعناع04

نتایج هیستومورفومتریک لوزه سکومی نشان داد عرض واحد

بود). (P<4/45

فولیکولی ،در گروه شاهد و گروههاي تیمار با نعناع 04و04

طول فسوال در گروه شاهد و گروههاي تیمار با نعناع

گرم بر کیلوگرم اختالف معناداري ندارد) .(P≥4/45در

 04،04،04و 34گرم بر کیلوگرم اختالف آماري معناداري

گروههاي تیمار با  04و  34گرم بر کیلوگرم عرض واحدهاي

نداشت).(P≥4/45

فولیکولی نسبت به گروه شاهد کاهش یافته بود که داراي

عرض کرک در گروههاي تیمار با نعناع 04،04،04و34

اختالف آماري معناداري با سایر گروهها و همچنین با

نسبت به گروه شاهد اختالف آماري معناداري را نشان

یکدینر بودند).(P<4/45

داد) (P<4/45طول کرک در گروههاي آزمایشی نعناع

طول واحدهاي فولیکولی در گروههاي تیمار با نعناع 04،04

 04،04،04و  34گرم بر کیلوگرم نسبت به گروه شاهد

و  04گرم بر کیلوگرم و گروه شاهد اختالف آماري معناداري

کاهش یافته بود که در گروه آزمایشی  04،04و  34گرم بر

را نشان نمیدهد) .(P≥4/45در گروه تیمار با نعناع  34گرم

کیلوگرم داراي اختالف آماري معناداري با گروه شاهد بود

بر کیلوگرم بیشترین طول واحد فولیکولی دیده شد که داراي

)( (P<4/45جدول و نناره .)0

جدول 0ـ نتایج هیستومورفومتریک لوزه سکومی جوجه گوشتی  00روزه ).(Mean±SD
پارامتر
گروه
شاهد

طول کرک)(µ m

عرض کرک )(µm

طول فسوال )(µm

طول واحد فولیکولی )(µ m

عرض واحد فولیکولی )(µm

770/44±66/00a

038/44±85/50a

0504/44±073/88

0878/44±36/50a

0005/44±53/08a

074/44±03/03

0337/44±048/65

نعناع 10 g/kg

a,b

708/44±35/83

b

a,b

0030/44±080/58

a

0005/44±034/48

نعناع 20 g/kg

654/44±03/55 b,c

053/44±85/00b

0366/44±70/38

0030/44±30/50a.b

0080/44±78/60a

نعناع 40 g/kg

630/44±56/00 b,c

005/44±80/73b

0388/44±044/05

0084/44±050/37a

0003/44±005/88b

نعناع 80 g/kg

600/44±87/55

076/44±08/66

0440/44±056/70

0660/44±03/53

0400/44±55/70

c

b

b,c

c

حروف اننلیسی نامتشابه در هر ستون بیاننر اختالف آماري معنی دار میباشد).(P<4/45

F
F

ب

الف

نناره :0لوزه سکومی جوجه گوشتی گروه شاهد (الف) و نعناع ( 34 g/kgب) :F ،فولیکول لنفاوي( رنگ آمیزي  -H&Eطول بار 044 :میکرومتر)
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مطالعه هیستومورفومتری لوزه سكومی ،بورس فابریسیوس و تیموس جوجههای گوشتی تغذیه شده با گیاه نعناع فلفلی

تیموس

که با گـروه آزمایشـی نعنـاع  04اخـتالف آمـاري معنـاداري

قطر لوبولها در گروه شاهد و گروههاي آزمایشی نعنـاع  34و

نداشت) .(P≥4/45ضخامت قشر و مرکز لوبولها در گروههاي

 04،04،04اختالف آماري معناداري را نشان دادند).(P<4/45

آزمایشی نعناع 04،04،04و 34نسبت به گروه شاهد بـه طـور

گروه آزمایشی نعناع  34بیشترین قطر لوبـولهـا را نشـان داد

معنیداري افزایش یافته بود)( (P<4/45جدول و نناره .)8

جدول 8ـ نتایج هیستومورفومتریک تیموس جوجه گوشتی  00روزه ).(Mean±SD
پارامتر
گروه

ضخامت مرکز لبول )(µm

ضخامت قشر لبول )(µm

قطر لبول )(µm

0035/44±000/00a

565/44±040/00a

0034/44±008/08a

0005/44±38/60

535/44±38/60

0084/44±005/00

شاهد

b

نعناع 10 g/kg

b

b

نعناع 20 g/kg

0584/44±65/78b,c

0004/44±67/58b,c

0654/44±048/80b

نعناع 40 g/kg

0554/44±60/57c,b

0034/44±75/75c,d

0784/44±33/55b,c

نعناع 80 g/kg

0604/44±50/08

0804/44±36/06

0504/44±053/87

c

d

c

حروف اننلیسی نامتشابه در هر ستون بیاننر اختالف آماري معنیدار میباشد).(P<4/45

C

C

M

M

ب

الف

نناره :8تیموس جوجه گوشتی گروه شاهد (الف) و نعناع ( g/kg34ب)  :M ،مدوال و  :Cکورتکس ( رنگ آمیزي  -H&Eطول بار 044 :میکرومتر)

بحث
پیش از این اثرات مثبت مصرف گیاه نعناع فلفلی بر پاسخهاي

بیوشمیایی خون جوجه گوشتی پرداختند و نشان دادند که

ایمنی طیور نشان داده شده بود؛ به عنوان مثال  Barbourو

افزودن  044mg/kgعصاره این گیاه به آب آشامیدنی سبب

 Dankerدر سال  0445نشان دادند که اسانس اکالی،توس و نعناع

افزایش درصد هتروفیل و لنفوسیت میگردد( .)00از سوي

H9N2

دینر  Iscanو همکاران در سال  0440و  Schuhmacherو

میگردد( .)04همچنین  Fallahو همکاران در سال  0408به

همکاران در سال  0448گزارش کردند که روغن نعناع فلفلی

مطالعه تاثیر عصاره نعناع فلفلی بر سلولهاي ایمنی و پارامترهاي

داراي خواص وسیع ضد میکروبی میباشد که سبب بهبود

فلفلی سبب بهبود پاسخ ایمنی در طیور گوشتی آلوده به
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سمیه حامدی ،طهورا شمالی ،رضا زینعلیتاجانی

شرایط سالمت حیوانات میگردد و همچنین میتواند بر افزایش

 Nickelsدر سال  0556اشاره کرد .این پژوهشنر بیان کرد که

پاسخ ایمنی تاثیر بنذارد(07و.)00

روغن نعناع فلفلی به خاطر خاصیت آنتی اکسیدانی باالي خود

علیرغم وجود چنین پژوهشهایی ،تاکنون شواهدي مبنی بر

سبب بهبود پاسخ ایمنی میگردد ( .)06از انجا که در مطالعه

ارزیابی ساختارهاي میکروسکوپی ارگان هاي لنفاوي به دنبال

حاضر پارامترهاي مربوط با وضعیت آنتی اکسیدانی پرندگان

تجویز این گیاه وجود نداشت .مسلم است که شناسایی تغییرات

ارزیابی نشده ،نمی توان بطور دقیق ارتباط آن با تغییرات

احتمالی در ساختارهاي موجود در دستناه لنفاوي میتواند

مشاهده شده در بافتهاي مورد مطالعه را مشخص نمود.

تاحدي مشخص کننده شیوه عملکرد و سازوکار دخیل در ایجاد

هرچند با توجه به عملکرد آنتی اکسیدانی گیاه نعناع فلفلی ،این

اثرات تحریک کننده ایمنی ناشی از این گیاه باشد .همین امر

امر محتمل بنظر میرسد.

اننیزه و هدف پژوهش حاضر را تشکیل میدهد.

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که اضافه نمودن گیاه

در مطالعه حاضر مصرف نعناع فلفلی سبب تغییرات بافت

نعناع فلفلی در جیره غذایی در طول دوره پرورش بخصوص

شناسی مفیدي در بورس فابریسیوس ،تیموس و لوزه

در دوزهاي باالتر میتواند سبب تحریک و توسعه ساختارهاي

سکومیگردید .در بورس فابریسیوس به صورت وابسته به دوز

بافتی مربوط به سیستم ایمنی در جوجههاي گوشتی شود که

سبب افزایش طول پلیکا و تعداد فولیکولهاي لنفاوي شد .در

خود میتواند به عنوان مکانیسمی براي اثرات تحریک کننده

لوزه سکومی سبب بلندتر شدن واحدهاي فولیکولی و ضخیم و

ایمنی ناشی از این گیاه در نظر گرفته شود.

کوتاه شدن کرکها و همچنین در تیموس سبب افزایش قطر
لوبولها گردید .به نظر می رسد چنین تغییراتی میتوانند نقش

فهرست منابع

مثبتی در بهبود عملکردهاي این بخشها در برابر عوامل مهاجم

 .0امین ،غ :)0874( .گیاهان دارویـی ایـران ،چـاپ اول ،انتشـارات

داشته باشند .این نتایج همسو با نتایج  Awaadو همکاران در

معاونت پژوهشی وزارت بهداشت و آموزش پزشـکی ،صـفحه:

سال  0404میباشد .این پژوهشنران به مطالعه اثر اسانس نعناع

.084

فلفلی و اکالی،توس بر ایمنی سلولی و هومورال جوجههاي

 .0دوستی ،ا ،.طاهرپور ،ک ،.نصر ،ل ،.قاسمی ،ح :)0850( .بررسی

گوشتی واکسینه شده با واکسن نیوکاسل و آنفلوانزا پرداختند و

اثر جیره هاي حاوي نعناعع ،پروبیوتیک یا پریبیوتیک بر عملکرد

نشان دادند که این دو گیاه باعث افزایش تیتر آنتیبادي و

و برخی فراسنجه هاي بیوشـیمیایی خـون جوجـههاي گوشـتی،

فعالیت فاگوسیتی ماکروفاژها میشوند که حاکی از فعال شدن

نشریه علوم دامی.044-50 :040 ،

دستناههاي ایمنی پرنده است(.)7

از سوي دینر این

پژوهشنران هی،رپالزي لنفوسیتها و آسیبهاي بافتی کمتري
را در اندامهاي لنفاوي شامل تیموس ،طحال ،بورس و لوزههاي
سکومی پرندگان تیمار شده با این اسانسها در مقایسه با گروه
کنترل مشاهده کردند .هر چند در مطالعه انجام شده توسط این
نویسندگان ارزیابی هیستومورفومتریک دقیقی انجام نشده بود،
اما یافتههاي آنها نتایج مطالعه حاضر را تایید میکند.
از جمله مکانیسمهایی که تا کنون براي اثرات تحریک کننده
ایمنی ناشی از گیاه نعناع فلفلی ذکر شده می توان به پژوهش
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