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چکیده

زمینه مطالعه :ترکیبات آنتیاکســیدان و اســیدهای چرب غیراشباع نقش مهمی در بهبود پاسخ ایمنی و فلور میکروبی روده در جوجههای
گوشتی دارند.
هدف :هدف از تحقیق حاضر،بررسی اثرات منابع مختلف آنتیاکسیدان و روغنهای کلزا و سویا بر پاسخهای ایمنی هومورال ،میکروبیولوژی
روده و برخی از فراسنجههای خونی جوجههای گوشتی بود.

روش کار :از  480قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه سویه راس  308به صورت آزمایش فاکتوریل  2×5در قالب طرح کام ً
ال تصادفی با  10تیمار

و  4تکرار ( 12جوجه در هر تکرار) به مدت  42روز استفاده شد .دو فاکتور مورد بررسی شامل منابع مختلف آنتی اکسیدان (اسانسهای رزماری،
آویشن و مرزه هر کدام در سطح  300 mg/ kgو ویتامین  Eبه میزان  200 mg/ kgو بدون آنتیاکسیدان) و روغن گیاهی (روغن سویا و کلزا به
میزان  4درصد جیره) بودند .خصوصیات ایمنی و جمعیت میکروبی روده مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج :استفاده از منابع مختلف روغنهای کلزا و سویا تأثیری بر تیتر آنتیبادی نداشت ( )P<0/05ولی استفاده از آنتیاکسیدانها تیتر آنتیبادی
علیه ویروس نیوکاسل را بهبود بخشید ( .)P>0/001همچنین استفاده از جیرههای حاوی اسانسهای آویشن ،رزماری و مرزه سطح لیپوپروتئین با
چگالی باال سرم خون را افزایش و سطح لیپوپروتئین با چگالی پایین خون را کاهش داد ( .)P>0/001بعالوه غلظتهای کلسترول و تریگلیسیرید
در تیمار بدون آنتیاکســیدان افزایش معنیداری داشــت ( .)P>0/001همچنین نسبت هتروفیل به لنفوسیت در تیمارهای حاوی آنتیاکسیدان
کاهش معنیداری داشــت ( ،)P>0/05که با پاسخ آنتی بادی علیه ویروس نیوکاسل مطابقت داشت .بعالوه ،نسبت باکتریهای اشرشیاکلی به
الکتوباسیلها ،در تیمارهای حاوی اسانس رزماری و آویشن نسبت به تیمار بدون آنتیاکسیدان کاهش معنیداری داشت (.)P>0/05
نتیجه گیری نهایی :اگرچه اســتفاده از روغنهای کلزا و ســویا تأثیر معنیداری بر روی صفات مختلف مورد بررســی نداشــت اما افزودن
آنتیاکسیدانهای تغذیهای باعث بهبود صفات ایمنی و میکروبیولوژی روده گردید و در میان ترکیبات آنتیاکسیدانی مختلف ،استفاده از اسانسهای
گیاهی نسبت به ویتامین  Eسبب بهبود معنیدار اغلب صفات مورد بررسی گردید.
واژههایکلیدی :آنتیاکسیدان ،جوجههای گوشتی ،روغنهای گیاهی،سیستم ایمنی ،میکروبیولوژی روده
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مقدمه
تغذیه دام نقش اساســی در حفظ سالمتی ،تولید و تولیدمثل در مزارع دام

با توجه به مواد خوراکی رایج مورد اســتفاده در جیره و بهدلیل عدم باالنس

و طیــور دارد .در میــان عوامل تغذیهای ،آنتیاکســیدانها نقش مهمی در

در جیرههای بر پایه کنجاله سویا-ذرت ،مصرف اسیدهای چرب غیراشباع

بهبود رشــد ،تولیدمثل و سیستم ایمنی طیور دارند ( .)36این حقیقت شاید

امــگا  6افزایش و مصرف اســیدهای چرب امگا  3کاهش مییابد .مصرف

ناشــی از نقش آنتیاکســیدانها در کاهش اثرات مضر رادیکالهای آزاد و

اسیدهای چرب غیراشباع امگا 3سبب وارد شدن آنها به ترکیب لیپیدهای

متابولیتهای سمی در حیوانات باشد .سیستم آنتیاکسیدانی شامل آنزیم

غشا بافتهای مختلف از جمله سلولهای سیستم ایمنی میشود .اسیدهای

سوپراکسید دیسموتاز ،کاتاالز و گلوتاتیون پراکسیداز میباشد که بهترتیب

چرب غیراشباع امگا ،3بهبود پاسخ ایمنی و کاهش التهاب را در گونههای

رادیکالهای سوپراکسید ،هیدروژن پراکسید و پراکسیدهای آلی را در درون

مختلف مانند پرندگان ،موش و ماهیها نشان دادهاند .عدم تعادل در نسبت

سلولها خنثی مینمایند ،همچنین در این سیستم عوامل غیرآنزیمی شامل

اسیدهای چرب و خانوادههای مختلف آنها عامل مهمی برای بروز و تشدید

ویتامین  ،Eکاروتنوئیدها ،ویتامین  ،Cپلیفنلها ،اسیداوریک ،بیلیروبین

بسیاری از بیماریها و عوارض رایج از جمله نارساییهای قلب ،روماتیسم و

و غیره بهعنوان آنتیاکســیدان در خنثیسازی بسیاری از رادیکالهای آزاد

دیابت در انسان است (.)41

و گونههای فعال اکســیژن دخالت دارند .بهعالوه ،تعــدادی از مواد مغذی

درمیان مکانیسمهای دفاع آنتیاکسیدانی مختلف ،ویتامین  Eبهعنوان

از قبیــل ویتامینها ،عناصر کمیاب ،اســیدهای آمینه و مشــتقات آنها و

یک آنتیاکسیدان بسیار مؤثر شناخته شده است که از آسیب رادیکالهای

فنولهای گیاهی دارای اثرات آنتیاکسیدانی هستند (.)37

آزاد در بافتهای مختلف بهخصوص اسیدهای چرب غیر اشباع جلوگیری

چربیها و روغنها ،نقش ارزندهای را در تغذیه طیور ایفا میکنند .نقش

میکنــد .محققــان مختلف ،غلظتهــای مختلفی از ویتامیــن  Eرا برای

بارز آنها عالوه بر تولید انرژی ،شرکت در ساخت غشای سلولی و پیشساز

جلوگیری از استرس اکسیداتیو در مقابل اسیدهای چرب غیراشباع در تغذیه

ترکیباتی نظیر پروستاگالندینها ،ایکوزانوئیدها و برخی هورمونهای بدن

پرندگان پیشنهاد نمودهاند Leeson .و  Summersدر سال  3 ،2001واحد

نیز میباشد ( .)44طی تحقیقات مختلف به عمل آمده در رابطه با اثرات انواع

بینالمللی از ویتامین  Eرا به ازای هر گرم اســیدهای چرب غیر اشــباع در

چربیها بر روی طیور ،مشــخص شده که این مواد مغذی موجب تغییراتی

یــک کیلوگرم خوراک و آلمانیهــا  0/6واحد بینالمللی را به ازای هر گرم

در عملکرد ،وزن اندامهای مختلف ،میزان تری گلیسرید و لیپوپروتئینها،

اسیدهای چرب غیر اشباع پیشنهاد نمودهاند .بعالوه ،استفاده از سطوح باالی

میزان و ترکیب اسیدهای چرب گوشت و چربی محوطه بطنی در جوجههای

ویتامین  Eبرای بهبود پایداری اکسیداتیو گوشت جوجههای گوشتی شناخته

گوشــتی میگردد ( .)30بهطور کلی ،چربیهای با غلظت باالی اسیدهای

شده است (.)9

چرب اشباع در جیره ،موجب افزایش سطوح تری گلیسرید و لیپوپروتئین با

رزمــاری یــا آکلیــل کوهــی ( )Rosmarinus officinalisبهطور

دانسیته پایین ( )LDLو همچنین کاهش نسبت اسیدهای چرب غیراشباع

گســترده بهعنوان یک گیاه دارویــی و آروماتیک کــه دارای فعالیت آنتی

به اشــباع در چربیهای ذخیرهای بدن میگردد ،ولی چربیهای غیراشباع

اکســیدانی باال میباشد ،شناخته شده اســت .دیترپنها شامل کارنوزول،

موجــب افزایــش عملکرد کلــی طیور میشــوند ( .)40از طــرف دیگر ،در

ایزورزمانول ،کارنوزوئیک اســید و کافئیک اســید ترکیبــات فعال رزماری

ســالهای اخیر توجه زیادی به تحقیقات مرتبط بــا کاهش میزان چربی،

میباشــند که دارای فعالیت آنتیاکسیدانی هستند .از طرف دیگر ترکیبات

کلســترول و تغییــر ترکیب اســیدهای چرب در گوشــت دامهای مختلف

اصلی اســیدهای چرب رزماری مونوترپنهایی شــامل آلفا پینن ،میرزین،

بهخصوص مرغ معطوف شــده است .تحقیقات نشان داده است که ترکیب

سینئول و برونئول هستند که این ترکیبات امکان فعالیتهای ضدباکتریایی

اسیدهای چرب الشه مرغ و نسبت اسیدهای چرب خانواده امگا 6به امگا3

و ضدمیکروبی قوی دارند (.)29

در گوشت مرغ ،همبستگی بسیار باالیی با این خصوصیات در جیره غذایی

آویشــن ( )Thymus vulgarisیک گیاه دارویی است که بهعنوان

پرنــده دارد .با این وجود ،تغییر مزه و بوی گوشــت بهدلیل کاهش پایداری

جایگزین طبیعی آنتیبیوتیکها در تولیدات طیور میتواند مورد استفاده قرار

چربیها و افزایش حساسیت آنها به اکسیداسیون از تبعات ناخواسته تدابیر

بگیرد ،بهعالوه دارای تأثیرات بازدارندگی بر صفات چربی بطنی جوجههای

تغذیهای برای تغییر ترکیب اسیدهای چرب الشه مرغ است .محتوای باالتر

گوشــتی است به طوریکه اضافه نمودن  200میلیگرم بر کیلوگرم اسانس

اســیدهای چرب غیراشباع در گوشت مرغ ،درجه غیراشبا ع را افزایش و در

آویشــن به جیره جوجههای گوشتی ســبب کاهش معنیدار درصد چربی

نتیجه ،حساســیت به اکسیداســیون را افزایش میدهد .این رخداد ممکن

بطنی در مقایســه با گروه کنترل گردیــد که این کاهش معنیدار در چربی

است منجر به ایجاد طعم و بوی نامطلوب و در نتیجه ،پذیرش کمتر توسط

بطنی میتواند بهدلیل ترکیب ســاپونین موجود در آویشــن باشد که دارای

مصرفکننده شود .استفاده از آنتیاکسیدانها در جیره طیور میتواند راه کار

تأثیرات بازدارندگی بر لیپوژنز میباشــد .ترکیبات اصلی اسانس آویشن دو

مناسبی جهت جلوگیری از اکسیداسیون گوشت مرغ باشد .در صنعت طیور،

ترکیب اصلی تیمول و کارواکرول هســتند که حدود  3تا  60درصد از کل

محمدعلی عباسی و همکاران ،اثر آنتیاکسیدان و روغن گیاهی بر ایمنی

اسانسهای آویشن را شامل میشوند (.)2
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در دســیلیتر تعیین شد .لیپوپروتئین با چگالی باال ( )HDLنمونههای سرم

مــرزه ( )Satureja hortensisبهعنــوان یــک ترکیــب دارویــی و

خــون بعد از رســوب لیپوپروتئینهای با دانســیته کــم ( )LDLو خیلی کم

آروماتیک شــناخته شــده که بومی مناطق اروپای جنوبی و بخشهایی از

( )VLDLو با روش اندازهگیری کلســترول تام ،اندازهگیری شــد ( .)11برای

آمریکای شــمالی است .اســانس آن حاوی مقادیر قابلتوجهی از دو کتون

تعیین غلظت  LDLکلسترول سرم ،از فرمول فرید والد استفاده شد ()11

فنولیک کارواکرول و تیمول میباشد .گونههای مختلف مرزه بهدلیل تأثیرات

بــرای بررســی غلظت تیتر آنتیبادی ،واکســن نیوکاســل به صورت

ضدقارچی ،ضدویروسی ،ضدپروتوزوآیی ،ضدالتهابی و آنتیاکسیدانی آنها

آشامیدنی در 16روزگی استفاده شد 12 .روز بعد از مصرف واکسن ،نمونههای

معروف میباشند (.)28

خون از سیاهرگ بال دو پرنده از هر تکرار جمعآوری گردید .سرم نمونههای

با این وجود مطالعات در راســتای بررسی اثرات متقابل منابع مختلف

خون با  10دقیقه سانتریفیوژ با سرعت  5000دور در دقیقه جـدا گردیده و تا

آنتیاکســیدان بــا منابــع روغنهــای گیاهی بــر فراســنجههای خونی،

انجام آزمایش تعیین میزان آنتیبادی ،به صورت منجمد در دمای -20 °C

میکروبیولوژی روده و سیســتم ایمنی هومورال جوجههای گوشتی محدود

نگهداری شــد و در نهایت جهــت اندازهگیری تیتر آنتیبادی علیه ویروس

و دارای نتایج متغیر است .لذا ،این مطالعه با هدف بررسی اثرات استفاده از

نیوکاسل توسط تست مهار هماگلوتیناسیون ،به آزمایشگاه انتقال داده شدند.

منابع مختلف آنتیاکسیدان همراه با منابع مختلف روغنهای کلزا و سویا

تیترهای آنتیبادی بهدست آمده بهصورت  2 Logبیان گردیدند.

بر پاسخهای ایمنی هومورال ،میکروبیولوژی روده و برخی از فراسنجههای
خونی جوجههای گوشتی طراحی و اجرا گردید.

مواد و روشکار
آزمایش حاضر در فارم پردیس ابوریحان-دانشگاه تهران در سال 1394
اجرا گردید .تعداد  480قطعه جوجه خروس گوشــتی ســویه راس  308در
قالب یک طرح کام ً
ال تصادفی با آزمایش فاکتوریل ( 2×5چهار تکرار و 12
قطعه جوجه گوشتی به ازاء هر تکرار) استفاده شد .سالن پرورش به صورت
سیستم قفس بود .دو فاکتور آزمایشی شامل دو منبع روغن گیاهی (روغن
سویا و روغن کلزا) و منابع آنتیاکســیدان (اسانسهای رزماری ،آویشن و
مرزه هر کدام در سطح  300 mg/kgو ویتامین  Eبه میزان 200 mg/kg
جیره و بدون آنتیاکسیدان) بودند.جیرههای آزمایشی براساس ذرت-کنجاله
سویا برای دورههای مختلف آغازین (10-1روزگی) ،رشد ( 24-11روزگی) و
پایانی ( 42-25روزگی) با استفاده از نرمافزار جیره نویسی  UFFDAتنظیم
گردیدند (جدول .)۱
شــرایط محیطی برای همه گروههای آزمایشــی یکســان بود .برنامه
واکسیناســیون بر اســاس توصیه دامپزشــک و آلوده بودن منطقه پرورش
طبق جدول  2اجرا شد .اسانسهای رزماری ،آویشن و مرزه از شرکت باریج
اسانس (کاشان) تهیه شد .آنالیز شیمیایی اسانسهای گیاهی توسط دستگاه
 GC/MASSانجام گردید .اسانسها ابتدا با روغن کلزا و سویا مورد استفاده
در جیره مخلوط شده و پس از آن مخلوط همگن حاصل به جیره اضافه شد.
به منظور بررسی فراسنجههای بیوشیمیایی خون ،در پایان آزمایش (42
روزگی) از هر تکرار دو پرنده با وزن نزدیک به میانگین تکرار انتخاب و مقدار
 cc 4خون از طریق ســیاهرگ بال از هر پرنده گرفته شــد .سرم نمونهها به
کمک سانتریفیوژ با سرعت  5000دور در دقیقه و بهمدت  10دقیقه در دمای
 25 °Cجدا شد .میزان کلسترول تام و تریگلیسریدهای سرم با استفاده از
کیت آنزیمی شرکت زیست شیمی و دستگاه اتوآناالیزر ،بر حسب میلیگرم

همچنین در سن  23روزگی ،دو قطعه پرنده از هر تکرار با  1میلیلیتر
سوسپانسیون  7درصد گلبول قرمز گوسفندی ( )SRBCاز طریق عضله ران
( ml 0/5در هر عضله) مورد تزریق واقع شده ،و تزریق در روز  33نیز تکرار
گردید .در روزهای  29و  ،42از پرندگان مذکور (دو قطعه به ازاء هر قفس)،
خونگیری بهعمل آمد .سرم نمونههای خون با  10دقیقه سانتریفیوژ با سرعت
 5000دور در دقیقه جدا گردیده و تا انجام آزمایش تعیین میزان آنتیبادی،
به صورت منجمد در دمای  -20 °Cنگهداری شد .تیترهای آنتی بادی علیه
 SRBCبا استفاده از روش آگلوتیناسیون مورد سنجش قرار گرفتند .تیترهای
آنتیبادی اندازهگیری شــده ،به صورت  Log2عکس باالترین رقتی که در
آن آگلوتیناسیون کامل اتفاق افتاده بود ،بیان گردیدند (.)1
برای بررســی شــمارش تفکیکی گلبولهای ســفید ،در پایــان دوره
آزمایش ،از دو پرنده در هر تکرار خونگیری به عمل آمد و نمونههای خون
در لولههای حاوی هپارین نگهداری شــد و شــمارش تفکیکی گلبولهای
ســفید خون بــا روش رنگآمیزی رایت مطابق با آزمایــش  Mahdaviو
همکاران در سال  2010مورد سنجش قرار گرفت.
به منظور شمارش باکتریایی 1 ،گرم مواد دفعی از محل ایلئوم پرندههای
کشــتار شــده در انتهای دوره (از هر تکرار یک پرنده) برداشــته شد و به 5
 mlمحلول گلیســرین اضافه کرده سپس نمونهها فریز شدند .برای انجام
آزمایش از روش( CFUشمارش تعداد کلنی) در محلول استریل بافر فسفات
استفاده گردید .در آزمایشــگاه ظروف حاوی نمونه ،به مدت نیم ساعت در
دمای اتاق قرار داده شدند تا به آرامی یخ آن آب شود و به باکتریها شوک
وارد نشــود .سپس توســط ورتکس هم زده شدند تا باکتریها از نمونه جدا
شــده و در محیط مایع آزاد شــوند .برای این عمل  g 1نمونه به  9 mlبافر
فســفات اضافه و سریهای رقت با ضریب رقیقسازی  10تهیه شد .از هر
کدام از رقتها  35 µlبه هر کدام از محیطهایی کشــت اختصاصی تلقیح
شد .محیطهایی کشت مورد استفاده بهصورت تجاری از شرکت مرک آلمان
تهیه شدند .مقدار مورد نیاز از محیط کشت پس از تهیه ،در اتوکالو استریل
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و پس از رســیدن دمای محیط کشــت به  ،45 °Cبه پتری دیشها منتقل

نســبت به سایر تیمارهای اســانسهای آویشــن و مرزه بود (.)P>0/001

شــده و مورد استفاده قرار گرفت .برای شمارش باکتریهای اسیدالکتیک

پایینترین سطح تریگلیسیرید خون درتیمار حاوی اسانس رزماری نسبت

از محیط کشــت ام آر اس آگار ( )MRSاســتفاده شد و مدت  72ساعت در

به سایر تیمارها مشاهده شد (.)P>0/001

دمای  37 °Cانکوباسیون انجام گردید .برای شمارش اشرشیاکلی از محیط

تیتر آنتیبادی سرم خون :اثر منابع مختلف آنتیاکسیدان و روغنهای

کشــت مکانکی آگار ( )Mac agarاستفاده شــد و به مدت  24ساعت در

کلزا و سویا بر تیتر آنتیبادی علیه نیوکاسل و  SRBCدر طی پاسخهای اولیه

دمــای  37 °Cقرار گردید .پس از طی زمان انکوباســیون تعداد کلنیها بر

و ثانویه ،در جدول  4نشان داده شده است .یافتههای آزمایش حاضر بیانگر

روی پلتهای مربوط به رقتهایی که تعداد کلنیهایی بین  30تا  300عدد

آن است که هر چند استفاده از منابع مختلف آنتیاکسیدان و روغنهای کلزا

داشتند ،شمارش شدند .برای محاسبه تعداد باکتریها ،تعداد کلنی شمارش

و سویا در جیره ،تأثیری معنیداری بر تیتر آنتیبادی علیه  SRBCدر پاسخ

شــده براساس واحد کلنی شکل یافته در هر گرم نمونه در عکس رقتشان

ایمنی اولیه و ثانویه نگذاشت ،اما استفاده از منابع مختلف آنتیآکسیدان در

ضرب و لگاریتم آنها گرفته شد (.)17

جیره سبب افزایش پاسخهای ایمنی علیه نیوکاسل شد (.)P>0/001

دادههای به دســت آمده به صورت آزمایــش فاکتوریل  2×5در قالب

صفات ایمنی خون :اثر منابع مختلف آنتیاکسیدان و روغنهای کلزا و

طرح کام ً
ال تصادفی با  10تیمار و  4تکرار با استفاده از مدل خطی()GLM

سویا بر صفات ایمنی خون ،در جدول  5نشان داده شده است .هر چند شمارش

در نرمافزار  SASنسخه  9تجزیه آماری گردید .تفاوت بین میانگین تیمارها

تفکیکی اکثر گلبولهای سفید (لنفوسیت ،هتروفیل،مونوسیت،ائوزینوفیل و

بوسیله آزمون چند دامنهای توکی آزمون شد و معنیداری در سطح  5درصد

نســبت هتروفیل به لنفوسیت) تحت تأثیر منابع مختلف روغنهای کلزا و

مورد بررسی قرار گرفت.

سویا قرار نگرفت ،اما با اینحال منابع مختلف آنتیاکسیدان سبب افزایش

Yijk = µ + Ai + Bj + (AB)ij + eijk

عددی ()P=0/08درصد لنفوســیتهای خون و کاهش عــددی ()P=0/09

 =Yijkمقدار هر مشــاهده =µ ،میانگین مشــاهدات =Ai ،اثر ســطح

درصد هتروفیلهای خون در یک ســطح حاشیهای گردید .از سوی دیگر،

 iاز عامــل ( Aمنبــع روغــن گیاهی) =Bj،اثر ســطح  jاز عامــل ( Bمنبع

استفاده از منابع مختلف آنتیاکسیدان سبب کاهش معنیدارنسبت هتروفیل

آنتیاکسیدان) =)ij(AB ،اثر متقابل بین دو فاکتور  A×Bو  =eijkاثر خطای

به لنفوســیت ( )P>0/05شــد؛ اما تأثیر معنیداری بر میزان مونوســیتها

آزمایشی میباشد.

نداشــت .اســتفاده از ویتامین  Eدر جیره جوجههای گوشتی سبب کاهش

نتایج
ترکیبات مؤثره اسانسهای گیاهی :طبق آنالیز شیمیایی اسانسهای
گیاهی توســط دستگاه  ،GC/MASSاسانس رزماری دارای  24/92درصد
آلفا پینن و  15درصد ســینئول ،اسانس آویشن دارای  28/53درصد تیمول
و  25/06درصد کارواکرول و اســانس مرزه دارای  50/46درصد کارواکرول
میباشد.
فراســنجههای بیوشــیمیایی خون :اثر منابع مختلف آنتیاکسیدان و
روغنهای کلزا و ســویا بر فراســنجههای بیوشــیمیایی خون ،در جدول 3
نشان داده شده است .در این مطالعه ،منابع مختلف روغنهای کلزا و سویا
تأثیری بر فراسنجههای بیوشیمیایی خون نداشت .با اینحال منابع مختلف
اســانسهای رزماری ،آویشن و مرزه ســبب افزایش معنیدار ()P>0/001
سطح  HDLو کاهش معنیدار ( )P>0/001سطح  LDLسرم خون نسبت

معنــیدار درصد ائوزینوفیلهای خون شــد و باالترین درصد ائوزینوفیلها
در تیمارهای حاوی اســانسهای رزماری و مرزه نسبت به تیمار ویتامین E
مشاهده گردید (.)P>0/05
جمعیــت میکروبــی روده :اثــر منابع مختلف روغنهای کلزا و ســویا
و ترکیبات آنتیاکســیدانی بر جمعیت میکروبی ایلئوم در جدول  6نشــان
داده شــده اســت .اگرچه جمعیت میکروبی روده تحت تأثیر منابع مختلف
روغنهای کلزا و ســویا قرار نگرفت ،اما با اینحال اســانسهای رزماری و
آویشــن سبب کاهش معنیدار ( )P>0/05نسبت باکتریهای اشرشیاکلی
به الکتوباسیلوسها شــد .بهعالوه تیمار بدون آنتیاکسیدان حاوی روغن
کلزا باالترین نسبت باکتریهای اشرشیاکلی به الکتوباسیلوسها را نسبت
به سایر تیمارها (بجز تیمار ویتامین  Eحاوی روغن سویا) داشت (.)P>0/01

بحث

به تیمارهای بدون آنتیاکســیدان و ویتامین  Eگردید .اختالف معنیداری

فراسنجههای بیوشیمیایی خون:در این تحقیق ،استفاده از اسانسهای

بین تیمارهای بدون آنتیاکسیدان و ویتامین  Eاز نظر سطح  HDLمشاهده

رزمــاری ،آویشــن و مرزه در جیره جوجههای گوشــتی تأثیر معنیداری بر

نشد ولی تیمار ویتامین  Eدارای سطح  LDLپایینتری نسبت به تیمار بدون

فراسنجههای بیوشیمیایی خون گذاشت .بطوریکه استفاده از اسانسهای

آنتیاکســیدان بود ( .)P>0/001همچنین ،تیمارهای حاوی اســانسهای

رزماری ،آویشن و مرزه در جیره باعث افزایش سطح  HDLو کاهش سطح

رزماری ،آویشــن و مرزه دارای پایینترین سطح کلسترول نسبت به تیمار

 LDLسرم خون شد .همچنین استفاده از اسانس رزماری در جیره جوجههای

بدون آنتیاکسیدان بودند و اسانس رزماری دارای کمترین سطح کلسترول

گوشتی باعث کاهش معنیدار کلسترول و تریگلیسرید سرم خون نسبت

محمدعلی عباسی و همکاران ،اثر آنتیاکسیدان و روغن گیاهی بر ایمنی
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جدول  .1ترکیب جیره غذایی پایه دورههای مختلف رشدی در جوجههای گوشتی* .ترکیب مکمل ویتامینی استفاده شده به ازای هر کیلوگرم شامل  3500000:واحد بینالمللی ویتامین 1000000 ،A
واحد بینالمللی ویتامین  9000 ،D3واحد بین-المللی ویتامین  mg 900 ،Eویتامین تیامین mg 3300،ویتامین ریبوفالوین mg 5000 ،ویتامین اسید پانتوتنیک mg 15000 ،ویتامین نیاسین150 ،
 mgویتامین پیریدوکسین mg 500 ،ویتامین  mg 7/5 ،B9ویتامین mg B12،1000منادیون mg 250000 ،کولین mg 500 ،بیوتین میباشد.
**ترکیب مکمل معدنی استفاده شده به ازای هر کیلوگرم شامل g 40 :منگنز g 20 ،آهن g 4 ،مس mg 400 ،ید mg 33880 ،روی.
دوره رشد(  11-24روزگی)

دوره پایانی( 25 -42روزگی)

دوره آغازین( 1-10روزگی)

اجزای جیره (درصد)
ذرت

50/73

57/03

63/92

کنجاله سویا

35/88

29/99

24/29

کنجاله کلزا

5/00

5/00

4/00

روغن گیاهی

4/00

4/00

4/00

دی کلسیم فسفات

1/73

1/54

1/29

کربنات

1/12

1/06

0/99

دیال-متیونین

0/35

0/27

0/29

ال -لیزین هیدروکلراید

0/24

0/16

0/27

نمک

0/25

0/25

0/25

مکمل ویتامینی*

0/3

0/3

0/3

مکمل مواد معدنی**

0/3

0/3

0/3

انرژی قابل سوخت وساز (کیلوکالری بر کیلوگرم)

2921

2997

3076

پروتئین خام

22/2

19/98

17/78

فسفر قابل استفاده

0/48

0/43

0/38

کلسیم

1/01

0/85

0/75

کلر

0/21

0/21

0/23

مواد مغذی محاسبه شده (درصد)

سدیم

0/15

0/13

0/12

متیونین

0/69

0/56

0/56

متیونین+سیستئین

1/03

0/80

0/77

لیزین

1/38

1/04

0/98

ترئونین

0/9

0/86

0/78

 -3هیدروکســی -3متیل گلوتاریل کوآنزیــمآ ردوکتاز را تعدیل مینمایند

جدول .2برنامه واکسیناسیون جوجههای گوشتی.
نوع واکسن

سن تجویز

روش واکسیناسیون

برونشیت H120

 1روزگی

چشمی

نیوکاسل B1

 8روزگی

آشامیدنی

گامبرو

 12روزگی

آشامیدنی

نیوکاسل-السوتا

 16روزگی

آشامیدنی

برونشیت

 22روزگی

آشامیدنی

به ســایر تیمارهای آزمایشــی گردید ( .)P>0/001نحوه تأثیر اسانسها بر
کلســترول سرم خون ممکن اســت بهطور غیرمستقیم از طریق تأثیری بر
باکتریهای موجود در دســتگاه گوارش باشد بطوریکه اسانسهای گیاهی
میتوانند رشد و نمو بسیاری از گونههای باکتریایی بیماریزا و غیربیماریزا را
در روده کنترل کرده و محدود نمایند .بهعالوه ،اسانسها به طور مستقیم،
یعنی از طریق تأثیری بر سنتز درونزادی کلسترول ،نیز میتوانند بر میزان
کلسترول سرم خون تأثیری گذارند .مهار کامل سنتز کلسترول ،نیاز به دو
تنظیم کننده دارد که عبارتند از :کلســترول مشــتق شده از  LDLو یا یک
ترکیب غیراسترول مشتق شده از موالونات که هر دو ترکیب فعالیت آنزیم

( .)15کاهش در ســطح کلســترول میتواند بهدلیل جذب کلسترول توسط
الکتوباسیلها و یا دفع کلســترول بههمراه اسیدهای صفراوی غیرمزدوج
باشــد .بنابراین جیلیالند و همکاران در ســال  ،1985این فرضیه را مطرح
نمودند که برخی گونههای الکتوباسیلوس قادرند کلسترول را وارد غشای
پالســمایی خود نمایند و بدین ترتیب سبب کاهش جذب کلسترول توسط
میزبانشوند ( )14که با نتایج حاصل از این تحقیق که در آن اسانسهای
گیاهی سبب کاهش معنیدار ( )P>0/05نسبت باکتریهای اشرشیاکلی به
الکتوباسیلوسها شد ،مطابقت دارد.
در ارتباط با تأثیر اســانسها بر تریگلیســیریدهای ســرم خون نتایج
ضدونقیضی وجود دارد .در برخی از این مطالعات ،استفاده از اسانسها تأثیری
بر تریگلیسیریدهای سرم خون نداشته است ( )25و در برخی سبب کاهش
( )24تریگلیسیریدهای سرم خون شده است .کاهش غلظتتریگلیسرید
ســرم در اثر افزودن مواد فعال آویشن به جیره توسط  Al-Kassieدر سال
 2009گزارش شــد و اثرات هیپوکلسترومیک تیمول و کارواکرول به مهار
آنزیم -3هیدروکســی3-متیل گلوتاریل-کوآنزیــمآ ردوکتاز کبدی مربوط
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جدول  .3اثر منابع مختلف آنتیاکســیدان و روغنهای گیاهی بر فراســنجههای بیوشــیمیایی سرم خون ( )mg/dlجوجههای گوشــتیa.b.c .میانگینهای دارای حروف غیر مشابه در هر ستون دارای
اختالف معنیدار ( )P>0/05میباشند :HDL.لیپوپروتئین با چگالی باال :LDL،لیپوپروتئین با چگالی پایین :SEM ،خطای استانداردمیانگین.
کلسترول

تری گلیسیرید

HDL

LDL

تیمار  /اثرات اصلی
روغن سویا

140/4

62/5

87/3

41/5

روغن کلزا

140/3

62/9

87/3

42/6

0/19

0/44

0/32

0/45

منبع روغن گیاهی

SEM
منبع آنتی اکسیدان
ویتامین E

140/9 ab

62/3 b

84/1 b

43/7 b

رزماری

138/9 d

58/1 c

90/4 a

38/4 c

آویشن

139/9

a

64/9

a

89/9

c

39/8

140/4

b

62/4

a

89/2

c

39/1

مرزه

c

bc

بدون آنتی اکسیدان

141/5 a

65/9 a

82/9 b

49/2 a

SEM

0/29

0/70

0/51

0/70

روغن سویا*ویتامین E

141/2

62/6

84/5

44/2

روغن سویا*اسانس رزماری

139/0

56/2

90/4

38/1

اثر متقابل منبع روغن گیاهی*منبع آنتی اکسیدان

روغن سویا*اسانس آویشن

139/8

65/7

89/9

39/8

روغن سویا*اسانس مرزه

140/5

62/1

88/3

38/6

روغن سویا*بدون آنتی اکسیدان

141/3

65/9

83/2

46/9

روغن کلزا*ویتامین E

140/7

62/0

83/7

43/2

روغن کلزا *اسانس رزماری

138/9

59/9

90/5

38/7

روغن کلزا *اسانس آویشن

139/9

64/0

89/8

39/8

روغن کلزا *اسانس مرزه

140/3

62/7

90/00

39/7

روغن کلزا *بدون آنتی اکسیدان

141/6

66/1

82/7

51/4

SEM

3/08

0/99

0/72

0/99

منبع روغن گیاهی

0/77

0/46

0/93

0/11

منبع آنتی اکسیدان

0/0001

0/0001

0/0001

0/0001

منبع روغن گیاهی * منبع آنتی اکسیدان

0/051

0/12

0/47

0/11

P-value

دانســته شــد .بهعالوه کارواکرول (از مواد مؤثره آویشــن) باعث تحریک

تریگلیسیرید کبد شدند ،که این عمل از طریق مهار فعالیت آنزیم دلتا-9-

رشــد و تکثیر الکتوباسیلها میشود .الکتوباسیلها نقش مهمی در بهبود

دسچوراز و کاهش ترشح لیپوپروتئین با دانسیته بسیار پایین ( )VLDLاز کبد

فراسنجههای خونی و کاهش لیپیدهای ســرم دارند ( .)39در این مطالعه،

به پالسما انجام میپذیرد ( .)33با این حال در آزمایش حاضر ،با استفاده از

افزودن اسانس رزماری سبب کاهش تریگلیسیریدهای سرم خون شد که

منابع مختلف روغنهای کلزا و سویا ،تغییری بر فراسنجههای بیوشیمیایی

میتواند بیانگر تأثیر این اسانس بر هضم و جذب تریگلیسیریدهای جیره

ســرم خون مشاهده نگردید .عدم تأثیر روغنهای گیاهی بر فراسنجههای

باشد.

بیوشیمیایی خون ممکن است به غلظتهای پایین اسیدهای چرب امگا 3

نتایج تحقیقات مختلف نشان میدهد که مصرف چربیهای مختلف

در ماهیچهها و بهخصوص عدم حضور کافی متابولیتهای اسیدهای چرب

موجــب ایجاد تغییراتــی در پارامترهــای خونی طیور میگــرددSanz .و

امگا 3بلندزنجیر مربوط باشــد .بهعالوه اختالف بین مطالعات بر محتوای

همکاران در ســال  2000در تحقیق خود نشــان دادند که نمونههای سرم

لیپیدهای سرم خون میتواند مربوط به ژنتیک یا اختالف در جیرهها باشد.

خون جوجههای تغذیه شــده با روغن کانوال ،نســبت به روغنهای سویا و

نتایج مطالعه حاضر با نتایج مطالعه  Washburnو  Nixدر ســال 1974

آفتابگردان ،بیشــترین میزان تریگلیســیرید و  LDLرا داشتند .همچنین

در توافق است.

اســیدهای چرب غیراشــباع با چندیــن پیوند دوگانــه ( )PUFAبخصوص

تیتر آنتیبادی ســرم خون :در طیــور ،بهبود ایمنی برای جلوگیری از

اســید لینولئیک و اســید لینولنیک ،موجب کاهش سنتز اسیدهای چرب و

بیماریهای عفونی بســیار مهم اســت .عوامل گوناگونی مانند نارســایی

محمدعلی عباسی و همکاران ،اثر آنتیاکسیدان و روغن گیاهی بر ایمنی
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جدول  .4اثر منابع مختلف آنتیاکســیدان و روغنهای گیاهی بر تیتر آنتی بادی ســرم خون جوجههای گوشــتیa.b.c .میانگینهای دارای حروف غیر مشــابه در هر ســتون دارای اختالف معنیدار
( )P>0/05میباشند :SRBC .سلول قرمز خون گوسفندی :SEM ،خطای استانداردمیانگین.
تیمار  /اثرات اصلی

تیتر آنتیبادی علیه ویروس بیماری نیوکاسل

تیتر آنتیبادی علیه  SRBCدر پاسخهای
ایمنی اولیه

تیتر آنتیبادی علیه  SRBCدر پاسخهای
ایمنی ثانویه

منبع روغن گیاهی
6/33

روغن سویا

3/87

6/20

روغن کلزا

3/73

6/10

5/87

SEM

0/22

0/24

0/18

ویتامین E

4/33 a

5/67

6/50

رزماری

a

4/33

6/33

5/50

آویشن

a

3/83

6/33

6/00

مرزه

4/17 a

6/33

6/00

بدون آنتی اکسیدان

2/33

6/17

6/50

0/35

0/39

0/29

منبع آنتی اکسیدان

SEM

b

اثر متقابل منبع روغن گیاهی*منبع آنتی اکسیدان
روغن سویا*ویتامین E

4/67

6/00

6/67

روغن سویا*اسانس رزماری

3/67

6/00

5/67

روغن سویا*اسانس آویشن

2/33

6/67

6/00

روغن سویا*اسانس مرزه

4/33

6/33

6/33

روغن سویا*بدون آنتی اکسیدان

4/33

6/00

7/00

روغن کلزا*ویتامین E

4/00

5/33

6/33

روغن کلزا *اسانس رزماری

5/00

6/67

5/33

روغن کلزا *اسانس آویشن

2/33

6/00

6/00

روغن کلزا *اسانس مرزه

4/00

6/33

5/67

روغن کلزا *بدون آنتی اکسیدان

3/33

6/33

6/00

0/49

0/55

0/41

SEM
P-value
منبع روغن گیاهی

0/08

0/67

0/85

منبع آنتی اکسیدان

0/003

0/69

0/12

منبع روغن گیاهی * منبع آنتی اکسیدان

0/19

0/67

0/78

واکسیناســیون ،عفونتهای حاصل از بیماریهای سرکوبگر ایمنی بدن و

بدن را باال ببرند .در مطالعه دیگری اضافه نمودن مرزه به جیره جوجههای

استفاده نادرست از آنتیبیوتیکها میتواند نقص ایمنی را القا نماید .استفاده

گوشتی،تیتر بیماری نیوکاسل جوجههای گوشتی را افزایش داد ،زیرا سطوح

از محرکهــای ایمنی یک راه حل برای بهبــود ایمنی حیوانات و کاهش

باالی ویتامین Aو ویتامین  Eدر این گیاه نقش مثبتی در تولید آنتیبادی،

حساســیت آنها به بیماریهای عفونی اســت ( .)6در این تحقیق ،نشــان

افزایش سطح آنتیبادی ســرم و فعالیت فاگوسیتوز سلولهای ایمنی ایفا

داده شد که آنتیاکســیدانها در بهبود سیستم ایمنی بدن مؤثر میباشند.

میکند ( .)38در مطالعه  Rahimiو همکاران در سال  2011نیز استفاده از

افزایش پاســخ به ویروس نیوکاســل در گروههای آنتیاکســیدانی انتظار

سیر در جیره جوجههای گوشتی ،سبب بهبود تیتر آنتیبادی علیه ویروس

میرفت ،زیرا این آنتیاکســیدانها سیســتم ایمنی غیراختصاصی بدن را

نیوکاســل گردید .فالونوئیدها و ترکیبات پلیفنولیک چندین اثر دارویی از

تحریک میکنند .مشــابه با این تحقیق ،در مطالعه Hongو همکاران در

جمله فعالیت آنتیاکســیدانی ،مهار آزاد شدن هیستامین از ماستسلها و

سال  2012نیز تیتر آنتیبادی علیه گلبولهای قرمز گوسفندی تحت تأثیر

مهار متابولیســم اسید آراشیدونیک را نشان میدهند .بنابراین بهبود پاسخ

روغنهای مختلف کلزا و ســویا قرار نگرفــت .گیاهان غنی از فالونوئیدها

ایمنی در این بررسی در گروه اسانسهای رزماری ،آویشن و مرزه ،احتما ً
ال

مانند آویشــن (آویشــن باغی) فعالیت ویتامین Cرا گسترش میدهند که

مربوط ترکیبات فنولی موجود در این ترکیبات میباشد .از طرفی ویتامین E

بهعنوان آنتیاکسیدان عمل و بنابراین ممکن است عملکرد سیستم ایمنی

با حفاظت از سلولهایی مانند لنفوسیتها ،ماکروفاژها و سلولهای پالسما
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جدول  .5اثر منابع مختلف آنتیاکســیدان و روغنهای گیاهی بر صفات ایمنی خون جوجههای گوشــتی a.b.cمیانگینهای دارای حروف غیر مشــابه در هر ســتون دارای اختالف معنیدار ()P>0/05
میباشند :SEM.خطای استانداردمیانگین.
یمار  /اثرات اصلی

لنفوسیت

مونوسیت

هتروفیل

ائوزینوفیل

نسبت هتروفیل به لنفوسیت

منبع روغن گیاهی
روغن سویا

60/6

10/9

26/5

1/9

0/44

روغن کلزا

60/0

9/8

27/7

2/5

0/46

SEM

1/21

0/71

1/00

0/23

0/02

ویتامین E

62/7

10/8

25/3

1/2 b

0/41 b

رزماری

60/3

11/2

25/7

a

2/8

b

0/43

آویشن

62/0

8/8

27/0

ab

2/2

b

0/43

مرزه

61/3

9/7

26/2

2/7 a

0/43 b

بدون آنتی اکسیدان

55/2

11/3

31/3

2/2

0/56

1/92

1/13

1/58

منبع آنتی اکسیدان

SEM

ab

0/36

a

0/03

اثرمتقابل منبع روغن گیاهی*منبع آنتیاکسیدان
روغن سویا*ویتامین E

65/0

روغن سویا*اسانس رزماری

59/3

11/7

روغن سویا*اسانس آویشن

63/7

7/7

روغن سویا*اسانس مرزه

60/0

11/0

26/0

روغن سویا*بدون آنتی اکسیدان

55/0

11/7

32/0

1/33

روغن کلزا*ویتامین E

60/3

9/0

28/7

2/00

روغن کلزا *اسانس رزماری

61/3

10/7

25/0

3/00

0/34

12/7

22/0

0/33

26/3

2/66

0/44

26/3

2/33

0/42

2/66

0/44
0/58
0/47
0/41

روغن کلزا *اسانس آویشن

60/3

10/0

27/7

2/00

0/45

روغن کلزا *اسانس مرزه

62/7

8/3

26/3

2/66

0/41

روغن کلزا *بدون آنتی اکسیدان

55/3

11/0

30/7

3/00

0/55

SEM

2/71

1/60

2/24

0/52

0/05

P-value
منبع روغن گیاهی

0/73

0/27

0/43

0/06

0/56

منبع آنتی اکسیدان

0/08

0/48

0/09

0/04

0/04

منبع روغن گیاهی * منبع آنتی اکسیدان

0/59

0/41

0/39

0/19

0/46

در برابر صدمات اکسیداتیو و افزایش فعالیت و تکثیر این سلولها در پاسخ

که روغن ماهی تغذیه نمودند نســبت بــه روغنهای گیاهی باالتر بود ،اما

ایمنی نقش دارد .همچنین از طریق تحریک فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز

پاسخهای ایمنی ســلولی پایینتر بود .در میان اسیدهای چرب ،اسیدهای

و نوتروفیلها ،سیســتم ایمنی را تقویــت میکند و باعث تحریک فعالیت

چــرب  3-nو  6-nبهعنوان تقویت کننده سیســتم ایمنی عمل میکنند.

لنفوســیتهای  Tمیشــود .ویتامین  Eدر تعدیل واکنشهای متابولیسمی

اســیدهای چــرب  6-nبهعنوان فاکتــور پیش التهابی و اســیدهای چرب

اسید آراشــیدونیک از راه واکنشهای سیکلوژناز و لیپوکسیناژ نقش دارد،

 3-nبهعنــوان فاکتور ضدالتهابی عمل و به این واســطه بر وظایف ایمنی

بنابراین ویتامین  Eتولید پروســتاگالندین  E2را از طریق متابولیســمهای

و واکنشهای التهابی در حیوانات و انسانها تأثیر میگذارند .اسیداولئیک

ذکر شده کاهش میدهد و پروستاگالندین  E2یک عامل کاهنده عملکرد

بهواســطه فعالسازی مسیرهای مختلف ایمنی ســلولی دارای وظایف ضد

سیستم ایمنی است (.)22

التهابی میباشد .بهعالوه ،اســیدلینولئیک تولید آنتی بادی در جوجههای

پاسخهای ایمنی پرندگان به واسطه تأثیر بر تکثیر لنفوسیتها و تولید

گوشــتی را افزایش و بنابراین بر سیســتم ایمنی جوجههای گوشتی تأثیر

آنتیبادیها میتواند بهصورت قابل مالحظهای تحت تأثیر منبع چربی جیره

میگــذارد ( .)5بــا اینحــال در آزمایش حاضــر اســتفاده از منابع مختلف

و ترکیب اسیدهای چرب آن قرار گیرد ( Fritsche .)12و همکاران در سال

روغنهای کلزا و ســویا تأثیری بر تیتر آنتیبادی علیه ویروس نیوکاســل

 1991در تحقیق خود ســطوح باالیی از منابع مختلف روغن را اســتفاده و

و  SRBCنداشــت .دلیل این امر میتواند به دلیل سطح ناکافی روغنهای

گزارش نمودند که پاسخهای ایمنی هومورال در مقابل  SRBCدر پرندگانی

گیاهی در جیره و یا منابع این روغنهای گیاهی باشــد زیرا ســطح و منبع

محمدعلی عباسی و همکاران ،اثر آنتیاکسیدان و روغن گیاهی بر ایمنی
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جدول  .6اثر منابع مختلف آنتیاکســیدان و روغنهای گیاهی بر جمعیت میکروبی ایلئوم روده جوجههای گوشــتیa.b.c .میانگینهای دارای حروف غیر مشــابه در هر ســتون دارای اختالف معنیدار
( )P>0/05میباشند :SEM.خطای استانداردمیانگین.

اشرشیاکلی

الکتوباسیل

اشرشیاکلی/الکتوباسیل

روغن سویا

6/36

5/90

0/93

روغن کلزا

6/42

5/99

0/93

0/101

0/091

0/003

تیمار  /اثرات اصلی
منبع روغن گیاهی

SEM
منبع آنتی اکسیدان
ویتامین E

6/36

5/96

0/937 ab

رزماری

6/28

5/80

0/923 b

آویشن

6/60

6/10

b

0/924

ab

0/928

مرزه

6/30

5/85

بدون آنتی اکسیدان

6/40

6/03

0/942 a

SEM

0/160

0/144

0/005

روغن سویا*ویتامین E

6/26

5/96

0/951 abc

روغن سویا*اسانس رزماری

6/26

5/80

c

0/925

روغن سویا*اسانس آویشن

6/63

6/06

c

0/914

روغن سویا*اسانس مرزه

6/26

5/76

0/920 c

روغن سویا*بدون آنتی اکسیدان

6/36

5/93

c

0/931

روغن کلزا*ویتامین E

6/46

5/96

c

0/922

روغن کلزا *اسانس رزماری

6/30

5/80

0/920 c

روغن کلزا *اسانس آویشن

6/56

6/13

0/933 c

روغن کلزا *اسانس مرزه

6/33

5/93

bc

0/936

روغن کلزا *بدون آنتی اکسیدان

6/43

6/13

0/954 a

SEM

0/226

0/203

0/007

منبع روغن گیاهی

0/68

0/51

0/28

منبع آنتی اکسیدان

0/65

0/57

0/03

منبع روغن گیاهی * منبع آنتی اکسیدان

0/98

0/98

0/004

اثر متقابل منبع روغن گیاهی*منبع آنتی اکسیدان

P-value

 PUFA 3-nمیتوانــد تولیــد آنتیبادیها را در پرنــدگان تحت تأثیر قرار

میباشــند (خصوصًا لنفوســیتهای نوع  .)Bهمچنین نسبت هتروفیل به

دهد بطوریکه اســیدهای چرب  3-nبلندزنجیر ماننــد دوکوزاهگزانوئیک

لنفوســیت بهعنوان معیاری از شرایط استرس و بحرانی برای موجودات در

اسید و ایکوزاپنتانوئیک اسید توانایی بیشتری در افزایش پاسخهای ایمنی

نظر گرفته میشود و یافتههای این تحقیق نشاندهنده تفاوت معنیداری

در مقایسه با آلفا لینولئیک اســید دارند .مشابه با تحقیق حاضر ،گزارشات

در این صفت در نتیج ه مصرف منابع مختلف آنتیاکســیدان اســت .بنا به

دیگری از تأثیرات غیرمعنیدار جیرههای غنی شده با آلفالینولئیک اسید بر

گزارش  Aroraو همکاران در ســال  ،2005اعتقاد براین است که گیاهان

تولید آنتیبادی وجود دارند ()42

دارویی بهعنوان منبع غنی ضداکسیداســیون و حذف کننده رادیکالهای

صفات ایمنی خون :در بسیاری از تنشهای محیطی و یا آلودگیهای

آزاد میباشــد و کاهش درصد هتروفیل خون میتواند به همین دلیل باشد.

میکروبی با حضور اندوتوکســینهای باکتریایی (مانند لیپوپلیساکاریدها)،

 Al-Kassieدر ســال  2010نشان داد که استفاده از اسانسهای آویشن و

نســبت هتروفیل به لنفوســیت معیار بســیار خوبی جهت برآورد وضعیت

زیره در جیره جوجههای گوشتی ،سبب افزایش معنیدار گلبولهای قرمز و

عملکــرد ایمنی ســلولی پرنــده اســت ( .)35با توجــه به افزایــش درصد

گلبولهای سفید خون و سبب کاهش معنیدار نسبت هتروفیل به لنفوسیت

لنفوسیتها ،بهدنبال استفاده از آنتیاکسیدانها در جیره ،این احتمال وجود

گردیدند .نســبت هتروفیل به لنفوسیتها شاخص مهمی در ارزیابی سطح

دارد کــه بهبود تیتر آنتیبادی علیه ویروس نیوکاســل ،مربوط به افزایش

ایمنی بدن میباشــد و هر چقدر این نسبت کمتر باشد به همین مقدار نیز

ســهم این دسته لوکوسیتی باشد که در حقیقت مسئول تولید آنتیبادیها

ســطح ایمنی باال بوده و احتمال مقاومــت در مقابل عوامل بیماریزا بهبود
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مییابد .سلولهای سفید خونی  ،CD8عوامل بیگانه خارجی شناخته شده

Helanderو همکاران در ســال  1998نشان دادند که تیمول موجود

هماننــد ویروس ،عفونت و تومور را از بین میبرند و ســلولهای کشــنده

در گیاه آویشــن و کارواکــرول موجود در پونه کوهــی از طریق کاهش در

طبیعی ،عوامل بیگانه را نابود میکنند .دانشــمندان نشان دادند اسانسها

 ATPداخل سلولی و افزایش در  ATPخارج سلولی سبب گسیختن غشاء

با افزایش لنفوسیتهای ســفید  CD8و سلولهای کشنده طبیعی ()NK

ســلول باکتری اشرشیاکلی میشــوند .این ترکیبات در اسانس رزماری نیز

باعث افزایش قدرت سیستم ایمنی میشوند و این امر بسیار مهم است ،چرا

وجود دارند .طی بررسی که توسط  Greatheadدر سال  2003انجام شده

که افزایش این سلولها توانایی بدن را در مقابل فساد و تخریب حاصل از

اســت ،فعالیت ضدمیکروبی اســانسهای گیاهی در شرایط درون تنی به

رادیکالهای آزاد افزایش داده و باعث افزایش مقاومت بدن در برابر بیماری

خاطر ماهیت چربی دوســتی آنها میباشد که باعث تخریب یکپارچگی و

و سرطان میشود.

ساختار غشــای باکتریایی از طریق غیرفعالسازی آنزیمهای خارج سلولی

شناســایی فاکتورهای تغذیهای که پاســخهای ایمنــی را تنظیم و بر

باکتریاییمیباشد.

حساســیت حیوانات بر بیماریهــای عفونی تأثیر میگذارنــد ،مورد توجه

بهعالوه ،ترکیب میکروبی دستگاه گوارش میتواند توسط فاکتورهای

تحقیقات گســتردهای هســتند .مســیرهای ارتباط درون ســلولی و خارج

محیطــی ،ژنتیک و مــواد در دســترس روده تحت تأثیر قــرار گیرد و این

ســلولی لوکوســیتها تحت تأثیر الگوی جیره تغذیهای ،نــوع مواد مغذی

جمعیت باکتریایی در روده ،برای ایجاد و حفظ سیستم ایمنی فعال ،بسیار

و ســطوح باالی برخی از مواد مغذی اســت .در همین راســتا نوع و نسبت

مهم هستند .بهعالوه ،میکروفلورای روده یک نقش بسیار مهم در سالمت

PUFAها بهواسطه عمل بر گیرندههای سلولی خاص و تغییرات در الگوی

دســتگاه گوارش بازی میکنــد و این جمعیت میکروبی بــه جیره غذایی

تولید ایکوزانوئیدها ،بر وظایف لوکوســیتها تأثیر میگذارند .نسبت باالی

بهعنوان منبع نهایی برای متابولیســم ترکیبات آلی وابســته است و تأثیر

اســیدهای چرب  6-n:3-nجیره ،پاســخهای ایمنــی را در جهت افزایش

چربیهای جیره بر ترکیب میکروفلورای روده بهواســطه تأثیر مســتقیم بر

آنتیبادی و کاهش پاسخهای التهابی انتقال میدهد (.)23

هضم و جذب مواد غذایی به وسیله پرندگان شناخته شده است .در آزمایش

جمعیت میکروبی روده :فلور میکروبی دستگاه گوارش نقش مهمی در

 Ghahremaniو همکاران در ســال  2017با اضافه کردن روغن ســویا

تغذیه ،سمزدایی ترکیبات مشخص ،رشد و حفاظت در مقابل باکتریهای

به جیره جوجههای گوشتی ،جمعیت الکتوباسیلوسها افزایش و جمعیت

پاتــوژن ایفا میکند .در جوجهها عــدم وجود میکروفلور طبیعی یک عامل

باکتریهای اشرشیاکلی کاهش یافت Freitas .و همکاران در سال 2008

اصلی برای ایجاد عفونت باکتریایی میباشــد .از طرفی مشخص شده که

گزارش کردند که اضافه کردن روغن ســویا میتواند سرعت رشد جمعیت

فلور میکروبی نرمال دســتگاه گوارش دارای آثار مثبتی بر سیســتم ایمنی

باکتریایی را حداکثر نماید Innis .و همکاران در سال  2006در تحقیق خود

بدن میباشد .اسانسها نقش شاخص و عملکردی مهمی در تغییر و اصالح

گزارش نمودند که روغن کانوال در جیره غذایی ،جمعیت باکتریهای اسید

میکروفلور رودهای و موضعی شدن باکتریهای پاتوژن ایفا میکنند .بهنظر

الکتیکی روده را افزایش داد .تأثیر چربی بر میکروفلورای دســتگاه گوارش

میرســد بیشترین خاصیت ضدمیکروبی در تمام اسانسهای مورد مطالعه

ممکن است بهدلیل تأثیر آن بر هضم ،ویسکوزیتی ،سطح  pHو انتقال مواد

از ترکیبهای مونوترپنی ناشــی میشــود Ouwehand .و همکاران در

مغذی در دستگاه گوارش باشد.

ســال  2010گزارش کردند که تحت شــرایط بیهــوازی ،چندین گون ه از

نتیجهگیــری کلی :یافتههای آزمایش حاضر بیانگر آن اســت که هر

کلستریدیوم پرفریژنس به کارواکرول و سینامآلدهید،سیترال ،لیموننها و

چند اســتفاده از روغنهای مختلف کلزا و سویا تأثیر معنیداری بر صفات

تیمول حســاس هستند Ouwehand .و همکاران در سال  2010به این

ایمنی و خونی جوجههای گوشــتی نداشت ،اما افزودن آنتیاکسیدانها به

نتیجه رسیدند که ترکیب تیمول و سینامآلدهید موجود در اسانسها میتواند

ترکیب غذایی جوجههای گوشــتی توانست پاســخهای ایمنی هومورال و

بهترین راه برای کنترل تکثیر باکتریهای بیماریزا باشند و بطور بالقوه به

صفات خونی را بهبود داده و نســبت هتروفیلها به لنفوسیتها و همچنین

سالمت روده کمک کند.

نسبت باکتریهای اشرشیاکلی به الکتوباسیلوسها را کاهش دهد .بنابراین

 Crodukو همکاران در ســال  2008گزارش کردند شمار کلیفرمها

بهنظر میرسد که استفاده از آنتیاکسیدانهای طبیعی در جیره جوجههای

و کل میکروبهای هوازی دستگاه گوارش جوجههای گوشتی تحت تأثیر

گوشتی،با افزایش لنفوسیتها و تیتر آنتیبادی سرم خون پرندگان ،میتواند

اســانسهای گیاهی قرار نگرفتند .اما از ســویی  Jangو همکاران در سال

سبب افزایش توان ایمنی و در پی آن افزایش سالمتی آنها گردد.

 2007نشان دادند که اسانسهای گیاهی سبب کاهش جمعیت اشرشیاکلی
شــدند ،اما بر جمعیت ســالمونال و الکتوباســیل تأثیری نداشتند .برخی از
افزودنیهای خوراکی دارای منشــا گیاهی ،مستقیم و یا غیره مستقیم ،اثر
قابلتوجهی بر میکروفلور دستگاه گوارشی میگذارند.

تشکر و قدردانی
نویسندگان از دانشگاه تهران-پردیس ابوریحان به خاطر حمایت مالی
برای اجرای این طرح کمال سپاس را دارند.
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Abstract:

BACKGROUND: Antioxidant compounds and unsaturated fatty acids play an important role

in improving the immune response and intestinal microflora in broiler chickens.
OBJECTIVES: The aim of this study was to investigate the effects of different sources of
antioxidant and soybean and rapeseed oils on humoral immune responses, intestinal microflora
and some of the blood parameters of broiler chicken.
METHODS: A total of 480 male broiler chicks (Ross 308) were randomly allocated in
a factorial arrangement (2×5) based on a completely randomized design with 10 treatments
and 4 replicates during 42 days of age. Experimental factors consisted of different sources of
antioxidant (rosemary, thymus and satureja essential oils at level of 300 ppm and vitamin E at
concentration 200 mg/kg and without antioxidant) and vegetable oils (soybean and rapeseed
oils at concentration of 4 percent of diet). Immune characteristics and intestinal microflora
population were evaluated.
RESULTS: The use of different soybean and rapeseed oils had no significant effect on antibody titer (P>0.05) but the use of antioxidants improved immune responses against Newcastle
disease (P<0.01). Also, the use of rosemary, thymus and satureja essential oils increased serum
level of blood high density lipoprotein and reduced blood low density lipoprotein (P<0.001).
Furthermore, the concentrations of cholesterol and triglyceride increased in without antioxidant treatment (P<0.001).Also, use of antioxidant treatments caused significant decrease of
heterophil to lymphocyte ratio (P<0.05), then these result are consistent with the immune response against Newcastle disease. Furthermore, escherichia coli to lactic acid bacteria ratio
increased in rosemary and thymus essential oils treatments compared with without antioxidant
treatment (P<0.05).
CONCLUSIONS: The use of dietary soybean and rapeseed oils did not have a significant
effect on different traits of broiler chicken, but adding dietary antioxidants improved immune
responses and intestinal microflora and in between different antioxidants, the use of essential
oils compared with vitamin E induced significant improvement of traits.
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