دوره   19شماره   4زمستان 1396
صفحههای 879-889

تأثیر پودر خار مریم بر عملکرد ،فراسنجههای خونی و آنزیمهای کبدی
جوجههای گوشتی
شهابالدین قرهویسی

*

استادیار ،گروه علوم دامی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائمشهر ،قائمشهر ،ایران
تاریخ وصول مقاله7375/70/28:

تاریخ پذیرش مقاله7376/06/72 :

چكيده
در این تحقيق اثر مصرف پودر گياه خار مریم در جيره بر عملكرد رشد ،فراسنجههای خوني و آنزیمهای کبدی جوجههای گوشتي باا
استفاده از  765قطعه جوجة گوشتي نر سویه راس  758مطالعه شد .فاکتورهای مورد مطالعه شامل پودر خار مریم در سه سطح صافر،
5/7و سه درصد و آنتيبيوتيک کوتریموکسازول در دو سطح صفر و  5/4درصد در هر کيلوگرم خوراک بود که باه صاورت آزماایش
فاکتوریل در قالب طرح پایه کامالً تصادفي با شش تيمار و سه تكرار انجام شد .صفات عملكرد رشد ،فراسنجههای خوني و آنزیمهای
کبدی در پایان دورة آزمایش (44روزگي) اندازهگيری شدند .سطوح مختل پودر خار مریم سبب کاهش ميان ين خاوراک مصارفي و
ميان ين وزن بدن در کل دوره پرورش شد ( .)p<5/50مصرف پودر خار مریم سابب کااهش ميازان فراسانجههاای کلساترول خاون،
تریگليسرید ،آنزیم آسپارتات آمينوترانسفراز و آنزیم آالنين آمينوترانسفراز سرم خون بهترتيب تا  16 ،13/8 ،14/6و  03/3درصد شاد
( .)p<5/51بر اساس نتایج حاصل از این آزمایش استفاده از سطوح مختل خار مریم سبب کاهش غلظت آنزیمهای کبدی مايشاود.
بنابراین استفاده از پودر گياه دارویي خار مریم به ميزان سه درصد جيرة جوجههای گوشتي باعث محافظت از کبد آنها ميشود.
كلیدواژهها :آسپارتات آمينوترانسفراز ،آالنين آمينوترانسفراز ،خار مریم ،سيلي مارین ،کوتریموکسازول.

* نویسنده مسئول

Email: S.gharavysi@Qaemiau.ac.ir
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مقدمه

گياه دارویي خار مریم در ت ذیه طيور ،این تحقيق با هادف

گياهان دارویي مايتوانناد رقياب خاوب و مطمئناي بارای

بررسي اثر پودر گياه ماذکور در جياره بار عملكارد رشاد،

آنتيبيوتيکها در ت ذیة طيور باشند .نداشاتن آثاار جاانب

فراسنجههای خوني و آنزیمهای کبدی جوجههای گوشاتي

سوء بر عملكرد و بقایاا مضار در فارآوردههاا تولياد

سویه راس انجام شد.

طيور از مزایا اساتفاده از گياهاان دارویاي اسات ]1و. [7
عصااارة ایاان گياهااان دارای خااواص ضاادباکتریااایي و

مواد و روشها

ضداکسيداني است ].[6

در این آزماایش از  765قطعاه جوجاة گوشاتي یاک روزه

گياه دارویي خار مریم یا ماریتي ال از تيرة کاسني با ناام

سویة راس  758نر با وزن مشابه در  18پان باا ابعااد ×1/0

علمي  Silybum Marianumاست ] .[44عصاارة باذر ایان

 1/0متر به مدت  44روز استفاده شد .دمای سالن آزماایش

گياه دارای ترکيبات بسيار زیادی نظير سيلي ماارین اسات.

پيش از ورود جوجهها در  74درجة سانتيگراد تثبيات شاد.

عصارة دانه خشک گياه مذکور دارای یک تا چهاار درصاد

سيستم نوری به صورت  47ساعت روشنایي و یک سااعت

سيلي مارین است ]. [16بيشترین اثر گياه دارویي خار مریم

تاریكي بود .جوجههاا باه صاورت آزاد باه آب و خاوراک

به سيلي مارین نسبت داده ميشود .سيلي مارین یک ترکيب

دسترسي داشتند .جوجههای گوشتي با جيرة آردی بار پایاة

فالوونونيدی و شامل مخلوطي از چند ترکيب فنولي سايلي

ذرت و کنجالة سویا ت ذیه شدند .جيرههای ماورد اساتفاده

بين ،ایزوسيلي بين ،سيلي کریستين و سيلي دیانين است که

بر اساس پيشنهاد انجمان تحقيقاات ملاي] [11تهياه شاده

ایزومر هم هستند ]  18، 17و  . [41سيليبين مؤثرترین ماادة

(جاادول )1و فاقااد هرگونااه داروی ضااد کوکساايدیوز و

موجود در سيليمارین است کاه باهعناوان آنتاياکسايدان و

آنتيبيوتيک بودند .برای اجرای تحقياق حاضار از آزماایش

محافظ کبدی شناخته شده و غلظات آن در صافرا  65برابار

فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفي با شش تيمار در سه

خون است ] .[45سيليماارین در پایاداری و تثبيات غشاای

تكاارار و  45قطعااه جوجااه در هاار تكاارار اسااتفاده شااد.

کبدی نقش دارد و مانع از پيوند بسياری از سموم و داروها با

فاکتورهای مورد بررسي شامل پودر خار مریم در سه سطح

این غشاها ميشود .سيليمارین از طریق حذف رادیكالهاای

صفر5/7 ،و سه درصد و آنتيبيوتياک کوتریموکساازول در

آزاد و افزایش فعاليت آنازیم سوپراُکسيددیساموتاز ،موجاب

دو سطح صفر و  5/4درصد در هر کيلوگرم خوراک بود.

تثبيت و حفاظت غشا ميشود ] 18 ،3و  . [13سيلي مارین،

مصرف دان به صورت هفت ي و وزن جوجهها در پایان

سالولهاای کباد را در برابار اناواع آسايبهاا از جملاه

هر هفته با ترازوی دیجيتالي با دقت دو گارم انادازهگياری

ویروسها ،مواد شيميایي و مواد سامي طبيعاي مانناد سام

شد که براساس آنها صفات عملكرد رشد شاامل مياان ين

قار محافظت ميکند ] .[14استفاده از پودر بذر خار ماریم

مصرف خوراک ،ميان ين ضریب تبدیل غاذایي و مياان ين

در ت ذیة جوجههای گوشاتي از سايروز کبادی جلاوگيری

وزن بدن جوجهها در کل دورة پرورش اندازهگيری شادند.

کرده و ت ييرات متابولياک مارتبط باا آنازیمهاای کبادی را

برای اخذ نمونة خون ،در پایان دورة آزمایش (44روزگاي)

بهمنظور اصالح ت ييرات نامطلوب سطح چربايهاای خاون

از هر پن دو قطعه پرنده نر انتخاب و خونگياری از طریاق

اعمال ميکند ] . [13

ورید بال انجام شد .نمونه های خون بالفاصله به لولاههاای
حاوی مادة ضد انعقاد منتقل و به مدت دو ساعت در دمای

با توجه به کم بودن اطالعات علمي در زمينة استفاده از
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 73درجة سانتي گراد ن هداری و به آزمایشا اه تخصصاي

گلوکز ،کلسترول ،تاریگليسارید خاون ،آنازیم آساپارتات

دامپزشكي ارسال شدند .در آزمایشا اه پاس از جداساازی

آمينوترانساافراز ( ،)ASTآالنااين آمينوترانساافراز ( )ALTو

سرم و سانتریفوژ آن در دماای  -45درجاة ساانتيگاراد باا

فسفاتاز قليایي ( )ALPاندازهگيری شدند.

استفاده از دست اه اتوآناالیزر و کيتهای بيوشيميایي غلظت
جدول .1مواد خوراكی و تركیب شیمیایی مواد مغذی جیرههای غذایی در مراحل آغازین و رشد
مواد خوراکي (درصد)

1

مرحلة آغازین ( 41-1روزگي)

مرحله رشد( 44-44روزگي)

ذرت

04/75

61/05

کنجالة سویا (44درصد پروتئين خام)

73/55

74/43

روغن آفتاب ردان

4/40

4/40

سنگ آهک

1/48

1/73

دیکلسيم فسفات

1/84

1/40

نمک

5/43

5/70

مكمل مواد معدني4

5/40

5/40

مكمل مواد ویتاميني7

5/40

5/40

دی ال متيونين

5/16

5/53

ترکيب شيميایي محاسبه شده
انرژی قابل سوختوساز ظاهری(کيلوکالری در کيلوگرم)

7545

7115

پروتئين خام (درصد)

41/64

13/44

چربي خام (درصد)

4/87

0/50

کلسيم (درصد)

1/55

5/35

فسفر قابلدسترس (درصد)

5/48

5/76

سدیم (درصد)

5/45

5/10

ليزین (درصد)

1/73

1/18

متيونين (درصد)

5/46

5/78

متيونين  +سيستئين (درصد)

5/87

5/37

 .1جيرة پایه حاوی حداقل مقادیر مواد م ذی توصيه شده انجمن ملي تحقيقات برای طيور است ( 4 ،)15هر کيلوگرم مكمال معادني ماوارد زیار را تاأمين
ميکند ( 05555ميليگرم من نز 40555 ،ميليگرم آهن 05555 ،ميليگرم روی 0555 ،ميليگرم مس 055 ،ميليگرم یاد 155 ،ميلايگارم سالنيوم) و  7هار
کيلوگرم مكمل ویتاميني موارد زیر را تأمين ميکند ( 7055555واحاد باينالمللاي ویتاامين  1555555 ،Aواحاد باينالمللاي ویتاامين  3555 ،D3واحاد
بينالمللي ویتامين  1555 ،Eميليگرم ویتامين  355 ،K3ميليگرم ویتامين  7755 ،B1ميليگرم ویتامين  0555 ،B2ميليگرم ویتامين  1055 ،B3ميليگارم
ویتامين  105 ،B5ميليگرم ویتامين  055 ،B6ميليگرم ویتامين  3/0 ،B9ميليگرم ویتامين  405555 ،B12ميليگارم ویتاامين کاولين و  055ميلايگارم
ویتامين بيوتين).
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داده های حاصل از اندازه گيری صافات در محايط نارم

وزن بدن و عملكرد پرنده شود ] .[4با بررسي آثاار متقابال

افزار اکسل ( )4517ثبت و پردازش و با روش مدل عمومي

مشاهده ميشود که بيشاترین مصارف خاوراک مرباوط باه

خطي ( )GLMو با استفاده از نارمافازار آمااری 14] SAS

سطوح صفر درصد دو فاکتور ماورد بررساي و ساطح 5/4

[برای رابطه ( )1تجزیه شادند .مياان ين دادههاا باه کماک

درصد آنتيبيوتيک است .بناابراین ساطوح خاار ماریم اثار

آزمون چند دامنهای دانكن و در سطح آمااری پانج درصاد

کاهشي و ساطوح آنتايبيوتياک اثار افزایشاي بار مصارف

مقایسه شدند.

خوراک و وزن بدن دارناد .در آثاار متقابال باه تادریج باا
yijk= µ + Ai+ Bj+ (AB)ij+ eijk

افزایش مقادیر سطوح خاار ماریم آثاار کاهشاي آن بار دو

()1

که در این مدل  ،yijkمقدار هر صفت؛  ،µاثار مياان ين؛

صفت مذکور نسبت به سطوح آنتي بيوتيک افزایش یافته و

 ،Aiاثر سطوح پودر خار مریم؛  ،Bjاثر سطوح آنتايبيوتياک

مصرف خوراک و وزن بدن کاهش ميیابد .در سطح صافر

کوتریموکسازول؛  ،(AB)ijاثر متقابل ساطوح خاار ماریم و

خار مریم ،آنتيبيوتياک اثار افزایشاي خاود را بار مصارف

آنتيبيوتيک کوتریموکساازول و  ،eijkاثار خطاای آزمایشاي

خوراک و وزن بدن نشان ميدهد ،اما در سطوح  5/7و ساه

است.

درصد خار مریم ،اثر کاهشي خاار ماریم بار صافات فاوق
نمایان ميشود .لذا در آثار متقابل ،اثر کاهشي خاار ماریم و

نتايج و بحث
استفاده از سطوح مختل

اثر افزایشي آنتيبيوتيک همدی ر را متعادل ميکنند .بنابراین
پاودر خاار ماریم سابب کااهش

دليل معنادار شدن آثار متقابل ميتواند ناشي از ت يير معنادار

ميان ين خوراک مصرفي و ميان ين وزن بادن در کال دورة

صفات مربوطه در بر هم کنش سطوح متفاوت خار مریم و

پرورش مرغهای مورد آزمایش شد( .)p<5/50اما استفاده از

آنتي بيوتيک کوتریموکسازول باشد .در برهم کنش ماذکور،

آنتيبيوتيک کوتریموکسازول سبب افازایش مقادار صافات

آثار کاهشي خار مریم نسبت به اثر افزایشاي آنتايبيوتياک

مذکور شد ( .)p<5/50اثر متقابل دو فاکتور ماورد آزماایش

غالب است .نتایج این تحقيق باا تحقيقاات مشاابه در ایان

به طاور کلاي سابب کااهش مياان ين خاوراک مصارفي و

زمينه مطابقت دارد ] 3 ،6و.[10

ميااان ين وزن باادن در کاال دورة پاارورش شااد(.)p<5/50

بررسااي تااأثير سااطوح خااار مااریم و آنتاايبيوتيااک

هيچ ونه ت يير معناداری در ضریب تبدیل غذایي مشااهده

کوتریموکسازول و همچنين آثار متقابل ساطوح دو فااکتور

نشااد (جاادول  .)4باار اساااس نتااایج مناادرج در جاادول 4

مذکور بر فراسنجههای خوني و آنزیمهای کبدی در جدول

مشاهده مي شود با افزایش مصرف درصد پاودر گيااه خاار

( )7ارانه شده است .مصرف سطوح مختل

خار ماریم بار

مریم در جيرة غذایي ،مقدار مصرف خاوراک و باه تباع آن

گلوکز خون مرغهای مورد آزمایش معنادار نشد .اما مصرف

وزن باادن ماارغهااا کاااهش یافتااه اساات .بااا اسااتفاده از

آنتي بيوتيک کوتریموکسازول سبب افزایش غلظات گلاوکز

آنتي بيوتيک کوتریموکسازول مصرف خاوراک و وزن بادن

خون شد ( .)p<5/50مصرف آنتيبيوتيکها سبب نوسان در

افزایش یافت .آنتيبيوتيک ميتواند باا بهباود عملكردهاای

گلوکز خون ميشوند ].[17

عمومي پرنده ،ممانعت از استقرار باکتریهای بيماریزای در
روده و بهبود بافت روده ،سبب افازایش مصارف خاوراک،
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جدول .2اثر سطوح خارمریم و آنتیبیوتیک كوتریموكسازول و همچنین اثر متقابل آنها بر عملکرد
جوجههای گوشتی در دورة یک تا  42روزگی
عوامل

ميان ين مصرف خوراک

ميان ين وزن بدن

(گرم)

(گرم)

a

a

ضریب تبدیل

سطوح خار مریم (درصد)
صفر

7035

1330

1/85

5/7

7445b

1815a

1/35

7

b

7453

b

1337

1/35

خطای استاندارد ميان ين

44/54

18/40

5/10

P.value

5/57

5/57

5/08

سطوح کوتریموکسازول (درصد)
b

b

صفر

7036

1338

1/85

5/4

7600a

4575a

1/85

خطای استاندارد ميان ين

40/30

13/36

5/15

P.value

5/54

5/57

5/64

اثرات متقابل :خارمریم (درصد) × کوتریموکسازول (درصد)
صفر × صفر

7031a

1338a

1/85

صفر × 5/4

a

7645

a

1333

1/84

 × 5/7صفر

7443b

1875b

1/88

5/4 × 5/7

b

7434

b

1880

1/80

 × 7صفر

7430b

1840b

1/34

5/4 × 7

b

7433

c

1851

1/34

خطای معيار ميان ينها

45/84

18/45

5/11

P.value

5/54

5/57

5/04

 :a-bدر هر ستون ،تفاوت ميان ينها با حروف غيرمشابه معنادار است (.)p<5/50

همانطور که در جدول ( )7مشاهده ميشود با افازایش

اختالل ميشود ]7و .[0در آزمایش حاضر با افزایش مقادار

مقدار آنتيبيوتيک ،گلوکز خون افزایش ميیابد .اثار متقابال

آنتيبيوتيک ،کبد به چاالش کشايده شاد و کااهش غلظات

خار مریم و آنتيبيوتياک کوتریموکساازول سابب افازایش

گلوکز خون ناشي از مصرف آنتيبيوتيک کوتریموکساازول

غلظت خون گلوکز شد( )p<5/50که دليل آن اثار افزایشاي

(جدول  )7را ميتوان به این امر نسبت داد .در آزمایشي که

زیاد آنتيبيوتيک بر گلوکز خون است .ت يير غلظت گلاوکز

روی مرغ های گوشتي انجام شد ،استفاده از سطوح مختل

خون به عوامل زیادی بست ي دارد .کباد در تنظايم غلظات

صفر 155 ،و  455ميليگرم سيليمارین تأثير معنااداری بار

گلوکز خون نقش دارد .در بيماری کبدی ،این فرآیند دچاار

گلوکز خون نداشت ]  .[4در تحقيقي دی ر

سطوح مختل
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که روی جوجههای گوشتي انجام شد اثر  455ميليگرم بار

متفاوت است .دليل تفاوت در نتایج را ميتاوان تفااوت در

کيلوگرم خار مریم بر گلوکز خون معنادار نشاد ] . [4نتاایج

سطوح تيمارهای مورد استفاده ،تفاوت در تهية جيرة غذایي

این مطالعات با نتایج تحقيق حاضر مطابقت دارد.

و تفاوت در دقت انجام آزمایش ذکر کرد.

سطوح مختل

مصرف سطوح مختل

خار مریم سبب کاهش ميزان کلساترول

پودر خار ماریم سابب کااهش

خون ( )p<5/50ولي آنتيبيوتياک کوتریموکساازول باعاث

غلظت تری گليسرید خون جوجه های ماورد آزماایش شاد

افزایش غلظت آن شد (p<5/51؛ جدول ساه) .اثار متقابال

( .)p<5/51آنتي بيوتياک کوتریموکساازول باعاث افازایش

خار مریم و آنتيبيوتيک کوتریموکسازول بر کلسترول خون

غلظااات و اثااار متقابااال خاااار ماااریم و آنتااايبيوتياااک

معنادار شد( .)p<5/50برای تحليل معنادار شدن اثر متقابال

کوتریموکسازول سبب کاهش غلظت تاریگليسارید خاون

مي توان ذکر کرد که اثر کاهشي بيشتر خار مریم نسابت باه

شد( .)p<5/50تری گليسرید یكاي از فاکتورهاای مهام در

اثر افزایشي آنتي بيوتياک سابب کااهش غلظات کلساترول

بروز بيماریهای قلبي است .تریگليسارید ،ناوعي چرباي

خون شده است .کلسترول ماادة ماومي شاكل و بايباویي

موجود در بدن است .با افازایش مصارف خاوراک ،کاالری

است که هم در خوراک موجود اسات و هام توساط کباد

اضافي حاصل از مصرف خوراک به تاریگليسارید تبادیل

ساخته ميشود .کلسترول نميتواند با خون مخلوط شاود و

ميشود و در سلولهای چربي بدن ذخياره مايشاود ].[17

یا در خون حال شاود .کباد آن را باا پاروتئين بساتهبنادی

روند تأثير دو فاکتور مورد بررسي بر تاریگليسارید خاون

ماايکنااد کااه بااه آن ليپااوپروتئين گفتااه ماايشااود .سااپس

مشااابه تااأثير آنهااا باار کلسااترول اساات .دلياال کاااهش

بدن حمل ميکناد

تریگليسرید خون در اثر استفاده از پودر خار مریم ممكان

] . [17کبد در این آزمایش با افزایش سطح آنتيبيوتيک باه

است ناشي از اثر کاهشي خاار ماریم بار مصارف خاوراک

چالش کشيده شد و دچار اختالل شاد .لاذا دليال افازایش

باشد که به تبع آن مقدار تاریگليسارید خاون نياز کااهش

کلسترول خون مي تواند اخاتالل در تولياد ليپاوپروتئين در

ميیابد .بر عكاس مطلاب ذکار شاده آنتايبيوتياک سابب

کبد باشد .از طرفي خار مریم عملاي عكاس آنتايبيوتياک

افزایش مصرف خوراک و تریگليسرید خون شاده اسات.

انجام داده و با کااهش غلظات آنازیم هاای کبادی ،سابب

همانطور که ذکر شد با افزایش مصرف خوراک انرژی مازاد

محافظت از کبد شده که کاهش کلسترول خون دال بر ایان

به صورت تریگليسرید ذخياره مايشاود .در تحقيقاي کاه

امر است .در تحقيقي که روی مرغهای گوشتي انجام شاده

روی مرغهای گوشتي انجام شده است ،اساتفاده از ساطوح

صاافر 155 ،و 455

صافر 155 ،و  455ميلايگارم سايليماارین تاأثير

ليپوپروتئين کلسترول را به نقاط مختل

اساات ،اسااتفاده از سااطوح مختلاا

مختل

ميليگرم سيليمارین تاأثير معنااداری بار ساطوح مختلا

معناداری بر سطوح مختل

کلساترول خاون نداشات ] . [4در تحقيقاي دی ار ساطوح

] .[4در تحقيقي دی ر مصرف سطوح مختل

مختل

تاریگليسارید خاون نداشات
خار مریم اثر

خار مریم تأثير معناداری بر سطوح کلسترول خاون

کاهشي یا افزایشي بر تریگليسرید خون نداشات ] .[10در

نداشت ] .[10نتایج دو تحقيق مذکور با نتایج تحقيق حاضر

آزمایشي که روی جوجه های گوشتي انجاام شاد ،مصارف

مطابقت دارد .اما در آزمایشي که روی جوجه های گوشاتي

 455ميليگرم بر کيلوگرم خار مریم باعاث کااهش غلظات

انجام شد اثر  455ميليگرم بر کيلاوگرم خاار ماریم سابب

تریگليسرید خاون شاد ] [0کاه باا نتاایج تحقياق حاضار

افزایش کلسترول خون شد ]  [0که با نتایج تحقيق حاضار

مطابقت دارد.
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پودر خار مریم سبب کااهش

آسپارتات آمينوترانسفراز شاد ] .[10در آزمایشاي کاه روی

استفاده از سطوح مختل

غلظاات آناازیم آسااپارتات آمينوترانساافراز شااد (.)p<5/50

جوجه های گوشتي انجام شد ،مصارف  455ميلايگارم بار

آنتاايبيوتيااک

کيلوگرم خار مریم باعث کاهش یا افزایش آنزیم آسپارتات

کوتریموکسااازول باارای آناازیم آسااپارتات آمينوترانساافراز

آمينوترانسفراز نشد ] .[0در تحقيقي دی ر با مصارف جيارة

معنااادار نشااد .اثاار متقاباال خااار مااریم و آنتاايبيوتيااک

حاوی  855ميليگرم سيليمارین غلظات آنازیم آساپارتات

کوتریموکسازول بر آنزیم آسپارتات آمينوترانسفراز معناادار

آمينوترانسفراز کاهش یافت ] .[8در آزمایشي باا اساتفاده از

نشااد .اسااتفاده از پااودر خااار مااریم و آنتاايبيوتيااک

جيرة حاوی  855ميليگرم سيليمارین ،غلظت آنزیم آالنين

کوتریموکسازول به ترتيب سبب کااهش و افازایش غلظات

آمينوترانسفراز کاهش یافت ] .[8در آزمایشاي دی ار بارای

آنزیم آالنين آمينوترانسفراز شد ( .)p<5/51اثر متقابل پاودر

بررسي اثر حفاظتي خار مریم ،عصاارة هيادروالكلي آن باه

خااار مااریم و آنتاايبيوتيااک کوتریموکسااازول باار آناازیم

موشهای نر و ماده تزریق شد .پس از انادازهگياری آنازیم

آسپارتات آمينوترانسفراز معنادار نشد .کبد خاون را تصافيه

آالنااين آمينوترانساافراز در دو جاانس اخااتالف معناااداری

ميکند و مسئول سوختوسااز ماواد غاذایي ،سام زدایاي،

مشاهده نشد] .[15در تحقيقي که روی جوجههای گوشاتي

ساخت فاکتورهای انعقاد خاون و بساياری از عملكردهاای

انجام شد اثر  455ميليگرم بر کيلوگرم خار مریم بر آنازیم

حياتي است .هن امي که سلولهای کباد آسايب مايبينناد،

آالنين آمينوترانسفراز معنادار نشد].[0

اخااتالف بااين ميااان ين سااطوح مختلاا

اثاار سااطوح مختلاا

آنزیمهای درون سلولي را به خون ميریزند که ميتاوان باا

خااار مااریم و آنتاايبيوتيااک

آزمایش خون ،ميزان این آنزیمها را انادازهگياری کارد .دو

کوتریموکسازول و همچنين اثر متقابل دو فاکتور مذکور بار

آناازیم اصاالي کبااد عبااارت هسااتند از آناازیم آالنااين

آنزیم فسفاتاز قليایي معناادار نشاد .یكاي از وظاای

کباد

آمينوترانسفراز که فقاط در کباد اسات و آنازیم آساپارتات

توليد صفرا است که به هضام چربايهاا کماک مايکناد.

آمينوترانسفراز که عالوه بر کبد در عضالت قلب ،ماهيچاه،

صفرای ساخته شده در کبد ،در کيسة صفرا ذخيره ميشود.

کليه و م ز یافت ميشود .اگر این دو آنزیم با هم در خاون

کيسة صفرا در زیر کبد قرار دارد .هن امي که جریان صافرا

وجود داشته باشند ،ميتوان دریافت که کباد دچاار آسايب

کم شود و یا مجرای صفرا بسته شود ،آنزیمهای خاصي در

شده است ] 8و  .[44با توجه به اطالعات مندرج در جدول

کبد زیاد ميشوند .یكي از این آنزیمها آلكالين فسافاتاز یاا

( )7مشاهده مي شود با افزایش مقادار خاار ماریم ،غلظات

فسفاتاز قليایي است .مشكالت جریان صافرا مايتواناد باه

آنزیمهای مذکور کاهش یافته است که ميتواند دال بار اثار

علت مشكل در کبد ،کيسة صفرا ،یا لولههای اتصال به آنها

محافظتي این گياه باشد .به عكس خار مریم ،آنتايبيوتياک

باشد .بنابراین افزایش غلظت آنزیم مذکور معموالً باه ایان

کبد را به چالش کشيده و سبب افزایش دو آنازیم فاوق در

معني است که کبد آسيب دیده است] 3 ،7و  . [41با توجاه

خون شده است .در تحقيقي برای بررسي اثر حفاظتي خاار

به این که اثر هيچ یک از دو فاکتور مورد بررسي بار آنازیم

مریم ،عصارة هيدروالكلي آن به موشهای نر و ماده تزریق

فسفاتاز قليایي معنادار نشده اسات ،لاذا اشاكالي در روناد

شد .پس از اندازه گيری آنزیم آسپارتات آمينوترانسافراز در

جریان صفرا به وجود نيامده است .در تحقيقي برای بررسي

دو جنس اختالف معناداری مشاهده نشد ] .[15در تحقيقي

اثر حفاظتي خار مریم ،عصارة هيدروالكلي آن به موشهای

خار مریم باعث کاهش آنزیم

نر و ماده تزریق شد .پاس از انادازهگياری آنازیم فسافاتاز

دی ر مصرف سطوح مختل

قليایي در دو جنس اختالف معناداری مشاهده نشد ].[15
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جدول .3تأثیر سطوح خارمریم و آنتیبیوتیک كوتریموكسازول و همچنین اثر متقابل آنها بر متابولیتهای خون و آنزیمهای كبدی
عوامل

گلوکز

کلسترول

تریگليسرید

AST

ALT

ALP

(ميليگرم در

(ميليگرم در

(ميليگرم در

(واحد در ليتر

(واحد در ليتر

(واحد در ليتر

دسيليتر)

دسيليتر)

دسيليتر)

سرم خون)

سرم خون)

سرم خون)

سطوح خار مریم (درصد)
صفر

466

170a

35a

164a

4/44a

1754

b

b

b

b

7/71

1443
1413

5/7

400

147

36

143

7

446

118b

34b

176c

1/35c

خطای معيار ميان ينها

4/14

4/14

4/44

7/47

5/04

44/14

P.value

5/64

5/57

5/51

5/57

5/51

5/56

سطوح کوتریموکسازول (درصد)
4/67b

1765

صفر

444b

118a

36b

140

5/4

a

464

b

174

a

84

107

a

7/61

1787

خطای معيار ميان ينها

7/74

4/44

1/34

7/44

5/45

3/37

P.value

5/57

5/51

5/54

5/56

5/51

5/56

آثار متقابل :خارمریم (درصد) × کوتریموکسازول (درصد)
a

صفر × صفر

443ab

175a

35

161

4/14

1405

صفر × 5/4

463a

173a

83a

160

7/31

1467

b

b

b

 × 5/7صفر

476

116

66

101

7/37

1405

5/4 × 5/7

406a

174a

86a

108

4/54

1463

b

b

b

 × 7صفر

445

116

31

143

7/81

1403

5/4 × 7

435a

144ab

38ab

105

7/64

1403

خطای معيار ميان ينها

0/84

7/44

7/34

0/34

5/34

04/34

P.value

5/54

5/54

5/54

5/56

5/56

5/53

 :a-bدر هر ستون ،تفااوت مياان ينهاا باا حاروف غيرمشاابه معناادار اسات ()p<5/50؛  :ASTآنازیم آساپارتات آمينوترانسافراز؛  :ALTآنازیم آالناين
آمينوترانسفراز و  :ALPآنزیم فسفاتاز قليایي است.

سيليبين که مؤثرترین مادة موجود در سايليماارین اسات

بدن به ویژه کبد را به چالش ميکشد .نتایج تحقياق حاضار

در پایداری و تثبيت غشای کبدی نقاش دارد و ماانع از پيوناد

روشن ساخت که مصرف پودر خار مریم علي رغم کااهش

سموم و داروها با این غشاها مايشاود و از طرفاي باا حاذف

مصرف خوراک و وزن بدن جوجهها مايتواناد باا چاالش

رادیكالهای آزاد و افزایش فعاليت آنزیم سوپراُکسيددیسموتاز،

مذکور مقابله کند .بنابراین استفاده از سطح سه درصد پودر

سبب حفاظت از کبد ميشود ] 18 ،14و .[13

گياه خار مریم با کاهش ترشح آنزیمهای کبادی آساپارتات
آمينوترانسفراز و آالنين آمينوترانسافراز بيشاترین اثار را در

مصرف آنتيبيوتيکها در مرغداریها ،فعاليت اندامهای

مقابله با چالش مصرف آنتيبيوتيک دارد.

دوره   19شماره   4زمستان 1396
777

 فراسنجههای خونی و آنزیمهای كبدی جوجههای گوشتی،تأثیر پودر خار مریم بر عملکرد

[7]. Hosseini SM and Shalaee M (2013). Effect of

تشكر و قدردانی

Milk thistle seed on yield and quality
parameters in laying hens eggs, Journal of

بدینوسيله از حمایاتهاای ماالي و معناوی دانشا اه آزاد
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Abstract
This research was conducted to study the effects of the milk thistle powder on growth performance, blood
parameters and liver enzymes in the 360 male broiler chicks (Ross 308). The studied factors were milk
thistle powder at 0, 0.3 and 3% levels and antibiotic Cotrimoxazole at 0 and 0.2% per kg diet, which was
a factorial experiment in a completely randomized design with 6 treatments and 3 replications. Growth
performance traits, blood parameters and liver enzymes were measured at the end of the experimental
period (42-day). The different levels of milk thistle powder caused a decrease in the mean of feed intake
and body weight in the whole period (P<0.05). Consumption of milk thistle powder reduced cholesterol,
triglyceride, Aspartate aminotransferase (AST) enzyme and Alanine aminotransferase (ALA) enzyme of
blood serum levels up to 12.6%, 17.8%, 16%, and 59.7%, respectively (P<0.01). Based on the results of
this experiment, the use of different levels of milk thistle powder has led to a decrease in the
concentration of liver enzymes. Therefore, the use of milk thistle powder at a rate of 3% in the ration of
broiler chickens protects their livers.
Keywords: Alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase, cotrimoxazole, milk thistle, silymarin.
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