سال دهم ،شماره  ،1بهار 1397

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

تاثیر سطوح مختلف گیاه دارویی خار مریم ( )Silybum Marianumو آنتیبیوتیک
کوتریموکسازول بر متابولیتهای خونی مرغان گوشتی سویه راس

 شهابالدین قرهویسی *:

گروه علوم دامی ،واحد قائم شهر ،دانشگاه آزاد اسالمی قائم شهر ،ایران
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چکیده
گیاه خار مریم ازجمله گیاهان دارویی مفید است که عصاره آن خاصیت آنتیاکسیدانی دارد و محافظ کبد است .هدف از این تحقیق
بررسی تاثیر سطوح مختلف گیاه دارویی خار مریم و آنتیبیوتیک کوتریموکسازول بر متابولیتهای خونی مرغان گوشتی سویه راس میباشد .در
این آزمایش خارمریم در سه سطح صفر0/3 ،و  3درصد و آنتیبیوتیک کوتریموکسازول در دو سطح صفر و  2گرم بر کیلوگرم با  3تکرار درنظر
گرفته شد .در سن  42روزگی متابولیتهای خونی اندازهگیری شدند .متابولیتها عبارت از مقدار گلوکز ،کلسترول ،زمان پروترومبین (،)PT
اسید اوریک ،کراتینین و بیلی روبین بود .اطالعات حاصل از اندازهگیری متابولیتها با روش مدل خطی کلی

( )GLMو نرمافزار آماری SAS

تجزیه و تحلیل شدند .اثر آنتیبیوتیک کوتریموکسازول بر گلوکز خون معنیدار شد ( .)P<0/05اثر سطوح مختلف خار مریم بر کلسترول خون
مرغان مورد آزمایش معنیدار شد ( .)P<0/05اثر آنتیبیوتیک کوتریموکسازول بر کلسترول خون بسیار معنیدار شد ( .)P<0/01اثر سطوح
مختلف خار مریم بر اسید اوریک و کراتینین خون مرغان مورد آزمایش معنیدار شد ( .)P<0/05اثر سطوح مختلف خار مریم بر بیلی روبین خون
بسیار معنیدار شد ( .)P<0/01اختالف بین میانگین سطوح مختلف خار مریم و آنتیبیوتیک کوتریموکسازول برای زمان پروترومبین ()PT
معنیدار شد ( .) P<0/05استفاده از سطوح مختلف خار مریم سبب کاهش مشکالت کبدی شده است ،زیرا مقادیر آنزیمهای کبدی ترشح شده
در خون کاهش یافته است .سطح  3درصد خار مریم بیشترین اثر حفاظتی را در کبد دارد.
کلمات کلیدی :اسید اوریک ،خار مریم ،مرغان گوشتی ،سیلی مارین ،کوتریموکسازول
* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولS.Gharavysi@Googlemail.com :
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مقدمه

مواد و روشها

افزودنی هاي خوراکی نقش مهمی در افزایش تولید و سودآوري
در صنعت طیور دارند .گیاهان دارویی همواره در حفظ سالمتی و
افزایش کیفیت و رفاه زندگی انسان تاثیرگذار هستند .گیاهان دارویى
مفید بوده و اثرات جانبى نامطلوب بر عملکرد حیوانات ندارند .بنابراین
میتوان از مزایاى مختلف آنها نظیر خواص درمانیشان استفاده کرد
( Alcicekو همکاران .)2003 ،عصاره گیاهان دارویی بهعلت دارا بودن
خواص آنتیباکتریایی و آنتیاکسیدانی بهصورت سنتی براي درمان و
کنترل بعضی از بیماريها استفاده میشوند ( Hernandezو همکاران،
 .)2004گیاه خار مریم ازجمله گیاهان دارویی مفید است که از تیره
کاسنی با نام علمی  Silybum Marianumمیباشد (زرگري.)1375 ،
عصاره این گیاه داراي ماده مفید سیلی مارین است ( Sobolovaو همکاران،
2006؛  Schiavoneو همکاران .)2007 ،سیلیبین موثرترین ماده
موجود در سیلیمارین است .این ماده ،آنتیاکسیدان و محافظ کبدي
است .غلظت آن در صفرا بسیار بیشتر از خونمی باشد (،Tyler
 .)1993بیشترین اثر گیاه دارویی خار مریم مربوط به سیلیمارین
است ( Vogelو همکاران1975 ،؛ .)2007 ،Radco and Cybulski
سیلیمارین در پایداري غشاي کبدي نقش دارد و مانع از پیوند بسیاري
از سموم و داروها با این غشا میگردد .نقش محافظتی سیلیمارین با
حذف نمودن رادیکالهاي آزاد و افزایش فعالیت آنزیم سوپراُکسید
دیسموتاز انجام میشود ( Kaloreyو همکاران2005 ،؛  Tedescoو
همکاران .)2004 ،خنثی کردن رادیکالهاي آزاد ،خاصیت ضداکسیدانی
و خنثی نمودن سموم جزو اثرات حفاظت از کبد توسط گیاه خار مریم
است (پورامینی .)1390،استفاده از پودر بذر خار مریم در تغذیه
جوجههاي گوشتی از بافت کبد در برابر سیروز کبدي جلوگیري کرده
و تغییرات متابولیک مرتبط با آنزیمهاي کبدي را در جهت اصالح
تغییرات نامطلوب سطح چربیهاي خون ،اعمال مینماید (Sobolova
و همکاران .)2006 ،از آنتیبیوتیکها بهعنوان عامل درمان کننده در
مرغداريها استفاده میشود .آنتیبیوتیکها عوارض نامطلوبی دارند .این
مواد در بدن پرنده باقیمانده و در صورت مصرف توسط انسان سالمتی
را بهخطر میاندازد ( .)1993 ،Tylerبنابراین یکی از زمینههاي مهم و
ضروري براي تحقیقات ،یافتن موادي براي جایگزین کردن آنهاست.
در زمینه بررسی تاثیر گیاه دارویی خار مریم بر متابولیتهاي خون
مرغان گوشتی و اثر محافظتی آن بر کبد و همچنین بررسی امکان
جایگزین کردن آنتیبیوتیکها با آن مطالعات بسیار اندک و ابهامات
زیادي موجود است .لذا هدف از این تحقیق بررسی تاثیر سطوح
مختلف گیاه دارویی خار مریم و آنتیبیوتیک کوتریموکسازول بر
متابولیتهاي خونی مترشحه از کبد در مرغان گوشتی سویه راس میباشد.

تحقیق حاضر در سال  1395در مرغداري آموزشی -تحقیقاتی
دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائمشهر واقع در
شهرستان قائمشهر انجام شد.
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پرنده و طرح آزمايشي :این تحقیق بهصورت آزمایش فاکتوریل
در قالب طرح کامالً تصادفی طراحی و اجرا شد .فاکتورها شامل
خارمریم در سه سطح صفر 0/3 ،و  3درصد و آنتیبیوتیک کوتریموکسازول
در دو سطح صفر و  2گرم بر کیلوگرم بود .این سطوح با توجه به
نتیجه تحقیقات سایر محققین انتخاب شد ( Kaloreyو همکاران،
2005؛  Tedescoو همکاران .)2004 ،تعداد  3تکرار براي هر تیمار
درنظر گرفته شد 18 .واحد آزمایشی ایجاد شد .در هر واحد آزمایشی
تعداد  20قطعه جوجه سویه راس یکروزه با وزن مشابه قرار داده شد.
بنابراین تعداد کل جوجههاي این تحقیق  360قطعه بود .پیش از
ورود جوجهها به سالن ،دماي سالن پرورش به حد بهینه یعنی 32
درجه سانتیگراد رسانده شد .سیستم نوري بهصورت  23ساعت روشنایی
و  1ساعت تاریکی بود .جوجهها بهصورت آزاد به آب و خوراک
دسترسی داشتند .جوجههاي گوشتی با جیره آردي استاندارد بر پایه
ذرت و کنجاله سویا تغذیه شدند (جدول .)1جیرههاي مورد استفاده
براساس پیشنهاد انجمن تحقیقات ملی آمریکا ( )1994 ،NRCتهیه
شد .جیرهها فاقد هرگونه داروي ضدکوکسیدیوز و آنتیبیوتیک بودند.
همانطورکه در جدول  1ارایه شده است ،جیره غذایی جوجهها به
صورت دو مرحلهاي یعنی مرحله آغازین و مرحله رشد تنظیم شد.
دوره پروار جوجهها و مدت آزمایش  42روز بود.
براي بررسی کارکرد و وضعیت سالمت کبد ،آزمایشهایی وجود
دارد که از طریق اندازهگیري متابولیتهاي خونی مترشحه از کبد اجرا
میشود .نتیجه این آزمایشها براي کمک به تشخیص بیماري یا آسیب
کبدي بهکار میروند .این آزمایشها التهاب و آسیب به کبد را تشخیص
میدهند .بررسی مقدار گلوکز ،کلسترول ،زمان پروترومبین (،)PT
اسیداوریک ،کراتینین و بیلیروبین خون جزو آزمایشهاي مذکور است.
در پایان دوره آزمایش ( 42روزگی) براي اندازهگیري متابولیتهاي
خونی از هر تیمار  8قطعه پرنده انتخاب و خونگیري از طریق ورید بال
انجام شد .نمونهها به یک آزمایشگاه تخصصی دامپزشکی خصوصی
واقع در شهر بابل انتقال داده شد .غلظت گلوکز ،کلسترول ،اسیداوریک،
بیلیروبین ،کراتینین و زمان پروترومبین اندازهگیري شدند .آزمایش
زمان پروترومبین ( ،)PT: Prothrombin Timeآزمایشی است که در
آن مدت زمانی را که طول میکشد تا خون لخته شود اندازهگیري
میشود .همچنین آزمایش  PTبراي بررسی عملکرد داروهاي ضدانعقاد
انجام میشود.
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جدول :1مواد خوراكي و تركيب مواد مغذي جيره غذايي(برحسب
درصد)
مواد خوراكي
ذرت
کنجاله سویا
روغن آفتابگردان
سنگ آهک
دي کلسیم فسفات
نمک
2
مکمل مواد معدنی (مینرال)
3
مکمل ویتامین
دي ال متیونین

1

مرحله آغازين

مرحله رشد

( 21-1روزگي)

( 42-22روزگي)

54/3
39
2/45
1/28
1/84
0/47
0/25
0/25
0/16

61/5
32/49
2/45
1/39
1/25
0/35
0/25
0/25
0/07

تركيب شيميايي
انرژي قابل متابولیسم ظاهري
پروتئین خام (درصد)
چربی خام (درصد)
کلسیم (درصد)
فسفر قابل دسترس (درصد)
سدیم (درصد)
لیزین (درصد)
متیونین (درصد)

4

3110
19/42
5/05
0/9
0/36
0/15
1/18
0/38

3020
21/64
4/83
1
0/48
0/2
1/37
0/5

 :1جیره پایه حاوي حداقل مقادیر مواد مغذي توصیه شده انجمن ملی تحقیقات براي
طیور میباشد :2 ،هر کیلوگرم مکمل معدنی موارد زیر را تأمین میکند (50000
میلیگرم منگنز 25000 ،میلیگرم آهن 50000 ،میلیگرم روي 5000 ،میلیگرم
مس 500 ،میلیگرم ید 100 ،میلیگرم سلنیوم) :3 ،هر کیلوگرم مکمل ویتامینی
موارد زیر را تأمین میکند ( 3500000واحد بینالمللی ویتامین  1000000 ،Aواحد
بینالمللی ویتامین  9000 ،D3واحد بینالمللی ویتامین  1000 ،Eمیلیگرم ویتامین
 900 ،K3میلیگرم ویتامین  3300 ،B1میلیگرم ویتامین  ،B2میلیگرم ویتامین
 1500 ،B3میلیگرم ویتامین  150 ،B5میلیگرم ویتامین  500 ،B6میلیگرم
ویتامین  7/5 ،B9میلیگرم ویتامین  250000 ،B12میلیگرم ویتامین کولین و 500
میلیگرم ویتامین بیوتین) و  :4انرژي قابل متابولیسم بر حسب کیلوکالري در کیلوگرم.
5000

در این مدل  ،yijkمقدار هر صفت؛  ،mاثر میانگین؛  ،Aiاثر
سطوح خار مریم؛  ،Bjاثر سطوح آنتیبیوتیک کورتیماکسازول؛ ،(AB)ij
اثر متقابل سطوح خار مریم و آنتیبیوتیک کوتریموکسازول و ،eijk
اثر خطاي آزمایشی است.

نتایج
بررسی تاثیر سطوح خارمریم و آنتیبیوتیک کوتریموکسازول بر
متابولیتهاي خون در جدول  2ارایه شده است .همچنین اثرات متقابل
دو فاکتور مذکور بر صفات تحت مطالعه در جدول  3ارایه شده است.
اثر سطوح مختلف خار مریم و همچنین اثر متقابل سطوح خار مریم
و آنتیبیوتیک کوتریموکسازول بر اسیداوریک خون مرغان مورد آزمایش
معنیدار شد ( .)P<0/05فقط اثر سطوح مختلف خار مریم بر کراتینین
خون مرغان مورد آزمایش معنیدار شد ( .)P<0/05همانطورکه در
جدول  2مشاهده میگردد خار مریم تاثیر معنیداري بر گلوکز خون
ندارد ( )P>0/05اما اثر آنتیبیوتیک کوتریموکسازول بر گلوکز خون
معنیدار شد ( .)P<0/05از طرفی اثر متقابل خار مریم و آنتیبیوتیک
کوتریموکسازول بر گلوکز خون معنیدار شد ( .)P<0/05اثر سطوح
مختلف خار مریم بر کلسترول خون مرغان مورد آزمایش معنیدار
( )P<0/05و اثر آنتیبیوتیک کوتریموکسازول بر کلسترول خون بسیار
معنیدار ( )P<0/01شد (جدول .)2همچنین اثر متقابل خار مریم و
آنتیبیوتیک کوتریموکسازول بر کلسترول خون معنیدار شد (.)P<0/05
اثر سطوح مختلف خار مریم بر بیلیروبین خون معنیدار () P<0/01
و همچنین اثر متقابل سطوح خارمریم و آنتیبیوتیک کوتریموکسازول
بر بیلیروبین خون مرغان مورد آزمایش معنیدار شد ( .)P<0/05اثر
سطوح مختلف خار مریم بر کراتینین خون مرغان مورد آزمایش معنیدار
شد ( .)P<0/05اختالف بین میانگین سطوح مختلف خارمریم ،آنتیبیوتیک
کوتریموکسازول و همچنین اثر متقابل دو فاکتور مذکور براي زمان
پروترومبین ( )PTمعنیدار شد (.)P<0/05

آناليز آماري :اطالعات حاصل از اجراي آزمایش به رایانه منتقل
شد و در محیط نرمافزار اکسل  2013ثبت شد .داده پردازيهاي اولیه
روي آنها انجام شد .براي بررسی اثر فاکتورهاي مورد بررسی بر صفات
تحت مطالعه از روش مدل خطی کلی ( )GLMو نرمافزار آماري SAS
 1999استفاده شد .براي مقایسه میانگین فاکتورها و تیمارهاي تحت
مطالعه از آزمون چند دامنهاي دانکن در سطح آماري  5درصد استفاده
شد .مدل آماري مورد استفاده بهشرح زیر بود:
yijk= m+ Ai+ Bj+ (AB)ij+ eijk
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جدول :2تاثير سطوح خارمريم و آنتيبيوتيک كوتريموكسازول بر متابوليتهاي خون و آنزيمهاي كبدي
عوامل

اسيد اوريک

كراتينين

گلوكز

كلسترول

بيلي روبين

(ميليگرم بر دسي

(ميليگرم بر دسي

(ميليگرم بر دسي

(ميليگرم بر دسي

(ميليگرم بر دسي

ليتر)

ليتر)

ليتر)

ليتر)

ليتر)

*

*

ns

*

**

PT

(ثانيه)

سطوح خار مریم
صفر درصد
 0/3درصد
 3درصد

5/9
5/0ab
4/5b

0/55
0/48a
0/30b

265/8
255/2
246/0

134/7
122/8b
118/3b

1/6
1/1b
1/0b

48/9
42/1ab
36/5b

SEM

0/3

0/03

4/1

½

0/1

1/2

سطوح کورتیماکسازول
صفر گرم بر کیلوگرم
 2گرم بر کیلوگرم

ns

Ns

**

ns

5/0
5/2

0/58
0/57

241/8
264/2a

118/4
132/1b

1/5
1/9

48/4
41/1b

SEM

0/8

0/04

3/3

4/2

0/2

1/3

a

a

a

*
a

b

a

*
a

*
a

حروف مشترک در هر ستون نشاندهنده عدم معنیداري آماري است ()p>0/05؛ SEM: Standard Error of Mean؛  :PTزمان پروترومبین؛ * ** ،و  nsبهترتیب معنیدار
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هر ستون نشاندهنده عدم معنیداري آماري است ()p<0/01؛ SEM: Standard Error of Mean؛  :PTزمان پروترومبین

بحث
در یک تحقیق اثر سطوح خار مریم بر اسیداوریک خون مرغان
سویه راس معنیدار نشد ( Schiavone( )P>0/05و همکاران.)2007 ،
در تحقیقی دیگر اثر سطح  0/8درصد سیلیمارین بر اسیداوریک خون
مرغان سویه راس معنیدار شد (( )P<0/05جمشیدي و همکاران.)1386 ،
نتایج تحقیق اول مغایر و نتایج تحقیق آخر مطابق با نتایج تحقیق
حاضر است .استفاده از خار مریم سبب کاهش مقدار اسیداوریک خون
شد .خار مریم فعالیت کلیه را بهبود بخشیده و در نتیجه کلیه به
سرعت توانسته اسیداوریک خون را دفع کند که به تبع آن غلظت
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اسید مذکور در خون کاهش یافته است .در یک آزمایش تاثیر سه
سطح صفر 1 ،و  2درصد خارمریم بر کراتینین خون مرغان تخمگذار
بررسی شد و هیچ اثر معنیداري مشاهده نگردید (( )P>0/05شالیی
و حسینی .)1394 ،نتایج این تحقیق با تحقیق حاضر مغایرت دارد.
دو دلیل مهم آن میتواند سطوح متفاوت خار مریم استفاده شده و
سویه متفاوت مرغ مورد بررسی باشد .کراتینین ماده دفعی است که
در نتیجه عملکرد ماهیچهها در بدن آزاد میشود و کلیه با عمل تصفیه،
کراتینین را از بدن دفع میکند .در بیماريهاي کلیه در نتیجه کاهش
عملکرد کلیه ،کراتینین در بدن انباشته شده و بدن را مسموم میکند
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(گایتون و هال .)1394 ،بنابراین در این تحقیق خار مریم با بهبود
عملکرد کلیه ،سبب دفع مقادیر بیشتري از کراتینین شده است.
در آزمایشی که روي مرغان گوشتی انجام شد ،استفاده از سطوح
مختلف صفر 100 ،و  200میلیگرم سیلیمارین تاثیر معنیداري بر
سطوح مختلف گلوکز خون نداشت ( ()P>0/05ابراهیمی و همکاران،
 .)1392در آزمایشی دیگر که روي جوجههاي گوشتی انجام شد اثر
 200میلیگرم بر کیلوگرم خار مریم بر گلوکز خون معنیدار نشد
(()P>0/05فانیمکی و همکاران .)1392 ،نتایج دو تحقیق مذکور با
نتایج حاضر مطابقت دارد .میزان گلوکز در بدن با انواع مکانیزمها
بستگی دارد .کبد میتواند گلوکز را در مواقعی که نیاز است در خون
براي تغذیه سلولها آزاد کند .بنابراین تولید گلوکز در کبد در مواقع
نیاز در صورت نقص در عملکرد کبد دچار اشکال میشود .در این
تحقیق آنتیبیوتیک کوتریموکسازول با اختالل در عملکرد کبد ،سبب
تغییر در غلظت گلوکز خون شده است.
در یک تحقیق که روي مرغان گوشتی انجام شد ،استفاده از
سطوح مختلف  100 ،0و  200میلیگرم سیلیمارین تاثیر معنیداري
بر سطوح مختلف کلسترول خون نداشت (()P>0/05ابراهیمی و همکاران،
 .)1392در تحقیقی دیگر اثر سطوح مختلف خار مریم تاثیر معنیداري
بر سطوح مختلف کلسترول خون نداشت ( Schiavone()P>0/05و
همکاران .)2007 ،در یک آزمایش اثر  200میلیگرم بر کیلوگرم خار
مریم بر کلسترول خون مرغان گوشتی معنیدار شد (()P<0/05فانی
مکی و همکاران .)1392 ،کبد خون را تصفیه میکند و مسئول سوخت
و ساز مواد غذایی ،سمزدایی ،سازنده فاکتورهاي انعقاد خون و بسیاري
از عملکردهاي حیاتی میباشد .هنگامیکه سلولهاي کبد آسیب
میبینند ،آنزیمهاي درون سلولی به خون میریزند که میتوان با
آزمایش خون ،میزان این آنزیمها را اندازهگیري کرد .اگر این آنزیمها
در خون وجود داشته باشند ،میتوان دریافت که کبد دچار آسیب
شده است .یکی دیگر از وظایف کبد تولید صفرا میباشد که به هضم
چربیها کمک میکند .صفراي ساخته شده در کبد ،در کیسه صفرا
ذخیره میشود .کیسه صفرا در زیر کبد قرار دارد .هنگامیکه جریان
صفرا کم شود و یا مجراي صفرا بسته شود ،آنزیمهاي خاصی در کبد
زیاد میشوند (گایتون و هال.)1394 ،
فاکتورهاي مهم لخته شدن خون ،توسط کبد ترشح میشوند.
طوالنی شدن زمان انعقاد خون دلیلی بر نقص و صدمه دیدن کبد
است .با افزایش سطح مورد استفاده گیاه خار مریم ،زمان انعقاد خون
کاهش مییابد که حاکی از تاثیر مثبت گیاه مذکور در راستاي بهبود
عملکرد کبد است .میتوان نتیجه گرفت در حاالتی که کبد دچار
صدمه یا اختالل میشود زمان انعقاد خون افزایش مییابد .در تحقیق
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حاضر استفاده از گیاه خار مریم سبب کاهش زمان انعقاد خون شد
که دلیلی بر تاثیر مثبت آن بر کبد است.
بیلیروبین یک محصول زائد در اثر تجزیه گلبولهاي قرمز خون
است .کبد بیلیروبین را پردازش میکند .بنابراین میتواند در مدفوع
دفع شود .بیلیروبین در مجاري صفراوي کبد جریان یافته و در صفرا
محلول است .غلظت بیلیروبین خون ممکن است در اثر اختالل جریان
صفرا افزایش یابد .این میتواند در اثر بیماري شدید کبدي ،بیماريهاي
کیسه صفرا یا سایر شرایط سیستم صفراوي رخ دهد .غلظت زیاد
بیلیروبین در خون باعث زردي میشود .بررسی بیلیروبین یک آزمون
خوب براي بررسی عملکرد کبد است (گایتون و هال .)1394 ،با بررسی
نتایج آزمایش حاضر مشاهده میشود با افزایش سطوح خار مریم مقدار
بیلیروبین خون کاهش مییابد که حاکی از تاثیر مطلوب گیاه دارویی
خار مریم بر بهبود عملکرد کبد است .از طرفی استفاده از آنتیبیوتیک
باعث صدمه دیدن کبد شده که با افزایش غلظت بیلیروبین خون
مشاهده میشود.
با بررسی نتایج مشاهده میشود که استفاده از سطوح مختلف
خار مریم سبب کاهش مشکالت کبدي شده است ،زیرا مقادیر آنزیمهاي
کبدي و زمان انعقاد خون کاهش یافته است .بهطورکلی میتوان گفت
که سطح  3درصد خار مریم بهترین تیمار از نظر ایجاد محافظت براي
کبد است ،زیرا در نتیجه استفاده تیمار مذکور ترشحات کبد در خون
کاهش یافته است .از طرفی استفاده از آنتیبیوتیک کوتریموکسازول
به عکس با افزایش ترشح مقادیر آنزیمهاي کبدي سبب افزایش مشکالت
کبدي شده است.
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