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)Physalis Alkekengi(پردهپشتعروسکگیاهاثربررسی

هاي گوشتیجوجهبر پاسخ ایمنی

، س.1، ر.، یزدانی3.، واحدز، 2، س.، انصاري پیرسرایی1مقدمبهشتی

دانشگاه کشاورزي ساريعلوم دامیفارغ التحصیل کارشناسی ارشد.1
ئت علمی  دانشگاه کشاورزي ساريهی.2

دانشگاه فردوسی مشهدعلوم دامیفارغ التحصیل کارشناسی ارشد.3

)s_beheshti84@yahoo.comآدرس پست الکترونیک نویسنده مسول: (
چکیده

پاسخ) بردرصد2و5/1، 1، 5/0، 0(پردهپشتعروسکگیاهپودر میوهمختلف سطوحاین پژوهش به منظور ارزیابی اثرات
پژوهش استفاده شد. 308راس نر سویهقطعه جوجه گوشتی240انجام شد. در این پژوهش از هاي گوشتیجوجهایمنی

انجام قطعه جوجه در هر تکرار 12و در هر تیمارتکرار پنج تیمار،چهارطرح کامال تصادفی باطی شش هفته و در قالب
به صورت عضالنی (داخل سینه) تزریق گردید. به SRBCروزگی دو قطعه از هر تکرار انتخاب شد و محلول 28در .شد

، خونگیري انجام شد. همچنین براي مشخص کردن پاسخ SRBCروز بعد از تزریق 7منظور بررسی پاسخ ایمنی اولیه، 
روزگی خونگیري به عمل آمد. جهت بررسی وزن 42ر تزریق شد و دSRBCروزگی 35ایمنی ثانویه به همان پرندگان در 

- سطح ایمنوگلوبولینگرفت.روزگی کشتار صورت33فوئیدي (تیموس، طحال و بورس فابرسیوس) در نهاي لنسبی اندام

در Gتیمارها نشان نداد؛ اما سطح ایمنوگلوبولین بینداري را اختالف معنیSRBCي تزریقدر دو مرحلهMوTهاي 
فوئیدي بورس فابرسیوس و ارها از نظر وزن نسبی دو اندام لن). در میان تیمP>05/0داري داشت (اختالفات معنیتیمارها

در مقایسه با تیمار درصد عروسک پشت پرده2داري حاصل نشد؛ اما وزن نسبی تیموس در تیمار طحال اختالف معنی
).P>05/0افزایش یافت (درصد1شاهد و سطح 

پاسخ ایمنی،پردهپشت، عروسکجوجه گوشتی اندام هاي لنفوئیدي، واژگان کلیدي: 

مقدمه
بدون شک براي بهبود عملکرد حیوانات و استفاده از آنتی بیوتیک ها در تغذیه حیوانات به عنوان محرك هاي رشد

تحقیقات نشان داده است ها، آنتی بیوتیکبا وجود تمامی اثرات مثبت استفاده از ها سودمند است. اما پیشگیري از بیماري
ها شده و مانع از هاي مقاوم در بدن انساني پرندگان، منجر به ایجاد سویههاي موجود در الشهبقایاي آنتی بیوتیککه 

گیاهی . مواد افزودنی )11شود (ها استفاده میها از آنتی بیوتیکشود که در درمان آنهایی میدرمان بسیاري از بیماري
شوند. گیاهان دارویی به هاي مشتق شده از گیاهان هستند که به منظور بهبود عملکرد تولیدي پرنده استفاده میفرآورده

ي مشخصی باشد (این ماده شود که یکی از اجزاي آن (ساقه، ریشه، گل، برگ و میوه) داراي ماده مؤثرهگیاهانی اطالق می
گیري از بروز گویند که در درمان بیماري یا پیش1دهد) که به آن ماده ي موثرهمیوزن خشک گیاه را تشکیل%1کمتر از 

گیاهیپردهپشتعروسک). 1المللی ذکر شده باشد (هاي بینآن مورد استفاده قرار گیرد و نام آن در یکی از فارماکوپه
و کاکنجقفسدرعشقپرده،پشتراعروسکآنکه در ایرانPhysalisakekengiعلمینامباSolanacaeخانوادهازاست

1Active substance

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


1394خردادماه 7و 6هاي نوین در علوم دامی. دانشگاه بیرجند، همایش پژوهش

٣٧٩

شیمیایی مانند فیزالیزین، آلکالوئیدها، ترکیباتوجودازناشیگیاهایندرمانیاثرات). Montaserti et al., 2007(نامند می
چینسنتیطبدر.)7باشد (و زاگزانتیندیپالمیتات میCویتامین زیاديمقداروالکلیموادلیکوپن، گلوکوکورتیکوئیدها،

). از12گردد (میتومورها تجویزوادراريسیستماختالالتهپاتیت،اگزما،درد، سرفه،گلودرمانبرايگیاهاینمصرف
پژوهشایندربنابرایناست،رسیدهاثباتبهبر سیستم ایمنیمثبت این گیاه داروییاثربرخی تحقیقاتدرکهآنجائی

مطالعهموردهاي گوشتیجوجههاي لنفوئیدي مبر ایمنی همورال و وزن نسبی انداپردهگیاه عروسک پشتمیوهپودراثر
گرفت.قرار

مواد و روش ها
) با پنج تیمار، چهار 308راس سویه روزه (قطعه جوجه گوشتی نر یک240در قالب طرح کامال تصادفی با پژوهش این 

درصد پودر 2و 5/1، 1، 5/0، 0پرنده در هر تکرار انجام گرفت. تیمارهاي مورد آزمایش شامل سطوح 12تکرار (پن) و 
روزگی)، رشد 0- 10از سه جیره آغازین (ها جهت تغذیه جوجهمیوه گیاه عروسک پشت پرده به جیره پایه اضافه شدند. 

بررسی ایمنی منظوربه) استفاده شد. 2009هاي شرکت راس (روزگی) طبق توصیه25- 42انی (روزگی) و پای24-11(
سی از محلول فوق در سی5/0آزمایش به دو جوجه از هر پن 28در روز SRBCگیري پاسخ ایمنی علیه همورال و اندازه

از هر پن دو جوجه انتخاب و از ورید بال روز پس از تزریق)14و 7آزمایش(42و 35ماهیچه سینه تزریق شد. در روزهاي 
فوئیدي (تیموس، طحال و بورس نهاي ل، سپس به منظور بررسی وزن نسبی انداملیتر خون گرفته شدمیلی2آنها 

(IgM))، ایمنوگلوبولین (TIgTایمنوگلوبولین کل یاپاتنانجام عیار تعیینمنظوربهفابرسیوس) کشتار صورت گرفت، M و
افزار آماري ها توسط نرمتجزیه و تحلیل داده).4(دهاي خون به آزمایشگاه منتقل شدن) نمونهG)IgGایمنوگلوبولین

SAS)200905/0(ها توسط آزمون چند دامنه ایی دانکن بررسی شدداري آن) و اختالف معنی<P.(

و بحثنتایج
28در SRBCنتایج حاصل از تزریق علیه آورده شده است.،4جدولدر ) SRBCتست(هاي مربوط به ایمنی هومورال داده

دهند؛ اما داري را در تیمارها نشان نمیاختالف معنیMو Tهاي گر این امر است که غلظت ایمنوگلوبولینروزگی بیان
درصد افزایش 5/0و سطح کنترلنسبت به گروه )%2(گیاه عروسک پشت پردهسطحباالتریندر Gسطح ایمنوگلوبولین 

اختالف Mو Tهاي دهد سطح ایمنوگلوبولینروزگی نشان می35در SRBCداري داشت. نتایج حاصل از تزریق علیه معنی
نسبت به تیمارهاي درصد عروسک پشت پرده2تیمار در Gداري در میان تیمارها ندارند؛ اما سطح ایمنوگلوبولین معنی

در میان تیمارها از نظر وزن نسبی ). P>05/0داري داشت ( افزایش معنیو گروه کنترلگیاهددرص1غلظت مکمل شده با 
هاي دریافت کننده جوجهداري حاصل نشده است؛ اما وزن نسبی تیموس در بورس فابرسیوس و طحال اختالف معنی

درصد عروسک پشت پرده 1داري نسبت به گروه شاهد و تیمارافزایش معنیدرصد گیاه عروسک پشت پرده2غلظت 
که عملکرد سیستم ایمنی ارتباط تنگاتنگی با تولید و آزاد سازي تحقیقات نشان داد). P>05/0) ( 3(جدول مشاهده شد

هاي آزاد دارد و این ترکیبات فعال زیستی بایستی سریعا حذف شوند، از طرف دیگر ثابت شده است که ترکیبات رادیکال
هاي هاي مهم در تکثیر و فعالیت سلولو نیز عرضه ژنهاي سلولچون انتقال پیام از طریق غشافعال اکسیژن در وقایعی

هاي ایمنی نقش حیاتی دارند. نتایج مطالعات متعددي نشان دهنده ي فعالیت مهاري ترکیبات ایمنی و نهایتا ایجاد پاسخ
این نشان داده شده است که برخی از ترکیبات ضد هاي آزاد هستند، عالوه بر اکسیدان بر اثرات زیان آور رادیکالضد

-اکسیدان از تولید ترکیبات اکسیدان مهم در روند فعال شدن سلول جلوگیري نموده و یا آن را از محیط عمل خارج می

). چنانکه در تحقیقی اشاره 2شوند (هاي عامل سیستم ایمنی میسازند و از این طریق باعث مهار تکثیر و فعالیت سلول
گیاه ).8ها کاهش یافته است (در خون محیطی موشIgMو IgGکنند که با افزایش فعالیت ضد اکسیدانی، تولید یم

، سیستم ایمنی هومورال IgGي لیکوپن توانسته از طریق باال بردن سطح دلیل دارا بودن ماده مؤثرهعروسک پشت پرده به 
بوددادهانجامایمنیسیستمپاسخبرلیکوپناثررويبرکه)، 1991(Hoffmannتحقیقات طبق).12د (را تقویت کن
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رسد نظر میبه.شودمیایمنیپاسخدرداريمعنیاختالفباعثلیکوپنگرممیلی1و1/0سطوحازاستفادهکهدادنشان
-احتمال داده شده که این عصارهبادي موجب افزایش ایمنی بدن گردیده و برخی گیاهان از طریق افزایش تیتر آنتیعصاره

ي ایمنی هاي زیر مخاطی دستگاه گوارش و تحریک ایمنی موضعی موجب افزایش فاکتورهافوسیتنها از طریق اثر بر ل
چنین محققین دیگر گزارش کردند هم). 3هاي عبداللهی و همکاران همخوانی دارد (). این نتایج با یافته9هومورال گردند (
داروهاي گیاهی سبب افزایش و شوندبادي در بدن مرغ و بوقلمون میهاي گیاهی موجب افزایش تیتر آنتیکه برخی عصاره

کند اما در رابطه با بورس فابرسیوس و )، که در مورد تیموس در این آزمایش صدق می10شوند (هاي ایمنی میرشد اندام
طحال مغایرت دارد.

گیرينتیجه
-هاي گوشتی میعروسک پشت پرده در جیره جوجهمیوه گیاهدرصد2که استفاده از سطح دادنتایج این تحقیق نشان 

شود.ي گوشتیهاتواند سبب بهبود پاسخ ایمنی در جوجه
.

هاي گوشتی. در جوجهSRBCدرپاسخ به تزریق 1هاي سرم خونبر ایمنوگلوبولینآزمایشیتأثیرتیمارهاي-1جدول 

b-aداري است. تفاوت حروف بر روي اعداد هر ستون نشان دهنده اختالف معنی
معکوس کسر آخرین رقّت مشاهده شده آگلوتیناسیون استlog2صورت بهIgMوIgT)Anti-SRBC(IgGمیانگین اعداد در هر ستون تیتر 

روزگی).42هاي گوشتی (هاي لنفوییدي (نسبت به وزن الشه) در جوجهوزن نسبی اندامتأثیرتیمارهایآزمایشیبر-2جدول
طحال (%) فابرسیوس(%)بورس تیموس(%) صفاتتیمار/

05/0 15/0 0/21b شاهد
04/0 16/0 0/23ab درصد 5/0
06/0 15/0 0/22b درصد 1
04/0 17/0 0/32ab درصد 5/1
05/0 17/0 0/54a درصد 2

300/0 500/0 045/0 خطاي استاندارد
b-aداري است. تفاوت حروف بر روي اعداد هر ستون نشان دهنده اختالف معنی
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7/52/7a353a2درصد 2
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Effects of Physalis Alkekengipowdered on immune responses in broiler Chickens

Beheshti Moghadam 1, S., Ansari Pirsaraei 2, Z., Vahed 3, R and Yazdani 1, S.

1. Graduated MastersStudent, Sari Agriculture Science University
2. Faculty of Animal Science department , Sari Agriculture Science University

3. Graduated MastersStudent, Ferdowsi University of Mashhad

This experiment was conducted to examine the effects of different levels of Physalis
Alkekengipowdered(PAP) (0, 0.5%, 1%, 1.5% and 2%), on Performance and lipids
concentrationsin broiler chicks for 42 days using a completely randomized design. A total of
240, day-old male broiler chicks (Ross 308) were randomly assigned into 5 treatments with 4

eatmentsdays of age, two birds from each replicate of trthAt 28.replicates and 12 chicks each
were selected, and 0.5 ml SRBC 5% was intramuscularly injected into the chest. 7 days after
injection, blood samples collected to study the primary immune responses of chickens. In order

BC was injected and again blooddays of age, SRthto study the second immune responses at 35
days of age were collected after slaughteringthsamples were collected. Lymphoid Organs at 33

birds. For mean comparisons, Duncan's test was performed (P<0.05). Levels of immunoglobulin
T and M in both injections were not affected by treatments. However, immunoglobulin G was
significantly increased by treatments (P<0.05). Spleen and bursa of fabricius relative weights
were not significant but thymus weight in the treatment with 2%  PAP increased significantly

(P<0.05).
Keywords: Broiler chick, Lymphoid organs, PhysalisAlkekengi, immune response
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