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چکیده
اي ن آزماي ش به منظور ب ررس ي اثرات گ ياه کنگرفرنگي (  ، ) Cynara scoolymus L.بر عملکرد و ع ي ار آنت ي ب اد ی عل ي ه
ن ي وکاسل جوجه ها ی گوشت ي انجام شد .تعداد  100قطعه جوجه ي ک روزه از سوي ه ر اس  103در قالب طرح کامال ً تصادف ي
برا ی مدت  19روز بر رو ی بستر پرورش ي افتند .ي ک ج يره پاي ه برا ی هر ي ک از دوره ها ی آغازي ن ( صفر تا  93روزگ ي ) و
پايان ي (  93تا  19روزگ ي ) با مقادير  %3 / 5و  %1پودر کنگرفرنگي و  100م يل ي گرم وي ت ام ي ن  Eدر ه ر ک ي ل وگرم خ ورا
مکمل شدند .بنابراي ن  1ت ي مار آزماي ش ي با  5تکرار م تشکل از  35قطعه جوجه گوشت ي (به صورت مخلوط جنس ي ) وج ود
داشت .داده های عملکرد به صورت هفتگي و ت ي تر آنت ي باد ی عل ي ه ن ي وکاسل در روزها ی  93و  19و وزن اندام ها ی داخل ي در
پايان دوره آزمايش اندازه گ ي ر ی ش دند .از نظ ر ترک ي ب ه ای م ثثر ه ب ر

کنگرفرنگ ي  ،م ي زان فالونوئ ي د ،فن ل ک ل و

آنت ي اکسي دان ها به ترت يب  9/ 133 ،3/ 431و  4 / 29برآورد شد .نتاي ج آزمايش نشان داد که پودر کنگرفرنگي تأثير معن ي دار ی
بر افزايش وزن ،ضريب تبدي ل غذا يي و مصرف خورا

جوجه ها ی گوشت ي ندارد (  .) p> 0 / 05افزودن کنگرفرنگ ي  ،باع

اختالف معن ي دار ت ي تر آنت ي باد ی عل ي ه ويروس ن ي وکاسل در  19روزگ ي گرديد و ب ي شتري ن ت ي تر آنت ي باد ی مربوط به پرندگان ي
بود که با ت ي مار  %3 / 5کنگرفرنگي تغذي ه شده بود ند (  .) p<0 / 05از نظر وزن اندام ها ی داخل ي  ،بجز وزن پانکراس ،اخ تالف
معن ي دار ی ب ي ن ت ي مارها مشاهده نشد .با توجه به نتاي ج اي ن آزمايش پ ي شنهاد م ي شود که کنگرفرنگي م ي تواند به عنوان ي ک
افزودن ي غذا يي در بهبود ت ي تر آنتي باد ی عل ي ه ن ي وکاسل و تقويت س ي ستم اي من ي در جوجه ها ی گوشت ي مورد توجه قرار گ يرد.

واژههای کليدی :کنگرفرنگي ( ،)Cynara scoolymus L.عملکرد ،تيتر آنتيبادی ،جوجه گوشتي.
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مقدمه
با توجه به افزايش جمعيت و نيز باال رفتن توقع غذايي
افراد ازجمله در زمينه نياز به منابع پروتئين حيواني ،برای پاسخ
دادن به اين نيازها ،در سالهای اخير صنعت طيور شاهد رشد
چشمگيری بودهاست که اين افزايش در توليد برای تأمين
نيازهای غذايي انسان ضروری ميباشد .پرورش صنعتي طيور
بهصورت گسترده و فشرده ،امکان بروز بيماریها را افزايش
دادهاست .بهمنظور پيشگيری از بيماریهای طيور ،باال بردن
مقاومت يا افزايش کارايي فعاليت سيستم ايمني از طريق
واکسيناسيون و يا مصرف مواد خوراکي تحريککننده سيستم
ايمني برای سرزندگي و نيز کمک به افزايش رشد و بهبود
صفات توليدی ضروريست (.)Hashemi & Davoodi, 2012
ازجمله ترکيبهای افزودني که نقش مهمي در بهبود سيستم
ايمني و در نتيجه عملکرد حيوان دارند ميتوان به
آنتيبيوتيکها ،پروبيوتيکها ،برخي ويتامينها و آمينواسيدها
اشاره کرد .در ميان ويتامينها ،ويتامين  Eبهعنوان يک
آنتياکسيدان زيستي قوی شناخته شدهاست که سلولها و
بافتها را در برابر صدمات ليپواکسيداتيو ناشي از راديکالهای
آزاد محافظت ميکند .ويتامين  Eاز طريق تحريک فعاليت
گلوتاتيون پراکسيداز نوتروفيلها و ماکروفاژهای موجود در
خون ،سيستم ايمني را تقويت ميکند .بهعالوه ،اين ويتامين با
تحريک فعاليت لنفوسيتهای  Tباع افزايش فعاليت
فاگوسيتوزی و توليد آنتيبادی بيشتر ميشود ( Akbari et al.,
 .)2008از طرف ديگر ،گياهان دارويي از مدت زمان طوالني
است که در محصوالت غذايي ،عطری و درمانهای دارويي
مختلف مورد استفاده قرار ميگيرند .محققان اثر مثبت مکملها
و عصارههای گياهي را بر عملکرد و رشد جوجههای گوشتي
گزارش کردهاند ( .)Hashemi & Davoodi, 2011بهطور کلي
گياهان دارويي در شرايط بحراني قابليت دسترسي مواد غذايي
ضروری را در روده افزايش ميدهند و باع افزايش
فعاليتهای سيستم ايمني ميگردند و از اين طريق به حيوانات
برای رشد بهتر کمک ميکنند ( Hashemi & Davoodi,
 .)2010بنابراين نياز به استفاده از گياهان دارويي که بتوانند هم
سيستم ايمني را تقويت نموده و هم اثر آنتياکسيداني داشته
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باشند ،احساس ميشود .ازجمله اين گياهان که دارای خاصيت
آنتياکسيداني بااليي است کنگرفرنگي ()Cynara scoolymus
يا آرتيشو ميباشد .آرتيشو يک گياه خوراکي مديترانهای
سرشار از آنتياکسيدانهای طبيعي است که خاصيت
آنتياکسيداني آن بيشتر از طريق متابوليسم فنيلپروپانوئيد
بدست ميآيد .گياه کنگرفرنگي بهعنوان منبع غني از
آنتياکسيدان طبيعي در برابر آنتياکسيدانهای سنتتيک شناخته
شدهاست .فعاليت آنتياکسيداني اين گياه در موش ثابت
شدهاست (Llorach et al., 2002؛ Jimene-Escrig et al.,
 .)2003همچنين بر های آرتيشو غني از پليفنلهايي از قبيل
اسيد کلروژنيک ،دیکافئولينيک اسيد و فالونوئيدها ميباشد .در
بسياری از سيستمهای آزمايش دارويي خواص دارويي عصاره
بر های آرتيشو به ترکيبهای پليفنلي عصاره نسبت داده
شده است ( Fritsche .)De Paolis et al., 2008و همکاران
( )9009گزارش کردند که مواد مثثره موجود در بر
کنگرفرنگي شامل کلروژنيک اسيد ،سينارين و لوتئولين هستند
و بيشترين فعاليت آنتياکسيداني اين گياه مربوط به اين
ترکيبها ميباشد .در نتيجه با توجه به محدوديت روزافزون
استفاده از آنتياکسيدانهای مصنوعي در تغذيه طيور و لزوم
استفاده از ترکيبهای جايگزين ارگانيک و مطالعات اندکي که
در مورد استفاده از گياهان دارويي در تغذيه طيور انجام
شدهاست ،اين آزمايش بهمنظور بررسي تأثير سطوح مختلف
گياه کنگرفرنگي (آرتيشو) بر عملکرد رشد و سيستم ايمني
هومورال جوجههای گوشتي انجام گرديد.

مواد و روشها
برای اندازهگيری ميزان ترکيبهای شيميايي و همچنين
ترکيبهای مثثره موجود ،بر کنگرفرنگي ابتدا در مرحله
رويشي (در اين مرحله بر بيشترين خاصيت آنتياکسيداني را
دارا ميباشد) برداشت و بهصورت هواخشک ،خشک گرديد
( )Shafiee Hajiabad, 1996و بعد ميزان انرژی ،پروتئين،
چربي ،خاکستر و همچنين ميزان ترکيبهای فالونوئيد ،فنل کل با
روش فولين سيوکالته ( )Gao et al., 2000و ميزان فعاليت
آنتياکسيداني با استفاده از روش 2,2-Diphenyl-1-( DPPH
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 )Alim et al., 2009( )picrylhydrazylاندازهگيری شد .برای
شروع دوره پرورش ،تعداد  100قطعه جوجه گوشتي يک روزه
از سويه تجاری راس  103در قالب طرح کامالً تصادفي به مدت
 19روز بر روی بستر پرورش داده شدند .هر يک از تيمارهای
آزمايشي شامل  5تکرار و هر تکرار متشکل از  35قطعه جوجه
گوشتي بهصورت مخلوط دو جنس بود .جيرههای آزمايشي
برای دورههای آغازين (صفر تا  93روزگي) و پاياني ( 93تا 19
روزگي) براساس توصيه انجمن ملي تحقيقات ( National
 )NRC, 1994( )Research Councilتهيه شد .تيمارهای
آزمايشي عبارت بودند از -3 :جيره پايه -9 ،جيره پايه مکمل
شده با  %3/5پودر کنگرفرنگي -1 ،جيره پايه مکمل شده با %1
پودر کنگرفرنگي و  -1جيره پايه مکمل شده با  100ميليگرم
ويتامين  Eدر هر کيلوگرم خورا  .ترکيب جيره پايه در جدول 3
گزارش شدهاست .آب و خورا در طي آزمايش بهصورت آزاد
( )ad libitumدر اختيار پرندگان قرار گرفت و برنامه نوری
بهصورت نوردهي پيوسته  91ساعت بود .واکسيناسيون براساس
توصيه اداره دامپزشکي و برنامه رايج در منطقه انجام گرديد.
جوجهها در روزهای  5و  31دوره آزمايشي با واکسن کلون 10
(ساخت شرکت  Sevaفرانسه) بهترتيب بهصورت قطره چشمي و
آشاميدني عليه ويروس نيوکاسل واکسينه شدند .توزين خورا و
جوجهها بهصورت هفتگي انجام شد .در روزهای  93و  19دوره
پرورش (31و  93روز پس از تزريق واکسن نيوکاسل) ،برای
تعيين پاسخ ايمني هومورال عليه ويروس نيوکاسل  1پرنده از هر
تکرار بهصورت تصادفي انتخاب و خونگيری از سياهر بال
انجام گرديد .ميزان تيتر آنتيبادی عليه ويروس نيوکاسل با
استفاده از روش ممانعت از هماگلوتيناسيون ( HI:
 )Haemagglutination Inhibitionتعيين گرديد ( & Allan
Gough, 1974؛  .)Khalifeh et al., 2009در پايان دوره
آزمايش از هر تکرار دو پرنده با وزني نزديک به ميانگين وزني
تکرار انتخاب و برای بررسي وزن اندامهای داخلي کشتار
گرديدند .برای تجزيه و تحليل دادههای مربوط به صفات
اندازهگيری شده از نرمافزار  )9009( SASو رويه  GLMاستفاده
شد .از آزمون چند دامنهای دانکن برای مقايسه ميانگين
گروههای آزمايشي در سطح احتمال  %5استفاده شد (.)α=%5
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جدول  -1اجزاء و ترکیب جیره پایه مورد استفاده در آزمایش

3

جیره آغازین (-21

جیره رشد (-42

 0روزگی)

 21روزگی)

ذرت

53/95

41/10

کنجاله سویا

13/13

13/12

روغن

3/45

3/23

دی کلسیم فسفات

3/13

3/01

3/94

3/11

اجزاء ()%

کربنات کلسیم
2

0/95

0/95

مکمل ویتامینی

0/95

0/95

نمک طعام

0/19

0/19

دی -ال متیونین

0/31

0/05

3

مکمل معدنی

ترکیبهای شیمیایی
محاسبه شده
انرژی قابل متابولیسم
(کیلو کالری بر

9200

1000

کیلوگرم)
پروتئین ()%

90/31

33/35

کلسیم ()%

0/23

0/31

فسفر قابل استفاده ()%

0/13

0/11

سدیم ()%

0/33

0/31

لیزین ()%

3/351

3

متیونین +سیستئین ()%

0/39

0/43

متیونین ()%

0/13

0/14

 -3جيره حاوی حداقل مقدار مواد مغذی توصيه شده انجمن ملي تحقيقات
( )NRC, 1994هستند.
 -9هر  9/5کيلوگرم از مکمل ويتاميني شامل 200000 :واحد بينالمللي
ويتامين  900000 ،Aواحد بينالمللي ويتامين  3300 ،D3واحد بينالمللي
ويتامين  0/9 ،Eگرم ويتامين  0/33 ،K3گرم ويتامين  0/395 ،B1گرم ويتامين
 3 ،B2گرم ويتامين  1 ،B3گرم ويتامين  0/1 ،B5گرم ويتامين  0/395 ،B6گرم
ويتامين  0/35 ،B9گرم ويتامين  B12و 50گرم کولين کلرايد است.
 -1هر  9/5کيلوگرم مکمل معدني شامل 30 :گرم منگنز 5 ،گرم آهن 30 ،گرم
روی 30 ،گرم مس 0/3 ،گرم يد و  0/09گرم سلنيوم است.
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نتایج
ترکیبهای مؤثره برگ کنگرفرنگی
ترکيبهای شيميايي بر کنگرفرنگي و همچنين مهمترين
ترکيبهای مثثره موجود در بر کنگرفرنگي در جدولهای
 9و 1گزارش شدهاند .از نظر ترکيبهای مثثره بر
کنگرفرنگي ،ميزان فالونوئيد ،فنل کل و آنتياکسيدانها
بهترتيب  9/133 ،3/431و  4/29برآورد شد.
دادههای مربوط به عملکرد
تأثير تيمارهای آزمايشي بر عملکرد جوجههای گوشتي
در جدول  1نمايش داده شدهاست .بيشترين و کمترين
افزايش وزن روزانه در دوره آغازين ( 0-93روزگي)
بهترتيب مربوط به گروه شاهد و گروه آزمايشي %3/5
کنگرفرنگي بود .در همين دوره بيشترين افزايش وزن بعد از
شاهد متعلق به گروه ويتامين  Eبود (جدول  .)1در دوره
پاياني ( 93-19روزگي) بيشترين افزايش وزن روزانه
مربوط به تيمار شاهد و بعد تيمار  %3/5کنگرفرنگي بود
( .)p<0/05بيشترين مصرف خورا در دوره آغازين
مربوط به تيمار شاهد بود ( ،)p<0/05در حاليکه در دوره
پاياني تيمار  %1کنگرفرنگي بيشترين مصرف خورا را
داشت ( .)p<0/05نتايج مربوط به عملکرد نشان داد که
افزودن پودر کنگرفرنگي به ميزان  %3/5و  %1تأثير
معنيداری بر مقدار افزايش وزن ،مصرف خورا و ضريب
تبديل غذايي جوجههای گوشتي در هيچکدام از دورههای
آزمايشي نداشت.
وزن اندامهای داخلی
تأثير تيمارهای آزمايشي در پايان دوره آزمايشي بر وزن
اندامهای داخلي در جدول  5آمدهاست .تيمارهای آزمايشي
فقط بر وزن پانکراس تأثير معنيدار داشتند ،بهطوری که

25

بيشترين و کمترين وزن پانکراس بهترتيب مربوط به
تيمارهای  %3/5کنگرفرنگي و تيمار ويتامين  Eبود
(.)p<0/05

جدول  -2ترکیبهای شیمیایی برگهای کنگرفرنگی
در شرایط هوا خشک
ترکيبها ()%

ميزان

رطوبت

3/3

ماده خشک

29/10

پروتئين خام

33/42

چربي خام

1/12

الياف خام

91/33

خاکستر

2/4

انرژی

1339/43

کلسيم

0/15

فسفر

0/99

سديم

0/11

جدول  -3میزان ترکیبهای فنل کل ،فالونوئید و آنتیاکسیدان
برگ کنگرفرنگی
متابليتهای ثانويه گياهي

درصد

فنل کل

9/133

فالونوئيد

3/431

آنتياکسيدان

4/29
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جدول  -4تأثیر سطوح مختلف کنگرفرنگی و ویتامین  Eبر عملکرد جوجههای گوشتی در دورههای مختلف سنی
صفات مورد مطالعه

افزایش وزن (گرم)

کنترل

 ٪1/5کنگرفرنگی

 ٪3کنگرفرنگی

ویتامین E

0-22روزگی

253/11±93/431

294/12±90/531

211±19/190

230/31±33/513

 22-42روزگی

3039±15/342 a

3055±93/111 a

224±11/393 b

3019±99/399 a

خوراک مصرفی (گرم)
 0-22روزگی

3533±15/543

3501±13/233

3151±13/324

3133±91/153

 22-42روزگی

9031±43/323a

9903±13/413 a

9939±19/139 a

9903±12/332 b

ضریب تبدیل غذایی
 0-22روزگی

3/45±0/01

3/35±0/01

3/31±0/03

3/3±0/01

 22-42روزگی

3/24±0/03

9/01±0/3

9/94±0/3

3/23±0/01

ميانگينهای با حروف متفاوت در هر رديف دارای اختالف معنيداری ميباشند.

دادهها بهصورت ميانگين±معيار خطا نمايش داده شدهاست.

جدول  -5تأثیر سطوح مختلف کنگرفرنگی و ویتامین  Eبر وزن نسبی اندامهای داخلی
جوجههای گوشتی در سن  42روزگی
تیمارها

صفات
مورد مطالعه

کنترل

 %1/5کنگرفرنگی

 %3کنگرفرنگی

ویتامین E

قلب

31/905±9/539

31/200±9/019

31/315±9/133

31/242±3/531

سنگدان

14/523±5/051

14/393±33/413

13/539±3/343

14/501±4/292

پانکراس

5/121±0/435 ab

5/524±3/054 a

5/123±3/325 ab

1/534±0/2003 b

پیشمعده

3/491±3/391

3/211±0/241

3/342±3/103

3/143±3/133

کبد

55/990±4/513

55/151±3/130

55/315±4/349

53/999±3/355

ميانگينهای با حروف متفاوت در هر رديف دارای اختالف معنيداری ميباشند.
دادهها بهصورت ميانگين±معيار خطا نمايش داده شدهاست

تعیین تیتر آنتیبادی بر علیه ویروس نیوکاسل
مقايسه ميانگين تيتر آنتيبادی سرم عليه ويروس بيماری
نيوکاسل در جدول  4داده شدهاست .تيتر آنتيبادی توليد
شده عليه ويروس نيوکاسل در  19روزگي اختالف
معنيداری بين تيمارها داشت و بيشترين و کمترين تيتر
آنتيبادی بهترتيب مربوط به تيمارهای  %3/5کنگرفرنگي و

 %1کنگرفرنگي بود ( .)p<0/05هرچند اطالعات کمي در
زمينه کاربرد کنگرفرنگي در تغذيه طيور وجود دارد ،اما
نتايج اين مطالعه نشان داد که کنگرفرنگي بهدليل خاصيت
آنتياکسيداني باال و همچنين بهدليل وجود ترکيبهای
فنوليک موجب تقويت سيستم ايمني در جوجههای گوشتي
ميگردد.
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جدول  -6تأثیر سطوح مختلف کنگرفرنگی و ویتامین  Eبرتیتر آنتیبادی علیه ویروس نیوکاسل
تيمارها

 93روزگي

 19روزگي

کنترل

3/350±0/912

9/100±0/910 ab

 ٪3/5کنگرفرنگي

9/353±0/115

9/413±0/905 a

 ٪1کنگرفرنگي

3/533±0/334

3/314±0/953 b

9/000±0/930

9/111±0/921 ab

ويتامين

E

ميانگينهای با حروف متفاوت در هر رديف دارای اختالف معنيداری ميباشند.
دادهها بهصورت ميانگين±معيار خطا نمايش داده شدهاست.

بحث
عملکرد رشد
 )9001( Thakarگزارش کرد که استفاده از پودر آويشن
باع کاهش وزن جوجههای گوشتي در مقايسه با گروه
شاهد ميشود Rajput .و همکاران ( )9002گزارش کردند که
تغذيه با سطوح باالی ويتامين ( Eسطح  100ميليگرم)
موجب بهبود معنيدار افزايش وزن نسبت به گروه شاهد (فاقد
مکمل ويتامين  )Eميگردد .نتايج تحقيقات  Abdoو همکاران
( )9003نشان داد که بر های آرتيشو بکار برده شده در
جيره جوجههای گوشتي سبب کاهش در وزن بدن و افزايش
وزن در سن  93روزگي ميگردد .همچنين ،آنها نشان دادند
که بر های آرتيشو بکار برده شده در جيره جوجههای
گوشتي سبب کاهش در مصرف خورا در سن  93روزگي
ميگردد ،در حاليکه افزايش در مصرف خورا در سنين
 93-19روزگي در گروههايي که گياه را دريافت کرده بودند
مشاهده نمودند .افزايش در ميزان خورا مصرفي در
گروههای آزمايشي حاوی گياهان دارويي نسبت به گروه
شاهد به علل مختلفي ميتواند صورت بگيرد که از اين ميان
ميتوان به عواملي از قبيل ميزان الياف خام جيرههای غذايي
و در نتيجه باال رفتن سرعت عبور محتويات گوارشي از
دستگاه گوارش ،خوشخوراکي جيرههای غذايي ،خاصيت
ضدميکروبي گياهان دارويي و بهبود سطح سالمتي عمومي و
دستگاه گوارش طيور ،افزايش ترشح آنزيمهای لوزالمعدهای و
در نتيجه اشتها به مصرف خورا بيشتر اشاره کرد ( Nobakht
.)& Mehman Navaz, 2010

در اين مطالعه پرورش پرندگان در محيطي کامالً ضدعفوني
شده و با رعايت کليه نکات بهداشتي انجام شد .عالوهبر آن
تراکم گله در حد مطلوب  30پرنده در هر مترمربع بود.
بنابراين ممکن است عدم تأثير مثبت پودر گياه کنگرفرنگي
بر عملکرد جوجههای گوشتي بهدليل شرايط بهداشتي
آزمايش باشد .در اين زمينه گزارش شدهاست که ترکيبهای
افزودني محر رشد نظير آنتيبيوتيکها ( Knarreborg et
 ،)al., 2002پروبيوتيکها ( Patterson & Barkholder,
 )2003و افزودنيهای گياهي ( )Sarica et al., 2005از
طريق مکانيسم حذف رقابتي سبب جلوگيری از رشد و
تکثير باکتریهای بيماریزا ميشوند .رشد و تکثير پاتوژنها
در شرايط نامطلوب نظير تراکم باالی گله ،رعايت نکردن
مسائل بهداشتي و بروز تنشهای محيطي و رفتاری افزايش
مييابد ،در اين شرايط استفاده از ترکيبهای محر رشد
ممکن است تأثير مطلوبتری بر عملکرد پرندگان داشته
باشند (.)Sarica et al., 2005
وزن اندامهای داخلی
در مورد خصوصيات الشه نتايجي که در اين آزمايش
بدست آمد با نتايج ساير محققان منطبق بود .در مطالعه Ocak
و همکاران ( )9003افزودن  %0/9پودر بر های خشک
شده آويشن به جيره جوجههای گوشتي سويه راس ،103
تفاوت معنيداری در وزن الشه ،بازده الشه و وزن نسبي
اندامهای گوارشي ايجاد نکرد Hernandez .و همکاران
( )9001نيز نتايج مشابهي گرفتند که عصارههای گياهي
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موجود در جيره طيور قابليت هضم خورا را افزايش
ميدهد .در مطالعه  Cabukو همکاران ( )9004با بکار بردن
مخلوطي از اسانسهای گياهي در جيره ،وزنهای نسبي کبد،
پانکراس ،پيش معده ،سنگدان و روده کوچک تحت تأثير قرار
نگرفتند .در مطالعات  Jangو همکاران ( )9003نيز هيچ
اختالف معنيداری در وزن نسبي کبد و پانکراس جوجههای
گوشتي  15روزه ،در بين گروههای کنترل و آنتيبيوتيک و دو
سطح از اسانسهای فرّار گياهي مشاهده نشد.
تیتر آنتیبادی بر علیه ویروس نیوکاسل
هرچند اطالعات کمي در زمينه کاربرد کنگرفرنگي بر
سيستم ايمني جوجههای گوشتي در دسترس ميباشد ،از اين
رو  Dongو همکاران ( )9002گزارش کردند که سينارين در
محيط آزمايشگاه با تأثير بر گيرنده  CD-28تأثير مثبتي
روی سيستم ايمني دارد .سينارين يکي از ترکيبهای اصلي
موجود در کنگرفرنگي است که مانع از اثر متقابل بين
گيرندههای  CD-28در سلولهای  Tو گيرندههای CD-80
سلولهای آنتيژني موجود ميگردد .بهعالوه Schranner ،و
همکاران ( )3232تأثير ترکيبي چند گياه دارويي را بر
پاسخهای ايمني هومورال جوجههای گوشتي بررسي نموده
و گزارش کردند که گياهان دارويي سبب افزايش پارامترهای
ايمني هومورال ميگردند .اين حدس وجود دارد که افزايش
ايمني بهوسيله مصرف گياهان بدليل وجود پليساکاريدهای
مشخص ،فالونوئيدها و ايزوبوتيالميدها در گياهان ميباشد.
وقتي حيوان بر عليه بيماریها واکسينه ميشود ،بدن شروع
به توليد آنتيبادی به خصوص ايمنوگلوبين  Gميکند.
ايمنوگلوبين  Gمهمترين آنتيبادی در بدن طيور ميباشد که
 5روز پس از ايمنوزاسيون در خون ديده ميشود و حدود
 94-93روز بعد از ايمنسازی به اوج توليد ميرسد .بعد از
آن ميزان آنتيبادی در خون بتدريج کاهش مييابد ،که
ممکن است يکي از داليل اصلي افزايش تيتر آنتيبادی در
 19روزگي نسبت به روز  93دوره آزمايشي باشد .بيشتر
بودن عيار آنتيبادی در نوبت دوم ميتواند به علت نقش مهم
کنگرفرنگي در تقويت سيستم ايمني باشد .همسان با نتايج
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 Hevenerو همکاران ( )3222و نيز  Takahashiو
همکاران ( )9000مبني بر اينکه عوامل محر سيستم ايمني
ممکن است اثراتي مغاير با عملکرد رشد داشته باشد و
خورا مصرفي به جای رشد بيشتر برای توليد آنتيبادی و
توسعه سيستم ايمني بکار گرفته شود ،اين مطالعه نشان داد
که کاهش رشد در تيمارهای دريافت کننده کنگرفرنگي
ممکن است به همين دليل باشد Teymouri Zadeh .و
همکاران ( )9002اثر چند گياه دارويي را بر سيستم ايمني
جوجههای گوشتي بررسي نموده و گزارش کردند که تيتر
آنتيبادی عليه ويروس نيوکاسل در هر دو دوره اختالف
معنيداری بين تيمارها نداشت Cook .و )3224( Saman
نيز گزارش کردند که گياهان غني از فالونوئيد و ترکيبهای
فنوليک دارای بيشترين فعاليت آنتياکسيداني هستند .در اين
رابطه مشخص شده است که شيرينبيان ( Glycyrrhiza
 ،)glabraمريمگلي ( )Salvia officinalisو آويشن
( )Thymosموجب تقويت سيستم ايمني در حيوانات
ميشوند .بر طبق بسياری از مطالعات خارج سلولي نشان
داده شدهاست که گياهان دارويي و عصارههای گياهي سبب
تحريک فعاليت ماکروفاژها و افزايش فعاليت سيستم ايمني
ميشوند ( .)Stimpel et al., 1984گياهان دارويي سبب
افزايش توليد پروتئينهای مرحله فعال از قبيل اينترلوکين3-
و اينترلوکين 4-يا  TNF-aميشوند .بنابراين به نظر ميرسد
وجود پليساکاريدهای گياهي باع بهبود ترشح پادتنها
ميشود Atiq .و  )9003( Durraniو  Nidaullahو
همکاران ( )9030تأثير معنيدار عصاره آبي زنجبيل و
باديان را در عملکرد سيستم ايمني بر عليه بيماری نيوکاسل
گزارش کردند Khaligh .و همکاران ( )9033مخلوط چند
گياه دارويي را بر تيتر آنتيبادی عليه نيوکاسل بررسي کردند
و افزايش در تيتر آنتيبادی در  11روزگي نسبت به 93
روزگي را گزارش کردند .همچنين تيتر آنتيبادی عليه
ويروس نيوکاسل در هر دو دوره اختالف معنيداری بين
تيمارها نداشت .ويتامين  Eاز طريق تحريک فعاليت
گلوتاتيون پراکسيداز نوتروفيلها و ماکروفاژهای موجود در
خون ،سيستم ايمني را تقويت کرده و فعاليت لنفوسيتهای T
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را تحريک ميکند و باع افزايش فعاليت فاگوسيتوزی و
 الزم به.)Biswas et al., 2008( توليد آنتيبادی ميشود
ذکر است ازجمله محدوديتهای بررسي حاضر و مطالعات
مشابه آن است که غذای تهيه شده حاوی گياه بهطور آزاد و
بدون اعمال محدوديت در اختيار حيوانات تحت درمان قرار
 اين احتمال وجود دارد که تمام حيوانات، بنابراين.ميگيرد
به يک ميزان از گياه استفاده نکرده باشند که اين ميتواند
تفاوتهای کمتر بين گروههای مورد مطالعه و پراکنش بيشتر
.داده را در يک چنين مطالعاتي توجيه کند
بهعنوان نتيجهگيری کلي ميتوان بيان کرد که استفاده از
کنگرفرنگي بدليل محتوای ترکيبات فنلي و فالونوئيدی باال
ضمن ممانعت از توليد راديکالهای آزاد سبب تحريک
سيستم ايمني طيور و افزايش کارايي آنزيمهای سيستم
.دفاعي آنتياکسيداني در بدن پرنده ميگردد
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Abstract
A study was designed to investigate the effects of different levels of artichoke (Cynara
scoolymus L.) powder on performance and humoral immune response of broiler chickens from
0-42 days of age. A total of 300 one-day-old Ross 308 broilers were randomly allocated to four
treatments consisting of five replications with 15 chicks each. The groups were assigned to
receive the treatment diets as follows: basal diet (control group) and control diet supplemented
with 1.5% and 3% artichoke powder and 300 mg vitamin E. Body weight (BW), body weight
gain (BWG), feed intake (FI), and feed conversion ratio (FCR) were determined during the
whole experimental period. The serum antibody level against Newcastle Disease Virus (NDV)
was measured by hemagglutination-inhibition test (HI) in two periods after vaccination during
days 14 and 28 and carcass traits of broilers were evaluated at the end of experiment. Results
showed that, the titer against Newcastle virus at 42 days of age showed significant difference
among treatments, the highest titer was found for the treatment containing 1.5% of the
artichokes (p<0.05). Weight of internal organs, except pancreas weight, did not differ among
treatments. Generally, this study showed the positive impact of artichoke on immune system of
broiler chickens. Therefore it can be used in poultry nutrition.
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