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Echinacea(گیاه سرخارگل ياثر عصاره purpurea (هاي بر عملکرد و پاسخ
هاي گوشتی در شرایط تضعیف سیستم ایمنیایمنی سلولی و هومورال جوجه

3رودسريمحمود حقیقیانو  2محدثه میرباذل، *1مهرعلیمحمد روستائی

26/3/92: تاریخ پذیرش6/8/91:  تاریخ دریافت

  چکیده
 يقطعه جوجه 240اده ازفهاي ایمنی در شرایط سرکوب ایمنی با استو پاسخعملکردبرسرخارگل يعصارهاثردر این تحقیق

صورت مستمر به آب به 42تا  6از روز  لیتر در لیترمیلی) E2.5(5/2و ) E0( ،1)E1(عصاره به مقدار صفر . گوشتی بررسی شد
سرکوب  برايسرخارگل  يها در هر سطح عصارهبه نیمی از جوجه 40و 38، 36، 16،34، 15، 14در روزهاي . گردیدآشامیدنی اضافه 

تیمارهاي آزمایش . دریافت نکردند) -C(ها هیچ درمانی خورانده شد و نیمی از جوجه) +mg/kg9/9)Cبه مقدار ایمنی، سیکلوسپورین 
محلول لیتر میلی 1/0، مقدار 16در روز هاي ایمنی سلولی ارزیابی پاسخ براي. بودند +E2.5Cو  -E0C-،E0C+ ،E1C- ،E1C+ ،E2.5Cشامل 

ساعت48و24ازبعدپوستضخامتوتزریق شد) بالپوستیچین (پوستیداخلبه صورت )mg/ml2/0(فیتوهماگلوتینین 
IgMو  IgGعیار پادتن عضالنی تزریق شد وصورتبه 33در روز ) SRBC(گوسفندقرمزگلبول% 25محلول . گردیدگیرياندازه
 ml1ضریب تبدیل خوراك در مقدار . گردیدتعیین 40و  38، 36، 34در روزهاي هماگلوتیناسیونآزمایشطریقازSRBCضد 

هاي و پاسخ 42و  39در روزهاي  IgGکل و  پادتنعیار ). >05/0P(بود ) 62/1(شاهد تر از مقدار آن درکم) 49/1(سرخارگل  يعصاره
 نهائی این که، نتیجه .)>05/0P(بود -E2.5Cو -E1Cتر از تیمارو کم+E1Cو  +E0Cتر از تیماربیش+E2.5Cدر تیمار ایمنی سلولی

هاي ایمنی سلولی و هومورال سبب تحریک پاسخ ،هاي گوشتیسرخارگل در هر لیتر آب آشامیدنی جوجه يلیتر عصارهمیلی5/2افزودن 
.شوددر شرایط سرکوب ایمنی می

گوشتی يسرخارگل، سیکلوسپورین، ایمنی سلولی و هومورال، عملکرد، جوجه يعصاره:کلیديکلمات 

  مقدمه
هاي گوشتی امروزه در صنعت پرورش جوجه.

هاي تحت درمانگاهی و عفونتخسارات حاصل از وقوع 
ها به سموم قارچی به دلیل آگاهی کم و بی آلودگی جیره

قابل انکار  توجهی مدیران پرورش به مسائل بهداشتی، غیر
در شرایطی که وضعیت بهداشتی مواد  ،به عالوه است؛

مورد نیاز در پرورش طیور مانند خوراك، بستر و غیره در 
هاي محیطی و امکان بروز استرس ،حد مطلوب نیست

 يها به واسطهاسترس. یابدشدت افزایش میاي بهتغذیه
ایجاد خسارات آشکار و پنهان بر سیستم ایمنی و سالمتی 

تضعیف سیستم ایمنی توسط . طیور واجد اهمیت هستند

علوم کشاورزي، دانشگاه گیالن يگروه علوم دامی، دانشکدهدانشیار*1
دانشجوي کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزي، دانشگاه گیالن2
، گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزي، دانشگاه گیالناستادیار 3

-هاي مختلف زمینه را براي هجوم میکروارگانیسماسترس

با افزایش تلفات  ،و در نهایت کندزا فراهم میهاي بیماري
شوند؛ و خسارات سبب افت تولید و بازده اقتصادي می

اي در هاي محیطی و تغذیهبنابراین کاهش اثر استرس
.شودهاي گوشتی یک الزام محسوب میپرورش جوجه

آفالتوکسین طیور يها در جیرهترین مایکوتوکسینشایع
ها هستند که با تضعیف ایمنی پرنده و و تریکوتکسین

 يهازمینه را براي بروز بیماري ،کاهش اثر واکسیناسیون
,Girgis and Smith 2010(کنند درمانگاهی فراهم می

Shini et al. ،زیستمحیطهاي آالینده ،به عالوه.)2010

E-mail: roostaei@guilan.ac.ir)ي مسئولنویسنده(
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ها، کربوفوران، کربامیل، هگزاکلروبنزن، کشاز جمله آفت
فلزات سنگین مانند سرب، کادمیوم، نیکل، کروم و 

ق رتوانند به طهاي هالوژنه مانند دیوکسین میهیدروکربن
مختلف وارد بدن طیور شوند و سبب تضعیف سیستم 

.Schrank et al(شوند ایمنی می چنین شرایطی هم؛ )1990
مانند تراکم، حمل و نقل، محرومیت غذا و آب، شرایط 
غیر بهداشتی و سوء تغذیه ممکن است منجر به کاهش 

ها شوند توان ایمنی و افزایش حساسیت طیور به بیماري
)Shini et al. مصرف مواد محرك سیستم ایمنی ). 2010

 Bodinet(دهد ها را کاهشتواند آثار مضر استرسمی

et al. 2002(بدین منظور مواد طبیعی محرك سیستم  ؛
به دلیل خصوص مواد به دست آمده از گیاهان، ایمنی به

تر از بیش ،ماند در الشه و یا تولیدات طیورنداشتن پس
مشخص شده. اندسایر ترکیبات مورد توجه قرار گرفته

به دست آمده از گیاه سرخارگل حاوي  ياست عصاره
ساکاریدها، ترکیبات فنولی شامل اسید آلکامیدها، پلی

 Nasir(کافئیک و مشتقات آن مانند اسید شیکوریک است 

سرخارگل  يهمطالعات نشان داد که مصرف عصار.)2008
هاي در شرایط معمول و بدون هیچ چالشی در جوجه

 Nasir(نیوکاسل  گوشتی سبب بهبود تولید پادتن ضد

.Najafzade et al(آنفلوانزا ضد و ) 2008 شده) 2011
گزارش شده است که با افزایش  چنین اخیراًهم . است

هاي سرخارگل در آب آشامیدنی جوجه يهمصرف عصار
شود ولی عملکرد ایمنی زیاد می يهاگوشتی شدت پاسخ

تر از مقادیر بیش هعصار ml/l1تولیدي در هنگام مصرف 
). 1392مهر و همکاران علیروستائی(باالتر آن خواهد شد 

-حذف تمام استرس ،با توجه به این که در شرایط تجاري
پذیر نیست، هدف تحقیق اي امکانهاي محیطی و تغذیه

گیاه سرخارگل بر عملکرد و  يحاضر بررسی اثر عصاره
گوشتی در هاي هاي ایمنی سلولی و هومورال جوجهپاسخ

. شرایط سرکوب ایمنی توسط سیکلوسپورین است

  کار مواد و روش
مخلوط(گوشتیيروزهیکيجوجهقطعه240تعداد

گرم، در40وزنیمیانگینبا308سویه راس از) مادهونر 
. شدنددادهپرورشگیالندانشگاهمرغداريواحد

تیره، ايقهوهظاهرباایرانسرخارگلگیاهالکلیيعصاره
pH الکلی صفر از  يو درجه 07/1، چگالی برابر 7/5برابر

اسید میزان.  شدتهیهزردبندداروییگیاهانشرکت
 High-performanceيوسیلهبهعصارهدرموجودکافئیک

liquid chromatography(HPLC) شدگیري اندازه)Luo

et al. 2003(  لیتر بودمیلیدر  گرممیلی 99/2با  برابرآن و .
در  .روزگی با شرایط یکسان پرورش یافتند 5ها تا جوجه

به سه گروه تقسیم وشده کشیوزنهاجوجهششمروز
اي با میانگین وزنی قطعه 10قفس  8هر گروه در .  شدند
لیتر میلی 5/2و 1مقدار صفر، . گرم توزیع شدند 109

به هر گروه لیتر آب آشامیدنی درسرخارگل  يعصاره
 )روزگی 42(پرورش  يتا آخر دوره 6طور مداوم از روز 

در . )1392مهر و همکاران علیروستائی(اضافه شد 
پرورش  يدوره 40و  38، 36، 34، 16، 15، 14روزهاي 

به صورت محلول سیکلوسپورین mg/kg9/9مقدار
)ml/kg1/0(ها خورانده شد روزانه به جوجه)Schrank 

et al.  شامل سطوح صفر ،تیمارهاي آزمایشی). 1990
، صفر )-E0C(سرخارگل و سیکلوسپورین يعصارهدرصد 

% E0C+( ،1(سیکلوسپورین  mg/kg9/9درصد عصاره و
عصاره و% E1C-( ،1(عصاره و صفر سیکلوسپورین 

mg/kg9/9 سیکلوسپورین)E1C+( ،5/2 % عصاره و صفر
 mg/kg9/9و عصاره% E2.5C-( ،5/2(سیکلوسپورین 
23صورتبهنوردهی.بودند) +E2.5C(سیکلوسپورین 

يدورهیکدرخاموشیساعتیکوروشناییساعت
ورشدآغازین،هايجیره.گرفتصورتساعته24

28تا15روزگی، 14تا6ازترتیببهوتهیهپایانی
اجزاي.شددادههاجوجهبهروزگی42تا29وروزگی

آورده شده  1جدول درهاآنشیمیاییترکیبوهاجیره
خوراكوآببههاپرورش جوجهي دورهطولدر. است

.داشتند مداومدسترسی
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)درصد(آغازین، رشد و پایانی  يهاي گوشتی در دورهغذایی جوجه ياجزاء و ترکیب شیمیایی جیره:  1جدول 

خوراكاجزاي درصد 
هاي پرورش دوره

درصد ترکیب شیمیایی
هاي پرورش دوره

پایانیرشدآغازینپایانیرشدآغازین
283729403020انرژي7/585/614/64ذرت

2/216/193/18%پروتین52/354/3229سویا يکنجاله
196/090/0%کلسیم5/105/28/2روغن گیاهی

50/048/045/0%فسفر قابل دسترس15/295/189/1فسفاتکلسیمدي
20/020/020/0%کلر76/085/08/0کلسیمکربنات

20/017/016/0%سدیم2/02/022/0نمک خوراکی
20/110/105/1%لیزین15/015/016/0جوش شیرین
46/044/039/0%متیونین125/025/025/0مکمل معدنی

89/084/082/0%سیستئین+متیونین225/025/025/0مکمل ویتامینه
2/018/017/0متیونین

26/022/017/0لیزین
گرم، مس  11%) 77اکسید روي (گرم، روي  25%) 20سولفات آهن (گرم، آهن  16%) 62اکسید منگنز (منگنز : هر کیلوگرم مواد معدنی حاوي  -1
.گرم 2%) 1(گرم، سلنیوم  16/0%) 62کلسیم طدات (گرم، ید  4%) 25سولفات مس (
 5/98 (%3/0(B6گرم، ویتامین %18/0) 8/98(B1گرم، ویتامین  8/1) المللی بر گرم واح بین A)500000هر کلیوگرم مواد ویتامینی حاوي ویتامین   -2

گرم، ویتامین  6/3) المللی بر گرم واحد بین 500(Eگرم، ویتامین  4/0) المللی بر گرم واحد بین 500000(D3گرم، ویتامین  %15/0) B12)1گرم، ویتامین 
K3)50 (%4/0  گرم، ویتامینB9)80 (%125/0  گرم، ویتامینB5)99 (%3  گرم، ویتامینH2)2 (%5/0 گرم.

وزنافزایشروزانه،خوراكمصرف،هفتههرپایاندر
.  شدمحاسبه) تکرارهر(خوراكتبدیلضریبوروزانه

16روزدرسلولیایمنیهايپاسخارزیابیمنظوربه
ازو بعدانتخابجوجهقطعه20تیمارهرازپرورش،

PHA-P)mg/mlاز محلول ml1/0مقدار،پاگذاريشماره

و مقدار سرنگ انسولین يدر بافر فسفات به وسیله )2/0
ml1/0  بهترتیببهعنوان شاهدبه فسفات بافرمحلول

داخلصورته چپ ببالوراستبالپوستیچین
دو روز قبل از تزریق و روز تزریق . گردیدتزریقپوستی

PHA-P ، به ، سیکلوسپورین 16و 15، 14یعنی روزهاي
-صورت محلول به نیمی از جوجهبه mg/kg9/9مقدار

. هر گروه براي تضعیف سیستم ایمنی خورانده شدهاي 
ساعت  48و  24میکرومتريوسیلهه بپوستضخامت

شاخص . گردیدگیرياندازه PHA-Pبعد از تزریق 
 PHA-Pتحریک برابر است با ضخامت محل تزریق 

.PBS)Schrank et alمنهاي ضخامت محل تزریق  1990,

Grasman 2010(.
تزریقازهومورالایمنیهايپاسخارزیابیبراي

هماگلوتیناسیونآزمایشانجاموگوسفندقرمزگلبول
قرمزگلبولضد IgMو IgGپادتن عیارتعیینجهت

میزان بهپرورشيدوره33روزدر.  شداستفادهگوسفند
بهگوسفندقرمزگلبول%25محلوللیتر ازمیلی 1/0

-علیروستائی(گردیدتزریقهاجوجهتمامسینهيعضله

به منظور تضعیف سیستم ایمنی ). 1391مهر و همکاران 
پرورش  يدوره 40و  38، 36، 34ها در روزهاي جوجه

به  mg/kg9/9صورت محلول به مقدارسیکلوسپورین به
براي تعیین . هاي هر گروه خورانده شدنیمی از جوجه

، 37روزهايدرقرمزگلبولضد IgMو  IgGعیار پادتن 
در هرگوشتیيجوجهقطعه12بالوریداز 42و  39

خونهاينمونهآزمایشگاهدر.گردیدگیريخونتیمار
دور3000سرعتبادقیقه 15به مدت شدنلختهازبعد
انجامتاآمدهدستبهسرم. شدندسانتریفیوژدقیقهدر
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سلسیوسيدرجه-20فریزردرآزمایش هماگلوتیناسیون
کردنغیرفعالبرايگشایییخازپس. شدنددادهقرار

56دمايدردقیقه30مدتبههانمونهکمپلمانعوامل
دوبههاسپس نمونهو گرفتندقرارسلسیوسيدرجه
تامپادتنعیارتعیینبراياولبخش:شدندتقسیمبخش

قراراستفادهموردIgGعیارتعیینبرايدومبخشو
 IgGو تعیین عیار  IgMکردن فعالغیرمنظوربه.ندگرفت

دومبخشبهمرکاپتواتانول  -2درصد از محلول  4/1میزان 
 يدرجه37دمايدردقیقه30مدتبرايوشداضافه

و Schrankروش اساسبروشدنددادهقرارسلسیوس
.  گردیدانجامهماگلوتیناسیونآزمایش)1990(همکاران

پادتنعیارتاشدکسرتامپادتنعیارازIgGپادتنعیار
IgMبرقرمزگلبولضدهايعیار پادتن.آیدبه دست

به منظور تجزیه . شدگزارش2پایهبرلگاریتماساس
وزنکهجوجهقطعهیکتکرارهرازدورهپایانالشه در

بود،قفسهمانهايجوجهوزنمیانگینبهنزدیکآن
گذاريشمارهگرسنگی،ساعت3ازپسوگردیدانتخاب

ابتدا.شدندپرکنیبالفاصلهوذبحزنده،وزنثبتوپا
نهایتدروقطعخرگوشیمفصليناحیهازپاها

وزنسینه،وزنالشه،وزنشاملنظرموردهايشاخص
وزنبورس،وزنسنگدان،وزنجگر،وزنبال،وزنران،

دقتبادیجیتالیترازويبابطنیچربیو وزنتیموس
 Koreleski and(گیري شد گرم اندازه 01/0

Swiatkiewicz 2007.(
 يبه منظور بررسی اثر سطوح مختلف عصاره

) لیتر در لیتر آب آشامیدنیمیلی5/2و 1صفر، (سرخارگل 
هاي ایمنی سلولی و بر عملکرد، صفات الشه و پاسخ

ها با هومورال در شرایط تضعیف سیستم ایمنی جوجه
) mg/kg9/9صفر و(استفاده از دو سطح سیکلوسپورین 

در قالب ) 3×2(ها از آزمون فاکتوریلو اثرات متقابل آن
. تکرار استفاده شد 4تیمار و  6تصادفی با  طرح کامالً

يهاي آزمایشی با استفاده از رویهتجزیه و تحلیل داده
GLM يبرنامهSAS  ها نگینمیا يمقایسه. گردیدانجام

صورت  دانکناي با استفاده از آزمون چند دامنه ،نیز

نظر دار درمعنی >05/0Pها در سطح گرفت و تفاوت
. گرفته شد

  نتایج
وسرخارگليعصارهمتقابلاثرکهدادنشاننتایج

آغازین،يدورهدرروزانهخوراكمصرفبرسیکلوسپورین
.)<05/0P(نیستدارمعنیدورهکــلوپایانیرشــد،
يعصارهوکلوسپورینیسثیرأتتحتروزانهخوراكمصرف

).<05/0P(نگرفتقرارسرخارگل

 بر آشامیدنی آب در سرخارگل گیاه يعصاره اثر  :2 جدول
  )روز/جوجه/گرم( افزایش وزن روزانه

)0- 42(کل دوره پایانی يدوره
)42-29(

 يسطح عصاره
سرخارگل

b69/0±05/57 c02/1±62/90 0
a69/0±17/62 02/1±17/102a 1
a69/0±38/60 02/1±77/98b 5/2

a-c دار استتفاوت معنی يحروف غیر مشابه در ستون نشان دهنده
)05/0P<(.

گیاه سرخارگل در آب آشامیدنی بر  ياثر عصاره :3 جدول
  )روز/جوجه/گرم( هاي گوشتیجوجهخوراك ضریب تبدیل 

)0- 42(کل دوره پایانی يدوره
)42-29(

سطح عصاره 
سرخارگل

a03/0±58/1 a03/0±58/1 0
b03/0±46/1 b03/0±39/1 1
ab03/0±53/1 ab03/0±48/1 5/2

a-bدار استتفاوت معنی يحروف غیر مشابه در ستون نشان دهنده
)05/0P<(.

وسرخارگليعصارهمتقابلاثردادنشاننتایج
هايدورهتمامدربدنوزنافزایشبرسیکلوسپورین

سرخارگليعصارهاثر.)<05/0P(نیستدارمعنیپرورش
دورهکلوپایانیيدورهدرروزانهوزنافزایشبر

لیترمیلی1سطح). >2،05/0Pجدول(بوددارمعنی
صفرسطحبهنسبتپایانیيدورهدرسرخارگليعصاره

داشتتريبیشوزنافزایشعصارهلیترمیلی5/2و
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)05/0P< (لیترمیلی5/2سطحبهنسبتدورهکلدرو
سطحازبیشترولی)<05/0P(ندادنشانتفاوتی

هايدورهازکدامهیچدر).>05/0P(بوددرصدصفر
نداشتاثريوزنافزایشرويسیکلوسپورینپرورش

)05/0P>( .
3جدولدرخوراكتبدیلضریببهمربوطتایجن

وسرخارگليعصارهمتقابلاثر. استشدهدادهنشان
نبوددارمعنیپرورشيدورهتمامدرسیکلوسپورین

)05/0P>( .تبدیلضریبرويسیکلوسپوریناثر
نبوددارمعنیپرورشهايدورهازکدامهیچدرخوراك

)05/0P>(.وآغازینيدورهدرسرخارگليعصاره
و) <05/0P(نداشتخوراكتبدیلضریببراثريرشد

درخوراكتبدیلضریبپرورشکلوپایانیيدورهدر
لیترمیلیصفرسطحازترکميعصارهلیترمیلی1سطح

عصارهلیترمیلی5/2سطحباو)>05/0P(بودعصاره
کلوپایانیيدورهدر. )<05/0P(ندادنشانتفاوتی

ولیترمیلی5/2سطوحدرخوراكتبدیلضریبپرورش
.)<05/0P(ندادندنشانراتفاوتیعصارهلیترمیلیصفر

ي عصارهمختلفسطوحمتقابلاثرکهدادنشاننتایج
درسلولیایمنیهايپاسخبرسیکلوسپورینوسرخارگل

دارمعنی،PHA-Pتزریقازپسساعت48و24زماندو

تیماربهمتعلقتحریکشاخصترینبیش).>05/0P(بود
E2.5C-05/0(بودP<.(بهمتعلقتحریکشاخصترینکم

يهدهندنشانآن که) >05/0P(بود+E0-Cتیمارهاي
شاخص.استسیکلوسپورینتوسطایمنیسرکوب
و+E1Cو-E0Cتیمارازتربیش+E2.5Cتیماردرتحریک

.)>4،05/0Pجدول(بود-E1Cتیمارازترکم

 بر سیکلوسپورین و سرخارگل گیاه يعصاره اثر  :4 جدول
PHA-P تزریق به سلولی ایمنی هايپاسخ

پستحریکشاخص1تیمارها
)mm(ساعت24از

پستحریکشاخص
)mm(ساعت48از

E0C-
d007/0±122/0d006/0±175/0

E1C-
b007/0±20/0b006/0±28/0

E2.5C-
a007/0±28/0a006/0±31/0

E0C+
e007/0±05/0e006/0±055/0

E1C+
d007/0±122/0d006/0±177/0

E2.5C+
c007/0±16/0c006/0±22/0

% E1C-:1صفر درصد عصاره و سیکلوسپورین، تیمار: -E0Cتیمار1
عصاره و صفر % E2.5C-5/2:عصاره و صفر سیکلوسپورین، تیمار 

 1/0صفر درصد عصاره و +E0C:سیکلوسپورین، تیمار
سیکلوسپورین، تیمار  1/0عصاره و % E1C+1:سیکلوسپورین، تیمار 

:E2.5C+ 5/2 % سیکلوسپورین 1/0عصاره و
a-eدار استتفاوت معنی يحروف غیر مشابه در ستون نشان دهنده
)05/0P<(.

  
42 و 39 ،37 هايزمان در SRBC ضد IgG و تام پادتن عیار بر سیکلوسپورین و سرخارگل يعصاره : 5 جدول

روزگی42 روزگی39 روزگی37
1تیمارها

IgG بادي تامآنتی IgG بادي تامآنتی IgG بادي تامآنتی
d106/0±58/3 d116/0±49/5 d174/0±65/2 d112/0±91/4 c138/0±08/2 c196/0±74/3 E0C-

b106/0±75/5 b116/0±66/7 b174/0±83/4 b112/0±83/6 b138/0±83/2 b196/0±83/4 E1C-

a106/0±83/7 a116/0±83/9 a174/0±83/5 a112/0±83/7 a138/0±74/3 a196/0±75/5 E2.5C-

e106/0±502/0 e116/0±16/2 e174/0±08/1 e112/0±91/2 d138/0±66/0 d196/0±08/3 E0C+

d106/0±58/3 d116/0±58/5 d174/0±66/2 d112/0±99/4 c138/0±83/1 c196/0±83/3 E1C+

c106/0±83/4 c116/0±83/6 c174/0±16/3 c112/0±35/5 c138/0±91/1 c196/0±91/3 E2.5C+

عصاره و صفر سیکلوسپورین، % E2.5C-5/2:عصاره و صفر سیکلوسپورین، تیمار E1C-1%:صفر درصد عصاره و سیکلوسپورین، تیمار-E0C:تیمار1
سیکلوسپورین 1/0عصاره و % E2.5C+ 5/2:سیکلوسپورین، تیمار  1/0عصاره و % E1C+1:سیکلوسپورین، تیمار  1/0صفر درصد عصاره و +E0C:تیمار

a-e05/0(دار استتفاوت معنی يحروف غیر مشابه در هر ستون نشان دهندهP<(.
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سرخارگليعصارهمختلفمقادیراثردادنشاننتایج
39و37روزهايدرIgMپادتنعیاربرسیکلوسپورینو
مختلفمقادیرمتقابلاثر). <05/0P(نبوددارمعنی42و

تامباديآنتیعیاربرسیکلوسپورینوسرخارگليعصاره
بوددارمعنیبررسیموردهايزمانتمامدرIgGو
)05/0P< .(وتامباديآنتیعیارترینکموترینبیشIgG 

بهمتعلقترتیببه،روزگی42و37،39هايزماندر
عیار. )>5،05/0Pجدول(بود+E0Cو  -E2.5Cتیمارهاي

روزهايدر+E1Cتیمارو-E0CتیمارIgGوتامباديآنتی
در. )<05/0P(داري نداشت اختالف معنی42و37،39

تیماردرIgGوتامباديآنتیعیار42و39روزهاي
E2.5C+تیمارهايازتربیشE0C-وE1C+05/0(بودP<(.

تیمارIgGوتامباديآنتیعیار42و37،39روزهايدر
E1C-ازتربیشE0C-وE1C+05/0(بودP<(.

سرخارگل و سیکلوسپورین بر بورس  يعصاره : 6 جدول
)درصد وزنی(فابریسیوس و تیموس 

تیموس بورس تیمارها
d50/0±02/0 d011/0±157/0 E0C-

b9/0±02/0 b24/0±011/0 E1C-

a02/0±03/1 a31/0±011/0 E2.5C-

e37/0±02/0 e105/0±011/0 E0C+

d5/0±02/0 d16/0±011/0 E1C+

c81/0±02/0 c195/0±011/0 E2.5C+

E1C-1%:تیمارصفر درصد عصاره و سیکلوسپورین، -E0C:تیمار1
عصاره و صفر % E2.5C-5/2:عصاره و صفر سیکلوسپورین، تیمار 

سیکلوسپورین،  1/0صفر درصد عصاره و +E0C:سیکلوسپورین، تیمار
% E2.5C+ 5/2:سیکلوسپورین، تیمار  1/0عصاره و % E1C+1:تیمار 

سیکلوسپورین 1/0عصاره و 
a-e تفاوت معنی دار استحروف غیر مشابه در ستون نشان دهنده
)05/0P<(.

يعصارهمختلفسطوحاثرکهدادنشاننتایج
وزنالشه،وزندرصدرويسیکلوسپورینوسرخارگل

چربیوکبدسنگدان،وزنبال،وزنران،وزنسینه،

متقابلاثر). <05/0P(نبوددارمعنیبطنی،يمحوطه
برسیکلوسپورینوسرخارگليعصارهمختلفسطوح
). >05/0P(بوددارمعنیتیموسوبورسوزندرصد

به،تیموسوبورسوزنیدرصدترینبیشوترینکم
،6جدول(بود-E2.5Cو+E0Cتیماربهمتعلقترتیب

05/0P<  .(تیمارتیموسوبورسوزنیدرصدE1C+و
E0C-وبورسوزنیدرصد. ندادندنشانراتفاوتی

-E1Cازترکمو-E0Cازتربیش+E2/5Cتیماردرتیموس

. )>05/0P(بود

  بحث
سرخارگل در  ينتایج نشان داد مصرف عصاره

هاي گوشتی اثري بر مصرف خوراك نداشته است جوجه
و  1392در سال و همکاران مهرعلیکه با نتایج روستائی

Bohmer مطابقت دارد 2009و همکاران در سال .
.Goel et al(مطالعات در موش  چنینهم و) 2001

Hedia(خرگوش  et al. 2008 (يدهد که عصارهنشان می 
. سرخارگل بر مصرف خوراك اثري ندارد

نتایج نشان داد سیکلوسپورین اثري بر افزایش وزن 
سرخارگل سبب بهبود افزایش  يهروزانه نداشت ولی عصار

مطالعات نشان داده است . پرورش شد يوزن در کل دوره
هاي گوشتی سیکلوسپورین در جوجه mg/kg50که مقدار 

)Nowak et al. 1982( ،mg/kg100هاي آلوده در بوقلمون
.Loa et al(با کوروناویروس  در جوجه mg/kg50و ) 2002

معده اثري بر افزایش وزن هاي گوشتی مبتال به تورم پیش
.Pantin-Jackwood et al(ندارد  افزودن ،به عالوه ؛)2004

گوشتی جوجهسرخارگل در آب آشامیدنی يعصاره% 5/2
و ) Nasir 2008،1392و همکاران مهرعلیروستائی(

گیاه سرخارگل در  يپودر ریشه% 5/0و % 1/0افزودن 
باعث ) Allen 2003(هاي آلوده با کوکسیدیا جوجهيجیره

مشخص شده  ،طرفیاز. استافزایش وزن روزانه شده
بهمبتالهايموشدرسرخارگلي عصارهمصرفاست که
هاآنبدنوزنکاهشسببداريمعنیصورتبهآنفوالنزا
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Fusco(شودمی et al. 2010 .(درموجودفنولیاجزاي
روده،پاتوژنهايمیکروبتعدادکاهشباتواندمیگیاهان

بهبودسبب،ترتیببدینوشدهمغذيمواداتالفازمانع
شوندبدنهايبافتدرپروتئینافزایشوعملکرد

)Recoquillay 2006( .درموجودفنولیکاجزاي،بنابراین
موادجذبدربهبودطریقازاحتماالً،سرخارگلي عصاره
هايجوجهدررشدافزایشمیانگینبهبودبهمنجرغذایی

. استشدهگوشتی
ثیر أخوراك تحت تدر تحقیق حاضر ضریب تبدیل 

سرخارگل  يهسیکلوسپورین قرار نگرفت ولی عصار
درآمدهدسته بنتایجاین نتیجه با.سبب بهبود آن شد

،1392و همکاران  مهرعلیروستائی(گوشتیهايجوجه
Maier et al. .Maier et al(گذار مرغان تخم ،)2008

Massa(كخو، )2008 et al. 2005 (خرگوش و)Hedia

et al. 2008 (بهخوراكتبدیلضریب.داردمطابقت
روزانهخوراكمصرفوروزانهوزنافزایشپارامترهاي

سرخارگل باعث ي عصارهکهجاییآنازوداردبستگی
، در نتیجه بهبود است بهبود افزایش وزن روزانه شده

.نخواهد بودانتظارازدور،نیزضریب تبدیل
سرخارگل باعث تحریک  يعصارهنتایج نشان داد 

شود و حتی در زمان مصرف هاي ایمنی سلولی میپاسخ
 يعصاره) استرس سرکوب ایمنی(سیکلوسپورین 

هاي ایمنی سلولی سرخارگل اثر تحریکی مناسبی بر پاسخ
افزایش پاسخ ایمنی سلولی در واکنش به تزریق .دارد

 يرهمصرف عصادر اثر Pداخل پوستی فیتوهماگلوتینین 
اسید کافئیک در  mg/ml99/2ويحاسرخارگل 

مهر و علیروستائی(هاي گوشتی گزارش شده است جوجه
سرخارگل در مرغ يمصرف عصاره).1392همکاران 

ها ولنفوسیتتعدادخوك سبب افزایشوگذارتخم
فاگوسیتوزيچنین فعالیتو همها شدهلکوسیت

Bohmer(دهد ها را افزایش میگرانولوسیت et al. 2009(..

سلولی میتوز مراحل چرخه تقسیم -2

افزایشسببهاموشدرسرخارگلي مصرف عصاره
بهنسبتدر واکنشگامااینترفرونو 2اینترلوکینمیزان

Bodinet(استشده Aکونکاناوالین et al. 2002.( 
فعالیتسرخارگلي عصارهکهاستدادهنشانمطالعات
 انسانی را در واکنش به Tو Bهاي لنفوسیتتکثیري

تأثیرتحت PWM1و  P، فیتوهماگلوتینین Aکونکاناوالین 
Chaves(دهدمیقرار et al. 2007 .(مصرفچنینهم

آزادسازيسبب افزایشموشدرسرخارگلي عصاره
افزایشخون،درموجودماکروفاژهايازهاسیتوکاین

Mishima(اینترفرون گاما کمکی و Tهاي سلولتولید et 

al. 2004(هاگرانولوسیتوهالنفوسیتتکثیر، افزایش
)Bany et al. 2003 (آلکامیدهاشیکوریک،اسید .شودمی
تواناییافزایشسرخارگل سببگیاهساکاریدهايپلیو

تحریک فاگوسیتوزانجامدرهانوتوفیلوماکروفاژها
Bohmer(شوند سیستم ایمنی می et al. 2009.(از طرفی، 

مطالعات نشان داده است که مصرف سیکلوسپورین به 
عنوان یک عامل سرکوب ایمنی و استرس در زمان 

 Poonia and Charan(آلودگی طیور به ویروس گامبورو 

 Ganapathy and(مایکوپالسما گالی سپتیکوم، )2001

Bradbury 2003(برونشیت ، ویروس)Raj and Jones

Hill et(وویروس ئ، ر)1997 al. ، کوکسیدیا )1989
)Lillehoj .Loa et al(، کوروناویروس )1987 2002( ،

، سبب کاهش Tهاي از طریق کاهش پاسخ لنفوسیت
سیکلوسپورین  .شودهاي ایمنی در زمان عفونت میپاسخ

2سبب مسدود کردن رونویسی از ژن اینترلوکین 
)Nowak et al. اینترفرون گاما ، کاهش بیان)1982
)Thomson and Webster 1988( مهار ترشح سایتوکین ،

 ،)Lagos et al. 2010(و دندریتیک Tهاي توسط سلول
هاي ها و تغییر بیان گیرندهدر لنفوسیت 2G0-G1مهار روند

.Miroux et al(کمکی Tهاي غشایی در سلول 2009,

Hudnall 1991( ، اختالل در تولید فاکتور نکروز کننده

1- Pokeweed Mitogen
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.Espevik et al(تومور  CD4، کاهش تولید )1987

)Russell et al. شود و بدین ترتیب اثر منفی بر می) 1997
-Pantin(خواهد گذاشت  Tهايعملکرد و تکثیر سلول

Jackwood et al.  ،ي سرخارگلبنابراین عصاره ).2004
هاي مختلف سیستم سازي بخشبا تحریک و فعال احتماالً

است در هر دو شرایط معمول و ایمنی سلولی قادر 
هاي ایمنی سلولی سرکوب سیستم ایمنی، شدت پاسخ

.دهدافزایشهاي گوشتی راجوجه
سرخارگل سبب تحریک  ينتایج نشان داد عصاره

و  هشد SRBCهاي هاي هومورال بر ضد آنتی ژنپاسخ
سیکلوسپورین روي سیستم ایمنی  يآثار ممانعت کننده
است که مشخص شده .کرده استهومورال را خنثی 

ضدپادتنعیاردارمعنیافزایشسببسرخارگل يعصاره
Bohmer(گذارتخممرغاندرنیوکاسلواکسن et al. 

گوشتیهايجوجهدر SRBCعیار پادتن ضد  ،)2009
و ) Nasir 2008،1392و همکاران مهرعلیروستائی(

هاي جوجهافزایش عیار پادتن ضد واکسن گامبورو در 
و فاکتور  2گوشتی از طریق افزایش تولید اینترلوکین 

.Ma et al(شود مینکروز کننده تومور  چنینهم).2009
هاي در جوجهراآنفلوالنزاواکسنضدپادتنعیارآن 

Najafzadeh(گوشتی  et al. 2011 (دهدافزایش می .
گیاه سرخارگل در  يپودر ریشه% 5/0و % 1/0افزودن 

هاي پاسخ يهاي آلوده با کوکسیدیا، باعث توسعهجوجه
مطالعات .)Allen 2003(استها شدهسیستم ایمنی آن

اگرچه اثري بر تولید  ،نشان داده است که سیکلوسپورین
IgM تواند سبب کاهش عیار ولی می ،نداردIgG  علیه

SRBC، در  بروسال آبورتوسو  گاماگلوبولین انسانی
 Kai and Franklin 1983, Nowak et(هاي گوشتی جوجه

al. در اردك وحشی  SRBC ضدIgG، کاهش عیار )1982
)Schrank et al. ویروس ضد IgG، کاهش عیار )1990

.Charan et al(تورم دهان وزیکولی ژن و آنتی )1986
 Kai and Franklin(در موش  گاماگلوبولین انسانی

ضد آنفلوانزا در میمون  IgG، کاهش عیار )1983
)Azimzadeh et al. ضد کنه  IgGو کاهش عیار ) 2010

 Girardin and(اکسودس رسینوس در خرگوش 

Brossard مشخص شده است که . شود) 1989
کمکی، تولید و  Tهاي سیکلوسپورین با اثر بر سلول

کرده و بدین طریق به طور را مهار 2ترشح اینترلوکین 
 .Charan et al(گذارد اثر می IgGغیرمستقیم در تولید 

1986, Schrank et al. ي عصاره ،بنابراین). 1990
هاي ایمنی از طریق تحریک پاسخ سرخارگل احتماالً

توانند به عنوان یک محرك قوي ایمنی هومورال سلولی می
استرس هاي گوشتی عمل کند و در شرایط در جوجه

هاي سرکوب ایمنی اثر قابل توجهی در تحریک پاسخ
.باشدداشتهایمنی

سرخارگل و  يالشه نشان داد عصاره ينتایج تجزیه
به ترتیب سبب افزایش و کاهش درصد  ،سیکلوسپورین

 يافزودن عصاره. اندوزنی بورس و تیموس شده
در آزمایشگاه Tو Bهاي سرخارگل به کشت لمفوسیت

.Bany et al(شودها میتکثیر این سلول سبب 2003, 

Najafzadeh et al. 2011(  .تیموسوفابریسیوسبورس
هاي گوشتی ایمنی در جوجه Tو Bهايسلولتمایزمحل
سرخارگل باعث افزایش درصد  يعصارهمصرف . است

-روستائی(هاي گوشتی وزنی بورس و تیموس در جوجه

از . شده است) Nasir 2008،1392و همکاران مهرعلی
-طرفی مشخص شده است که سیکلوسپورین در جوجه

Poonia and Charan(هاي گوشتی سبب آتروفی بورس 

 Kai and Franklin(هاي تیموسو نکروز سلول) 2001

1983, Ryffel et al. و کاهش وزن تیموس ) 1981
)Nowak et al. مصرف سیکلوسپورین . شودمی) 1982

در موش صحرایی سبب کاهش ضخامت بخش مرکزي 
چنین هم ).Kai and Franklin 1983(گرددمیتیموس 

هاي ایمنی مشابه مصرف سایر سرکوب کننده
سبب  ،ها نیزسیکلوسپورین مانند سیکلوفسفامید در اردك

هاي لنفوئیدي شده است کاهش قابل توجه وزن ارگان
)Hashimoto and Sugimura 1976.(احتماالً، بنابراین 

هاي ایمنی در بورس سیکلوسپورین از طریق مهار سلول
فابریسیوس و تیموس سبب سرکوب سیستم ایمنی در 
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سرخارگل  يمصرف عصاره. شودهاي گوشتی میجوجه
سیکلوسپورین را بر تیموس و بورس  ياثر ممانعت کننده

ر دهد و حتی در حضوفابریسیوس کاهش می
عصاره اثر تحریک کننده بر % 5/2سیکلوسپورین مقدار 

.هاي ایمنی داردبافت

  گیري کلینتیجه
سرخارگل در هر  يلیتر عصارهمیلی 1افزودن مقدار 

هاي گوشتی ضمن بهبود ضریب لیتر آب آشامیدنی جوجه

هاي ایمنی سلولی و تبدیل خوراك سبب تحریک پاسخ
ولی در شرایط تضعیف ایمنی مقدار  ،شودهومورال می

لیتر عصاره در هر لیتر آب آشامیدنی قادر است میلی5/2
 براي،بنابراین. هاي ایمنی را افزایش دهدشدت پاسخ

هاي گوشتی در شرایط بهبود عملکرد سیستم ایمنی جوجه
سرخارگل در  يلیتر عصارهمیلی 1معمول افزودن مقدار 

 -میلی 5/2شرایط استرس مقدار هر لیتر آب آشامیدنی و در

.شودلیتر سرخارگل در هر لیتر آب آشامیدنی توصیه می
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performance and cellular and humoral immune responses of 

broilers under immunosuppressive condition
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Abstract 
The experiment was conducted by using of 240 chicks to determine the effect of purple 

coneflower extract on the performance and immune responses under immunosuppressive 
condition. The extract of purple coneflower was added in the levels of 0 (E0), 1 (E1) and 2.5
ml (E2.5) to drinking water from 6 to 42 d. At 14, 15, 16, 34, 36, 38 and 40 d in each level of 
purple coneflower, half of chicks were treated by 9.9 mg/kg oral cyclosporine (C+) and other 
chicks were not treated (C-). The treatments were E0C-, E0C+, E1C-, E1C+, E2.5C-, E2.5C+. 
Cellular immune responses were assayed by injection of 0.1 ml Phytohaemagglutinin-P 
(PHA-P) (0.2 mg/ml) in the skin fold of wings at 16 d and thickness of skin were measured
after 24 and 48h. To investigate humoral immune responses a 25% SRBC suspension (0.1 ml) 
were injected in the breast muscle at 33 d and titers IgG and IgM anti SRBC was determined 
by haemagglutination test at 34, 36, 38 and 40 d. Results indicated that the feed conversion 
ratio was lower for 1 ml (1.49) purple coneflower than control (1.62) purple coneflower 
(P<0.05). Total and IgG titer against SRBC at 39 and 42 d and also cellular immune responses 
was higher in E2.5C+ than E0C+ and E1C+ but it was lower than E1C- and E2.5C- (P<0.05). 
Therefore, adding 2.5ml/l   purple coneflower extract to drinking water improve cellular and 
humoral immune responses under immunosuppressive condition.

Kay words: Purple coneflower extract, cyclosporine, Cellular and humoral immune response,
Performance, Broiler
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