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چکيده
به منظور بررسی امکان جایگزینی آنتیبیوتیک با مخلوطی از چند عصاره گیاهی در قالب محصولی به نام ایمونوپروپوفیت ،آزمایشیی بیا اسیتداده از 211
قطعه جوجه گوشتی راس  213در قالب طرح کامالً تصادفی با  2تیمار و  0تکرار و  22قطعه جوجه گوشتی در هیر تکیرار ،بیه میدت  02روز انجیام شید.
جیرههای آزمایشی عبار بودند از :جیره پایه ،جیره پایه حاوی  1/12درصید آنتیی بیوتییک ویرجینیامایسیی  ،و جییره پاییه حیاوی  1/1درصید محلیول
ایمونوپروپوفیت به صور محلول در آب .نتایج نشان داد که تداو وزن بدن و ضیریب تبیدی بیی گیروه هیای آزمایشیی در دورههیای  22-02و 1-02
روزگی معنی دار بوده به طوری که استداده از آنتی بیوتیک و ایمونوپروپوفیت سبب بهبود ای فراسنجهها نسبت به گروه کنتیرل شید ( .)P<1/12خیورا
مصرفی در بی تیمارهای آزمایشی تداو معنی داری را نشان نداد .تحریک سیستم ایمنی به وسیله تیمارها در دو مرحله ارزیابی گردیید و مشیخ شید
که عیار آنتی بادی علیه گلبول قرمز گوسدند و نیوکاس در تیمارهای دارای آنتی بیوتیک و ایمونوپروپوفیت ،به ترتییب در نوبیت اول خیونگیری و روز 02
باالتر از تیمار شاهد بود ( .)P<1/12استداده از آنتی بیوتیک و ایمونوپروپوفیت سبب کاهش معنی دار چربی محوطه شکمی در مقایسه با تیمار کنترل شید
( .)P<1/12شمارش باکتریهای دستگاه گوارش نیز حاکی از کاهش معنییدار جمعییت بیاکتری اشریشییاکلی و سیالمونالی ایلئوسیکال در جوجیههیای
دریافت کننده ایمونوپروپوفیت بود ( .)P<1/12نتایج ای مطالعه نشان داد که ایمونوپروپوفیت را میی تیوان بیدون کیاهش عملکیرد ،بیه عنیوان جیایگزی
آنتیبیوتیک در جیره جوجههای گوشتی به کار برد.
واژههای کليدی :جوجه گوشتی ،ایمونوپروفیت ،عملکرد ،سیستم ایمنی

مقدمه
استداده از آنتی بیوتیک ها بیه عنیوان محیر رشید در
حیوانا مزرعه عیالوه بیر افیزایش رشید و بهبیود ضیریب
تبدی غذایی ،میزان واگیری و تلدا ایجیاد شیده توسی
برخی بیماری های کلینیکیی و تحیت کلینیکیی را کیاهش
می دهد .اما از آن جایی که بعضی از ایی ترکیبیا آنتیی-
بیوتیکی مورداستداده در تغذیه طیور با مصرف درمیانی در
انسان مشتر هستند ،امکان انتقال باکتریهای مقاوم بیه
درمان از طریق محصوال طیور به انسان وجود دارد (.)1
منع استداده از آنتیبیوتیکها از ژانویه  2112به دلیی
ایجیییاد مقاومیییت در میکروارگانیسیییمهیییای بیمیییاریزا و
باقی ماندن آنها در محصوال دامی و انتقال ایی ترکیبیا

به واسیطه مصیرف شییر و گوشیت بیه انسیان ،اسیتداده از
افزودنی های طبیعی از جمله گیاهان دارویی و عصاره هیای
آنها بهعنوان جایگزی آنتیبیوتیکها را افزایش داد (.)2
گیاهان دارویی و ترکیبا فعال آن ها عالوه بر تأثیر بیر
سرعت رشد و بهبود تولید ( ،)2قادر به ایجاد اثرا مثبیت
دیگری از جمله تحریک سیستم ایمنی ( ،)0تحریک ترشح
آنییزیمهییای گوارش یی ( ،)2مهییار پییاتوژنهییا ( ،)2افییزایش
جمعیت میکروبی مدید روده و افیزایش آنتیی بیادی ( )2در
جوجه های گوشتی هسیتند و بیا هیدف تولیید محصیوال
طبیعی سیالم و بییضیرر ،افیزایش بیازده تولیید و کیاهش
هزینههای تولید به جیره افزوده میشوند (.)7
ایمونوپروپوفیت ترکیبی است که حاوی عصاره گیاهان
سرخارگ  ،شیری بییان و عصیاره بیرهمیوم بیوده و جهیت
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جایگزینی با آنتیبیوتیک های صنعتی معرفی گردیده است.
در آزمایش  Saricaو همکاران ( ،)2112گزارش شید کیه
افیییزودن عصیییاره الکلیییی سیییرخارگ در آب آشیییامیدنی
جوجه هیای گوشیتی سیبب بهبیود افیزایش وزن روزانیه و
ضریب تبدی خورا شیده و دلیی آن را بهبیود تحرییک
ترشح آنزیم های گوارشی و بهبود فرایند هضم و جیذب در
نتیجه مصرف ای عصاره دانستند (.)3
 Abd El-Hakimو همکیییاران ( ،)2112گیییزارش
کردند که افزودن  1/22و  1/2درصد عصاره شییری بییان
به جیره جوجه های گوشتی که در شرای آب و هوایی گرم
پرورش یافته بودند اثرا مثبتیی بیر افیزایش وزن بیدن و
ضریب تبدی غذایی داشت ( .)2اجزای فنیولی موجیود در
ای گیاهان می تواند با کاهش تعداد پاتوژنهای روده ،مانع
از اتالف میواد مغیذی شیده و در نتیجیه منجیر بیه بهبیود
عملکرد و افزایش پروتئی در بافت های بیدن شیوند (.)11
بنییابرای اجییزای فنولیییک موجییود در عصییاره سییرخارگ ،
احتماالً از طریق بهبود در هضم و جذب مواد غذایی منجیر
به بهبیود مییانگی افیزایش وزن در جوجیه هیای گوشیتی
می شوند ( .)11از طرفی خوشخورا بودن برهمیوم و نییز
وجود مخلوطی از رزی موم و وانیلی در ترکیب آن میی-
تواند سبب افزایش مصرف خورا در جوجهها شود (.)12
اگرچه در زمینه استداده از گیاهان دارویی و متابولیت-
های ثانویه آنهیا در جییره جوجیههیای گوشیتی مطالعیا
فراوانی صور گرفته است ولی نتایج ای پژوهشها عموماً
ضید و نقیی گیزارش شیده اسیت .گونیاگونی گونیههییای
مختلف گیاهی ،شرای آب و هوایی در طول پرورش گییاه،
زمان برداشت ،شرای استداده ،مقدار استداده شده ،ترکیب
جیره ،نژاد و بسیاری از فاکتورهای دیگر از دالی متنیاق
بودن نتایجانید ( .)7مطالعیه حاضیر بیا هیدف بررسیی اثیر
مخلیو عصییاره سیه ترکیییب شییری بیییان ،سییرخارگ و
بییرهمییوم بییه عنییوان یییک محصییول دانییشبنیییان بییه نییام
ایمونوپروپوفیت بر عملکرد ،فلور دستگاه گوارش و سیستم
ایمنی جوجه های گوشتی و مقایسه آن با یک آنتی بیوتیک
رایج انجام خواهد گرفت.

کیدیت و ماندگاری تولیدا ...

روش تحقيق
جهییت بررسییی اثییرا تیمارهییای آزمایشییی در جیییره
جوجه های گوشتی ،آزمایشی بیا  211قطعیه جوجیه ییک
روزه راس  213در  2تیمار و  0تکیرار و  22قطعیه جوجیه
گوشتی در هر تکرار در قالب طرح کامالً تصادفی بیه میدت
 02روز انجام شد .تیمارهای آزمایشی شام تیمیار اول ییا
گروه شاهد (تغذیه شده بیا جییره بیر پاییه ذر و سیویا)،
تیمار آنتیبیوتیک (تغذیه شده با جیره پاییه حیاوی 1/12
درصد ویرجینیامایسی  )1و تیمار سوم (تغذیه شده با جیره
پایه ،همراه با  1/1درصد ایمونوپروپوفییت محلیول در آب)
بود .ایمونوپروپوفیت از شرکت ماکیان دام پارس تهیه شد.
جیره ها برای دورههای متداو با اسیتداده از نیرم افیزار
جیره نویسی  WUFFDA2برای دو مقطع سنی یک تا 21
و  22-02روزگی تنظیم شدند .جیدول  1ترکیبیا جییره
غذایی در سنی مختلف را نشان میدهد.
در بازههای زمانی یک تا  22 ،21تیا  02و ییک تیا 02
روزگییی ،افییزایش وزن ،مصییرف خییورا و ضییریب تبییدی
غذایی اندازهگیری شد .تلدا نیز بطیور روزانیه ثبیت شید.
خورا مصرفی در مقادیر مشخ توزی و در طیول دوره
در اختیار جوجهها قرار گرفت .در پایان دوره خورا باقی-
مانده توزی شید .افیزایش وزن هیر دوره ،از اخیتالف وزن
ابتدا و انتهای هر دوره تقسیم بیر تعیداد روز میرت (تعیداد
جوجههای زنده در آخر هیر مرحلیه × تعیداد روزهیای هیر
مرحله  +مجموع روزهایی که جوجههای تلفشیده در ایی
مرحله زنده بودند) تعیی شد .ضریب تبدی خورا در هر
دوره از تقسیم مصرف خیورا بیر افیزایش وزن در همیان
دوره محاسبه شد .به منظور کیاهش خطیای ناشیی از وزن
محتویا دستگاه گوارش  2سیاعت قبی از وزنکشیی بیه
جوجهها گرسنگی داده شد.
برای بررسی عملکرد سیستم ایمنی هومورال ،در  23و
 22روزگییی دوبییار تزریییق گلبییولهییای قرمییز گوسییدند
) 2 (SRBCدرصد ،به میزان  1/1میلییلیتیر در ماهیهیه
سینه تزریق و جوجههای تزرییق شیده بیا رنیخ مشیخ
1
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شدند و  7روز بعد از هر تزریق جهت تعیی تیتر آنتیبادی
از همان جوجهها خونگیری انجام شد ( .)12از نمونههیای
خون سرم جدا گردید .ابتدا نمونهای سرم برای خنثیشدن
سیستم کمپلمان و عدم تداخ آن بیا پیادت ضید گلبیول
سییرگ گوسییدند بییهمیدت  21دقیقییه در دمییای  22درجییه
سانتیگراد در گرمخانه نگهداری شدند .اندازهگیری غلظیت
آنتیبادی بهوسیله آنتیژن گلبولهیای سیرگ گوسیدند بیا
اسییتداده از روش سیینجش هماگلوتیناسیییون 2انجییام شیید
( .)10برای بررسیی میکروفلیور روده ،پیز از کشیتار11 ،
سانتی متر از ایلئوم روده جدا و  1گرم از مواد دفعی داخی
آن در ظرفی مخصوص فریز شده و بیه آزمایشیگاه ارسیال
شد .شمارش جمعیت کلیفرمها 0در محی کشت انتخابی
 2Macآگیییار و بیییه روش کشیییت سیییطحی ،شیییمارش
الکتوباسی 2ها در محی کشت انتخابی  7MRSآگار و بیه
روش کشت پورپلیت ،شمارش بیاکتریهیای سیالمونال 3در
محی کشت  ،XLD2و شمارش ک باکتریهیای هیوازی
در محی کشت  Plate Countبعد از گیییرمخانیهگیذاری
هوازی در دمای  27درجه سانتیگراد به مد  03سیاعت
انجام شد (.)12
دادههای آزمایش با استداده از نرمافیزار آمیاری SAS
 9.2با رویه مدلهای خطی عمومی ) (GLMمیورد آنیالیز
آماری قرار گرفت .بررسی نرمال بیودن دادههیا و همگنیی
واریانز ،به ترتییب بیا آزمیون شیاپیرو -ویلیک 11و لِیوی
صور گرفت .میانگی ها به کمک آزمیون حیداق تدیاو
معنییدار محافظیت شیدهی فیشیر ( )Fisher’s LSDدر
سطح احتمال  1/12مقایسه شدند .مدل ریاضی طیرح بیه
ای صور بود:
رابطه (:)1

𝑗𝑖𝑒 𝑌𝑖𝑗 = 𝜇 + 𝛼𝑖 +

Hemagglutination

3

4 . Coliforms
5 . MacConkey agar
6 . Lactobacillus
7 . Man, rogosa and sharpe
8 . Salmonella
9 . Xylose Lysine Deoxycholate
10 . Shapiro-Wilk

دوره اول/شماره سوم/زمستان 1011

که در آن =𝑌𝑖𝑗 ،مقدار هر مشاهده =μ ،میانگی جامعه
برای هر صیدت =𝛼𝑖 ،اثیر تیمیار ،و 𝑗𝑖𝑒= مقیدار باقیمانیده
است.

بحث و بررسی
اثر تیمارهای آزمایشیی بیر فراسینجه هیای عملکیردی
جوجههای گوشیتی در جیدول  2بیه صیور دورهای و در
دورههای  1تا  22 ،22تا  02روزگی و ک دوره ارائه شیده
است .اثر تیمارهای آزمایشی بر فراسنجه وزن بدن اگرچیه
در بازه  1تا  21روزگی معنیدار نبود ولیی در بیازه  22تیا
 02و ک دوره تداو معنیداری ایجاد نمود ( )P<1/12به
طییوری کییه در هییر دو بییازه افییزودن آنتیییبیوتیییک و
ایمونوپروپوفیت در مقایسه با شاهد سبب افزایش معنیدار
وزن بدن شد .اگرچیه تدیاو معنییداری بیی تیمارهیای
ایمونوپروپوفیت و آنتی بیوتیک مشاهده نشد ولی به لحیا
عددی تیمار ایمونوپروپوفیت در مقایسیه بیا آنتییبیوتییک
افزایش وزن بیشتری را ایجاد کرد.
ترکیب شیری بییان ،سیرخارگ و بیرهمیوم در قالیب
ترکیبی به نام ایمونوپروپوفیت در ای آزمایش در مقایسیه
با آنتی بیوتیک و جیره شیاهد میورد بررسیی قیرار گرفیت.
فعالیییت ضیید میکروبییی و ارتقییای سیسییتم ایمنییی از
مکانیسم های اصلی ترکیبا گیاهان دارویی و روغی هیای
آنها بوده میباشد که بر عملکرد رشید و سیالمتی حییوان
تأثیر مثبت دارند ( .)12مواد فعال موجود در ایی گیاهیان
سبب بهبود رشد پرنده می شوند زیرا ایی ترکیبیا علییه
باکتریهای روده فعالیت آنتیمیکروبی دارنید و مییتواننید
میکروفلور روده را تنظیم نمایند .همهنی ترکیبیا فعیال
موجود در ای گیاهان ،از طریق بهبود قابلیت هضیم میواد
غذایی ،تعادل اکوسیستم میکروبی روده و تحرییک ترشیح
آنزیم های گوارشی داخلی ،عملکرد طیور را بهبود میدهند
(.)2

0
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جدول  -1ترکیبا جیره و مواد مغذی تامی کننده جیره
ترکیب جیره ()%

21-1

02-22

ذر
سویا ( %00پروتئی )

23/22
22/12

22/02
22/22

روغ سویا

1/2

1/23

DCP

1/21

1/72

صدف

1/11

1/2

نمک

1/2

1/22

جوش شیری

1/1

1/1

1/22

1/22

1

مکم معدنی

2

1/22

1/22

مکم ویتامینه
متیونی

1/20

1/22

لیزی

1/11

1/17

مواد مغذی محاسبه شده
انرژی قاب متابولیسم (کیلوکالری در کیلوگرم)

2211

2111

21

17/2

متیونی  +سیستئی (درصد)

1/21

1/32

لیزی (درصد)

1/21

1

فسدر قاب دسترس (درصد)

1/07

1/02

1

1/2

پروتئی (درصد)

کلسیم (درصد)

1مکم معدنی در هر کیلوگرم جیره حاوی :منگنز  ،121mgآه  ،21mgمز  ،12mgروی  ،111mgیید  ،1/22mgسیلنیوم
1/2mg
2مکم ویتامینی در هر کیلوگرم جیره حاوی :رتینول  ،12111 IUکولهکلسیدرول  ،2111 IUآلداتوکوفرول  ،72mgمنیادیون
 ،2mgتیییامی  ،2mgریبییوفالوی  ،3mgاسییید پانتوتنیییک  ،12mgنیاسییی  ،21mgپیریدوکسییی  ،2mgفوالسییی ،2mg
سیانوکوباالمی  ،12µgبیوتی  ،211µgکولی کلراید 211mg

2
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مقایسه اثرا استداده از ایمونوپروپوفیت...

جدول  -2اثر تیمارهای آزمایشی بر عملکرد رشد جوجههای گوشتی در دورههای  02-22 ،21-1و  02-1روزگی
تيمار

افزايش وزن (گرم)
 21-1روزگی

شاهد
آنتیبیوتیک
ایمونوپروپوفیت
SEM
P-value

322/12
372/12
371/07
22/12
1/72

 02-22روزگی
a

1217/21
1711/72b
1727/23b
2/27
1/111

خوراک مصرفی (گرم)
 02-1روزگی
a

2272/12
2232/73b
2213/02b
20/17
1/111

 21-1روزگی
1122/01
1170/27
1122/11
23/22
1/22

ضريب تبديل
 21-1روزگی
شاهد
آنتیبیوتیک
ایمونوپروپوفیت
SEM
P-value

1/22
1/20
1/22
1/10
1/72

 :a-bمیانگی های دارای حروف غیر مشتر

 02-22روزگی
a

2/22
2/12b
2/12b
1/112
1/117

 02-22روزگی
2211/12
2272/22
2221/31
2/22
1/22

 02-1روزگی
0222/02
0702/22
0237/21
23/21
1/22

شاخص کارايی اروپايی
 02-1روزگی
a

1/22
1/32b
1/72b
1/12
1/110

a

272/71
227/22b
221/22b
3/07
1/1110

در هر ستون اختالف معنیدار دارند (.)P<1/12

برهموم نیز ویژگی آنتیبیوتیکی دارد ،بنابرای میتوانید
سبب بهبود رشد پرنیده شیده و جیایگزی مناسیبی بیرای
آنتی بیوتییک هیا باشید .گیزارش شیده اسیت کیه فعالییت
آنتیبیوتیکی برهموم احتماالً به دلیی وجیود مقیادیر زییاد
استرهای کافئا و ترکیبا فالوونوئییدی باشید ( .)17بیه
نظر میی رسید فالونوئییدها و ترکیبیا فنیولی موجیود در
بره موم ،قادر به تخرییب رادیکیال هیای آزاد بیوده و از ایی
طریق ،لیپیدها و سیایر ترکیبیا را از اکسیداسییون و هیر
نوع آسیب اکسیداتیوی محافظت میکند ( .)13همهنیی
گزارش شده است که گروه هیای هیدروکسیی موجیود در
ترکیبا فالونوئیدی بره موم ،عملکرد شبه استروژنی دارد و
در برخی موارد با ایدای نقش هورمون رشد در پرنده و نییز
با اثرا آنتی اکسییدانی و ضیدالتهابی خیود مییتواننید در
متابولیسم مؤثر بوده و موجب افزایش وزن شوند (.)12
همسییو بییا نتییایج اییی آزمییایش Salari ،و همکییاران
( ،)2110گزارش نمودند که اضافه کردن  011میلییگیرم
در کیلییوگرم عصییاره شیییری بیییان در آب آشیییامیدنی
جوجه های گوشتی وزن بدن را افزایش میی دهید ( .)21در
مطالعه دیگری ،سطوح  1/2و  1درصد سرخارگ در مقاب
آنتی بیوتیک فالوفسدولیپول در  2هدته مقایسیه و گیزارش

شد که سطح  %1/2ای گیاه ،فراسنجه های رشد را افزایش
داد (.)21
عصاره بره موم نیز بیه دلیی داشیت خصوصییا ضید
میکروبی سبب کاهش میکروفلور روده شده و همهنی بیا
کاهش فعالیت فسدولیپاز  A2و سیکلواکسیژناز میتوانید از
افزایش التهاب و ضخامت روده ناشی از میکروب های مضیر
بکاهد و از ای طرییق سیبب بهبیود هضیم و جیذب میواد
غذایی در روده شده و در نتیجه آن افزایش وزن بدن پرنده
نیز بهبود یابد ( .)22عملکرد پرنده بطور قاب توجهی تحت
تأثیر سالمتی و ایمنی حیوان است .سیستم ایمنی ضیعیف
یا تحت تنش به هنگام درگییری بیا بیمیاری هیای عدیونی
باعث کیاهش وزن میی شیود ( .)22بنیابرای کیاربرد میواد
محر سیستم ایمنی مانند سرخارگ یا شیری بییان ییا
بره موم با بهبود وضعیت ایمنی میی تواننید سیبب افیزایش
عملکرد حیوان شوند ( .)20به همی دالیی افیزایش وزن
بدن در نتیجه استداده از مخلو سرخارگ  ،شیری بیان و
بره موم تحت عنیوان ایمونوپروپوفییت قابی توجییه اسیت.
ضم آنکه افزایش وزن بدن بیه مقیدار خیورا و ضیریب
تبدی نیز وابسته است.
گیاهان دارویی مانند سرخارگ از یک طرف بیه دلیی
داشت ترکیبا آنتیی اکسییدانی قیادر بیه خنثیی نمیودن

ایمان فدوی اردستانی و همکاران
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رادیکال های آزاد تولیید شیده بیوده و از ایی طرییق میانع
تخریب پرزهای روده می شوند بنیابرای انتروسییت هیا را از
گزند رادیکال های آزاد حدی میی نماینید و بیدی ترتییب
موجب جذب بهتر مواد غیذایی و بهبیود ضیریب تبیدی و
عملکرد پرنده می شوند ( .)21 ،22از طرف دیگیر ،گیاهیان
دارویی به واسطه داشت ترکیبا ضید باکترییایی ،تجمیع
عوام بیماریزا در دستگاه گوارش را کاهش داده و به ای
ترتیب متابولیت های سمی که سبب تخرییب پرزهیای روده
میییشییوند را کییاهش میییدهیید و ای ی امییر جییذب بهتییر
انتروسیتهای روده را سبب میشود (.)7
نتایج مربو به پاسخ تیتر آنتییبیادی علییه  SRBCو
تیتیر واکسی علییه بیمییاری نیوکاسی بیه عنییوان ایمنییی
هومیورال و نتییایج مربییو بیه پاسییخ حساسیییت بییازوفیلی
پوستی به عنوان ایمنی با واسطه سلولی و نییز وزن نسیبی
بورس و طحال در جدول  2نشان داده شده است.
نتایج مربو به تیتر آنتیبادی علییه  SRBCدر نوبیت
اول و دوم به ترتیب حاکی از وجود و عدم وجیود اخیتالف
معنی دار بی تیمارها اسیت (جیدول  .)2نتیایج نوبیت اول
نشییان داد بکییارگیری آنتیییبیوتیییک و ایمونوپروپوفیییت در
مقایسه بیا تیمیار شیاهد ،سیبب افیزایش معنیی دار پاسیخ
سیستم ایمنی شد بیه طیوری کیه ایمونوپروپوفییت اثیری
مشابه آنتی بیوتیک داشت ( .)P<1/12در نوبت دوم ارزیابی

کیدیت و ماندگاری تولیدا ...

عیار آنتی بادی علیه نیوکاس اگرچه به لحا آماری تداو
معنی داری مشاهده نگردید ولی بیه لحیا عیددی هیر دو
تیمار ایمونوپروپوفیت و آنتی بیوتیک توانستند میزان تیتیر
آنتیبادی را افزایش دهند.
گیاهان دارویی هماننید سیرخارگ و شییری بییان بیا
افزایش تولید پادت های  Ig Mو  Ig Gایمنی هومیورال را
افزایش داده و با تحریک ماکروفاژها تولید سیایتوکی هیا و
بییه ویییژه مقییادیر اینترفییزون گامییا را بییاال میییبییرد (.)22
سییرخارگ دارای ترکیبییاتی از قبییی اسییید کافئیییک،
الکاالمیدها ،فالونوئیدها ،اسانزها و پلیاستیل ها میباشید
( .)21اگرچه خاصیت تعدی کننده سیستم ایمنی توسی
مشتقا اسید کافئیک و الکاالمیدها به اثبا رسیده است،
اما به خوبی مشخ نیست که کدامیک از اجزای ای گیاه
سبب افزایش پاسخهیای ایمنیی هومیورال در جوجیههیای
گوشتی می شود ( .)22مطالعا پیشی بیان داشته اند کیه
بخشی از پاسخ های ایمنیی هومیورال وابسیته بیه عملکیرد
سلول های  Tکمکی و سلول هیای عرضیه کننیده آنتیی ژن
است و از آنجایی که گیاه سرخارگ محیر فعالییت ایی
سلول ها است ( ،)27بنابرای پاسیخ هیای ایمنیی هومیورال
جوجییههییای مصییرف کننییده ایمونوپروپوفیییت بییا تحریییک
پاسخهای ایمنی سلولی تقویت میشود.

جدول  -2اثر تیمارهای آزمایشی بر وزن سیستم ایمنی سلولی و هومورال
تیمار

عیار پادت علیه SRBC
نوبت اول

نوبت دوم

وزن نسبی بورس

وزن نسبی طحال

فیتوهماگلوتینی

عیار نیوکاس
 02روزگی

شاهد
آنتیبیوتیک
ایمونوپروپوفیت

2/2a
2/22b
2/22b

2/2
2/11
2/22

1/22a
1/20b
1/20b

1/120
1/107
1/102

1/123a
1/227b
1/222b

2/22a
2/72b
0/11b

SEM
P-value

1/23
1/111

1/22
1/13

1/111
1/12

1/111
1/13

1/122
1/112

1/21
1/12

 :a-bمیانگی های دارای حروف غیر مشتر

همانطور که در جدول  2نشیان داده اسیت اسیتداده از
آنتی بیوتیک و ایمونوپروپوفیت (ترکیب سرخارگ  ،شییری
بیان و بره موم) به طور معنی داری سبب افزایش سطح عیار
آنتیییبییادی علیییه واکسیی نیوکاسیی گردییید .حتییی

در هر ستون اختالف معنیدار دارند (.)P<1/12
ایمونوپروپوفیت اگرچه غییر معنیی دار ولیی عییار بیاالتری
نسییبت بییه آنتیییبیوتیییک نشییان داد ( 0در مقابی .)2/72
 Giurgeaو همکاران ( ،)1232گزارش دادند کیه اسیتداده
از  21گرم بره موم در جیره غذایی جوجه های گوشیتی بیه
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مد  21روز سبب افزایش تیتر آنتی بادی علییه نیوکاسی
می شود ( .)23تحقیقا نشاندهنده ای مطلب اسیت کیه
تأثیر سرخارگ در تقویت سیستم دفاعی بیدن مربیو بیه
ترکیبا پلیساکاریدی آن مانند اکیناسی و اکیناکوزیید و
ترکیبا آلکی آمیدی آن میباشد (.)22
اندازهگییری وزن انیدامهیای سیسیتم ایمنیی ،یکیی از
روشهای ساده برآورد کارایی سیستم ایمنی در جوجههای
گوشتی است .رشد خوب ای اندام ها ،شاید نشیانه کیارایی
بهتر و تولید بیشتر ایمونوگلوبی ها باشد با ای حال حتیی
در شرای یکسان تداو های فردی در وزن بورس جوجیه-
های گوشتی دییده مییشیود ( .)21پلیی سیاکاریدها وزن
نسبی بورس فابریسیوس را افزایش می دهد ( .)21بیه نظیر
میییرسیید ترکیییب ایمونوپروپوفیییت بییه دلی ی دارا بییودن
ترکیبا پلی ساکاریدی در گیاه سرخارگ باعیث افیزایش
وزن نسبی بورس جوجه ها گردیده است .وزن نسبی بورس
در هیییر دو گیییروه دریافیییت کننیییده آنتییییبیوتییییک و
ایمونوپروپوفیت در مقایسه با تیمیار شیاهد افیزایش یافیت
( .)P<1/12با توجه به اینکه آرژنی اسید آمینیه غالیب در
بره موم اسیت و ایی اسیید آمینیه تیأثیر زییادی بیر رشید
اندامهای لنداوی دارد ( ،)22به نظر می رسد ترکیب برهموم
موجییود در ایمونوپروپوفیییت تاحییدی سییبب افییزایش وزن
نسییبی بییورس شییود .در پییژوهش حاضییر نیییز وزن بورس یا
فابریسیوس در جوجه های تغذیه شده بیا ایمونوپروپوفییت
افییزایش یافتییه اسییت ( Najafzadeh .)22و همکییاران
( ،)2111در گزارشیییی بییییان کردنییید کیییه در شیییرای
آزمایشگاهی ،عصاره سرخارگ سبب افزایش لندوسیتهای
 Bموش میشود که مح تمایز آنها در بورسا فابریسییوس
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اسییت ( .)20در آزمییایش دیگییری نیییز مصییرف عصییاره
سرخارگ باعث افزایش وزن نسبی بورس در جوجیه هیای
گوشتی گردیید ( .)22تیاثیر مثبیت عصیاره سیرخارگ در
افزایش وزن بورس فابریسیوس را می توان به خاصیت ضید
اکسیداسیونی ایی گییاه نسیبت داد ( .)22سیرخارگ بیه
جهت داشت ویژگی آنتی اکسییدانی ممکی اسیت بتوانید
بافتها و سلولهای لنداوی را از ایی آسییبهیا محافظیت
نماید و موجب کارکرد بهتر سیستم ایمنی شود.
بییه طییور کلییی بورسییا فابریسیییوس و طحییال نقییش
یکپارچیهای در پاسییخ بیه واکیینشهیای التهییابی از طریییق
افزایش وزن خود دارند ( .)22شیری بیان بیه دلیی غنیی
بودن از فالونوئیدها و ترپ ها باعث تقویت سیسیتم ایمنیی
می شوند ،ای گیاهان با اثرا ضد باکتریایی خود بیه طیور
غیر مستقیم نیز موجب تقویت سیسیتم ایمنیی مییشیوند
( .)27بنابرای ای گیاهان دارویی از طریق بهبود سیسیتم
ایمنی می توانند باعیث بهبیود پاسیخ بیه فیتوهمیاگلوتنی
نسبت به گروه شاهد شوند.
اثر تیمارهای آزمایشی بر وزن نسبی اندام های داخلیی
در جدول  0نشان داده شده اسیت .عیدم تیاثیر تیمارهیای
آزمایشی بر وزن پیش معیده ،سینگدان ،پیانکراس ،کبید و
قلب در س  02روزگی مشاهده گردید .پرنیدگان دریافیت
کننده آنتی بیوتیک وزن نسبی روده بیشتری در مقایسه بیا
جوجه های دریافت کننده ایمونوپروپوفیت و شاهد داشیتند
( .)P<1/12اثر تیمارهای آزمایشیی بیر وزن نسیبی چربیی
محوطه شکمی در س کشتار معنی دار بود به طیوری کیه
استداده از ایمونوپروپوفیت و آنتی بیوتیک سبب کاهش ای
فاکتور در مقایسه با تیمار شاهد شد (.)P<1/12

جدول  -0اثر تیمارهای آزمایشی بر وزن نسبی اندامهای داخلی
تيمار

پيش معده

سنگدان

پانکراس

قلب

کبد

شاهد (ذر )
آنتیبیوتیک
ایمونوپروپوفیت

1/01
1/02
1/02

1/22
1/22
1/20

1/22
1/22
1/21

1/22
1/22
1/21

2/10
1/22
1/21

a

2/22
2/11b
2/21a

1/01
1/22b
1/12b

1/12
1/20

1/10
1/32

1/13
1/21

1/11
1/22

1/12
1/20

1/10
1/11

1/12
1/1111

SEM
P-value
 :a-bمیانگی های دارای حروف غیر مشتر

در هر ستون اختالف معنیدار دارند (.)P<1/12

روده کوچک

چربی محوطه شکمی
a
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کیاهش چربیی شیکمیتوسی تیمیار ایمونوپروپوفییت
میتواند به اثیرا ضید میکروبیی ترکیبیا موجیود در آن
وابسته باشد ،زیرا بر اسیاس گیزارشهیای قبلیی ،از جملیه
اثرا مندی وجود میکروب های مضر در دسیتگاه گیوارش،
افییزایش تجزیییه پییروتئی و اسیییدهای آمینییه (فعالیییت
دآمیناسیونی میکروب های مضیر) خیورا و نییز افیزایش
سرعت تجزیه آن ها در اثیر ترشیح میوادی از قبیی آنیزیم
اورهآز توس میکروبهیا باشید ( .)23بیا توجیه بیه اینکیه

کیدیت و ماندگاری تولیدا ...

کییاربرد اییی گیاهییان دارویییی موجییب کییاهش جمعیییت
میکروبی مضر دستگاه گیوارش طییور مییگیردد ،بنیابرای
سرعت تجزیه پروتئی و اسییدهای آمینیه میواد گوارشیی
کاهش یافته و مقیادیر بیشیتری از آنهیا در بیدن ذخییره
شده ،موجب کاهش تبدی پروتئی هیا بیه چربیی شیده و
بدی جهت مقادیر کمتری چربی در بدن ذخییره مییشیود
(.)22

جدول  -2تاثیر تیمارهای آزمایشی بر جمعیت باکتریهای ایلئوسکال جوجههای گوشتی
*

جمعيت باکتریها ()Log CFU/g
ک باکتریهای هوازی

اسید الکتیک

اشریشیاکلی

سالمونال

شاهد

3/17

2/22

7/22a

2/20a

ab

a

7/22

2/37

آنتیبیوتیک

3/27

2/72

ایمونوپروپوفیت

3/13

2/23

b

7/12

b

2/27

SEM

1/12

1/11

1/12

1/11

P-value

1/20

1/17

1/10

1/12

*نتایج به صور لگاریتم تعداد پرگنه در یک گرم محتویا ایلئوسکال گزارش شده است.
 :a-bمیانگی های دارای حروف غیر مشتر در هر ستون اختالف معنیدار دارند (.)P<1/12

نتایج مربو به آزمیایش میکروفلیور روده جوجیههیای
گوشییتی در جییدول  2نشییان داده شییده اسییت .مقایسییه
میانگی ها نشان از اثیر معنیی دار تیمارهیای آزمایشیی بیر
تعداد پرگنههای سالمونال و اشریشییاکلی دارد (،)P<1/12
به طوری که استداده از تیمار ایمونوپروپوفیت در مقایسه با
تیمار شاهد سبب کاهش پرگنههای اشریشییاکلی گردیید.
اگرچه آنتی بیوتیک نیز سبب کاهش تعداد پرگنههیا شیده
است ولی ایی تدیاو معنییدار نبیود .در میورد شیمارش
پرگنههای سالمونال نیز استداده از ایمونوپروپوفیت به طیور
معنی داری پرگنه ها را در مقایسه بیا گیروه شیاهد کیاهش
دادند ( .)P<1/12جمعیت الکتوباسی هیا و جمعییت کی
باکتریهای هوازی اگرچه تحیتتیاثیر تیمارهیای آمایشیی
قرار نگرفتند ولی استداده از آنتیبیوتیک و ایمونوپروپوفیت
تا حد زیادی سبب افزایش پرگنههای اسید الکتیک شدند.
از اهداف مهم استداده از ترکیبا تجیاری حیاوی گیاهیان
دارویی مانند ایمونوپروپوفییت ،تغیییر جمعییت میکروبیی
محتویا روده پرندگان در جهیت افیزایش جمعییت فلیور

مطلوب از جمله باکتری های گونه الکتوباسی و یا کیاهش
بییار میکییروبهییای مضییر و بیمیاریزا در مایعییا دسییتگاه
گوارش میباشد .افزایش جمعییت الکتوباسیی هیا در روده
معموالً برای حیوان میزبان مدید بیوده زییرا مییتوانید بیه
واسطه حذف رقیابتی از رشید عوامی بیمیاریزا از جملیه
سیییالمونال و کلسیییتریدیوم 11جلیییوگیری نمایییید (.)01
الکتوباسی ها به همیراه بیدییدوباکترها 12بیا تولیید اسیید
الکتیک و همهنی کاهش  pHمیی تواننید میانع از رشید
باکتریهای بیماریزا شوند (.)01
پلیساکارید های موجود در سیرخارگ یکیی از دالیی
افزایش باکتری های اسید الکتیک و کیاهش بیاکتریهیای
گرم مندی مانند اشریشیاکلی عنوان شده اسیت (،)02 ،02
از طرفی افزایش الکتوباسی ها سبب اسیدی شدن محیی
روده شده و شمار اشریشییاکلی را کیاهش مییدهید (.)00
نتایج پیژوهش دیگیری نشیان داد کیه تیمارهیای دریافیت
Clostridium
Bifidobacteria
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 سییر و آنتیی بیوتییک کمتیری،  سرخارگ، کننده آویش
 و همکییارانJang .)02( شییمار اشرشیییاکلی را داشییتند
 نشان دادند افزودن اسانز های فرار باعث کاهش،)2112(
شمار اشریشیاکلی در محتویا ایلئوسکال مشابه بیا گیروه
دریافییتکننییده آنتییی بیوتیییک شیید و اختالفییی در شییمار
اشریشیاکلی بی گروه های دریافت کننده آنتیی بیوتییک و
.)02( اسانزهای فرار وجود نداشت
 اختصاصییتیر از،ترکیبا گیاهی در دستگاه گیوارش
آنتی بیوتیکها عم نموده و با حد حداکثر اثرگذاری بیر
 حداق تاثیر را بر میکروارگانیسمهای مدید طیور،پاتوژنها
 امیا،دارند؛ مکانیزم دقیق مهیار تمیایزی مشیخ نیسیت
ممک است به دلی تداو در ترکیب غشاهای باکترییایی
.)07( و اختالف در ندوذپذیری آنها باشد

نتيجهگيری
در مجمییوع نتییایج ایی پییژوهش نشییان میییدهیید کییه
ایمونوپروپوفیییت میییتوانیید جییایگزی مناسییبی بییرای
آنتی بیوتیک ها بوده و بدون اینکه خطرا باقی ماندن ایی
ترکیبا در محصوال طیور وجود داشته باشید در جییره
.مرتها به کار گرفته شود

References
1- Chang Q, Wang W, Regev-Yochay G,
Lipsitch M, Hanage WP. Antibiotics in
agriculture and the risk to human health:
how worried should we be? Evolutionary
Applications. 2015;8:240-247.
2- Ma F, Xu S, Tang Z, Li Z, Zhang L. Use
of antimicrobials in food animals and
impact of transmission of antimicrobial
res-istance on humans. Biosafety and
Health. 2021;3(1):32-38.
3- Lee KW, Everts H, Kappert HJ, Wouterse H, Frehner M, Beynen AC. Cinnamanaldehyde, but not thymol, counteracts
the
carboxymethyl
cellulose-induced
growth depression in female broiler

... کیدیت و ماندگاری تولیدا

ایمان فدوی اردستانی و همکاران

Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. 2010;23:1482-1489.
19- Ziaran HR, Rahmani HR, Pourreza J.
Effects of dietary oil extracted of propolis
on immune response and broilers performance. Pakistan Journal of Biological Sciences. 2005;8(10):1485-1490.
20- Salary M, Kalantar M, Sahebi ala K,
Ranjbar H, Hemati Matin R. Drinking
water supplementation of licorice and aloe
vera extracts in broiler chickens. Scientific
Journal of Animal Science. 2014;41-48.
21- Landy N, Ghalamkari G, Toghyani M,
Moatar F, Eghbalsaied S, Fekri F. 2010.
Efficiency of Echinacea Purpurea on performance of broiler chicks. XIIIth European
Poultry Conference. Tours, France.
22- Aziz NH, Farag SE, Mousa LA, AboZaid MA. Comparative antibacterial and
antifungal effects of some phenolic compounds. Microbios. 1998;93(374):43-54.
23- Abo-Al-Ela HG, El-Kassas S, ElNaggar K, Abdo SE, Jahejo AR, Al Wakeel RA. Stress and immunity in poultry:
light management and nanotechnology as
effective immune enhancers to fight stress.
Cell Stress & Chaperones. 2021;26(3):457472.
24- Lika E, Kostic M, Vještica S,
Milojevic I, Puvaca N. Honeybee and plant
products as natural antimicrobials in
enhancement of poultry health and
production. Sustaina-bility. 2021;8467.
25- Bohmer B, Salisch H, Paulicks BR,
Roth FX. Echinacea purpurea as a potential immuno-stimulatory feed additive in
laying hens and fattening pigs by intermittent application. Livestock Science.
2009;122 (1):81-85.

11

11- Maier DA, Bohmer B, Maab N,
Damme K, Paulicks BR. Efficiency of
Echinacea purpurea on performance of
broilers and layers. Archiv for Geflügelkundl. 2008;69(3):227-236.
12- Khojasteh Shalmany S, Shivazad M.
The effect of diet propolis supplementation
on Ross broiler chick’s performance. International Journal of Poultry Science. 2006;
5:84-88.
13- Katayama S, Kayahara Y, Watanabe T.
Enhancement of immunological responses
by dietary Arthrospira platensis and possibility of field applications as alternative to
antibiotics in broiler chicken. American
Journal of Animal and Veterinary
Sciences. 2016;18-24.
14- Grasman K. In vivo functional tests for
assessing immunotoxicity in birds. Methods in Molecular Biology. 2010;598:38798.
15- Koc H, Samli A, Okur M, Ozduven H,
Akyurek, Senkoylu N. Effects of Saccharomyces cerevisiae and/or Mannan oligosaccharide on performance, Blood parameters and intestinal microbiota of broiler
chicks. Bulgarian Journal of Agricultural
Science. 2010;16(5):643-650.
16- Cowan MM. Plant product as antimicrobial agents. Journal of Clinical Microbiology Review. 1999;12:564-582.
17- Mohammadzadeh S, Shariatpanahi M,
Hamedi M, Ahmadkhaniha R, Samadi N
and Ostad SN. Chemical composition of
oral toxicity and antimicrobial activity of
Iranian propolis. Food Chemistry. 2007;
3:1097-1103.
18- Seven I, Aksu T, Seven P. The effect
of propolis on biochemical parameters and
activity of antioxidant enzymes in broilers
exposed to lead-induced oxidative stress.

1011 زمستان/شماره سوم/دوره اول

...مقایسه اثرا استداده از ایمونوپروپوفیت

34- Najafzadeh H, Ghorbanpour M, Mayahi M, Gavzan H. Effect of Echinacea
purpureaon antibody production against
fowl influenza vaccine. Journal of Applied
Animal Research. 2011;139-141.
35- Roostaei AliMehr M. Effect of purple
coneflower (Echinacea purpurea) extract
on the performance and cellular and humoral immune responses of broilers under
immunosuppressive condition. Iranian Veterinary Journal. 2014;10(1):48-58. [In Persian]
36- Roura E, Homedes J, Klasing KC.
Perevantion of immunologic stress contributes to the growth permitting ability of
dietary antibiotics in chicks. Journal of Nutriition. 1992;122:2383-2390.
37- Cook NC, Samman S. Flavonoids
chemistry, metabolism, cardioprotective
ef-fects, and dietary sources. Journal of
Nu-tritional Biochemistry. 1996;7:66-76.
38- Chen C, Chen S, Wang H. Effect of
supplementation of yeast with bacteriocin
and Lactobacillus culture on growth performance, cecal fermentation, microbiota
composition, and blood characteristics in
broiler chickens. Animal Bioscience. 2017;
30(2):211-220.
39- Lee KW, Everts H, Kappert HJ, Frehner M, Losa R, Beynen AC. Effects of
dietary essential oil components on growth
performance, digestive enzymes and lipid
metabolism in female broiler chickens. British poultry Science. 2003;44:450-57.
40. Tucker LA. Botanical broilers: Plant
extracts to poultry performance. Feed International. 2002;26-29.
41- Wang X, Gibson GR. Effect of the in
vitro fermentation of oligofructose and inulin by bacteria growing in the human

11

26- Chaves F, Chacón M, Badilla B,
Arévalo C. Effect of Echinacea purpurea
(Asteraceae) aqueous extract on antibody
response to Bothrops asper venom and
immune cell response. Revista de Biología
Tropical. 2007;55(1):113-9.
27- Mishima S, Saito K, Maruyama H,
Inoue M, Yamashita T, Ishida T. Antioxidant and immuno-enhancing effects of
Echinacea purpurea. Biology and Pharmacology Bulletin. 2004;27:1004-09.
28- Giurgea R, Popescu H, Polrencu C.
Effect of standardized propolis extract on
immune reactions. Clujul Medical. 1983;
56:73-76.
29- Wagner H. Herbal immuno stimulants
for the prophylaxis and therapy of colds
and influenza. European Journal of Herbal
Medicine. 1997;3:22-30.
30- Cazaban C, Masferrer NM, Pascual
RD, Espadamala MN, Costa T, Gardin Y.
Proposed bursa of fabricius weight to body
weight ratio standard in commercial broilers. Poultry Science. 2015;94(9):20882093.
31- Qiu S-J, Zhang R, Guo Y, Zhao Y,
Zhao ZH, Liu WC. Transcriptome analysis
reveals potential mechanisms of the effects
of dietary Enteromorpha polysaccharides
on bursa of Fabricius in broilers. Veterinary Medicine and Science. 2021;7:18811889.
32- Gabrys J, Konecki J, Krol W, Scheller
S, Shani J. Free amino acids in bee hive
product (propolis) as identified and quantified by gas-liquid chromatography. Pharmacological research communications.
1986;18(6):513-518.
33- Krell R. 2000. Value-added product
from bee keeping. FAO publications. Milan, Italy. 393.

... کیدیت و ماندگاری تولیدا

ایمان فدوی اردستانی و همکاران

(L.) Moench, Allium sativum L. extracts
and virginiamycin antibiotic on intestinal
microflora population and immune system
in broilers. Iranian Journal of Medicinal
and Aromatic Plants Research. 2009;25(1):
39-48. [In Persian]
46- Jang IS, Ko YH, Kang SY, Lee CY.
Effect of commercial essential oil on
growth performance, digestive enzyme
activity and intestinal microflora population in broiler chickens. Animal and Feed
Science Technology. 2006;304-315.
47- Yang C, Chowdhury M, Huo Y, Gong
J. Phytogenic compounds as alternatives to
in-feed antibiotics: potentials and challenges in application. Pathogens. 2015;4:
137-156.

12

large intestine. Journal of Applied
Bacteriology. 1993;75(4):373-380.
42- Savage TF, Cotter PF, Zakrzewska EI.
The effect of feeding mannan oligosaccharide on immunoglobulins, plasma IgG
and bile IgA, of Wrolstad MW male
turkeys. Poultry Science, 1996;75:143.
43- Cushnie TPT, Lamb AJ. Anti
microbial activity of flavonoids: review.
International Journal of Antimicrobial
Agents. 2005; 26(5):343-356.
44. Hammer KA, Carson CF, Riley TV.
Antimicrobial activity of essential oils and
other plant extracts. Journal of Applied
Microbiology. 1999;86(6):985-90.
45- Teymouri Zadeh Z, Rahimi S, Karimi
Torshizi M, Omidbaigi R. The effects of
Thymus vulgaris L., Echinacea purpurea

Vol.1/No.3/Winter 2022/Pages 1-13

https://www.qafj.iauk.ac.ir

A Comparison of the Effects of Immunopropophyte and Antibiotic on
the Performance, Intestinal Microflora and Immune System of
Broilers
Iman Fadavi Ardestani1, Morteza Mehri*2, Fatemeh shirmohammad2
1-M.S, Department of Animal Science, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2-Assistant professor, Department of Animal Science, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University,
Tehran, Iran
* Corresponding Author: mortezamehri@gmail.com
Received: 1/2/2022, Accepted: 2/12/2022

Abstract
In order to investigate the possibility of replacing antibiotics with a mixture of several plant extracts
(Immunopropophyte), an experiment using 300 Ross 308 broilers in a completely randomized design with 3
treatments and 4 replications and 25 broilers per replication was performed for 42 days. Experimental diets were:
basal diet, basal diet containing 0.02% of the antibiotic virginiamycin, and diets containing 0.1% of watersoluble immunopropophyte solution. The results showed that the difference in body weight and conversion ratio
between the experimental groups in the periods of 22 to 42 and 1 to 42 days was significant so that the use of
antibiotics and immunopropophytes improved these parameters compared to the control group (P<0.05). Feed
intake did not show a significant difference between experimental treatments. Stimulation of the immune system
by the treatments was evaluated in two stages and it was found that the antibody titer against SRBC and
Newcastle in the treatments with antibiotics and immunopropophytes were higher than the control treatment
(P<0.05). The use of antibiotics and immunopropophytes caused a significant reduction in abdominal fat
compared to the control treatment (P<0.05). Immunopropophyte significantly decreased the bacterial population
of Escherichia coli and Salmonella in the ileocaecal part of broilers’ intestine (P<0.05). The results of this study
showed that immunopropophytes can be used as an alternative to antibiotics in the diet of broilers without
adversely affecting performance.
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