ارزیابی اثر عصاره الکلی برگتوت سفید ( )Morus albaبر شاخصهای خونی ،سرمی و
آنتیاکسیدانی جوجههای گوشتی تحت تنش سرمایی
چکیده
در این مطالعه ،تاثیر برگتوتسفید بر شاخصهای خونی ،سرمی و آنتیاکسیدانی جوجههای گوشتی مبتال به سندرم آسیت بررسی شد .تعداد
 108قطعه جوجهگوشتی یکروزه (راس  )308بهطور تصادفی به  3گروه  36تایی با  3تکرار تقسیمبندی گردید .تیمارهای آزمایشی شامل:
کنترل و دو سطح برگتوتسفید بود که بهترتیب با جیرهپایه و سطوح  0/05و  0/1درصد عصاره الکلی برگتوت تغذیه شدند .متغیرهای
مالوندیآلدهید و ظرفیت آنتیاکسیدانی تام سرم ،میزان هماتوکریت ،نسبت  H/Lو  ،RV/TVفاکتورهای بیوشیمیایی سرم و پاسخ ایمنی
هومورال و سلولی ارزیابی شدند .نسبت  RV/TVدر گروههای برگتوت کمتر بود و این اختالف در گروه برگتوت  0/1درصد معنیداری بود
( .)P>0/05نسبت  H/Lدر سطح  0/1درصد برگتوت کاهش داشت ( .)P>0/05میزان هماتوکریت هر چند در تیمارهای برگ توت کاهش
یافت ولی از نظر آماری معنیدار نبود .میزان نیتریک اکساید سرم در گروه برگتوت  0/1افزایش یافت .)P>0/05( .میزان تریگلیسرید در
سطح  0/05و  LDL-Cدر هر دو سطح  0/05و  0/1کاهش معنیدار و میزان  HDL-Cدر سطح  0/05افزایش داشت ( .)P>0/05میزان مالون-
دیآلدهید سرم در تیمارهای برگتوت کاهش ( )P>0/05و ظرفیت آنتیاکسیدانی تام سرم در سطح  0/05برگتوت افزایش یافت (.)P>0/05
در میزان اسیداوریک ،پروتئین تام و کلسترول سرم تفاوت معنیداری مشاهده نگردید .ایمنی هومورال و سلولی هرچند افزایش یافت ولی از
نظر آماری معنیدار نبود .مطالعه حاضر نشان داد که افزودن برگتوت سفید به جیره جوجههای گوشتی با بهبود شاخصهای آنتیاکسیدانی و
افزایش نیتریکاکساید ،کاهش نسبت  ،RV/TVچربی خون و تلفات میتواند در پیشگیری از سندرم آسیت موثر باشد.
واژههای کلیدی :جوجه گوشتی ،تنش سرمایی ،سندرم آسیت ،برگتوت سفید.

مقدمه
افزایش جمعیت جهان همراه با نیاز روزافزون به منابع پروتئینی ،تولید بیشتر گوشت در مدت زمان کوتاهتر همراه با ضریب تبدیل
غذایی بهتر در صنعت پرورش طیور را سبب شده است .به همین دلیل سرعت رشد مرغهای گوشتی در نتیجهی انتخاب ژنتیکی
فشرده طی چند دهه گذشته به طرز شگفتآوری افزایش یافته است؛ به طوری که یک جوجهی تازه خارج شده از تخم میتواند
ظرف مدت پنج تا شش هفته به  50برابر وزن اولیه خود برسد .چنین سرعت رشدی در میان حیوانات پرورشی تقریباً انحصاری
است ( .)7در مقابل ،وزن نسبی اندامهای قلب و ریه در مرغهای گوشتی امروزی نه تنها افزایش نیافته؛ بلکه در اثر انتخاب ژنتیکی
کاهش معنیداری در وزن نسبی قلب و ریهها ایجاد شده است که نتیجه آن فشار زیاد بر سیستم قلبی  -عروقی و به دنبال آن وقوع
سندرم افزایش فشار خون ریوی ) (Pulmonary Hypertension Syndromeیا سندرم آسیت میباشد .این سندرم در جوجههای
گوشتی ،آبشاری از رخدادهایی است که منجر به تغییراتی شامل بزرگ و شل شدگی قلب ،هیپرتروفی بطن راست (
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) )Ventricular Hypertrophy(RVHو تجمع مایع در حفره شکمی و پریکارد میشود ( .)26آخرین پژوهشها در مورد علت بروز
آسیت در جوجهها بر سه جنبه :فشار خون ریوی باال ،آسیبهای متفرقه قلبی و انواع آسیبهای سلولی ناشی از اختالالت اکسیژن و
تولید رادیکالهای آزاد متمرکز شده است .واکنشهای اکسیداسیون تولید رادیکالهای آزاد میکنند که به نوبه خود این رادیکالها
سبب شروع واکنشهای زنجیرهای در سطح سلول میشوند .هنگامی که واکنش زنجیرهای در یک سلول رخ میدهد باعث آسیب و
یا مرگ سلول میشود .وجود اکسیژن برای فرآیند اکسیداسیون و متابولیسم حیوانات ضروری است اما از طرفی انواع اکسیژن فعال
که در جریان متابولیسم معمول هوازی به وجود میآید ،آسیب شدیدی را به بدن میزبان میرساند .این اکسیدانها از راه
واکنشهای شیمیایی زنجیرهای از جمله پراکسیداسیون لیپیدی ،اثر اکسیدکنندگی  DNAو پروتئینها ،به سلول آسیب میرسانند.
آنتیاکسیدانها این واکنشهای زنجیرهای را با از بین بردن واسطه رادیکالهای آزاد ،خاتمه داده و سبب مهار واکنشهای

اکسیداسیون میشوند .این ترکیبات این عمل را با گرفتن رادیکالهای آزاد و اکسید شدنشان انجام میدهند .سطح ناکافی از آنتی-
اکسیدانها و یا کاهش عملکرد آنزیمهای آنتیاکسیدان ،سبب استرس اکسیداتیو شده و ممکن است سبب آسیب رساندن و یا
مرگ سلولها شوند ( 9و  .)21لذا اضافه نمودن ترکیبات با خاصیت آنتیاکسیدانی به جیره غذایی خصوصا در شرایط استرس ،می-
تواند باعث حفظ سالمتی بدن گردد.
گیاهان و سبزیجات منبع بسیار خوبی از آنتیاکسیدانهای طبیعی در رژیم غذایی انسان هستند که حاوی ترکیبات متنوع آنتـی
اکسیدانی از قبیل :کارتنوئیدها ،ویتامینهـا ،فالوونوئیدها ،ترکیبات فنولیک ،گلوتاتیون و متابولیتهای درونزاد هستند که بدن را در
مقابل رادیکالهای آزاد مضر محافظت میکنند ( .)45این آنتیاکسیدان ها به شدت با کاهش خطر ابتال به بیماریهای مزمن نظیر
بیماری قلبی-عروقی ،سرطان ،دیابت ،بیماری آلزایمر ،کاتاراکت و پیامدهای ناشی از افزایش سن در ارتباط هستند ( .)53افزودنی-
های گیاهی و فرآوردههای آنها شامل عصارههای گیاهی ،اسانس یا مواد تشکیل دهنده آنها از جمله محرکهای رشد جایگزین
هستند که به علت خصوصیات ضدباکتریایی و ضد قارچی ،ضد تومور ،بهبود رشد و عملکرد سیستم ایمنی در صنعت خوراک دام و
طیور استفاده میشوند ( .)17یکی از این منابع مهم با خواص مفید فراوان ،برگ توت سفید میباشد .توت سفید (
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 )mulberryاز خانواده  Moraceaeجنس  Morus L.و گونه غالب  Morus alba L.از میان  150گونه از جنس توت  Mulberryاست
( .)48درختی برگ ریز با اندازه متوسط ،در سراسر آسیا ،آفریقا ،اروپا ،جنو ب و شمال آمریکا نیز وجود دارد .توت سفید به علت
فعالیت درمانی خوب و سمیت کم به عنوان دارو در طب سنتی استفاده میشود .برگ توت سفید به دلیل وجود ترکیبات شیمیایی
فراوان و موثر مانند فالوونوئیدها ،استروئیدها ،تریترپنها ،فالونول گلیکوزیدها ،کوئرستین ،ایزوکوئرستین ،آستراگالین ،کامفرول و
همچنین ترکیباتی همچون اسیدکافئیک رزواترول ،اکسیرزواترول ،اسیدآسکوربیک ،بتاکاروتن ،اسیدهای چرب ،آمینواسیدها ،روی
و آهن ظرفیت آنتیاکسیدانی قابل توجهی دارد ( .)28گزارش شد که برگهای همهی نژادهای توت حاوی فالوونوئید بودهاند (.)54
ترکیبات فالوونوئیدی به دلیل خاصیت آنتیاکسیدانی ،از تشکیل مواد سمی مانند مالوندیآلدهید و استالدئید جلوگیری مینمایند.
(.)6
از خواص درمانی برگ توت میتوان به پایین آوردن قند خون ،چاق کننده ،رفع سرفه و آسم ،موثر در روماتیسم ( ،)14باکتری-
کشی ،ویروسکشی ( ،)16ضد سرطان ،ضدالتهاب ،ضد استرس ،تعدیل کننده سیستم ایمنی و فعالیتهای کبدی نام برد (.)51
مطالعات پزشکی جدید روی برگ توت بیانگر خواص ضد چاقی ،ضد فشارخون ،ضد دیابت و محافظت کبدی است ( .)32گزارش
شده است که افزودن برگ توت سفید به جیره جوجه های گوشتی با کاهش غلظت مالوندیآلدهید سرم و افزایش ظرفیت آنتی-
اکسیدانی در کاهش تنش اکسیداتیو موثر است ( .)36مطالعات نشان دادهاند که برگ توت سفید دارای اثرات مهار کنندگی
پروستاگلندین  E2و سیتوکینهای التهابی میباشد .خواص مهار کنندگی میانجیهای التهابی موجب شده تا اثر حفاظتی این گیاه
بر بافت عصبی و مغز بررسی گردد ( .)21تحقیقات اخیر نشان داده است که استفاده از برگ توت در جیره جوجههای گوشتی
موجب بهبود عملکرد ،کاهش کلسترول و تریگلیسرید خون میگردد ( .)25با توجه به اینکه هیچ مطالعهای در زمینه اثر برگ توت
سفید بر ک اهش بروز سندرم فشار خون ریوی در طیور انجام نشده است ،این مطالعه در نظر دارد تا تاًثیرات آنتیاکسیدانی و کنترل
سندرم فشار خون ریوی توسط برگ توت را در جوجههای گوشتی مورد مطالعه قرار دهد.
مواد روش کار
این مطالعه در قالب یک طرح آزمایشی کامالً تصادفی در سالن پرورش طیور دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد در ارتفاع حدود
 2100متر از سطح دریا اجرا گردید .قبل از ورود جوجه تمام مراحل بهداشتی و آمادهسازی سالن انجام گرفت .در این آزمایش،
تعداد  108قطعه جوجه یکروزه گوشتی مرغ و خروس سویه راس  308استفاده شد .جوجهها به  3تیمار  36قطعهای با  3تکرار

 12تایی تقسیم شدند .دمای سالن پرورش تا  3روزگی روی  32درجه سانتیگراد ثابت و از روز  4تا پایان هفته اول به  29درجه
سانتیگراد رسید .از ابتدای هفتهی دوم (روز  ،)8روزانه  2درجه سانتیگراد دمای سالن کاهش یافت تا در انتهای هفته دوم (روز
 )14دما به  15درجه سانتیگراد رسید و تا آخر دوره پرورش ( 35روزگی) ثابت ماند .پرندگان تحت شرایط نوری  23ساعت
روشنایی و یک ساعت تاریکی قرار داشتند .آب و خوراک در طول دوره پرورش به طور آزاد در دسترس پرندگان قرار گرفت .با این
شرایط پرورش زمینه وقوع آسیت فراهم شد .همه پرندگان مورد آزمایش ،طبق برنامه واکسیناسیون منطقه ،واکسینه شدند .برگ
توت سفید پس از چیدن در فصل بهار به دور از نور آفتاب (زیر سایه) به طور کامل خشک گردید و پس از آسیاب و پودر کردن،
جهت عصارهگیری به آزمایشگاه فارماکولوژی دانشگاه شهرکرد ارسال شد .فرموالسیون پایه بر اساس ذرت-سویا بوده و به سه دوره-
ی آغازین ،رشد و پایانی تقسیم شد .تیمارهای آزمایشی شامل گروه دریافتکننده جیره پایه به عنوان کنترل و گروههای دریافت-
کننده جیره حاوی  0/05و  0/1درصد عصاره الکلی برگ توت سفید بودند .در سن  35روزگی ،سه پرنده از هر تکرار ( 9پرنده از هر
تیمار) با وزنی نزدیک به میانگین وزن تیمار برای تعیین شاخصهای وزن اندامها انتخاب شدند و پس از خونگیری ،کشتار شدند.
پس از تفکیک اندامها ،وزن قلب ،کبد ،طحال و بورس فابرسیوس با استفاده از ترازوی دیجیتالی با دقت  0/01گرم توزین و ثبت
شد.
جدول  -1ترکیب جیرههای استفاده شده در سنین مختلف دورهی پرورش ( 1 - 35روزگی)

اقالم جیرههای آغازین ،رشد و پایانی
ذرت ()%
کنجاله سویا ()%
صدف ()%
دی ال -متیونین ()%
ال -لیزین ()%
مکمل معدنی (*)%
مکمل ویتامینه (*)%
نمک ()%
روغن ()%
دی کلسیم فسفات ()%
انرژی )(kcal/kg
پروتئین ()%

 1-10روزگی

 11-24روزگی

 25-35روزگی

44/8
43/5
1/1
0/35
0/15
0/3
0/3
0/4
7
2/1
3000
23

49/04
38/81
0/98
0/31
0/15
0/3
0/3
0/39
8
1/72
3100
21/5

58/94
33/04
0/77
0/17
0/15
0/3
0/3
0/34
4/46
1/49
3200
19/5

* هر کیلوگرم از مکمل ویتامینی شامل 3600 :واحد بین المللی ویتامین ( Aترانس رتینول) 800 ،واحد بین المللی  7/2 ،D3میلی گرم ویتامین 1/6 ،E
میلیگرم ویتامین  0/72 ،K3میلیگرم ویتامین  3/3 ،B1میلیگرم ویتامین  0/4 ،B2میلیگرم ویتامین 1/2 ،میلیگرم ویتامین  0/6 ،B6میلیگرم ویتامین
 0/5 ،B12میلیگرم ویتامین فولیک اسید 200 ،میلیگرم ویتامین کولین کلراید بود.
* هر کیلوگرم از مکمل معدنی شامل 40 :میلیگرم منگنز 20 ،میلیگرم آهن 40 ،میلیگرم روی 4 ،میلیگرم مس 0/64 ،میلیگرم ید 0/08 ،میلیگرم
سلنیوم بود.

برای تعیین نسبت وزن بطن راست به وزن کل بطنها ( )RV/TVقلبها برداشته شده ،بطن راست با دقت جدا و وزن شد و
 RV/TVمحاسبه گردید .این نسبت به عنوان شاخصی از فشار خون ریوی یا آسیت به کار میرود ( .)27میزان هماتوکریت با
استفاده از دستگاه میکروسانتریفیوژ ( )BMC 24و خطکش مخصوص  PCVو نسبت هتروفیل به لنفوسیت با شمارش آنها بر
اساس روش  Lucasو  )1961( Jamrozتعیین شد ( .)38نمونههای سرم برای تعیین کلسترول ،تری گلیسرید،LDL-C ،HDL-C ،

اسید اوریک و پروتئین تام جدا و توسط دستگاه  )bs380 mindray( Auto Analyzerاندازهگیری شد .نیتریک اکساید (نیترات +
نیتریت) نیز طبق روش  Behroojو همکاران ( )2012تعیین گردید ( .)11سطح سرمی مالوندیآلدهید ( )Malondialdehydeبه
عنوان شاخصی از پراکسیداسیون لیپیدی با استفاده از روش  Buegeو  )1978( Austتعیین شد ( .)13ظرفیت آنتیاکسیدانی تام
سرم ( )Total Antioxidant Capacityبا استفاده از کیت تجاری ( NaxiferTMشرکت  Navand salamatارومیه -ایران) بر اساس
دستورالعمل شرکت سازنده آن مورد سنجش قرار گرفت .ایمنی سلولی از راه واکنش ازدیاد حساسیت پوستی با تزریق
فیتوهماگلوتینین  )Phytohemagglutinin P( Pبه پرده بین پنجه پای پرندگان طبق روش  Yousefiو همکاران ( )2013مورد
ارزیابی قرار گرفت ( .)52پاسخ ایمنی هومورال نیز به وسیله تزریق سوسپانسیون گلبولهای قرمز گوسفند (

Sheep Red Blood

 ))SRBC( Cellsکه به عنوان معیاری برای ارزیابی پاسخ پادتن اختصاصی است و انجام آزمایش هماگلوتیناسیون
( ))HA( haemagglutinatinسنجیده شد ( .)41تلفات نیز جهت تعیین علت مرگ ،کالبدگشایی شد و معاینه الشهها از نظر تجمع
مایع در حفره بطنی و نسبت وزن بطن راست به کل بطنها برای تائید وجود آسیت انجام پذیرفت .تمام دادهها جهت تجزیه و
تحلیل آماری به نرم افزار  Sigma plotنسخه  12منتقل و با رویه یکطرفه  ANOVAباهم مقایسه شدند .به منظور مقایسه
میانگین دادهها از آزمون چند دامنهای  Duncan’sدر سطح معنیداری  0/05استفاده شد.
نتایج
وزن نسبی اندامها

وزن کبد در تیمارهای آزمایشی کمتر از گروه کنترل بود ولی این اختالفات از لحاظ آماری معنی دار نبود ( .)P<0/05با مقایسه
وزن طحال و بورس هیچ اختالف آماری معنیداری دیده نشد ( ،)P<0/05هر چند وزن طحال و بورس در تیمارهای آزمایشی
نسبت به گروه کنترل بیشتر بود و گروه کنترل در هر دو شاخص کمترین میانگینها را به خود اختصاص داد .نسبت  RV/TVبه
عنوان شاخص بروز سندرم فشار خون ریوی به شکل معنیداری در گروه کنترل باال رفته بود ( .)P>0/05کمترین میزان میانگین
نسبت بطن راست به دو بطن در گروه برگ توت  0/1درصد ( )0/266بود (جدول .)2
شاخصهای خونی
در میزان  PCVاگرچه بین گروهها اختالف معنیداری مشاهده نشد ( ،)P<0/05اما گروه کنترل نسبت به سایر گروهها به مقدار
جزئی هماتوکریت باالتری را نشان داد .نسبت  H/Lدر گروه کنترل باالتر از سایر گروهها بود و این اختالف معنیداری بود
(( )P>0/05جدول .)3
شاخصهای سرمی
میزان نیتریک اکساید سرم در هر دو سطح برگ توت نسبت به گروه کنترل افزایش یافت و این اختالف بین برگ توت  0/1درصد
با کنترل معنیداری بود ( .)P>0/05میزان اسید اوریک و کلسترول تام سرم تیمارهای برگ توت پایینتر و پروتئین تام باالتر از
گروه کنترل بود ولی اختالف آماری معنیداری وجود نداشت ( .)P<0/05میزان تریگلیسرید سرم در گروه برگ توت  0/05درصد
از نظر آماری پایینتر از کنترل بود ( .)P>0/05هر چند که در گروه برگ توت  0/1درصد نیز این میزان پایینتر بود ولی تفاوت
معنیدار نداشت ( .)P<0/05در مورد مقادیر  HDL-Cسرم ،این میزان در گروههای برگ توت باالتر از کنترل بود و بین گروه برگت
توت  0/05درصد و کنترل اختالف معنیدار وجود داشت ( .)P>0/05میزان  LDL-Cسرم نیز در هر دو سطح پایینتر بود و این
اختالفات از لحاظ آماری معنیدار بود (( )P>0/05جدول .)3

جدول  -2متغیرهای مربوط به وزن اندامها و نسبت

متغیرها

(Mean± SEM) RV/TV

کنترل

برگ توت % 0/1

برگ توت % 0/05

0/54±0/02

0/56±0/02

0/54±0/01

وزن بطن راست ()%

0/171±0/016

0/151±0/010

0/149±0/013

)%( RV/TV

0/313±0/012 a

0/266±0/010 b

0/271±0/014

وزن کبد ()%

2/73±0/14

2/67±0/04

2/62±0/06

وزن طحال ()%

0/070±0/004

0/091±0/008

0/101±0/012

وزن بورس فابریسیوس ()%

0/170±0/026

0/215±0/019

0/207±0/015

وزن قلب (بطنها) ()%

حروف التین متفاوت در هر ردیف اختالف معنیدار ( )P>0/05را نشان میدهد.
جدول  -3متغیرهای خونی و سرمی محاسبه شده در  35روزگی )(Mean± SEM

متغیرها

کنترل

برگ توت % 0/1

برگ توت % 0/05

)%( PCV

48/44±1/04

46/62±0/65

47/12±0/91

نسبت H/L

0/65±0/07 a

0/48±0/02 bc

0/59±0/05 ac

نیتریک اکساید ()μmol/L

47/44±6/50 a

88/36±8/09 b

57/28±6/45 a

اسید اوریک

()mg/dl

6/00±0/48

4/77±0/40

3/57±0/89

پروتئین تام

()g/dl

4/06±0/39

4/74±0/33

4/52±0/36

94/00±8/19 a

83/00±5/89

66/50±4/20 b

کلسترول ()mg/dl

124/25±6/14

124/14±6/98

121/14±3/83

)μmol/L( HDL-C

61/33±2/75 a

69/00±4/44 ad

85/57±2/47 f

)μmol/L( LDL-C

57/77±1/69 a

35/00±1/25 e

32/37±1/62 f

تری گلیسیرید

()mg/dl

حروف التین متفاوت در هر ردیف اختالف معنیدار ( )P>0/05را نشان میدهد.

میزان مالوندیآلدهید ( )MDAو ظرفیت آنتیاکسیدانتی تام سرم ()TAC
همانطور که در جدول  4مشخص است ،میزان مالوندیآلدهید در تیمارهای برگ توت به طور معنیداری پایین تر از گروه کنترل

بود ( .)P>0/05و ظرفیت آنتیاکسیدانی تام سرم در تیمارهای برگ توت باالتر و این اختالف بین گروه برگ توت 0/05
درصد و کنترل از نظر آماری معنیدار بود (.)P>0/05
جدول  -4میزان مالون دی آلدهید ( )MDAو ظرفیت آنتی اکسیدانی تام سرم )(Mean± SEM

کنترل

برگ توت % 0/1

برگ توت % 0/05

پارامتر /گروه
)MDA (μmol/L

58/389±2/607 a

36/554±3/506 b

31/355±3/040 b

)TAC (μmol/L

0/564±0/121 a

1/224±0/171

1/665±0/252 b

حروف التین متفاوت در هر ردیف اختالف معنیدار ( )P>0/05را نشان میدهد.

پاسخ ایمنی هومورال و سلولی

پاسخ پادتنی به تزریق

SRBC

(ایمنی هومورال) و پاسخ ایمنی سلولی به تزریق فیتوهماگلوتینین مربوط به تیمارهای

مختلف در جدول  5آورده شده است و هیچگونه اختالف آماری معنیداری بین تیمارها مشاهده نشد ( ،)P<0/05هر چند
که تیتر آنتی بادی و شاخص ضخامت پرده پا ( )Toe web thickness indexدر گروههای برگ توت از نظر عددی باالتر از
کنترل بود.
جدول  -5عیار آنتیبادی علیه  SRBCو شاخص ضخامت پرده پا بر حسب میلیمتر ()Mean±SEM

کنترل

برگ توت % 0/1

برگ توت % 0/05

پارامتر /گروه
تیتر HA

2/375±0/324

3/444±0/475

2/889±0/588

ضخامت پرده پا

0/190±0/245

0/310±0/080

0/342±0/048

تلفات ناشی از آسیت
پرندگان تغذیه شده با برگ توت دارای نرخ پایینتری از تلفات ناشی  PHSبودند( .جدول .)6
جدول  -6درصد تلفات تجمعی ناشی از آسیت در گروههای مختلف در کل دوره آزمایش ( 7-35روزگی)

گروه

کنترل

برگ توت % 0/1

برگ توت % 0/05

تلفات ()%

27/27

15/15

12/12

بحث
در سالهای اخیر تحقیقات فراوانی برای یافتن ترکیباتی جهت کاهش خسارات اقتصادی ناشی از سندرم آسیت ،خصوصاً در
مناطقی با ارتفاع باال انجام شده است که از جمله این ترکیبات میتوان به آنتیاکسیدانها اشاره نمود .یکی از این منابع آنتی-
اکسیدانی گیاهان هستند .مطالعات متعددی در خصوص اثبات وجود ترکیبات قدرتمند آنتیاکسیدانی در برگ توت سفید وجود
دارد .برگ توت سفید با دارا بودن خواص آنتیاکسیدانی فراوان  ،از منابع غذایی با ارزش برای سالمتی بدن و پیشگیری از بروز
بسیاری از بیماریها به شمار میرود ( 36و .)54
کاهش وزن کبد در گروههای دریافت کننده برگ توت سفید نسبت به گروه کنترل مشاهده شد؛ هر چند که از لحاظ آماری
اختالف معنیداری وجود نداشت .کبد محل اصلی لیپوژنز در پرندگان است ( .)11بر اساس تحقیقات  Vollmarو  Mangerدر سال
 2009نشان داده شد  %20اکسیژن مورد استفاده در بدن صرف فرآیند متابولیکی کبد میشود .بنابراین کاهش لیپوژنز و کاهش
نسبی اندازه کبد به نوعی باعث کاهش مصرف اکسیژن در شرایط هایپوکسی همانند مناطقی همچون شهرکرد میشود و در نتیجه
وقوع آسیت کاهش مییابد ( Mohebbi .)50و همکاران در سال  2007نشان دادند که عصاره آبی برگ توت سفید در سطوح
 0/05 ،0/015و  0/075درصد و به خصوص سطح  0/075درصد در کشت هپاتوسیتها میتواند تجمع و ترشح تریگلیسرید را از
هپاتوسیتهای جوجههای گوشتی کاهش دهد و منجر به کاهش توده چربی و بهبود کیفیت الشه گردد (.)40
وزن نسبی بورس و طحال به عنوان ارگانهای ایمنی مورد سنجش قرار گرفت .نتایج بیانگر افزایش وزن نسبی طحال و بورس در
تیمارهای آزمایشی نسبت به کنترل بود هر چند که این افزایش از نظر آماری معنیدار نبود .گزارش شده است که استرسهای
مختلف منجر به ترشح هورمون کورتیکوستروئید و در نتیجه اختالل در سیستم ایمنی و لنفوئیدی شده و باعث کوچک شدن

ارگانهای دخیل در ایمنی میشود .لذا مصرف منابع آنتی اکسیدانی عالوه بر حفظ غشاهای سلولی و افزایش ایمنی بدن با کاهش
ترشح کورتکوستروئیدها همراه بوده و بنابراین از کوچک شدن ارگانهای لنفوئیدی مثل بورس ،تیموس و طحال جلوگیری میکنند
( 47و  .)22در مطالعه صیداصلی و همکاران در سال  1395نشان داده شد که عصاره هیدروالکلی برگ توت سفید وزن طحال را
تحت تاثیر قرار نداد ولی وزن بورس و تیموس در سطوح  6و  8درصد افزایش داشت (.)5
نسبت  RV/TVشاخصی برای تعیین فشار خون ریوی در مرغهای گوشتی است .چنانچه این نسبت از  0/25باالتر رود ،نشان
دهنده این است که جوجههای گوشتی درگیر عارضه فشار خون ریوی هستند ( .)31در این مطالعه برگ توت  % 0/1سبب کاهش
معنیدار ( )P>0/05نسبت  RV/TVدر جوجههای گوشتی که در شرایط مستعد کننده فشار خون ریوی پرورش یافتند ،شد .در
شرایط آسیت ثابت شده است که آنتیاکسیدانها احتقان را در قلبها و ریهها کاهش می دهند و در پی آن سندرم هیپرتانسیون
ریوی کاهش مییابد ( 20و  .)34دمای پایین با افزایش متابولیسم بدن و نیاز بیشتر به اکسیژن منجر به ایجاد آسیت میشود .از
طرفی استرس اکسیداتیو باعث تولید رادیکالهای آزاد از الکترونهای آزاد شده از میتوکندریها میشود که این رویداد یکی از
دالیل مهم بروز سندرم آسیت در جوجههای گوشتی میباشد ( 12و  .)18به همین خاطر استفاده از جیرههای حاوی منابع آنتی-
اکسیدانی میتواند با حفظ پایداری غشاهای سلولی بافتهای بدن و جلوگیری از تولید رادیکالهای آزاد به پیشگیری از بروز این
سندرم کمک نماید Nemati .و همکاران در سال  2017نشان دادند که ویتامین  Cمیتواند تلفات آسیت ناشی از افزایش نسبت
 RV/TVرا کاهش دهد ( .)42مطالعات اندکی در زمینه تاثیر گیاهان دارویی بر سیستم قلبی-عروقی و سندرم آسیت انجام شده
است و با توجه به اینکه هیچ مطالعه ای در خصوص اثرات برگ توت سفید بر سندرم افزایش فشار خون ریوی وجود ندارد؛ میتوان
به این نکته اشاره نمود که توجه کمی به نقش گیاهان دارویی در زمینه سیستم-قلبی-عروقی-ریوی شده است .احمدپور و
همکاران طی دو مطالعه خود در سالهای  1392و  2015بیان کردند که پودر کرفس کوهی در جیره جوجههای گوشتی تحت
استرس سرمایی و ارتفاع باال میتواند با کاهش نسبت  ، RV/TVفشار خون و تلفات از بروز سندرم افزایش فشار خون ریوی
جلوگیری نماید ( 1و .)8
مساله دیگر در خصوص کاهش رخداد این سندرم ،افزایش فعالیت سنتاز نیتریک اکساید اندوتلیومی

( Endothelial Nitric oxide

 ))eNOS( synthaseو تشکیل نیتریکاکساید ( ))NO(Nitric oxideاست ،NO .یک گشاد کننده آندوژنوس قوی برای عروق است .در
جوجهها NO ،مقاومت عروقی ریوی را از طریق اتساع عروقی و نیز کاهش عکسالعمل آنها نسبت به عوامل منقبض کننده وابسته
به اندوتلیال از قبیل اندوتلین  1-و ترومبوکسان  A2کاهش میدهد ( .)43بنابراین انبساط عروق منجر به کاهش فشار خون و
برونده قلبی و نهایتا کاهش فشار بر بطن راست قلب میشود ( .)46مطالعه  Hasanpourو همکاران در سال  2009نشان میدهد
که غلظت  NOپالسمایی در جوجههای درگیر با فشار خون ریوی کاهش پیدا میکند ( .)23در مطالعه حاضر غلظت  NOسرم در
همه گروهها نسبت به کنترل افزایش نشان داد و این اختالف در گروه برگ توت  %0/1معنیدار بود ( .)P>0/05خواص درمانی
برگ توت سفید در کاهش فشار خون ( ،)hypotentionکاهش چربی خون ) ،(hypolipidemicکاهش قند خون (،)hypoglycemic
ادرارآوری ( )diureticو آنتیاکسیدانی ( )antioxidantدر مطالعات متعدد به اثبات رسیده است ( 2و  .)3لذا میتوان نتیجه گرفت
که افزایش غلظت  NOدر گروههای برگ توت (خصوصا سطح  )%0/1در این مطالعه و از طرفی خواص ادرارآوری ،کاهش قند و
چربی خون توسط برگ توت سفید که در مطالعات دیگر ثابت شده است خود گواهی بر کاهش فشار خون و در نهایت جلوگیری از
رخداد سندرم افزایش فشار خون ریوی در جوجههای گوشتی است .بنابراین با توجه به مطالب ذکر شده کاهش نرخ تلفات مشاهده
شده در تیمارهای این آزمایش نسبت به گروه کنترل نیز میتواند بیانگر اثرات مثبت ترکیبات برگ توت سفید بر کنترل سندرم
آسیت باشد.

میزان هماتوکریت با بروز آسیت رابطه مستقیمی دارد .در ارتفاع باال هیپوکسی منجر به تولید اریتروپویتین از کلیهها شده که باعث
پلی سایتمی و افزایش هماتوکریت می شود .افزایش هماتوکریت موجب افزایش ویسکوزیته خون شده که به نوبه خود باعث افزایش
فشار خون ریوی میشود ( .)27هرچند که در مطالعه حاضر تفاوت معنیداری در میزان هماتوکریت بین تیمارهایآزمایشی
مشاهده نشد؛ که این نتایج با یافتههای  Kojimaو همکاران در سال  2010مطابقت دارد (.)33
نسبت هتروفیل به لنفوسیت نشان دهنده ی شاخصی از میزان تنش در پرندگان است .هیپوکسی و سرما به عنوان عوامل تنشزا
میتوانند سبب افزایش مقدار ترشح کورتیکواستروئیدها در این جوجهها گردند .افزایش هورمونهای استروئیدی در خون از یک
طرف سبب کاهش تولید لنفوسیت میشود و از طرف دیگر با اثر بر گیرندهی سلولهای هتروفیل سبب آزاد شدن آنها در خون
گشته که این امر موجب افزایش درصد هتروفیل در جریان خون میشود ( .)30بر اساس مطالعه  Maxwellو همکاران در سال
 1990نسبت  H/Lدر شرایط آسیت و هیپوکسی افزایش مییابد ( .)39لذا میتوان بیان کرد که کاهش نسبت هتروفیل به
لنفوسیت ( )P>0/05در جوجههای تغذیه شده با برگ توت  0/1درصد به نوعی با کاهش استرسهای اکسیداتیو تطابق دارد .این
نتایج با یافتههای دیگر محققین که منابع آنتیاکسیدانی را به کار بردند نیز همخوانی دارد؛  Ahmadpourو همکاران در سال
 2014با بررسی اثر کرفس کوهی بر کاهش سندرم آسیت کاهش هماتوکریت و نسبت هتروفیل به لنفوسیت را گزارش نمودند (.)8
 Lohakareو همکاران در سال  2005کاهش نسبت  H/Lرا در جوجههای گوشتی که  10و  200 ppmویتامین  Cدر جیره مصرف
نمودند ،گزارش کردند (.)37
در مورد سایر پارامترهای بیوشیمیایی سرم در این مطالعه ،تفاوت معنیداری در میزان اسید اوریک ،پروتئین تام و کلسترول سرم
مشاهده نگردید؛ اما میزان تریگلیسرید در گروه برگ توت  0/05درصد کاهش ( )P>0/05و میزان  HDL-Cکه به عنوان کلسترول
مفید نیز مطرح است ،در گروه برگ توت  0/05درصد افزایش معنیدار داشت ( .)P>0/05همچنین در میزان  LDL-Cسرم که به
عنوان کلسترول مضر مطرح است ،در گروههای برگ توت  0/1و  0/05درصد کاهش معنیدار مشاهده گردید (.)P>0/05
ساز و کار ترکیبات آنتیاکسیدانی در کاهش کلسترول بهوسیله مهار بیوسنتز کلسترول است؛ همچنین آنتیاکسیدانها با افزایش
جذب تریگلیسیرید و کاهش فعالیت آنزیم کبدی تریاستیلگلیسرول لیپاز سبب کاهش میزان تریگلیسیرید میشوند ( 8و .)10
نتایج به دست آمده از میزان تریگلیسرید سرم در پرندگان نیز تأییدکننده این اصل است و گروه کنترل باالترین مقادیر تری-
گلیسرید ( )P>0/05و کلسترول را داشت .همچنین مطالعات نشان میدهد که ترکیبات فالوونوئیدی و آنتوسیانین میتوانند با به
دام انداختن رادیکالهای آزاد ،مهار اکسیداسیون  ،LDL-Cو کاهش سطح تریگلیسرید و کلسترول خون از ایجاد بیماریهای
مزمن قلبی و آترواسکلروز پیشگیری نمایند Panja .و همکاران در سال  2013کاهش تریگلیسرید و کلسترول سرم جوجههای
گوشتی و تخمگذار را با اضافه نمودن سطوح  0/5تا  2درصد برگ توت به جیره گزارش نمودند ( Islam .)44و همکاران در سال
 2014با بررسی سطوح  2/5تا  4/5درصد عصاره برگ توت در جیره جوجههای گوشتی کاهش تریگلیسرید و کلسترول تام سرم
را در سن  22تا  42روزگی مشاهده کردند ( .)25بنابراین با توجه به این تحقیقات ،برگ توت میتواند از طریق مکانیسمهای دیگر
مثل کم کردن چربی خون و کاهش مقاومت عروقی به کاهش فشار خون و بیماریهای قلبی-عروقی و درنهایت جلوگیری از
سندرم آسیت کمک نماید (.)49
مالوندیآلدهید ( ) MDAترکیب حاصل از پراکسید شدن لیپیدها در بدن میباشد و شاخصی از استرسهای اکسیداتیو است .نشان
داده شده که مهار تولید گونههای فعال اکسیژن ( )Reactive Oxygen Species ROSیا بهدام انداختن  ،ROSموجب مهار
پرولیفراسیون القاشده از هیپوکسی در عروق ریوی و افزایش فشار ریوی متعاقب آن میشود ( 8و  .)29همچنین گزارش شده است
که افزایش پراکسیداسیون لیپیدی متعاقب کم شدن فعالیت آنتیاکسیدانی بافتها میتواند منجر به دژنراسیون بافت قلبی و

هیپرتروفی بطن راست شود ( .)24عملکرد آنتیاکسیدانی گیاهان پلیفنولی چندگانه است و میتوانند به عنوان عوامل احیاء کننده،
دهنده هیدروژن و رقیق کننده اکسیژن آزاد عمل کنند ( .)36در مطالعه حاضر ،برگ توت سفید در هر دو سطح ( 0/1و 0/05
درصد) توانست غلظت  MDAسرم را به طور معنیداری کاهش دهد ( .)P>0/05که این یافتهها با مطالعات  Linو همکاران
( )2017و صیداصلی و همکاران ( )1395در تطابق است ( 5و .)36
در مطالعه حاضر ظرفیت آنتیاکسیدانی تام سرم در گروه برگ توت  0/05درصد نسبت به کنترل به طور معنیداری افزایش یافت
( ،)P>0/05که این اثر را میتوان به خاصیت باالی آنتی اکسیدانی این ترکیبات که به طور مفصل ذکر شد نسبت داد .اثبات شده
است که برگ توت دارای ترکیبات پلی فنولی و فالوونوئیدی از قبیل ( )Epicatechin ( ،)Caffeic Acid( ،)Gallic Acidو
( )Gallocatechin Gallateاست که دارای فعالیت قدرتمند آنتیاکسیدانی میباشد و کاهش پراکسیداسیون لیپیدی توسط برگ
توت ناشی از ظرفیت آنتیاکسیدانی و به دام اندازی رادیکالهای آزاد است (.)36
شاخص ضخامت پرده پا قدرت ایمنی سلولی را در ماکیان منعکس میکند ( .)19در مطالعه حاضر هرچند شاخص ضخامت پرده پا
در تیمارهای آزمایش نسبت به کنترل باالتر بود ولی تفاوت معنیداری مشاهده نشد؛ که این نتایج با یافتههای صیداصلی و
همکاران ( )1395مطابقت دارد و بیان شد که احتماال میتواند تا حدودی ناشی از خاصیت ضدالتهابی ترکیبات موجود در برگ
توت باشد ( .)5تیتر آنتیبادی علیه  SRBCنیز در تیمارهای برگتوت بیشتر از کنترل بود ولی معنیدار نبود .در مطالعه شریفی و
همکاران در سال  1390نیز بیان شد که  4گیاه دارویی نعناع ،زیره ،بومادران و کلپوره اثر معنیداری بر ایمنی هومورال نداشتند
(.)4
نتیجه گیری
به طور کلی نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که افزودن برگ توت سفید به جیره جوجههای گوشتی در شرایط تنش سرمایی
و ارتفاع باال ،با کاهش پراکسیداسیون لیپیدی ،افزایش ظرفیت آنتیاکسیدانی تام و نیتریکاکساید سرم و کاهش نسبت وزن بطن
راست به وزن دو بطن (به عنوان شاخص نشان دهندهی آغاز سندرم فشار خون ریوی) ،سبب کاهش تلفات و پیشگیری از بروز
سندرم فشار خون ریوی میشود.
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Evaluation the effect of mulberry (Morus alba) leaf ethanoic extract
on blood, serum and antioxidant parameters of broiler chickens
under cold stress
summary
In this study, the effect of mulberry leaf ethanoic extract on blood, serum and antioxidant parameters of
broiler chickens with ascites syndrome was investigated. A total of 108 one-day old broiler chickens
(Ross 308) were randomly divided into 3 groups and Each group included of 36 chicks with 3 replicates.
Experimental treatments were: control group and two levels of mulberry leaf ethanoic extract, which
respectively were fed with basal diet and levels of 0.05% and 0.1% of mulberry leaf ethanoic extract.
Malondialdehyde and total antioxidant capacity of serum, PCV, H/L ratio, RV/TV ratio, serum
biochemical factors and humoral and cellular immune responses were evaluated. The results of this study
showed that RV/TV ratio was lower in mulberry leaf ethanoic extract, and this difference was statistically
significant in the group 0.1% of mulberry leaf ethanoic extract (P<0.05). The H/L ratio was reduced in the
level 0.1% of mulberry leaf ethanoic extract (P<0.05). PCV levels decreased in mulberry leaf treatments
but were not statistically significant. Serum nitric oxide increased in 0.1% of mulberry leaf group
(P<0.05). Triglyceride level decreased significantly in the group 0.05% and LDL-C level decreased
significantly at both levels of 0.05 and 0.1% of mulberry leaf (P<0.05). HDL-C increased significantly at
the level 0.05% of mulberry leaf (P<0.05). Serum malondialdehyde decreased significantly in mulberry
leaf treatments and total antioxidant capacity of serum increased significantly at the level 0.05% of
mulberry leaf (P<0.05). There was no statistically significant difference in uric acid, total protein and
serum cholesterol level. Although humoral and cellular immunity increased, it was not statistically
significant. In conclusion the present study showed that the addition of mulberry leaf ethanoic extract to
broiler chickens diet improved the antioxidant parameters and increased nitric oxide, decreased RV/TV
ratio, blood lipid levels and mortality, so can be effective in preventing ascetic syndrome.
Keywords: Broiler chicken, Cold stress, Ascites syndrome, Mulberry leaf.

