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 چکیده

قطعه  08اکسیدانی گیاه چویر در بلدرچین ژاپنی مسموم شده با تتراکلریدکربن انجام شد. در این آزمایش از تیی خواص آنمنظور بررساین مطالعه به 
و  8شامل دو سطح پودر چویر )  2×2قطعه در هر تکرار در قالب طرح کامال تصادفی با آرایش فاکتوریل  5تکرار و  4تیمار،  4جوجه بلدرچین یک روزه با 

هوا  روز بوود و در ایون مودر پرنوده     42میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن( استفاده شد. طوو  دوره آزموایش    1و  8ریدکربن )درصد( و تتراکل 5/1
های خوونی و  سنجهآگیری فرپرنده در هر تیمار( جهت اندازه 28)ها پرندهداشتند. در پایان دوره آزمایش، از ورید با  تمام  خوراکدسترسی آزاد به آب و 

هوای  خوراک مصورفی و افوزایش وزن بودن در دوره    شناسی از بافت کبد نمونه برداری شد.گیری شد. همچنین برای مطالعه بافتهای کبدی خونزیمآن
-غلظت درصد، 5/1پودر گیاه چویر در سطح  (.P<85/8) تیمارهای آزمایشی قرار داشتند تأثیرمختلف پرورش و ضریب تبدیل در کل دوره پرورش تحت 

سرم  کلسترو -LDLگلیسرید و (، اما افزایش مقادیر تریP<85/8داری افزایش داد )کلسترو  سرم خون را به طور معنی-HDLو  کل  ی کلستروها
 داری افوزایش داد سورم خوون را بوه طوور معنوی      ALPو  AST، ALTهوای کبودی  های آنزیمتتراکلریدکربن غلظت دار نبود.خون از نظر آماری معنی

(85/8>P،) هوای  در خصوص آنزیم که استفاده توام پودر چویر و تتراکلریدکربن منجر به تعدیل اثرار منفی تتراکلریدکربندر حالی ASTو ALT   شود
(85/8>P.) ه بو   باشود. تواند محافظ کبد در برابر مسمومیت تتراکلریودکربن  پودر گیاه چویر می نشان داد کهنیز شناسی های بافتنتایج حاصل از بررسی

 تواند اثرار استرس اکسیداتیو ناشی از تتراکلریدکربن را کاهش دهد.چویر میگیاه طور کلی این مطالعه نشان داد که پودر 
 .مسمومیت کبد ،رچوی ،: بلدرچین ژاپنی، تتراکلریدکربنواژه های کلیدی

 

 1234مقدمه

 22زای متعددی همراه است )پرورش طیور با عوامل تنش امروزه،
هوای آزاد منجور بوه    های اکسیداتیو با تولیود رادیکوا   سترس(. ا22و 

اختال  در هوموستازی بدن و در نتیجه کاهش عملکرد و یوا بیمواری   
اکسویدانی  هوای آنتوی  هر چند بدن از طریو  سیسوتم   شوند.پرنده می

کنود، اموا در   هوای آزاد مقابلوه موی   )آنزیمی و غیرآنزیمی( بوا رادیکوا   
هوای  های آزاد بیش از ظرفیت سیستمدیکا صورتی که میزان تولید را

هوموستاز بدن مختل شده در نتیجوه ضومن    اکسیدانی بدن باشد،آنتی

                                                           
 دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،   -1
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 طبیعی گرگان،

 استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه گلستان، -3
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-های مختلف عملکرد آن نیز کاهش میپرنده به بیماری مستعد شدن

ها به منظور پیشگیری و یوا  اکسیدانبنابراین، استفاده از آنتی (.22یابد)
 ای آزاد امری اجتناب ناپذیر است.هکاهش اثرار سوء ناشی از رادیکا 
مورد استفاده در مطالعه آزمایشگاهی  تتراکلریدکربن یکی از سموم

-(. تتراکلریدکربن با تولید رادیکا 32باشد )های اکسیداتیو میاسترس

های آزاد و در نتیجه پراکسیداسیون بخش لیپیودی )اسویدهای چورب    
شوود  موی غیر اشباع( غشوای سولولی سوبب تخریوب غشوای سولو        

ثیر أ(. کبوود یکووی از مهمتوورین بافتهووایی اسووت کووه تحووت توو20و10)
(. بوا  13باشود ) های اکسویداتیو موی  های آزاد ناشی از استرسرادیکا 

هوای کبودی همچوون    تراوش آنزیم ،های کبدیتخریب غشای سلو 
فسوفاتاز  بوه   آسپارتار آمینوترانسفراز، آالنین آمینوترانسفراز و آلکوالین 

-(. بنابراین، در مطالعه اثورار حفواظتی آنتوی   25شود )یخون بیشتر م

هوا(،  ها در برابر استرس اکسیداتیو القاء شده )توسط اکسویدان اکسیدان
هوای  باشود. هرچنود مکانیسوم   ترین بافت مورد مطالعه میکبد مناسب

شووند، اموا   های کبدی موی درون سلولی مانع از تخریب غشای سلو 
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هوای  ها سبب ناکارآمودی مکانیسوم  تزا همچون مسمومیعوامل تنش
اکسویدانی جهوت   شوند. براین اساس، استفاده از ترکیبار آنتیفوق می

(. مودارک  23باشود ) های بدن ضروری موی جلوگیری از تخریب سلو 
زیادی وجود دارد که ترکیبار فعوا  گیواهی همچوون فالونوهیودها و     

سیدانی قادرند اکهای موجود در گیاهان دارویی بدلیل خواص آنتیفنل
ها ثیر سوء اکسیدانأهای کبدی را از تهای بدن بخصوص سلو سلو 

فالونوهیودها بوا   گزارش شده است کوه  بعالوه،  (.35محافظت نمایند )
-جوجه گوشتی میاکسیدانی سبب بهبود عملکرد تقویت سیستم آنتی

 (.1شوند )
 7از خانواده چتریوان  Ferulagoangulataیعلمگیاه چویر با نام 

باشد. چویر گیاهی علفی است گونه در سراسر دنیا می 35دارای حدود 
باشود. چوویر از   متور موی  سوانتی  158تا  ۰8های آن به ارتفاع که ساقه

 سورما و چتریان نسبتاً فراوان در مراتع ییالقی بووده و بوه شودر بوه     
ای، دارویوی و صونعتی   یخبندان مقاوم است. این گیاه از گیاهان علوفه

باشوود. منوواط  زاگوورس مووی ژهیووبووه واری از مراتووع ییالقووی در بسووی
متر عرصه رویش این گیاه  3388 تا 1258 یارتفاعکوهستانی با دامنه 

توان به ترکیباتی همچون از ترکیبار مؤثره این گیاه می (.2) باشندمی
دلتوا  نن، بتاپینن، پی سمین، بورنیل استار، فالنودرن، آلفانودرن،   یآلفاپ
(. خواص 34و 3) ژرماکرن اشاره کرد -اوسیمن و دیکارن، سیس  -3

( 21ن )تر توسط خان احمودی و جانفشوا  اکسیدانی این گیاه پیشآنتی
گزارش شده است. از بین ترکیبار فووق، ترکیبواتی همچوون سویس     

دی و بورنیل استار بیشوترین خوواص   -پینن، ژرماکرن -اوسمین، آلفا
هوای آزاد از آسویب سولولی    اکسیدانی داشته و بوا مهوار رادیکوا    آنتی

 3) کننود بخصوص تخریب بخش لیپیدی غشای سلولی جلوگیری می
هوای بودن و   زا بر عملکرد بافتثیر سوء عوامل تنشأبا توجه به ت (.2و

در  در نتیجه راندمان پرنده و نیز با توجه به کمبود اطالعوار مربوطوه  
ی تولید اکسیدانی چویر در جلوگیری از اثرار منفخصوص خواص آنتی

 مطالعه حاضر انجام شد. ،ها(های آزاد ) اکسیدانهای رادیکا کننده
 

 هامواد و روش

 تهیه پودر گیاه چویر

و در زمان قبول از گلودهی از   1328گیاه چویر در اواخر خرداد ماه 
متر، عرض شومالی   4482متری قله دنا )ارتفاع  3288ارتفاعار باالی 

درجوه   51دقیقه، طو  شمالی  15ه و درج 31دقیقه تا  52درجه و  38
سوخت در  دقیقه( واقع در حوالی شهر سی 3۰درجه و  51دقیقه تا  2و 

هوا در سوایه   استان کهکیلویه و بویراحمد جمع آوری شد. سپس نمونه
خشوک شووده و جهوت اسووتفاده در جیوره غووذایی بوه کمووک آسوویاب     

 آزمایشگاهی پودر گردید. 

                                                           
1- Apiaceae 

 ها و طرح آزمایشیپرنده

قطعوه جوجوه بلودرچین ژاپنوی موورد       08تعوداد   ،آزمایشدر این 
ی برناموه  یافتنود.  بستر پرورش طیهادر شراجوجه استفاده قرار گرفت.

ها به صورر مداوم اعما  شد و در طو  دوره آزمایش، جوجه نوری به
صورر آزاد به آب و خوراک دسترسی داشتند. دموای سوالن در هفتوه    

نظیم شد و سپس هر هفته، سه درجه گراد تدرجه سانتی 30±1او  در 
از دمای سالن کاسته شد. در پایان هر هفته میزان خوراک مصورفی و  

گیوری شود و ضوریب تبودیل خووراک      هر تکرار اندازههای پرندهوزن 
( بور  NRC, 1994ها با جیوره آردی اسوتاندارد )  محاسبه گردید. پرنده

هوای آزمایشوی   (. جیوره 1کنجاله سویا تغذیه شدند )جدو   -پایه ذرر
هوا  فاقد هر گونه داروی ضد کوکسیدیوز و آنتی بیوتیک بودنود. پرنوده  

واحد  1۰پس از ورود به سالن با میانگین وزنی تقریباً یکسان در داخل 
تکرار قرار گرفتند. مطالعه حاضر در قالوب   4تیمار و  4آزمایشی شامل 

پوودر   شامل دو سوطح  2×2تصادفی و با چینش فاکتوریل  طرح کامالً
میلی لیتر بوه   1و  8سطح تتراکلریدکربن ) 2درصد( و  5/1و  8چویر ) 

روز یک  3پرورش هر  22از روز  ازای هر کیلوگرم وزن بدن( اجرا شد.
در روغن  1:1بار تا پایان دوره یک میلی لیتر تتراکلریدکربن به نسبت 

زیتون استریل حل شود و بوه صوورر درون صوفاقی تزریو  گردیود.       
راک و وزن بدن به صورر گروهی از هفتوه او  توا پایوان    مصرف خو

 دوره آزمایش اندازه گیری شد. 
 

 های خونی سنجهآاندازه گیری فر

هوا )از هور   گیری از ورید بوا  جوجوه  خون ،در پایان دوره آزمایش
هوای کبودی سورم خوون     قطعوه( بوه منظوور تعیوین آنوزیم      28تیمار 

وترانسفراز و آلکالین فسفاتاز( و نیز )آسپارتار آمینوترانسفراز،آالنین آمین
گلیسوورید، کلسووترو  هووای سوورم خووون نظیوور تووریسوونجهآبرخووی فر

صوورر گرفوت. بودین     کلسوترو   -9LDLکلسوترو  و  -3HDLکل،

های خوون از طریو  سوانتریفیوژ کوردن )دور     سرم نمونه ، ابتدامنظور
g2888  دقیقه( جدا گردید و سوپس توا انجوام آزمایشوار      15به مدر

هوای  غلظوت آنوزیم   گراد ذخیره شد.درجه سانتی -28ر در دمای مذکو
های تشخیصی شورکت پوارس آزموون و بوه     با استفاده از کیت کبدی

نانومتر  348روش فتومتریک و به کمک اسپکتروفتومتر در طو  موج 
 تعیین شد.

 

 بررسی بافت شناسی

برای مطالعار بافت شناسی از بافت کبد نمونه برداری شد. بودین  
درصود تببیوت شوده و     18هایی از کبود در فرموالین   نظور ابتدا نمونهم

                                                           
2- High density lipoprotein cholesterol 

3- Low density lipoprotein cholesterol 
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های پارافینی با هایی از بلوکگیری شدند. برشسپس در پارافین قالب
میکرونوی تهیوه گردیود.     3-5استفاده از دستگاه میکروتوم در مقواطع  

ای مراحول  هوا بور روی اسوالیدهای شیشوه    پس از قورار دادن بورش  
آهوزین -آمیزی توسط هماتوکسیلینرنگ تاًینهاهی و زدایی، آبدپارافین

 (. 24) انجام شد
 

 آنالیز آماری

 SAS( 32افوزار آمواری )  های به دست آمده به استفاده از نرمداده
تصادفی به  در قالب طرح کامالGLMً  با استفاده از رویه و 1/2نسخه 

ه از آزموون  ها با اسوتفاد داده نیانگیم آنالیز شدند. 2×2روش فاکتوریل 
 درصد مقایسه شدند. 5ای دانکن در سطح آماری چند دامنه

 
 مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیره پایه بترکی-1جدول 

 )درصد( مواد خوراکی مورد استفاده

 58/58 (CP=02/2ذرر )
 83/42 (CP=۰0/43کنجاله سویا )
 88/3 (CP=32/55پودر ماهی )
 82/2 روغن سویا

 32/8 دی کلسیم فسفار
 1۰/1 کربنار کلسیم

 38/8 نمک
 25/8 1مکمل معدنی

 25/8 2مکمل ویتامینی
 18/8 دی ا  متیونین

  :شده محاسبه مغذی مواد ترکیب

  2288 انرژی قابل سوخت و ساز)کیلوکالری در کیلوگرم(
 88/24 پروتئین خام 

 08/8 کلسیم
 38/8 فسفر قابل دسترس

 15/8 سدیم
 32/1 لیزین
 58/8 ونینمتی

 00/8 سیستین متیونین+
گرم، میلی ۰۰148مین کننده مواد زیر است: منگنز أهر کیلوگرم مکمل معدنی ت1

 ۰48گرم، ید میلی 1۰888گرم، مس میلی 22۰88گرم، روی میلی 188888آهن 
 گرم بود.میلی 134148گرم و کولین میلی

، A IU3۰88888بود: ویتامین مین کننده مواد زیرأهر کیلوگرم مکمل ویتامینی ت2
گرم، میلی 1B 228گرم، ویتامینمیلی 3K  1۰88، ویتامین3IU D088888ویتامین
-میلی 5B 12888گرم، ویتامینمیلی 3B4888گرم، ویتامین میلی 2B3388ویتامین 

 12B ۰88گرم، ویتامینمیلی 9B 588گرم، ویتامینمیلی 6B 1288گرم، ویتامین
 .گرم بود.میلی2H2888گرم و ویتامین میلی

 
 

 نتایج و بحث

ثیر تیمارهوای آزمایشوی بور پارامترهوای     أهای مربوو  بوه تو   داده
اثرار متقابول پوودر چوویر و     ( اراهه شده است.2عملکردی در جدو  )

هوای  تتراکلریدکربن بر مصرف خوراک و افزایش وزن روزانوه در دوره 
دار بوود  معنیمختلف پرورش و نیز ضریب تبدیل در کل دوره پرورش 

(85/8>P). های دریافوت کننوده پوودر گیواه     مصرف خوراک در پرنده
های زمانی آغازین و کل دوره کاهش چویر در مقایسه با شاهد در بازه

 22-42همچنین مصورف خووراک در بوازه زموانی      .(P<85/8)داشت 
افوزایش   .(P<85/8) تتراکلریدکربن کواهش یافوت   تأثیرروزگی تحت 
 1-21دریافت کننده پودر گیواه چوویر در بوازه زموانی      هایوزن پرنده

-. کاهش فوق می(P<85/8) روزگی نسبت به شاهد کاهش نشان داد

تواند بدلیل کاهش در مصرف خوراک باشد. بعالوه این کاهش ممکن 
ای موجوود در چوویر و عودم    ترکیبار ضود تغذیوه   تأثیراست ناشی از 

هوای  ی فووق باشود. در بوازه   تکامل سیستم گوارشی پرنده در بازه زمان
تتراکلریدکربن منجر بوه کواهش وزن    ،روزگی 1-42و  22-42زمانی 
در حالیکه پودر گیاه چویر موانع از کواهش    ،(P<85/8) ها گردیدپرنده

اضافه وزن شد. پودر گیاه چویر برخالف تتراکلریودکربن سوبب بهبوود    
جزیی ضریب تبدیل شد. گزارش شده اسوت کوه سوموم بوا تخریوب      

سووء بور    توأثیر های پوششی روده و نیز تغییور اکوسیسوتم روده   لو س
بهبوود  در حالیکوه گیاهوان دارویوی بوا      ،پارمترهای عملکوردی دارنود  

مببتوی بور    توأثیر اکوسیستم میکروبی روده و نیز تقویت سالمت روده 
 (.0) پارمترهای عملکردی دارند

ودر چویر و اثرار متقابل پ ،(3بر اساس نتایج اراهه شده در جدو  )
بوین گروههوای    ،های خونی مورد مطالعوه تتراکلریدکربن بر فرآسنجه

دار بووود کلسووترو  معنووی-HDLآزمایشووی از نظوور کلسووترو  کوول و 
(85/8>P) .     5/1هرچند افزودن پودر گیاه چویر بوه جیوره بوه میوزان 

کلسترو  سرم خون -LDLگلیسرید و درصد سبب افزایش مقادیر تری
دار درصود معنوی   5زایش فوق از نظر آماری در سطح اما اف ،نیز گردید
به دلیل کواهش جمعیوت باکتریوایی     احتماالًافزایش کلسترو  نبودند. 

( که منجر بوه  3۰باشد )روده در استفاده از پودر گیاه چویر در جیره می
کاهش تجزیه اسیدهای صفراوی شوده و بوه ایون ترتیوب کلسوترو       

 ،شود. به عوالوه از بدن دفع میمتری ( کساز اسیدهای صفراوییش)پ
غلظت باالی اسیدهای صفراوی در روده، تشوکیل میسول را تسوهیل    

-دیو پیلنموده و موجب افزایش جذب چربی از روده و افزایش غلظوت  
کلسوترو  سورم   -HDLافزایش  ،شود. در مطالعه حاضرمی خون یها

ین ( در استفاده از عصاره رزمواری در بلودرچ  5خون با نتایج آ  عطار )
( گزارش کردند که استفاده 12خلجی و همکاران )ژاپنی مطابقت دارد. 

های پالسومای خوون   درصد( تأثیری بر الگوی چربی 1از پودر درمنه )
 های گوشتی ندارد.جوجه
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 مختلف پرورش )سن به روز( یدر دوره ها یژاپن ینبلدرچ یعملکرد یبر پارامترها یشیآزما یمارهایت تأثیر -2جدول 

 ضریب تبدیل )گرم/گرم( افزایش وزن )گرم( مصرف خوراک )گرم( رهای آزمایشیتیما

-42 1-21 1-42 22-42 1-21 1-42 22-42 1-21 تتراکلریدکربن پودر چویر

22 

42-1 

 a80/228 a21/423 a22/213 a80/22 a22/185 a08/122 32/2 ۰۰/4 b۰8/3 صفر صفر
 b22/102 a22/4۰5 b12/۰40 b10/01 a20/180 a4۰/102 25/2 22/4 a24/3 صفر 5/1

 a01/215 c38/325 b21/۰18 a15/02 c14/05 b۰5/124 48/2 ۰3/4 a42/3 یک صفر
 b15/201 b25/435 b48/13۰ b22/08 b12/2۰ b04/2۰1 28/2 52/4 a 4۰/3 یک 5/1

SEM  38/2 ۰8/22 21/23 8۰/3 81/5 35/4 82/8 10/8 18/8 

 اثرار اصلی
           پودر چویر

 a۰3/122 32/444 88/۰۰2 a22/82 43/25 22/10۰ 32/2 ۰4/4 54/3  صفر درصد
 b53/081 2۰/458 22/۰38 b25/08 28/182 15/103 22/2 48/4 44/3  درصد 5/1

SEM  22/18 12/21 85/24 02/2 25/5 45/5 85/8 80/8 83/8 

           تتراکلریدکربن

 a42/422 a22/۰08 ۰3/0۰ a88/218 a۰3/123 32/2 42/4 51/3 58/281  صفر میلی لیتر
 b14/415 b08/۰11 11/05 b۰3/28 b24/125 38/2 52/4 42/3 ۰۰/12۰  یک میلی لیتر

SEM  22/18 12/21 85/24 02/2 25/5 45/5 85/8 80/8 83/8 

 سطح احتما  منابع تغییر

 130/8 ۰04/8 2۰4/8 521/8 ۰15/8 85/8 5۰1/8 421/8 814/8  پودر چویر
 152/8 2۰0/8 521/8 881/8 841/8 542/8 882/8 88۰/8 ۰24/8  راکلریدکربنتت

 823/8 120/8 8۰5/8 831/8 841/8 812/8 851/8 855/8 8881/8  تتراکلریدکربن ×پودر چویر

 (>85/8P)باشند دار میهای هر ستون با حروف غیر مشابه دارای اختالف معنیمیانگین

 

 
کردند که پودر زیره سیاه در سوطح  همچنین این محققین گزارش 
بوه   LDL کلسترو  و نسوبت -LDLیک درصد سبب افزایش مقادیر 

HDL گلیسورید ولی بر مقوادیر توری   ،شودهای گوشتی میدر جوجه، 
ی ندارد. ا  بیتاوی و تأثیرکلسترو  سرم خون HDL-کلسترو  کل و 

ا در گلیسرید و کلسترو  کول ر ( نیز کاهش در مقادیر تری۰همکاران )
های گوشتی گوزارش کردنود.   استفاده از پودر زیره سیاه در جیره جوجه

گلیسورید خوون   ( گزارش کرد که کاهش در تری18برونتون ) ،ترپیش
ممکن است بدلیل مشارکت کم اسیدهای چرب غیر اشباع با یک باند 

های کبدی و یا کاهش بازجذب دوگانه در سنتز کلسترو  توسط سلو 
مقوادیر لیپیودهای سورم     ،اریک باشد. در مطالعوه حاضور  آنها در روده ب
های تیمار شده با تتراکلریدکربن بیشوتر از تیموار شواهد    خون در پرنده

 ،دار نبود. در این رابطوه درصد مقایسه آماری معنی 5اما در سطح  ،بود
کوربن  ( نیوز گوزارش کردنود کوه تتراکلریود     35سونکسل و همکاران )

 ،های گوشتی نداردو  سرم خون جوجهکلستر-LDLی بر غلظت تأثیر
در   HDLگلیسورید و توری  ،اما سبب افزایش مقادیر سرمی کلسوترو  

-بنظور موی   شود.های گوشتی میآزمایش در جوجه 42و  20روزهای 

-های کبدی رخ موی رسد اختال  در متابولیسم چربی که در اثر آسیب

دیواد  دهد منجر به افزایش کلسترو  کول سورم خوون و در نتیجوه از    

خوان و   ،(. در ایون رابطوه  10شوود )  کلسوترو  -HDLگلیسرید و تری
ثره گیاهوان دارویوی در   ؤ( گوزارش کردنود کوه مواده مو     28همکاران )

فرآیندهای کاهش کلسترو  خون نقش دارند. با توجه به اینکوه کبود   
های متوابولیکی و هوموسوتاز   نقش حیاتی در تنظیم بسیاری از فعالیت

های کبدی منجر به اختال  هر گونه آسیب به سلو (، لذا 2) بدن دارد
های آزاد در سموم با تشکیل رادیکا  (.22) شوددر متابولیسم بدن می

های اختال  در کنشسبب  ،های کبدیکبد و در نتیجه تخریب سلو 
های متابولیکی با (. اختال  در کنش38و  11)شوند متابولیکی بدن می

کبوودی خووون و نیووز تغییوور در مقووادیر  هووایتغییوور در فعالیووت آنووزیم
(. بور ایون اسواس، اسوتفاده از     1۰های خوون هموراه اسوت )   فرآسنجه

هوای  اکسیدان جهت ممانعت از ایجواد رادیکوا   ترکیبار محتوی آنتی
آزاد و یووا جلوووگیری از فعالیووت آنهووا نقووش اساسووی در حمایووت از    

 های متابولیکی کبد دارد.  فعالیت
های کبدی سرم یمآنز یتبر فعال یدکربنتتراکلرو  یرپودر چو تأثیر

( اراهه شده است. 4روزگی در جدو  ) 42خون بلدرچین ژاپنی در سن 
هوای کبودی   اثرار متقابل پودر چویر و تتراکلریدکربن بر مقادیر آنزیم

 .(p<81/8)دار بود سرم خون معنی

 



 3131، زمستان 4، شماره6نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران، جلد     343

 
 لیتر( گرم در دسی)میلیروزگی  42های خونی بلدرچین ژاپنی در سن جهفرآسن تیمارهای آزمایشیبر مقادیر )میانگین( تأثیر -3جدول 

کلسترول  تری گلیسرید تیمارهای آزمایشی

 کل

HDL- کلسترول LDL-کلسترول 

 تتراکلریدکربن پودر چویر

34/23 صفر صفر  b88/125 b35/53 20/52 

 a88/288 a4۰/22 01/25 ۰0/150 صفر 5/1

 ab۰3/1۰0 a00/۰0 45/25 40/121 یک صفر

 ab40/15۰ ab11/۰2 52/21 28/113 یک 5/1

SEM  20/12 2۰/21 24/2 22/21 

 اثرار اصلی
      پودر چویر

 b01/14۰ 11/۰1 21/۰4 41/182  صفر

5/1  22/13۰ a24/120 20/۰2 28/03 

SEM  ۰4/13 58/13 28/4 20/0 

      تتراکلریدکربن
 32/24 28/۰2 58/1۰2 81/12۰  صفر میلی لیتر
 52/23 42/۰5 55/1۰2 ۰2/112  یک میلی لیتر

SEM  ۰4/13 58/15 28/4 20/0 

 سطح احتما  منابع تغییر

 805/8 835/8 885/8 825/8  پودر چویر
 82۰/8 805/8 231/8 825/8  تتراکلریدکربن

 20۰/8 832/8 815/8 ۰01/8  تتراکلریدکربن× پودر چویر

 (>85/8P)غیر مشابه دارای اختالف معنی دار می باشند  میانگین های هر ستون با حروف

 
هوای  تتراکلریدکربن موجب افزایش فعالیت آنزیمدر مطالعه حاضر 

، در حالیکوه  (p<81/8) سرم خون گردیدALP و  AST، ALTکبدی 
 ASTهوای  درصد پودر گیاه چویر، با کاهش غلظت آنوزیم  5/1سطح 

هماهنوگ بوا نتوایج ایون      .نقش تعدیل کنندگی را داشته است ALTو
-( نیز گزارش کردند کوه تتراکلریود  35، سونکسل و همکاران )مطالعه

سرم خون ALT و  ASTهای کبدی کربن سبب افزایش غلظت آنزیم
شود. همچنین های گوشتی میآزمایش در جوجه 42و  20در روزهای 

هوای گیواهی بوا    آنها گزارش کردند که استفاده از مخلوطی از عصواره 
هوای کبودی، سوبب کواهش اثورار      ص محافظت کنندگی سولو  خوا

شوود. هماهنوگ بوا نتوایج ایون      مسمومیت ناشی از تتراکلریدکربن می
( نیز گزارش کرد که تتراکلریدکربن سوبب افوزایش   4مطالعه، ناطقی )

های گوشوتی  در جوجه ALTو AST های کبدی فعالیت سرمی آنزیم
( و 14) ALTهای کبدییمافزایش در مقادیر آنز ،بدون شکشود. می

AST (15 سرم خون نشانه مسمومیت و تخریب سلو )   هوای کبودی
هووای آزاد حاصوول از مصوورف   ناشووی از افووزایش تولیوود رادیکووا    

شوانه  ن ASTافزایش مقادیر سرمی  ،باشد. از طرفیمی تتراکلریدکربن
( و این هم بوه نوبوه   30باشد )کبد می 450P افزایش فعالیت سیتوکروم

 باشد.نگر شرایط اکسیداتیو ایجاد شده توسط تتراکلریدکربن میخود بیا
رم خوون بودلیل   س ALTو  ASTهای کبدی کاهش در فعالیت آنزیم

در اسوتفاده از  ( 35سونکسل و همکاران )پودر گیاه چویر با نتایج  تأثیر
های های گیاهی با خواص محافظت کنندگی سلو مخلوطی از عصاره
( در اسوتفاده از  4) ی و نیز با گزارش ناطقیهای گوشتکبدی در جوجه

به نظور  های گوشتی همخوانی دارد. عصاره آبی کنگرفرنگی در جوجه
-رسد فالونوهیدهای موجود در گیاهان دارویی دارای فعالیوت آنتوی  می

 شوند. میهای آزاد اکسیدانی بوده و مانع از ایجاد و فعالیت رادیکا 
حاضر، تغییرار بارزی همچوون  های بافت شناسی مطالعه بررسی

های کبدی، کواهش فاصوله   نظمی مجرای صفراوی، تخریب سلو بی
هوای  سیاهرگ مرکزی از سیاهرگ مرکزی لوبو  مجاور و وجود تووده 

لنفوسیتی )شاخص التهواب( را در پارانشویم کبود تیماردریافوت کننوده      
ر در طیور نیز همچون سای(. 2و 1دهد )شکل تتراکلریدکربن نشان می

های هدف بورای سوموم مختلوف از جملوه     کبد یکی از بافت ،حیوانار
تتراکلریدکربن در کبد توسط سویتوکروم  (. 2۰باشد )تتراکلریدکربن می

450P شود.کلرومتیل تبدیل میبه رادیکا  آزاد پراکسی تری 
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 (لیتر بر الملل بین)واحد  روزگی 42 سن در ژاپنی رچینبلدسرم خون  یکبد هاییم( آنزیانگین)م یربر مقاد یشیآزما یمارهایت تأثیر -4جدول 

آالنین آمینو ترانسفراز  (AST)آسپارتات آمینوترانسفراز  تیمارهای آزمایشی
(ALT) 

 (ALP)آلکالین فسفاتاز 

 تتراکلریدکربن پودر چویر
 b22/35 b33/5 b32/22 صفر صفر
 b 25/33 b 3۰/4 a41/182 صفر 5/1

 a38/55 a 25/2 b 40/118 یک صفر
 a 22/35 a 30/2 a 25/111 یک 5/1

SEM  ۰2/۰ 22/8 31/۰ 

 اثرار اصلی
     پودر چویر

 a 22/45 a 4۰/۰ 22/184  صفر

5/1  b52/34 b02/5 2۰/118 

SEM  14/5 00/2 0۰/2 

     تتراکلریدکربن
 b 52/34 a05/4 32/184  صفر میلی لیتر

 a22/45 b 04/4 31/111  یک میلی لیتر

SEM  14/5 00/2 0۰/2 

 سطح احتما  منابع تغییر

 825/8 845/8 855/8  پودر چویر
 ۰25/8 851/8 885/8  تتراکلریدکربن

 81۰/8 88۰/8 882/8  تتراکلریدکربن× پودر چویر

 (>85/8P)میانگین های هر ستون با حروف غیر مشابه دارای اختالف معنی دار می باشند 
 

غشای رتیکولوم اندوپالسوتیک سوبب   حمله به  اترکیب فوق نیز ب
پراکسیداسیون لیپید، از دسوت رفوتن کلسویم سولولی، کواهش سونتز       

(. نتوایج ایون   38و11شوود ) های کبودی موی  پروتئین و تخریب سلو 
هوای لنفوسویتی در   ( مبنی بر وجود التهاب4مطالعه با گزارش ناطقی )

ر غیر طبیعی مجرای ها و نیز ساختانواحی پورتی، بی نظمی هپاتوسیت
هووای گوشووتی دریافووت کننووده تتراکلریوودکربن  صووفراوی در جوجووه

 همخوانی دارد. 

 

 
 تغییرار تریاد پورر-1 شکل

فر میلی ص× )صفر درصد پودر چویر A)سر پیکان( می باشد. گروه )پیکان( و سرخرگ کبدی (، مجرای صفراویVدایره ساختار یک تریاد را نشان می دهد که شامل سیاهرگ باب)
یک میلی لیتر × )صفر درصد پودر چویر D( و گروه4CCLیک میلی لیتر × درصد پودر چویر  5/1) C(، گروه4CCLصفر میلی لیتر × درصد پودر چویر 5/1) B(، گروه4CCLلیتر 

4CCL.)  بزرگنماییx48 
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 کبد هیستوپاتولوژیکی تغییرار-2شکل 

صفر میلی لیتر × درصد پودر چویر B (5/1(، گروه4CCLصفر میلی لیتر × )صفر درصد پودر چویر Aشاخص التهاب )پیکان(.گروه (، سینوزوهیدها )نوک پیکان( وCV) ورید مرکزی

4CCLگروه ،)C (5/1  4یک میلی لیتر × درصد پودرچویرCCLو گروه )D صفر درصد پودر چویر( × 4یک میلی لیترCCL.)  بزرگنماییx48 
 

( گزارش کردند که 33( و اسلتر )12تر، دیازگومز و همکاران )پیش
ها در مقایسه با سوایر موجوودار آزمایشوگاهی نظیور مووش در      جوجه

مقابل نکروزیس کبدی ناشی از تتراکلریدکربن مقاوم هستند، اما نتایج 
( نشان داد که جوجوه  35و  4مطالعه حاضر به همراه گزارش دیگران )

باشند. یدکربن حساس میگوشتی و بلدرچین ژاپنی نیز در برابر تتراکلر
این امر ممکن است بدلیل انتخاب و اصالح نوژاد در پرنودگان موذکور    

 (.12باشد که منجر به کاهش ایمنیت آنها شده است )

 

 گیرینتیجه

بطور کلی این مطالعه نشان داد که افزودن پوودر گیواه چوویر بوه     

درصد سبب تعودیل اثورار اکسویداتیو تتراکلریودکربن بور       5/1میزان 
شود. همچنین پوودر گیواه چوویر    های کبد در بلدرچین ژاپنی میسلو 

کلسترو  سورم خوون   HDL-سبب افزایش کلسترو  کل و بخصوص 
کلسوترو  در جلووگیری از   HDL-مببوت   توأثیر شود و با توجه بوه  می

پیشونهاد  ص عروقی مطالعار بیشتر در ایون خصوو   -های قلبیبیماری
 گردد.می
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