ویروس حاد نیوکاسل
عرب سلمانی ،ف ،1.عمادی چاشمی ،س.ح ،2*.نعیمی ،س ،3.عبدالشاه ،م.4.
دریافت 1398/02/07 :پذیرش1399/05/23 :
خالصه
صنعتطیور یکی از مهمترین منابع تامین پروتئین مورد نیاز جوامعبشری بهشمار میرود که همواره با بیماریهای متعددی دچار چالش
میشود .برای جلوگیری از آسیبهای جدی به گلههای طیور تقویت عملکرد سیستمایمنی آنها نیازی اساسی میباشد .دارویگیاهی پلیوم
که عصاره ریشه گیاه پالرگونیومسیدوییدز است قادر به بهبود و درمان برونشیتحاد و عالئم آن ،سرماخوردگی معمولی و عالئم آن ،آسم،
بیماریهای ویروسی و باکتریایی و بهبود عملکرد سیستمایمنی بوده است .این مطالعه بر روی تاثیرات پلیوم بر سطح ایمنی ،عملکرد رشد،
ضریبتبدیلغذایی در جوجههایگوشتی میباشد .در این مطالعه  100قطعه جوجهگوشتی راس  308بهطور تصادفی به پنج گروه تقسیم
شدند .دوزهای متفاوت پلیوم سه روز قبل و بعد از واکسیناسیون به آب آشامیدنی اضافه شد و در42 ،35 ،28 ،21 ،14 ،1روزگی10 ،پرنده
از هر گروه برای خونگیری انتخاب شدند و برای تعیین عیارآنتیبادینیوکاسل تست  HIانجام گرفت .در سن  35روزگی جهت چالش،
ویروسولوژنیکنیوکاسل به هشت پرنده از هر گروه تزریق شد .در این مطالعه پلیوم نتوانست تاثیر چندانی برروی خوراکمصرفی ،اشتها و
ضریبتبدیلغذایی بگذارد اما پلیوم قادر بود تاثیر معنیدار بر بهبود سطحایمنی از هفتهسوم و وابسته به غلظت مصرفی بگذارد(.)P>0/05
واژههای کلیدی :پالرگونیومسیدوییدز ،نیوکاسل ،ایمنی مرغ گوشتی ،پلیوم.
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران.
 .2گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران.
 .3گروه علوم پایه دامپزشکی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران.
 .4موسسه واکسن و سرم سازی رازی ،کرج
*نویسنده مسؤولhesamemadi@semnan.ac.ir :
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بررسی تاثیر داروی پلیوم بر سطح ایمنی طیورگوشتی و میزان محافظت حاصل در چالش با
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مقدمه
با پیشرفت صنعتطیور در جهان ،شدت بیماریهای عفونی نیز افزایش
یافته است و خسارات فراوانی را بر پیکره این صنعت وارد نموده
است .از مرسومترین روشهای پیشگیری بروز بیماریهایعفونی
واکسیناسیون میباشد ،اما بنا به علل متفاوت و متنوعی از قبیل
توجه به تنوعژنتیکی و عدم پاسخهای ایمنی مطلوب حفاظت کامل
به واسطه واکسنها ایجاد نمیشود ( Razaniو ،Khosravinia
 .)1998به دلیل ممنوعیت استفاده از آنتیبیوتیکها در جیرههای
دام و طیور و خطرات قابلمالحظهای که برای سالمت انسانها و
محیطزیست بهدنبال داشتهاند ،استفادهاز گیاهاندارویی و عصارههای
آنها بهعنوان جایگزنی برای آنتیبیوتیکها و محرکرشد بسیار
مرسوم شده است ( Windischو همکاران .)200 ،مطالعات
متنوعی مبنیبر اثرات مفید گیاهان دارویی بر کاهشجمعیت
عوامل بیماریزا و بهبود عملکرد سیستمایمنی در طیور وجود
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دارد ( .)2006 ،Shokriگزارشات متعددی مبنی بر اثرات مفید
داروهایگیاهیچینی و مشتقات آنها در تقویت سیستمایمنی وجود
دارد ( Liuو همکاران .)2002 ،استفاده از اسانسها و عصارههای
گیاهی در درمان بیماریهای التهابی نظیر آلرژی ،آسم ،رماتیسم
و ورممفاصل نیز گسترشجهانی یافته است و تحقیقات مبسوطی
درمورد خاصیت ضدباکتریایی متابولیتهایثانویه نظیر آلکالوئیدها،
تاننها و ساپونینها وجود دارد ( Omulokoliو همکاران1997 ،؛
 Ojoو همکاران .)2006 ،امروزه نقش گیاهاندارویی در افزایش-
اشتها و مصرفخوراک و افزایش ترشح آنزیم هایهضمی به اثبات
رسیده است و مشتقات ایزوپرن ،فالونوئیدها ،گلوکوزینوالتها و
متابولیتهای دیگر موجود در گیاهان میتوانند بر عملکرد طبیعی
و شیمیایی دستگاهگوارش اثرات مفیدی داشته باشند) و همکاران،
 .)2003گیاه پالرگونیومسیدوییدز ()Pelargonium sidoides
گیاه بومی آفریقای-جنوبی است و با عنوان ژرانیوم آفریقایجنوبی
نیز نامبرده میشود که برای درمان بیماریهایتنفسی مانند برونشیت
و آسم مورد استفاده قرارمیگیرد (  .)2008 ،Van wykاین گیاه
دارای خواص ضدعفونیکننده بوده و مانع از پیوستن باکتریها به
سلول-های بدن شده و منجر به مبارزه با ویروسها و تحریک
سیستمایمنی برای شکار مهاجمها میشود .پالرگونیومسیدوییدز
ممکن است قادر به مبارزه با عفونت هلیکوباکترپیلوری که منجر به
زخم معده میشود ،باشد .همچنین ممکن است موجب کاهش تکثیر
ویروس هرپسسیمپلکس( )Herpes simplex virusشود.
برای معالجه سرفه ،مشکالت قفسه سینه ازجمله سل و اختالالت
دستگاهگوارش مانند اسهال نیز استفاده شدهاست .عالوهبراین ،ادعا
شدهاست که این مادهگیاهی خاصیت درمانی را برای اختالالتکبدی

ارائه میدهد .برگهای پالرگونیومسیدوییدز برای ترمیم زخمها بکار
میروند (  Kolodziejو همکاران .)2000 ،شربت پلیوم ( با
غلظت  0/244گرم عصاره خشک ریشه پالرگونیومسیدوییدز در هر
 100میلی لیتر) محصول شرکت کلمار کشور کرهجنوبی است و
توسط شرکت بهشاد دارو در ایران عرضه میشود ،عصارهی گیاه
حاوی مشتقاتپورین ( ،)Purine Derivativesکومارین
( )Coumarinو اومکالین ( ،)Umckalinفالونویئید
( ،)Flavonoidپپتید ( )Peptideو کربوهیدرات ،مواد معدنی
و ویتامینها است ( Turanو همکاران.)2012 ،
هدف از این تحقیق بررسی نقش سطوح متفاوت داروی پلیوم
( )Peliomبر سطحایمنی مرغگوشتی در برابر ویروسولوژنیک
بیماری نیوکاسل بوده است.
مواد و روش کار
تعداد  100قطعه جوجهگوشتی یکروزه سویه تجاری راس308
( )Ross308در قالب طرح آزمایشی کامال تصادفی به پنج تیمار با
20قطعه جوجه در هر گروه تقسیم شدند.
مشخصات تیمارهای آزمایشی به شرح ذیل میباشد:
تیمار A :جیره پایه +مصرف سه در هزار(  )%0/3شربت پلیوم اضافه
شده به آب آشامیدنی بههمراه واکسیناسیون.
تیمار  B:جیره پایه +مصرف پنج در هزار( )%0/5شربت پلیوم اضافه
شده به آب آشامیدنی بههمراه واکسیناسیون.
تیمار C:جیرهپایه +مصرف هفت در هزار( ) %0/7شربت پلیوم اضافه
شده به آب آشامیدنی بههمراه واکسیناسیون.
تیمار ( Dکنترل) :عدم مصرف شربتپلیوم بههمراه واکسیناسیون.
تیمار E:عدم مصرف شربتپلیوم و عدم واکسیناسیون.
جیرهغذایی مصرفی باتوجه به جدول احتیاجاتغذایی تعیینشده در
کاتالوگ نژاد راس 308و بهشکل آزاد در اختیار پرندگان قرار گرفت.
شربت پلیوم در سه روز اول تولد و سه روز قبل و بعد از واکسیناسیون
به آبآشامیدنی گروههای  Aو  Bو  Cاضافه گردید و در طول
دوره پرورش و انتهای هر هفته میزان دانمصرفی به شکل انفرادی
 ،وزن جوجهها ،درصد تلفات و ضریبتبدیلغذایی در هر گروه به
صورت مجزا محاسبه گردید.
برنامه واکسیناسیون
در جدول شماره  1برنامه واکسیناسیون که از روشهای مرسوم در
ایران است درج گردیده است.
بررسی سطح پاسخهای ایمنی در جوجهها
در بررسی سطح ایمنیهمورال از تست ممانعت از

آنالیز آماری
در این مطالعه دادههای بدست آمده از هر بخش را توسط برنامه
اکسل و  MLGسازماندهی کرده و در قالب یک طرح کامال
تصادفی توسط نرم افزار آماری ( SAS(2016نسخه  4/9با
آزمون چند دامنهای دانکن و درصد خطای  )P>0/05( %0/50مورد
آنالیز قرار گرفتند.

نتایج
میانگین خوراکمصرفی و وزنبدن
با توجه به جدول شماره ،2در هفتهاول وزن گروه( Cمصرف شربت
پلیوم  )%0/7دارای اختالف معنیدار( )P>0/05با وزن تیمارهای
دیگر بوده است و افزایشوزن باالتری را نشان دادهاست .در
هفتهدوم تا هفتهپنجم هیچ اختالف معنیداری در وزن تیمارهای
مختلف مشاهده نشدهاست ( .)P>0/05در هفتهششم ،بعد از چالش
با ویروس حاد نیوکاسل ،در سن 35روزگی ،در گروههای  Bو C
بهترین میزان افزایشوزن نسبت به سایر تیمارها وجود داشت است
و اختالف معنیداری میان آنها مشاهده شد(.)P>0/05
در جدول شماره ،2میزان خوراکمصرفی گروههای مورد آزمایش در
سنین مختلف قید گردیده است ،میزان خوراکمصرفی گروه Cدر
هفتهاول در باالترین سطح نشان دادهشده و دارای اختالف معنیدار
با تمامی گروهها بوده است ولی در هفتهدوم اختالف معنیدار میان
گروهها مشاهده نشد ( )P>0/05و در هفتهسوم گروههای  Dو E
باالترین میزان مصرف را داشتند و اختالف معنیدار با گروه  Aکه
کمترین مقدار مصرفدان را داشت نشان دادند( .)P>0/05همچنین
در هفته چهارم و پنجم هیچ اختالف معنیدار میان گروهها مشاهده

 HIگنجانده شده است.در سن یک روزگی بهدلیل وجود آنتیبادی
مادری در جوجهها سطح ایمنی و عیار آنتیبادی تمامی تیمارها
یکسان بود و از لحاظ آماری اختالف معنیداری در بین آنها وجود
نداشتهاست .سطح آنتیبادی و ایمنی در سن 14روزگی در تیمارهای
مصرفکننده پلیوم با گروههایی که مصرف پلیوم نداشتند نیز دارای
تفاوت آماری معنیدار نبودند .در سن 21روزگی سه گروه A، B،
Cکه به ترتیب  %0/7 ،%0/5 ،%0/3شربت پلیوم مصرف کردهبودند
دارای اختالف معنیدار در سطحایمنی با یکدیگر نبودند(،)P>0/05
اما با گروه( Dعد م مصرف شربتپلیوم به همراه واکسیناسیون) و
گروه( Eعد م مصرف شربتپلیوم و عدم واکسیناسیون) بود دارای
اختالف معنیدار بوده و عیارآنتیبادی در سهگروه مصرفکننده پلیوم
سطح باالتری نسبتبه تیمارهای دیگر نشان دادهاست (.)P>0/05
در 28روزگی تیمار Cباالترین سطح ایمنیهمورال را نشانداد و
با گروههای  Dو Eاختالف معنیدار ایجاد کردهاست(،)P>0/05
گروه( Eکنترل) پایینترین سطح ایمنی را نشان دادهاست .در سن
35روزگی ،سطحایمنی در گروه Cنسبت به سایر گروهها بیشتر بوده
و اختالف معنیدار با تمامی گروهها نشان داد ( .)P>0/05گروه A
و  Bنیز ایمنی باالتری نسبت به گروه Dایجاد کردهبودند و دارای
اختالف معنیداری با آن بودند ( .)P>0/05گروه Eدر پایینترین
سطحایمنی بود و با تمامی گروهها اختالف معنیدار نشانداده است.
در 42روزگی سطح آنتیبادی پس از چلنج با ویروسولوژنیک
نیوکاسل در گروههای مصرفکننده شربتپلیوم اختالف معنیداری
با گروه Dنداشتند ( ،)P>0/05ضمن اینکه پرندگان تیمار  Eکامال
تلف شدند.

عامدی چاشمی و همکاران  -مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی ،دوره  ،12شماره 1

هموگلوتیناسیون( )HIدر سنین  35 ،28 ،21 ،14 ،1و 42روزگی از
 10پرنده از هرگروه به شکل تصادفی استفاده شد .در سن 1روزگی
خونگیری از طریق قلب و و در تمام روزهای دیگر خونگیری از
ورید بالی انجام گرفت .سرنگهای حاوی خون پرندهها در دمای
اتاق به مدت دو ساعت قرار داده شدند تا سرم آن جدا شود .سرمها
به میکروتیوب منتقل گردیدند و جهت ادامه کار در فریزر -20درجه
سلسیوس تا زمان انجام نست ممانعت از همگلوتیناسیون نگهداری
شدند.
بررسی میزان محافظت
در سن 35روزگی تعداد هشت پرنده از هر گروه با ویروسحاد
نیوکاسل  CK/IR/ABD/2018با ضریب بیماریزایی
داخلمغزی ( 1/9 )IPCIمواجهه شدند و بهمدت 10روز تحت
بررسی قرار گرفتند.

نشد ( .)P>0/05در هفتهششم در میان تیمارهای مورد آزمایش،
تیمارهای  Aو  Cاختالف معنیداری (جدول  )2با یکدیگر نشان
داده و تیمار Cباالترین میزان مصرفدان را داشته است(.)P>0/05
میزان تلفات
درطول دوره آزمایشات انجامشده تا سن 35روزگی هیچ تلفاتی
س از مواجهه با ویروسولوژنیک
مشاهدهنشد .در گروه Eدو روز پ 
نیوکاسل (37روزگی) عالئمی چون بیاشتهایی ،کزکردگی و
افسردگی شدید مشاهده گردید و در 38روزگی تمام جوجههای این
گروه تلف شدند ،بنابراین از ذکر مشخصات این گروه در هفته ششم
اجتناب شدهاست.
بررسی و مقایسه عیارآنتیبادی نیوکاسل توسط آزمون
HI
در جدول شماره 3نتایج بررسی عیار آنتیبادی نیوکاسل در تست
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نام واكسن

نوع واكسن و شركت سازنده

روش واكسيﻨاسيون

سن واكسيﻨاسيون

نوﺑت

ﺑرونشيت

 – H120رازي

اسپري

 ١روزگي

اول

نيوكاسل

مقاوم ﺑﻪ گرما – رازي

قطره ﭼﺸﻤي

 ٨روزگي

اول

ﻧيﻮﻓﻠﻮ – رازي

تزريﻖ زير ﭘﻮسﺖ گردن

 ٨روزگي

اول

ﺑرونشيت سروتيﭗ 793B

 -IB88ﺑﻮﻫريﻨﮕر

آشاميﺪﻧي

١٣روزگي

دوم

گامبورو

رازي

آشاميﺪﻧي

١٦روزگي

اول

نيوكاسل

مقاوم ﺑﻪ گرما – رازي

آشاميﺪﻧي

 ١٨روزگي

دوم

نيوكاسل

B1

آشاميﺪﻧي

 ٢٧روزگي

سﻮم

واكسن كشته روغﻨي
آنفوﻻنرا+نيوكاسل

جدول  .1برنامه واکسیناسیون در دوره پرورش
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تيمار

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

هفته ﭘﻨﺠﻢ

هفته ﺷﺸﻢ

اختﻼف وزن هفته  ٥و٦

A

٩٤/١٥b±٢/٥٥

٣٤١/٢a±١٤/٢٠

٦٧٢/٩b±١٨/٢٥

١١٥٢/٤a±٢٨/٢٣

٢٠١٨/٦a±٤٠/٧

٢٨٧٠/٠b±٥١/٥٠

٤٤٣/٥c

B

٩٧/٢٠b±٢/٤١

٣٥٤/٧a±١١/٢

٧٢١/١ab±٢٩/١٥

١١٨٢/٤a±٢٤٤٢

٢٩٧٩/٥ab±١٠١/٣ ٢٠٦٥/٣a±٧٣/٦٩

٥٥٨/٦b

C

١٩٨٦/٤a±٧٢/٠٢ ١٢١٢/٢a±٤٨/٣٥ ٦٩١/٤ab±٣٤/٦٢ ٣٤٤/٤a±١٩/٧٢ ١٠٧/٦٦a±٣/٧٩

٣١٩٣/٩a±١٣٨/٠

٦٠٤/٣a

٢٩٧٦/٦ab±٨٨/٩

٣٦٥/٧d

-----

--------

٢٠٧٩a±٥١/٧٥

D

٨٩/٢٤b±٢/٨

٣٥٤/٧a±٨/٦٩

٧٥٩/١a±٢١/٤٦

١٢٣٦/٠a±٢٩/١٧

E

٩٤/٦١b±١/٤٧

٣٢٦/٧a±٩/٥١

٧٥٨/٧a±١٧/٦٩

٢٠٣١/٦a±٤٩/٤٠ ١٢٠٧/١a±١٨/٦٩

جدول  .2میانگین میزان مصرف دان (گرم) و اختالف وزن هفته پنجم و ششم (گرم) درطی دوره پرورش در تیمارهای مورد آزمایش ،حروف انگلیسی غیرمشابه در هر
ستون نشان دهنده اختالف معنی دار( )P>0/05است.

A

B

C

D

E

آﻧتيبﺎدي

آﻧتيبﺎدي

آﻧتيبﺎدي

آﻧتيبﺎدي

آﻧتيبﺎدي

آﻧتيبﺎدي

روز اول

١٤روزگي

٢١روزگي

٢٨روزگي

٣٥روزگي

٤٢روزگي

٤/٢٥ ±٠/٣١

٤/١٢ ±٠/٢٢

٤/٥٠ ±٠/٢٦

٦/٢٥ ±٠/٢٥

٨/٠٠ ±٠/٤٦

٣/٨٧a±٠/٣٩

٤/٠٠a± ٠/٣٢

٤/٣٧ab±٠/٣٧

٦/٣٥b±٠/٤١

٨/٢٥a±٠/٤٩

٤/٠٠a±٠/٤٢

٤/٥a±٠/٣٧

٤/٨٧a±٠/٣٥

٦/٩٥a±٠/٣٥

٧/٧٥ ±٠/٥٩

٤/١٢a±٠/٥٤

٣/١٢b±٠/٢٩

٣/٨٧b±٠/٢٩

٥/٢c±٠/٤٥

٧/١٢a±٠/٤٤

٣/٢٥a±٠/٣٦

١/٢٥c± ٠/٢٥

٠/٨٧c±٠/٢٢

٠/٨٥d±٠/١٢

-----

٦/١٢a±٠/٣٥

٦/١٢a±٠/٣٥

٦/١٢a±٠/٣٥

٦/١٢a±٠/٣٥

٦/١٢a±٠/٣٥

a

a

ab

b

a

a
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ﺗيمﺎر

ﻣيﺎﻧﮕيﻦ ﻋيﺎر

ﻣيﺎﻧﮕيﻦ ﻋيﺎر

ﻣيﺎﻧﮕيﻦ ﻋيﺎر

ﻣيﺎﻧﮕيﻦ ﻋيﺎر

ﻣيﺎﻧﮕيﻦ ﻋيﺎر

ﻣيﺎﻧﮕيﻦ ﻋيﺎر
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جدول -3میانگین عیار آنتی بادی علیه بیماری نیوکاسل ،حروف انگلیسی غیرمشابه در هر ستون نشان دهنده اختالف معنی-دار( )P>0/05است.

بحث و نتیجه گیری
تقویت سیستمایمنی و فعال سازی اجزای سیستمایمنی منجربه
ایجاد یک سد دفاعی مطلوب در برابر میکروارگانیسمهای عفونتزا،
سموم و سلولهای سرطانی میشود ( Awaadو همکاران،
 Turan .)2000و همکاران ( )2012تأثیر( EPS®7630عصاره
مخصوص گیاه پالرگونیوم سیدوییدز) بر بقا ،رشد و ترکیببدن
خرچنگهای آبشیرین را مورد بررسی قراردادند و به این نتیجه
رسیدند که مصرف عصاره پالرگونیومسیدوییدز ،نهایتا منجر به
بهبود پارامترهای رشد ،وزنگیری و افزایش خوراک-مصرفی در
خرچنگها شده است ..پالرگونیومسیدوییدز از نظر فتوشیمیایی
حاوی ویتامینها ،موادمعدنی و اسیدهایآمینهای است که منجر به
بهبود عملکرد بدن خواهند شد و محافظت در برابر عوامل بیماریزا
را ارتقا میدهند ( Kolodziejو همکاران .)2003 ،باتوجه به

نتایج مطالعه ما اگرچه پلیوم نمیتواند ارزش چندانی در افزایش
میانگین وزن طیور در غلظتهای مورد استفاده داشتهباشد ،اما این
قابلیت را دارد که با خاصیت ضدالتهابیش بر حفظ اشتها پرنده موثر
باشد ،به شکل خاص این اثر را میتوان در هفتهششم و بعد از
مواجهه با ویروسحاد نیوکاسل مشاهده نمود .باتوجه افزایش تولید
اینترفرونها ( Kolodziejو همکاران )2003 ،و بهبود تولید
ایمنیذاتی و توانایی مهار تکثیر ویروس و سرکوب اثرات آن توسط
گیاه پالرگونیومسیدوییدز ( Michaelisو همکاران،)2011 ،
این گیاه در نهایت منجربه کاهش تب و افزایش اشتها میگردد
( Conradو همکاران ،)2007 ،نتایج مطالعه ما در مورد اثرات
ضد التهابی و افزایش اشتها در مرغگوشتی ،کامال با مطالعات و
تحقیقات قبلی همخوانی دارد ،زیرا در هفتهششم (جدول  )2و بعد از

چالش با ویروس حاد نیوکاسل ،اشتها در گروه Cبه شکل معنیداری
( )P>0/05از گروههای دیگر بیشتر بوده است و بیشترین میزان
اضافه وزن در گروه Cمشاهده میشود .در واقع با مواجهه ویروس
حاد نیوکاسل ،شدت التهاب به سطح ایمنی در پرنده بستگی دارد
و یکی از مهمترین عالیم التهاب ،بیاشتهایی در پرندگان میباشد.
البته داروی پلیوم در دوزهای استفاده شده هیچ تاثیری در افزایشوزن
به جز در هفتهاول نداشته است و به نظر میرسد که نقش آن در
حفظ اشتها در فاز التهابی(هفتهششم) به مراتب بیشتر و مهمتر از
شرایط نرمال میباشد.
در مطالعات انجام شده برروی پالرگونیومسیدوییدز و ترکیبات
موثر آن به نتایج قابلتوجهی در مورد نقش ایمنیزایی این گیاه
رسیدهاند که ازجمله این مطالعات میتوان به مطالعه Kolodziej
و همکاران ( )2001بر روی فنولها و کومارینهای گیاه
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پالرگونیومسیدوییدز و اثر معنیدار آنها برروی افزایش سطح ایمنی
و بهبود بیماریهای عفونیتنفسی اشارهکرد ،جدای از نقش کومارین،
تمام عصارههای پالرگونیوم ،حاوی اسیدگالیک( )Gallic acidو
متیلاستر( )Methyl Esterهستند که توانستند با افزایش سطح
ایمنی سلولی اثرات قابلتوجهی در برانگیختگی ماکروفاژهای موش
داشته باشند( Aldousو .)2001 ،Alexander
ت بنزوپیرون ( )Benzopyron Derivativesکه حاوی
مشتقا 
کومارینها هستند ،قادرند ماکروفاژها را تحریککنند و فعالیت
فاگوسیتوزی را افزایش دهند ( Kohو .)1979 ،Willoughby
پوست درخت  Pinus radiataهمانند پالرگونیوم سیدوییدز
حاوی پروآنتوسیانیدینها ( )Proanthocyanidinsمیباشد ،که
درون معده به مولکولهای کوچکتر تجزیه شده و از رودهکوچک
جذب میشوند و فعالیت آنتیاکسیدانی در خون ایجاد میکند،
استفاده از پروآنتوسیانیدینها در تغذیه مرغهای سفید لگهورن منجر
به افزایش تکثیرسلولهای تکهستهای در خونمحیطی ،افزایش
تکثیر سلولهای طحال و بهبود تکثیر سلولهای تیموس و بورس
فابرسیوس گشت .پروآنتوسیانیدینها بهطور قابلتوجهی بیان T-
 helper 1سیتوکین (اینترفرون )γ-را افزایش داده و بیان T-
 helper 2سیتوکین ( )IL-6را کاهش داده است .بنابراین ،دارای
اثرات مفیدی بر بهبود شرایط سیستم -ایمنی در مرغهای سفید
لگهورن که عاری از پاتوژن( )SPFبوده اند شده است (Park
و همکاران .)2011 ،نتایج بهدست آمده توسط  Koloeziejو
همکاران ( )2003نشانداد که عصاره مخصوص پالرگونیوم منجربه
افزایش تولید اینترفرونها و همچنین افزایش تولیدذاتی آنها
میگردد .همچنین طبق مطالعات انجامشده توسط Michaelis

و همکاران ( )2011عصاره پالرگونیوم در شرایط آزمایشگاهی قادر
به مهار تکثیرویروس و کاهشتیتر آنفوالنزا H1N1بهطور کامل،
سرکوبکامل ویروس تنفسی-سنسیشیال ،سرکوب 10برابری
کروناویروسانسانی ،سرکوب 150برابری ویروس پاراآنفوالنزا و
سرکوب 10000برابری ویروسکوکساکی()Coxsackievirus
بودهاست .در مطالعه دیگر که برروی موشهای آلوده به
 H1N1انجام شد مصرف این گیاه تلفات را به شکل معنیدار
در گروه مصرفکننده کاهش داده بود (  Theisenو ،Muller
 .)2012در مطالعات دیگری نیز پالرگونیومسیدوییدز قادر به
افزایش تعداد فاگوسیتهای خونمحیطی انسان به طور معنیدار
شده است ( Conradو همکاران .)2007 ،استفاده از عصاره
پالرگونیومسیدوییدز در گوسالهها منجر به افزایش سطح ،IgG
سطح اينترفرون γ-و بيانژن سيتوکين نیز شده است .همچنین
پالرگونیوم سیستمایمنی بدن گوسالهها را تعدیل کرده و دارای
خاصیت ضدعفونی کنندگی نیز بوده است ( AyrlE .و همکاران،
 TimmEr .2016و همکاران .)2013 ،در مطالعه برروی موش،
سرفه ناشی از استنشاق بخارآمونیاک اثرات EPS®7630
بر برونشیت در موشها وابست ه به دوز ( 40و  120میلیگرم در
ت تنفسی
کیلوگرم در روز برای سهروز متوالی) منجربه توقف برونشی 
شد و این اثر از لحاظ آماری معنیدار و وابسته به دوز بوده است.
بررسی تاثیر  EPS®7630در برونشیت حاد باکتریایی بر روی
موشهای صحرایی در طول 21روز و ترکیب با برنامههای ترمیمی
استرپتوکوک-پنومونیه( )Streptococcus pneumoniaeبر
روی تعداد لکوسیتها و محتوای پروتئین در آلوئولها ،در روز 22
در مقایسه با گروه کنترل تاثیر معنیداری نداشت .با این وجود،
بررسی هیستوپاتولوژیک و تغییرات پاتولوژیک در اطراف نایها و
برونشها نسبت به گروه شاهد نشان داد که میزان جراحات داخل
برونشها در موشهایصحرایی بهطور معنیداری کاهش یافت،
درحالی که هیچ تاثیر معنیداری بر هیستوپاتولوژی برونش دیده
نشد .کاهش برونشیت همراه با افزایش شدید فعالیت سوپراکسید
دیسموتاز( )Superoxide dismutaseدر سرم بود( Baoو
همکاران.)2015 ،
در نتایج حاصل از بررسی ما در یکروزگی و 14روزگی تفاوت
معنیدار در سطح آنتی بادیها میان تیمارهای آزمایشی مشاهده
نگردید ولی از سن 21روزگی تاثیر مصرف داروی پلیوم درمیان
گروههای مصرفکننده آن و گروههایی که عدم -مصرف را داشتند
مشاهده گردید(جدول ،)3گروههای( Aمصرف  %0/3پلیوم به همراه
واکسیناسون)( B ،مصرف  %0/5پلیوم به همراه واکسیناسیون)

معنیداری در تیترآنتیبادی نشان دهد .همچنین گروههای  AوB
نیز عملکرد ایمنیزایی بهتری نسبت به گروه  Dو  Eداشتهاند و تاثیر
مثبت بر روی سطح آنتیبادیها با مصرف پلیوم را نشان میدهند اما
اختالف معنیدار میان گروه  Aو  Bبا دو غلطت مصرفی متفاوت
پلیوم مشاهده نمیشود وگروه Cبا باالترین غلطت بهترین عملکرد
را داشتهاست .باتوجه به عدم واکسیناسیون و عدم مصرف پلیوم
جوجههای گروه  Eتا هفتهپنجم پایینترین سطح پاسخ ایمنی را
داشتهاست و سه روز پس از مواجهه با ویروسولوژنیک نیوکاسل
در سن 38روزگی کامال تلف شدند .تلف شدن پرندگان مربوط به
گروه Eو مقایسه آن با گروه Dنشان دهنده اهمیت واکسیناسیون
میباشد و اینکه داروهای گیاهی با هر ترکیبی ،نمیتوانند در مقابل
ویروسهای حاد به تنهایی موثر باشند ،ضمن اینکه گروه Cبهترین
اشتها (جدول  )3و کمترین تغییرات سطح آنتیبادی را بعد از مواجهه
با ویروسحاد تجربه کرده است (جدول .)3ابتدای هفتهسوم شروع
سنین پرخطر جهت درگیری با نیوکاسل میباشد و گروه  Cبا غلظت

تلفات ناشی از  H1N1در موشها اشاره داشتند و آنرا مربوط به
ن دارویی
خواص ضدالتهابی این دارو میدانستند .اگرچه برخی گیاها 
امروزه به عنوان یک محرکایمنی درحال استفاده بوده و برخی
دیگر درحال پایش و شناسایی هستند ،اما به نظر میرسد به تنهایی
و بدون بهره بردن از واکسنها نمیتوان انتظار پاسخهای مطلوبی
از آنها داشت.
نتیجه گیری نهایی
داروی پلیوم که حاوی گیاه پالرگونیومسیدوییدز است ،بهعنوان
یک محرکایمنی مطلوب میتواند در افزایش کارایی واکسنها در
صنعتطیور نقش موثری داشته باشد .فنولها ،کومارینها ،اسیدگالیک
و متیلاستر از مهمترین ترکیبات گیاه پالرگونیومسیدروییدز هستند
که میتوانند با افزایش سطح ایمنیسلولی و همورال اثرات
قابلتوجهی در برانگیختگی ماکروفاژها داشته باشند و در رویارویی
ی حاد نظیر ویروسنیوکاسل بواسطه اثرات ضدالتهابی
با ویروسها 
و افزایش سطح اشتها در حفظ توانمندی پرنده موثر باشند.
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و گروه( Cمصرف  %0/7پلیوم به همراه واکسیناسیون) دارای
اختالف معنیدار در میزان تیتر آنتیبادی بر علیه بیماری نیوکاسل
با گروه)  Dعدم مصرف پلیوم به همراه واکسیناسیون( و گروهE
)عدممصرف پلیوم و عدم واکسیناسیون( نشان دادند و همچنین
گروههای مصرفکننده پلیوم نیز دارای عملکرد بهتری در سطح
ایمنیزایی بودند ،اگرچه این اختالف معنیدار در میان گروه  Eو
 Dنیز وجود داشت است اما نباید فراموش کرد که این اختالف
مربوط به نقش مصرف واکسن در ایمنیزایی مربوط است .در سن
28روزگی میانگین عیار آنتیبادی نیوکاسل در گروه Cدر باالترین
سطح ممکن بودهاست ( .)P>0/05با مقایسه نتایج گروههای A
و  Bو  Cمیتوان به نقش غلظت داروی مصرفی در میزان پاسخ
خ ایمنی در 35روزگی در گروه
ایمنی اشاره کرد (جدول  .)3پاس 
 Cبهترین عملکرد را داشت و توانست با گروههای دیگر اختالف

 0/7بیشترین و بهترین پاسخ را در سن 21روزگی نشان داده است
(جدول .)3بعد از مواجهه با ویروس حاد نیوکاسل در سن  35روزگی،
اگرچه واکسیناسیون از ایجاد تلفات در گروههای  Aتا  Dممانعت
به عمل آورده است ،اما کمترین تغییر سطح آنتیبادی در گروه
 Cکه بیشترین دوز پلیوم را مصرف کرده است مشاهده میشود.
این موضوع را میتوان به دوعلت دانست ،مورد اول سطح باالتر
ایمنیهمورال ایجاد شده به واسطه مصرف دوز باالتر پلیوم در گروه
 Cو دیگری سرکوب مطلوب ویروسحاد در گروه ،Cکه با نتایج
تحقیقات به دست آمده از  Kolodziejو همکاران ( )2003و
 Michaelisو همکاران ( )2011همخوانی دارد ،آنها به نقش
پالرگونیوم در تولید اینترفرونها و همچنین افزایش سطح ایمنیذاتی
و مهار تکثیرویروس تاکید اساسی داشتهاند .در مطالعه Theisenn
و  )2012( Mullerنیز به نقش پالرگونیومسیدوییدز در کاهش
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Evaluation of peliom effects on broilers immunity and its
protection against velogenic newcastle disese virus
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Abstract
is always challenge by various diseases like Newcastle. It is essential to improve immune function to
prevent serious damage in poultry herds. Peliom is a herbal medicine, PelargoniumSidoides root extract
that is able to cure acutebronchit and symptoms of bronchits, commoncold and symptoms, Asthma,
Bactrial and viral disease and improvement of immunue system. This study is, The Effects Of Peliom
On Immunity, growth performance, Feed conversion raito in broilers chicks. In this study, 100 Ross308
broilers were randomly divide into five treatment groups. Different dosage of peliom were add to water
three days before and after of vaccination and 10 birds from each group selected for blood sampling in
order to evalue antibody titrs against Newcastle, HI test were performed in 1,14,21,28,35,42th days. In
35th day Newcastle velogenic virus was injected to eight birds from each group. In this study peliom had
no significant effect on food intake, appetite, FCR. after 3th week Peliom (dose-dependent) was able to
improve significantly the antibody against Newcastle in some of the treatments studied (P <0.05).
Key words: PelargoniumSidoides, Newcastle, Immunity, Broiler, Peliom
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tThe poultry industry is one of the most important source of protein supply in human societies which
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