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تأثیر سطوح جیره ای عصاره خارمریم بر فراسنجه های 
سرم و کیفیت تخم  در مرغ های تخم گذار تحت تنش 
القاء شده با تزریق دگزامتازون

چکید ه 

به منظور بررسی اثر عصاره خارمریم و تزریق دگزامتازون بر عملکرد تولیدی، فراسنجه های رسم، و کیفیت تخم در مرغ های تخمگذار، 
تعداد 72 قطعه مرغ تخمگذار سویه های الین )W36( با سن 75 هفته مورد استفاده قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل 2×3 برای 
بررسی اثرات شش تیامر متشکل از سه سطح عصاره خارمریم )صفر، 100 و mg/kg 200( و دو سطح تزریق دگزامتازون )صفر و چهار 
میلی گرم( در چهار تکرار و سه پرنده در هر تکرار در قالب طرح کامل تصادفی به مدت شش هفته اجرا شد. تزریق دگزامتازون موجب 
کاهش درصد تولید و تولید توده ای تخم مرغ در کل دوره آزمایش شد )P>0/05(. مرغ های تخمگذار تحت تنش با تزریق دگزامتازون 
رضیب تبدیل خوراک باالتری در مقایسه با گروه بدون تزریق در کل دوره نشان دادند )P>0/05(. شامرش لنفوسیت در خون مرغ های 
تغذیه شده با mg 200 عصاره خارمریم بیشرت از سایر پرندگان بود )P>0/05(. غلظت لیپوپروتئین های با چگالی باال در رسم پرندگان تغذیه 
شده با mg 200 عصاره خارمریم باالتر از سایر گروه ها بود )P>0/05(. افزودن عصاره خارمریم به جیره مرغ های تخمگذار سبب کاهش 
غلظت لیپوپروتئین های با چگالی پایین رسم شد )P>0/05(. نتیجه گیری شد که القاء تنش با تزریق دگزامتازون سبب کاهش شاخص های 
تولید و افزایش رضیب تبدیل غذایی شد و افزودن عصاره خارمریم به جیره غذایی تأثیری در تعدیل اثرات منفی تنش بر عملکرد مرغ های 

تخمگذار نداشت.

كلامت كلیدی: اسرتس، ایمنی، خارمریم، دگزامتازون، مرغ تخمگذار
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Effect of dietary levels of milk thistle extract (Silybum marianum) on serum parameters and egg quality in laying 
hens imposed to dexamethasone-induced stress
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The aim of the current study was to determine the effects of different levels of milk thistle extract on productive perfor-
mance, blood parameters and egg quality in laying hens imposed to dexamethasone-induced stress. The 2×3 factorial 
experiment was managed in a completely randomized design with 72 Hy- Line (W36) laying hens in 6 treatments and 
4 replicates of 3 birds each. The experiment was carried out from the age of 75 to 81 weeks. Hens were weighed and 
either remained uninjected or received injections dexamethasone (0 and 4 mg per bird). The milk thistle extract were 
included at 0, 100 and 200 mg/kg in diets. The dexamethasone injections caused reductions in egg production percent-
age and egg mass in the throughout the experimental period (P<0.05). Laying hens imposed to dexamethasone-induced 
stress had the highest feed conversion ratio (P<0.05). The highest amount of lymphocytes in blood were observed in 
groups supplemented with 200 mg/kg of milk thistle extract (P<0.05). HDL content in serum was increased by the 
inclusion of milk thistle extract (200 mg/kg) (P<0.05). Adding of milk thistle extract to the diet of laying hens caused a 
significant decrease in LDL content in serum (P<0.05). In general, stress induced by dexamethasone injection reduced 
egg production and increased feed conversion ratio and addition of milk thistle extract to the diet had no positive impact 
on performance in laying hens.

 Key words: Dexamethasone, Egg, Laying hen, Milk thistle, Stress

مقدمه
 امروزه استفاده از آنتی بیوتیک های محرک رشد در جیره طیور به دلیل 
در  آنتی بیوتیک ها  ماندن  باقی  مقاوم،  میکروبی  سویه های  ایجاد  امکان 
تخم مرغ و انتقال این مقاومت به مرصف کننده محدود شده است. لذا 
در  روز  به  روز  گیاهی  غذایی  افزودنی های  از  استفاده  و  عرضه  تولید، 
حال افزایش می باشد. از جمله دالیل استفاده از گیاهان دارویی به عنوان 
افزودنی های غیرمغذی در تغذیه حیوانات، تقویت ایمنی و افزایش رشد 
میوه،  مرصف  قابل  بخش های  شامل  گیاهی  رشد  محرک های  می باشد. 
دانه، برگ، ریشه و ساقه گیاهان دارویی و نیز عصاره، اسانس یا روغن 
بدست آمده از آن ها هستند که از جمله گزینه های مورد توجه محققین 
 .)2( تغذیه طیور می باشند  آنتی بیوتیک ها در  برای  به عنوان جایگزینی 
تا  می توانند  آنتی اکسیدانی  خصوصیات  داشنت  دلیل  به  دارویی  گیاهان 

حدود قابل توجهی اثرات مخرب تنش بر عملکرد پرندگان را تقلیل دهند 
از  استفاده   .)9( بهبود بخشند  را  تنش  و سالمت مرغان تخم گذار تحت 
وارد  برای  ساده  و  راحت  روش  یک  آن ها  عصاره  یا  و  دارویی  گیاهان 
کردن یک آنتی اکسیدان طبیعی به بدن می باشد. آنتی اکسیدان ها در حفظ 
سالمت حیوان و پیشگیری از عوارض ناشی از فساد اکسیداتیو، کمک به 
سیستم ایمنی و افزایش عملکرد حیوان نقش دارند )6(. با توجه به فضای 
در  پرندگان  این  تخمگذار، همواره  مرغ های  پرورش صنعتی  در  مرتاکم 
معرض عوامل ایجاد کننده تنش هستند. بنابراین کنرتل اسرتس می تواند 
در بهبود عملکرد در طی دوره تولید موثر باشد. در این راستا استفاده 
داشنت  دلیل  به  دارویی  گیاهان  جمله  از  غیرمغذی  افزودنی های  از 
ویژگی های آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی در تغذیه مرغ های تخمگذار 
و  مهم  دارویی  گیاهان  از  یکی  خارمریم   .)9  ،8( است  موثری  راهکار 
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آنتی اکسیدانی  دارای خصوصیات  که  است  سنتی  در طب  شده  شناخته 
علمی  نام  با  کاسنی  تیره  از  گیاهی  خار مریم  است.  کبدی  محافظ  و 
Silybum marianum و نام انگلیسی Milk thistle  و با نام های خار علیص 
و عکوب شناخته می شود. عصاره بذر خار مریم دارای ترکیبات مختلفی 
مانند سیلی بین A و B، سیلی دیانین، سیلی کریستین، آپی ژنین، دی هیدرو 
می باشد.  سیلی دیانین  دی اکسی  و  سیلی کریستین  دی اکسی  سیلی بین، 
عصاره دانه خشک این گیاه حاوی 4 درصد سیلی مارین است. سیلی بین 
موثرترین ماده موجود در سیلی مارین است که خاصیت آنتی اکسیدانی و 
محافظ کبدی آن مورد تایید قرار گرفته است )1(. گیاه خارمریم عالوه بر 
تقویت عملکرد کبد، موجب بهبود ترشح و فعالیت آنزیم های گوارشی و 
به تبع آن بروز اثر مثبت بر عملکرد مرغ های تخمگذار و افزایش تولید 
تخم مرغ می شود )19(. با توجه به این موضوع که تنش های محیطی و 
فیزیولوژیک اثرات منفی بر سالمت و عملکرد مرغ های تخمگذار دارند 
از گیاهان دارویی از جمله خارمریم در رشایط  با استفاده  ارتباط  و در 
حارض  تحقیق  هدف  است،  نشده  انجام  زیادی  تحقیقات  تنش،  تحت 
بررسی تاثیر سطوح جیره ای عصاره خارمریم بر عملکرد، فرآسنجه های 
ایمنی و کیفیت تخم در مرغ های تخمگذار تحت تنش القاء شده با تزریق 

دگزامتازون بود.
مواد و روش ها

   تعداد 72 قطعه مرغ تخمگذار سویه های الین )W36( در سن 75 الی 
 24 در  تکرار،  چهار  در  تیامر  شش  بررسی  برای  و  انتخاب  هفتگی   81
قفس توزیع شدند. هر قفس حاوی سه قطعه مرغ بود. تیامرها شامل سه 
سطح عصاره خار مریم )صفر، 100 و mg/kg 200( و القاء تنش با تزریق 
دگزامتازون )صفر و چهار میلی گرم در هفته برای هر پرنده( بود. عصاره 
خار مریم روزانه با جیره های غذایی مخلوط و بالفاصله در اختیار پرندگان 
قرار گرفت. ترکیب جیره  آزمایشی مورد استفاده در جدول 1 ارائه شده 
چهار  میزان  به  هفتگی  به صورت  دگزامتازون  تنش،  القاء  برای  است. 
میلی گرم به ازای هر پرنده در عضله ران مرغ ها تزریق شد. تخم مرغ های 
تولیدی متام قفس ها به صورت روزانه جمع آوری و توزین شد و بر اساس 
آن شاخص هایی مثل وزن تخم مرغ و درصد تولید اندازه گیری شد. برای 
تعداد  بر  آزمایشی  واحد  تخم مرغ های هر  تعداد  تولید،  درصد  محاسبه 
میزان  گردید.  مشخص  تولید  درصد  و  تقسیم  واحد  هر  زنده  پرندگان 
تولید توده ای تخم مرغ از حاصلرضب وزن تخم مرغ در درصد تولید تعیین 
توده ای  تولید  بر  خوراک  مرصف  تقسیم  از  خوراک  تبدیل  رضیب  شد. 

مقدار )درصد(اجزاء

63/70ذرت

22/12کنجاله سویا

6/20کربنات کلسیم

5/00کنستانرته

2/20روغن سویا

0/28منک

0/25مکمل معدنی 

0/25مکمل ویتامینی

)درصد(ترکیبات مغذی

2854انرژی متابولیسمی )کیلوکالری در کیلوگرم(

15/25پروتئین خام

3/65کلسیم

0/42فسفر

0/82لیزین

0/62متیونین-سیستین

جدول 1- اجزاء و ترکیب شیمیائی جیره 

تأثیر سطوح جیره ای عصاره خارمریم بر  ...
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بر وزن  نسبی سفیده، وزن سفیده  گردید. جهت محاسبه وزن  محاسبه 
برای  این روند  تخم مرغ تقسیم و عدد حاصل شده در 100 رضب شد. 
تعیین وزن نسبی زرده و پوسته نیز تکرار شد. از دستگاه آنالیز تخم مرغ 
مدل EMT5200 برای تعیین ارتفاع سفیده و واحد هاو استفاده شد. طول 
اندازه گیری شد و شاخص شکل  از کولیس  استفاده  با  و عرض تخم مرغ 
تخم مرغ )نسبت عرض به طول( محاسبه گردید. جهت تعیین وزن پوسته، 
اتاق  دمای  در  از خشک شدن  پس  و  با آب شسته شد  تخم مرغ  پوسته  
به وسیله ترازو با دقت 0/01 گرم وزن گردید. ضخامت پوسته به وسیله 
دستگاه میکرومرت (PK-0505SUE, JAPAN) با دقت mm 0/001 در سه 

ثبت  پوسته  نهایی  عنوان ضخامت  به  آنها  میانگین  و  اندازه گیری  نقطه 
شد. برای تعیین مقاومت از تحمیل نیرو بر پوسته با دستگاه مقاومت سنج 
برای  می باشد.  مکعب  سانتی مرت  بر  کیلوگرم  آن  واحد  که  شد  استفاده 
مرغ  دو قطعه  بال  زیر  از رگ  ایمنی  و  فرآسنجه های خون  اندازه گیری 
از هر واحد آزمایشی دو منونه خون در دو لوله آزمایش با و بدون ماده 
ضد انعقاد EDTA جمع آوری شد. منونه های خونی که در لوله فاقد ماده 
ضد انعقاد بودند، پس از جدا منودن رسم در دمای 20- درجه سلسیوس 
نگهداری شد و پس از یخ زدایی با استفاده از کیت های آزمایشگاهی تهیه 
شده از رشکت پارس آزمون و توسط دستگاه اتوآناالیزر )آلیسون 300(، 

وزن تخم  )گرم(رضیب تبدیل غذاییتولید توده ایدرصد تولیدتیامر ها

)mg/kg( عصاره خارمریم

77/1850/462/3865/37صفر

10075/3949/182/4465/23

20076/5849/842/4065/08

SEM0/670/450/020/48

P- value0/180/150/180/93

)mg( تزریق دگزامتازون

a51/00 a2/35 a65/51 77/84صفر

474/93 b48/65 b2/46 b64/92

SEM0/550/360/020/39

P- value0/0010/00030/00030/30

دگزامتازون× عصاره

a2/28 a66/17 79/3652/52صفرصفر

b2/48 b64/52 74/9948/39صفر4

ab2/38 ab65/36 10076/9850/32صفر

410073/8048/04 b2/50 b65/09

ab2/39 ab64/97 20077/1850/15صفر

420075/9949/53 b2/42 ab65/17

SEM0/950/630/030/67

P- value0/260/040/040/41

جدول2- تأثیر عصاره خارمریم بر شاخص های تولید مرغ های تخمگذار تحت تنش با تزریق دگزامتازون 

.)p>0/05( حروف نامشابه در هر ستون نشان دهنده اختالف معنی دار استa, b
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شاخص شکلواحد هاووزن نسبی سفیدهوزن نسبی زردهارتفاع زرده )میلی مرت(تیامر ها

)mg/kg( عصاره خارمریم

6/5926/0864/4180/0477/53صفر

1006/8025/6465/0280/5878/02

2007/1025/2065/3683/6678/68

SEM0/280/720/911/870/95

P- value0/460/700/750/350/70

)mg( تزریق دگزامتازون

b 6/9725/6564/8582/3476/35صفر

46/9625/6365/0180/5079/80 a

SEM0/230/590/751/520/78

P- value0/420/970/880/400/006

دگزامتازون× عصاره

6/6526/6663/9380/6175/45صفرصفر

6/5325/5064/8979/4779/62صفر4

1007/0425/3664/5982/2376/15صفر

41006/5625/9265/4678/9279/90

2007/2124/9466/0484/1877/46صفر

42006/9925/4664/6983/1279/90

SEM0/401/021/292/641/36

P- value0/900/630/610/890/80

جدول 3– تأثیر عصاره خارمریم بر کیفیت تخم  در مرغ های تحت تنش با تزریق دگزامتازون 

 )HDL، LDL ،مقدار فرآسنجه های رسم )گلوکز، کلسرتول، تری گلیرسید
تهیه  برای  بود  انعقاد  ضد  ماده  حاوی  که  آزمایشی  لوله  شدند.  تعیین 
گسرتش خونی مورد استفاده قرار گرفت و تعیین درصد سلول های خون 
و  رنگ آمیزی  طریق  از  هرتوفیل(  و  ائوزینوفیل  مونوسیت،  )لنفوسیت، 
شامرش تفریقی چشمی با استفاده از میکروسکوپ نوری انجام شد. برای 
هر اسالید 200 تا 250 سلول در 10 نقطه تصادفی شامرش گردید )18(. 
داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SAS در قالب طرح کامل 
تصادفی و آرایش فاکتوریل 2×3 با شش تیامر و چهار تکرار با استفاده 
از مدل آماری زیر آنالیز شد. فاکتور اول عصاره خارمریم در سه سطح 
و فاکتور دوم تزریق دگزامتازون در دو سطح بود. مقایسه میانگین ها با 

استفاده از آزمون توکی در سطح P>0/05 درصد انجام گرفت.

Yijk= µ+ Ai+ Bj +(A×B) ij+ Ʃijk

میانگین  :µبیانگر  شده(،  اندازه گیری  )مقدارصفت  وابسته  Yijk:متغیر 
غلظت    Bj: خارمریم،  عصاره  مقدار   :Ai موردنظر،  صفت  برای  جامعه 
دگزامتازون، )A×B(ij: اثر متقابل مقدار خارمریم در غلظت دگزامتازون، 

Ʃijk خطای مربوط به هر مشاهده برای هر متغیر است. 

نتایج
تزریق دگزامتازون به میزان چهار میلی گرم در هفته موجب کاهش درصد 
تولید، تولید توده ای و افزایش رضیب تبدیل غذایی پرندگان شد )جدول 

تأثیر سطوح جیره ای عصاره خارمریم بر  ...
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وزن نسبی پوستهمقاومت پوسته  )کیلوگرم بر سانتیمرت مربع(ضخامت پوسته )میلی مرت(تیامر ها

)mg/kg( عصاره خارمریم

0/592/609/49صفر

1000/612/919/29

2000/592/559/40

SEM0/010/140/30

P- value0/560/200/89

)mg( تزریق دگزامتازون

b2/759/45 0/58صفر

40/62 a2/629/33

SEM0/010/110/24

P- value0/0010/460/72

دگزامتازون× عصاره

b2/809/39 0/59صفرصفر

b2/409/59 0/59صفر4

b2/739/99 1000/56صفر

41000/66 a3/088/58

b2/718/98 2000/58صفر

42000/60 ab2/399/82

SEM0/160/200/20

P- value0/020/160/16

جدول 4– تأثیر عصاره خارمریم بر کیفیت پوسته تخم  در مرغ های تخمگذار تحت تنش با تزریق دگزامتازون

.)p>0/05( حروف نامشابه در هر ستون نشان دهنده اختالف معنی دار استa, b

تخمگذار  مرغ  غذایی  جیره  به  خارمریم  عصاره  افزودن   .)P>0/05(  )2
تبدیل غذایی و  توده ای، رضیب  تولید  تولید تخم مرغ،  بر درصد  تاثیری 
در  تغییراتی  بروز  به  منجر  این وجود  با   .)2 )جدول  نداشت  تخم  وزن 
برخی از صفات مورد ارزیابی شد. تولید توده ای در مرغ های تغذیه شده 
با خوراک بدون عصاره خارمریم و نگهداری شده در رشایط بدون تنش 
بیشرت از سایر گروه ها بود )P>0/05(. رضیب تبدیل غذایی در پرندگان 
تغذیه شده با خوراک بدون عصاره خارمریم و پرورش یافته در رشایط 
تغذیه  تنش  پرندگان تحت  برای  پرندگان ولی  از سایر  تنش کمرت  بدون 
از  باالتر  mg/kg 100 عصاره خارمریم کمی  با جیره غذایی حاوی  شده 

وزن  زرده،  ارتفاع  میانگین   .)P>0/05(  )2 )جدول  بود  پرندگان  دیگر 
نسبی زرده، وزن نسبی سفیده و واحد هاو تحت تاثیر سطوح جیره ای 
نگرفت  قرار  دگزامتازون  تزریق  با  شده  ایجاد  تنش  و  خارمریم  عصاره 
)جدول 3(. القاء تنش با تزریق دگزامتازون سبب افزایش شاخص شکل 
تاثیر  به جیره غذایی  افزودن عصاره خارمریم   .)P>0/05( تخم مرغ شد
ایجاد  ولی   )4 نداشت )جدول  پوسته  کیفیت  بر شاخص های  معنی داری 
 .)P>0/05( تنش به وسیله دگزامتازون باعث افزایش ضخامت پوسته شد
ضخامت پوسته تخم برای مرغ های پرورش یافته در رشایط تنش و تغذیه 
شده با جیره های حاوی mg 100 عصاره خارمریم بیشرت از سایر پرندگان 



62

تری گلیرسیدکلسرتولHDLLDLگلوکزتیامر ها

)mg/kg( عصاره خارمریم

ab40/55 a152/36149/82ab 136/4584/36صفر

100140/8982/87 b35/41 b159/12141/05 b

200144/5989/25 a35/17 b157/85154/27 a

SEM5/471/051/333/743/09

P- value0/580/0010/010/410/02

)mg( تزریق دگزامتازون

a159/01154/05 a 144/1185/3538/75صفر

4137/1785/6435/34 b153/89142/71 b

SEM4/460/861/093/052/52

P- value0/280/810/040/250/005

دگزامتازون× عصاره

ab39/95156/25163/13 a 139/4687/05صفرصفر

b41/15148/48136/51 b 133/4381/67صفر4

b38/95155/58142/99 b 100137/4681/00صفر

4100144/3184/75 ab31/87162/67139/12 b

a37/35165/20156/02 ab 200155/4188/00صفر

4200133/7890/50 a33/00150/51152/52 ab

SEM7/731/481/885/284/37

P- value0/210/010/100/130/02

جدول 5– تأثیر عصاره خارمریم بر فرآسنجه های رسم )میلی گرم در دسی لیرت( در مرغ های تخمگذار تحت تنش با تزریق دگزامتازون

.)p > 0/05( حروف نامشابه در هر ستون نشان دهنده اختالف معنی دار استa, b

بود )جدول P>0/05( )4(. میانگین غلظت گلوکز و کلسرتول رسم تحت 
تاثیر افزودن عصاره خار مریم به جیره قرار نگرفت )جدول 5(. غلظت 
باالتر  mg 200 عصاره خارمریم  HDL در رسم مرغ های دریافت کننده 
بود  خارمریم  عصاره   100  mg حاوی  جیره  با  شده  تغذیه  پرندگان  از 
افزودن عصاره خار مریم به جیره مرغ های تخمگذار سبب   .)P>0/05(
کاهش غلظت LDL رسم در مقایسه با گروه شاهد شد )P>0/05(. غلظت 
mg 100 عصاره  کننده جیره  حاوی  پرندگان دریافت  تری گلیرسید رسم 
خارمریم کمرت از سایر گروه ها بود )P>0/05(. ایجاد تنش به وسیله تزریق 

پرندگان  رسم  تری گلیرسید  و   LDL مقدار  کاهش  به  منجر  دگزامتازون 
شد )P>0/05(. غلظت HDL در رسم مرغ های پرورش یافته در رشایط 
تنش و تغذیه شده با جیره حاوی mg 200 عصاره باالتر از سایر پرندگان 
با  شده  تغذیه  مرغ های  رسم  در  تری گلیرسید  غلظت   .)P>0/05( بود 
از  بیشرت  یافتند،  پرورش  تنش  بدون  رشایط  در  که  عصاره  بدون  جیره 
یافته بودند و از جیره بدون  مرغ هایی بود که در رشایط تنش پرورش 
عصاره تغذیه کردند )P>0/05( )جدول 5(. تعداد هرتوفیل و ائوزینوفیل 
در خون مرغ های تغذیه شده با جیره حاوی   200 عصاره خارمریم بیشرت 

تأثیر سطوح جیره ای عصاره خارمریم بر  ...
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تیامر ها
مجموع گلبول های 

سفید
مونوسیتلنفوسیتائوزینوفیلهرتوفیل

نسبت هرتوفیل به 

لنفوسیت

)mg/kg( عصاره خارمریم

b0/07 b5/45 ab0/270/78 34/634/18صفر

10034/554/25 b0/08 a 4/92 b0/280/88

20034/634/61 a0/08 a5/89 a0/330/79

SEM0/180/050/0020/240/020/04

P- value0/920/00010/010/030/150/17

)mg( تزریق دگزامتازون

4/23b0/075/210/290/83 34/71صفر

434/504/46 a0/085/630/300/80

SEM0/140/040/0010/190/010/03

P- value0/320/0030/740/140/620/50

دگزامتازون× عصاره

34/644/160/075/110/290/83صفرصفر

34/624/200/075/780/260/73صفر4

10034/624/160/084/930/270/88صفر

410034/174/350/084/910/300/89

20034/564/380/085/580/320/79صفر

420034/704/840/086/210/350/78

SEM0/250/080/0030/340/030/05

P- value0/200/060/370/530/520/57

)×109/L ( جدول 6- تأثیر عصاره خارمریم بر شامرش تفریقی گلبول های سفید در مرغ های تحت تنش با تزریق دگزامتازون

.)p>0/05( حروف نامشابه در هر ستون نشان دهنده اختالف معنی دار استa, b

از پرندگان تغذیه شده با جیره فاقد عصاره بود )P>0/05( )جدول 6(. 
 200 mg شامرش لنفوسیت در خون مرغ های تغذیه شده با جیره  حاوی
 100 mg از پرندگان دریافت کننده جیره حاوی  عصاره خارمریم بیشرت 
ائوزینوفیل،  بر شامرش  اثری  تزریق دگزامتازون   .)P>0/05( بود عصاره 
لنفوسیت و مونوسیت خون پرندگان نداشت، ولی باعث افزایش تعداد 
هرتوفیل ها شد )P>0/05(. شامرش تفریقی گلبول های سفید تحت تاثیر 
متقابل مرصف عصاره خارمریم و تزریق دگزامتازون قرار نگرفت. تأثیر 

عصاره خارمریم و القاء تنش با تزریق دگزامتازون بر فعالیت آنزیم های 
مرغ های  در  آمینوترانسفراز  آسپارتات  و  آمینوترانسفراز  آالنین  کبدی 

تخمگذار معنی دار نبود )جدول 7(.

بحث 
    گیاهان دارویی از جمله مواد آلی هستند که امروزه استفاده از آن ها 
در زمینه ی درمان و تحریک رشد طیور در حال افزایش است )6(. گیاهان 
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جدول 7- تأثیر عصاره خارمریم بر فعالیت آنزیم های کبدی )واحد بین املللی بر لیرت( در مرغ های تخمگذار تحت تنش با تزریق دگزامتازون

.)p>0/05( حروف نامشابه در هر ستون نشان دهنده اختالف معنی دار استa, b

آسپارتات آمینو ترانسفرازآالنین آمینو ترانسفرازتیامر ها

)mg/kg( عصاره خارمریم

25/19127/27صفر

10027/67123/43

20026/12122/27

SEM0/922/17

P- value0/190/25

)mg( تزریق دگزامتازون

26/82124/61صفر

425/83124/03

SEM0/751/77

P- value0/360/81

دگزامتازون× عصاره

25/76127/70صفرصفر

24/63126/83صفر4

10028/69127/67صفر

410026/64119/19

20026/02118/46صفر

420026/22126/07

SEM1/313/07

P- value0/690/05

حیوانات  جذب  و  هضم  سیستم  روی  بر  محرک  اثرات  دارای  دارویی 
هستند که این اثرات می تواند ناشی از افزایش تولید آنزیم های هضمی و 
یا بهبود راندمان استفاده از مواد هضمی، از طریق افزایش عملکرد کبد 
وجود  به  مربوط  دارویی  گیاهان  درمانی  خواص  از  بخشی   .)5( باشد 
روغن های  فالونوئیدی،  فنولی،  ترکیبات  قبیل  از  ثانویه  متابولیت های 
رضوری و ساپونین می باشد )1(. یکی از موضوعات مورد توجه در طی 
حداقل  به  و  پیشگیری  روش های  طیور،  تحقیقات  در  اخیر  سال های 
رساندن اثرات مرض تنش بر عملکرد و سالمت پرندگان می باشد. از جمله 
با  تغذیه ای  مکمل های  افزودن  خصوص  این  در  مناسب  راهربدهای 

ویژگی های آنتی اکسیدانی به جیره  غذایی طیور است. در تحقیق حارض 
و  تولید  درصد  معنی دار  کاهش  باعث  دگزامتازون  به وسیله  تنش  القاء 
می باشد.   )7( همکاران  و  اید  نتایج  با  هم سو  که  گردید،  توده ای  تولید 
تزریق روزانه دگزامتازون در مرغ های تخمگذار سبب کاهش معنی دار 
تری گلیرسید،  افزایش معنی دار در مقدار  و  تولید، وزن تخم مرغ  درصد 
گلوکز و نسبت هرتوفیل به لنفوسیت شد )7(. کورتیکوسرتون ها با تحت 
در  اویداکت  و  تخمدان  وزن  کاهش  انرژی،  متابولیسم  دادن  قرار  تأثیر 
مرغ های تخمگذار، ایجاد تأخیر در رشوع تخم گذاری و کاهش مدت پیک 
تزریق  با  تنش  القاء   .)20( می شوند  تولید  کاهش  باعث  تخم گذاری 

تأثیر سطوح جیره ای عصاره خارمریم بر  ...
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دگزامتازون در جوجه های گوشتی سبب کاهش مرصف خوراک و افزایش 
رضیب تبدیل غذایی شد )3(. دگزامتازون، گلوکوکورتیکوئیدی مصنوعی 
و شناخته شده است که سبب تحلیل ایمنی و کاهش مقاومت حیوانات به 
عفونت می شود. تزریق دگزامتازون در حیوانات یکی از روش های مورد 
استفاده جهت القاء اسرتس در آزمایشات می باشد )7(. گلوکوکورتیکوئید ها 
در بسیاری از سیستم های هموستازی بدن نقش دارند، ولی به طور عمده 
التهابی بدن موثر می باشند )10(.  و  ایمنی  بر گلوکونئوژنز، سیستم های 
تنش  ایجاد  برای  که  است  گلوکوکورتیکوئید هایی  از جمله،  دگزامتازون 
ترکیب،  این  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  پرندگان  در  فیزیولوژیک 
دارد  گلوکوکورتیکوئیدی  گیرنده های  به  زیادی  ترکیبی  میل  اسرتوئیدی 
)25(. در رشایط وجود تنش، تولید رادیکال های آزاد اکسیژن و نیرتوژن 
لیپیدهای موجود در  این رادیکال ها موجب تخریب  افزایش می یابد که 
ساختار دیواره سلول ها و ایجاد اسرتس اکسیداتیو می شوند. در سیستم های 
اكسیژن  فعال  گونه های  خصوص  به  آزاد  رادیكال های  تولید  بیولوژیك 
دفاع  مكانیسم های  طراحی  به دنبال  و  بوده  ناپذیر  اجتناب  امری 
این  با  می شود.  خنثی  حدودی  تا  آن ها  زیان بار  اثرات  آنتی اكسیدانی، 
فعالیت  كاهش  یا  و  آزاد  رادیكال های  تولید  افزایش  در صورت  وجود، 
می تواند  و  یافته  افزایش  آن ها  از  ناشی  صدمات  بدن،  آنتی اكسیدانی 
زمینه ساز کاهش شاخص های عملکرد و سالمت شود. گزارش شده است 
که نرخ رشد در جوجه های گوشتی تحت تنش ناشی از تزریق دگزامتازون 
مواد  جذب  نرخ  کاهش  و  روده  دیواره  پوششی  بافت  تحلیل  علت  به 
مغذای کاهش می یابد )24(. نتایج تحقیق حارض بیانگر عدم تاثیر معنی دار 
عصاره خار مریم بر درصد تولید، تولید توده ای تخم مرغ و رضیب تبدیل 
غذایی در مرغ های تخمگذار بود. هاشمی  جابلی و همکاران )11( گزارش 
کردند که افزودن پودر گیاه خار مریم به جیره غذایی مرغ های تخمگذار 
باکرتی های  تعداد  کاهش  و  غذایی  تبدیل  معنی دار رضیب  بهبود  سبب 
بر  مریم  خار  مثبت  تاثیر  موضوع  این  دالیل  شد.  ایلئوم  در  ارششیاکلی 
به عمق  پرز  ارتفاع  افزایش نسبت  از طریق  بافت شناسی روده کوچک 
سلول های  تعداد  افزایش  و  روده  در  مرض  باکرتی های  کاهش  کریپت، 
مغذی  مواد  بهبود هضم  در  مفیدی  اثرات  دارای  که  شد  عنوان  گابلت 
می باشند. شالیی و حسینی )19( با افزودن دو درصد پودر خارمریم به 
درصد  و  تخم مرغ  وزن  در  معنی دار  افزایش  تخمگذار  مرغ های  جیره 
سفیده را مشاهده منودند و نتیجه گیری کردند که تحریک ترشح آنزیم ها 
مقادیر  تا  گردیده  احتامالً موجب  توسط خارمریم  و شیره های گوارشی 
بیشرتی از مواد مغذی هضم و جذب شده و در نتیجه موجب افزایش وزن 
تخم مرغ شده است. در تحقیق حارض مرغ های تغذیه شده با جیره های 
نرمال و بدون اسرتس  یافته در رشایط  پرورش  فاقد عصاره خارمریم و 
از  از سویی تنش ناشی  بهرتین تولید توده ای تخم مرغ را نشان دادند و 
تزریق سبب کاهش معنی دار تولید توده ای شد و افزودن عصاره خارمریم 
در  دگزامتازون  مرض  اثرات  نتوانست  اسرتس  دچار  مرغ های  جیره  به 
در رشایط  تولید  میزان  بر  مثبتی  اثرات  و  مناید  جربان  را  تولید  کاهش 
اسرتس داشته باشد. یافته های کنونی بیانگر عدم تأثیر عصاره خارمریم بر 
دگزامتازون  تزریق  از  ناشی  تنش  تحت  تخمگذار  مرغ های  کبد  سالمت 
به خوراک  به میزان دو درصد  افزودن پودر خارمریم  این حال  با  است. 
شد  آسپارتات-آمینوترانسفراز  آنزیم  فعالیت  در  معنی دار  کاهش  باعث 

ولی اثر معنی داری بر فعالیت آالنین آمینوترانسفراز نداشته است )19(. 
در تحقیقی دیگر افزودن پودر بذر خارمریم به جیره جوجه های گوشتی 
و  آالنین آمینوترانسفراز  آنزیم های  فعالیت  معنی دار  کاهش  باعث 
آسپارتات آمینوترانسفراز گردید )22(. ویژگی حفاظت کبدی سیلی بین که 
موثرترین  سیلی بین  است.  شده  گزارش  می باشد،  خارمریم  موثره  ماده 
ترکیب موجود در سیلی مارین است که به عنوان آنتی اکسیدان و محافظ 
است.  خون  برابر   60 صفرا  در  آن  غلظت  و  است  شده  شناخته  کبدی 
آنزیم  فعالیت  افزایش  و  آزاد  رادیکال های  حذف  طریق  از  سیلی مارین 
می کند.  جلوگیری  غشاء  ساختار  به  آسیب  از  دیسموتاز  اکسید  سوپر 
سیلی مارین سلول های کبد را در برابر انواع آسیب ها از جمله ویروس ها، 
مواد شیمیایی و سموم محافظت می کند )23(. به نظر می رسد خارمریم 
و  کبد  از  مرتشحه  آنزیم های  فعالیت  کاهش  و  کبدی  محافظت  اثر  با 
متعادل منودن آن ها باعث کاهش فعالیت آنزیم های کبدی رسم می گردد. 
 ،B و   A )سیلی بین  فالونولیگنان ها  از  مخلوطی  حاوی  خارمریم  بذر 
کلی  نام  با  سیلی دیانین(  و  سیلی کریستین   ،B و   A ایزوسیلی-بین 
بهبود  به  منجر  که  می باشد  آنتی اکسیدانی  خاصیت  با  و  سیلی مارین 
تزریق  با  اسرتس  القاء  کنونی  پژوهش  در   .)22( می شود  کبد  عملکرد 
دگزامتازون سبب افزایش درصد هرتوفیل خون مرغ های تخمگذار شد و 
ایمنی  شاخص های  بهبود  جهت  در  تأثیری  خارمریم  عصاره  از  استفاده 
مجموع  افزایش  باعث  دگزامتازون  تزریق  دیگر  تحقیقی  در  نداشت. 
گلبول های سفید، هرتوفیل، مونوسیت و نیز نسبت هرتوفیل به لنفوسیت 
گردید )12(. استفاده از ترکیبات کورتیکوسرتون در تغذیه مرغ ها، موجب 
افزایش در نسبت هرتوفیل به لنفوسیت شد )8(. گلوکوکورتیکوئیدهای 
مصنوعی مثل دگزامتازون روند اثرگذاری مشابهی با گلوکوکورتیکوئیدهای 
افزایش  از  ناشی  اثرات جانبی دگزامتازون می تواند  دارند و  درون بدن 
حرارت بدن و نرخ تنفس باشد )24(. این موضوع می تواند اثراتی مشابه 
اسرتس گرمایی در طیور ایجاد مناید و در نتیجه باعث کاهش عملکرد از 
طریق کاهش مرصف خوراک شود. معموالً تحت این رشایط پرندگان برای 
حفظ دمای بدن در سطح منطقه آسایش حرارتی، مرصف خوراک را به 
خوراک  مرصف  کاهش  می دهند.  کاهش  حرارت  تولید  کردن  کم  دلیل 
کاهش   .)3( باشد  موثر  پرنده  در  ایمنی  عملکرد  تضعیف  در  می تواند 
مانند  عواملی  به  می تواند  دگزامتازون  مرصف  اثر  در  لنفوسیت  درصد 
تجزیه لنفوسیت در خون، تخریب DNA، آتروفی بافت لنفوئید و افزایش 
 .)4( باشد  مربوط  بدن  اجزای  سایر  به  خون  از  لنفوسیت  انتقال 
گلوکوکورتیکوئیدهای مصنوعی مثل دگزامتازون می توانند سبب افزایش 
غلظت  شوند.  لنفوسیت  به  هرتوفیل  نسبت  و  هرتوفیل  تعداد 
گلوکوکورتیکوئیدها در خون حیوانات تحت اسرتس باالست و این موضوع 
سبب افزایش هرتوفیل از طریق رهاسازی از مغز استخوان در طی گردش 
تعداد  سویی  از  تنش  و  التهابی  واکنش های  در   .)24( می شود  خون 
هرتوفیل ها به عنوان سلول های فاگوسیت کننده افزایش و از سوی دیگر 
تعداد لنفوسیت ها کاهش می یابد )7(. در تحقیق حارض، پرندگان گروه 
بدون  در رشایط  و  تغذیه شدند  بدون خارمریم  از جیره های  که  شاهد 
اسرتس پرورش یافتند، بیشرتین مقدار تری گلیرسید در رسم را داشتند و 
تزریق دگزامتازون باعث کاهش معنی دار تری گلیرسید شد. گزارش شده 
است که تغذیه مرغ های تخمگذار با جیره حاوی خار مریم سبب کاهش 
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کلسرتول، تری گلیرسید و مالون دی آلدئید در رسم شد و به عالوه مقدار 
HDL را افزایش داد )11(. سیلی مارین که حاوی ترکیبات فالونوییدی با 
با کاهش سنتز کلسرتول در کبد و  خواص آنتی اکسیدانی قوی می باشد، 
کاهش کلسرتول خون از طریق مهار کردن جذب آن در مجاری گوارشی، 
تزریق   .)21( باشد  موثر  خون  چربی  غلظت  و  متابولیسم  بر  تواند  می 
را  کلسرتول رسم  و  گلوکز  مقدار  تخمگذار  مرغ های  در   ACTH روزانه 
که  دریافتند   )17( کاک  و  ساهین   .)15( داد  افزایش  معنی داری  به طور 
تری گلیرسید،  آلبومین،  گلوکز،  رسمی  غلظت  افزایش  موجب  اسرتس 
دلیل  به  است  گلوکز پالسام ممکن  افزایش  کلسیم می شود.  و  کلسرتول 
افزایش گلیکوژنولیز و گلوکز 6 فسفات در کبد باشد. البته تأثیر غیرمستقیم 
هورمون  هامنند  متابولیسم  واسط  حد  هورمون های  بر  کورتیکوسرتون 
تیروئید، هورمون رشد، پروالکتین، سوماتومدین C و نوراپی نفرین باعث 
عصاره  مختلف  سطوح  تأثیر   .)16( می شود  گلوکز  غلظت  در  تغییر 
خارمریم بر پارامرتهای کیفیت تخم مرغ مانند واحد هاو و شاخص شکل 
 )19( و حسینی  یافته های شالیی  با  که  نبود  تحقیق حارض معنی دار  در 
جیره های  که  کردند  مشاهده   )19( حسینی  و  شالیی  دارد.  مطابقت 
واحد  شکل،  شاخص  زرده،  درصد  بر  معنی داری  تأثیر  خارمریم  حاوی 
را  معنی داری  افزایش  سفیده  درصد  ولی  نداشت  رنگ  شاخص  و  هاو 
هاو،  واحد  می تواند  تنش زا  عوامل  که  است  شده  گزارش  داد.  نشان 
طور  به  اردک  در  را  پوسته  ضخامت  و  مقاومت  تخم مرغ،  تولید 
عوارض  از  یکی  پوسته  کیفیت  کاهش   .)14( دهد  کاهش  معنی داری 
ایجاد اسرتس در مرغ ها عنوان شده است )8(. در مطالعه ای که توسط 
کیم و همکاران )13( صورت گرفت، افزودن کورتیکوسرتون به خوراک 
همچنین  شد.  هاو  واحد  و  سفیده  ارتفاع  کاهش  سبب  مرغ ها 
کورتیکوسرتون ضخامت پوسته را بدون تغییر در وزن و مقاومت آن، 
افزایش داد و این تئوری را ارائه دادند که ممکن است ساختار پوسته 

توسط کورتیکوسرتون دچار تغییر شده باشد.

نتیجه گیری کلی
به طور کلی یافته های این پژوهش بیانگر این موضوع است که مدل سازی 
تنش در مرغ های تخمگذار با تزریق دگزامتازون امکان پذیر است، چراکه 
و  تولید  شاخص های  کاهش  دگزامتازون،  با  اسرتس  تحت  مرغ های  در 
از عصاره  استفاده  از سویی  تبدیل غذایی مشاهده شد.  افزایش رضیب 
خارمریم برای تعدیل اثرات منفی تنش در مرغ های تخمگذار موثر نبود.

تشکر و قدردانی
برای  مالی  لرستان جهت حامیت  دانشگاه  پژوهشی  محرتم  معاونت  از 

انجام پژوهش حارض تشکر می گردد.
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