
 

  استفاده از پودر خرفه بر سیستم ایمنی و جمعیت میکروبی سکوم جوجه هاي گوشتیتأثیر 

  

  6سید صالح طباطبایی - 5سیدرضا فاطمی طباطبایی -4جمال فیاضی -3منصور میاحی -2محمد بوجارپور -*1محمدرضا قربانی

  1/6/1392 تاریخ دریافت:

  7/2/1393 تاریخ پذیرش:

 

  چکیده

قطعـه جوجـه    144انجام شد. هاي گوشتی جوجهو جمعیت میکروبی سکوم  ایمنی پاسخهاي عیین اثر استفاده از گیاه خرفه برتاین آزمایش با هدف 

هایی با جایگزینی سطوح صفر (شاهد)، یک و دو درصد پودر خرفـه گـروه   براي دریافت جیره تکرار 4تیمار و  3 درتصادفی  ) بصورت308 راسگوشتی (

روز پـس از هـر تزریـق،     7هاي هر گروه تزریق گردیـد.  قطعه از جوجه 2به سیاهرگ بال  SRBCمیلی لیتر از  1روزگی،  35و  21بندي شدند. در سن 

مورد بررسی قرار گرفتند. جهت بررسی وضعیت میکروبـی سـکوم، از    SRBCبادي به آنتیآوري شده براي پاسخخونگیري به عمل آمد و سرمهاي جمع

فـروم مـورد   کـوالي و کلـی  را بصورت تصادفی جدا کرده و محتویات سکوم استخراج و جمعیت باکتریها نظیر الکتوباسـیل، اي هر تکرار دو قطعه جوجه 

بادي اولیه و ثانویه معنی داري بر پاسخ آنتی تأثیرهاي گوشتی دهند که استفاده از پودر خرفه در جیره جوجهشمارش قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان می

 56/18دار کاهش یافت (کوالي با استفاده از پودر خرفه بصورت معنیهایی نظیر ايجمعیت باکتري و وزن نسبی اندامهاي ایمنی نداشت. SRBCعلیه 

 هـاي تیمارها قرار نگرفتند. با گنجایش پودر خرفه در جیره بـر تعـداد بـاکتري    تأثیرفرم تحت هاي کلیدرصد نسبت به تیمار شاهد) ولی جمعیت باکتري

چندانی  تأثیر استفاده از سطوح مختلف خرفه با وجود اینکهآزمایش نشان داد  داري از تیمار شاهد باالتر بود. اینالکتوباسیلوس افزوده شد و بصورت معنی

  .دادسمت میکروارگانیسمهاي مفید تغییر ه ها را بولی تعادل میکروبی دستگاه گوارش جوجه ،هاي گوشتی نداشتبر سیستم ایمنی جوجه
  

  هاي گوشتی.جوجه سیستم ایمنی، جمیت میکروبی سکوم،: خرفه، کلیديواژگان 
  

   6 5  4  3 2  1 مقدمه

و بـا نـام    Portulaca oleracea یبـا اسـم علمـ   خرفه یا پرپین 

باشد و در منـاطق مختلـف   میپرتوالکاسه  رهیاز ت Purslane یسیانگل

از نام  'Portulaca' شود نامبه نامهاي متنوعی معروف است. تصور می

به معنی شیر گرفتـه شـده    'lac'به معنی حمل کردن و  'Porto'التین 

) این گیاه در منـاطق  14باشد (زیرا گیاه داراي شیرابه شیري می ،باشد

جنوبی کشور به عنوان یک سبزي مهم مورد کشـت و کـار و مصـرف    

آن شـده   گیرد و اخیرا توجه زیادي به صنایع تبدیلی و دارویـی قرار می

است. خرفه داراي مقادیر زیادي از مواد مغذي ضروري است و فراوانی 

کند این مواد پتانسیل استفاده از آن را در تغذیه انسان و دام تقویت می

) آزمایشی را جهت بررسـی ترکیبـات خرفـه    8). قربانی و همکاران (8(

                                                             
  ،گروه علوم طیور، دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستاناستادیار  -1

  ،استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان -2

  ،گاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهوازاستاد گروه علوم درمان -3

  ،گروه علوم دامی، دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان دانشیار -4

  ،دانشیار گروه فیزیولوژي، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز -5

  .خوزستان استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین -6

  )     Email: ghorbani.mr2010@gmail.com نویسنده مسئول: -(*
 

 

 

 

 

 18/90انجام دادند. نتایج آزمـایش نشـان داد کـه گیـاه خرفـه حـدود       

درصـد و پـروتئین آن    74/3درصد آب دارد. چربی موجود در این گیاه 

). خرفـه  1، جـدول   8(مـاده خشـک) محاسـبه گردیـد (     درصد 99/21

حاوي مقادیر فراوانی کاته کوالمینها، نوروآدرنالین و دوپامین بوده کـه  

بـه نظـر    .روند.با فعالیت زیستی بشمار میاجزاء ترین این مواد از اصلی

که کاته کوالمینها از مهمترین ترکیبات براي مـداواي شـوك   رسد می

باشند. برخی مطالعات بیـانگر ایـن حقیقـت هسـتند کـه نوروآدرنـالین       

تنظیم کننده سیستم ایمنی بدن و شرط اصـلی بـراي داشـتن خـواص     

). مطالعات اخیر نشان داده اند که خرفه منبع 4ضد سرطانی می باشد (

-بوده که پیش ماده برخی از هورمـون  3 -غنی از اسیدهاي چرب امگا

ها) است و براي جلوگیري از حمـالت قلبـی،   هاي ویژه (پروستاگلندین

). برخـی  13و  5( باشـد وقوع سرطان و تقویت سیستم ایمنی مهم مـی 

محققین گزارش کردند که خرفه و گیاهانی که داراي ترکیبـات فنلـی   

ی از خـود نشـان   هستند خواص ضد التهابی، ضد باکتریایی و ضد قارچ

، 7خرفه حاوي ترکیبات فالونوئیدي نظیر کامفرول ).13و  3می دهند (

باشد که اثرات ضدمیکروبی از خـود نشـان   می 9و اپی ژنین 8کوئرسین

                                                             
7 - kaempferol 

8- quercetin 
9- apigenin 
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  151      م ایمنی و جمعیت میکروبی سکوم جوجه هاي گوشتیاستفاده از پودر خرفه بر سیست تأثیر

  ).  19و  5دهند (می

رسد که خرفه به علـت دارا  با توجه به مطالب ذکر شده به نظر می

سیدانی و ضـد میکروبـی   اکاي باال و نیز خواص آنتیبودن ارزش تغذیه

در آینده اهمیت بیشتري پیدا کرده و پتانسـیل اسـتفاده در تغذیـه دام،    

طیور و آبزیان را داشته باشـد. بـا توجـه بـه تحقیقـات بعمـل آمـده و        

اي در رابطـه  مطالعـه  ،رسدمقاالت منتشر شده در دسترس، به نظر می

فتـه اسـت.   هاي گوشتی صورت نگربا استفاده از خرفه در تغذیه جوجه

استفاده از خرفه بـر سیسـتم    تأثیرتا شده است لذا در این مطالعه سعی 

هاي گوشتی مورد مطالعه قـرار  ایمنی و جمعیت میکروبی سکوم جوجه

  گیرد.

خرفه و ترکیب اسیدهاي چرب ترکیب شیمیایی  -1جدول       

  )8استفاده شده در این آزمایش (

  غلظت  شیمیایی (بر حسب درصد) ترکیب

  kcal/kgDM(  7/3034نرژي خام (ا

  99/21  پروتئین خام 

  74/3  چربی 

  03/2  کلسیم 

  395/0  فسفر کل 

  4/23  خاکستر 

  67/11   1فیبر

    ترکیب اسیدهاي چرب (میلی گرم بر گرم چربی)

  C12:0(  026/0اسید الوریک (

  C14:1(  030/0اسید میریستولئیک (

  C16:0(  512/0اسید پالمتیک (

  C18:0(  129/0ئاریک (اسید است

  C18:1(n-9)c(  329/0اسید اولئیک (

  C18:2(n-6)(  703/0اسید لینولئیک (

  C18:3(n-3)ω3(  073/1اسید لینولنیک (

  C22:1(  169/0اسید اروسیک (

  C23:0(  146/0اسید تریکوزانوئیک (

  اندازه گیري مجدد توسط نویسنده گان1            

  

  مواد و روشها

و  ایمنـی  پاسـخهاي  یین اثر استفاده از گیاه خرفـه بـر  به منظور تع

در هاي گوشتی سـویه راس، آزمایشـی   جوجهجمعیت میکروبی سکوم 

تکـرار و   4هر کدام با و  تیمار 3 استفاده از طرح کامال تصادفی با قالب

 42تـا   1از سـن  هـا  انجـام شـد. جوجـه   قطعه جوجه در هر تکـرار   12

تیمارهـاي آزمایشـی    .ندداده شـد  پرورشپوشال روزگی بر روي بستر 

درصـد   2و  1شاهد (جیره پایه) و تیمارهاي حاوي  -1عبارت بودند از: 

تهیـه و  خرفه خشک شده که جایگزین زبره گندم در جیره پایه شـدند.  

هاي غذایی مورد آزمایش با توجه به ترکیـب مـواد مغـذي     تنظیم جیره

ت طیور گوشـتی  احتیاجابر اساس و  )NRC  ،1994(بر اساس  خوراك

ها براي دو مرحلـه   ). جیره2(جدول  ) صورت گرفت2007( سویه راس

 42تــا  22(  روزگــی) و مرحلــه رشــد 21آغــازین (از ابتــداي ورود تــا 

هـا بصـورت آردي بودنـد و در طـول      روزگی) تنظیم شدند. کلیه جیـره 

  دوره، پرندگان بصورت آزاد تغذیه شدند. 

 35و  21ایمنـی در سـنین    براي بررسی اثرات خرفـه بـر سیسـتم   

% بـه  5میلی لیتر از سوسپانسیون گلبولهاي قرمز گوسفندي  1روزگی، 

روز پس  7گردید. قطعه از جوجه هاي هر گروه تزریق  2سیاهرگ بال 

از تزریق از طریق سیاهرگ بال خونگیري به عمـل آمـده و در دمـاي    

 15به مدت  g1500×درجه سانتی گراد و با استفاده از سانتریفیوژ ( 25

 -20دقیقه) سرم جمع آوري گردیـد و تـا انجـام آزمایشـات در دمـاي      

بـادي بـه   آنتـی آوري شـده بـراي پاسـخ   درجه نگهداري شد. سرم جمع

SRBC ) با استفاده از روش هماگلوتیناسیونHA   مورد بررسـی قـرار (

قطعه پرنده کشتار شده و وزن  8). در آخر دوره از هر تیمار 12گرفتند (

هاي مرتبط با سیستم ایمنی نظیر بـورس، تیمـوس و طحـال بـه     اندام

از هر تکرار دو  42نسبت وزن الشه مورد سنجش قرار گرفتند. در روز 

قطعه جوجه بصـورت تصـادفی جـدا کـرده و بعـد از ذبـح در شـرایط        

ــر      ــا نظی ــت باکتریه ــتخراج و جمعی ــکوم اس ــات س ــتریل، محتوی اس

مارش قــرار گرفتنــد. فــرم مــورد شــکــوالي و کلــیالکتوباســیل، اي

 37هـوازي و در دمـاي   الکتوباسیل در روگوسا آگـار و در شـرایط بـی   

فرم در ایوسین متیلن بلو اگـار و در  کوالي و کلیدرجه سانتیگراد و اي

 24درجه سانتیگراد کشت شدند. بعـد از   37شرایط هوازي و در دماي 

  ).9(هاي تشکیل شده مورد شمارش قرار گرفتند ساعت پرگنه 48و 

  

  آنالیز آماري

هــاي  ایـن آزمــایش در قالــب طــرح کـامال تصــادفی بــوده و داده  

 1/9) ویـرایش  SAS )2005آزمایش با اسـتفاده از نـرم افـزار آمـاري     

هـا از آزمـون مقایسـه     تجزیه واریانس گردید و براي مقایسه میـانگین 

  درصد استفاده شد. 5اي دانکن در سطح آماري  میانگین چند دامنه

 

  و بحث نتایج

  نتایج

نتایج حاصل از تأثیر سطوح مختلف پودر خرفه بر عملکرد تولیدي 

جوجه هاي گوشتی در آخر دوره بر اساس گزارش قربـانی و همکـاران   

گـردد اسـتفاده از   آمده است. همانطور که مشاهده مـی  3) در جدول 1(

درصـد پـودر خرفـه باعـث افـزایش معنـی دار مصـرف         2و  1سطوح 

وزن جوجه ها شد و این در حالی است کـه ضـریب    خوراك و افزایش

تبدیل غذایی جوجه ها تحت تأثیر تیمارهـاي مختلـف آزمایشـی قـرار     

هـا و  نگرفت. نتایج حاصل از تأثیر سطوح مختلف پودر خرفه بـر انـدام  

 نشان داده شده است. 4سیستم ایمنی هومورال در جدول 
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   آزمایشی (بر حسب درصد).هاي  جیرهو ترکیب شیمیایی  دهنده لیشکت اجزاء -2جدول 

  هاي رشد جیره  هاي آغازین جیره                                                  

  درصد خرفه 2  درصد خرفه 1  شاهد  درصد خرفه 2  درصد خرفه 1  شاهد  تشکیل دهنده جیره اجزاء

  55/53  55/53  55/53  30/50  30/50  30/50  ذرت

  00/29  00/29  00/29  30/28  30/28  30/28  کنجاله سویا

  0  0  0  00/5  00/5  00/5  پودر ماهی

  00/7  00/7  00/7  00/7  00/7  00/7  گندم

  00/1  00/2  00/3  00/1  00/2  00/3  زبره گندم

  00/2  00/1  0  00/2  00/1  0  پودر خرفه

  50/1  50/1  50/1  10/1  10/1  10/1  کلسیم فسفات  دي

  10/0  10/0  10/0  15/0  15/0  15/0  هیدروکلرید لیزین - ال

  25/0  25/0  25/0  25/0  25/0  25/0  متیونین -ال- در

  28/0  28/0  28/0  20/0  20/0  20/0  نمک

  12/1  12/1  12/1  00/1  00/1  00/1  صدف

  50/3  50/3  50/3  00/3  00/3  00/3  روغن گیاهی

  25/0  25/0  25/0  25/0  25/0  25/0  1مکمل ویتامینی

  25/0  25/0  25/0  25/0  25/0  25/0  2معدنیمواد مکمل 

  15/0  15/0  15/0  15/0  15/0  15/0  کربنات سدیمبی

  ترکیبات شیمیایی

  )kcal/kg( انرژي قابل متابولیسم
10/

2983  
10/2983  10/2983  60/3012  60/3012  60/3012  

  90/18  90/18  90/18  30/21  30/21  30/21   پروتئین خام

  86/0  86/0  86/0  01/1  01/1  01/1  ئینمتیونین +سیست

  09/1  09/1  09/1  33/1  33/1  33/1  ینلیز

  85/0  85/0  85/0  97/0  97/0  97/0  کلسیم

  42/0  42/0  42/0  48/0  48/0  48/0  فسفرغیر فیتاته

% ویتامین B3 ،99%ویتامین  B2  ،98% ویتامین  B1  ،80% ویتامین  A  ،5/98ویتامین IU/gr  500000حاوي: (به ازاي هر کیلوگرم) مکمل ویتامینی  - 1

B5 ، 5/98  ویتامین %B6  ،80  ویتامین %B9  ،1  ویتامین %B12 ،50 ویتامین %K3 ، IU/gr  500000 ویتامینD3 ،IU/gr  500 ویتامینE  ،2 %H2  ،

  .CaCo3% کولین کلراید و نیز حاوي آنتی اکسیدانت و مواد حامل شامل سبوس گندم، آرد ذرت و 50

%، یدات کلسیم 25%، سولفات مس 77%، اکسید روي  II 20%، سولفات آهن 62اکسید منگنز با در جه خلوص حاوي: (به ازاي هر کیلوگرم) مکمل معدنی  - 2

  .CaCo3% به همراه مواد حامل سبوس گندم، آرد ذرت و 50%، کولین کلراید 1%، پرمیکس سلنیوم 62

  

همان طور که از نتایج مندرج در این جدول پیداسـت، وزن نسـبی   

اسـتفاده از   تـأثیر ل طحال، بورس و تیموس تحت اندامهاي ایمنی شام

سطوح مختلف پودر خرفه قرار نگرفتند. پاسخ آنتی بادي اولیه و ثانویه 

تیمارهـاي   تـأثیر علیه سوسپانسیون گلبولهاي قرمز گوسـفندي تحـت   

سـطوح مختلـف پـودر خرفـه بـر جمعیـت        تأثیرآزمایشی قرار نگرفت. 

نشـان   5دوره در جـدول   هاي گوشتی در پایـان میکروبی سکوم جوجه

داري بـا  کـوالي بصـورت معنـی   داده شده است. جمعیـت بـاکتري اي  

)، به طوري که با مصرف P>05/0(استفاده از پودر خرفه کاهش یافت 

و  56/18یک و دو درصد پودر خرفه نسبت به تیمار شاهد بـه ترتیـب،   

  درصد از جمعیـت ایـن باکتریهـا کاسـته شـد. تفـاوت آمـاري         32/16

درصـد) پـودر خرفـه بـر      2و 1داري بـین دو سـطح جـایگزینی (   یمعن

کوالي مشاهده نشد. جمعیت باکتریهاي کلی فـرم در ایـن   جمعیت اي

تیمارهاي آزمایشی قرار نگرفتند. اگر چه با افزایش  تأثیرآزمایش تحت 

پودر خرفه به جیره تعداد این باکتریها بصورت عددي کاهش یافت. در 

ن پودر خرفه به جیره جوجه هاي گوشتی، جمعیـت  این مطالعه با افزود

 باکتریهاي الکتوباسیلوس بصورت معنی داري بیشتر از تیمار شاهد بود

)05/0<P کلنی بـر گـرم محتویـات     06/8و  77/7، 04/7) ( به ترتیب

درصد جایگزینی خرفه) و ایـن در   2و  1سکوم براي گروه هاي شاهد، 

بـین دو سـطح مصـرف پـودر      داريحالی است که تفاوت آماري معنی

  خرفه وجود مشاهده نشد.
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  )1( سطوح مختلف خرفه بر عملکرد تولیدي جوجه هاي گوشتی در پایان دوره تأثیر - 3جدول

  ضریب تبدیل غذایی  (گرم) افزایش وزن  (گرم) مصرف خوراك  تیمارها

  b47/3418  b18/2058  662/1  شاهد

  a16/3788  a 19/2215  712/1  % پودر  1

  a 28/3764  a 69/2242  680/1  در % پو2

  ns  *  *  احتمال

SEM 795/57  769/28  011/0  

  .  )>05/0P(میانگین هاي هر ستون با حروف غیر مشابه داراي اختالف معنی دار می باشند                                  

  

  سطوح مختلف پودر خرفه بر سیستم ایمنی جوجه هاي گوشتی  تأثیر -4جدول 

  )Log2نتی بادي علیه گلبولهاي قرمز گوسفندي (آتیتر    وزن الشه)درصد امهاي ایمنی (بر حسب اند  

  روزگی 42 روزگی 28   تیموس   بورس   طحال  تیمارها

  37/9  25/4  425/0  190/0  153/0  شاهد

  25/9  00/5  570/0  208/0  128/0  % پودر  1

  13/9  50/4  490/0  225/0  118/0  % پودر 2

  ns  ns  ns  ns  ns احتمال

SEM  012/0  012/0  035/0  199/0  264/0  

 .)>05/0P(میانگین هاي هر ستون با حروف غیر مشابه داراي اختالف معنی دار می باشند                 

  

  سطوح مختلف پودر خرفه بر جمعیت میکروبی سکوم جوجه هاي گوشتی تأثیر -5جدول 

  (log cfu/g)روزگی  42در  

  الکتوباسیل  فرمکلی کوالياي  تیمارها

  a 68/6  47/7  b 04/7  شاهد

  b 44/5  30/7  a 77/7  % پودر  1

  b 59/5  17/7  a 06/8  % پودر 2

  *  ns  * احتمال

SEM  143/0  084/0  175/0  

  .)>05/0P(میانگین هاي هر ستون با حروف غیر مشابه داراي اختالف معنی دار می باشند                                       

  

  بحث

دهد، بـا اسـتفاده از پـودر    نتایج عملکردي مطالعه حاضر نشان می

خرفه مصرف خوراك و به تبع آن افـزایش وزن بصـورت معنـی داري    

زیاد شده است و با افزایش این دو عامل ضریب تبـدیل غـذایی تغییـر    

چندانی نکرده است. این محققین ابراز کردند که احتمـاال گیـاه خرفـه    

خوشخوراکی جیره ها شده و با افزایش مصرف خـوراك   باعث افزایش

). نتـایج بخـش ایمنـی ایـن     1( وزن بیشتري نیز حاصـل شـده اسـت   

دهد کـه تولیـد آنتـی بـادي علیـه گلبولهـاي قرمـز        آزمایش نشان می

گوسفندي و وزن نسبی برخی از اندامهاي ایمنی با افزودن پودر خرفـه  

رخـی مـوارد بصـورت عـددي     کند و یـا در ب به جیره تغییر چندانی نمی

اي بـا  کاهش یافته است. نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر تـا انـدازه  

) همخوانی نداشـت. محققـین مـذکور نشـان     2نتایج ابازا و همکاران (

درصد خرفه خشـک   20دادند که خرگوشهایی که از جیره هاي حاوي 

 استفاده کردند بیشترین مقـدار پاسـخ بـه گلبـول قرمـز گوسـفندي را      

درصـد) تیتـر    30اگر چه با افزایش سطح جایگزینی خرفه (تـا   ،داشتند

ات سودمند استفاده از خرفه در تأثیرایمنی نیز کاهش یافت. با توجه به 

مفید آن در افـزایش   اثرات) و نیز 8اکسیدانی بدن (بهبود وضعیت آنتی

    ) انتظــار 5باکتریهــاي ســودمند و کــاهش باکتریهــاي مضــر (جــدول  

مثبتی بـر سیسـتم ایمنـی بگـذارد.      اثراتکه استفاده از خرفه  رفتمی

بادي پایین در این تحقیـق در تیمارهـاي اسـتفاده کننـده از     پاسخ آنتی

ها بـود.  هاي این گروهپودر خرفه احتماال در ارتباط با وزن باالي پرنده

برخی از محققین گزارش کردند، پرندگان انتخاب شده براي وزن باال، 

تـري را بــه سوسپانسـیون گلبولهــاي قرمــز   پاسـخ آنتــی بـادي پــایین  

). در تحقیقی دیگر ارتبـاط منفـی بـین وزن    17گوسفندي نشان دادند (

ت بادي در جوجه هاي گوشتی تجاري گزارش شده اسبدن و تیتر آنتی

). همبستگی منفی بین وزن بدن و پاسخ آنتی بادي ممکـن اسـت   24(
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بر اساس اثرات پلیوتروپیکی
1

 هاي مرتبط با پاسخ ایمنی باشدبراي ژن 

). از طرفی پایین بودن عددي تیتر آنتی بادي به هنگام اسـتفاده از  15(

(لینولنیـک   3-پودر خرفه را شاید بتوان به باال بودن اسید چـرب امگـا  

) در 18). پـارمنتیر و همکـاران (  1(جـدول   در خرفـه نسـبت داد   اسید)

آزمایشی با استفاده از جیره هاي سرشار از روغن آفتابگردان به عنـوان  

و جیره هاي غنی از روغـن کتـان بـه عنـوان      6-منبع اسید چرب امگا

هاي گوشتی نشان دادنـد کـه   در تغذیه جوجه 3-منبع اسید چرب امگا

BSAنتـی ژن  پاسخ آنتی بـادي بـه آ  
2

در جیـره هـاي غنـی از اسـید      

قـرار گرفتـه ولـی     تـأثیر داري تحـت  ) بصورت معنی3-لینولنیک (امگا

قـرار نگرفتـه    تـأثیر تحـت   BSAبـه انـدازه    SRBCژن پاسخ به آنتی

است. محققین فوق اظهار داشتند که در طیور رابطه معکوسی بین این 

)  6-و امگـا  3-(امگـا دو گروه از اسیدهاي چرب با چند پیوند دوگانـه  

وجود دارد و افزایش یکی در بافتهاي پرندگان با کاهش دیگري همراه 

) توانـایی تبـدیل شـدن بـه اسـید      6-خواهد بود. اسید لینولئیک (امگـا 

ــاز  آراشــیدونیک را دارد. اســید آراشــیدونیک اساســی  ــیش س ــرین پ ت

تبـدیل   تواند بـه پروسـتاگلندینها و لوکوترینهـا   ایکوزانوئیدها بوده و می

هــا در پاســخهاي ایمنــی هــا و لوکــوترینندین). پروســتاگال21شــود (

و  1-تولیـد اینترلـوکین    E2کننـد. پروسـتاگلندین   متعددي شرکت می

تکثیـر   B4) و لوکـوترین  10فاکتور نکروزدهنده تومور را تنظیم کرده (

ــیتهاي  ــح    Tو  Bلنفوس ــی و ترش ــنده طبیع ــلولهاي کش ــت س ، فعالی

). 10را تقویـت مـی نمایـد (    Tها و لنفوسیتهاي یتسیتوکین از مونوس

هـا در  داد که با وجود افـزایش الکتوباسـیل  نتایج آزمایش حاضر نشان 

مصـرف   تـأثیر اي تحـت  سکوم، سیستم ایمنی بصورت قابل مالحظـه 

). محققین معتقدنـد کـه ایـن باکتریهـا     4و 3پودر قرار نگرفت (جداول 

مثبتـی بـر سیسـتم ایمنـی      تـأثیر ی توانند با بهبود تعـادل باکتریـای  می

اسیدهاي چـرب کوتـاه زنجیـر یکـی از فـراورده هـاي        .)16بگذارند (

باکتریها در دستگاه گوارش هستند که از طریق انتشـار غیـر فعـال در    

روده بزرگ جذب شده و ممکن است بصورت مستقیم فعالیت روده اي 

وسـط  ت 8-را تنظیم کننـد. بـوتیرات ممکـن اسـت تولیـد اینترلـوکین      

-). از آنجاکه اینترلـوکین 22قرار دهد ( تأثیرسلولهاي اپیتلیال را تحت 

در تجدید نوتروفیل و مونوسیت نقش دارد، لذا ممکن است بـوتیرات   8

  داشته باشد. تأثیراي بطور مستقیم بر پاسخهاي ایمنی روده

سطوح مختلـف پـودر خرفـه بـر جمعیـت میکروبـی سـکوم         تأثیر

دهد که با اسـتفاده از پـودر   ان دوره نشان میهاي گوشتی در پایجوجه

دار کـوالي بصـورت معنـی   خرفه در مقایسه با جیره شاهد جمعیـت اي 

داري افـزایش  کاهش و جمعیت باکتریهاي الکتوباسیل بصورت معنـی 

 2و 1داري بـین دو سـطح جـایگزینی (   ولی تفاوت آماري معنـی  ،یافت

ي و الکتوباسـیل  کـوال درصد) پودر خرفه بـر جمعیـت باکتریهـاي اي   

                                                             
1- pleiotropic 
2- bovine serum albumin 

 تـأثیر مشاهده نشد. جمعیت باکتریهاي کلی فرم در این آزمایش تحت 

تیمارهاي مختلف غذایی قرار نگرفتند. اگر چه با افزایش پودر خرفه به 

و همکاران  3جیره تعداد این باکتریها بصورت عددي کاهش یافت. ژائو

افـزایش  توانـد باعـث   ) گزارش کردند استفاده از عصاره خرفه مـی 27(

جمعیـت باکتریهـاي الکتوباسـیل و بیفیـدوباکتر در محتویـات ســکوم      

جوجه هاي گوشتی گردد. علت افزایش جمعیت الکتوباسیلها به هنگام 

استفاده از پودر خرفه را می توان در محتواي ترکیبات فنلی موجـود در  

هـا قادرنـد   خرفه یافت. برخی محققـین دریافتنـد کـه الکتوباسـیلوس    

انـرژي بـراي متابولیسـم سـلولی مـورد      تأمین لی را جهت ترکیبات فن

) تفـاوت در  25و همکـاران (  4). ویـوروس 7سوخت و ساز قرار دهنـد ( 

تحریک جمعیت الکتوباسیلوس توسط کنسانتره تفاله انگـور و عصـاره   

نـد. ایـن   دانه انگور را به ترکیبات فنلی قابل استخراج از آنها نسبت داد

بیـان کردنـد کـه اثـرات تحریکـی ایـن        محققین در یک توضیح ساده

ترکیبات پلی فنلی در رشد باکتریها به ایـن دلیـل اسـت کـه برخـی از      

ها قادرند از این ترکیبات به عنوان سوبستراهاي غذایی میکروارگانیسم

) در تحقیقـی آزمایشــگاهی  6و همکـاران (  5اسـتفاده کننـد. ارسیســلی  

خرفه را مورد بررسـی   فعالیت ضد میکروبی عصاره متانولی و آبی برگ

قرار دادند. محققین فوق اظهار داشتند که عصاره متانولی خرفه فعالیت 

ضد باکتریایی داشت، در حالی که عصاره آبی حاصله از خرفه اینگونـه  

) در تحقیقـی نشـان دادنـد کـه عصـاره      3نبود. بـانرجی و مـوخرجی، (  

ــانولی گیــاه خرفــه خاصــیت ممانعــت کننــدگی از رشــد باســیلوس   ات

سوبتلیس را داشته و بخش استخراج شده توسـط کلروفـورم، اتـانول و    

) 20( 6رامـش و نایاکـا   هگزان، بر ریزوبیوم لگوکینوساروم موثر اسـت. 

خواص ضـد میکروبـی عصـاره اتـانولی و کلروفرمـی بخشـهاي        تأثیر

هوایی خرفه را روي برخی باکتریها و قارچها بـا روش تزریـق در آگـار    

دند. نتایج آزمایش نشان داد که برخـی از باکتریهـا   مورد بررسی قرار دا

 9و کلبسیال نئومانیا 8، باسیلوس سرئوس7نظیر استافیلوکوکوس ارئوس

ها، بسیار حسـاس  گرم بر میلی لیتر از این عصارهمیلی 40به استفاده از 

 11، نوروسپورا کراسـا 10و برخی از قارچها نظیر اسپرژیلوس فومیگاتوس

هـاي کلروفرمـی و اتـانولی بودنـد.     به عصاره گونه هاي بسیار حساس

هـاي سـنتی گیـاه خرفـه بـراي اثـرات ضـد        نتایج این مطالعه استفاده

) بر اساس مطالعـه  11( 12کاتوسوس و اریاس کند.میکروبی را تایید می

                                                             
3- Zhao 
4- Viveros 
5- Ercisli 
6- Ramesh and Nayaka 
7- staphylococcus aureus 
8- Bacillus cereus 
9- Klebisiella pneumoniae 
10- Aspergillus fumigates 
11- Nerospora Crassa 
12- Koutsos and Arias 
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مروري گزارش کردند که در شرایط طبیعـی باکتریهـاي تولیـد کننـده     

ي جوجـه هـا را بخـود    اي از فلـور روده ا اسید الکتیـک سـهم عمـده   

واحـد تشـکیل کلنـی بـه      109توانند به اختصاص داده و تعداد آنها می

ازاي هر گرم محتویات سکوم برسند. ایـن باکتریهـا غالبـا بـه اسـید و      

صفرا مقاوم هستند. سویه هاي باکتریهاي تولید کننده اسـید الکتیـک   

تحـت   هاي سایر باکتریها را بصورت مستقیم و یا غیر مسـتقیم جمعیت

کـوالي،  قرار مـی دهنـد. ایـن باکتریهـا مـی تواننـد اسـتقرار اي        تأثیر

کلستریدیوم پرفرینجنس، و سالمونال تیفـی موریـوم را کـاهش دهنـد.     

باکتریهاي تولید کننده اسیدالکتیک با تنظیم جمعیت میکروبی (بـویژه  

با کاهش سویه هاي بیمـاریزا)، ممکـن اسـت باعـث افـزایش امنیـت       

دهند که باکتریهاي تولیـد  سان شوند. مطالعات نشان میغذایی براي ان

کننده اسید الکتیک باعث بهبود افزایش وزن جوجه هاي گوشتی شده 

زیـرا   ،) کـه بـا نتـایج حاصـله از ایـن آزمـایش تطـابق دارد       12است (

تیمارهایی که در آنها تعداد باکتریهاي الکتوباسیل افزایش یافته است، 

) 23شتند. سـی و همکـاران (  بیشتري نیز داش وزن و وزن نهایی افزای

توان برخی از ترکیبات اسانسی با فعالیـت بـاالي ضـد    معتقدند که  می

میکروبــی علیــه باکتریهــاي پــاتوژن در روده را انتخــاب کــرد کــه بــر 

باکتریهاي مثبت نظیر الکتوباسیلها و بیفیدوباکتریها اثر مضـر نداشـته   

  باشند.

  

  تشکر و قدردانی

دانند تا از دانشگاه کشـاورزي و منـابع   ر خود الزم مینویسندگان ب

طبیعی رامین بخاطر کمکهاي مالی جهت انجام این تحقیـق تشـکر و   

 قدردانی نمایند.
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