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هومورالایمنیو پاسخبر عملکرد) Stevia rebaudiana(عصاره الکلی استویا تاثیر 
هاي گوشتیجهجو

3یوسف حمید اوغلیو3مهر،  محمد روستایی علی2، مهرداد محمدي1زهرا بشارتی

چکیده
هاي جوجههومورال رد و سیستم ایمنیعملکعصاره الکلی گیاه استویا برمقادیر مختلف تاثیربررسی این تحقیقهدف 

4تیمار، 5تصادفی با طرح کامالٌبا استفاده از 308روزه از سویه تجاري راس قطعه جوجه گوشتی یک200تعداد . بودگوشتی 
عصاره الکلی لیتر میلی2و 5/1، 1، 5/0، صفرترتیب مقادیربهبه آب مصرفی تیمارها.نددر هر تکرار بررسی شدپرنده10تکرار و 

و غذاییمصرف خوراك روزانه، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل .افزوده شدپرورش 42تا 3از روز ،در هر لیتربرگ استویا 
و 35، 28بادي سرم در روزهاي گیري عیار آنتیپاسخ ایمنی هومورال با اندازه. گیري شدنسبت اجزاي الشه به وزن زنده اندازه

29و 12در روزهاي ) SRBC(گلبول قرمز گوسفندي درصد 25محلول لیتر میلی1/0نش به تزریق عضالنیپرورش در واک42
بادي علیه روزگی عیار آنتی42روزگی دریافت کردند و در 29و 18،  6، 1ها واکسن نیوکاسل را در جوجه. پرورش تعیین شد

نداشتعملکرد تولیدي داري بر ثیر معنیأعصاره الکلی استویا تشان داد که نتایج ن. تعیین شدHIنیوکاسل با روش ویروس 
)05/0>P .( نیوکاسل شدند ویروسبادي علیه باعث افزایش عیار آنتیدریافت کننده عصاره استویاهمه تیمارهاي
)05/0<P.( علیه تري بیشبادي عیار آنتینسبت به تیمار شاهدعصاره،لیتر میلی2و 5/1تیمارهاي دریافت کنندهSRBC داشتند
)05/0<P.(هاي ها نداشت ولی پاسخداري بر عملکرد تولیدي جوجهدر شرایط این تحقیق عصاره الکلی برگ استویا تأثیر معنی

.ایمنی هومورال را بهبود بخشید

جوجه گوشتیعملکرد، ایمنی هومورال، استویا، :يکلیدهاي واژه

مقدمه
ذیه حیوانات، ها در تغبیوتیکاستفاده از آنتی

، AGP(1(هاي رشد ضد میکروبی عنوان محركبه
هاي عملکردي حیوانات و بهبود فراسنجهجهت
اما تهدید امنیت . ها سودمند استگیري از بیماريپیش

زیستی براي سالمت انسان و حیوان، ناشی از افزایش 
ها و تجمع بیوتیکزا به آنتیمقاومت عوامل بیماري

ها در تولیدات دامی و محیط، باعث یوتیکببقایاي آنتی
از جیره حیوانات AGPاعتراض گسترده براي حذف 

AGPاتحادیه اروپا در منع کامل مصرف همه . شده است
که با توجه حالیگام بوده است، درپیش2006از ژانویه 

ها در افزودنیدر مورد2003/1831EC2راتبه مقرّ
ها نیز باید یستومنوستاتهها وواستاتیخوراك، کوکسید

نتیجه، تقاضا در. حذف شوند2012کم تا اواخر سال کم
توانند میها کهبیوتیکبراي محصوالت جایگزین آنتی

کننده و محرك رشد استفاده گیريعنوان عوامل پیشبه
).15(شوند، بسیار زیاد است

منظور بهبود و هاي ایمنی بهتعدیل یا تنظیم پاسخ
محققان مورد توجهها است که السها،اريکنترل بیم

تواند توسط عوامل هاي سیستم ایمنی میپاسخ. است
هاي موجود در متعددي از جمله برخی ترکیب

ها، گیاهان و نیز محصوالت مصنوعی ها، قارچباکتري
عنوان یکی از منابع غنی گیاهان دارویی به. تنظیم شود

مطالعات . ندهست3هاي سیستم ایمنیکنندهتنظیم
کنندگی سیستم ایمنیتنظیمفراوانی در مورد اثر 

گیاهان دارویی در کشورهاي با سابقه طب سنتی صورت 
رغم گنجینه غنی طب سنتی در کشور ما به. گرفته است

تر به این ایران و منابع گیاهان دارویی متأسفانه کم
).17(موضوع پرداخته شده است

گیاهی از خانواده ) Stevia rebaudiana(استویا 
Asteraceae بومی نواحی شمالی آمریکاي ، چند ساله و

هاي بلند طور وحشی در سرزمینجنوبی است و به
روید و در این میمناطق مرزي بین برزیل و پاراگوئه

ماده شیرین . مناطق به گیاه برگ عسلی معروف است
زا نیست شود، کالرينامیده می4کننده آن که استویوزید

نشان هاآزمایش.شودو جذب دستگاه گوارش نمی
ترپن، ، ترياند که این گیاه حاوي استرول، فالونوئیدداده

و )1،7(کلروفیل بوده ترپن، تانن ومونوترپن، سسکوئی

گیالندانشیار، دانشگاه و ارشدکارشناس-3و 1
)mohammadi@guilan.ac.ir: نویسنده مسوول(، گیالندانشیار، دانشگاه -2

4/12/92: تاریخ پذیرش13/7/92: تاریخ دریافت

1- Antimicrobial growth promoters 2- European Commission 3- Immunomodulator
4- Stevioside

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
هاي تولیدات دامیپژوهش
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52.................... ................................................هاي گوشتیجهجوهومورالایمنیو پاسخبر عملکرد) Stevia rebaudiana(عصاره الکلی استویا تاثیر

این گیاه با 1ها و کالوسوجود ترکیبات فنولی در برگ
هاي آزاد قادر است رادیکال،اکسیدانیخاصیت مؤثر آنتی

). 22(و موجب خاصیت درمانی استویا شودکردهمهار را 
، ضد باکتریایی، ضد ویروسی )12(اثرات ضد توموري 

مچنین گزارش هو ضد قارچی استویا ثابت شده و)10(
هاي پوستی آوري روي آسیبشده این گیاه اثرات التیام

شامل زخم، بریدگی و خراش داشته و قادر به کاهش 
گزارش شده .)9(فلوانزا است عالئم سرماخوردگی و آن

در جیره، مصرف استفاده از سطوح مختلف استویا
هاي گوشتی را جوجهغذاییخوراك و ضریب تبدیل

هاي دریافت ولی باعث افزایش وزن جوجهندادبهبود 
تحقیق دیگري). 24(کننده استویا در دوره آغازین شد 

ي هانشان داده استفاده از برگ استویا در جیره جوجه
گوشتی موجب افزایش مصرف خوراك و ضریب تبدیل

). 2(در دوره رشد شد غذایی
ثیر استویوزاید تأگزارش شده مکمل کردن جیره با 

داري بر مصرف خوراك، افزایش وزن و ضریب معنی
همچنین بیان شده . هاي گوشتی نداشتتبدیل جوجه

ها، وزن و کیفیت جوجه،مرغتزریق استویوزاید در تخم
را تحت تاثیر آنهاقلب، کبد، طحال، بورس و گناد وزن

).4(قرار نداد 
کهخواص مختلف استویا و نظر به اینبا توجه به 

طیور انجام درثیر گیاه استویا تحقیقات کمی در مورد تأ
هاجوجهثیر آن بر سیستم ایمنی شده و تاکنون تأ

در این تحقیق تأثیر عصاره الکلی ،نشده استبررسی
ستویا بر عملکرد تولیدي و پاسخ ایمنی هومورال برگ ا
.مورد مطالعه قرار گرفتهاي گوشتی جوجه

هامواد و روش
در هر مرحله مقدار از گیاه استویا گیري براي عصاره

تهیه شده از شرکت (گرم از پودر برگ خشک شده 100
لیتر میلی500در داخل بشر ریخته و ) گلساران شمال

ساعت 3مدت به. ه آن اضافه شددرصد ب96اتانول 
مدت یک توسط شیکر تکان داده شد و پس از آن به

سپس محلول . شبانه روز در محیط تاریک نگهداري شد
ودست آمده از کاغذ صافی واتمن عبور داده شدبه

mL100پس از اتمام این. آب مقطر به آن افزوده شد
نده دست آمده توسط دستگاه تبخیر کنمراحل محلول به

60و سرعت سلسیوسدرجه 50در دماي 2چرخشی
دور در دقیقه تغلیظ و اتانول آن خارج و عصاره خالص 

صورت مایع بود و براي عصاره استخراج شده به.تهیه شد
هاي دودي ریخته شد حفاظت در برابر نور در بطري

قطعه جوجه گوشتی200آزمایشی با استفاده از).11(
در مزرعه روز 42مدت به308سویه تجاري راس 

. انجام شدتحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه گیالن 

تکرار 4تیمار آزمایشی وجود داشت که به هر یک پنج
صورت مخلوط دو به(قطعه جوجه گوشتی 10شامل
، صفرترتیب مقادیربهتیمارها. اختصاص یافت) جنس

در ا لیتر عصاره الکلی برگ استویمیلی2و 5/1، 5/0،1
دریافت پرورش 42تا 3هر لیتر آب مصرفی از روز 

صورت آزاد در اختیار پرندگان آب و خوراك به.کردند
31-33ل پروش دماي سالن در هفته او.قرار گرفت

هر هفته به ازاي بود و با افزایش سن سلسیوسدرجه 
روز اول 3تا برنامه نوردهی . درجه کاهش یافت2-5/1
بود و از روز سوم تا پایان روشنایی ساعت24صورت به

.ساعت تاریکی اعمال شد1و ساعت روشنایی 23دوره 
شروع ساعت خاموشی همزمان با تاریک شدن هوا 

با توجه به ترکیب ها جیره غذایی جوجه.صورت گرفت
یانجمن تحقیقات ملّي توسطپیشنهادمواد خوراکی 

)NRC, 1994 ( سویه ییاحتیاجات غذاو با استفاده از
مصرف خوراك روزانه و ). 1جدول (تهیه شد 308راس

غذاییافزایش وزن روزانه تعیین گردید و ضریب تبدیل 
.محاسبه شد
لیتر از میلی1/0پرورش مقدار 29و 12هاي در روز

در ) SRBC(درصد گلبول قرمز گوسفندي 25محلول 
بافر فسفات با استفاده از سرنگ انسولین به عضله سینه

ها گیري از جوجهخون. )13(ها تزریق شدتمام جوجه
، 28گیري پاسخ ایمنی هومورال در روزهاي براي اندازه

پس از لخته شدن . پرورش انجام گرفت42و 35
دقیقه با دور 2مدت جدا و بهآنهاهاي خون، سرم نمونه

سانتریفیوژ و براي انجام مراحل بعدي آزمایش 13000
براي . ه سلسیوس نگهداري شدنددرج- 70در دماي 

SRBCتولید شده علیه باديآنتیگیري عیار اندازه
هاي سرم از حالت فریز خارج و جهت غیر تزریقی، نمونه

دقیقه در دماي 30مدت فعال شدن سیستم کمپلمان به
درجه سلسیوس قرار داده شدند و با استفاده از روش 56

). 6(شد ین تعیآنهاعیار ) HA(هماگلوتیناسیون 
، )تزریقی-روغنی(1ها واکسن نیوکاسل را در جوجه

6)B1 -آشامیدنی-السوتا(29و 18) قطره چشمی (
گیري خونپرورش42روز روزگی دریافت کردند و در 

نیوکاسل با ویروسعلیه باديآنتیعیار و انجام شد
جوجه از هر 2روزگی 42در ).19(تعیین شد HIروش 

شتار و اجزاي الشه شامل سینه، ران، بال، چربی تکرار ک
بطنی، بورس و تیموس با ترازوي دیجیتال با حساسیت 

به وزن زنده آنهاگرم توزین شد و نسبت وزن 1/0
SASافزار نرمنتایج با استفاده از .محاسبه شد

مورد تجزیه بر اساس طرح کامالٌ تصادفی ) GLMرویه (
ها به میانگینو مقایسه) 21(و تحلیل آماري قرار گرفت
5اي دانکن در سطح آماري کمک آزمون چند دامنه

.درصد انجام شد
1- Callus 2- Rotary evaporator
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هاي گوشتی در دوره آغازین، رشد و پایانی اجزا و ترکیب شیمیایی جیره غذایی جوجه-1جدول 
خوراكاجزاي

)درصد(
هاي پرورشدورهترکیب شیمیاییهاي پرورشدوره

پایانیرشدآغازینپایانیشدرآغازین
kcal/kg(283729403020(قابل متابولیسم انرژي7/585/614/64ذرتدانه 

2/216/193/18)%(پروتئین52/354/3229کنجاله 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)%(کلر76/085/08/0کربنات کلسیم
20/017/016/0)%(سدیم2/02/022/0نمک خوراکی
20/110/105/1)%(لیزین15/015/016/0جوش شیرین
46/044/039/0)%(متیونین125/025/025/0مکمل معدنی
89/084/082/0) %(سیستین+نینمتیو225/025/025/0یمکمل ویتامین

2/018/017/0متیونیندي ال 
26/022/017/0هیدروکلرایدلیزین

گرم، مس 11%) 77اکسید روي (گرم، روي 25%) 20سولفات آهن (گرم، آهن 16%) 62اکسید منگنز (منگنز : هر کیلوگرم مکمل مواد معدنی حاوي-1
.گرم2%) 1(گرم، سلنیوم 16/0%) 62کلسیم یدات (گرم، ید4%) 25سولفات مس (
5/98 (%3/0(B6گرم، ویتامین%18/0) 8/98(B1گرم، ویتامین 8/1) المللی بر گرمبیندواحA)500000ویتامینی حاوي ویتامین مکملگرم کیلوهر -2

K3گرم، ویتامین 6/3) المللی بر گرمواحد بین500(Eگرم، ویتامین 4/0) المللی بر گرمواحد بین500000(D3گرم، ویتامین %15/0) B12)1گرم، ویتامین 

.گرم2 (%5/0(H2گرم، ویتامین %3) 99(B5گرم، ویتامین %125/0) 80(B9گرم، ویتامین %4/0) 50(

نتایج و بحث 
که عصاره الکلی )3و 2جداول (نتایج نشان داد

روزانه، افزایش كمصرف خوراداري بر ثیر معنیأاستویا ت
غذایی، وزن سینه، ران، بال، وزن روزانه، ضریب تبدیل

). P<05/0(نداشتچربی شکمی، بورس و تیموس 
عنوان یک افزودنی گزارش شده استفاده از استویا به

و تغذیه بچه اثر کمی داشتها در خوراك بچه خوك
، 3/83هاي تازه از شیر گرفته شده با جیره حاوي خوك

استویا در مقایسه با ساکارز اثري روي 334ppmو16
خوراك مصرفی، افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراك 

که میزان ه است همچنین گزارش شد). 16(نداشت 
اويـحآنهاه جیره ـهایی کوراك مصرفی خوكـخ

167ppm استویوزاید بود در مقایسه با جیره شاهد
ی در در این زمینه مطالعات کم). 4(یافتکاهش 

اده ـزارش شده استفـگ. ده استـام شـور انجـورد طیــم
هاي گوشتی تأثیر استویا در جیره جوجه84ppmاز

همچنین ). 24(داري روي عملکرد تولیدي نداشت معنی
گیري در افزایش وزن، مصرف اختالف چشمبیان شده

تغذیه شده باهايغذایی مرغخوراك و ضریب تبدیل
وجود نسبت به گروه شاهدستویوزایداگرممیلی667

نتایج این تحقیق با گزارش اته و همکاران). 4(نداشت
پودر استویا ودرصد2استفاده از که نشان دادند) 2(

130ppmهاي جوجهدر جیره غذاییاستویوزاید
باعث افزایش چربی محوطه در دوره رشد گوشتی 

ستفاده از بیان کردند اآنها. مطابقت ندارد، شکمی شد
را خوراكبرگ استویا و استویوزاید تقاضا براي مصرف

و افزایش مصرف خوراكدر دوره رشد افزایش داده و 
.تجمع چربی در ناحیه شکمی شد
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غذایی بدیل و ضریب ت) گرم(، افزایش وزن روزانه )گرم(مصرف خوراك روزانه سطوح مختلف عصاره استویا برتاثیر-2جدول
هاي گوشتیجوجه

آغازینتیمار
روزگی10تا 1

رشد
روزگی24تا 11

پایانی
روزگی42تا 25

کل دوره
روزگی42تا 1

)گرم(مصرف خوراك روزانه 
20/2648/7220/13499/82شاهد

mL5/003/2609/7304/13548/83آبعصاره در یک لیتر
mL187/2505/7190/13335/82آبر یک لیترعصاره د
mL5/176/2426/7249/13470/82آبعصاره در یک لیتر
mL297/2463/7251/13346/82آبعصاره در یک لیتر

SEM32/031/054/031/0
P-value534/0312/0938/0819/0

)گرم(افزایش وزن روزانه 
98/2197/4410/7419/50شاهد

mL5/012/2426/4698/7446/51آبعصاره در یک لیتر
mL148/2308/4708/7600/52آبعصاره در یک لیتر
mL5/126/2225/4685/7536/51آبعصاره در یک لیتر
mL229/2293/4515/7599/50آبعصاره در یک لیتر

SEM44/066/049/025/0
P-value515/0921/0776/0242/0

)گرم(غذاییضریب تبدیل
19/163/182/165/1شاهد

mL5/009/159/180/162/1آبعصاره در یک لیتر
mL111/152/176/158/1آبعصاره در یک لیتر
mL5/112/156/177/161/1آبعصاره در یک لیتر
mL212/158/178/162/1آبعصاره در یک لیتر

SEM018/0023/0011/0010/0
P-value508/0715/0646/0276/0

)وزن زندهبر حسب درصد (هاي گوشتی الشه جوجهترکیب براستویا سطوح مختلف عصاره تاثیر-3جدول 
تیموسبورسچربی بطنیبالرانسینهالشه قابل طبختیمار
89/5958/2519/2615/667/1068/0698/0شاهد

mL5/099/6073/2439/2708/626/1055/0590/0آبعصاره در یک لیتر
mL161/5990/2511/2778/548/1065/0688/0آبعصاره در یک لیتر
mL5/109/6281/2469/2580/544/1090/0768/0آبعصاره در یک لیتر
mL233/6148/2542/2762/521/1075/0675/0آبعصاره در یک لیتر

SEM01/137/041/012/007/0006/0030/0
P-value950/0858/0617/0643/0306/0455/0509/0

و Gایمونوگلوبولین تام، Anti SRBCمیانگین عیار
پرورش در 42و 35، 28در روزهاي Mایمونوگلوبولین 

ویروسبادي علیه و میانگین عیار آنتی4جدول 
ن داده شده نشا5گی در جدول روز42نیوکاسل در 

بادي تام نتایج حاصل از مقایسه میانگین عیار آنتی. است
روزگی نشان داد بین تیمار شاهد 28در SRBCعلیه 

عصاره اختالف لیترمیلی2و5/1حاويبا تیمارهاي
در دو تیمار ذکر ).P>05/0(داري وجود داشتمعنی

اختالف . تر بودبادي نسبت به شاهد بیششده عیار آنتی
عصاره نسبت لیترمیلی1و5/0میانگین عیار تیمارهاي 

مقایسه میانگین عیار ). <05/0P(دار نبود به شاهد معنی
دریافت تیمارهايداد روزگی نشان35بادي تام در آنتی

نسبت به شاهد عیار عصارهلیتر میلی2و5/1، 1کننده 
و تفاوت )P>05/0(تري داشتند بادي تام بیشآنتی

عصاره با تیمار شاهد لیترمیلی5/0کننده تیمار دریافت

دار نبود عصاره معنیلیترمیلی5/1و 1و تیمارهاي 
)05/0P> .(42بادي تام در مقایسه میانگین عیار آنتی

داري بین تیمار شاهد با روزگی نشان داد اختالف معنی
داشتعصاره وجودلیترمیلی2و 5/1حاويتیمارهاي

)05/0<P .(2و 5/1کننده همچنین تیمارهاي دریافت
بادي باالتري در مقایسه با عیار آنتی،عصارهلیتر میلی

).P>05/0(داشتند لیترمیلی1و 5/0تیمارهاي 
1و5/0بادي در تیمارهاي اختالف میانگین عیار آنتی

دار نبود عصاره در مقایسه با شاهد معنیلیترمیلی
)05/0P>.(

روزگی، بین تیمار شاهد 28در IgGمیانگین عیار 
داري عصاره استویا  اختالف معنیلیترمیلی5/0با تیمار 
دار ر تیمارها، اختالف معنیاما با سای، )<05/0P(نداشت 

عصاره لیترمیلی2و5/1، 1مصرف که طوريبه،داشت
درIgGمقایسه عیار . شدIgGباعث افزایش عیار استویا
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داري بین تیمار شاهد با تیمار روزگی تفاوت معنی35
نشان داد ولی با سایر لیتر عصارهمیلی2کننده دریافت

IgGعیار ). <05/0P(داري نداشت تیمارها تفاوت معنی
2و5/1هاي تیماردرداري معنیافزایشروزگی 42در 

اختالف میانگین ). P>05/0(عصاره نشان دادلیترمیلی
لیتر میلی1و5/0کننده در تیمارهاي دریافتIgGعیار 

دار نبود روزگی معنی42عصاره نسبت به شاهد در 
)05/0P> .(

روزگی اختالف 28در IgMمقایسه میانگین عیار 
دادننشان تیمارهاسایر داري بین تیمار شاهد با معنی

)05/0P> .(عصاره لیتر میلی2کننده ولی تیمار دریافت

1تري در مقایسه با تیمار بیشIgMزگی، عیاررو28در 
افزایشروزگی 35در IgMعیار .عصاره داشتلیتر میلی
عصاره نشان لیترمیلی5/1و1هاي تیماردرداري معنی

در تیمارهاي IgMاختالف میانگین عیار ). P>05/0(داد
عصاره نسبت به شاهد لترمیلی2و5/0کننده دریافت

مقایسه میانگین ). <05/0P(دار نبود عنیروزگی م35در 
داري بین تیمار روزگی اختالف معنی42در IgMعیار 

، همچنین تفاوت دادننشان هاتیمارسایر شاهد با 
کننده عصاره استویا با یکدیگر تیمارهاي دریافت

). P<05/0(دار نبودمعنی

Totalعیار بر میزاناستویاالکلیعصارهمختلف مقادیرتاثیر-4دولج Anti-SRBC ، ایمونوگلوبولینG و ایمونوگلوبولینM
)log2(هاي گوشتیجوجه

روزگی42روزگی35روزگی28تیمار
Total Anti-SRBC

c25/3c58/4b67/3شاهد
mL5/0آبعصاره در یک لیترbc50/3bc00/5b92/3
mL1آبعصاره در یک لیترabc67/3ab67/5b75/3
mL5/1آبعصاره در یک لیترab92/3ab75/5a67/4
mL2آبعصاره در یک لیترa08/4a83/5a83/4

SEM089/0151/0133/0
P-value007/0012/00008/0

IgG
b08/1b42/3b50/2شاهد

mL5/0آبعصاره در یک لیترab42/1ab75/3b25/2
mL1آبعصاره در یک لیترa75/1ab92/3b50/2
mL5/1آبعصاره در یک لیترa67/1ab00/4a33/3
mL2آبعصاره در یک لیترa67/1a25/4a42/3

SEM086/0101/0138/0
P-value052/0051/0003/0

IgM
ab17/2b17/117/1شاهد

mL5/0آبعصاره در یک لیترab08/2b25/167/1
mL1آبعصاره در یک لیترb92/1a75/125/1
mL5/1آبعصاره در یک لیترab25/2a75/133/1
mL2آبیک لیترعصاره درa42/2ab58/142/1

SEM061/0082/0080/0
P-value033/0032/0348/0

.)P>05/0(باشدمیدار حروف غیرمشابه در هر ستون نشان دهنده اختالف معنی

علیه بادي نتایج حاصل از مقایسه میانگین تیتر آنتی
روزگی نشان داد اختالف 42در نیوکاسلویروس

وجود داشتسایر تیمارهابین تیمار شاهد با داريمعنی

)05/0<P( کننده عصاره استویا دریافتو همه تیمارهاي
نیوکاسل ویروسبادي علیه باعث افزایش تیتر آنتی

).P>05/0(شدند

)log2(روزگی42در نیوکاسلویروسبادي علیه آنتیسطوح مختلف عصاره استویا بر عیار تاثیر-5جدول 
روزگی42تیمار
b75/3شاهد

mL5/0آبعصاره در یک لیترa75/5
mL1آبعصاره در یک لیترa50/5
mL5/1آبعصاره در یک لیترa09/6
mL2آبعصاره در یک لیترa09/6

SEM248/0
P-value002/0

.)P>05/0(باشدمیدار حروف غیرمشابه در هر ستون نشان دهنده اختالف معنی
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با تحریک سیستم ایمنی توسط پروتئین خارجی 
ر ضد این پروتئین را مشاهده بادي بتوان واکنش آنتیمی

گزارش شده اگر خون حیوانی به حیوان دیگر ). 5(کرد 
که از نظر ژنتیکی با یکدیگر مشابه نیستند انتقال یابد، 

هاي قرمز واکنش ایمنی ژن موجود در سطح گلبولآنتی
انگیزد و در نتیجه گلبول قرمز میرا در دریافت کننده بر

بادي و مکمل در داخل تیخون تزریق شده تحت تأثیر آن
وسیله اپسونین و در خارج عروق بهشدهعروق پاره 

). 23(شود توسط سیستم ماکروفاژ منهدم می
گزارش شده پاسخ حیوان در برابر تزریق دوم 

ژن نسبت به پاسخ اول بسیار متفاوت است، واکنش آنتی
تر و دوام آن بادي بیششود و عیار آنتیایجاد میسریع
ی اگر پاسخ حیوان در برابر تزریق حتّ. تر استنیطوال

اول ضعیف و غیر قابل تشخیص باشد، تزریق دوم سریع 
گویی معرّف آن خصوصیات پاسخ. و با دوام خواهد بود

تواند برخورد اول با ساز بدن میاست که دستگاه پادتن
به این دلیل، واکنش . داشته باشدخاطرژن را به آنتی

در زبان یونانی به معناي (1پاسخ آنامنستیکثانویه را 
.)23(نامند می) خاطره

، )SRBCمین تزریق پس از دو(چون تزریق ثانویه 
بر تري همراه بوده و عالوهصورت غالب با پاسخ قويبه

تر کاملآنهاها سیستم ایمنی آن با افزایش سن جوجه
یه توان انتظار داشت که پاسخ ثانوشود، بنابراین میمی
). 18(ها را نشان دهدتري تفاوتصورت مشهودبه

تام باديآنتیعیارمیانگینثانویهواولیهتزریقمقایسه
باديآنتینشان داد کهگوسفندعلیه گلبول قرمزIgGو 

)روزگی35(ثانویهتزریقازبعدروزهفتIgGتام و 
.نشان دادندرامقدارترینبیش

تري در پاسخ اولیه یشعیار بMایمونوگلوبولین 
ازبعدروندکاهشی. داشت و در پاسخ ثانویه کاهش یافت

خونIgGمقدار سریعافزایشدلیلبهثانویهتزریق
IgMتولیدبازدارندهعاملیکعنوانبهکهاست
درIgGتولیدافزایشباروازاینکند،عملتواندمی

.رفتگخواهدپیشراروندکاهشیIgMثانویه،تزریق
بهساســحاديــبیــآنتیارــعاهشــکیجهــنتدر
عیارافزایشدلیلبهتزریقدومفازدرلومرکاپتواتان-2

IgGم،تزریقدرکهاستراپاسخغالبباديآنتیدو
دارد IgMتولیدبربازدارندگیاثرودهدمیتشکیل

)18(.
نتایج این تحقیق نشان داد تیمارهاي 

عصاره الکلی استویا لیترمیلی2و 5/1کننده دریافت
ترین تزریقی و بیشSRBCترین پاسخ به بیشداراي

در حقیقت در زمان تزریق . بودندGعیار ایمونوگلوبولین 
عنوان محرك، تکثیر بهتر گلبول قرمز گوسفند استویا به

را SRBCبادي علیهکننده آنتیهاي ایمنی تولیدسلول
هااکسیدانود آنتیـمبـارش شده کزـگ. وجب شدـم

هاي ایمنی را ها را محدود کرده و پاسخفراوانی لنفوسیت
دهد ها و تلفات را افزایش میکاهش و در نتیجه بیماري

روي عصاره ) In vitro(هاي انجام شده آزمایش). 3(
الکلی برگ استویا نشان داد که این گیاه داراي مقادیر 

ی بوده و قادر به مهار و دفع باالیی از ترکیبات فنول
اي هاي زنجیرههاي آزاد و پایان دادن به واکنشرادیکال

عنوان یک منبع قابل دسترس از است و بهآنها
).22(باشد میي طبیعی هااکسیدانآنتی

گزارش شده عصاره الکلی برگ استویا فعالیت 
، DPPH2هاي اکسیدانی قوي در مهار رادیکالآنتی

، نیتریک اکسید، آنیون سوپر اکسید و هیدروکسیل
اسید هیدروژن پروکسید در مقایسه با نمونه استاندارد 

دار بیان شده یک رابطه خطی و معنی. آسکوربیک دارد
اکسیدانی و محتواي فنولی عصاره برگ بین فعالیت آنتی

کنندگان استویا وجود دارد و ترکیبات فنولی شرکت
چنین هم). 25(ی هستند اکسیداناصلی در فعالیت آنتی

اکسیدانی باعث عنوان شده ترکیبات داراي خاصیت آنتی
افزایش فعالیت ماکروفاژها و متعاقب آن افزایش تولید 

شوند این ترکیب یک مولکول می) NO(نیتریک اکساید 
شود و مهم تنظیم کننده سیستم ایمنی محسوب می

و ) Th-1(کمکی Tهاي سبب تکثیر و تمایز سلول
ها، چنین باعث مرگ عوامل عفونی مانند ویروسهم

شود ها میرمـا و کـهاختهـیها، تکا، قارچـهاکتريـب
)8،20.(

ثر قادر به مهار ؤطور ممشخص شده عصاره استویا به
و 4، تسکوویروس خوکیHRV(3(رتروویروس انسانی 

از طریق بلوك کردن اتصال 5ویروس هرپس گاوي
تعد بوده و داراي خاصیت ضد هاي مسلویروس به سلو
گزارش شده استویوزاید خاصیت ضد . باکتري است

توموري داشته و قادر به مهار سرطان پوست در موش 
مول از میلی1گزارش شده ). 10،12(باشدمی

ءساکاریدهاي القااستویوزاید اثر مهاري روي لیپوپلی
.داشته استIL-1βو TNF-αکننده آزادسازي 

TNF-α وIL-1βهایی هستند که عمدتاٌ سیتوکین
در تعداد TNF-α.شوندتوسط ماکروفاژها ترشح می

هاي ایمنی و التهابی دخالت دارد وزیادي از واکنش
IL-1βهاي ترین محرك سلولعمدهTکننده کمک

)Th-2 ( است و همچنین موجب بروز واکنش فاز حاد
الیت تحقیقات انجام شده روي موش افزایش فع. شودمی

و Bو Tهاي بادي، تحریک سلولفاگوسیتوز، عیار آنتی
به تأخیر انداختن ازدیاد حساسیت را با تجویز 

گرم بر میلی25و 5/12، 25/6مقادیر (استویوزاید 
).14،23(اند گزارش کرده) کیلوگرم وزن بدن

هاي داراي فعالیتآنهاگیاهان دارویی و عصاره 
میکروبی، ضد خاصیت ضدزیستی متنوعی از قبیل

پرندگاناکسیدانی در انگلی، ضد ویروسی و خواص آنتی
1- Anamnestic                                                     2- Diphenylpicrylhydrazyl 3- Human retrovirus
4- Porcine teschovirus 5- Bovine herpesvirus
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همچنین باعث تحریک سیستم ایمنی و آنها. هستند
ترکیبات فنولی با خاصیت ضد . شوندهورمونی می

آنهااند و از آنجایی که بافت هدف کروبی شناخته شدهمی
دیواره سلولی باکتري است بر ساختار دیواره سلولی اثر 

هایی مانند با تغییر نفوذپذیري براي یونآنها. گذارندمی
H+ وK+گذارندروي غشاي سیتوپالسمی تأثیر می .

کاهش گرادیان یونی منجر به تخریب فرآیندهاي 
ه و امکان تراوش اجزاي سلولی را ضروري سلول شد

فراهم نموده و سبب عدم تعادل مایعات، تخریب غشا، 
و در نهایت مرگ سلولی ATPجلوگیري از سنتز 

با دادن الکترون اضافی هااکسیدانآنتی. )15(شوندمی
هاي تولید انرژي قادر به کنترل و مهار در طول چرخه

یجه از نتدر، هاي آزاد هستندتولید رادیکال
هاي غشا جلوگیري کرده و مانع از پراکسیداسیون چربی

مشخص شده که . شوندتضعیف سیستم ایمنی می
در داخل سلول موجب اختالل هااکسیدانکمبود آنتی

). 3(شود ها میدر عملکرد لنفوسیت
همراه استویوبیوزاید،گزارش شده استویوزاید به

اکسیداتیو را در فسفریالسیون و استویول،ایزواسترول
و قادر به مهار همیتوکندري کبد موش مهار کرد
ATPase ،NADHفسفریالسیون اکسیداتیو روي 

اکسیداز، سوکسینات دهیدروژناز - اکسیداز، سوکسینات
استویول گلیکوزاید، . و گلوتامات دهیدروژناز بودند

که در Aو دولکوزاید ) Cو A(استویوزاید، ربادیوزاید 
TPA1وجودند، فعالیت مهاري زیادي علیه استویا م

درصد50داشته و ) کننده التهاب در موشءماده القا(
گیري مانع طور چشمدوز مهاري این ترکیبات به

). 14(در تومور پوستی شده است  TPAگسترش 
تجویزکهاستدادهنشانمتعددمطالعات

وهاباديآنتیرويمحركاثردارايهااکسیدانآنتی
فاگوستیوزفعالیتوداردهاتولید ایمونوگلوبولین

اخذازپسیحتّ.کندمیتحریکرادفاعیسیستم
حفاظترااجزاي غذاییهااکسیدانآنتینیزخوراك
تضمینوبازدهیافزایشبهترتیببدینونموده

تمام از طرفی . کنندمیکمکطیورگوشتکیفیت
تولیدات دامی صورت کارهایی که براي افزایش کیفیت

. استمین سالمتی انسان أگیرد در نهایت براي تمی
هاي قلبی در جلوگیري از بیماريهااکسیداننقش آنتی

،ده استـاخته شـکامالً شنهـای و سرطانـروقـو ع
ی از ـی غنـاي دامـهه مصرف فرآوردهـکوريـطهـب

در بدن اکسیدان اکسیدان باعث افزایش تراکم آنتیآنتی
).3(شودانسان می

در شرایط این تحقیق عصاره الکلی برگ استویا 
هاي گوشتی داري بر عملکرد تولیدي جوجهتأثیر معنی

بهبود آنهاهاي ایمنی هومورال را در ولی پاسخ،نداشت
2و 5/1مقادیر توان گفت کلی میطوربه. بخشید

شامیدنی اثر لیتر عصاره استویا در هر لیتر آب آمیلی
هاي گوشتی تري بر بهبود سیستم ایمنی جوجهبیش

.داشت
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Effect of Stevia (Stevia Rebaudiana) Alcoholic Extract on Performance and
Humoral Immunity Response in Broilers

Zahra Besharati1, Mehrdad Mohammadi2, Mohammad Roostaei Ali-Mehr3

and Yousuf Hamidoghli3

Abstract
The aim of this study was to survey the effects of different levels of Stevia alcoholic extract

on performance and humoral immune system of broilers. Two hundred one-day chicks (Ross
308) were studied in a completely randomized design with 5 treatments, 4 replications and 10
chicks per replicate. The treatment groups received 0 (control), 0.5, 1, 1.5 and 2 mL/L of Stevia
extract, in drinking water, during days 3 to 42. Daily feed intake, daily body weight gain, feed
conversion ratio and carcass characteristics were measured. The birds were immunized by sheep
red blood cell (SRBC) on days 12 and 29 of age and serum antibody levels produced in
response to SRBC were measured on days 28, 35 and 42. Newcastle vaccine was given on days
1, 6, 18 and 29 to chicks and blood samples were collected at 42d. Antibody titer against
Newcastle virus was determined by the HI method. Result indicated that Stevia alcoholic extract
hadn’t any significant effect on performance (P>0.05). All experimental groups increased
antibody titer against Newcastle virus (P<0.05). Consumption of 1.5 and 2 mL Stevia extract
increased anti SRBC titers (P<0.05). It is concluded that Stevia alcoholic extract had no
significant effect on performance, but improved humoral immunity of broilers.

Keywords: Stevia (Stevia rebaudiana), Performance, Humoral immunity, Broiler chick
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