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تأثیر مرزه خوزستانی بر دستگاه گوارش، لیپیدهای کبد و خون در خروس های بالغ

مریم شیخیان  حشمت اله خسروی نیا*  سعید محمد زاده
گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

  )  دریافت مقاله: 12 اسفند ماه 1396،   پذیرش نهایی: 4 تیر ماه 1397(     

 چکیده  
زمینه مطالعه: مواد فیتوژنیک از جمله افزودنی های غیر آنتی بیوتیکی برای جیره طیور هستند که احتمااًل بخشی از تأثیر مثبت آن ها بر 
عملکرد و ســالمت طیور با تحریک ترشــحات هضمی در کانال گوارش تحقق می یابد. هدف: این مطالعه با هدف بررسی تأثیر سطوح جیره ای 
پودر مرزه خوزستانی بر دستگاه گوارش، لیپیدهای کبد و خون در خروس های بالغ بومی اصفهان اجرا شد. روش کار: تعداد 36 قطعه خروس بالغ 
بومی اصفهان در سن 40 هفتگی در قفس های انفرادی تحت برنامه نوردهی 14 ساعت نور و 10 ساعت تاریکی نگهداری و با سه جیره غذایی 
حاوی ســطوح صفر )گروه شــاهد(، g/ kg 20  یا 40 پودر مرزه خوزســتانی در 12 تکرار برای مدت 10 هفته تغذیه شدند. در پایان آزمایش، همه 
خروس ها کشتار و صفات مربوط به کبد، وزن کیسه صفرا، غلظت کلسترول و بیلی روبین صفرا، pH دئودنوم، ایلیوم و سکوم و همچنین لیپیدهای 
خون )تری گلیسریدها، کلسترول تام، LDL و HDL کلسترول(، لیپیدتام کبد و وزن نسبی پانکراس، دئودنوم، ایلیوم و سکوم اندازه گیری شد. 
نتایج: pH ســکوم برای خروس های تغذیه شــده با جیره حاوی g/ kg 40  مرزه به طور معنی داری کمتر از گروه شــاهد بود )p>0/05(. افزودن 
g/ kg 20  پودر مرزه به جیره، درصد لیپیدتام در بافت کبد خروس را در مقایســه با گروه شــاهد به طور معنی داری کاهش داد )p>0/05(. نمره 
   .)p>0/05( ارزیابی ظاهری سالمت کبد برای خروس های تغذیه شده با جیره حاوی سطح باالتر پودر مرزه تفاوت معنی داری با گروه شاهد داشت
نتیجه گیری نهایی: نتایج نشان داد که پودر گیاه مرزه خوزستانی خاصیت کلرنرژیک در خروس بالغ ندارد ولی باعث کاهش لیپید تام و افزایش 

سالمت کبد می شود.

واژه های کلیدی: مرزه خوزستانی، ترکیبات صفرا، لیپیدهای کبدی، خروس بالغ، خاصیت صفرا زایی

مقدمه
با ایجاد محدودیت قانونی برای استفاده از آنتی بیوتیک ها در تغذیه طیور، 

مواد فیتوژنیک یکی از گزینه های مطرح برای جایگزینی آن ها می باشــند. 

آزمایشــات متعددی نشــان داده اند افزودن پودر، عصاره و اســانس برخی 

گیاهان دارویی و به خصوص ترکیب آن ها موجب بهبود عملکرد و سالمت 

طیور می شــود )31(. یکی از ساز و کارهای پیشــنهاد شده برای توجیه اثر 

مثبت مواد فیتوژنیک بر عملکرد و ســالمت حیوانات تک معده ای )22( و 

طیور )9،29( تحریک ترشــحات کانال گوارش و غدد ضمیمه آن، توســط 

این مواد است. در دستگاه گوارش پرندگان به ازای هر گرم مصرف خوراک 

دو تا ســه میلی لیتر مایعات هضمی ترشح می شــود. این ترشحات شامل 

آب و آنزیم های الزم برای انجام اغلب فعالیت های زیســتی اســت. صفرا 

و نمک های صفراوی بخشــی از این مایعات گوارشی هستند که به عنوان 

بیوســورفکتانت و دترجنت طبیعی نقش مهمی در هضــم و جذب مواد به 

خصوص مواد مغذی و غیر مغذی محلول در چربی ایفا می کنند )19(. تولید و 

ترشح صفرا از کبد و کیسه صفرا عمدتًا تحت کنترل هورمون های سکرتین 

و کوله سیتوکینین است. با این وجود، عوامل متعددی مانند سن، وضعیت 

متابولیکی و نوع تغذیه تأثیر قابل توجهی بر میزان ساخت و ترشح آن دارند. 

نــوع و مقدار افزودنی هــای خوراک مرغ نیز از جملــه عوامل تأثیر گذار بر 

ترشــح صفرا ذکر شده اســت )6(. گزارش شده است که افزودن پربیوتیک 

کیتــوزان به جیره باعث کاهش ترشــح برخی نمک های صفراوی به دلیل 

تحریک دفع آن ها از بدن و در نتیجه کاهش ذخیره آن ها در خون می شود 

)6،19(. در مطالعات متعدد نشان داده شده است که افزودن پودر یا اسانس 

گیاه دارویی به خوراک موش صحرایی موجب افزایش ترشح صفرا می شود 

)3،23(. تحلیــل میزان تأثیر یــک عامل جیره ای بر ترشــح صفرا در مرغ 

گوشــتی به دلیل تعدد عوامل دخیل در تحریک ترشــح صفرا و متابولیسم 

بسیار پویای پرنده مشکل است. به نظر می رسد در خروس های بالغ تغذیه 

شــده با جیره نگهداری که بدون رشــد و یا دارای رشد بسیار کم هستند، با 

اطمینان بیشتری می توان از تأثیر مطلق افزودن یک ماده خاص به جیره بر 

تولید و ترشح صفرا بحث نمود. مرزه خوزستانی از جمله گیاهان دارویی تیره 

نعناع است که مصرف اسانس آن تا mg/L 2000  در آب آشامیدنی باعث 

مســمومیت در مرغ نمی شود )16(. ترکیبات اصلی اسانس این گیاه شامل 

فنل هایی مثل کارواکرول )بالغ بر 90 %(، تیمول و همچنین پارا ســیمین، 

بتا کاریوفیلین و لینالول هستند )10،15(. در آزمایشات متعدد خواص آنتی 

اکســیدانی و ضد میکروبی )27( این ترکیبات تأیید شــده اســت )31(. این 

 pH تحقیق با هدف بررســی تأثیر سطوح جیره ای پودر مرزه خوزستانی بر

محتویات و وزن خشــک بخش های اصلی روده، ترشــح و ترکیب صفرا و 

لیپیدهای کبد و خون در خروس های بالغ بومی اصفهان اجرا شد. 

مواد و روش کار
مدیریت گله آزمایشــی: تعداد 36 قطعه خروس بالغ بومی اصفهان )با 

Email: khosravi_fafa@yahoo.com   066-33400289 :نویسنده مسئول:  تلفن: 33400012-066  نمابر )*
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میانگین وزن kg 2/22( در ســن 40 هفتگــی از مرکز مرغ بومی اصفهان 

خریــداری و به واحد تحقیقات طیور دانشــگاه لرســتان، انتقال داده شــد. 

خروس هــا به طور تصادفی در قفس های انفرادی با دسترســی آزاد به آب 

و خوراک توزیع شــدند. در دوره ی آزمایش، خروس ها تحت برنامه نوردهی 

14 ســاعت نور و 10 ســاعت تاریکی قرار گرفتند. میانگین دمای سالن در 

طــول دوره، C° 20/5 و رطوبت ســالن 55 تــا 65 % بود. خروس ها طی دو 

هفته عادت پذیری با جیره پایه ذرت- سویا حاوی kcal/ kg 2500 انرژی 

قابل متابولیســم، 15، 3/2، 0/4، 0/6 و 0/7 % به ترتیب پروتئین، کلسیم، 

فسفر، متیونین و لیزین تغذیه شــدند. در شروع آزمایش، خروس ها به سه 

گروه 12 قطعه ای تقســیم و یک گروه جیره پایه )جیره شــاهد( و دو گروه 

دیگر جیره غذایی حاوی ســطوح g/ kg 20  یا 40 پودر مرزه خوزستانی در 

یک وعده )صبح ساعت 8/00( دریافت نمودند.  پودر گیاه مرزه خوزستانی بر 

اساس آنالیز تقریبی انجام شده حاویkcal/kg 3866  انرژی خام، % 6/8 

پروتئین، % 12/5 خاکستر، % 3/85 کلسیم و % 31 فیبر خام بود. 

سنجش متغیرها: بعد از اتمام دوره 10 هفته آزمایش، همه خروس ها 

کشــتار و کبد آن ها جدا گردید. برای ارزیابی وضعیت ســالمت کبد روش 

Hargis و همکاران در سال 1991، با کمی تغییر مورد استفاده قرار گرفت 

)11(. برای این منظور، کبد همه خروس ها جدا و بر اســاس قضاوت ســه 

نفر، روی صفحه ای با زمینه روشــن در پنج ردیف مرتب شــدند. در مرتب 

کردن کبدها، تالش بر این بود که نمونه های هر گروه بر اســاس رنگ )از 

قرمــز جگری تا زرده مایل به روشــن(، ضخامت لبــه کبد )از ضخامت کم 

تا زیاد( و ارزیابی بافت ســطحی )صاف و طبیعی تا آســیب دیده و یا توام با 

لکه قرمز خونی و یا خونزیری(، هر چه بیشــتر مشابه باشند. پس از مرتب 

کردن همزمان کبدها در پنج ردیف، به گروه اول نمره 5 )برای کبد با ظاهر 

کاماًل سالم( و به گروه آخر نمره 1 )برای کبد با رنگ مایل به سفید یا زرد، 

لبه های متورم و ســطح غیر طبیعی( اختصاص داده شد. کیسه صفرا از هر 

کبد جدا و با دقت g 0/01 وزن شــد. مقدار pH دئودنوم، ایلیوم و ســکوم و 

وزن نسبی پانکراس، دئودنوم، ایلیوم و سکوم پس از خشک شدن در دمای 

C° 75 برای مدت 24 ســاعت اندازه گیری شــد. غلظت کلسترول و بیلی 

روبین صفرا و صفات کبدی از جمله وزن کبد، وزن خشک کبد، رنگ کبد 

و درصد لیپید تام کبد، اندازه گیری شد. در نمونه های لیپیدتام  کبد، درصد 

کلسترول اندازه گیری شد. غلظت کلسترول و بیلی روبین صفرا با استفاده 

از کیت های تجاری )شرکت پارس آزمون( و بر اساس دستور العمل سازنده 

مورد ســنجش قرار گرفت. اســتخراج چربی از نمونه های کبد با استفاده از 

روش Folch و همکاران در سال 1957 انجام گرفت )8(. به طور خالصه، 

 ml 15 قرار داده شــد و ml یــک گرم نمونه کبد در لوله آزمایش با حجم

3محلــول فولچ )کلروفرم و اتانول با نســبت 2 به 1( بــه آن اضافه و کامال 

ورتکس شــد. مخلوط حاصل از کاغذ صافی عبور داده شد و مواد باقیمانده 

روی کاغذ صافی دو بار ) با 10ml محلول فولچ( شستشــو داده شــد. مقدار 

 s 30 0/74 %( به محلول فیلتر شده اضافه و پس از( KCl 16 محلول ml

ورتکس،  به مدت h 2 زیر هود گذاشــته شد. سپس با استفاده از قیف جدا 

کننده، فاز باالیی محلول جدا و برای تبخیر مولکول های کلروفرم و متانول 

داخل انکوباتور )C° 80 به مدت h 1( قرار داده شــد. غلظت فراسنجه های 

 HDL و LDL ،مربوط به چربی خون )تری گلیســریدها، کلســترول تــام

 SEPPIM S.A.S., Zone( با استفاده از کیت تشــخیص کمی )کلسترول

SEES, France ,61500 ,Industrielle ( و توســط دســتگاه اتوآنالیــزر 

 Vital Company, ,7140-8 .Selects E Autoanalyzer, Sr. No(

The Netherlands( اندازه گیری شدند )5(.

آنالیــز آمــاری داده ها: اثر پودر مرزه خوزســتانی بر صفات مورد نظر با 

   SAS در نســخه 9/1 نرم افزار PROC GLM اســتفاده مدل آماری زیر و

آنالیز شد. 

Yij=μ +Ti + εij

در این مدل Yij؛ نماد متغیر وابســته، μ؛ بیانگر میانگین جامعه برای 

متغیر مورد نظر، Ti؛ نشــانگر اثر ثابت i امین سطح پودر مرزه در جیره )3، 

1i ،2=(، و εij؛ خطای تصادفی مربوط به هر مشاهده برای هر متغیر است. 

آزمون چند دامنه ای دانکن در نرم افزار SAS  برای مقایســه میانگین های 

تیمارها برای هر متغیر به کار گرفته شــد. در تمام آزمون ها ســطح حداکثر 

احتمال قابل قبول برای خطای نوع اول p≥0.05( %5( در نظر گرفته شد.

نتایج
وزن نســبی پانکراس، دئودنوم، ایلیوم و ســکوم تحــت تأثیر افزودن 

پــودر مرزه به جیره خروس قرار نگرفت )جــدول 1(. میانگین pH دئودنوم 

و ایلیوم برای خروس های تغذیه شــده بــا جیره حاوی مرزه تفاوتی با گروه 

 g/ سکوم در خروس های تغذیه شده با جیره حاوی pH شاهد نداشت ولی

 .)p>0.05( 40 پودر مرزه به طور معنی داری کمتر از دو گروه دیگر بود kg

غلظت کلســترول تام، تری گلیسریدها، لیپوپروتئین های با دانسیته باال و 

پایین در سرم خون خروس های دریافت کننده جیره های حاوی پودر مرزه با 

خروس های بالغ تفاوت نداشــت )p>0.05( )جدول 2(. میانگین وزن نسبی 

کیسه صفرا، غلظت بیلی روبین و کلسترول صفرا برای خروس های تغذیه 

شــده با جیره های مکمل شده با پودر مرزه خوزستانی تفاوت معنی داری با 

خروس های شــاهد نداشت )p>0.05( )جدول 3(. وزن نسبی کبد و غلظت 

کلســترول در بافت کبد خروس ها تحت تأثیر افزودن مرزه خوزســتانی به 

جیره قرار نگرفت ) جدول 4(. درصد لیپید تام در بافت کبد برای خروس های 

تغذیه شــده با جیره حاوی g/ kg 20 پودر مرزه به طور معنی داری کمتر از 

خروس های شــاهد و گروه دریافت کننده g/ kg 40 پــودر مرزه بود. نمره 

ارزیابی ظاهری ســالمت کبد برای خروس های تغذیه شــده با جیره های 

حاوی مرزه خوزستانی باالتر بود ولی فقط برای خروس های دریافت کننده 

 .)p>0.05( 40 تفاوت معنی داری با گروه شاهد داشت g/ kg جیره حاوی
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بحث
پودر مرزه مورد استفاده در این آزمایش دارای 31 درصد فیبر خام بود. 

انتظــار می رفت که در خروس های دریافت کننده جیره حاوی پودر مرزه به 

خصوص در ســطح g/kg 40، به دلیل تحریک رشد عضالت صاف جدار 

روده )20( و اثرات تخمیر میکروبی فیبر بر ســلول های پوششی روده )14(، 

وزن بخش های مختلف روده باالتر باشد. به نظر می رسد که تحریک رشد 

روده با سایر ساز و کارهای مربوط به رشد مرتبط است )17( و در خروس های 

بالغ انجام نمی گیرد. می توان گفت که افزایش pH محتویات سکوم ناشی 

از رســیدن بخش اعظم همین فیبر به انتهای روده و تحریک فعالیت های 

میکروبی و در نتیجه تولید مواد اســیدی بیشتر است )20(. نشان داده شده 

است که اسیدهای چرب فرار و سایر مواد حاصل از تخمیر فیبر در سکوم، 

تأثیر مهمی در ســالمت مرغ دارنــد )18،26،30(، ولی پیرامون ارتباط بین 

این مواد با سالمت کبد و تولید صفرا اطالعات زیادی منتشر نشده است.

 در گزارشــات متعددی به بررســی تأثیر مثبت مواد مشــتق شــده از 

جدول 1. تأثیر سطوح جیره ای پودر مرزه خوزستانی بر pH دئودنوم، ایلیوم و سکوم و وزن نسبی پانکراس ، دئودنوم، ایلیوم و سکوم در خروس های بالغ. 1 خطای معیار برای میانگین 
.)p>0/05( میانگین های فاقد حروف مشترک در هر ستون دارای اختالف معنی داری می باشند a-b ،کل

مرزه خوزستانی )g/ kg جیره(صفات

۰۲۰۴۰MSE۱P-value

)۱۰۰g /g( ۰/67۰/69۰/73۰/۰6۸۰/۸۵3وزن پانکراس

)۱۰۰g /g( ۱/۰۱۰/9۸۰/9۱۰/۰73۰/6۰۸وزن دئودنوم

)۱۰۰g /g( 3/۴73/3۴3/۵۱۰/۲67۰/9۰۵وزن ایلیوم

)۱۰۰g /g( ۰/9۸۱/۰۵۰/9۵۰/۰۵۵۰/۴۴7وزن سکوم

pH6/۴۰6/376/3۵۰/۰6۰۰/۸۲6 دئودنوم

pH6/۴36/۲۲6/3۲۰/۰۸6۰/۲۲۲ ایلیوم

pH7/3۵ a7/۰۰ a6/۴9 b۰/۱۱۵۰/۰۰۰۲ سکوم

جدول 2. تأثیر سطوح جیره ای پودر مرزه خوزستانی بر فراسنجه های کلسترول، تری گلیسیرید، HDL و LDL  )mg/dL( سرم خون خروس های بالغ. 1 خطای معیار برای میانگین 
کل.

مرزه خوزستانی )g/ kg جیره(صفات

۰۲۰۴۰MSE۱P-value

۱۱3/۱۰۱۰3/36۱۱3/6۴9/3۱۸۰/669کلسترول

6۴/۸۰۴9/۲7۸3/۲7۱۵/۵9۰۰/۱7۸تری گلیسیرید

HDL6۱/7۰6۵/۲767/۰9۴/۵77۰/7۰9 کلسترول

LDL36/۰۰۲۸/6۴3۱/۰9۴/۸۲6۰/۵۵۵ کلسترول

جدول3. تأثیر سطوح جیره ای پودر مرزه خوزستانی بر وزن نسبی صفرا، بیلی روبین و  کلسترول صفرا خروس های بالغ. 1خطای معیار برای میانگین کل.

مرزه خوزستانی )g/ kg جیره(صفات

۰۲۰۴۰MSE۱P-value

) ۱۰۰g /mg( ۱۰۰/339۲/9۲۱۱۰/3۲۱3/۴۸۸۰/66۱وزن صفرا

)mg/g( ۲/۲۰3/۵3۲/۵۲۰/۴39۰/۱۱۰بیلی روبین

)mg/g( ۱7/9۲۲3/۴۰۱۸/۱7۲/363۰/۱9۸کلسترول

جدول 4. تأثیر سطوح جیره ای پودرمرزه خوزستانی بر وزن نسبی، میزان چربی، کلسترول و نمره ظاهری کبد خروس ها بالغ. 1 خطای معیار برای میانگین کل، a-b میانگین های 
.)p>0/05( فاقد حروف مشترک در هر ستون دارای اختالف معنی داری می باشند

مرزه خوزستانی  )g/ kg جیره(صفات کبد

۰۲۰۴۰MSE۱P-value

)۱۰۰g/g( ۲/۱۵۱/9۲۲/۱۰۰/۰9۱۰/۱۸۵وزن

)۱۰۰g /g( ۲/6۸چربی a۱/9۱ b۲/۵۸ a۰/۲۱۱۰/۰۲9

)۱۰۰g /mg( ۲۰3/33۱97/۵۰۲۰۴/۱7۱3/9۵6۰/93۵کلسترول

b۲/۲۸ b3/۰۸ a۰/3۲7۰/۰۴۵ ۲/۰۸نمره ظاهری
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گیاهان دارویی بر عملکرد و ســالمت طیور پرداخته شــده است. در برخی 

مــوارد این تأثیر مثبت به افزایش ترشــح مایعات گوارشــی در طول کانال 

گوارش و همچنین غدد بزاقی و کبد نسبت داده شده است. بر همین اساس 

برخی گیاهان دارویی همچون فلفل سیاه )3( و زردچوبه )4( محرک کبد و 

صفرازا توصیف شــده اند. در تحقیق حاضر، ســطوح جیره ای g/ kg 20 و 

40 پودر مرزه خوزســتانی موجب تحریک تولید صفرا و تغییر ترکیب صفرا 

در خروس ها نشــد. در گزارشــات موجود در دسترســی مطالعه ای مبنی بر 

بررسی تأثیر پودر مرزه بر تولید و ترکیب صفرا در پرندگان یافت نگردید اما 

محققین نشان داده اند که اسانس مرزه خوزستانی از طریق کاهش فعالیت 

آلکالن فسفاتاز کبدی در رت موجب تقویت کبد می شود )1(. نشان داده شده 

است که ترکیبات فنلی موجود در گیاهان دارویی خانواده نعناع می توانند از 

آثار ســمی داروها روی کبد جلوگیری و باعث کاهش آزاد شدن آنزیم های 

گلوتامیک پیرویک ترانس آمیناز و آلکالن فســفاتاز به داخل خون شــوند 

)12،28(. چنین اثری برای گیاهان دیگر از جمله Arnica Montana در 

رت هایی که توســط تتراکلرید کربن دچار آسیب کبدی شده بودند، باعث 

بهبود نمره ظاهری و کاهش فعالیت آنزیم های کبدی شد. مکانیسم فعالیت 

هیپولیپییدمی و آنتی آتروژنیک گیاهان دارویی ممکن اســت نتیجه مهار 

جذب لیپیدهای جیره ای در روده یا تولید آن توسط کبد و یا تحریک ترشح 

صفراوی کلســترول و دفع کلســترول در مدفوع باشد )13(، همچنین این 

موضوع می تواند به دلیل گلیکاسیون لیپوپروتئین ها، آنزیم ها و پروتئین های 

درگیر در متابولیسم لیپید و لیپوپروتئین باشد )12(. 

در مطالعات مختلفی تأثیر پودر یا اســانس گیاهان دارویی در کاهش 

 Qureshi .میــزان چربی خون و کبــد طیور مورد تأیید قرار گرفته اســت

و همکاران در ســال 1983 نشــان دادند عصاره الکلی سیر تازه تأثیر قابل 

توجهی بر کاهش ســنتز اسیدهای چرب کبد دارد. بســیاری از مواد مؤثره 

اســانس ها مثل تیمول، کاواکرول، ســیترال، اوژنول، منتــول، فنچون و 

بتاآیوناین قادرند تا با اثر برآنزیم 3-هیدروکسی 3-متیل گلوتاریل کوانزیم- 

آ ردوکتاز، باعث کاهش ساخت کلســترول در بدن پرندگان شوند )5(. این 

آنزیم نقش کلیدی در تنظیم واکنش های ساخت کلسترول دارد. زمانی که 

غلظت LDL و ترکیبات غیر اســترولی محصول عمل آنزیم فوق افزایش 

یابد ساخت کلسترول رت ها را کاهش می دهد )4(. در بررسی نقش ترکیبات 

حاصل از گیاهان دارویی بر کاهش کلسترول و محافظت بافت های بدن در 

عوامل اکســیدان، مشخص شده است که برخی از ترکیبات خالص موجود 

در اسانس گیاهان دارویی فعالیت 3-هیدروکسی 3-متیل گلوتاریل کوآنزیم 

آ )HMG-COA( رودوکتــاز کبــدی را مهار می کند )1،9(. این آنزیم یک 

آنزیم تنظیمی کلیدی در ســنتز کلســترول می باشــد )5(. در آزمایشی اثر 

افزودن سطوح مختلف گیاه دارویی نعناع در جیره را بر عملکرد جوجه های 

گوشتی بررسی و گزارش شد که عصاره گیاه نعناع بر افزایش روند متابولیسم 

کلسترول و تری گلیســرید های سرم خون و کبد جوجه های گوشتی تأثیر 

دارد و موجب کاهش چربی محوطه شکم می شود )26(. گیاه کنگر فرنگی 

به علت داشتن ماده ســینارین بهبود دهنده عملکرد کبد و افزایش دهنده 

ترشــحات صفراوی است. مکانیسم عمل ترکیبات فعال موجود در اسانس 

گیاهان دارویی برای کاهش لیپیدها و لیپوپروتئین ها خون از طریق دخالت 

در مســیر بیوسنتز کلســترول و همچنین اثر بر تولید و ترشح صفرا در کبد 

اعمال می شــود. بنابر این به نظر می رســد بین افزایش دفع کلسترول و به 

تبع آن صفرا و خاصیت هیپولیپیدیمیک یک گیاه دارویی ارتباط وجود دارد.  

Nazari و همکاران در سال 2005  گزارش کردند مرزه خوزستانی دم کرده 

موجــب تقویت عملکرد کبدی از طریق کاهــش میزان فعالیت آنزیم های 

کبدی در رت ها می شود )2(. 

نتایج گزارش حاضر در تأیید بســیاری از مطالعات فوق نشان می دهد 

که گیاه مرزه خوزســتانی قابلیت کاهش لیپیدهای کبــد را در خروس بالغ 

که متابولیســم آن متأثر از نوســانات هورمونی شدید مربوط به رشد سریع 

نیســت، دارد و از این طریق باعث بهبود عملکرد کبد می شــود. مکانیسم 

فعالیت کاهش لیپیدهای کبد برای این گیاه ممکن است نتیجه مهار جذب 

لیپیدهای جیره ای در روده یا تولید آن توسط کبد ویا تحریک ترشح صفرا 

و کلســترول و دفع کلســترول در مدفوع باشــد )6(. گزارش شده است که 

افــزودن کارواکرول )موجود در گیاه رزماری( به جیره طیور موجب تحریک 

اعمال گوارشــی از قبیل افزایش ترشــح صفرا، آنزیم های لوزالمعده ای- 

روده ای و نهایتًا باعث افزایش هضم و جذب مواد مغذی می شوند )17(. مرزه 

خوزستانی نیز همچون رزماری گیاهی حاوی غلظت های باالی کارواکرول 

اســت. کارواکرول مهم ترین و بیشــترین جزء تشکیل دهنده اسانس مرزه 

خوزســتانی اســت که مقدار آن حدود 89/59 تا 95/41 % می باشــد )7،9(. 

کارواکرول دارای اثر حذف کنندگی رادیکالهای پراکسیل و هم چنین دارای 

خاصیت آنتی اکســیدانی قوی و ضد التهاب است )2(. نشان داده شده است 

کــه خوراندن کارواکرول به مرغ گوشــتی از طریق ایجاد تغییر در نســبت 

استروئید های آنابولیک به استروئیدهای کاتابولیک، موجب کاهش چربی 

الشه مرغ گوشتی شد )15(. در حالی که، کاهش چربی الشه با تغییر نسبت 

چربی کبد و اجزای چربی خون نیز همراه بود. 

در مجمــوع، نتایج آزمایش حاضر نشــان می دهد که پــودر گیاه مرزه 

خوزســتانی دارای خواص کاهش دهنده لیپیدتام کبد و بهبود سالمت این 

اندام است ولی این ماده فاقد تأثیر بر ترشح و ترکیب صفرا در خروس های 

بالغ می باشد. با این وجود، اندازه گیری لیپیدهای کبد به تنهایی نمی تواند 

سالمت کبد را تأیید کند و تکمیل این نتایج مستلزم اندازه گیری آنریم های 

کبدی و بررسی های آسیب شناسی نیز می باشد.
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Abstract:
BACKGROUND: Phytogenic products are considered as non-antibiotic feed additive 

which may exert their possible appreciative effects on poultry performance and health 
through stimulated digestive secretions. OBJECTIVES: This study was conducted to exam-
ine the effect of dietary Satureja khuzistanica powder (SKP) on pH of intestine contents, 
bile secretion and composition, and liver as well as blood lipids in Isfahan native breeder 
cocks. METHODS: Thirty-six 40-wk-old Isfahan native breeder cocks were individually 
caged and randomly allotted to three groups of 12 birds each and fed with diets containing 
0 (control), 20 or 40 g/kg SKP for 10 weeks. At the end of experimental period all birds 
were killed and used for data collection on dry weight and pH of intestine segments, liver, 
bile and blood variables. RESULTS: Mean pH value in ceca contents was lower in the birds  
received diets containing 40 g/kg SKP compared with control cocks (p>0.05). Addition of 
SKP in diet at 20 g/kg significantly decreased liver lipids compared with the birds fed on 
control diet and the diet containing 40 g/ kg (p<0.05). Liver score based on external ap-
praisal of the organ was improved in the cocks fed with SKP-supplemented diets compared 
with control birds (p<0.05). CONCLUSIONS: It was concluded that supplementation of 
diet with SKP could improve liver health and function in breeder cocks through reduced 
total lipids accumulation in liver. However, SKP does not exert cholinergic effect in cocks. 
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Figure Legends and Table Captions
Table 1. Effect of dietary levels of Satureja khuzistanica on pH value of duodenum,  ileum and cecum contents and relative weight 
of the pancreas, duodenum, ileum and cecum in mature cocks. 1 SEM = standard error of the mean. a–b Means within a row with 
different superscripts are significantly different (p< 0.05).
Table 2. Effect of dietary levels of Satureja khuzistanica on serum concentration of cholesterol (CHO), triglyceride (TG), high den-
sity lipoproteins (HDL), low density lipoproteins (LDL), in mature cocks. 1 SEM = standard error of the mean.
Table 3. Effect of dietary levels of Satureja khuzistanica on weight of gall bladder, billirubin and cholesterol concentration  in bile 
in mature cocks. 1 SEM = standard error of the mean.
Table 4. Effect of dietary levels of Satureja khuzistanica on proportional liver  weight, liver lipids, cholesterol concentration in liver 
and liver score  in cocks. 1 SEM = standard error of the mean. a–b Means within a row with different superscripts are significantly 
different (p<0.05).


