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 .1کارشناس ارشد فیزیولوژی دام ،گروه علوم دامی ،دانشکدۀ علوم دامی و صنایع غذایی ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان ،اهواز،
ایران
 .2دانشیار گروه علوم دامی ،دانشکدۀ علوم دامی و صنایع غذایی ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان ،اهواز ،ایران
 .3استادیار گروه علوم دامی ،دانشکدۀ علوم دامی و صنایع غذایی ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان ،اهواز ،ایران
 .4دانشیار گروه بهداشت و مواد غذایی ،دانشکدۀ دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
تاریخ پذیرش مقاله1394/05/31 :

تاریخ وصول مقاله1394/02/28:

چكيده
بهمنظور بررسی اثر سطوح گوناگون دان آنک ون بر عمللرد ،سک ت ایمنی ،ض اوکع آنتیاک کدانی ،و غلظع استروژن خون جوجههتای
گوشتی ،ت داد  192قط ه جوج یشروزۀ سوی رأس  308در قاوب طرح کامالً تصادضی با چهار تکمار ،چهار تلرار ،و  12ماتاهد در
هر تلرار بهمدت  42روز پرورش یاضتندی تکمارهای آزمایای شام سطوح صفر (شاهد) ،0/6 ،0/3 ،و  0/9درصد دان آنک ون در جکر
بودندی در 28روزگی تزریق گلبول قرمز گوسفندی ( )SRBCبه جوجهها انجام شد و در روزهای  35و  42پرورش ختونگکتری بترای
بررسی عکار آنتیبادی علکه  SRBCبه عم آمدی سطوح دان آنک ون باع

بهبود مقدار مصترف ختوراک و اضتزایش وزن جوجتههتای

گوشتی نادندی در دورۀ آغازین ،کمترین ضریب تبدی خوراک جوجههای گوشتی در تکمتار 0/3درصتد دانت آنک تون ماتاهد شتد

( ،)P>0/05ووی در دور های رشد و ک دورۀ پرورش ،سطوح دان آنک ون تأثکر مثبتی بر ضریب تبدی خوراک نداشعی دان آنک تون
باع

اضزایش عکار آنتیبادی علکه  SRBCجوجهها در 35روزگی شد ()P>0/05ی سطوح دان آنک ون موجب بهبتود ایمنتی ستلووی در

جوجهها نادی تکمار 0/3درصد دان آنک ون باع

اضزایش قدرت آنتیاک کدانی تام پالسمای جوجههتا در مقای ته بتا پرنتدگان گترو

شاهد شد ()P>0/05ی مکزان استروژن سرم خون جوجههتا در ستطوح  0/3و  0/6درصتد دانت آنک تون کتاهش داشتع ،امتا در ستطل
0/9درصد آن اضزایش یاضع ()P>0/05ی بهطورکلی ،اضزودن دان آنک ون به جکرۀ جوجههای گوشتتی هرچنتد باعت

بهبتود عمللترد و

پاسخ ایمنی سلووی جوجههای گوشتی ناد ،موجب اضزایش پاسخ ایمنی هومورال اووکه و توان آنتیاک کدانی تام خون جوجهها شدی
كلیدواژهها :استروژن ،دان آنک ون ،سک ت ایمنی ،عمللرد ،ض اوکع آنتیاک کدانیی

* نوی ند م ئول
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مقدمه

گکا عالو بر روغن ضراّر حاوی مقتداری ضالونوئکتد بتود ،

گوشع مرغ بهعنوان منب ی ارزان و مهذی در اغلب کاتورها

همننتتتکن دارای استتتکدهای چتتترب ،استکهماستتتترول،

از جملتته ایتتران متتورد استتتفادۀ جوامتتع ان تتانی استتعی از

استکهماستتتری استتتئارات ،استکهماستتترول پاومکتتتات ،و

دغدغههای ب کار مه صن ع پرورش طکور ،ازبکنبردن عوام

ترککبات پاومکتات کومارینی از خانوادۀ مواد ضنلی گکاهی بتا

بکماریزا و کاهش تلفات ناشی از مرگومکر طکور استع []7ی

خاصکع رقکقکنندۀ خون اسع و مقداری پروتئکن و قند نکز

از قرنها پکش گکاهان بهعنوان دارو و نجاتدهندۀ زنتدگی در

دارد []28 ،16ی آنتول خود بهتنهایی تهککر شکمکایی یاضتته و

خدمع بار بود انتدی از مزایتای استتفاد از گکاهتان دارویتی

به دی آنتول تبدی شتد کته ماتتق دیمتکت اتتان استعی

میتوان به کاربرد سادۀ آنها و نداشتن تتأثکرات جتانبی ستوء

درحقکقع دیآنتول اووکن ترککب سنتزی با تأثکر استتروژنی

اکثرشان بر عمللرد حکوانات و نکز عدم ابقتای بقایتای ماتر

بود و وجود دیآنتول در روغن ضراّر ،عام اصلی خاصکع

آنها در ضرآوردهای تووکدی اشار کتردی بتا استتفاد از انتواع

استروژنکلی اسع []16ی

ضرآورد های گکاهان دارویی ،میتوان از مزایای گوناگون آنها

در مطاو تتهای ،استتتفاد از دانتت آنک تتون در ختتوراک

مانند خواص درمانیشان در مصرفکنندگان سود بتردی اخکتراً

جوجههای گوشتی تأثکر م نتیداری بتر مکتزان اضتزایش وزن

گکاهان دارویی بهعنوان اضزودنیهای خوراکی در جکترۀ طکتور

بدن و ککفکع الشه نداشع و باع

کاهش خوراک مصترضی

بتترای بهبتتود عمللتترد و پاستتخ ایمنتتی پرنتتدگان بتتهجتتای

نکز شد ،ووی سبب اضتزایش تکتتر آنتتیبتادی علکته ویتروس

آنتیبکوتکشها بهکار میروند []10ی

آنفلوآنزا شد []19ی در مقاب  ،اضزودن دان آنک تون بته جکتر

آنک ون از گکاهان دارویی اسع کته کاربردهای متفتاوتی

باع

بهبود اضزایش وزن بدن جوجههای گوشتی شد ووی بر

در صنایع دارویی و غذایی دارد .آنک ون گکاهی استع علفتی

مقدار مصرف خوراک و ضریب تبدی خوراک بیتتأثکر بتود

یل اوه و دیپلویکد که به تکرۀ چتریان ت لق دارد []1ی مناأ ایتن

[]25ی استفاد از اسان

رازیانه در جکر که دارای مادۀ متؤثر

گکا سواح غربی دریای مدیترانته ،مصتر ،و آستکای صتهکر

ماابه با آنک ون اسع ،تأثکر مثبع م نیداری بر اضتزایش وزن

گتزارش شتد استعی در ایتران آنک تون در منتاطق غترب،

و ضریب تبدی خوراک جوجههای گوشتی داشع []17ی

کردستان ،و آذربایجان میرویدی نتام ستنتی آن آنک تون ،نتام

باتوجه به تأثکر گکا دارویی آنک ون بر عمللرد دستتها

عربی آن بزر اورازیانج ،رازیانج رومی ،حب اوحلو  ،و نامهای

گوارشتتتی و سک تتتت دضتتتاعی بتتتدن و نکتتتز خاصتتتکع

دیهر آن بادیان رومی ،شکرین بادیان (سبزوار) اسع []9ی

ضکتواستروژنکش آن بهدوک داشتن آنتول ،هتدف از پتژوهش

مکوۀ آنک ون مهمترین بخش قاب استفادۀ این گکا اسع

حاضر بررسی تأثکر اضزودن سطوح گوناگون دان آنک ون به

که موجب بهبود عمللترد گوارشتی و ت لکن اسپاس های

جکرۀ جوجه های گوشتی بر عمللرد ،سک ت ایمنی ،ض اوکع

م د و رود متتیشتتود و در درمان ماتتلالت تنف تتی و

آنتیاک کدانی ،و مکزان استروژن خون جوجهها بودی

اشتتتهاآور استفاد متتیشتتود []1ی روغتتنهتتای ضتتروری از
مهمترین مواد مؤثر این گکا اسع که مقتدار آن بتکن دو تتا

مواد و روشها

2/5درصد اسع []28ی ق مع عمدۀ این روغن را آنتول بتا

در آزمایش حاضر ،از ت تداد  192قط ته جوجت یتشروز

80-90درصتتد ،متکتت کتتاویلول ،انتتک کتتتون ،کتتووکن،

سوی رأس  308با متوس وزن  44گرم بهمدت شش هفته

انک آودئکد ،انک کشاسکد ،و دیآنتول تالک می دهدی ایتن

در قاوب طرح کامالً تصادضی با چهار تکمار ،چهار تلرار ،و
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 12پرند در هر تلترار استتفاد شتدی تکمارهتای آزمایاتی

شد اسعی در تمام مدت آزمایش ،آب و خوراک بهصورت

شام جکرۀ پایه (شاهد) و سطوح گونتاگون دانت آنک تون

آزاد در اختکار پرندگان قرار گرضعی مقدار خوراک مصترضی

( ،0/6 ،0/3و 0/9درصد) بودند که بهصورت سرک به جکر

و وزن پرنتتدگان هفتهتتی انتتداز گکتتری و ضتتریب تبتتدی

اضاضه شدندی جکر های آزمایای براستاس توصتک انجمتن

خوراک با درنظرگرضتن تلفات روزانه محاسبه شدی

ملی تحقکقات آمریلا [ ]22تنظک شد که در جدول  1آورد
جدول  .1مواد خوراكی و تركیبات شیمیایی جیرۀ آغازین (1-21روزگی) و رشد ( 2-42روزگی) جوجههای گوشتی

مواد خوراکی

مرحل آغازین

مرحل رشد

(درصد)

(1-21روزگی)

(22-42روزگی)

54/3

61/5

39

32/49

روغن آضتابهردان

2/45

2/45

آهش

1/28

1/39

دیکل ک ض فات

1/84

1/25

0/47

0/35

ذرت
کنجاو سویا
سن
نمش
1

0/25

0/25

ملم مواد م دنی
1

0/25

0/25

دی التمتکونکن

0/16

0/07

جمع

100

100

ملم ویتامکنه

ترککب شکمکایی جکر
انرژی قاب سوخعوساز

3020

3110

پروتئکن خام (درصد)

21/64

19/42

چربی خام (درصد)

4/83

5/05

1

0/9

ض فر در دسترس (درصد)

0/48

0/36

سدی (درصد)

0/2

0/15

آرژنکن (درصد)

1/56

1/36

وکزین (درصد)

1/37

1/18

متکونکن  +سک تئکن (درصد)

0/88

0/74

(ککلوکاوری در ککلوگرم)

کل ک (درصد)

1ی این مقادیر بهازای هر ککلوگرم جکر حاوی ویتامکن  11000 Aواحد بکناومللتی ،کووتهکل تکفرول  2300واحتد بتکناومللتی ،ویتتامکن  121 Eواحتد
بکناومللی ،ویتامکن  2 K3مکلیگرم ،ویتامکن  0/02 B12مکلیگرم ،تکامکن  4مکلیگرم ،ریبوضالوین  40مکلیگترم ،استکدضووکش  0/75مکلتیگترم-D ،بکتوتکن
 0/075مکلیگرم ،پکرودوک کن  4مکلیگرم ،کووکنکلراید  840مکلیگرم ،اتوک یکووکن  0/125مکلیگرم ،منهنز  100مکلیگرم ،آهن  80مکلیگرم ،روی 60
مکلیگرم ،م

 8مکلیگرم ،ید  0/5مکلیگرم ،کباوع  0/2مکلیگرم ،و سلنکوم  0/15مکلیگرم بر ککلوگرم جکر اسعی
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سرم خون بهروش رادیوایمونواسی ( )RIAو با دستها اوکتزا

در روز  28دورۀ پرورش ،یش مکلتیوکتتر گلبتول قرمتز

ریدر و ککعهای شرکع پارسآزمون انداز گکری شد []14ی

گوسفندی (2/5 )SRBCدرصد به وریدبال دو پرند از هتر
تلرار برای بررسی پاسخ ایمنی هومورال تزریق شتد []24ی

داد های حاص با نرم اضزار آمتاری ( SASن تخ )9/1

 7و  14روز ب د از تزریتق ی نتی در روزهتای  35و

برای مدل آماری یش تجزیه و مقای ات مکانهکن با آزمتون

 42دورۀ پتترورش ،از پرنتتدگان متتذکور ازطریتتق وریتتدبال

چنددامنهای دانلن در سطل احتمال 5درصد مقای ه شتدند

خونگکری بهعم آمدی نمونههای خون بهمدت  15دقکقته بتا

[]23ی

سپ

Yij = μ + Ti + Eij

سرعع  3500دور در دقکقه سانتریفکوژ شدند و سرمها بترای

()1

انداز گکری تکتر آنتیبادی علکه گلبتول قرمتز گوستفندی بته

در این رابطه  Yijمقدار عددی هر یش از مااهدات در

آزمایاها ارسال شدندی برای انداز گکری تکتتر آنتتیبتادی از

آزمایش μ ،مکانهکن جم کع Ti ،اثر سطوح دان آنک ون ،و

روش هماگلوتکتاسکون مکلروتکتر استفاد شد []29ی همننتکن

eijاثر خطای آزمایای اسعی

در 42روزگی ،از هر تلترار دو پرنتد بتهصتورت تصتادضی
انتخاب و خونگکری از وریدبال آنها انجتام شتدی گ تترش

نتایج و بحث

خونی روی الم برای بررسی ضراوانی انواع گلبولهای ستفکد

تأثکر سطوح گوناگون دانت آنک تون بتر مصترف ختوراک،

تهکه شدی همننکن ،نمونتههتای ختونی جمتعآوریشتد در

اضتتزایش وزن ،و ضتتریب تبتتدی ختتوراک در دور هتتای

وووههای دارای متادۀ ضتدان قاد بترای ارزیتابی مکتزان تتوان

گوناگون رشد در جدول  2آمد اسعی با استفاد از سطوح

آنتیاک کدانی تام پالسما سانتریفکوژ شدندی از دو مرغ نکتز در

دان آنک ون در جکرۀ جوجههتای گوشتتی ،مقتدار مصترف

هر تکمار خونگکری برای ارزیابی مکزان استروژن سرم ختون

خوراک و اضزایش وزن در مقای ه با پرندگان گترو شتاهد

در وووههای ضاقد مادۀ ضدان قاد بهعم آمدی

بهبتتود نکاضتنتتدی همننتتکن تتتأثکر مثبتتتی از اضتتزودن ستتطوح

برای ت ککن توان آنتیاک کدانی تتام پالستمای ختون از

گونتتاگون دان ت آنک تتون بتتر ضتتریب تبتتدی ختتوراک در

روش ( Frapتوانایی پالسما در احکتای یتونهتای ضریتش)

دور های رشد و ک دورۀ پرورش مااهد ناتدی ووتی در

استفاد شدی در این آزمایش ،ابتدا محلول کار  Frapبه ایتن

دورۀ آغازین ،اضتزودن 0/3درصتد دانت آنک تون بته جکتر

صورت تهکه شد که مکزان  10مکلیوکتر باضراستتات بتا یتش

ضریب تبدی خوراک را بهبود داد ()P>0/05ی
اضتتزودن  0/05و 0/1درصتتد دانت رازیانتته بتته جکتترۀ

مکلیوکتر از مادۀ تریپریدی تاستتریآذی ( )TPTZمحلول
در اسکدکلریدریش مخلون شدی سپ

جوجههای گوشتی (که دارای مادۀ مؤثر ماتابه بتا آنک تون

به محلول ضوق یتش

مکلی وکتتر محلتول کلریتدضریش اضتزود شتدی پت

اسع) ،تأثکری بر مصرف خوراک و ضریب تبدی ختوراک

از تهکت

محلول کار 400 ،سیسی محلول  Frapبه پالستمای ختون

نداشع []18ی در شرای طبک تی و نکتز تحتع تتنش گرمتا،

اضاضه و نمونهها بهمدت  15دقکقه در انلوبتاتور قترار داد

اضزودن 0/5درصد دان رازیانه به جکرۀ جوجههای گوشتتی

شدندی با احکای یونهای آهن ضریش به آهن ضرو در نمونته،

کاهش م نیدار ضریب تبدی ختوراک شتد []27ی در

کمپلل

آبی رن

ایجاد میشودی پ

باع

مطاو ات دیهر نکز اضتزودن استان

از آن ،مکزان جتذب

[ ]17و نکتز دانت []25

نوری آنهتا بته کمتش استپلتروضتومتر در طتول متوج 593

آنک ون به مکزان 0/75درصد در جکرۀ جوجههتای گوشتتی

نانومتر انداز گکری شد []15ی انتداز گکتری مکتزان استتروژن

ضریب تبدی خوراک را بهبود ندادی
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جدول  .2اثر افزودن سطوح گوناگون دانۀ آنیسون بر عملکرد جوجههای گوشتی

تکمارها

دورۀ آغازین

دورۀ رشد

ک دور

(1-21روزگی)

(22-42روزگی)

(1-42روزگی)

مصرف خوراک
(گرم)

شاهد

1066/44ab

3005/80a

4072/2

0/3درصد دان آنک ون

1024/05b

2849/27ab

3873/3

0/6درصد دان آنک ون

1097/93a

2709/41b

3891/7

0/9درصد دان آنک ون

b

a

2984/27

3899

1007/60

خطای استاندارد مکانهکنها

13/33

43/81

42/51

Value-P

0/0468

0/0382

0/335

شاهد

695/5a

اضزایش وزن (گرم)
0/3درصد دان آنک ون

a

708/87

1664/08a

2359/58a

c

c

1410/12

2118/99

0/6درصد دان آنک ون

722/20a

1533/77b

2255/96ab

0/9درصد دان آنک ون

637/26b

1593/28ab

2230/54b

9/72

29/68

27/06

0/0008

0/0040

0/0034

خطای استاندارد مکانهکنها
Value-P

ضریب تبدی
شاهد

1/60a

1/83c

bc

0/3درصد دان آنک ون

1/45b

1/97a

1/83a

0/6درصد دان آنک ون

1/567a

1/85bc

1/73c

0/9درصد دان آنک ون

a

1/57

b

1/87

b

خطای استاندارد مکانهکنها

0/02

0/01

0/01

0/0001

0/0001

0/0001

Value-P

1/75

1/78

 :a-cتفاوت ارقام در هر ستون با حروف نامشابه معنيدار است (.)P>0/05
آنک ون در ستطوح  100و

م نتیداری بهبتود بخاتکد []17ی استتفاد از  0/5تتا 0/75

در پژوهای ،اضزودن اسان

 200مکلیگرم در ککلوگرم خوراک نتوان ع تأثکر م نیداری

مکلیگرم در ککلوگرم دانت آنک تون در جکترۀ جوجتههتای

بر صفات عمللردی جوجههای گوشتی در مقای ه با شاهد

گوشتی سوی هوبارد بهمدت شش هفته بته بهبتود اضتزایش

در سطل  400مکلیگرم

وزن ،شاخص عمللرد ،و نرخ ن بی رشد جوجتههتا منجتر

ایجاد کند ،حال آنکه همکن اسان

شد ،درحاویکه تأثکری بر مصرف خوراک و ضریب تبتدی

در ککلوگرم خوراک ،متوس اضزایش وزن روزانه را بهطتور
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نداشعی استفاد از باالترین سطل دان آنک ون ( 1/5گرم در

در 42روزگی ،سطوح دان آنک ون در جکر اثتری بتر عکتار

ککلوگرم جکر ) عمللرد رشد را کاهش داد []25ی

آنتیبادی علکه  SRBCنداشتندی ایمنی ستلووی نکتز بتهدوکت

ترککب اصلی اسان

ترخون آنتول اسع و بته دو ضترم

بکاتربودن ن بع هتروضک به ونفوسکع در خون جوجههای

و تران

اسع که ماابه ترککب اصتلی دانت

گوشتی دریاضعکنندۀ دان آنک ون ن تبع بته جوجتههتای

ایزومری سک

گرو شاهد در 42روزگی بهبود نکاضعی

آنک ون و رازیانه استعی مصترف  0/25و 0/5درصتد پتودر
گکا ترخون در جکرۀ جوجههتای گوشتتی کته متادۀ متؤثر

در مطاو حاضر استفاد از دان آنک ون موجب تحریتش

ماابه با آنک ون دارد ،تأثکر م نتیداری بتر مقتدار مصترف

از تزریتق  )SRBCشتد،

ایمنی هومورال اووکه (یش هفته پ

خوراک نداشع []3ی هرچند به خاصکع اشتتهاآوری متواد

ووی باع

تالک دهندۀ ض ال مانند آنتول اشار شد اسع [ ،]16ووتی

از تزریق  )SRBCنادی در پژوهای ،اضزودن دان آنک ون بته

در مطاو

حاضر مقدار مصرف خوراک در تکمارهتای دانت

بهبود پاسخ ایمنی هومورال ثانویه (دو هفتته پت

جکرۀ جوجههای گوشتی تتأثکری بتر تکتتر آنتتیبتادی علکته

آنک ون در مقای ه با شتاهد اضتزایش نکاضتعی تفتاوتهتای

واک ن ویروس نکوکاس نداشع []25ی اختتالف در ستطوح

حاضر با یاضتههای دیهتران را

بهکاررضت دان آنک ون و نوع آنتیژن تزریتقشتد متیتوانتد

میتوان به سطوح متفاوت آنک ون بهکاررضته ،منبع آنک تون

موجب پاسخهای متفاوت ایمنی در مطاو ات شودی همننتکن

آن ،و شتترای محکطتتی

در مطاو ه روی گکا دارویی رازیانه ،که ختواص ماتترک بتا

عمللردی موجود در مطاو

شتتام پتتودر دانتت یتتا استتان

آنک ون بهدوک وجود اسان

آزمایششد مرتب ساخعی

آنتتول دارد ،استتفاد از رازیانته

تأثکر سطوح گوناگون دان آنک ون بتر عکتار آنتتیبتادی

در جکرۀ جوجههای گوشتی اثر م نیداری بر عکار آنتیبتادی

ضد  SRBCو ضراوانی گلبولهای سفکد در جدولهای  3و

علکه گلبول قرمز گوسفند ( )SRBCنداشع []5ی دوک تناقض

اضتزایش

نتایج را میتوان به تفاوت در نوع گکا و مقادیر اضتزود شتدۀ

 4آمد اسعی اضزودن دان آنک ون به جکتر باعت

عکار آنتیبادی علکه  SRBCدر 35روزگی شتد ()P>0/05ی

آنها به جکر احتمال دادی

جدول  .3اثر افزودن سطوح گوناگون دانۀ آنیسون بر عیار آنتیبادی ضد  SRBCجوجههای گوشتی

عکار آنتیبادی ضد  SRBCهماگلوتکناسکون ()log2

تکمارها

35روزگی

42روزگی

شاهد

5/12b

8/75a

0/3درصد دان آنک ون

5/75ab

8/50a

0/6درصد دان آنک ون

ab

b

5/87

7/82

0/9درصد دان آنک ون

a

6/87

a

خطای استاندارد مکانهکنها

0/25

0/11

0/0092

0/044

Value-P

 :a-bتفاوت ارقام در هر ستون با حروف نامشابه معنيدار است (.)P>0/05
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8/50
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جدول .4تأثیر سطوح گوناگون دانۀ آنیسون بر فراوانی گلبولهای سفید (درصد) ،توان آنتیاكسیدانی تام ،و غلظت استروژن سرم
خون جوجههای گوشتی
تکمارها

هتروضک

ونفوسکع ائوزینوضک

هتروضک به
ونفوسکع

توان آنتیاک کدانی

استروژن

تام

(پکلوگرم بر

(مکلرومول در وکتر)

مکلیوکتر)

شاهد

34/17c

64/67a

1/50a

0/53c

845/02b

0/3درصد دان آنک ون

42/37a

59/83b

0/00c

0/71a

1076/13a

17/72c

0/6درصد دان آنک ون

38/17b

61/37b

0/87ab

0/62b

938/90ab

30/57bc

0/9درصد دان آنک ون

a

b

bc

ab

ab

a

40/67

59/83

0/25

0/68

969/47

b

41/22

69/06

خطای استاندارد مکانهکنها

0/86

0/61

0/18

0/02

33/81

5/59

Value-P

0/001

0/002

0/002

0/0001

0/0098

0/001

 :a-cتفاوت ارقام در هر ستون با حروف نامشابه معنيدار است (.)P>0/05

اضتتزودن دو گکتتا دارویتتی رازیانتته و شتتنبلکله در جکتترۀ

مکزان مطلوب اسعی بنابراین موارد مذکور نکز مملن استع

جوجههای گوشتی ،تأثکر م نیداری بر مکزان عکار آنتیبتادیهتا

دوکلی بر تفاوتهای ماتاهد شتد در مکتزان پاستخ ایمنتی

نداشع []6ی مکزان پاسخ ایمنی براساس تنوع ژنتکلی و محکطتی

بهدستعآمتد از مصترف اضزودنتیهتای گکتاهی در جکترۀ

که عام تهذیه را نکز در بر دارد متهکر خواهد بودی پاسخ قویتر

جوجههای گوشتی باشدی اعتقاد بر ایتن استع کته گکاهتان

نااندهندۀ قدرت بکاتر در مقاب عوام بکمتاریزای ختارجی

دارویی به عنوان منبع غنی ضداک کداستکون و حتذفکننتدۀ

اسع و بنابراین پاسخ آنتیبادی بهدسعآمتد دارای همب تتهی

رادیلالهای آزاد ه تند []13ی

مثبع با مقاومتع عمتومی دام در مقابت بکمتاریهاستع []26ی

اثر سطوح گوناگون دان آنک ون بر توان آنتیاک تکدانی

اضزودن دان آنک ون در جکرۀ جوجههای گوشتی اثر م نتیداری

تام پالسمای خون جوجههای گوشتتی در جتدول  4ارائته

بر تکتر آنتیبادی داشع []11ی

شد اسعی اضزودن دان آنک ون بته جکتر اثتر م نتیدار بتر

استفاد از دان آنک ون در جکرۀ جوج گوشتی تتأثکری

قتتدرت آنتتتیاک تتکدانی تتتام داشتتع ،بتتهطتتوریکتته تکمتتار

بر ت داد ائوزینوضکت نداشتع ووتی بتر مکتزان ونفوستکع و

0/3درصتتد دان ت آنک تتون باع ت

اضتتزایش م نتتیدار تتتوان

هتروضک مؤثر بود []25ی شدت پاسخ ایمنتی در جوجتههتا

آنتیاک کدانی تام در مقای ه با شاهد شد ()P>0/05ی ستایر

همننکن به مکتزان تلامت سک تت ایمنتی ،وجتود عوامت

ستتطوح دان ت آنک تتون نکتتز هرچنتتد بتتهصتتورت عتتددی و

تا کفکنندۀ ایمنی ،عفونعهای موجود درگلته ،وضت کع

غکرم نیدار ،توان آنتیاک کدانی تام بکاتری به ن بع شاهد

تهذیهای ،و وجود اضزودنیهای محترک سک تت ایمنتی بتا

داشتتتندی تحقکقتتات در زمکن ت تتتأثکر آنک تتون بتتر فرضکتتع

منابع گوناگون گکاهی ب تهی داردی تحع شرای ایجادکنندۀ

آنتیاک کدانی جوجهها ب کار نادر اسعی بهطورکلی ،گکاهان

استرس ازقبک گرما ،سرمای شدید ،تراک زیاد گله ،غلظع

دارویی میتوانند باع

اضتزایش تتوان آنتتیاک تکدانی تتام

زیاد آمونکاک ،و نوسانات شدید جوی پاسخ ایمنی کمتتر از

پالسمای خون جوجههتای گوشتتی شتوندی در مطاو تهای
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استفاد از آنک ون و آویان باع

ناد اسعی بکاترین تحقکقات درخصوص تأثکر این گکتا بتر

بهبود توان آنتیاک کدانی

غلظع استروژن خون در حکوانات آزمایاهاهی اسعی

مرغهای تخمهذار شد [ ]12که مواضق بتا پتژوهش حاضتر
اسعی همننکن عصارۀ آنک ون خاصکع آنتیاک کدانی دارد،

استفاد از سطوح گوناگون عصارۀ آبیتاوللی گ بابونه

بهطوریکه حتی با اضزایش غلظع عصارۀ این گکا  ،ض اوکع

که مادۀ مؤثر ماابه با آنک ون دارد ،باع

کتاهش م نتیدار

آنتیاک کدانی اضزایش یاضتع []20ی در مطاو ت حاضتر نکتز

مکزان استروژن سرم خون موش صحرایی شد []2ی اضتزودن

توان آنتیاک کدانی تام پالسمای خون جوجههتای گوشتتی

سطوح گوناگون عصارۀ هکدرواوللی سکا دانته نکتز مکانهکن

در سطوح گوناگون دان آنک ون بکاتر از شاهد بودی ووی ،با

سطل هورمون استروژن ختتون را بتته ن بع شاهد بتتهطتتور

اضزایش مکزان آنک ون ،ض اوکع آنتیاک کدانی اضزایش نکاضعی

م نیداری اضتتزایش داد []8ی بتتهطتتور ماتتابهی عصتتارۀ

آنتیاک تکدانی آنک تون متیتتوان بته خاصتکع

هکدرواوللی گ و گکا رازک منجتر بته اضتزایش م نتیدار

جاروبگری آن در حذف پراک تکد هکتدروژن نکتز اشتار

هورمون استروژن در موشهای صحرایی مادۀ باوغ شد []4ی

کردی پراک کد هکدروژن بتا تاتلک رادیلتال هکدروک تک

در مطاو

حاضر ،تأثکر دان آنک ون بر مکزان استروژن خون

میتواند برای سلولها سمی باشد []21ی

واب ته به مقدار مصرضی گکا بود ،بهطوریکه ستطل پتایکن

از ملانک

آن (0/3درصد) باع

اثر سطوح گوناگون دانت آنک تون بتر استتروژن ختون

کاهش و سطل باالی آن (0/9درصد)

جوجه های گوشتی در جدول  4آورد شتد استع .مکتزان

اضزایش مکزان استروژن سرم خون جوجههای گوشتی را در

استروژن سرم خون در پرندگانی که 0/9درصد دان آنک ون

مقای ه با شاهد موجب شدی

در جکر دریاضع کردند ،در مقای ه با ستطوح دیهتر و نکتز

بهطورکلی ،با اضزودن ستطوح دانت آنک تون بته جکترۀ

شاهد اضزایش یاضع ()P>0/05ی مکتزان استتروژن ختون در

جوجتتههتتای گوشتتتی بهبتتودی چنتتدانی در ضراستتنجههتتای

تکمار 0/3درصد دان آنک ون کمتر از شاهد بود ()P>0/05ی

عمللردی و پاسخ ایمنی سلووی جوجههتا ماتاهد ناتد،

گکاهان استروژنکش مملن اسع بهطور غکرم تقک با تنظتک

ووی دان این گکا موجب اضتزایش پاستخ ایمنتی هومتورال

گنادوتروپکن ها و یا م تتقک بتر تخمتدان اثرگتذار باشتندی

اووکه و توان آنتیاک کدانی تام خون جوجههتا شتدی مکتزان

تکمتتارکردن بتتهوستتکل ایتتزوضالونهتتا (بتتهعنتتوان منبتتع

استروژن سرم خون جوجههای گوشتی در بکاتترین ستطل

ضکتواستروژنی) تأثکرات متناقای بر مکتزان استتروژن ختون

دان آنک ون به حداکثر مقدار خود رسکدی درنهایع باتوجته

داشتتعی ضکتواستروژنها بهدوکتت ساختار همانندگونۀ خود با

به تأثکرات متناقض تتأثکر دانت آنک تون بتر ضراستنجههتای

استرادیول توانایی عم بهعنوان استروژن یا آنتیاستروژن را

مطاو ه شد در جوجههای گوشتی ،بتا قاط کتع نمتیتتوان

دارنتتتدی ضکتواستروژنها عمدتاً مت لق به گرو ترککبات ضنلی

بهترین ستطل دانت ایتن گکتا را پکاتنهاد کترد و نکتاز بته

ه تند []30ی

مطاو ات بکاتتر بتا ستطوح دیهتر دانت آنک تون اح تاس
میشودی

در مطاو حاضر ،اضزودن سطوح گونتاگون دانت آنک تون
نقش مؤثری بر غلظع استروژن ختون جوجتههتای گوشتتی
داشع که میتواند بهدوک دارابودن مادۀ مؤثر آنتول باشتد کته

تشكر و قدردانی

خاصکع استروژنی داردی مطاو ات چنتدانی در زمکنت بررستی

بدینوسکله از م ئوالن داناها کااورزی و منتابع طبک تی

تأثکر آنک ون بر مکزان استروژن خون جوجههای گوشتی انجام

رامکن خوزستان قدردانی میشود.
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