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یهای مفید و
اثر دانه گیاه خار مریم بر سیستم ایمنی همورال و شمار باکتر 
مضر دستگاه گوارش جوجههای گوشتی

2

یها ،*،2سیامک پارسایی 2و مهرداد معمار
میثم جعفری ،1رضا نق 

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه یاسوج ،یاسوج ،ایران
 -2استادیار گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه یاسوج ،یاسوج ،ایران
تاریخ دریافت 91 :خرداد 1394

تاریخ پذیرش  25مهر 1394

چکیده
این پژوهش برای بررسی اثر سطوح مختلف دانه خارمریم بر میکروفلور روده و سامانه ایمنی جوجههای گوشتی انجام شد .پژوهش
ل :جیرهه پایه
ًال تصادفی با  4تیمار 4 ،تکرار و  02جوجه در هر تکرار انجام شد .جیرههای آزمایش ماش ی لل لل
کنونی در قالب طرح کام ًال
بدون افزودن پودر دانه خارمریم ،جیره پایه دارای  0/2درصد پودر دانه خارمریم ،جیره پایه دارای  0/4درصد پودر دانه خ و میرمرا
جیره پایه دارای  0/6درصد پودر دانه خارمریم بودند .برای بررسی کارایی سامانه ایمنی با تزریق یاختههای قرمز گوسفند ب ناونع ه   
پادگن ،پاسخ ایمنی به روش هماگلوتاسیون ارزیابی و وزن نسبی اندامهای ایمنی شامل بورس فابرسیوس و طحال اندازهگیری شددد.
یهاییی اشریش لک ای یی ییی و الکتوباس ولی سسس م رب درو ر ارق یس ر گ  ر .دنتف     
همچنین در سنین  21و  42روزگ زا هورگ ود رامش ی    ب تکا ررر 

ایمنوگلوبولین کل خون تیمارهای دریافتکننده  0/4 ،0/2و  0/6درصد خارمریم نسبت به تیمار شاهد افزایش معن ننیداری داش .دنت
تیمار دریافت کننده  0/6درصد خارمریم افزایش معنیداری در  IgYنسبت به تیماره و دهاش یا

 0/2درصددد خ اد ناشن میرمرا د   .

همچنین همه تیمارهای دارای خارمریم نسبت به تیمار شاهد دارای  IgMب اشن جیاتن .دندوب یرتالا ن د  اد رامش هک

الکتوباسیلوس در تیمارهای  0/4و  0/6درصد خارمریم نسبت ب امیت ه ر رد دهاش 

تکاب ر ییییییی ییییییییه یا

    21روزگ گگی ب وط ه ر نعم  ییی ییییداری اف تفای شیاز   

(  .)P<0/ 05در  21روزگی شمار باکتریهای اشریشیا کلی در تیمارهای دریافت کننده  0/4و  0/6درصد خارمریم نس رامیت هب تب    

یداری داشت.
شاهد کاهش معن 

کلمات کلیدی :جوجههایگوشتی ،خارمریم ،سامانه ایمنی ،فلور میکروبی
٭ نویسنده مسئول :رضا نقیها

آدرس :گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه یاسوج ،یاسوج ،ایران .تلفن10868 2 163 90 :
پست الکترونیکNaghiha@yu.ac.ir :
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مقدمه
ی خ ارو کککی مانند
گیاهان دارویییی و دیگر افزودن ننیهای ی
کها ا و آنزززیمها ا کاربردها ای
پروبیوتیکها ،پریبیوتیک ک
یها ا و
گوناگون و روزافزونی برای درمان برخ خخی بیم را ی ی
ناهنجاریها ا دارنددد .همچن ننین ،ای یین افزودن ننیها ا بهههطوررر
گسترده در پرورش طیور مورد استفاده قرار م ممیگیرنددد.
بیشترررین کاربر دد د اییین افزودنننیهااا براا ای افزاا ایش ب هدزا   
غذایی ،بهبود عملکرد ،افزایش کارآیی س  هناما اایمن ننی و
س ویط تمال ررررر گ  تسا هدش شراز ((( (((( .)22یک ککی از اییین
گیاهان دارویی خارمریم است .قسمتهای مختلف این
گیاه دارای تانن (مادهای با م و نیزر )،خلت هز
دارای ی  هدام ک ر ینغو مآ مانب ی ود ن داوم و          

دانههه آن
       

آلبومینوئیدی میباشد .پژوهشهای اخیر وجود م دا ههای
بنام سینسین ( )Cenicineرا در برگها و م دا هه ت نیماریا
( )Tyramineرا در دانهههه ااای آن ذکر   کرد هه هان دد د ( .) 10
میو ههه هها ییی ی ای هایگ ن        دارای گروه زا ی تابیکرت       
فالونوئیدی است که س سسیلیم یرا ننن ( )Silymarinنامی هد
میشود .سیلیمارین از فالونوئیدهای گوناگونی تشکیل
شدهاست ( .)02پژوهشها ا نش هک هداد نا    س سسیلیم یرا ن ن
ن
روی حرکت   

ی تحری  هدشن ک ووووو وو بر    
لها یی ی
نوتروفی للل 

فعالیتهای کموتاکتی تیسوگاف و ک ی ت چیه ،ک أ یث ری     
لها ا تحری م ک یی یییش ،دنو
ندارد .ام هک یتقو ا     نوتروفیل ل
سیلیمارین از آزاد شدن میلوپراکسیداز آنها جلوگیری
میکند (  .) 16ترکیبات فنلی موجود در گیاهان و غ اهاذ
از راه تغییر جمعیت میکروبی روده ب وص ه ر شیازفا ت    

ب تکا ررر ریها ییی ی س ووو ودمند مانند     بیفی ویرتکابود ممم مه ااا ا و

الکتوباسیلوسها و کاهش ب تکا ررریهاییی زیانننباررر مانند

کلستریدیومها اهمیت زیادی دارن  د ((  .) 17ب تکا ررریهای ی
ی
روده پیامدهای مهمی بر لب و یطاخم دس درکلمع  وغ     

روده داشته و برای تکامل بافت لنفی ضروری میباشنددد.
کمبود یا نبود این باکتریها موجببب نق درکلمع رد ص   

سد رودهای و کاهش پاسخ  IgAم ممیشوددد (  .) 18ه فد
از این پژوهش بررسی تأثیر پودر گیاه دارویی خ میرمرا

ی الکتوباسیللل و تع داد
بر تعداد پرگنهههها ای ب تکا ررریهای ی

مچنین تأثیر این گیاه بر
پرگنه باکتری اشریشیا کلی و ه 

سیستم ایمنی جوجههای گوشتی میباشد.
مواد و روشها

آزمایش روی  023قطعه جوج شوگ ه تت تتتی (سووویه ک با
ًال تصادفی با  4تیمار و  4تکر را
 ) 500در قالب طرح کام ًال
و  02قطع وج ه ج د هر مزآ دحاو ره  اااااااا ایشششی انج .دش ما     
تیمارهای آزمایشی به کار رفته در این پ ابع شهوژ رت   
بودند از :تیمار ( :)1جیره پایه بدون پودر دانههه خ میرمرا
(شاهد) .تیمار ( :)2جی ییره پای  +ه  0/2درصددد پ ردو دانههه
خارمریم .تیمار ( :)3جیره پایه  0/4 +درصددد پ ردو دانههه
خارمریم .تیمار ( :)4جیره پایه  0/6 +درصددد پ ردو دانههه
خارمریم .طی دوره پرورش ،آب و غذا به صورت آزاد
در اختیار جوجهها قرار گرفت .ترکیب جیره آغازززین و
پایانی در جدول  1و ترکیب مواد مغذی جیره آغازین و
پایانی در جدول  2آورده شده است.
در این پژوهش براای بررس سسی ک را اایی س  هناما اایمن ننی با
تزریییق یاخت هه هه اا ای قرم  دنفسوگ ز (((( ( )SRBCب ناونع ه     
پادتن ،پاسخ ایمنی به روش هماگلوتاسیون ارزیابی ش .د
برای جداسازی گلبولهای قرمز گوس گرهایس زا ،دنف   
وداج یییک رأس گوس وخ دنف نننن نگی یی ری و ب ول ه ل هههه ههااای
حاوی ماده ضد انعقاد  EDTAانتقال یافتند .گلبولها ای
قرمز س فاب رد هبترم ه ر ف س تافس ا للللل للللللین ،شستش و هداد و
س  سپ سوس ناپ سس س سسس یون  %3از  SRBCآم رگ هدا دد دی یی د .در
روزهای  28و  35دوره آزمایش ،از هر تکرار دو جوجه
با جنسهای متفاوت گزینش و  1میلیلیتر سوسپانس سسیون
 %3گلبولهای قرمز گوسفند به سیاهرگ ب جوج لا هه هههها
تزریق گردید .در  42روزگی از جوجهههها ا نمونههه خ نو
گرفته شد و سرم خ رگ ادج نو دد دددی یید .پ  نآ زا س ممی ییزان

اثر دانه گیاه خار مریم بر سیستم ایمنی15 ...

      SRBCب  شور ه ششش شش یما و

پ  نتدا ن نوم هههه هه هب خساپ رد ا

طحال به وزن زنده بهدست آمد که مقایسه میانگین وزن

همکاران ( )5تعیین شد.

آنها در جدول  4و  5آمده است.

برای اندازهگیری عیار پادتن تام ،پادتنهای مقاوم به -2

برای بررسی باکتریها ای دس اگت ههه گ راو ششش از مح ححیط

مرک تا وتپا ا  لون (((( ( )IgYو پ تدا نن نه اا ای حس هب سا      -2

کشتهای )MAN, ROGOSA AND SHARPE( MRS

مرکاپتواتانول ( ،)IgMکمپلم  دوجوم نا د نومن ر ههه ههههها ای

( )EOSINمرک ، ،،،

سرم خون ب ارق ا ر رد نتفرگ 

غاد بآ مامح

  

 56درجه

و METHYLENE BLUE( EMB

آلمان) استفاده شد ..جهتتت بررس سسی پیامددد پ دو ررر دانههه

 30دقیق ه غغ غیرفع رب .دندش لا اااااا ای

خارمریم بر میکروفلور دس گت ااه گ راو ششش در روزها ای

69

 21و  42دوره آزمااایش از هرر تکراررر ییی ک جوجههه باا ا

خانه مخصوص  ،HIپنجاه میکرولیتر بافر فس اس تاف لل لللین

وز ن ن ز د ی ک به میا نگین تک ر ار ا نتخاب  ،ک شتار و سپس

سنا تت تیگرتدم هب دا      

که تیلپ یا   
اندازهگیری عیارپادتن به تمامی چاهک ک
که ااا ای س لوا نوت    
اض هاچ رد سپس .دش هفا کککککککککککک 

50

از انتهای روده باریک (ایلئوم) در شراایط غیرس ورت ننن

میکرولیتر نمونه سرم مورد آزمایش افزوده و رقتتتها ای

نمونهگیری و در کنار یخ جهتتت انجاممم آزما ایشها ای

سریالی از  1/2تا  1/ 2048از سر ت م هههی ییه ش امت هب .د م مم ممممی

میکروبی به آزمایشگاه فرستاده شد .در آزمایش اگ ههه با ا

 50میکرولیتر وس  س ناپ سس س سسس یون  %2از SRBC

استفاده از بافر فسفات سالین ،رقتهای سریالی بر پایه

کها   
چاه کک 

اض هب و هفا تدم          

 30دقیق رد ه دم اااااا ای  37درجه    

 10و درحج مم م نه یا ییی  1000میکرولیت رر تهی یی ه گردی یی د.

سنا تت تیگردا    گرمم مخانهههگاذ رر ری شندد    .ش رام هه ه آخررین

نمونههای مورد نظر روی محیطهای کشت تلقیح و به

چاهکی که واکنش هماگلوتیناسیون را نشان داد ،ثبت و

مد تت ت  24س عا تت ت در دم اا ای  37درج هه ه س نا تت تیگرا دد د

عیار تولید پادتن تام بر اساس لگاریتم پایه دوم ب تالا رررین

گرمخانهگ اذ ررری گردیدنددد (مح ححیط کشتتت  MRSدر

رقتی که هماگلوتیناس سسیون کام اد ناشن ار ل د ازگ  ،رش    

شرایط بیهوازی و  EMBدر شرایط هوازی) و س سسپس

گردید .برای تعیین عیار پادتن حساس به مرکاپتواتانول،

با استفاده از دستگاه شمارنده پرگنه (م ورکا  ،،ایر )نا ، ،

 50میکرولیتر نمونه سرم غیرفعال شده در داخل چاهک

شمار باکتریها ا محاسبههه گردید ..دادهها ای بهههدستتت

ردیف اول ریخته و  50میکرولیتر لولحم    

آمده به صورت لگاریتم در پای ییه  10محاسبههه گردی یید

 0/ 01م رالو

مرکاپتواتانول (مرک ،آلمان) در بافر فس اس تاف لل لللین به

(  .) 26بهمنظور آنالیز آماری دادهها از نرم افزار آماری

تمامی چاهکها اضافه ش تحم .د وووی ییات چاه هب لوا ک   

 SASو آزمو نن ن  ANOVAو مقایس هه ه می یگنا نن نه اا ا ،از

خوبی مخلوط شد و ادامه مراحل مشابه پادتن ت ماجنا ما   

روش دانک ننن ن در س ططط طح آمارییی ی  5درص ددد د اس دافت ههه ه

شد .عیار تولید پادتن مقاوم ب  لوناتاوتپاکرم ه (( ((( )IgYبر

گردید.

اس اگل سا

ررر رر ررریتم پای یییی ه دوم ب تالار ررر رین رقت تتتت ی که     

هماگلوتیناس سسس یون کام  لرا اشن ن ،هداد 

شرازگ د ور     

  

نهایت عیار پادتن حس تاوتپاکرم هب سا ا زا ،لون توافت     
عیار پادتن تام و  IgYمحاسبه گردید .برای محاسبه وزن
نسبی اندامهای ایمنی ،از نسبت وزن بورس فابرسیوس و
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ج د و ل  - 1ترکی ب جی ره آ غ از ین (  1- 21ر وزگ ی) و پ ا ی ان ی (  22- 42ر وزگ ی )
آغازین ( 1تا  21روزگی)

پایانی ( 22تا  42روزگی)

57

60

ذرت دانهای ()%
روغن مایع ()%

3

3

کنجاله سویا ()%

35 /6

32 /6

دی کلسیم فسفات ()%

1/5

1/5

کربنات کلسیم ()%

1/ 34

1/ 24

نمک یددار ()%

0/ 36

0/ 36

دی – المتیونین ()%

0/2

0/2

آل -لیزین هیدروکلراید ()%

-

0/1

شآمیخته ویتامینی ()%
پی 

0/5

0/5

شآمیخته معدنی ()%
پی 

0/5

0/5

ج د و ل  - 2مو اد مغ ذ ی م ح اسبه ش ده جی ره آ غ از ین (  1- 21ر وزگ ی) و پ ا ی ان ی ( ) 22- 42
پایانی ( 22تا  42روزگی)

آغازین ( 1تا  21روزگی)
انرژی (کیلوکالری در کیلوگرم)

2975

3 01 3

پروتئین خام ()%

02/8

91/ 85

کلسیم ()%

0/49

0/88

فسفر در دسترس ()%

0/ 43

0/ 43

لیزین ()%

1/11

1/11

متیونین+سیستئین ()%

0/ 86

0/ 83

جدول  -3مقایسه میانگین تیمارها بر عیار پادتن علیه  SRBCجوجهها در  42روزگی (لگاریتم در پایه *)2
IgTotal

تیمار

C

*

شاهد

 0/2درصد
 0/4درصد
 0/6درصد
±SE

5/5

7/0b

8/0ab

a

8/ 75

0/9 458

IgY

b

IgM

b

3/526
3/5b

3/5a

4/521ab
a

1/578

3/578a
a

4/5

0/ 2381

4/ 25
0/ 401

یباشند ( .)P<0/ 05
یدار م 
نها با حروف ناهمسان در هر ستون دارای اختالف معن 
* میانگی 
جدول  -4مقایسه میانگین بورس فابرسیوس و طحال در  21و  42روزگی (گرم /کیلوگرم وزن زنده)*
بورس فابرسیوس

تیمار
21

روزگی
شاهد

b

2/ 04

 42روزگی
b

طحال
 21روزگی

a

0/ 66

1/ 16

1/ 38

1/ 01

0/49

1/ 23

a

1/11

1/ 21
1/ 35
0/ 09

b

2/ 17

 0/4درصد

2/94ab

 0/6درصد

a

1/11a

2/ 76

1/33

1/ 06

0/11

0/11

 0/2درصد

±SE

0/91

42
روزگی

یباشند ( .)P<0/ 05
یدار م 
نها با حروف ناهمسان در هر ستون دارای اختالف معن 
* میانگی 
جدول  -5اثر جنس بر بورس فابرسیوس و طحال در  21و  42روزگی (گرم/کیلوگرم وزن زنده)
بورس فابرسیوس
خروس
مرغ

±SE

طحال

 21روزگی

 42روزگی

 21روزگی

 42روزگی

2/ 42

1/ 03

1/ 07

1/ 23

2/ 31

1/ 03

1/ 06

1/ 36

0/ 13

0/ 08

0/ 08

0/ 06

اثر دانه گیاه خار مریم بر سیستم ایمنی17 ...
جدول  -6مقایسه میانگین تیمارها بر اشریشیا کلی و الکتوباسیلوس (*)Log CFU/gr
*

اشرشیاکولی

تیمار

 21روزگی

 42روزگی

 21روزگی

 42روزگی

8/ 3367

8/ 4610

7/ 4724

7/ 7783

7/ 7523

7/ 87

a

شاهد

ab

 0/2درصد

8/130

 0/4درصد
±SE

c

bc

8/ 3007

7/ 174 9b

8/61 25

7/9 635

8/2 95 2

b

 0/6درصد

الکتوباسیلوس

0/821

7/ 036 9ab

0/4880

8/ 0823

8/1 38 1a

8/2 035

0/ 1106

0/ 1793

یباشند ( .)P<0/ 05
یدار م 
نها با حروف ناهمسان در هر ستون دارای اختالف معن 
* میانگی 

نتا یج و بحث
ی ت ما  IgM، ،و
نهای ی
در این پژوهش میزان ایمونوگلوب یلو ن ن
 IgYدر  42روزگی ان زاد هههگیرییی ش .د ج لود

 3نش نا

میدهد ،افزودن خارمریم به جیره جوجهههه یتشوگ یا   
منجر هب هب  ب دو                 س ناما ههههه ه ایمن شیازفا و ی           
نها ییی ی ت ،ما      IgMو  IgYدر برخ زا ی   
ایمونوگلوب یلو ننن 
تیماره اا ا در سن   

 42روزگ یدرگ ی د      )  .(P<0/ 05با   

بررسی کارایی سامانه ایمنی در این پ خساپ رد ،شهوژ   
به پادتن گلبولهای قرمز گوس  ،دنف ممی ییزان تولی یید پ تدا ننن
تام IgM ،و  IgYدر تیمار  0/6درصد خارمریم بیش نیرت
افزایش را داشت و کمترین میزان ایمونوگلوبولین ت و ما
 IgMدر تیمار  دهاش  مممم مش شش اهده ش رامیت .د       0/6درصد   
خارمریم در عیار  IgYاختالف معنیداری ب یاهرامیت ا   
ش  تشاد دها (((((( (  .)P<0/ 05تیماره یا      0/4 ،0/2و 0/6
درصد خ ایع رد میرمرا ر     IgMاخ فالت

معن ننیداری با

تیمار شاهد داشتند (  .)P<0/ 05سیاوونه و همکاران ( ) 24
گزارش کردند که خارمریم دارای اثرات س رب یدنمدو   
سامانه ایمنی بوده و مرگ و میر را تا حدود  4درصد در
جوجههه گوش  هداد شهاک یت ا تس نیا هک            م ممیتوان دد د
برآمده از توانایی بیش دیلوت رت    ایمنوگلوب یلو نننها ا باش .د
مش  ناراکمه و قات (((((( (  ) 21ب زا هدافتسا ا         10 ،5و 02
میلیلیتر بر لیتر عص اخ هرا رمر و می

رد کشرز

   جوجههه

گوشتی گزارش کردند که در  02میلیلیتر بر لیتر ،عی را
پادتن برعلیه نیوکاسل و برونش .تسا هتفای شیازفا تی     

فانیمکی و همک ارا ننن ( )11از  0/5درص اخ د رمر رد می   
جوجه گوشتی چالششده با نیوکاس ندومن شرازگ ل د    
که عیار پادتن آن در سنجش با تیمار شاهد تغییر ننم هدو
بود.
میزان پادتنهای بهوجوددد آم قیرزت زا هد     SRBCنش نا
دهنده وضعیت سامانه ایمنی خونی است .براای ارزی ییابی
سامانه ایمنی طیور از معیارهای مختلفی استفاده میش دو
که از مهمترین آنها میت ایع ناو ر    ایمونوگلبوللینها ا و
وزن اندامهای لنفاوی را نام برد (  .) 26با بررسی ک را اایی
س ما ان هه ه ایمن نن ی در ای یی ن پ هب خساپ رد ،شهوژ

     پ تدا نن ن

گلبولهای قرمز گوسفند ،میزان تولید پادتن تام IgM ،و
 IgYدر تیمار  0/6درصد خ تشیب میرمرا ر ار شیازفا نی
داشت و کمترین می و مات نیلوبولگونومیا ناز

  

 IgYدر

تیمار شاهد مشاهده شد .این پدیده ب زفا هب هجوت ا ا ااا ااااایش
وزن بورس فابرسیوس در تیمارهای خ پ میرمرا ذذ ذذذیرفتنی
است زی ییرا ک ککه ب وا سویسرباف سرو لل ل للللین جایگ دیلوت ها   
ایمونوگلوبولینها است ( .)1افزایش توانایی تولید IgM

یتوانددد
در جوجههایی که خارمریم دریافت کردهانددد م مم 
برآم زا هد    بزر گگ گشدنن ن ان زاد هه ه بور  سویسرباف س اااا اییین
جوجهها باشد ( .)2گزارش شده است که بر  گ زززیت نو
بهدلیل داشتن ماده مؤثره فالونوئید م ممیتوان الاب هار زا د   
بر ند     ،IgYس ما ان هه ه ایمن نن ی خ قت ار ینو وو وی یی ت کن  د (( (.)6
خارمریم نیز دارای ماده مؤثره فالونوئی یید ب م و هدو م نک   
اس  نیا زا ت رها

    سماان هه ه ایمنننی خ قت ار ینو وو ویییت کن.د   
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 21و  42روزگی اختالف معنیداری بر وزنها ای نسببی

فالونوئی ییی دها خاص صصصص یت پادآماس اپ ،ی ددد ددحساس و یتی
پادویروسی داشته و در کاهش بیماریهای قلبی عروق ققی

بورس فابرسیوس و طحال نشان نداد ( .)P>0/ 05

و بهبود عملکرد سامانه ایمنی مؤثر میباشند ( .)9بهههنظر

ی ای  رد شهوژپ ن ر اب هطبا م ریثأت ث تب هایگ
یافتههای ی

میرسد عص را ههه برخ خخی گیاه ط زا نا ررری ییق افزاایش عی را

خارمریم در افزایش وزن غده ب هباشم سویسرباف سرو    

پادتن موجب افزایش ایمنی بدن گردیده و احتم هداد لا

با یافتههای ک اکمه و یرولا را  ن (( (((  ) 17ب نایب ناشیا .دو    

شده که این عصارهها با اثر بر لنفوسیتهای زیر مخاطی

کردند که اندازهگیری اندامهای س ناما ههه ایمن ننی ،روش ششی

دس اوگ هاگت ر حت و ش رررر ری یی ک ایمن نن ی موض عع عی موجب   

ش تخان هه هشد هه ه بر اا ای بر راک دروآ اا ااایی س ما ان هه ه ایمن نن ی در

افز اا ایش فراس جن هه هه اا ای ایمن نن ی خ ندرگ ینو د (((( ( .) 25

جوجهها است .رشد خوب این ان اد مممها ا ،نش نا هههای براای

ترکیب پ تا لل ل لل یفنل لل ی و ب هه هوی یی ژه فالونوئی یی دها در مرحله   

نهاستتت .سا اپونینها ا و
کارآیی باالتر تولید ایمنوگل یبو ن ن

نخست روی سامانه سیتوکروم  P450اثر مهاری داشته و

پلیساکاریدها وزن نسبی ب رو سسس فابرس سسیوس را اف شیاز

بهدنبال آن تولید رادیکالهای آزاد را ک  شها مم مممیدهند

میدهد .گمان میرود گیاه دارویی خارمریم نی راد اب ز ا   

مچن ننن ین ب ههه ه واس اخ هط صص ص صصصص یت
( .)7ای ییی ن ترکیب ه تا ممممم م

بودن ترکیبات پلیساکاریدی باع  نزو شیزفا ث ن یبس    

پاداکس سسیدانی م ممیتواننددد رادیک ککالها ای آزاد موج  دو در   

بورس فابرسیوس میشود.

محیط را خنثی کرده و از اثرات مخرب آنها جلوگیری

نتایج مقایسه میانگین تیماره هورگ ود رد یشیامزآ یا    

بهعم  دنروآ ل (( (((  .) 23بن نامگ نیاربا    م ممیرود ک هایگ ه   

 21و

خارمریم با دارا بودن ترکیبات پل و یلنف ی

نوالف و اهدیئ    

باعث تقویت سامانه ایمنی جوجههای گوش هدیدرگ یت   
است.
مقایسه میانگین وزن ب رد سویسرباف سرو   

 21روزگی

نشان میدهد که بیشترین وزن آن در تیمار  0/6درصد و

     

باکتریایی اشریشیا کلی و الکتوباسیلوس در س نین

 42روزگی در جدول  6نش .تسا هدش هداد نا     در ای یین

پژوهش با بررسی مقایسههه می شیامزآ یاهرامیت نیگنا ی    

در  21روزگ رب ی       ب تکا ررر ریها ییی ی اشریش لک ای یییییی ی و

یها یی یی
الکتوباس ولی سس س نش اد نا د دادعت هک ه        ب تکا رر ر 
الکتوباسیلوس در تیم را  0/6درص و دهاش هب تبسن د   

ود   

 0/2درص مراخ د ررررررریم اف شیاز    

معن ننن یداری داشت    

درصد بود (جدول  .)4در  21روزگی تیمار  0/6درصد

(  ،)P<0/ 05در حالی ک فالتخا ه   

معن ننیداری ب امیت ا ر   

کمترین وزن بورس فابرسیوس نیز در تیم و دهاش را

خارمریم اختالف معنیداری از نظر می یبسن نزو نیگنا   
بور سویسرباف س     

ب ش یاهرامیت ا ا و ده     

 0/2درصد   

خارمریم داش  ت ((  .)P<0/ 05همممچن ننین در  42روزگ ،ی

 0/4درصد نداشت .کمترین تعداد باکتریهای اشریش ای

کل یی ی در  21روزگ هب طوبرم ی

     تیماررر  0/6درصد   

خارمر رتشیب و دوب می ی دادعت ن ب نیا ا رتک ی رد  میت ار    

          

تیمارهای  0/4 ،0/2و  0/6درصد خ نیگنایم رد میرمرا   

ی اشریش لک ای یی ییی در
شاهد مشاهده شد .تعداد باکتریهای ی

وزن نسبی بورس فابرسیوس اختالف معنیداری با تیم را

تیماره یا       0/6و  0/4درص فالتخا میرمراخ د             

ش د ناشن دها ا ند د (((((( (((  .)P<0/ 05در  21و  42روزگ ،ی   
اخ فالت   

معن نن یداری می  زا یشیامزآ یاهرامیت نا نننننن نظر   

می  نزو نیگنا ن  دشن هدهاشم لاحط یبس (((((((((( ((( .)P>0/ 05
همانطور که در جدول  5مشاهده میشود اثر ج رد سن

معن ننن یداری ب رد دهاش رامیت ا       

    21روزگ تشاد ی       

(  .)P<0/ 05در پایان دوره (  42روزگ گگی) ب یاهرامیت نی   

ی اشریش ای
مختلف از نظر شمار پرگنهههها ای ب تکا ررریهای ی

کلی و الکتوباسیلوس تفاوت معنیداری مشاهده نشد.

اثر دانه گیاه خار مریم بر سیستم ایمنی19 ...

خارمریم با افزایش شمار باکتریه یا

الکتوباس ولی سسس و

یتواند بر تقویت
کاهش باکتریهای بیماریزا م 

س ناما ههه

ل داش تابیکرت نت   
رزماری ،مریم گلی و آویشن بهههدلیل ل

فالونوئیدی در مقابل سویههای اشریشیا کلی اثر یرتهب    

ایمن اذگریثأت ی ر ب  ا رتکاب .دنش یییییییی یییه کیتکالدیسا یا     

را از خود نشان دادند ( .) 14

ی کر و هد
میتوانند از عفونتتته دور یا ههای پ پپیشگیری ی

عصارهه هدور دیفم رولف دشر یهایگ یا ر حت ا ر کی       

بهههعن او نن ن تقویت   کنندهه ه س ماان هه ه ایمن .دنوش هدافتسا ی       

کرده و در نتیجه حضور باکتریه  مرگ یا م دننام یفن     

که و ا
گزارشها نشان میدهنددد ک یتویبورپ فرصم ه ککک ککک

اجزای تشکیل دهنده عصاره سرخارگل) باعث اف شیاز

گیاهان داروی سیناگرا ی مم مممه  ار دیفم یا ا و هداد شیازف
منجر به ح و یتباقر فذ

تولی ریثکت شیازفا هجیتن رد و کیتکالدیسا د         

مه یا
اورکیم بیرخت رگا سین مممم مممم

مه ای و هدش مجا هدش دازآ نتداپ بذج قیرط زا از   

        

باکتریهای مرده بیماریزا ،باعث تحریک سامانه ایمنی
ش نو دد د ( .)51عم پ صاوخ هد ا

اشریشیا کلییی را ک م شها یی یییدهن .د پل للیس هدیراکا ا ا (از

تکابد رررر ری یی ایی اس نا سس سه اا ای

گیاهی به ترکیبات فنولی آنها نس .تسا هدش هداد تب    

         

یه یا
باکتریهای مفید در روده و کاهش حضور باکتر 
یشوند (.)8
گرم منفی مانند اشریشیا کلی م 

بنابراین میت چ ناو نن نننین نتیجهههگی ییری نم ندوزفا هک دو    

خارمریم بر تعداد الکتوباس سسیلوسها ا اثر ولطم تا بب بببی بر

نحوه عمل اینطور بیان ش  هک هد اا ااای یین ترکیب ثعاب ،تا   

جای گذاشته اس تارثا نیا و ت     م ممیتوانددد برگرفت زا ه

ایجاد اختالل در غشای سیتوپالسمی یاخت رد لالتخا ،ه   

مواد مؤثره خارمریم همانند سیلیمارین ،پلیساکاریدها،

جابهجایی پروتون ،جریان انتقال الکترون و انتق لاعف لا   

فالونوئیدها و خاصیت پاداکسیدانی آن باش لیالد زا .د   

و انعقاد محتوای یاخته میشوددد ( .)3میوهه خ زین میرمرا   

کاهش باکتریهای اشریشیا کلییی م ممیت او ننن ب شیازفا ه   

به دلیل دارا بودن فالونوئی ،اهد تررریترپنننها ا ،ترکیب تا

سه اا ا اشار شیازفا اب هک درک ه         
تع اد د    الکتوباس سس یلو 

فنولی و پلی فنولی باعث افزایش ایمونوگلوبولینها شده

الکتوباسیلوسها تولی زفا کیتکال دیسا د ا و هتفای شی    

بنابراین چنین بهنظر میرسد که افزودن خارمریم بر توان

کلی به محیط اسیدی حساس بوده و تعداد آنها در این

این اثرات به صورت افزایش عیار پادتنها قابل مش هدها

این باکتریها باشد.

میباشد.

با توجه به نتایج این پژوهش بهههنظررر م ممیرسددد خ میرمرا

دقیق ًاًا مشخص نیست که چرا مهار تمایزی رخ میییده ،د

موجب بهبود سامانه ایمنی جوجههای گوشتی گردی و د

تر یاهاشغ بیک      

تعادل قاب وگ هاگتسد یعیبط رولف رد ار یلوبق ل ا شر       

باکتریایی و اختالف در نفوذپذیری آنها باش تکرف .د   

طیور ایجاد نموده و توصیه میشود از این گی یوراد ها ی   

و در نهایت باعث تقویت سامانه ایمنی طیور میییگردد.
ایمنی جوجهها اثرات مطلوبی بر ج هک تسا هتشاذگ ا

اما ممکن است ب رد فالتخا تلع ه

و همکار  نا ((( ( )3گ از ر دادعت شهاک دندرک ش    

   

        

ب رتکا یی یه دننام لاعف تبثم مرگ یا            الکتوباس ولی سس س و

بیفیدوباکتریوم میتواند حضور گونههای گر ار یفنم م   

شه یا   
در روده اف هد شیاز د یامزآ رد .سکعرب و  شششششششش شش

مختلف در ب ناهایگ سناسا ،هدش هدافتسا ناهایگ نی       

ی اشریش ای
محیط اسیدی را ایج م دا یی یییکن .د ب تکا ررریهای ی

محیط کاهش مییابد (  ) 13که میتواند از دالیل کاهش

برو زبس یلوصحم دیلوت یا

د تیفیک ابر یاهدحاو 

            

تجاری پرورش جوجههای گوشتی استفاده شود.
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Abstract
The aims of this study were investigate the effects of Silybum marianum seed on the intestinal
microflora and immune system of broilers. Current research was conducted in a completely
randomized design with 4 treatments, 4 replicates and 20 chicks in every replicate.
Treatments included: basal diet without adding Silybum marianum seed powder, basal diet
with 0.2% seeds of Silybum marianum, basal diet containing 0.4% of Silybum marianum and
basal diet containing 0.6% Silybum marianum seed powder. To evaluate the efficiency of the
immune system by injection of sheep red blood cells as antigen, immune response with
haemagglutination method were measured and weight of immune organs such as spleen and
bursa of fabricius were measured too. Also at the ages of 21 and 42, two groups of bacteria,
Escherichia coli and Lactobacillus were counted. Total immunoglobulin of treatments 0.2, 0.4
and 0.6%, were increased significantly compared to the control. IgY in receiving treatment
0.6% of Silybum marianum significantly increased in comparison with the control and 0.2 0%
of Silybum marianum. IgM of all Silybum marianum treatments are also higher compared to
the control. The results showed that the number of lactic acid bacteria in treatments 0.4 and
0.6% of Silybum marianum compared to the control at 21 days was significantly increased
(P<0.05). In 21 days, the number of E. coli bacteria in treatments receiving 0.4 and 0.6% of
Silybum marianum decreased significantly compared to the control.
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