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چکیده
در این پژوهش سی و سه هزار قطعه جوجه یك روزه گوشتی خریداري و بهطور تصادفی به  2گروه مساوي تقسيم شدند .جوجههاي
گروه  ،Aمكمل گياهی بيوهربال را بهميزان  200ميلیليتر در هزار ليتر آب آشاميدنی در کل دوره پرورش دریافت کردند .جوجههاي گروه B

بهعنوان گروه شاهد ،مكمل گياهی بيوهربال را دریافت نكردند .جوجه هاي هر دو گروه ضدبيماري نيوکاسل با واکسن ویتابرون در سن یك
روزگی بهروش اسپري ،درسن  9روزگی با و اکسن  B1بهروش قطره چشمی ،درسن  20روزگی با واکسن کلون و درسن  30روزگی با واکسن
السوتا در آب آشاميدنی ایمن شدند .در روزهاي ( 0قبل از واکسيناسيون) و پایان دوره از  35قطعه از هر گروه ،بهطور تصادفی خونگيري انجام
شد و عيار پادتن عليه واکسن نيوکاسل با آزمایش  HIاندازهگيري شد .نتایج نشان داد که دریافت  200ميلیليتر مكمل گياهی بيوهربال در هزار
ليتر آب آشاميدنی ،عيار پادتن ویژه ویروس نيوکاسل را بهطور معنیداري در مقایسه با گروه شاهد افزایش داد (.)P>0/05
کلمات کلیدی :مكمل گياهي بيوهربال ،ویروس نيوکاسل ،پاسخ ایمني
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طالزاده و همکاران

بررسی تغییرات عیار آنتیبادی ویژه واکسن نیوکاسل در جوجههای گوشتی....

مقدمه
با وجود مصرف آنتیبیوتیکهای محرک رشد در خوراک طیور،
چند سالی است که اتحادیه اروپا و ایاالت متحده آمریکا مقرراتی را
بهمنظور ممنوعیت مصرف بسیاری از این ترکیبات در صنعت طیور
بهاجرا گذاشته است .وضع چنین قوانینی بهدنبال گزارشهای پیاپی
مبنی بر ایجاد مقاومت باکتریایی و همچنین ایجاد باقیماندههای
دارویی در فراوردههای دامی و تهدید سالمت مصرفکنندگان صورت
گرفته است .با توجه به موارد یاد شده ،تالشهای زیادی بهمنظور
شناسایی و معرفی مواد جایگزین آنتیبیوتیکها ،انجام شده است.
ترکیبات متعددی مانند آنزیمها ،اسیدهای آلی ،گیاهان دارویی و
پروبیوتیکها بهمنظور بهبود سرعت رشد و سالمتی پرندگان استفاده
شده است ( Pattersonو  .)2003 ،Barkholderبیوهربال افزودنى
کامالا گیاهى است که حاوى اسانسهاى سیر ،آویشن و همچنین
اسانسها و عصارههای چند مکمل گیاهى دیگر است که اخیراا بهطور
گستردهای تولید و وارد بازار شده و تبلیغات وسیعى نیز درخصوص
اثرات مفید استفاده از آن بر عملکرد و ارتقاى سطح سالمتى طیور
انجام گردیده است .گیاه آویشن بهنام علمی ( (Thymus vulgarisکه
گیاه علفی معطری از خانواده نعناعیان است است و ترکیباتی نظیر
تانن ،ساپونین ،گلیکوزیدها و اسانسها دارد .از اجزای اصلی تشکیل
دهنده اسانس آویشن تیمول ،کارواکرول ،لینالئول و سینئول است
( Bolukbasiو همکاران .)2006 ،تیمول جز اصلی اسانس آویشن
محسوب میشود ( .)1999 ،Basílicoکارواکرول موجب تحریک رشد،
بهبود ایمنی و فاکتورهای خونی و تکثیر الکتوباسیلها شده و میکرو
فلور روده را بهبود میبخشد ( .)2000 ،Tschirchتیمول و کارواکرول
عالوه براینکه خاصیت آنتیاکسیدانی دارند ،خاصیت شدید ضد
باکتریایی و ضدقارچی داشته که سبب از بین رفتن تعادل در غشای
سلولی باکتری و قارچ شده و نه تنها سبب دهیدره شدن و پالسمولیز
آن میشود بلکه تعادل یونی را در سلول باکتری و قارچ از بین برده و
موجب مرگ آنها میشود ( .)2005 ،Shaariat-Samsamداروی گیاهی
آنتیبیوفین دارویی صددرصد گیاهی است .ماده اولیه این دارو ،عصاره
الکلی آویشن باغی است .با توجه به اینکه مواد موثر موجود در گیاهان
دارویی اثر یکدیگر را تشدید میکنند و همچنین برخی از این مواد،
جذب یکدیگر را در دستگاه گوارش طیور افزایش میدهند ،لذا در این
ترکیب از مواد موثره گیاهانی مانند مریم گلی ،مرزه و آق اوستا نیز
استفاده شده است ( Leeو همکاران2003 ،؛  Moshafiو همکاران،
 .)2005این ترکیب گیاهی در پیشگیری و درمان بیماریهای
باکتریایی و قارچی موثر بوده و اثرات پربیوتیکی دارد.
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مواد و روشها
 33000قطعه جوجه یک روزه گوشتی در سال  94خریداری
و بهطور تصادفی به  2گروه مساوی تقسیم شدند .جوجههای گروه
 ، Aمکمل گیاهی بیوهربال را بهمیزان  200میلیلیتر در هزار لیتر
آب آشامیدنی در کل دوره پرورش دریافت کردند .جوجههای گروه
 Bبهعنوان گروه شاهد ،مکمل گیاهی بیوهربال را دریافت نکردند.
جوجه های هر دو گروه ضدبیماری آنفلوانزا با واکسن کشته دوگانه
نیوکاسل -آنفلوانزای تحت تیپ ( ،)H9N2بهروش زیر پوست پشت
گردن واکسینه شدند .همچنین ضدبیماری نیوکاسل و برونشیت با
واکسن ویتابرون در سن یک روزگی بهروش اسپری ،درسن  9روزگی
با واکسن  B1بهروش قطره چشمی ،در سن  20روزگی با واکسن
کلون و درسن  30روزگی با واکسن السوتا ایمن شدند .همچنین
علیه بیماری گامبورو با واکسن گامبوکال در سن  16و  24روزگی
بهروش آشامیدنی واکسینه شدند .در روزهای ( 0قبل از واکسیناسیون)،
و پایان دوره از  35قطعه از هر گروه ،بهطور تصادفی خونگیری
انجام شد و عیار پادتن علیه واکسن نیوکاسل با آزمایش  HIدر
آزمایشگاه بخش طیور دانشگاه شهید چمران اندازهگیری شد .در
پایان دادههای بهدست آمده در گروههای مورد بررسی ،با استفاده از
نرمافزار آماری  SPSSنسخه 16و با استفاده از روش آنالیز واریانس
یکطرفه مورد ارزیابی آماری قرار گرفت.

نتایج
مقایسه میانگین عیار پادتن ویژه نیوکاسل را در گروههای
مختلف در جدول  1در نشان میدهد در نمونه گیری پایان دوره بین
گروه  Aو Bاختالف معنیداری وجود دارد.
جدول :1مقادیر میانگین  ±خطای استاندارد عیارپادتن ویژه
نیوکاسل بر مبنای لگاریتم  2با روش ممانعت از هماگلوتیناسیون
زمان نمونهگیری

صفر

پایان دوره

گروهها
)(A

7/79±1/1

4/6 ± 1/1 b

شاهد )(B

7/79± 1/1

5/72± 1/03 a

مقادیر درون جدول بیانگر لگاریتم  2میانگین  ±خطای استاندارد است.
*حروف التین متفاوت در هر ستون ،نشاندهنده وجود تفاوت معنیدار با گروه
مرتبط است (.)P>0/05
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بحث
بیماری نیوکاسل از مهمترین بیماریهای پرندگان صنعتی
هستند که سالیانه خسارت و صدمات فراوانی را به مرغداریهای کشور
و سایر نقاط جهان وارد میکند .رعایت کامل اصول بهداشت و
واکسیناسیون مناسب ،ازجمله راههای پیشگیری از این بیماریها
است .بررسیها حاکی از آن است که گیاهان دارویی از جمله آویشن،
اثرات معنیداری بر درصد لمفوسیتها و نسبت هتروفیلها به
لمفوسیتها دارد ،بدینترتیب که استفاده از آنها موجب افزایش
معنیداری در درصد لمفوسیتها و کاهش معنیداری نیز در نسبت
هتروفیلها به لمفوسیتها و بهبود ایمنی میگردد ( Nobakhtو
 .)2010 ،Mehmannavazمطالعات حاکی از آن است که گیاهانی
مانند آویشن که غنی از فالوونوییدها و ترکیبات ترپنی هستند ،با
افزایش فعالیت ویتامین  Cو با اثرات ضدباکتریایی خود ،موجب تقویت
سیستم ایمنی در حیوانات میشوند ( Saricaو همکاران.)2005 ،
هم چنین کارواکرول موجود در عصاره آویشن ،موجب تحریک رشد،
بهبود ایمنی و فاکتورهای خونی میگردد ( .)2000 ،Tschirchمطالعاتی
که دیگر پژوهشگران در مورد اثر عصارههای گیاهی بر پاسخ ایمنی
انجام دادهاند بهشرح ذیل است:
 Rahimiو همکاران ( )2011به بررسی تاثیر سه نوع عصاره
گیاهی ،شامل آویشن ،سرخارگل و سیر بر ایمنی هومورال جوجههای
گوشتی پرداختند .در این بررسی ،عصاره آبی آویشن با دوز  %0/1در
آب آشامیدنی استفاده شد .جوجهها در سن  23روزگی علیه بیماری
نیوکاسل با واکسن السوتا بهروش آشامیدنی واکسینه شدند .سپس 7
و  14روز پس از واکسیناسیون ،خونگیری انجام شد .نتایج نشان داد
که بین گروههای مختلف ،اختالف معنیداری درعیار پادتن ویژه
ویروس واکسن نیوکاسل وجود ندارد و عصاره آویشن نتوانسته است
عیار پادتن ویژه ویروس واکسن نیوکاسل را در مقایسه با گروه شاهد
بهطور معنیداری افزایش دهد .نتایج این آزمایش با نتایج پژوهش
حاضر مطابقت ندارد )2011( Abdulkarimi .به بررسی اثر عصاره
آویشن بر پاسخ ایمنی علیه ویروس نیوکاسل در جوجههای گوشتی
پرداخت .در این پژوهش عصاره الکلی خالص آویشن با دوز ،%0/2
 %0/4و  %0/6در آب آشامیدنی جوجههای گوشتی استفاده شد.
جوجهها در سن  8روزگی با واکسن نیوکاسل بهروش تزریقی در عضله
سینه واکسینه شدند .سپس خونگیری در سن  21و  42روزگی انجام
شد و عیار پادتن ویژه ویروس واکسن نیوکاسل بهروش االیزا سنجیده
شد .نتایج این پژوهش حاکی از آن است که عصاره الکلی آویشن
نتوانست عیار پادتن ویژه واکسن نیوکاسل را در سن  21و  42روزگی،
در مقایسه با گروه شاهد بهطور معنیداری افزایش دهد .نتایج این
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پژوهش با نتایج پژوهش حاضر مطابقت ندارد که دلیل این تفاوت
ممکن است ناشی از تفاوت در روش آزمایش و تفاوت در برنامه
واکسیناسیون باشد Rafiee .و همکاران ( )2013به بررسی تاثیر عصاره
آویشن و زنجبیل بر ایمنی جوجههای گوشتی پرداختند .در این
بررسی ،عصاره الکلی آویشن با غلظت  %0/5به جیره غذایی افزوده
شد .خونگیری در سن  42روزگی انجام شد .نتایج نشان داد که
استفاده از عصاره آویشن موجب افزایش عیار پادتن ویژه ویروس
واکسن نیوکاسل میشود .نتایج این بررسی با نتایج پژوهش حاضر
مطابقت دارد Saleh .و همکاران ( )2014به بررسی اثر سطوح مختلف
آویشن و زنجبیل بر ایمنی هومورال جوجههای گوشتی پرداختند .در
این آزمایش ،روغن آویشن بهمیزان  200 ،100و  300میلیگرم در
کیلوگرم در جیره غذایی جوجه گوشتی استفاده شد .جوجهها در سن
 18 ،8و  32روزگی با واکسن نیوکاسل و در سن  14و 24روزگی با
واکسن گامبورو واکسینه شدند و سپس خونگیری در سن ،28 ،21
 35و  42روزگی انجام شد .نتایج نشان داد بین گروههای مختلف
آزمایش در سن  28 ،21و  35روزگی ،عیار پادتن ویژه ویروس واکسن
نیوکاسل و گامبورو اختالف معنیدار ندارد .اما در سن  42روزگی،
روغن آویشن با دوز  200میلیگرم در هر کیلوگرم جیره ،توانست عیار
پادتن ویژه ویروس واکسن نیوکاسل و گامبورو را افزایش دهد که این
نتایج در سن  42روزگی ،با نتایج پژوهش حاضر مطابقت دارد.
 Nobakhtو همکاران ( )2010به بررسی اثرات سطوح مختلف پودر و
عصاره آویشن شیرازی بر ضریب تبدیل ،کیفیّت تخم مرغ ،فراسنجههای
بیوشیمیایی و ایمنی خون مرغهای تخمگذار پرداختند .در این بررسی،
پودر و عصاره آویشن با غلظتهای مختلف به جیره غذایی مرغهای
تخمگذار افزوده شد .آنها نتیجه گرفتند اضافه کردن سطوح مختلف
پودر و عصاره آویشن به جیره غذایی ،در کل دوره پرورش ،اثر معنیداری
بر ضریب تبدیل غذایی ندارد Kalantar .و همکاران ( )2010در
مطالعهای به بررسی تاثیر مصرف اسانس آویشن بهصورت آشامیدنی
بر عملکرد جوجههای گوشتی پرداختند .در این آزمایش ،عصاره آویشن
خالص در سطوح  %0/15 ،%0/1و  ،%0/2به آب آشامیدنی جوجهها
اضافه شد .نتایج تحقیق مذکور نشان داد ،میزان خوراک مصرفی و
افزایش وزن روزانه ،در کل دوره پرورش ،بین گروههای آزمایشی
تفاوت آماری معنیدار وجود داشت .در پژوهش مذکور ،بیشترین
میزان خوراک مصرفی و افزایش وزن ،مربوط به سطح  0/2عصاره
آویشن و کمترین میزان خوراک مصرفی و افزایش وزن مربوط به گروه
شاهد بود .الزم بهذکر است که در پژوهش مذکور ،کمترین ضریب
تبدیل غذایی مربوط سطح  %0/2و بیشترین مربوط به گروه شاهد بود.
 Amooz mehrو  )2009( Dastarبه بررسی تاثیر عصاره الکی دو گیاه
سیر و آویشن بر عملکرد جوجههای گوشتی پرداختند .یک جیره پایه
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طالزاده و همکاران

 تا22(  روزگی) و پایانی21  تا0( برای هر یک از دورههای آغازین
 عصاره آویشن و عصاره سیر همراه%0/6  و0/3 ) تهیه و با مقادیر42
 نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که عصارههای مورد.شدند
،استفاده (سیر و آویشن) نتوانستند تاثیر معنیداری بر افزایش وزن
ضریب تبدیل غذایی و مصرف خوراک جوجههای گوشتی داشته
) به بررسی تاثیر روغنهای فرار گیاه2013(  و همکارانFeizi. باشند
 پرندگان عصاره.آویشن بر عملکرد جوجههای گوشتی نر پرداختند
 نتایج در کل. در آب آشامیدنی دریافت کردند%0/02 آویشن را با دوز
دوره پرورش نشان داد تفاوت معنیداری بین میانگین ضریب تبدیل
 از لحاظ آماری وجود دارد و در گروه،غذایی دو گروه تیمار و شاهد
) به بررسی اثر2005(  و همکارانSarica .تیمار کمتر از شاهد بود
استفاده از آنتیبیوتیک محرک رشد و دو افزودنی گیاهی طبیعی
(آویشن و سیر) همراه و بدون اضافه کردن آنزیم خارجی به جیره
 آویشن بهصورت، در این آزمایش.غذایی جوجههای گوشتی پرداختند
 نتایج. به جیره غذایی اضافه شد، گرم در هر کیلوگرم1 پودر با دوز
مطالعه آنها نشان داد در کل دوره پرورش اختالف معنیداری در
 ضریب تبدیل غذایی بین گروههای، میزان مصرف دان،افزایش وزن
 این مطالعه نشان داد که مصرف مکمل.مختلف آزمایش وجود ندارد
 میلیلیتر در هزار لیتر آب آشامیدنی200 گیاهی بیوهربال بهمیزان
توانست عیار پادتن ویژه ویروس نیوکاسل را بهطور معنیداری در
 بنابراین میتوان اظهار داشت.مقایسه با گروه شاهد افزایش دهد
مکمل گیاهی بیوهربال که عمدتاا حاوی عصاره سیر و آویشن میباشد
در دوز مذکور توانسته است بر سیستم ایمنی همورال پرنده تاثیر
مثبت داشته باشد و این عصارههای گیاهی توانسته است سطح پادتن
را در خون جوجههای تیمار در مقایسه با گروه شاهد بهطور معنیداری
.افزایش دهد
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