مجله تحقیقات دامپزشکی ،1394 ،دوره  ،70شماره 293-299 ،3
Journal of Veterinary Research. 70,3: 293-299, 2015

مقاله تحقیقی

Original Article
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 )1گروه علوم طیور ،دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس ،تهران-ایران
 )2بخش میکروبشناسی ،موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی ،کرج -ایران
(دریافت مقاله 18 :فروردین ماه  ،1394پذیرش نهایی 29 :تیر ماه )1394

چکیده

زمینه مطالعه :شیوع وگسترش بیماریهای باکتریایی موجب افزایش مصرف آنتی بیوتیکها شده که متعاقبًا افزایش مقاومت باکتریایی در
برابر مصرف آنتی بیوتیکهای مرسوم را به همراه داشته است .هدف :به منظور بررسی و مقایسه اثر اسید آلی  ،Selko- pHپروبیوتیک پریماالک
و عصاره الکلی سرخارگل بر سیستم ایمنی جوجههای گوشتی ،آزمایشی در قالب طرح کام ً
ال تصادفی با  4تیمار و  3تکرار بر روی  120قطعه
جوجه یک روزه نر سویه رأس ( )308در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس انجام گرفت .روشکار :تیمارهای مورد مطالعه
شامل اسید آلی ( Selko- pHکه تا روز  ،14اسید آلی را به صورت مستمر و سپس  8ساعت در  24ساعت به میزان  1در هزار در آب آشامیدنی
دریافت کردند) ،پروبیوتیک (جوجهها تا سن  14روزگی به صورت آشامیدنی و سپس به صورت مخلوط در خوراک دریافت نمودند) ،عصاره الکلی
سرخارگل (به میزان  1در هزار در آب آشامیدنی) و تیمار شاهد (بدون مواد افزودنی) بودند .نتایج :تمامیتیمارهای افزودنی سبب افزایش وزن نسبی
بافتهای لنفاوی طحال و بورس شــدند که این افزایش فقط در تیمار ســرخارگل اختالف معنیداری را نشان داد ( .)p>0/001دادههای حاصل
از تست پادتن علیه گلبولهای قرمز گوسفند و نسبتهای هتروفیل به لنفوسیت نیز نشان داد که تمامیتیمارهای مورد مطالعه ،بجز تیمار اسید
آلی ،تفاوت معنیداری از نظر پاسخ سیستم ایمنی اختصاصی و سلولی با تیمار شاهد داشتند ( .)p>0/001شمارش باکتریهای دستگاه گوارش
نیز حاکی از افزایش معنیدار میزان باکتریهای الکتوباسیلوسی مستقر در روده جوجهها در تیمارهای اسید آلی و پروبیوتیک بود (.)p>0/001
نتیجهگیرینهایی :افزودنیهای خوراکی استفاده شده در این آزمایش قابلیت بهبود سیستم ایمنی را دارا هستند.

واژههایکلیدی :اسید آلی ،پروبیوتیک ،سرخارگل ،سیستم ایمنی ،جوجه گوشتی

مقدمه
افزایــش شــیوع بیماریهای باکتریایــی در دهه اخیــر و همچنین افزایش
مقاومت باکتریایــی در برابر مصرف آنتی  -بیوتیکهای مرســوم ،نیاز به
اســتفاده از روشــی که مکمل و یا حتی جایگزین آنتی بیوتیکها باشند را
ضروری تر جلوه مینماید .از مهمترین ترکیبهایی که به عنوان جایگزین
آنتیبیوتیکها معرفی شــدهاند ،میتوان به پروبیوتیکها ،اسیدهای آلی،
آنزیمهــا ،گیاهان دارویی و عصاره آنها اشــاره کرد .تأثیرات مفید این مواد
بر روی سالمتی و سیستم ایمنی طیور در تحقیقات زیادی به اثبات رسیده
اســت ( .)4،17پروبیوتیکها ،میکروارگانیســمهای مفید و زندهای هستند
که از طریق بهبود تعادل میکروبی دستگاه گوارش حیوانات اثرات مفیدی
بر ســامت و رشــد دام و طیور دارند ( .)19به عنوان مثال ،تعداد زیادی از
الکتوباســیلها میتوانند از طریق تولید آب اکســیژنه باعث کاهش رشد
پاتوژنهایی مثل سالمونال ( )Salmonellaشوند .همچنین پروبیوتیکها
میتوانند با استقرار در دستگاه گوارش با پاتوژنها رقابت نموده و با اشغال
گیرندههای ســلولهای مخاط دســتگاه گوارش ،از اســتقرار باکتریهای
مضر در این دستگاه جلوگیری نمایند ( .)24پروبیوتیکها عملکرد سیستم
ایمنی را در روده و ســطح عمومیبدن افزایش میدهند .باکتریهای تولید
کننده اســیدالکتیک به عنوان یک پروبیوتیک میتوانند از طریق افزایش

لمفوســیتهای  Bباعث افزایش پاســخ ایمنی بدن گردنــد ( .)7از طرفی،
گزارش شده است که پروبیوتیکها از طریق افزایش فعالیت فاگوسیتوزی
گلبولهای سفید ،افزایش تعداد لمفوســیتها در سلولهای دیواره روده،
افزایش ترشــح گاما انترفرون و در نتیجه افزایش تولید پادتنها میتوانند
سیستم ایمنی پرنده را تحریک نمایند(.)10
عالوه بر پروبیوتیکها ،اســیدهای آلی نیز نقش بســزایی در کنترل
بیماریهای دســتگاه گوارش دارند .بیش از  25ســال است که از اسیدهای
آلی به طور گســترده در پرورش خوک و به تازگی در صنعت طیور استفاده
میشــود .دلیل اصلی استفاده از اســیدهای آلی در تغذیه طیور ،جایگزینی
آنها با آنتی بیوتیکهای محرک رشــد است .اســیدهای آلی با گروه فعال
 COOHکــه بــه یک گروه آلی و یا اتم هیدروژن متصل اســت ،از دیگر
اسیدها متمایز میشوند ( .)1مهمترین عامل برای رسیدن به حداکثر توان
تولیدی در حیوانات تک معده ای ،شــرایط دســتگاه گوارش از نظر رشد و
تعدیل جمعیت میکروبی آن میباشــد .درصد باالیی از رشــد اولیه (  2تا 5
برابر رشد سایر اندامها) در دستگاه گوارش و اندامهای ضمیمه آن در هفته
اول اتفاق میافتد .اگر رشد دستگاه گوارش در این زمان به تأخیر بیافتد بر
رشــد کلی بدن اثر میگذارد .بیماریها ،انواع سموم ،استرسها ،کمبودهای
تغذیهای ،به هم خوردن تعادل میکروبی فلور طبیعی روده و کاهش مصرف
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خــوراک از مهمترین عواملی هســتند که میتوانند ســبب به خطر افتادن

بودند از )1 :جوجههایی که اسید آلی  Selko- pHرا در  14روز ابتدایی به

و یا از بین رفتن ســامت دستگاه گوارش شــوند ( .)11به دالیل متعددی

صورت مســتمر و پس از آن تا زمان کشــتار به صورت  8ساعت متوالی در

اســیدهای آلی در رودهها مورد استفاده مستقیم سلولهای دیواره روده قرار

شبانه روز دریافت کردند )2 .جوجههای دریافت کننده پروبیوتیک پریماالک

گرفته و موجب رشد و ترمیم آنها میشوند .همچنین اسیدهای آلی به دلیل

( )Star Labs,Inc. Clarkcdale, MO, USAبــه صــورت 120g

کاهش  ،pHسبب از بین رفتن عوامل بیماریزای موجود در دستگاه گوارش

پریماالک محلول در  1000Lآب در  14روز اول و در ادامه  445gو 225g

میگردند( .)20لذا افزودن این ترکیبات به جیره طیور در سنین اولیه رشد و

در تن پریماالک مخلوط در دان به ترتیب در جیره رشــد و جیره پایانی)3 .

استمرار آن میتواند مزایای زیادی را به همراه داشته باشد.

جوجههای مصرف کننده عصاره الکلی سرخارگل (شرکت زردبند ،تهران،

گیاهان دارویی دارای ترکیبات مختلفی میباشند .این ترکیبات درمانی

ایران) که این عصاره را در  14روز اول به طور مستمر و پس از آن تا زمان

بیشــتر شامل اسانسها و عصارههای گیاهی و ترکیبات فعال آنها بوده که

کشتار به صورت  8ساعت متوالی در شبانه روز دریافت کردند )4 .جوجههای

توسط مصرف کننده ،به عنوان ترکیبات طبیعی و بی خطر شناخته میشوند

گروه شــاهد که هیچگونه افزودنی دریافت نکردند .به منظور ایجاد شرایط

( .)14در طی ســالها گیاهان دارویی جایگاه ویژه ایی در درمان بیماریهای

یکسان ،جوجهها در تمام تیمارها به آب و غذا که به صورت تجاری بر پایه

انسانی و حیوانات و پرندگان پیدا کردهاند ( .)14،22به عالوه اینکه مصرف

ذرت و سویا بوده ،دسترسی آزاد داشتند.

عصــاره این گیاهان به عنوان آنتی میکروبهای طبیعی به طور گســترده

برنامــه واکسیناســیون :برنامه واکسیناســیون براســاس توصیه اداره

افزایش یافته اســت .این عصارهها در کنترل برخی میکروارگانیســمهای

دامپزشــکی تهران طبق جدول ( )1اجرا شــد .جهت جلوگیری از استرس

مضــر از قبیل کلســتریدیوم پرفرنژنس (عامل نکروتیــک انترایتیس) در

ناشی از واکسیناسیون 24 ،ساعت قبل از واکسیناسیون ،مولتی ویتامین و

جوجههای گوشــتی مؤثر هســتند( .)12گیاهان دارویی منابع بالقوه عوامل

بعد از واکسیناسیون ،مولتی اسیدآمینه یک در هزار به جوجهها خورانده شد.

ضدباکتریایی جدید حتی در مقابل بعضی از سویههای مقاوم به آنتیبیوتیک

ایمن نمودن جوجهها علیه گلبول قرمز گوسفند :به منظور ایمن سازی

هستند .عصارههای گیاهی در مقابل هر دو دسته از پاتوژنهای گرم مثبت

پرندگان علیه گلبولهای قرمز گوســفند ،تمامیجوجهها در روزهای  24و

و منفــی فعالیــت ضد میکروبی دارند ( .)2از جملــه گیاهان مفید و مؤثر در

 ،31مقــدار  0/1mLاز سوسپانســیون  ٪5گلبولهای قرمز گوســفند را به

بهبود سیستم ایمنی سرخارگل میباشد که به عنوان گیاه دارویی پر مصرف

صورت تزریق در عضله سینه دریافت کردند .نمونههای خون در روز  38از

شناخته شده اســت .این گیاه ،بومیامریکای جنوبی بوده و خوشبختانه در

طریق بال و با سرنگهای حاوی  EDTAجمع آوری شدند .دادههای عیار

ایران نیز به وفور کشــت میشــود .به رغم آن که  9گونه متفاوت از جنس

پادتن علیه گلبولهای قرمز گوسفند به روش هماگلوتیناسیون میکروتیتر

 Echinaceaشناخته شده که در رویش گیاهان طبیعی (به طور وحشی و

جمع آوری شــدند و لگاریتم بر مبنای  2عکــس آخرین رقتی که واکنش

خودرو) رشــد میکنند ،فقط سه گونه از آنها سابقه مصرف و آزمایشهای

هماگلوتیناسیون در آن انجام شده بود ،به عنوان تیتر پادتن برای SRBC

بالینی دارند .این ســه گونه که در فروشگاههای غذای سالم و عطاریها به

ثبت گردید(.)26

فروش میرسند عبارتند از( Echinacea angustifolia :سرخارگل برگ

نسبت هتروفیل به لنفوسیت :برای بررسی تغییرات نسبت هتروفیل

باریک)( Echinacea purpurea ،ســرخارگل ارغوانی) وEchinacea

به لنفوســیت ،یک گســتره از خــون پرنــدگان تهیه و بــه روش May-

( pallidaسرخارگل رنگ پریده).

 Grunwald-Giemsaرنگآمیــزی شــد و نســبت هتروفیلهــا بــه

در این مطالعه نظر به اهمیت و نقش پروبیوتیکها ،اســیدهای آلی و

لنفوسیتها در  100عدد گلبول سفید با شمارش محاسبه شدند (.)12

اسانسهای گیاهان دارویی در کنترل بیماریهای دستگاه گوارش پرندگان

نمونــه بــرداری از اندامهای لنفاوی بــدن :نمونههای طحال و بورس

و بهبود ســامتی آنها ،اثر اسید آلی  ،Selko- pHپروبیوتیک پریماالک

فابریسیوس در روزهای  28و  ،42پس از کشتار جمع آوری و با دقت 10-2

و عصاره الکلی ســرخارگل بر میکروفلور روده و سیستم ایمنی جوجههای

وزن کشی شدند .دادههای بدست آمده بر وزن بدن تقسیم و در  100ضرب

گوشتی مورد بررسی قرار گرفت.

شد تا مقادیر نسبی این اندامها بدست آید.

مواد و روش کار
این آزمایش در مزرعه پژوهشــی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت
مدرس انجام شد .بدین منظور ،تعداد  120قطعه جوجه نر سویه رأس 308
در قالب طرح کام ً
ال تصادفی در  4تیمار که هر کدام شــامل  3تکرار و هر

تکرار شــامل  10قطعه جوجه بود مورد مطالعه قرار گرفتند .تیمارها عبارت

شمارش باکتری محتویات روده کور پرندگان :به منظور بررسی تأثیر
تیمارهای مورد مطالعه بر میکروفلور دســتگاه گوارشــی طیــور (روده) ،در
روزهای  28و  42پس از کشتار ،نمونه مدفوع از روده کور تهیه و بعد از رقت
سازی تا  10-7 oیک میلی لیتر از آخرین رقت تهیه شده روی محیط کشت
اختصاصی الکتوباسیلوس ( )Rogosa Agar, Oxiod, Englandجهت
شــمارش الکتوباسیلوسها کشت داده شــد .ضمنًا به منظور شمارش کل
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باکتریهای دســتگاه گوارش ( ،)Total Countیک میلی لیتر از آخرین
رقت تهیه شــده در محیط کشــت غنی شــده (Trypticase soy agar
 )Oxiod, Englandبه روش پورپلیت ( )Pour Plateکشت داده شد.
بررسی آماری :تجزیه دادههای حاصل از این آزمایش با استفاده از نرم
افزاری آماری  SPSSصورت گرفت و مقایسه میانگینها توسط همین نرم
افزار و با آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح  ٪5انجام شد.

نتایج
پاسخ سیستم ایمنی :دادههای بدست آمده از عیارسنجی پادتن علیه
گلبولهای قرمز گوســفند در نمودار  1نشــان داده شــده است .تیتر پادتن
علیه گلبولهای قرمز گوسفند در تیمارهای پروبیوتیک و سرخارگل افزایش
معنیداری (در مقایسه با تیمار شاهد) را نشان داد ( .)p>0/001تیمار اسید

نمودار .1تیتر آنتی بادی تولید شــده بر علیه گلبولهای قرمز گوســفند (انجام شده به
منظور بررسی سیستم ایمنی).

آلی با وجود افزایش میزان تیتر پادتن ،اختالف معنی داری با تیمار شاهد
نشان نداد.
نســبت هتروفیل به لمفوسیت :بررســی دادههای حاصل از شمارش
گلبولهای ســفید به صورت نســبت هتروفیل به لمفوسیت نشان داد که
تیمارهای مورد مطالعه سبب افزایش چشمگیر تعداد لمفوسیتهای سیستم
خونی جوجهها شدند .به طوری که مقدار نسبت هتروفیل به لمفوسیت در
تیمارهای ســرخارگل و پروبیوتیک کاهش معنیداری داشت .هر چند این
نســبت در تیمار اســید آلی نیز کاهش نشــان داد ،اما این کاهش از لحاظ
آماری معنیدار نبود) در مقایسه با تیمار شاهد) (نمودار .)2
وزن نســبی اندامهــای لمفاوی بدن :بررســی نتایج حاصــل از وزن
نسبی طحال و بورس فابریسیوس در تیمارهای مورد مطالعه نشان داد که
تنها افزایش معنیداری (در مقایســه با تیمار شــاهد) در وزن نسبی بورس
و طحال جوجههای گوشــتی در تیمار عصاره الکلی ســرخارگل مشاهده

نمودار  .2دادههای بدست آمده از شمارش گلبولهای سفید به شکل نسبت هتروفیل
به لنفوسیت( انجام شده به منظور بررسی سیستم ایمنی).

گردید ( )p>0/001و سایر تیمارها اختالف معنیداری با یکدیگر نداشتند.
همچنین اختالف معنیداری بین تیمارهای مورد مطالعه از نظر وزن قلب
وجود نداشت (نمودارهای.)3،4
شمارش باکتری محتویات روده کور پرندگان :نتایج حاصل از شمارش
کل باکتریها و الکتوباســیلوسها در نمودارهای  5و  6نمایش داده شــده
است .تیمارهای اسید آلی و پروبیوتیک سبب افزایش معنیدار (در مقایسه
با تیمار شــاهد) تعداد الکتوباسیلوسهای مســتقر در سکوم پرندهها شدند
( .)p>0/001در مقابل ،کاهش معنیداری (در مقایســه با تیمار شــاهد) در
تعداد الکتوباسیلوسهای مستقر در سکوم پرندهها تحت تیمار عصاره الکلی
سرخارگل مشاهده گردید (.)p>0/001

بحث
مطالعات متعدد صورت گرفته ،حاکی از اثرات مثبت پروبیوتیکها بر
تحریک سیستم ایمنی طیور میباشند .در این رابطه دو مکانیسم پیشنهاد

نمودار .3مقادیر نسبی اوزان طحال و بورس در تیمارهای اعمالی (در  28روزگی).
قلب
بورس
طحال

شــده اســت؛ ابتدا آنکه باکتریهای پروبیوتیک با اتصال بــه دیواره روده،
فضای مؤثر برای اتصال باکتریهای غیرمفید را محدود میکنند .به عالوه،
گزارش شده است که باکتریهای موجود در پروبیوتیکها به هر دو صورت
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خوار و افزایش سطح پروتئین سرم باشد (.)9
در این آزمایش نیز پروبیوتیک به صورت مؤثری باعث افزایش میزان
پادتنهای ساخته شــده علیه گلبولهای قرمز گوسفند شد .پروبیوتیکها
ی پادتــن به پادگن را در جوجهها تنظیــم میکنندShoeib .
پاســخ عموم 
و همکاران در ســال  1997طی مطالعات خود بر روی جوجههای گوشتی،
افزایــش اریتروســیتها و لوکوســیتها و نیز افزایش قابــل توجه درصد
لمفوسیتها و مونوسیتها را تحت تیمار مکمل سازی پروبیوتیک پرونیفر
به جیره مشــاهده کردند Worruel .و همکاران در ســال  2002گزارش
کردند که باکتریهای پروبیوتیکی قادرند بیان ژنهای ( TNFفاکتور نکروزه
کننــده تومور) در اپتلیوم روده را به تعویق انداخته و در نتیجه باعث کاهش

نمودار .4مقادیر نسبی اوزان طحال و بورس در تیمارهای اعمالی (در  42روزگی).
قلب
بورس
طحال

بهکارگیری فاگوسیتهای تک هستهای و سیتوکینهای ترشح شده به وسیلۀ
این سلولها گردند ( .)27تحریک سلولهای تک هستهای خون محیطی
انسان با الکتوباسیلوس رامنوســوس ()Lactobacillus Rhamnosus
ســویه  GGدر شــرایط آزمایشگاهی ســبب تولید  6-IL ,4-ILو ،10-IL
فاکتور نکروز تومور آلفا و فاکتور اینترفرون گاما شد ( .)18نتیجه ترشح 4-IL
و  ،10-ILتوسعه سلولهای  Bو افزایش ایمونوگلوبولینها است.
تأثیر اســیدهای آلی بر سیستم ایمنی هنوز به میزان زیادی ناشناخته
باقی مانده است ،اما به طور کلی میتوان گفت که اسیدهای آلی با بهبود
هضم و جذب مواد غذایی و همچنین با کاهش باکتریهای مضر که موجب
کاهش عفونتهای تحت بالینی در طیور میشــوند ،میتوانند در راستای
کمک به سیستم ایمنی عمل کنند ( .)20اسیدهای آلی میتوانند از غشاء

نمودار .5نتایج شــمارش الکتوباســیلوسها و کل باکتریهای ســکوم پرندگان مورد
آزمایش در روز .28
Lactobacillus
Total

سلولی باکتریها عبورنمایند و در داخل سلول اسید تجزیه شده و با تولید
یون  +Hموجب کاهش  pHســلول میشود .همچنین آنیونهای به وجود
آمــده موجب اختالل در ســنتز DNAو در نتیجه تحــت تأثیر قرار گرفتن
ساخت پروتئین سلولی میشود .و در این حالت سلول مجبور است با صرف
انرژی سعی در تنظیم  pHداخلی بنماید ،و به علت بی هوازی بودن محیط،
روند کاهش pHتشدید شده و در نهایت به مرگ باکتری منجر میشود.
از این رو در این آزمایش تأثیر اسید آلی سلکو پی اچ بر سیستم ایمنی
و جمعیت میکروبی روده ی جوجههای گوشتی مورد مطالعه قرار گرفت که
نتایج بدست آمده نشان دادند که اسید آلی تأثیر معنا داری بر سیستم ایمنی
جوجههای مورد مطالعه نداشــت .نتایج این آزمایش با نتایج آزمایشهای
مشــابه مطابقت نداشت .بر اســاس مطالعات  Rowghaniو همکاران در
ســال  2007افزودن  ٪0/1فورماســین به جیرۀ جوجههای گوشتی سبب
افزایش تیتر پادتن علیه نیوکاســل گردیــد ،در حالی که تیتر پادتن علیه

نمودار .6نتایج شــمارش الکتوباســیلوسها و کل باکتریهای ســکوم پرندگان مورد
آزمایش در روز .42
Lactobacillus
Total

زنده و کشــته موجب تحریک سیستم ایمنی میشوند ( .)3نشان داده شده

اســت که ،تحریک سیستم ایمنی توســط پروبیوتیکها به احتمال زیاد از
طریق افزایش فعالیت لمفوسیتهای  ،Tافزایش فعالیت سلولهای بیگانه

واکســنهای آنفوالنزا و گامبورو کاهش یافت .پیشنهاد شده است که این
افزایش احتما ً
ال به ســبب تحریک سیســتم ایمنی باشد ( .)16در مطالعات
 Rahimiو همکاران در سال  2012نیز اسید آلی فورماسین باعث بهبود
سیســتم ایمنی طیور و افزایش میزان  IgGســرم خــون جوجههای مورد
آزمایــش شــد ( .)15این اثر مثبت اســید آلی را میتــوان به خاصیت پری

اثر اسید آلی ،پروبیوتیک و گیاه دارویی بر جوجههای گوشتی

بیوتیکی آن نســبت داد کــه با کاهش  pHروده در اثرفعالیت اســیدهای
آلی رخ داده و ســبب افزایش باکتریهای ســودمند (از قبیل باکتریهای
تولید کننده اسیدالکتیک) در محیطهای اسیدی و تولید ترکیباتی از قبیل
ویتامینها و یا هضم اجزای خوراک میگردد (.)5
این باور وجود دارد که ســرخارگل خاصیت تنظیم کنندهی سیســتم
ایمنــی را دارد ( .)23ســرخارگل با افزایش تولید پادتنهــای  IgMو IgG
ایمنی هومورال را تقویت میکند .به عالوه سرخارگل تکثیر لمفوسیتهای
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سیستم ایمنی آنها نیز باید مد نظر قرار گیرد.

تشکر و قدردانی
بدینوسیله از کارکنان بخش میکروبشناسی موسسه تحقیقات واکسن
و سرم ســازی رازی و همچنین کارشناسان مرکز تحقیقات طیور دانشگاه
تربیت مدرس بابت زحمات بی دریغشان تشکر و قدردانی مینمایم.

 Tرا افزایش داده و در نتیجه ایمنی ســلولی را نیز افزایش میدهد (.)6،12
در آزمایش اخیر نیز استفاده از سرخارگل باعث افزایش معنیدار تیتر پادتن
علیه گلبولهای قرمز گوسفند شد و نسبت هتروفیل به لمفوسیت را نیز به
شکل معنیداری کاهش داد .در مطالعات مشابه صورت گرفته در مرغهای
تخم گذار مشــخص گردیده اســت که استفاده از ســرخارگل در دورههای
مکرر و کوتاه مدت ،اثر مثبتی بر ســامتی و ایمنی پرندهها داشــته اســت
( .)25سرخارگل دارای ترکیباتی از قبیل مشتقات اسید کافئیک ،آلکامیدها،
فالونوئیدها ،اسانسها و پلی اســتیلنها میباشد .خواص فارماکولوژیکی
هر یک از این مواد به طور کامل مشــخص نشده اســت ( .)23با این حال
خاصیت تعدیل کنندهی سیســتم ایمنی توســط مشتقات اسید کافئیک و
الکاالمیدها ثابت شده است ( .)12نتایج حاصله افزایش معنیدار اوزان نسبی
بافتهای لنفاوی را در طیور مورد آزمایش نشان داد .این تأثیر مثبت عصاره
ســرخارگل در افزایش اندازه نســبی اندامهای لنفاوی (طحال و بورس) را
میتــوان به خاصیت تحریک کننده و ضد اکســیدانی آن نســبت داد (.)6
اندامهای لنفاوی بسیار فعال بوده و در طی سوخت و ساز هوازی و همچنین
عملکرد اختصاصی برخی از این سلولهای آنها مانند فاگوسیتوز ،ترکیبات
فعال اکسیدان بوجود میآید .ســلولهای ایمنی به آسیبهای اکسیداتیو
بسیار حساسند .این آسیبها میتواند در رابطه با اسیدهای چرب غیر اشباع
غشای سلولهای ایمنی و یا  DNAسلولهای ایمنی و بافتهای سازنده
آنها باشد ( .)25سرخارگل به جهت داشتن خاصیت آنتی اکسیدانی میتواند
بافتها و ســلولهای لنفاوی را از این آســیبها حفظ کند و موجب بهبود
کارکرد سیستم ایمنی بشــودSchranner .و همکاران در سال  1989اثر
یک داروی حاوی سرخارگل را بر سیستم ایمنی هومورال در جوجه سالم و
جوجه دارای نقص ایمنی بررسی کردند .داروی مورد نظر پارامترهای ایمنی
را در هر دو گروه جوجه بهبود بخشید.
تأثیر به ســزای عصاره الکلی ســرخارگل در ارتقای عملکرد سیستم
ایمنی جوجههای گوشــتی در مقایســه با دیگر افزودنیهای خوراکی رایج
زمینه مطالعات گســترده ای را فراهم میکند که میتواند در آینده صورت
گیرد .همچنین در این آزمایش نشــان داده شــد که پروبیوتیکها قابلیت
تحریک سیســتم ایمنــی را دارند و عملکرد سیســتم ایمنــی را در روده و
ســطح سیســتمیک بدن را افزایش میدهد از این رو عالوه بر تأثیر مثبت
پروبیوتیکها در تغییر سودمند میکروفلور روده خاصیت تحریک کننده گی
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Abstract:

BACKGROUND: Outbreak and spread of bacterial infections resulted in increasing use

of antibiotics which subsequently leaded to bacterial resistance to conventional antibiotics.
OBJECTIVES: To evaluate the effects of organic acids (Selko-pH®), Probiotic (PrimaLac®)
and Echinacea purpurea (EP) alcoholic extract on the immune system of the broiler chickens, a completely randomized design experiment was conducted over 120 one-day-old
male broiler chicks (Ross 308) with 4 treatment groups that each treatment consisted of 3
replications with 10 birds in each pen. Methods: Groups were designed as follow: group
one received organic acid constantly in drinking water (1:1000 v/v) until 14th day and then
received 8 hours in a day consecutively (OA); group two received Probiotic (PrimaLac®)
water soluble (by 14th day) and mix in the feed (until the end of the rearing period) (PM);
group three received EP alcoholic extract in drinking water (1:1000 v/v) like organic acid
group and group four were considered as control (received no feed additives). RESULTS:
All groups except the control increased the relative weight of the spleen and Bursa of
Fabricius as lymphoid tissues; however, this increase was statistically significant only in
the case of EP group (p≤0.001). Data of antibodies test against sheep red blood cells and
heterophil to lymphocyte ratio also showed that all groups except the treatment of organic acid had significant differences in terms of specific and cellular immune responses
(p<0.01). The data of total count of bacteria and also Lactobacilli bacteria in cecal’s content obviously showed that the number of Lactobacilli bacteria significantly increased in
PM and OA treatments (p≤0.05). CONCLUSIONS: Feed additives used in these experiments have the ability to improve the immune system.
Keyword: broilers, Echinacea purpurea, immune system, organic acid, probiotic

Figure Legends and Table Captions
Graph 1. Titers of antibody against sheep red blood cells (SRBC).
Graph 2. The data of enumeration of the white cells in shape of herterophil to lymphocyte ratios.
Graph 3. The relative weights of spleen, bursa of fabricius and heart on day 28.
Graph 4. The relative weight of spleen, bursa of fabricius and heart on day 42.
Graph 5. The data of enumeration of lactobacillus and total count in treated birds (on day 28).
Graph 6. The data of enumeration of lactobacillus and total count in treated birds (on day 42).

*Corresponding author’s email: Rahimi_s@modares.ac.ir, Tel: 021-48292004, Fax: 021-48292004
J. Vet. Res. 70, 3:293-299, 2015

