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هاي گوشتیو پاسخ ایمنی جوجهعملکرد کاسنی برالکلی تأثیر عصاره 

3مهرمحمد روستایی علیو2مهرداد محمدي،1محمد اسدي

چکیده
هاي ایمنی جوجهکاسنی بر عملکرد و سیستم الکلی این مطالعه بررسی اثر سطوح مختلف عصاره هدف

10و تکرار4تیمار، 5تصادفی با با طرح کامال308ًروزه سویه راس یکقطعه جوجه گوشتی 200.گوشتی بود
لیتر عصارهمیلی2و 5/1، 1، 5/0، )شاهد(صفرشامل مقادیر تیمارها. ررسی شدنددر هر تکرار بقطعه جوجه

تیار روزگی در اخ42که از روز سوم تا ندلول در یک لیتر آب آشامیدنی بودریشه کاسنی به صورت محالکلی
پاسخ. گیري شداندازهغذاییمصرف خوراك روزانه، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل . ها قرار داده شدجوجه

1/0واکنش به تزریقپرورش در42و 35، 28، 21روزهاي سرم درعیار پادتنگیري ایمنی هومورال با اندازه
پرورش در عضله 22و 8، در روزهاي )SRBC(گلبول قرمز گوسفندي درصد 25از سوسپانسیون لیترمیلی
پرورش  به چین 16، در روز )PHA-P(فیتوهماگلوتینین لیتر میلی1/0ایمنی سلولی با تزریقو پاسخسینه

موجب افزایش خوراك به آب عصارهلیتر میلی2افزودننتایج نشان داد . تعیین شدهاپوستی بال  جوجه
باعث لیتر میلی5/0وزدافزایش وزن سینه وباعث لیتر میلی5/1و 1، 5/0زهايدووافزایش وزن روزانهمصرفی،

و IgG،کلAnti-SRBCعیارموجب افزایش عصارهلیتر میلی2مصرف). >05/0P(شد تیموسافزایش وزن
IgM05/0(در مقایسه با گروه شاهد شدP<.(بت تحریک پوستی نسشاخصعصاره،لیتر میلی2و 5/0دوزهاي

باعث بهبود عصارهلیتر میلی2استفاده ازتوان بیان کردمیبطور کلی).>05/0P(را افزایش داد PHA-Pبه 
.هاي گوشتی شدجوجهو سلولی عملکرد و ارتقاء سیستم ایمنی هومورال 

عملکرد، جوجه گوشتیایمنی سلولی،،هومورالایمنیعصاره کاسنی،: ي کلیديهاواژه

مقدمه
براي کاهش و حتی حذف هشدارهاي جهانی

هایی که به عنوان محرك رشد دربیوتیکآنتی
شوند موجب استفاده میروپرورش دام و طی

هایی تحقیقات جدید براي یافتن جایگزینانجام 

یکی از مشکالت . بی خطر و موثر شده است
در هاآنوجود بقایايهابیوتیکآنتیمصرف 

مقاومت بروز ث باعکه است گوشت طیور
که این امر ناشی شودبیوتیکی در انسان میآنتی

از عدم رعایت فاصله زمانی بین حذف داروها و 

دانشگاه گیالن،دانشیارو خته کارشناسی ارشددانش آمو-3و 1
)mohammadi@guilan.ac.ir:نویسنده مسوول(، دانشگاه گیالن،دانشیار-2

11/3/92:تاریخ پذیرش15/5/91: تاریخ دریافت

اريدانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی س
پژوهشهاي تولیدات دامی
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64که اندهمطالعات نشان داد.)28(استکشتار 
درصد از جمعیت جهان از داروهاي گیاهی براي 

در .کنندمبارزه با مشکالت سالمتی استفاده می
50ه تقریباً حال حاضر برآورد شده است ک

مشتقی از ترکیبات ،درصد از داروهاي ترکیبی
و یا از آنها الگوسازي هستندگیاهی 

کاسنی با نام علمی.)2(شده است 
Cichorium intybus L. گل گیاهی از خانواده

که گیاهی علفی بوده و ارتفاع آن است 1ستاره
هاي آبی گل،رسدبه طور متوسط به یک متر می

هاي تیر تا شهریور شکفته در ماهوروشن دارد
عمر این گیاه با توجه به شرایط زندگی، . شودمی

کاسنی در . یک ساله، دو ساله یا چند ساله است
کند و بومی نواحی مرطوب با ارتفاع کم رشد می

ترکیبات . هندوستان و مصر است،نواحی اروپا
اسید اینولین، شاملگیاه کاسنی اصلی 

ها، پکتین، لفنئید، پلیشیکوریک، فالونو
،اینولین).12(است توز گلیکوزید و الیگوفروک

گلیسریدهاي سرم را به واسطه کاهش سنتز تري
هاي با چگالی خیلی اسید چرب و لیپوپروتئین

کاسنی مواد ).33(دهد کاهش می) VLDL(کم 
ها را که سلواسط تولید شده توسط ماستحد

د و نشومیهاي آلرژیک باعث ایجاد واکنش
را مهار 2- و سیکلواکسیژنازE2پروستاگالندین 

الیگوفروکتوز و اینولین که جز ).8(کند می
هاي قابل تخمیر اصلی کاسنی هستند فروکتان

هاي مفید و داراي خاصیت افزایش میکروب
زا در روده هستند هاي بیماريکاهش باکتري

از دیگر اثرات مفید کاسنی حفاظت کبد ). 11(
که این اثر در مقابل رابر سموم کبدي است در ب

اینولین ).35(به اثبات رسیده است تراکلروکربن 

و الیگوفروکتوز باعث تحریک سیستم ایمنی شده 
فعال 2یرهاي پیپالكهاي ایمنی را در و سلول

هاي و سلول10-کرده و باعث تولید اینترلوکین
در IgAکشنده طبیعی، افزایش غلظت و ترشح 

هاي کشنده طحال، سکوم، افزایش سلولئوم وایل
تولید اسید چرب زنجیر کوتاه و اتصال این 

د نشوسازي آنها میها و فعالترکیب به لوکوسیت
هدف این مطالعه بررسی اثر عصاره کاسنی ). 32(

.بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه گوشتی است

هامواد و روش
وزه رقطعه جوجه نر و ماده یک 200

در قالب یک طرح کامالً 308گوشتی سویه راس 
قطعه جوجه 10تکرار و 4تیمار و 5تصادفی با 

تیمارهاي . در هر تکرار مورد آزمایش قرار گرفت
، 1، 5/0، )شاهد(صفرآزمایشی شامل مقادیر 

تهیه (کاسنی الکلی لیتر عصاره میلی2و 5/1
شده از ریشه کاسنی توسط شرکت داروسازي 

35با استفاده از الکل اسانس کاشانباریج
لول در یک لیتر آب به صورت مح) درجه

روزگی در 42که از روز سوم تا ندآشامیدنی بود
جیره غذایی .ندها قرار داده شداختیار جوجه

ها بر اساس پیشنهاد انجمن تحقیقات ملی جوجه
)NRC, 1994 ( تهیه شد) مصرف ).1جدول

صورت بهن روزانهافزایش وزوخوراك روزانه
و ضریب تبدیل غذایی تعیین گردیداي دوره

هاي سیستم پاسخارزیابی براي . شدمحاسبه
25سوسپانسیون لیترمیلی1/0ایمنی هومورال 

در بافر ) SRBC(درصد گلبول قرمز گوسفند 
در در شرایط استریل تهیه و) PBS(فسفات 
در ماهیچه سینه دوره پرورش22و 8روزهاي 

1- Asteraceae 2- Peyer’s patch
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در ماهیچه سینه دوره پرورش22و 8روزهاي 
، 21در روزهاي ).14(ها تزریق شد م جوجهتما
دوره پرورش از طریق ورید بال 42و 35، 28

، بعد از لخته شدن خون.خونگیري انجام شد
در دماي جمع آوري وبه کمک سانتریفیوژسرم
عیارتعیین .درجه سیلسیوس ذخیره شد-20

Anti-SRBCکل وIgG علیهSRBC با روش ،
پس از هاسرم.)14(م شدانجاهماگلوتیناسیون

فعال کردن عوامل کمپلمان جهت غیر،گشایییخ
درجه 56دقیقه در دماي 30ها به مدت نمونه

ها به دو سپس نمونه. سلسیوس نگهداري شدند
عیار بخش اول جهت تعیین . بخش تقسیم شدند

IgGعیارکل و بخش دوم جهت تعیین پادتن

غیر فعال به منظور . مورد استفاده قرار گرفت
در بخش دوم IgGعیارو تعیین IgMکردن
مرکاپتواتانول -2درصد 4/1ها، محلول نمونه

)Sigma, St, Louis Mo, USA( در بافر فسفات
با سرم مخلوط شد و به ) حجمی(1:1صورت ب

جه سلسیوس در37دقیقه در دماي 30مدت 
50که ايگودهشماره اولین . )14(ذخیره گردید
یناسیون در آن صورت گرفته درصد آگلوت

. یادداشت شد2بر اساس لگاریتم بر مبناي 
درصد 50وقتی است که حداقل در نتیجه مثبت

، آگلوتیناسیون SRBCهاي حاويگودهاز

ازGایمونوگلوبولینعیاراز تفاضل .مشاهده شود
Mایمونوگلوبولین عیارکل، Anti-SRBCعیار

ستم ایمنی به منظور بررسی سی.بدست آمد
1/0نخست ،دوره پرورش16در روز سلولی 

PHA-Pگرم میلی1محلولاز لیتر میلی

(Sigma, L8754 St, Louis Mo, USA) 1در
لیتر بافر فسفات سالین به چین پوستی بال میلی

لیترمیلی1/0سپس . تزریق شدها جوجهراست 
محلول بافر فسفات سالین به عنوان شاهد به 

ساعت 24وتزریق شدبال چپ چین پوستی 
پس از تزریق، ضخامت پوست بال با دستگاه 

گیري اندازه) مترمیلی01/0با دقت (میکرومتر 
ل ضخامت تفاضازمیتوژنشاخص تحریک. شد

ضخامت محل تزریقوPBSمحل تزریق
PHA-P 2روزگی 42در .)14(محاسبه شد

کشتار و اجزاي الشه شاملجوجه از هر تکرار
نه، ران، بورس، تیموس و چربی بطنی با سی

گرم توزین 1/0ترازوي دیجیتال با حساسیت 
. شدشده و نسبت وزن آنها به وزن بدن محاسبه

GLMو رویه SASافزار نتایج با استفاده از نرم

براي و مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفت 
مقایسه میانگین تیمارها براي صفات مورد نظر از 

.اي دانکن استفاده شدچند دامنهآزمون 
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)درصد(هاي گوشتی در دوره آغازین، رشد و پایانی اجزا و ترکیب شیمیایی جیره غذایی جوجه- 1جدول 
اجزاي درصد 
خوراك

هاي پرورشدورهدرصد ترکیب شیمیاییهاي پرورشدوره
پایانیرشدآغازینپایانیرشدآغازین

قابل متابولیسم انرژي7/585/614/64ذرت
)کیلوکالري در کیلوگرم(

283729403020

2/216/193/18(%)ینئپروت52/354/3200/29کنجاله سویا
00/196/090/0(%)کلسیم5/105/28/2روغن گیاهی

50/048/045/0(%) فسفر قابل دسترس15/295/189/1دي کلسیم فسفات
20/020/020/0(%)کلر76/085/080/0کربنات کلسیم
20/017/016/0(%)سدیم20/020/022/0نمک خوراکی
20/110/105/1(%)لیزین15/015/016/0جوش شیرین
46/044/039/0(%)متیونین125/025/025/0مکمل معدنی

89/084/082/0(%)سیستئین+متیونین225/025/025/0مکمل ویتامینه
20/018/017/0متیونین

26/022/017/0لیزین
11%) 77اکسید روي (گرم، روي 25%) 20سولفات آهن (گرم، آهن 16%) 62اکسید منگنز (منگنز : مواد معدنی حاويمکمل هر کیلوگرم -1

.گرم2%) 1(گرم، سلنیوم 16/0%) 62دات یکلسیم (گرم، ید 4%) 25سولفات مس (گرم، مس 
B6گرم، ویتامین8/98% (18/0(B1گرم، ویتامین 8/1) المللیبیندواحA)500000ویتامینی حاوي ویتامین مکملگرم کیلوهر -2

6/3) المللیواحد بین500(Eگرم، ویتامین 4/0) المللیواحد بین500000(D3گرم، ویتامین 15/0) 1%(B12گرم، ویتامین 3/0) 5/98%(
.گرم2% (5/0(H2گرم، ویتامین 3) 99%(B5گرم، ویتامین 125/0) 80%(B9گرم، ویتامین 4/0) K3)50%گرم، ویتامین 

نتایج و بحث
نتایج مربوط به اثر سطوح مختلف عصاره 
کاسنی بر میانگین مصرف خوراك روزانه، 
افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی در 

یج حاصل از نتا.استشدهنشان داده2جدول 
میانگین مصرف کهندتجزیه آماري نشان داد

) روزگی1- 14(خوراك روزانه در دوره آغازین 
عصاره لیترمیلی2بین تیمار شاهد با تیمار

مقایسه در .)>05/0P(داري داشت اختالف معنی
وزانه در دوره رشد میانگین مصرف خوراك ر

بین تیمار شاهد و سایر تیمارها )روزگی28-15(
). <05/0P(داري وجود نداشت اختالف معنی

مقایسه میانگین مصرف خوراك روزانه در دوره 
بین تیمار شاهد با تیمار ) روزگی29- 42(پایانی 

داري را نشان اختالف معنیعصاره لیترمیلی2

نتایج حاصل از تجزیه آماري .)P>05/0(داد
1-42(هاي خوراك مصرفی در کل دوره داده

لیترمیلی2استفاده ازداد کهنشان ) روزگی
میانگین مصرف خوراك شد عصاره باعث افزایش 

)05/0<P( .هاي مربوط به نتایج حاصل از داده
میانگین افزایش وزن روزانه در دوره آغازین 

5/1بین تیمار شاهد با تیمارهاي) روزگی14-1(
داري را نشان اختالف معنیعصاره لیترمیلی2و 

قایسه میانگین افزایش وزن م). >05/0P(داد
نشان داد ) روزگی15-28(روزانه در دوره رشد 

عصاره کاسنی باعث بهبود لیترمیلی2تیمار که 
مقایسه ).>05/0P(میانگین افزایش وزن شد 

میانگین افزایش وزن روزانه در دوره پایانی 
بین تیمارها کهنشان داد) روزگی42-29(

). <05/0P(داري وجود ندارداختالف معنی
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میانگین افزایش وزن روزانه در همچنین مقایسه
اختالف کهنشان داد) روزگی1-42(کل دوره

لیترمیلی2تیمارداري بین تیمار شاهد بامعنی
بیشترین ). >05/0P(وجود داشتعصاره

2میانگین افزایش وزن روزانه مربوط به تیمار
نانگییمنتایجبررسی. عصاره بودلیترمیلی

1- 14(آغازیندورهدرغذاییتبدیلضریب
که دادنشان) روزگی15-28(رشد و) روزگی

داري نسبت به تیمارهاي آزمایشی کاهش معنی
مقایسهاما،)>05/0P(تیمار شاهد داشتند 

دورهکلوپایانیدورهدرغذاییتبدیلضریب
نشان ندادتیمارهابینداريمعنیاختالف

)05/0P>.(
د میزان خوراك نتوانز عواملی که میا

د وضعیت نمصرفی را تحت تاثیر قرار ده
فیزیولوژیک بدن، سالمتی، میزان تولید پرنده، 
تعادل انرژي و پروتئین، رنگ، بو و طعم جیره 

د روي ناست که اگر به هر دلیلی تغییر یاب
). 13(د نگذارخوراك مصرفی تاثیر می

یاهان دارویی هاي مشتق شده از گبیوتیکپري
کاسنیموجود در الیگوفروکتوز ومانند اینولین

هاي میکروبتوانند باعث حذف رقابتیمی
هاي زا و جایگزین نمودن آن با باکتريبیماري

گزارش شده استفاده از . مفید در روده شوند
عصاره کاسنی باعث افزایش اشتها و 

هاي و بهبود ترشح آنزیمجیرهخوراکیخوش
و باعث افزایش مصرف خوراك، ههضمی شد

.)3(د شوتلفات و بهبود عملکرد طیور میکاهش 
کارگیري هبمطالعه روي خوك نشان داد با 

، با کمترین اثرات منفی روي در جیرهکاسنی

مصرف ،قابلیت هضم مواد مغذي و تعادل انرژي
نتایج ).16(افزایش یافت خوراك و عملکرد رشد 

مصرف که اد تحقیق روي خرگوش نشان د
تدریجی کاسنی بعد از شیرگیري موجب افزایش

). 7(شد روزانهو افزایش وزنمصرف خوراك
،محصول نهایی تخمیر اینولین و الیگوفروکتوز

مثل استات، پروپیونات و بوتیرات SCFA1تولید 
ها بهبود عملکرد رشدي جوجه.)5(است 

تواند ناشی از افزایش ظرفیت جذب مواد می
در دستگاه گوارش به علت افزایش طول مغذي 

روده باریک و کولون و همچنین افزایش ارتفاع 
ها و گسترش پرزهاي روده در اثر میکروویلی

برانسگارد و ). 31(تولید بیشتر بوتیرات باشد 
دار عنوان کردند عدم اختالف معنی) 6(اگوم 

افزایش وزن روزانه بین تیمارها در دوره پایانی 
ها پذیري جوجهبه علت عادت) روزگی42-29(

در تحقیقی دیگر .استسازي کاسنی به مکمل
مصرف کاسنی تاثیر است کهگزارش شده

داري بر افزایش وزن روزانه و بهبود ضریب معنی
از ). 21(دارددر جوجه گوشتی دیل غذاییتب

آنجایی که ضریب تبدیل متغیري است که تابع 
ن است، لذا مصرفی و افزایش وزدو عامل خوراك

توان اختالف موجود بین تیمارهاي آزمایشی می
هاي آغازین و رشد را در این دو عامل در دوره

چون سطوح مختلف عصاره .جستجو نمود
کاسنی باعث بهبود افزایش وزن روزانه در 

هاي تیمارهاي مصرف کننده عصاره در دوره
، لذا بهبود ضریب تبدیل ندآغازین و رشد شد

.ن تیمارها دور از انتظار نیستدر ایغذایی 
با افزایش میزان خون ،گیاهان حاوي فالونوئید

1- Short chain fatty acid
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جذب رسانی به دستگاه گوارش موجب بهبود 
).20(شوندمیگوارشدستگاهازمغذيمواد

عدم تفاوت که گزارش کرد) 17(جهانیان 
دار ضریب تبدیل خوراك مصرفی در دوره معنی

علت افزایش یا پایانی و کل دوره ممکن است به
کاهش پیوسته در مصرف خوراك و افزایش وزن 

تحقیقهمچنین نتایج.ها باشدروزانه جوجه
مصرف گذار نشان دادتخممرغانروي 
کتوز کاسنی سبب بهبود ضریب تبدیل الیگوفرو

).9(خوراك مصرفی شد 
نتایج مقایسه سطوح مختلف عصاره کاسنی 

. شده استرائها3خصوصیات الشه در جدول بر 
صفات الشه شامل بازده کهندنتایج نشان داد

الشه، میانگین درصد وزنی ران، بورس و چربی 
عصارهسطوح مختلفمصرفبطنی تحت تاثیر

اما میانگین ).<05/0P(کاسنی قرار نگرفت 
مصرف سینه و تیموس تحت تاثیر درصد وزن

. )>05/0P(سطوح مختلف عصاره قرار گرفت 
عصاره باعث لیترمیلی5/1و 1، 5/0تیمارهاي

. )>05/0P(سینه شدند نسبی افزایش وزن 
تیموس نشان داد مقایسه میانگین درصد وزن

عصاره کاسنی باعث افزایش لیترمیلی5/0تیمار

. )>05/0P(تیموس شد نسبی وزن 
گیاهان داراي خاصیت ضد میکروبی باعث 

کولون زاي هاي بیماريکاهش میزان میکروب
شده و از تجزیه اسیدهاي آمینه توسط این 

شود و این ها جلوگیري میمیکروارگانیسم
هاي پروتئینی اسیدهاي آمینه در تشکیل بافت

استفاده شده و باعث افزایش درصد وزن عضله 
گزارش شده تغذیه ). 23(د نشومیسینه 

درصد 375/0هاي گوشتی در سطح جوجه
شه و سینه را بهبوددرصد وزن ال،الیگوفروکتوز

عملکرد تیموس و بورس در اثر ).24(بخشید 
هاي شدید سترسکمبودهاي مواد مغذي و ا

این ارتباط بین آتروفیشود ودچار تغییر می
).22(ه استسوء تغذیه به اثبات رسیدبااعضاء

است که مصرف گیاهان دارویی، گزارش شده 
ا هاي گوشتی رجوجهایمنی هاياندامرشد 

فزایش وزن آنهااو موجب کندمیتحریک 
چون طی دوره پرورش شرایط ).30(شودمی

ها از نظر تغذیه و یکسانی براي همه جوجه
بود لذا اختالف وزن استرس محیط حاکم

صاره کاسنی اضافه عتاثیرتوان بهمیتیموس را 
.آب نسبت دادشده به 
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42...................... ................................................................................................................هاي گوشتیعملکرد و پاسخ ایمنی جوجهتأثیر عصاره الکلی کاسنی بر

روزانه، میانگین افزایش وزن روزانه و میانگین  ضریبمصرف خوراكبر میانگین کاسنیعصاره اثر سطوح مختلف - 2جدول 
هاي گوشتیجوجهتبدیل غذایی

.هستند05/0در سطح دارمعنیتفاوتوجوددهندهنشانردیفدر هرغیرمشابه حروف با هايگینانمی

هاي گوشتی به وزن زندهاجزاي الشه جوجهدرصدبر یاثر سطوح مختلف عصاره کاسن- 3جدول 

.هستند05/0در سطح دارمعنیتفاوتوجود دهنده نشانستوندر هرغیرمشابه حروف هاي با میانگین

هاي سطوح نتایج حاصل از تجزیه داده
هاي  عیارمختلف عصاره کاسنی بر میانگین 

Anti-SRBCTotal ،IgG وIgM 21سنیندر ،
شده ارائه 4روزگی در جدول 45و35، 28

کل در عیار پادتننتایج حاصل از مقایسه .است
داري بین اختالف معنیکهروزگی نشان داد21

عصاره وجود لیتر میلی5/0تیمار شاهد با تیمار 
کل عیار پادتنبیشترین ). >05/0P(داشت 

. عصاره بودلیترمیلی5/0مربوط به تیمار 

42و35کل در پادتنعیار مقایسه همچنین
داري بین اختالف معنیکهروزگی نشان داد

وجود داشت لیترمیلی2شاهد با تیمارتیمار
)05/0P< .(کل عیار پادتنکه بیشترین طوريب

اما در . عصاره بودلیترمیلی2مربوط به تیمار 
داري بین تیمارها از روزگی اختالف معنی28

). <05/0P(مشاهده نشدکل عیار پادتننظر 
28و21در روزهاي IgGعیارمقایسه میانگین 

بین تیمار شاهد با سایر که پرورش نشان داد 

تیمار

SEM
لیترمیلی2

عصاره کاسنی
لیترمیلی5/1

عصاره کاسنی
لیترمیلی1

کاسنیعصاره
لیتر میلی5/0

عصاره کاسنی شاهد دوره عملکرد

30/0 54/29 a 25/29 ab 85/26 c c28/27 01/28 bc )1-14(آغازین 
)15-28(رشد 
)29-42(پایانی 

)1- 42(کل دوره 

میانگین مصرف 
خوراك روزانه 

)روز/جوجه/گرم(

19/1 11/95 a 62/88 ab 86/82 b 24/84 b 11/89 ab

26/2 68/187 a 05/175 b 33/174 b 17/173 b 71/172 b

05/1 11/104 a 64/97 b 68/94 b 9/94 b 61/96 b

380/0 35/21 a 14/21 a 1/19 b ab48/19 b87/17 )1-14(آغازین 
)15-28(رشد 
)29-42(پایانی 

)1- 42(کل دوره 

میانگین افزایش 
وزن روزانه 

)روز/جوجه/گرم(

04/1 34/61 a 85/56 ab 92/54 ab 6/55 ab 7/50 b

26/1 72/86 72/86 16/82 96/81 81
66/0 47/56 a 44/53 ab 06/52 ab 34/52 ab 51/51 b

021/0 38/1 b 38/1 b 40/1 b b40/1 57/1 a )1-14(آغازین 
)15-28(رشد 
)29-42(پایانی 

)1- 42(کل دوره 

میانگین ضریب 
تبدیل غذایی

024/0 55/1 b 56/1 b 51/1 b 52/1 b 76/1 a

028/0 16/2 13/2 12/2 11/2 16/2
035/0 84/1 82/1 82/1 81/1 87/1

چربی بطنی تیموس بورس ران سینه بازده الشه تیمار
74/1 32/0 b 11/0 53/12 09/26 c 23/62 اهدش
02/2 55/0 a 10/0 52/12 05/29 a 57/60 عصاره کاسنیلیتر میلی5/0
76/1 38/0 ab 08/0 55/12 56/28 a 95/61 عصاره کاسنی لیتر میلی1
88/1 48/0 ab 10/0 65/12 37/27 b 46/60 عصاره کاسنی لیتر میلی5/1
62/1 38/0 ab 10/0 71/12 27bc 49/62 عصاره کاسنی لیترمیلی2
07/0 04/0 007/0 10/0 42/0 406/0 SEM
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داري وجود نداشت تیمارها اختالف معنی
)05/0P> .( روزگی اختالف 42و 35در

لیترمیلی2داري بین تیمار شاهد با تیمارنیمع
ده شد مشاهIgGعیارانگین عصاره از نظر می

)05/0P< .( عیاربیشترین میانگینIgG مربوط
مقایسه میانگین. عصاره بودلیترمیلی2به تیمار 

تیمارکهپرورش نشان داد21در روز IgMعیار
IgMعیارعصاره باعث افزایش لیترمیلی5/0

در IgMعیارمقایسه میانگین ). >05/0P(شد 
5/0و 1روزگی نشان داد تیمارهاي 28

شدند IgMعیارعصاره باعث افزایش لیترمیلی
)05/0P< .( عیارهمچنین مقایسه میانگین

IgM 2روزگی نشان داد تیمار42و 35در
شد IgMعیارعصاره باعث افزایش لیترمیلی

)05/0P<(.

هاي گوشتی جوجهIgMوAnti-SRBCTotal ،IgGبر میزان عیارعصاره کاسنیاثر سطوح مختلف -4دولج

.هستند05/0در سطح دارمعنیتفاوتوجوددهندهنشانستوندر هرغیرمشابه حروف با هاي میانگین

تزریق شده SRBCیه علپادتنپاسخ ثانویه 
با قدرت بیشتري همراه است زیرا با افزایش سن 

ها سیستم ایمنی آنها تکامل بیشتري جوجه

هاي خاطره تولید شده در پاسخ یابد و سلولمی
در پاسخ ثانویه پادتناولیه موجب تقویت تولید 

علیه گلبول قرمز عیار پادتنتغییرات . شوندمی

Total Anti-SRBC

روزگی42 روزگی35 روزگی28 روزگی21 تیمار
99/3 b 83/3 b 41/5 49/3 b شاهد
74/4 ab 41/4 ab 41/7 a83/4 عصاره کاسنیلیتر میلی5/0
74/4 ab 66/4 ab 49/7 83/3 b عصاره کاسنی لیترمیلی1
82/3 b 82/4 ab 57/6 51/3 b اره کاسنی عصلیترمیلی5/1
68/5 a 74/5 a 33/7 58/3 b عصاره کاسنی لیترمیلی2
204/0 206/0 306/0 147/0 SEM

IgG

58/2 b 58/2 b 83/1 16/1 ab شاهد
16/3 ab 24/3 ab 08/2 a49/1 عصاره کاسنیلیترمیلی5/0
16/3 ab 24/3 ab 91/1 16/1 ab عصاره کاسنی لیترمیلی1
49/2 b 24/3 ab 99/1 00/1 b عصاره کاسنی لیترمیلی5/1
70/3 a 74/3 a 16/2 08/1 b عصاره کاسنی لیترمیلی2
136/0 137/0 088/0 056/0 SEM

IgM

41/1 b 24/1 b 57/3 b 33/2 b شاهد
58/1 ab 16/1 b 33/5 a a33/3 عصاره کاسنیلیترمیلی5/0
58/1 ab 41/1 b 58/5 a 66/2 b عصاره کاسنی لیترمیلی1
33/1 b 58/1 ab 58/4 ab 41/2 b عصاره کاسنی لیترمیلی5/1
98/1 a 99/1 a 16/5 ab 49/2 b عصاره کاسنی لیترمیلی2
083/0 085/0 244/0 102/0 SEM
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44...................... ................................................................................................................هاي گوشتیو پاسخ ایمنی جوجهعملکردتأثیر عصاره الکلی کاسنی بر

ف ممکن است هاي مختلگوسفند در آزمایش
، جنس پادگنتحت تاثیر روش و محل تزریق 

حیوان، شرایط تغذیه، استرس، حرارت محیط، 
).34(ها باشد سن و زمینه ژنتیکی جوجه

پادتنتفاوت در تولید اندهمطالعات نشان داد
ها مربوط به تزریق شده در موشSRBCعلیه 

توسط ماکروفاژها و پادگنپردازش و عرضه 
). 4(است Bهاي نفوسیتلسرعت تکثیر

تولید ندمطالعات آزمایشگاهی نشان داد
ها توسط ماکروفاژهاي فعال شده سیتوکین

هاي بنیادي مغز استخوان موجب تحریک سلول
شود ها و ماکروفاژ میبراي تمایز گرانولوسیت

مطالعه روي حیوانات نشان داد سیستم . )26(
یمه نی ضمهاي ایمویژه سلولاي بهایمنی روده

سازي اینولین و یر به مکملهاي پیپالك
. دهندهاي آنها پاسخ میالیگوفروکتوز و متابولیت

مکانیسم اثر این ترکیبات شامل اثرات 
غیرمستقیم از قبیل تغییر در ترکیبات فلور 

کننده تنظیمSCFAافزایش تولید اي و روده
هاي باکتریایی سیستم ایمنی و شاید متابولیت

ولین و ــیم اینــاثرات مستق. دــشگر باــدی
هاي کربوهیدراتی الیگوفروکتوز از طریق گیرنده

هاي ایمنی هاي اپیتلیال روده و سلولروي سلول
نتایج تحقیقات نشان داد ). 27(شود اعمال می

ها و مشتقات اسید کافئیک و گلیکوپروتئین
شوند آلکامیدها که در منابع گیاهی یافت می

و بهبود سیستم ایمنی را دارند و توانایی تعدیل
توانند موجب تقویت فعالیت ماکروفاژها شوند می

نوانــعهــتوز بـــیگوفروکــالولین وــاین). 1(
ساکاریدي کاسنی که نقش لیپهايتانــروکــف

بیوتیکی نیز دارند باعث تحریک سیستم پري
این ترکیبات در کولون توسط . شوندایمنی می

افزایش تولید و باعثها تخمیر شدهمیکروب
SCFAشوند که این ترکیب باعث فعال شدن می
بافت یر هاي پیهاي ایمنی در پالكسلول

، تحریک 10-تولید اینترلوکینلنفوئیدي روده،
هاي کشنده طبیعی، افزایش غلظت و سلول

هاي سکوم، افزایش سلولدر ایلئوم وIgAترشح 
یتلیال هاي اپکشنده طحال، افزایش تکثیر سلول

سازي آنها ها و فعالروده و اتصال به لوکوسیت
مصرف اینولین و الیگوفروکتوز ).32(شودمی

پالسماي IgMو IgGتندپاعیارباعث افزایش 
.)18(هاي گوشتی شده است خون جوجه

مصرف سطوح مختلفتاثیراز نتایج حاصل
24پاسخ ایمنی سلولیمیزان بر عصاره کاسنی

درجدول PHA-Pاز تزریق زیرجلديپسساعت 
تجزیهنتایج حاصل از . شده استارائه5

هاي مربوط به حساسیت پوستی نسبت بههداد
PHA-P نشان داد که ساعت از تزریق 24پس از

عصاره کاسنی لیتر میلی2و 5/0تیمارهاي 
باعث افزایش ایمنی سلولی نسبت به تیمار شاهد 

).>05/0P(شدند 
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PHA-Pاثر سطوح مختلف  عصاره کاسنی بر پاسخ پوست بال به تزریق -5جدول 

.هستند05/0در سطح دارمعنیتفاوتوجوددهندهنشاندر هر ستونغیر مشابه حروف هاي با میانگین

PHA-P یک لکتین جداسازي شده از لوبیاي
را با کمترین Tهايسلولاست و تکثیر 1قرمز
این تحریک . کندتحریک میBي هاسلولاثر بر

گیرد صورت میTهايسلولاز طریق اتصال به 
هاي که نتیجه آن حساسیت شدید بازوفیل

این . شودپوستی است و باعث تورم پوست می
هاي آزمایش به عنوان یک روش براي پاسخ

و عملکرد ایمنی Tهايوابسته به لنفوسیت
Tهاي سلول.شودوابسته به سلول استفاده می

هاي پاسخهاي اصلی برايکمکی به عنوان سلول
ها عمل پادگنایمنی اختصاصی علیه همه 

Th2وTh1ها به دو گروه کنند این سلولمی

به محض Th1هاي سلول.شوندتقسیم می
، اینترفرون گاما و 2-، اینترلوکینپادگنیتحریک 
TNF-α2هايدر حالیکه سلول. کنندرا ترشح می

Th2را آزاد 10و 6، 5، 4هاي اینترلوکین
هاي مکمل شده با جیره). 10(کنند می

الیگوساکاریدهاي غیرقابل هضم مثل 
هاي الیگوفروکتوز و اینولین فعالیت فروکتان

هاي گره لنفی مزانتریک را در تکثیر لنفوسیت
3A، کونکاناوالینTهاي پاسخ به تحریکات سلول

این . )19(دهدایش میو فیتوهماگلوتینین افز
هاي ها در ارتباط با افزایش فعالیت سلولیافته

Tهايکشنده طبیعی، افزایش تراکم سلول

کمکی طحال و افزایش پاسخ ماکروفاژ به عوامل 
زاي درون سلولی مثل لیستریا و سالمونال بیماري

هاي تغذیه شده با جیره حاوي براي موش
، همچنین عنوان شدهاینولین و الیگوفروکتوز بود

جیره حاوي الیگوساکاریدهاي غیرقابل هضم 
تنظیم کننده (Th1هايسلولباعث تغییر

نتایج تحقیق ).29(دنشومی)سیستم ایمنی
مصرف اینولین و کهروي موش نشان داد

، IgAالیگوفروکتوز باعث افزایش غلظت کلی 
و 6-، اینترلوکین5-اینترلوکیناینترفرون گاما،

یر هاي پیشد و اندازه پالك10- رلوکیناینت
).15(بدون تغییر در تعداد سلول، افزایش یافت 

هاي کاسنی باعث افزایش مصرف فروکتان
شود که این هاي روده میجمعیت الکتوباسیلوس

ها شده و امر موجب تغییر در ساختار سیتوکین
روفاژهاي ــا و ماکــرفرون گامــطوح  اینتــس

که ،را در گردش خونTNF-αکننده  فعال
Th1هاي به سلولCD4هاي سبب تمایز سلول

را Th2هاي دهد و سلولافزایش می،دنشومی
).25(کند مهار می
طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که به

بدون اثر منفی آباستفاده از عصاره کاسنی در 

)mm(ساعت24شاخص تحریک بعد از  تیمار
030/0 b شاهد

a214/0 عصاره کاسنیلیترمیلی5/0
125/0 ab عصاره کاسنی لیترمیلی1
143/0 ab عصاره کاسنی لیترمیلی5/1
168/0 a عصاره کاسنی لیترمیلی2
026/0 SEM

1- Lectin from Phaseolus vulgaris 2- Tumor Necrosis Factor 3- Concanavalin A
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و به صورت وابسته به مقدار بر عملکرد و پاسخ 
هاي گوشتی تاثیر مثبت یمنی جوجها

هاي ایمنی و جهت بهبود عملکرد و پاسخدارد
صورت مستمر در بهعصارهلیتر میلی2مصرف

.شودآب آشامیدنی توصیه می

تشکر و قدردانی
به از شرکت داروسازي باریج اسانس کاشان 

کاسنی براي اجراي این مین عصارهتاخاطر
.شودمیتشکر تحقیق
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Effect of Alcoholic Chicory (Cichorium Intybus L.) Extract on
Performance and Immune Response of Broilers

Mohammad Asadi1, Mehrdad Mohammadi2 and Mohammad Roostaei Alimehr3

Abstract
The effects of different levels of alcoholic chicory (Cichorium intybus L.) extract were

investigated on performance, cellular and humoral immunity in 200 one-day chicks (Ross
308) in a completely randomized design with 5 treat ments and 4 replicates and 10 chicks
per replicate. The treatment groups received 0 (control), 0.5, 1, 1.5 and 2 ml/Lit of
alcoholic chicory extract, (provided from Chicory roots), in drinking water respectively,
during days 3 to 42. Daily feed intake, daily body weight gain and feed conversion ratio
were measured. The birds were immunized with sheep red blood cells (SRBC) on days 8
and 22 of age and serum antibody levels produced in response to SRBC were measured on
days 21, 28, 35 and 42. Skin response to phytohemagglutinin-P (PHA-P) injected
intradermally on day 16 were measured 24 h after injection. The results indicated that
consumption of 2 ml Chicory extract increased feed intake and daily weight gain (P<0.05).
Doses of 0.5, 1 and 1.5 ml Chicory extract increased the breast weight and 0.5 ml increased
thymus weight percentage (P<0.05). Adding 2 ml chicory extract increased total Anti-
SRBC, IgG and IgM titer in the experimental groups compared to control group (P<0.05).
Consumption of 0.5 and 2 ml Chicory extract increased cellular immunity on PHA-P
injection (P<0.05). It is concluded that use of 2 ml chicory extract in drinking water
increases performance, cellular and humoral immunity in broilers.

Keywords: Chicory extract, Humoral immunity, Cellular immunity, Performance, Broiler
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