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هاي گوشتیجوجهفوئیديهاي لنبادي خون و وزن اندامآنتیتیتر بر سرخارگلعصاره تاثیر
.، ف2قنبريو .، ، ش2مقصودلو، .، ف2پورمسلمی.،، ر*1نیافرخ

دانشگاه گنبدکاووسگروه علوم دامی ارشد دانشجوي کارشناسی- 1
گنبدکاووسگروه علوم دامی دانشگاه یاراستاد-2

rfarrokhnia@yahoo.com:پاسخگوي نویسندهآدرس پست الکترونیک *

چکیده
تعداد ین منظور ه ابهاي گوشتی طراحی گردید.جوجهسیستم ایمنیبرسرخارگلعصاره گیاه اثراین پژوهش به منظور بررسی

دودر قالب طرح کامالً تصادفی با که ندبه طور تصادفی انتخاب گردید(نر و ماده) 500سویه کاب گوشتی روزه قطعه جوجه یک80
) جیره پایه 2) جیره پایه، 1تیمارهاي آزمایشی شامل .، به هشت قسمت تقسیم شده و بر روي بستر پرورش یافتندتکرارچهارتیمار و 

مصرف هاي پیشدان، میاندان و پسدان به صورت آزاد در اختیار پرندگان قرار گرفت. جیرهود.بسرخارگلدرصد عصاره الکلی 2/0+ 
انتخاب، خونگیري و کشتار پرنده با وزنی نزدیک به میانگین وزن تکرار،پایان آزمایش از هر تکرار یکدر خوراك هفتگی ثبت شد.

اما بر عیار پادتن علیه )P>05/0دار بود (بر عیار پادتن علیه بیماري آنفلوآنزا معنیاثر تیمارهاي آزمایشی نتایج نشان داد که گردید.
هاي سفید، تحت تأثیر تیمارها ها و تعداد گلبولها، ائوزینوفیلها، لنفوسیتدار نبود همچنین درصد نوتروفیلبیماري نیوکاسل معنی

دار باالتر از گروه شاهد بود، ولی وزن طحال تحت تاثیر قرار نگرفت.عنیبه طور مآویشنوزن بورس فابرسیوس در تیمار قرار نگرفت.
هاي جوجهتقویت سیستم ایمنی جهتتواند میعصاره سرخارگلدرصد 2/0استفاده از سطح هاي این مطالعه نشان داد که یافته

شود.گوشتی توصیه 
.هاي گوشتیجوجه،، سیستم ایمنیسرخارگلکلیدي: هايواژه

مقدمه
بیوتیکی در طیور و با ممنوع ها بر بدن و مقاومت آنتیبیوتیکهاي گیاهی به واسطه اثرات سوء آنتیاستفاده از افزودنی
و نیز تمایل مردم به مصرف مواد غذایی فاقد بقایاي دارویی 2006هاي محرك رشد درسال بیوتیکشدن استفاده از آنتی

همچنین با توجه به تأثیر عصاره گیاهان بر سیستم ایمنی ).11(قرار گرفته استشیمیایی، مورد توجه همه پژوهشگران
)، امروزه استفاده از عصاره گیاهان دارویی یک گام مهم در جهت افزایش 14هاي گوشتی (خصوص جوجهه حیوانات، ب

باشند بهایمنی در طیور میساکاریدهاي موجود دراین گیاهان، محرك سیستم ). پلی3باشد (ها میقدرت ماندگاري جوجه
).1گردند (ها میبادي در بدن آنطوري که باعث افزایش میزان آنتی

هاي گیاهی در طیور بر . عصارهگیاهی، فعالیت ضداکسیدانتی دارندهاي با منشأ دهد که اسانسمطالعات اخیر نشان می
و آثار اجزاي این ترکیبات براي تنظیم نمودن ترکیبات . درك چگونگی فعالیت )16(دنگذارمتابولیسم حیوان نیز تأثیر می
تواند به عنوان جایگزینی براي هاي گیاهی موجود در جیره میها مفید است بنابراین عصارهمخلوط براي افزایش کارایی آن

.)6(باشد سرخارگل نیز از این دسته میعصارهمواد شیمیایی استفاده شوند. 
باشد که بر و بومی آمریکاي شمالی میpurpureaEchinaceaگیاهی چند ساله با نام علمی 1گیاه سرخارگل

). 2شناخته شده است (به عنوان یک گیاه دارویی ارزشمند(در انگلستان و آمریکا)معتبرلیست داروهاي گیاهیطبق 
مشتقات کافئیک  نوییدها، وساکاریدها، فالویوجود ترکیبات مهم دارویی از قبیل پليتجزیه شیمیایی این گیاه نشان دهنده

ها و ). استفاده از گیاه سرخارگل منجر به افزایش انواع لنفوسیت2و آلکامیدها است (ها استیلنهاي روغنی، پلیاسید، عصاره
مهارکنندگی اثراشریشیاکوالي در مقابل ،ها). گیاه سرخارگل به واسطه وجود پلی استیلن17شود (یت ماکروفاژها میفعال

1 - Coneflower
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ها و ساکاریدها، گالیکوپروتئینپلیکارواکرول، هاي دارویی فعال سرخارگل ازجمله ). ترکیب18دهد (نشان میاز خود
بنابراین هدف از ). 7هبود سیستم ایمنی را دارند (مشتقات اسید کافئیک (اسید شیکوریک) و آلکامیدها، توانایی تعدیل و ب

بود.هاي گوشتیجوجههاي لنفوئیديبادي خون و وزن اندامتیتر آنتیبر سرخارگلصاره عتاثیراین پژوهش بررسی 

هامواد و روش
(مخلوطی از هر دو جنس) به طور تصادفی انتخاب گردید و با توجه 500ي گوشتی سویه کاب قطعه جوجه80تعداد 

قطعه در هر تکرار تقسیم و روي بستر 10تکرار و چهارتیمار با دوبه طرح کامًال تصادفی مورد استفاده در این تحقیق، در 
طول مدت این ها قرار گرفت. هاي غذایی بر اساس توصیه شرکت تولید کننده جوجه در اختیار آنپرورش یافتند. جیره

روز) تقسیم شد.38ا ت24روز) و پایانی (23تا 11روز)، رشد (10تا 1روز بود که به سه دوره پرورشی آغازین (38تحقیق، 
، سرخارگلدرصد عصاره الکلی 2/0) جیره پایه به اضافه 2سویا، -) جیره پایه بر اساس ذرت 1تیمارهاي آزمایشی شامل 

هاي پیش دان، میان دان و پس دان به صورت آزاد در جیرهآب و ها عرضه شد. که در قالب طرح کامًال تصادفی به جوجه
48به مدت درجه سانتی گراد 40آون در دماي هاي هوایی در جهت تهیه عصاره، ابتدا اندام.اختیار پرندگان قرار گرفت

ساعت تهیه شد. 72درصد وزنی به حجمی در حالل به مدت 5ساعت کامالً رطوبت گیري شدند. پس از آن سوسپانسیون 
از نمونه اتانولجهت تبخیر Rotary evaporator، سانتریفیوژ نموده و از دستگاه کردنصافمخلوط حاصل را پس از 

تکراراز هر در پایان دوره پرورش، استفاده شد.هاراي آزمایشبآزمایشی استفاده گردید. در نهایت  عصاره استخراج شده
بادي یک جوجه با میانگین وزن واحد آزمایشی انتخاب و پس از کشتار، از هر پرنده دو نمونه خون اخذ و جهت تیتر آنتی

ها و ها، لنفوسیت) و تعیین درصد نوتروفیلHIروش ممانعت از لخته شدن (هاي آنفلوآنزا و نیوکاسل بهبیماريعلیه 
هاي دخیل در سیستم ایمنی مانند سپس اندام. به آزمایشگاه ارسال شدخونهاي سفید ها و شمارش گلبولائوزینوفیل

مورد تجزیه و تحلیل قرار SASبه کمک نرم افزار حاصلهاي دادهبورس فابریسیوس و طحال، جدا شده و توزین گردید. 
.درصد انجام شد5) در سطح خطاي LSDدار (گرفت. مقایسه میانگین توسط آزمون کمترین اختالف معنی

نتایج و بحث
نشان داد که اثر تیمار آزمایشی بر عیار پادتن علیه بیماري ،نتایج به دست آمدهیکطبق داده هاي جدول شماره 

ها، ها، لنفوسیتهمچنین درصد نوتروفیل.دار نبودمعنینیوکاسل دار بود اما بر عیار پادتن علیه بیماري آنفلوآنزا معنی
وزن بورس ،دوبه جدول شماره با توجه ).P>05/0هاي سفید، تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفت. (ها و تعداد گلبولائوزینوفیل

قرار ولی وزن طحال تحت تاثیر تیمار)،P>05/0دار باالتر از گروه شاهد بود (فابرسیوس در تیمار سرخارگل به طور معنی
نگرفت.

هاي گوشتی: اثر تیمارهاي آزمایشی بر پاسخ ایمنی جوجه1جدول
)ml/310گلبول سفید ()2logتیتر آنفلوآنزا ()2logنیوکاسل (تیتر ائوزینوفیل (%)لنفوسیت (%)نوتروفیل (%)تیمار
75/5075/4125/775/7a75/050/17شاهد

50/6200/3475/200/7b50/238/19سرخارگل
SEM09/666/627/259/024/006/2

).P>05/0(دار دارنددر هر ستون، اعداد با حروف غیرمشابه از لحاظ آماري با یکدیگر اختالف معنی
SEMمیانگین خطاي استاندارد :

) لذا به واسطه 10باشد (ترین عامل تعیین کننده رشد قطعات الشه از جمله طحال، ژنتیک میاز آن جایی که عمده
وهمکاران روت مایردار در وزن این اندام دیده نشد.هاي مورد آزمایش، اختالف معنییکسان بودن اساس ژنتیکی جوجه

هاي درصد پودر اندام هوایی سرخارگل به صورت متناوب در جیره غذایی جوجه1گزارش کردند که استفاده از ) 15(
دار عیار پادتن علیه گلبول قرمز شسته شده گوسفندي را افزایش داد ولی عیار طور معنیبه، غاز دوره پرورشگوشتی از آ
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بر سرخارگل یجه ضعیف اثر عصارهالبته نت. هاي آزمایشی نداشتروهدار بین گپادتن علیه نیوکاسل و آنفلوآنزا تفاوت معنی
آوري عصاره و الذکر به دوز افزوده شده، گونه گیاه دارویی مورد نظر، طرز تهیه و عملسیستم ایمنی در مطالعات فوق

هایی دادند که در جوجه) نیز نشان19لی و همکاران (یفزولک).5ستگی دارد (همچنین برنامه واکسیناسیون مورد استفاده ب
بادي افزایش یافته که از پایان هفته اول، سرخارگل دریافت کرده و علیه بیماري نیوکاسل واکسینه شده بودند، میزان آنتی

بود. 

: اثر تیمارهاي آزمایشی بر وزن بورس فابرسیوس و طحال (گرم)2جدول
وزن طحالفابرسیوسسوزن بورتیمار
b04/134/2شاهد

a55/102/2سرخارگل
SEM12/024/0

).P>05/0دار دارند (در هر ستون، اعداد با حروف غیرمشابه از لحاظ آماري با یکدیگر اختالف معنی
SEMمیانگین خطاي استاندارد :

هاي کشنده طبیعی را افزایش دهد. همچنین عصاره فوق یا تواند فعالیت سایتوتوکسیک سلولعصاره سرخارگل می
هاي پیش التهابی و عوامل طوري که منجر به بیان واسطهمستقیمی روي ماکروفاژها دارد بهترکیبات مشتق از آن اثرات

). بدین ترتیب مصرف همزمان عصاره سرخارگل و واکسن آنفلوآنزا باعث همراهی 12گردد (ها میآنضد میکروبی توسط 
) 9مان (و. همچنین کوكدهدآنفلوآنزا شده و کارآیی واکسن را افزایش میهاي التهابی و اختصاصی علیه ویروس پاسخ

و آویشن موجب تقویت سیستم ایمنی در سرخارگل نوییدها و ترکیبات ترپنی مانند از فالوگیاهان غنیکه گزارش کردند 
درصد در آب 0/ 1ا دوز ب) گزارش کردند مصرف توأم عصاره آبی سرخارگل و سیر 4رحیمی و همکاران (شوند.حیوانات می

تواند به دلیل اثر مثبت این دو گوشتی، بیشترین تأثیر را در بهبود سیستم ایمنی دارد که این میهايآشامیدنی جوجه
ها و ماکروفاژها باشد. این پژوهشگران بیان نمودند مصرف عصاره آبی سرخارگل و آویشن با همان عصاره بر تکثیر لنفوسیت

عصاره سرخارگل به ) گزارش کردند مصرف13میشیما و همکاران (پادتن علیه نیوکاسل را افزایش داد.عیار ،غلظت فوق
هاي ایمنی هومورال وابسته به طور مستمر در طیور تخمگذار، محرك پاسخلیتر در هر لیتر آب آشامیدنی بهمیلی5/2میزان 

وIgGبادي آنتیتولیدافزایشباسرخارگلگیاهت. ژن اسهاي عرضه کننده آنتیکمکی و سلولTهاي عملکرد سلول
IgMبه عالوه.دهدمیافزایشراهایناسایتوکتولیدماکروفاژهاتحریکباطرفیازوکندمیتقویتراهمورالایمنی

).8هد (دمیافزایشراسلولیایمنینتیجهدرونمایدمیتقویتراTهاي لنفوسیتتکثیرسرخارگل

گیرينتیجه
، بر صفات هابیوتیکنظیر آنتیمواد شیمیاییبرخی ند به عنوان جایگزین توادرصد می2/0در سطح سرخارگلعصاره

د. موثر واقع شوو در نهایت سالمتی مصرف کننده طیور ایمنی و سالمت 

فهرست منابع
. اثر سه عصاره تجاري گیاهی بر عملکرد رشد، سیستم ایمنی، فاکتورهاي خونی و جمعیت باکتریایی انتخاب 1387تیموري زاده، ز. . 1

شده روده کوچک جوجه هاي گوشتی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس. 
.ص.456نشرآییژ. . شناسایی کاربردي گیاهان مرتعی. 1389جوري، م. و مهدوي، م. . 2
دانشگاه جوجه هاي گوشتی، پایان نامه کارشناسی ارشدمحرك هاي ایمنی دربرخی از. مقایسه تاثیر1388خالقی میران، ن. . 3

تربیت مدرس.
بیوتیک هاي آویشن، سرخارگل، سیر و آنتی. مقایسه اثرعصاره1388رحیمی، ش.، تیموري زاده، ز. و کریمی ترشیزي، م.ا. . 4

پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و -هاي گوشتی. فصلنامه علمیجینیامایسین بر جمعیت میکروفلور روده و سیستم ایمنی جوجهویر
.39-48، ص: 1، شماره25معطرایران، جلد 
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کرد و پاسخ . تاثیر سطوح مختلف سیر و آویشن بر عمل1388هاشمی عطار، م.، آرشامی، ج.، اسماعیل زاده، ح. و مجیدزاده هروي، ر. . 5
43- 51، ص: 1هاي علوم دامی ایران. جلددوم شمارههاي گوشتی. نشریه پژوهشایمنی هومورال در جوجه

6. Allen, P.C. 2003. Dietary supplementation with Echinacea and development of immunity to challenge
infection with coccidian. Animal and Natural Resources Institute, 91:74-78.
7. Bauer, R. 1996. Echinacea drugs, effects and active ingredients. Z. Aerztl. Fortbild (Jena), 90: 111-115.
8. Christake, E., Paneri, P., Giannenas, I., Papazahariadou, M., Botsoglou, N.A and Spais, A.B. 2004. Effect
of mixture of herbal extract on broiler chicken infected with eimeria tenella. Animal Research, 53: 137-144.
9. Cook, N.C., and man, S. 1996. Flavonoids-chemistry, metabolism, cardio protective effects, and dietary
sources. J. Nutr. Biochem. 7:66-76.
10. Donaldson, W. E. 1985. Lipogenesis and body fat in chickens. Poult. Sci. 64: 1199-1204.
11. Fatehi, M.F., Farifteh, Z. and Fatehi- Hassanabad, J. 2004. Antispasmodic and hypotensive effects of
Ferula asafoetida gum extract. J. Ethnopharmacol, 3: 321-324.
12. Luettig B., Steinmüller, C., Gifford, G.E., Wagner, H., Lohmann- Matthes, M.L. Macrophage activation
by the polysaccharide arabinogalactan isolated from plant cell cultures of Echinacea purpurea. J Natl Cancer
Inst. 1989 May;81(9):669-75.
13. Mishima, S., Saito, K., Maruyama, H., Inoue, M., Yamashita, T. and Ishida, T. (2004). Antioxidant and
immuno- nhancing effects of Echinacea purpurea. Biology pharmacology Bull, 27: 1004- 09.
14. Park, S.J. and Yoo, S.O. 1999. Effects of supplementation of Chinese medicine refuse on performance
and physiology in broiler chicks. J. Poult. Sci., 26:195–201.
15. Rothmaier, D. A., Bohmer, B.M., Maab, N., Vamme, K., Paulicks, B .R. 2005. Efficiency of Echinacea
purpurea on performance of broilers and layers. Geflugelk 69, 123-127
16. Sarica, S., Ciftci, A., Demir, E., Kilinc, K. and Yıldırım, Y. 2005. Use of an antibiotic growth promoter
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Abstract
This study was conducted to investigate the effect of Echinacea extract on the immune system of
chickens. For this purpose, 80 day old Cobb-500 strain chickens (male and female) were selected
randomly in a completely randomized design with two treatments and four replications, were
divided into eight parts and were reared. . Treatments included: 1) basal diet, 2) basal diet + 0.2%
of the alcoholic extract of Echinacea. Feed consumption was recorded weekly. Starter, grower and
finisher diet as fed the birds were released. In the end of each iteration, a bird with a weight close
to the average weight of repetition, selection and sampling then were slaughtered. The results
showed that the effect of treatments on antibody against influenza disease was significant (P<0.05)
However, no significant antibody against Newcastle disease. The percentage of neutrophils,
lymphocytes, eosinophils, and white blood cell count, were not affected by the treatments.Weight
of bursa of fabricius in Echinacea treatment significantly higher than the control group, however
spleen weight was not affected. The findings of this study showed that 0.2 percent of the Echinacea
extract can be recommended to strengthen the immune system of chickens.
Keywords: Echinacea, Immune system, Broilers.
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