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چکیده 
و  اکسیدانیهاي آنتیشاخص ،سیستم ایمنیتوکوفریل استات بر پاسخ -گشنیز و آلفا يدانه پودر اتاثر به منظور بررسی پژوهش این    .

در قالب طرح کامالً  500 کاب يروزه سویه گوشتی یکي قطعه جوجه 240تعداد  شد.  انجامهاي گوشتی هاي خونی جوجهفراسنجهبرخی 
تیمارها شامل، تغذیه شده  شدند.  روزگی نگهداري  42و تا سن  قطعه جوجه در هر تکرار توزیع 20تصادفی با چهار تیمار، سه تکرار و 

هاي و جیره (کنترل مثبت) توکوفریل استات-کیلوگرم آلفا گرم درمیلی 250 حاويپایه  ي، جیره(کنترل منفی)پایه بدون افزودنی  يبا جیره
ی، دو پرنده از هر تیمار انتخاب شدند و از نظر پاسخ روزگ 42و  35سنین  در گشنیز بودند.  يدانه پودر درصد 6/0 و 3/0 حاوي پایه

گلیسیرید، اکسیدانی پالسما، ترياي آنتیه، آنزیم)MDA(آلدئید ديمیزان مالون رال مورد ارزیابی قرار گرفتند. وسیستم ایمنی هم
در پاسخ اولیه به تزریق  Mبادي تام و ایمنوگلوبولین عیار آنتی . گیري شدندروزگی اندازه 42در  VLDLو  HDL، LDLکلسترول، 

SRBC در پاسخ بود اما منفی باالتر  کنترلاستات مصرف کرده بودند نسبت به گروه توکوفریل-گشنیز و آلفا يدر تیمارهایی که دانه
 -هاي آنتیفعالیت آنزیم دارمعنی گشنیز منجر به افزایش ياستفاده از پودر دانه  .ها مشاهده نشدبین گروهداري در ثانویه تفاوت معنی

گلیسرید تريمقدار  . هاي گوشتی شدخون جوجه پالسمايآلدئید ديپراکسیداز و کاهش مالوناکسیدانی سوپراکسیددیسموتاز و گلوتاتیون
تر از گروه کنترل منفی کمداري طور معنیه ب استاتتوکوفریل -گشنیز و آلفا يپودر دانههاي تغذیه شده با گروهسرم خون در و کلسترول 

تقویت سیستم سبب گوشتی  يجوجه يگشنیز در جیره يدرصد دانه 6/0و  3/0استفاده از سطوح نتایج این مطالعه نشان داد که   .بود
. شودمیهاي خونی ایمنی، کاهش اکسیداسیون و تعادل فراسنجه

، جوجه گوشتیاکسیدانیآنتی هايشاخصهاي خونی، فراسنجهتوکوفریل استات، -آلفا، دانه گشنیز : کلمات کلیدي

مقدمه
یکی از  .Coriandrum sativum Lعلمی  با نامگشنیز     

این گیاه  است.  )Umbellferae( جعفري يگیاهان خانواده
و در بسیاري ار است بومی شرق مدیترانه و جنوب اروپا 

براي این  و )Guler et al. 2005( شودنقاط دنیا کشت می
ده است شاکسیدانی قوي گزارش گیاه خاصیت آنتی

)Wangensteen et al.  با طب سنتی، گشنیزدر ). 2004
 و استفراغ، ضد تهوع نفخ، ضد غذا، ضد کننده هضم اثرات
 وابسته در تحقیقات شده است.  شناخته صرع ضدو  تشنج

خون  و کلسترول قندي دهنده کاهش اثرات به داروشناسی

ي مسئول)یسنده(نو                 yahoo.com2003sedarat@                    دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا  کشاورزي،دانشکده  استادیار گروه کشاورزي، *1
علوم دامی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران گروهاستاد  2
نشیراز، ایرا استادیار بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، 3

.Dhanapakiam et alاین گیاه گزارش شده است ( براي

 ها، افزایشچربی متابولیسم بر اثر طریق از گشنیز  ).2008
 به کلسترول تبدیل افزایش و صفراوي اسیدهاي تربیش

سرم گردیده  کلسترول سبب کاهش صفراوي اسیدهاي
 ياکسیدانی دانهخاصیت آنتی ). Al-Jaff 2011است (

و  ها، کارتنوئیدهاگشنیز مربوط به مقادیر باالي توکوفرول
 ). Ramadan and Morsel 2004باشد (فسفولیپیدهاي آن می

درصد  1و  5/0از اسانس گشنیز به میزان  در پژوهشی که
 تنش گرماییهاي گوشتی در شرایط در خوراك جوجه
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لسترول و غلظت ک داريیطور معن به شده بود،استفاده 
.Al-Mashhadani et al( گلوکز پالسما کاهش یافت

 ،2014 در سالو همکاران  Mirzavandدر پژوهش   .)2011
 يجیره در ترکیبدرصد  5/1گیاه گشنیز به میزان کاربرد 
 -جوجهوزن نسبی طحال منجر به افزایش گوشتی  يجوجه

عیار پادتن در  همچنین شاهد شد.  تیمارها در مقایسه با 
وضعیت بهتري  ي،پاسخ ثانویه به گلبول قرمز خون گوسفند

 توکوفریل استات-آلفا  .نشان دادگروه شاهد به نسبت 
هاي دفاعی بدن است که باعث ) یکی از سیستمE(ویتامین 

هاي آزاد مقابل رادیکالخنثی کردن استرس اکسیداتیو در 
شود اکسیدان طبیعی محسوب میشود و به عنوان آنتیمی

)Lee and chung 2010( که محصوالت  یو در حال
دهد به طور قابل توجهی پراکسیداسیون لیپیدي را کاهش می

اکسیدانی مانند هاي آنتیباعث افزایش محتواي آنزیم
و نیز افزایش گلوتاتیون پراکسیداز، سوپراکسیددیسموتاز 

.Ayinde et al(شود آنزیم کاتاالز می توجه به  با )2012
اکسیدانی آنتی ویژه اثرات هخواص مختلف و متنوع گشنیز ب

 این تحقیق به، هاي خون داردبر متابولیتو تأثیراتی که 
در گشنیز  يپودر دانه استفاده ازمنظور ارزیابی اثرات 

اکسیدان عنوان یک آنتی به توکوفریل استات-مقایسه با آلفا
 -آنتیهاي خونی و ، فراسنجهیپاسخ ایمنبر استاندارد 

 .انجام شدهاي گوشتی در جوجهسرم خون  یناکسیدا

کار مواد و روش
گیاهان دارویی رایج در بازار گشنیز از فروشگاه يدانه    

گیري خریداري و در آزمایشگاه تخصصی تأیید و اندازه
 با آسیاب مکانیکیها دانه  ها انجام شد.نمونه شیمیایی بر روي
متر آسیاب شده و ترکیبات شیمیایی آن به به قطر نیم میلی

 .)Table 1( ) تعیین گردیدAOAC )2005روش 
 گوشتی یک يقطعه جوجه 240در این پژوهش تعداد     

 در قالب یک طرح کامالً تصادفی 500کاب  يروزه سویه
قطعه جوجه در هر تکرار  20در چهار تیمار، سه تکرار و 

واحد آزمایشی و با میانگین وزن مشابه بر روي بستر  12در 
 روز بود.  42آزمایش به مدت  يطول دوره پرورش یافتند. 

پایه که بر اساس  يها با یک جیرهدر این مدت جوجه
ر مواد مغذي پیشنهاد شده در جداول حداقل مقادی

فرموله شد، تغذیه  2013سال  500کاب  ياحتیاجات سویه
هاي آزمایشی از نظر انرژي و جیره ). Table 2شدند (

توکوفریل استات و یا -پروتئین مشابه بوده و با افزودن آلفا
گشنیز به صورت سرك به  يسطوح مختلف پودر دانه

 يجیره تیمار زیر تهیه شدند:  پایه در قالب چهار يجیره
پایه با  يافزودنی (کنترل منفی)؛ جیره يپایه فاقد ماده

توکوفریل استات -گرم در کیلوگرم آلفامیلی 250افزودن 
 6/0و  3/0هاي پایه با افزودن سطوح (کنترل مثبت) و جیره

گشنیز. يدرصد پودر دانه
پرندگان در برابر گیري پاسخ ایمنی هومورال براي اندازه    
 SRBC (Sheep Redقرمز گوسفندي (ژن گلبول آنتی

Blood Cell سی خون گرفته و سی 20س گوسفند أاز دو ر
هاي قرمز سه گلبول ریخته شد.  EDTAحاوي  يدر شیشه

) شسته شده و در نهایت یک PBS( بار با بافرفسفات سالین
ن تهیه درصد از گلبول قرمز در بافر فسفات سالی 7 مخلوط

الزم به ذکر است تمام مراحل فوق در شرایط  گردید. 
روزگی از ورید بال  28ابتدا در سن  استریل انجام شد. 

در (که به میانگین وزن تیمار نزدیک بودند) چپ دو پرنده 
این شیوه  لیتر خون گرفته شد. میلی 3هر واحد آزمایشی 

 SRBCها قبل از تزریق باديبه منظور بررسی حضور آنتی
 SRBCلیتر میلی 5/0سپس به همین پرندگان  انجام گردید. 

هفت روز  شد. درصد در ورید زیر بال راست تزریق  7
روزگی)، از ورید بال چپ این  35پس از تزریق (در سن 

 -لیتر خون جهت تعیین پاسخ آنتیمیلی 3دو پرنده مجدداً 

 درصد به SRBC 7 سپس تزریق دوم بادي اولیه اخذ شد. 
 لیتر در ورید بال سمت راست انجام شد. میلی 5/0میزان 

هاي خون روزگی نمونه 42هفت روز بعد یعنی در سن 
 Niuبادي ثانویه اخذ گردید (هاي آنتیجهت تعیین پاسخ

et al.  يگیري و لخته شدن نمونهپس از خون ). 2009
سرم  . را سانتریفیوژ کرده و سرم جدا گردید خون، آن

 يدرجه 56آوري شده براي نیم ساعت در دماي جمع
گیري گراد (جهت غیرفعال کردن کمپلمان) براي اندازهسانتی
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 و ایمونوگلوبولین Mکل، ایمونوگلوبولین  SRBC آنتیتیتر 
Y  .ماکرولیتر  50ماکرولیتر سرم و  50 قرار داده شد

اي حفره 96پلیتبافرفسفات سالین به داخل اولین چاهک
V ) اضافه و پلیت در داخل انکوباتور در دماي 8×12شکل (

 شد. گراد براي مدت نیم ساعت قرار داده سانتی يدرجه 37
ماکرولیتر بافرفسفات  50ها پس از نیم ساعت به بقیه چاهک

، 64، 32، 16، 8، 4، 2به  1هاي سالین اضافه و سپس رقت
 50ها تهیه این رقتپس از  تهیه گردید.  256و  128

دو درصد به هر چاهک اضافه شد  SRBCماکرولیتر محلول 
)Cheema et al. سپس پلیت به مدت نیم ساعت  ). 2003

گراد انکوباسیون و پس از آن سانتی يدرجه 37در دماي 
تیترها بر  یادداشت گردید.  ي لیز شدهي اولین خانهشماره

رقتی که آگلوتیناسیون ترین عنوان بیش ، به2اساس لگاریتم 
جایی که  از آن شود. دهد بیان میکامل را نشان می

مرکاپتواتانول حساس است و در  2به  Mایمنوگلوبولین 
شود، با افزودن این ماده به چاهک حضور آن تخریب می

را حذف کرد که تیتر مشاهده شده نشان  توان آناول می
فاضل تیتر از ت است.  Yدهنده میزان ایمونوگلوبولین 

کل، تیتر  SRBCاز تیتر آنتی  Y ایمونوگلوبولین
-گیري آنتیبراي اندازه  آید.دست میه ب M ایمونوگلوبولین

 M (50مرکاپتواتانول (ایمونوگلوبولین  -2بادي حساس به 
موالر در بافرفسفات سالین  01/0ماکرولیتر از مرکاپتواتانول 

 Cheemaده شد (به جاي بافرفسفات سالین به تنهایی استفا

et al. 2003 .( 

Table 1: Average chemical composition of coriander powder
Crude ashCrude fatCrude proteinDry matterChemical Compounds

8.892.4916.8794.33Percentage of dry matter

Table 2: Percentage of Basic Dietary Compounds and Nutrients Based on Cob 500 Strain Catalog

Finishing period
(22-42 day)

Growing period
(11-21 day)

Starter 
period

(1-10 day)
Feed Ingredients(%)

65.1562.3356.61Corn
27.2030.1536.00Soybean Meal (44%)
3.513.223.00Sunflower oil
1.741.851.89Dicalcium phosphate
1.111.161.20Oysters shell
0.300.330.39Salt
0.240.230.22Dl-methionine
0.150.130.08l-lysine hydrochloride
0.500.500.50Mineral and Vitamin Supplement*
0.100.100.11Baking soda
100100100Total

Compounds(Calculated)
3111.953056.672973.99ME (Kcal/kg)
17.8618.8920.92Crude protein (%)
0.900.950.99Calcium (%)
0.450.480.50Available Phosphorus (%)
0.480.480.50Methionine (%)
0.770.800.84Methionine + Cystine (%)
1.051.101.20Lysine (%)
0.160.170.20Sodium (%)

*Each kg of diet containing: Vitamin A, 11,000 international units, Cholecalciferol, 2,300 International Units; Vitamin E, 121
International Units; Vitamin K3, 2 mg vitamin B12, 0.02 mg thiamine, 4 mg riboflavin, 4 mg folic acid, 1mg Biotin, 0.03 mg; 
pyrodoxin, 4 mg; choline chloride, 840 mg; ethoxyquin, 0.125 mg; manganese sulfate, 100 mg; selenium (sodium selenate), 
0.2 mg iodine, 1 mg copper sulfate, 100 mg iron, 50 mg.

(که به میانگین  از هر تکرار دو قطعه جوجه 42در روز     
گیري انجام شد، از ورید بال خون وزن تیمار نزدیک بودند)

دقیقه  10در دقیقه به مدت  3000هاي خون با دور نمونه

سرم  يپس از تهیه در دستگاه سانتریفیوژ قرار داده شدند. 
گراد سانتی يدرجه -20جهت آنالیزهاي مربوط به فریزر 

گلیسیرید، هاي مورد نظر شامل تريفراسنجه منتقل گردید. 
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) و لیپوپروتئین با HDLکلسترول، لیپوپرتئین با چگالی باال (
 ) و لیپوپروتئین با چگالی بسیار پایینLDL( چگالی پایین

)VLDL( دستگاه اتوآناالیزر ) باHITACHI 917 ساخت (
 Ziest( شیمیهاي شرکت زیست و کیت کشور ژاپن

Chem Diagnostic, Tehran, Iran( دشگیري اندازه.
 -هاي خون (از ورید بال جوجهسی نمونهسی 3تا  2ابتدا     

(که به میانگین وزن روزگی از یک پرنده  42ها) در سن 
هاي در هر واحد آزمایشی در سرنگ تیمار نزدیک بودند)

لیتر بر لیتر میلی 3/0(ضد انعقاد هپارین  يحاوي ماده
ها بر روي یخ به بالفاصله نمونهو  گرفته شدهپارین) 

آزمایشگاه منتقل شده و در سانتریفوژ یخچال دار به مدت 
در این مرحله  دور بر دقیقه قرار گرفت.  2500دقیقه با  10

رویی یا سرم  يالیه گیرد. خون در سه الیه جداگانه قرار می
ها که هاي سفید و پالکتمیانی حاوي گلبول يخون و الیه

 يبافی کوت معروف است را به کمک پیپت از لوله يبه الیه
زیرین که همان  يآزمایش خارج کرده و در نهایت الیه

 کنیم. آزمایش جدا می يهاي قرمز است را در ته لولهگلبول
هاي قرمز دو تا سه بار با سازي گلبولحال به منظور خالص

به این ترتیب که  شسته شد. رصد د 9/0سرم فیزیولوژي 
آزمایش  يسی سرم فیزولوژي را به هر لولهمقدار پنج سی
هاي قرمز اضافه کرده و به آرامی چند بار به حاوي گلبول

هاي قرمز ته لوله با سرم فیزیولوژي اضافه هم زده تا گلبول
ها دوباره لوله . )Cheema et al. 2003( شده مخلوط شود

دقیقه با سرعت  10داخل دستگاه سانتریفیوژ  به مدت 
این بار هم به کمک پیپت  دور بر دقیقه قرار داده شد.  2500

بعد از سه بار که این کار تکرار شد و  مایع رویی جدا شد. 
هاي قرمز جدا شده، در این مرحله اطمینان از خلوص گلبول

سی سی 5/0رامی پیپت از ته هر لوله آزمایش به آ يوسیلهه ب
گلبول قرمز را برداشته و به داخل یک لوله آزمایش دیگر 

 -سانتی يدرجه 4سرد سی آب مقطر سی 2ریخته و به آن 

هاي قرمز به دلیل در این مرحله گلبول کنیم. اضافه می گراد
اختالف فشار اسمزي ایجاد شده در دو طرف غشاي خود 

 -آنتیهاي آنزیمترکیده و محتویات داخل سلول از جمله 

به این محلول همولیزات گفته  کنند. اکسیدانی را آزاد می

.Cheema et alشود (می  5/0نمونه  3از این محلول  ). 2003
 -فعالیت آنزیم آنتی و هاي اپندرف ریختهسی داخل لولهسی

اکسیدانی گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسیددیسموتاز به 
 شرکت رندوکس )GOT1003و   SD125( هايکمک کیت

)RANDOX(، طابق کاتالوگ پیشنهادي و توسط دستگاه م
) تعیین شد. HITACHI 917اتوآنالیزر ساخت کشور ژاپن (

آلدئید سرم با روش توصیف شده ديغلظت مالون    
Draper  وHadley  براساس واکنش مواد با  1990در سال

در آلدئیدديمالون گیري شد. تیوباربیتوریک اسید اندازه
ط اسیدي و دماي باال با تیوباربیتوریک اسید واکنش شرای

نماید که شدت اي به رنگ ارغوانی تولید میداده و مجموعه
  گیري نمود.توان اندازهنانومتر می 532رنگ را در طول موج 

کلرواستیک، گرم تري 5/7( تهیه شدهلیتر از محلول میلی سه
لیتر میلی 25/6تیوباربیتوریک اسید و -2گرم میلی 187

از  مایکرولیتر 300نانومول بر لیتر) را با  2اسیدکلریدریک 
 20دار ریخته و به مدت بآزمایش در يسرم داخل لوله

گراد قرار سانتی يدرجه 90دقیقه در حمام آب گرم با دماي 
ها را با آب سرد خنک کرده سپس بالفاصله لوله . داده شد

لیتر ایزو بوتانول اضافه نموده میلی دو هر لوله آزمایشو به 
در نهایت پس  ثانیه با شیکر مخلوط کردیم.  20و به مدت 

دور  2500دقیقه با سرعت  10از سانتریفیوژ کردن به مدت 
 با دستگاه اسپکتوفتومتر مایع رویی در دقیقه، چگالی نوري
نانومتر  532در طول موج  )S1200(یونیکو آمریکا مدل 

آلدئید به عنوان شاخص ديگیري غلظت مالونبراي اندازه
Draper and Hadley( اکسیداسیون چربی خوانده شد

1990(. 
و  تست نرمالیته شدند JMPافزار ها با نرمتمامی داده    

ها در قالب محاسبات آماري داده . ها نرمال بودندتمامی داده
) SAS )2008افزار از نرمطرح کامالً تصادفی با استفاده 

 ي) انجام شد و مقایسهGLMمدل خطی عمومی ( يرویه
در سطح ها نیز با استفاده از آزمون آماري دانکن میانگین

آماري استفاده شده مدل   .انجام گردیداحتمال پنج درصد 
بود:شرح زیر به 

Yij= μ+ Ti + eij
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ر اث Tiمیانگین جامعه،  μمقدار هر مشاهده،  Yij ،در فرمول
اثر خطاي آزمایش بود. jeiتیمار آزمایشی و 

نتایج 
گشنیز  يدانه توکوفریل استات و پودر-اثر استفاده از آلفا    

هاي گوشتی در سن هاي خونی جوجهدر جیره بر فراسنجه

غلظت  گزارش شده است.  Table 3روزگی در  42
هاي گروه يدر کلیهسرم خون  تام کلسترولو گلیسرید تري

داري آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل منفی به طور معنی
و  HDL، LDLمیزان  ). P≥05/0( ندکاهش نشان داد

VLDL داري نداشتنددر تیمارها تفاوت معنی.

Table 3. Mean±SEM of alpha-tocopheryl acetate and coriander seed powder on blood parameters
in broiler chickens at 42 days of age

Parameter 
(mg / dL)

Dietary treatments Statistical 
components

Basic diet 
(negative control)

250 mg / kg alpha-
tocopheryl acetate 
(positive control)

0.3% of coriander 
seed powder

0.6% of coriander 
seed powder P-value

Triglyceride 55.66a ±0.64 50.33b±0.64 51.43b±0.64 50.82b±0.64 0.05

Cholesterol 130.33a±0.60 126.67ab±0.60 129.33b±0.60 128.33b±0.60 0.05

LDL 23.33±0.47 20.67±0.47 23.00±0.47 21.00±0.47 0.18

HDL 85.33±0.67 85.00±0.67 85.00±0.67 85.67±0.67 0.98

VLDL 16.01±0.18 15.11±0.18 16.03±0.18 15.33±0.18 0.74
a-b-c The mean of each row that does not have the same letter has a significant difference (P<0.05)

گشنیز و آلفا توکوفریل استات  يپودر دانه تأثیر افزودن    
 -اکسیدانی خون جوجهآنتیهاي پایه بر فراسنجه يبه جیره

نشان داده شده  Table 4روزگی در  42هاي گوشتی در سن 
استات توکوفریل-گشنیز و آلفا ياستفاده از پودر دانه است. 

 دارمعنی هاي گوشتی منجر به افزایشجوجه يدر جیره

اکسیدانی سوپراکسیددیسموتاز و آنتیهاي فعالیت آنزیم
 )MDA( آلدئیدديپراکسیداز و کاهش مالونگلوتاتیون
در مقایسه با گروه کنترل  هاي گوشتیخون جوجه پالسماي

).  >05/0Pشد ( منفی

Table 4. Mean± SEM of Adding Coriander Powder and Alfatocopheryl Acetate to Basal Diet on Antioxidant 
Parameters and Blood Malondialdehyde Index at 42 Days

Parameter examined 
(unit) Dietary treatments Statistical 

components

Basic diet 
(negative 
control)

250 mg / kg alpha-
tocopheryl acetate 
(positive control)

0.3% of 
coriander 

seed powder

0.6% of 
coriander 

seed powder
P-value

Malondialdehyde 
(μmol/l) 0.03±a2.36 0.03±b2.10 0.03±ab2.22 0.03± ab 2.21 0.15

Superoxide dismutase 
(μmol/l) 0.03±c 315 0.60±a322.67 0.60±b317.00 0.60±ab320.67 0.008

Glutathione 
Peroxidase (U/ml) 4.97±b723.67 4.97±a760.67 4.97±a765.67 4.97±a767.00 0.04

a-b-c The mean of each row that does not have the same letter has a significant difference (P<0.05) 

استات توکوفریل-گشنیز و آلفا يپودر دانهتأثیر افزودن     
هاي هاي ایمونولوژیک جوجهپایه بر پاسخ يبه جیره

 Table 5در جدول  SRBCبه تزریق واکنش گوشتی در 

بادي تام و ایمنوگلوبولین عیار آنتی شده است.  نشان داده
M گشنیز و آلفا يدر پاسخ اولیه در تیمارهایی که دانه-

استات مصرف کرده بودند نسبت به گروه شاهد توکوفریل
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در تیمارها تفاوت  Y اما ایمنوگلوبولین  .منفی باالتر بود
بادي تام، ایمنوگلوبولین عیار آنتی داري با هم نداشتند. معنی

M و ایمنوگلوبولین Y  در پاسخ ثانویه به تزریقSRBC 
 داري در تیمارها نشان ندادند.تفاوت معنی

Table 5. Mean± SEM of Coriander Seed Powder and Alpha-Tocopheryl Acetate on Secondary and Secondary 
Antibody Production in Response to SRBC Injection (Log 2)

Dietary treatments Statistical 
components

Parameter 
examined

Basic diet 
(negative 
control)

250 mg / kg alpha-
tocopheryl acetate 
(positive control)

0.3% of 
coriander 

seed powder

0.6% of 
coriander 

seed powder
P-value

Initial Response to Log 2 (35 days)
Total 

antibody 6.25b±0.01 6.32ab±0.01 6.33ab±0.01 6.39a±0.01 0.04

IgY 5.12±0.01 5.16±0.01 5.14±0.01 5.21±0.01 0.25
IgM 1.13b±0.002 1.16a±0.002 1.18a±0.002 1.19a±0.002 0.002

Secondary response to Log 2 (42 days)
Total 

antibody 6.21±0.01 6.27±0.01 6.29±0.01 6.24±0.01 0.21

IgY 4.98±0.02 5.04±0.02 5.05±0.02 5.00±0.02 0.41
IgM 1.23±0.006 1.22±0.006 1.23±0.006 1.23±0.006 0.85

a-b-c The mean of each row that does not have the same letter has a significant difference (P<0.05)

بحث
 يبا افزایش درصد پودر دانهسرم غلظت کلسترول     

این تحقیق  ينتیجه گشنیز در جیره روند کاهشی داشت. 
 گلیسرید و کلسترول با پژوهشدر ارتباط با کاهش تري

Saeid و AL-Nasry  گشنیز در  يکه دانه 2010در سال
خوانی کار رفت، هم درصد به 3/0و  2/0، 1/0سطوح 

گشنیز در  يدانهدرصد  3/0به طوري که کاربرد  . شتدا
 -تريمقدار  )>05/0Pداري (هش معنیکاجیره باعث 

 Chithraدر پژوهش  . سرم خون شدگلیسرید و کلسترول 
که گشنیز جذب  شدگزارش  1999در سال  Leelammaو 

گزارش  ودهد آن را افزایش می يلیپید را کاهش و تجزیه
اي بر مکانیزم حذف گشنیز کنترل پیشرفته يکه دانه کردند

از اسانس گشنیز به میزان  پژوهشیدر   چربی از بدن دارد.
هاي گوشتی در شرایط درصد در خوراك جوجه 1و  5/0

مودند که به طور کردند و مشاهده ن تنش گرمایی استفاده
) غلظت کلسترول پالسما کاهش یافت >05/0Pداري (معنی

)Al-Mashhadani et al. گشنیز از طریق تأثیر بر  ). 2011
تبدیل کلسترول به اسیدهاي  ها و افزایشمتابولیسم چربی

صفراوي سبب کاهش کلسترول سرم در بیماران مبتال به 
شود همچنین اسیدهاي چرب گشنیز هایپوکلسترولیما می

مانند اسیدلینولئیک، اسیداولئیک و اسید اسکوربیک یا 
در کاهش مقدار کلسترول خون بسیار تأثیر  cویتامین 

.Karimi et al( گذارند کاهندگی غلظت اثرات  . )2015
هاي گوشتی به مهار فعالیت آنزیم کلسترول سرم در جوجه

کبد که آ ردوکتازمتیل گلوتاریل کو آنزیم-3هیدروکسی -3
نقش کلیدي در سنتز کلسترول دارد نسبت داده شده است 

)Al-Jaff 2011( .  میزانHDL ،LDL  وVLDL  در این
که با نتایج  مطالعه تحت تأثیر تیمار پودر گشنیز قرار نگرفت

Ghazanfari  نی دارد. اخوهم 2015در سال و همکاران 
زاد مثل اکسیدانی درونهاي آنتیآنزیم    

پراکسیداز نقش حیاتی در سوپراکسیددیسموتاز و گلوتاتیون
 -عنوان شاخص به هاي اکسیداتیو ایفا کرده ومهار رادیکال

قرار  اکسیدانی بدن مورد ارزیابیهایی براي وضعیت آنتی
هاي بررسی ). Spurlock and Savage 1993گیرند (می

 -فیتوشیمیایی نشان داده است که اسانس گشنیز حاوي تانن

ها، آلکالوئیدها، ترکیبات فنولی، فالونوئیدها، اسیدهاي 
Al-Snafi(ها و گلوکوزیدها است چرب، استرول 2016( . 

 گشنیز در پژوهش حاضر يفعالیت ضداکسیدانی پودر دانه
اکسیدانی ترکیبات فنلی فعالیت ضد ينشان دهنده احتماالً
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مطالعات زیادي نشان دادند   گشنیز است. يموجود در دانه
اکسیدانی هاي آنتیفنلی بیان آنزیمکه مواد پلی

سوپراکسیددیسموتاز و کاتاالز را در سطح رونویسی 
فنلی رکیبات پلیاین ت ). Guinda 2006دهند (افزایش می

هاي آزاد در حال گردش را غیرفعال کرده توانند رادیکالمی
هاي اکسید قبل از رسیدن به سلولکه باعث دفع نیتریک 

 -ها میبتاي پانکراس و ایجاد صدمات و مرگ سلولی آن

و  Karimiگشنیز  يهاي پلی فنولی دانهبخش  شوند.
گیاه گشنیز  يدانه يتأثیر عصاره ،2014در سال همکاران 

هاي هاي استرس اکسیداتیو در موشبر لیپیدها و شاخص
صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین بررسی کردند و 

 تخمي عصاره با شده دیابتی هايموش بیان کردند که درمان
 -شمو با مقایسه در را اکسیداتیو هايفراسنجه تمام گشنیز،

 بهبود بودند، نگرفته قرار درمان تحت که شده دیابتی هاي
و میزان فعالیت سوپراکسید دیسموتاز و  است یافته

-عصاره يهاي دریافت کنندهگلوتاتیون پراکسیداز در موش

 يعصاره داري باالتر بود. گشنیز به صورت معنی يدانه ي
 ثهاي آزاد، باعگشنیز با اثر زدایشی قوي بر رادیکال

اکسیدانی اي آنتیهداري در فعالیت آنزیمافزایش معنی
مختلف مانند کاتاالز، سوپراکسید دیسموتاز، گلوتایتون 

کاهش  و پراکسیداز و مهار پراکسیداسیون لیپیدها در کبد
دهد ها نشان میگزارش شود. قند و لیپیدهاي خون می

 اکسیدان فالونوئیدي مانند کوئرستینوجود مواد آنتی
)Querctin ياسید در عصاره) و پلی فنولیک مانند گالیک 

 و افزایش فعالیت MDAگشنیز موجب کاهش مقدار  يدانه
ها در جهت و بهبود این شاخص SOD ،GPX ،کاتاالز

Deepa and Anuradhaشود (کنترل دیابت در موش می

در تحقیقی دیگر گزارش گردید که فعالیت  ). 2001
ر هاي تیماگلوتاتیون پراکسیداز در موش و هاي کاتاالزآنزیم

شده با گشنیز افزایش یافته و پراکسیداسیون چربی کاهش 
Chithra and Leelammaنشان داده است ( 1999 .( 

مربوط به مقادیر  گشنیز ياکسیدانی دانهخصوصیت آنتی
هاي آن ها و فسفولیپیدها، کاروتنویدقابل توجه توکوفرول

  .نمایدهاي مختلف عمل میباشد که با مکانیزممی

هاي اولیه با مهار کردن اکسیدانعنوان آنتی ها بهکاروتنوئید
اکسیدان ثانویه با غیر فعال عنوان آنتی هاي آزاد و بهرادیکال

.Rathore et alکنند (کردن اکسیژن رادیکال، عمل می

2013 .(
    Abou-Elkhai  با به کار بردن  2014در سال و همکاران

هاي جوجه يشنیز در جیرهپودر فلفل سیاه، زردچوبه و گ
روزگی در پاسخ به  35بادي در گوشتی افزایش عیار آنتی

این مطالعه را گزارش کردند که با نتایج  SRBCتزریق 
در  2014در سال و همکاران  Mirzavand مطابقت دارد. 

 يدرصد از جیره 5/1تحقیقی از گیاه گشنیز به میزان 
گوشتی استفاده کردند و گزارش گردید این سطح  يجوجه

گشنیز باالترین وزن نسبی طحال را نسبت به دیگر تیمارها 
ایجاد نموده است و عیار پادتن در پاسخ ثانویه به گلبول 
قرمز خون گوسفند داراي وضعیت بهتري نسبت گروه 

با  2014در سال و همکاران  Hosseinzadeh شاهد بود. 
هاي گوشتی آبی گشنیز در جوجه يرهاستفاده از عصا

هاي نیوکاسل، بادي علیه بیماريافزایش در تیتر آنتی
همچنین  آنفلوانزاي پرندگان و گامبورو را مشاهده کردند. 

 Y افزایش عیار ایمنوگلوبولین SRBCدر پاسخ به تزریق 
(IgY)  و ایمنوگلوبولینG (IgG) روزگی (پاسخ  42در  را

ثانویه) مشاهده نمودند و بیان کردند این نتایج از تیمارهاي 
که  به دلیل این ،گشنیز قابل انتظار بود يحاوي عصاره

گشنیز با تأثیر ترکیبات فعال موجود در آن یک محرك قوي 
-شکستن دیوارهترتیب با  بهاین اثرات  سیستم ایمنی است. 

فلزي  کیالتها، ئیدها و فنولیکترپنو يوسیله سلولی به ي
 يها به وسیلهها و فالونوئیدها و تأثیر بر ژنفنول يوسیله به

مهار در نهایت که شوند ایجاد می کومارین و آلکالوئیدها
نتایج   .را موجب خواهند شدها رشد میکروارگانیسم

در سال  Ahmedو  ElSayedتحقیقات دیگر از جمله، 
حاکی از تأثیر مثبت گشنیز و یا اسانس آن بر سیستم  2017

 5و  3که گزارش کردند استفاده از سطوح ایمنی است 
هاي صحرایی موش يگشنیز در جیره يدرصد پودر دانه

(به عنوان  6-دار سطح غلظت اینترلوکینباعث افزایش معنی
این تأثیر را به ترکیبات  گر ایمنی) سرم خون شد ونشان
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گشنیز مانند لینالول، آلفاپینن،  يموجود در دانهفعال 
  گاماترپینن، کامفور، گرانیل استات و گرانیول نسبت دادند.

روزگی این  42ها در سن باديعدم مطابقت نتایج تیتر آنتی
مقدار به دلیل  هاي ذکر شده احتماالًپژوهش با پژوهش

 کتورهاگیري این فااندازه و زمان متفاوت استفاده از گشنیز
گر اثرات مثبتی نتایج پژوهش حاضر بیانبه طور کلی  باشد. 

کاهش گشنیز بر  ياست که کاربرد سطوح پودر دانه

افزایش فعالیت  وخون  سرمکلسترول  و گلیسریدتري
 -سوپراکسیددیسموتاز و گلوتاتیوناکسیدانی هاي آنتیآنزیم

هومورال سیستم ایمنی تقویت و  MDA، کاهش پراکسیداز
مقایسه با تیمار کنترل منفی داشته  هاي گوشتی درجوجه
 يگشنیز در جیره يبنابراین استفاده از پودر دانه  است.
در هاي یاد شده دلیل بهبود شاخص هاي گوشتی، بهجوجه

باشد. قابل توصیه می درصد 6/0و  3/0سطوح 

تشکر و قدردانی
نویسندگان از کارمندان بخش علوم دامی مرکز آموزش کشاورزي علی آباد کمین متعلق به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي     

ارس جهت همکاري ارزنده شان کمال تشکر را دارند.فو منابع طبیعی 

تعارض منافع
ع تجاري در این نشر رعایت گردیده است و منابالذکر به طور کامل اخالق مقاله فوق ي، در تهیهدارندنویسندگان اعالم می    

گونه تعارض منافعی ندارند.رابطه وجود ندارد و نویسندگان هیچ

منابع مالی
شخصی انجام گرفته است و  يالذکر از آن استخراج گردیده، با هزینه، پژوهشی که مقاله فوقدارندنویسندگان اعالم می    

مالی آن نقشی نداشته است.مین منابع أسازمان یا نهادي در ت
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Effect of coriander seed powder and α-tocopheryl acetate on 
humoral immune response, antioxidant status and some blood 

parameters in broiler chickens
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Abstract
This study was conducted to investigate the effects of dietary inclusion of coriander seed and 

α-tocopheryl acetate on the immunological response, blood, and antioxidant parameters of 
broiler chickens. Two hundred forty-one-day old chicks (Cobb 500) were randomly assigned 
to four treatments arranged in a completely randomized design with three replicates and 20
chicks per each group and kept for 42 days. Dietary treatments included a basal diet without 
additive (negative control), basal diet containing 250 mg/kg alpha-tocopheryl acetate (positive 
control), and basal diets containing 0.3 and 0.6% coriander powder. In the days of 35 and 42
days old, two birds were selected from each treatment and evaluated for humoral Immune 
Response. The levels of malondialdehyde (MDA), plasma antioxidants, triglycerides, 
cholesterol, HDL, LDL, and VLDL were measured at 42 days of age. Serum levels of 
triglyceride and cholesterol were significantly lower in coriander and α-tocopheryl acetate 
treatments than the negative control. The use of coriander seed increased the activity of 
antioxidant enzymes, superoxide dismutase, and glutathione peroxidase, as well as reduced the 
serum concentration of malondialdehyde in broiler chickens. Both the total antibody and 
immunoglobulin M titers were higher in the primary immune response to SRBC injection in 
coriander seeds and α-tocopheryl acetate treatments compared to the negative control group. 
However, no significant difference in secondary immune response was observed among all 
study groups. The results of this study showed that the use of 0.3 and 0.6% coriander seeds in 
broiler chicken diet improves the immune system, reduces oxidation and balances of blood 
parameters.

Key words: Coriander seeds, α-tocopheryl acetate, Blood parameters, Antioxidation indexes, 
Broiler chickens
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