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  چکیده
                  اکسـیدانی طبیعـی و یـا    عنـوان ترکیبـات آنتـی   بـا هـدف ارزیـابی اثـرات گنجانـدن بـرگ و عصـاره بـرگ زیتـون بـه           این پـژوهش 

هاي گوشتی در شرایط تنش گرمایی انجام شد. تعداد سیستم ایمنی و وزن نسبی اجزاي الشه جوجه استات در جیره برتوکوفریل-آلفا
تیمار آزمایشی تغذیه شدند. براي هـر   5صورت تصادفی در روزگی به 42تا  28از سن  308قطعه جوجه نر گوشتی سویه راس  300

 و ذرت پایـه  بـر  جیـره  با شده تغذیه کنترل منفی گروه شامل، پرنده در هر قفس در نظر گرفته شد. تیمارها 10رار با تیمار، شش تک
 جیـره  با آزمایشی گروه سه و استاتتوکوفریل -آلفا کیلوگرم در گرممیلی 250 با همراه پایه جیره با مثبت کنترل گروه کنجاله سویا،

روزگی یک قطعه  42در سن  .بودند زیتون برگ کیلوگرم پودر در گرم 10 یا و زیتون برگ عصاره گرممیلی 400 یا 200 با همراه پایه
هاي الشه: قلب، کبد، پانکراس، چربی بطنی، بورس فابرسیوس، طحال، گوشت جوجه از هر تکرار جهت بررسی تغییرات وزنی اندام

توکوفریل استات در جیره منجر به افزایش وزن نسبی بـورس  -یا آلفا سینه و ران کشتار گردید. گنجاندن برگ و عصاره برگ زیتون و
   ) در IgYبـادي تـام و  (آنتـی SRBCترتیـب پاسـخ اولیـه و ثانویـه برعلیـه      ). بـه P>05/0(در مقایسه با گروه کنترل منفی شدو طحال 

یـره از بقیـه تیمارهـا بـاالتر بـود      گـرم بـرگ زیتـون در ج    10گرم عصاره برگ زیتـون و  میلی 200هاي گوشتی تغذیه شده با جوجه
)05/0<Pتوکوفریـل اسـتات،   -هاي گوشتی تحت تنش گرمایی همانند آلفـا ). استفاده از برگ و یا عصاره برگ زیتون در جیره جوجه

 ها داشت. اثرات مثبتی بر بهبود سیستم ایمنی جوجه

  عصاره برگ زیتون - سیستم ایمنی - خصوصیات الشه -گوشتی جوجه – گرماییتنشکلمات کلیدي: 

   مقدمه
باشـد. در ایـن   هاي عمده توسعه صنعت طیور در کشورهاي داراي شرایط آب و هـواي گـرم مـی   عنوان یکی از نگرانیگرمایی بهتنش

). سـرعت سـوخت   3(در نهایت منجر به کاهش تولید شودهاي عفونی تغییرکرده و ها به بیماريشرایط ممکن است حساسیت جوجه
هـاي  اي از واکـنش کنـد، بنـابراین مجموعـه   زا در شـرایط آب و هـواي گـرم تغییـر مـی     ها بوسیله فاکتورهاي اسـترس یسموساز ارگان

). ایـن  6(کنـد منظور فراهم کردن تعادل هموستاتیک ارگانیسم در شرایط تنش گرمایی بروز میبه  شیمیایی، فیزیولوژیکی و رفتاريبیو
هاي اکسیژن فعال توانند باعث افزایش تولید گونهطور بالقوه میرتبط با افزایش دماي محیط بههاي بیوشیمایی و فیزیولوژیکی مواکنش

ها، مغز هاي مهم مثل کبد، کلیهخصوص ارگانهاي اکسیداتیو شدید سلول بهها باعث آسیب). سطوح بیش از حد آن7(در سلول شوند
هـاي غـذایی حـاوي ترکیبـات         رژیـم بـا  توانـد  می ویداتیاسترس اکس یمنفاز اثرات  ياریبس). تحقیقات نشان داد 13(شوندو قلب می

ـ 1(ابـد یکاهش  دها،یازجمله فالونوئ یدانیاکسیآنت يمغذریغ باتیترک ریها و سانیتامیو رینظ یدانیاکسیآنت هـاي تـازه درخـت    رگ). ب
فنلـی بـوده و بـاالترین فعالیـت     رکیبات پلـی درصد ت 10حاوي حدود  ماند کشاورزي پس از برداشت محصول،عنوان یک پسزیتون ب
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تـرین  عنوان فـراوان هاي مختلف درخت زیتون دارند. اولئوروپین بههاي آزاد را در بین بخشاکسیدانی و قدرت گیرندگی رادیکالآنتی
    هـا  و سـایر پارازیـت   هـا ها، کپـک ها، مخمرها، قارچها، باکتريترکیب عصاره برگ زیتون داراي فعالیت ضد میکروبی برعلیه ویروس

اکسیدان گیاهی بر آنتیبع امنعنوان ). بنابراین هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر گیاه و عصاره هیدروالکلی برگ زیتون به2(باشدمی
  هاي گوشتی بود.سیستم ایمنی و اجزاي الشه جوجه

  هامواد و روش
پایه تنظیم شده بر اسـاس جـداول    روز با جیره 28به مدت   308راس  قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه سویه  300در این پژوهش 

 10تکـرار  6تیمـار و   5ها در قالب یک طرح کامالً تصـادفی بـا   ، تغذیه شدند. در پایان هفته چهارم جوجه308احتیاجات سویه راس 
درجه  34تدریج تا صبح به 9سالن از ساعت روزگی دماي  29واحد آزمایشی قرارگرفتند. از سن  30اي با میانگین وزن مشابه درقطعه

کـردن عصـاره هیـدروالکلی    درجه برگردانده شد. در این آزمایش اثر مکمل 21ساعت دوباره به دماي نرمال  3افزایش یافته و پس از 
رم در جیـره بـه   گـرم در کیلـوگ  10گرم در کیلوگرم و نیز افزودن پودر برگ زیتون به میزان میلی 400و 200، 0برگ زیتون در سطوح 
هـاي پایـانی دوره   توکوفریل اسـتات در هفتـه  -اکسیدان استاندارد آلفااکسیدان طبیعی در مقایسه با ترکیب آنتیعنوان یک ترکیب آنتی

-توکوفریـل -آلفـا  جیره پایه بدون افـزودن  -1هاي آزمایشی شامل: پرورش و در شرایط تنش گرمایی مورد ارزیابی قرارگرفت. تیمار

گرم میلی 200جیره پایه با افزودن  -3بت). استات (کنترل مثتوکوفریل-گرم آلفامیلی 250جیره پایه با افزودن  -2ترل منفی). (کناستات
گرم پودر خشک برگ زیتون. 10جیره پایه با افزودن -5گرم عصاره برگ زیتون. میلی 400جیره پایه با افزودن  -4عصاره برگ زیتون. 

روزگی تزریق و خونگیري   35و  28% در سنین SRBC 7لیتر محلول میلی 5/0نی همورال به دو پرنده از هر پن گیري ایمبراي اندازه
 24گیري ضخامت پرده بین انگشت پاي راست دو پرنده از هر پن، قبل و هفت روز بعد از هر تزریق انجام شد. ایمنی سلولی با اندازه

دروه پرورش، بـه منظـور بررسـی     42روزگی انجام شد. در روز  36در سن  p-وتنینمیکروگرم فیتوهماگل 100ساعت پس از تزریق 
هـاي  دادهشد.   هاي الشه شامل: قلب، کبد، چربی بطنی، گوشت سینه و ران یک پرنده از هر واحد آزمایشی کشتار تغییرات وزنی اندام

 اي دانکن مقایسه شدند.آزمون چند دامنه ها باتحلیل و میانگین تجزیه و SASدر نرم افزار  GLMحاصله با برنامه 

   نتایج و بحث
داري بر اجزاي الشه هاي گوشتی تحت تنش گرمایی تأثیر معنیاکسیدانی در جیره جوجهکاربرد منابع آنتینشان داد پژوهش نتایج این 

هاي کنترل مثبت و جیـره  جیره روزگی نداشت. وزن نسبی کبد و پانکراس در 42شامل درصد سینه، ران، چربی بطنی و قلب در سن 
) نیز گزارش کردند 5(ر عددي کاهش داشت. اید و همکارانگرم عصاره برگ زیتون در مقایسه با سایر تیمارها از نظمیلی 200حاوي 

 یرهج فنلی استخراج شده از چاي سبز بهدرصد ترکیبات پلی 5/1اي با افزودن هاي گوشتی تحت تنش تغذیهکه وزن نسبی کبد جوجه
فنلی موجـود در عصـاره بـرگ زیتـون در     رسد وجود ترکیبات پلینظر می یابد. در آزمایش حاضر نیز بهداري کاهش میطور معنیبه 

هاي گوشتی تحت تنش گرمایی اثرگذار بوده است. افزایش وزن نسـبی پـانکراس در شـرایط تـنش     کاهش وزن نسبی کبد در جوجه
). 4(افتـد هاي تریپسین، کیموتریپین و آمـیالز اتفـاق مـی   منظور جبران کاهش فعالیت آنزیمپانکراس به دلیل پرکاريگرمایی احتماالً به

). P>05/0(بی غدد لنفاوي بورس و طحـال گردیـد  اکسیدان مختلف در جیره باعث افزایش وزن نسکاربرد منابع آنتی 1مطابق جدول 
یش سطح کورتیکواستروئیدهاي سرم شده که باعث سرکوب فاکتور تکثیـر  افزایش فعالیت غده آدرنال تحت شرایط تنش منجر به افزا

هاي گلوکوکورتیکوئیدي در زمـان تـنش   رسد یک مکانیزم وابسته به هورموننظر می). به12(شودمی 2-هاي ایمنی یا اینترلوکینسلول
ند که شرایط استرس گرمـایی منجـر بـه کـاهش وزن     ) نیز نشان داد8(). نیو و همکاران11هاي لنفاوي باشد(کننده اثرات بر اندامالقاء
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با مکمـل  نیز ) 10(شود. رشیدي و همکارانبادي در پرندگان جوان میهاي لنفاوي بورس، تیموس و طحال و کاهش تولید آنتیارگان
  هاي تحت تنش را گزارش کردند. دار وزن نسبی بورس و طحال در جوجهو روي بهبود معنی Eکردن ویتامین 

هاي گوشتی تغذیه شده با تیمار حاوي در جوجه )Y )IgYبادي تام و ایمونوگلوبولینترتیب پاسخ اولیه و ثانویه آنتیبه 1ق جدولمطاب
با گروه کنترل منفـی افـزایش    داري در مقایسهطور معنیگرم پودر برگ زیتون به 10گرم عصاره برگ زیتون و تیمار حاوي میلی 200
عنوان یک ترکیب گیاهی با درصد پودر زرد چوبه به 8/0) نیز استفاده از 2012(حسینی واشان و همکاران در تحقیق ).P>05/0(یافت

(قبـل از اعمـال تـنش    روزگی 28در سـن   SRBCدار تیتر آنتی بادي در پاسخ بـه تزریـق   اکسیدانی باعث افزایش معنیخاصیت آنتی
ــادي در  ــی ب ــر آنت ــزایش عــددي تیت ــایی) و اف ــد. اســتفاده از  (روزگــی 42ســن  گرم ــایی) گردی ــنش گرم ــی 250تحــت ت ــرممیل                    گ

هاي گوشتی در مقایسه با جیره گرم عصاره برگ زیتون به جیره جوجهمیلی 200(جیره کنترل مثبت) و یا افزودن استاتتوکوفریل-آلفا
ساسـیت پوسـتی در شـرایط تـنش گرمـایی گردیـد       کنترل منفی منجر به بهبود پاسخ ایمنی سلولی از طریقی تقویت واکنش ازدیاد ح

)05/0<Pگیري شده در تست حساسیت پوستی و پاسخ ایمنی همورال ) نیز پاسخ ایمنی سلولی اندازه9(). در تحقیق پاندا و همکاران
هـاي  در جیره نسبت به جوجـه  Eالمللی ویتامین واحد بین 150هاي تغذیه شده با داري در جوجهطور معنیبه  SRBCبرعلیه تزریق 

افزایش یافت. این در حالی است که با افزایش خطی میزان ویتـامین    Eالمللی ویتامین واحد بین  30و 10تغذیه شده با سطوح پایین 
E نـابراین  داري افـزایش یافـت. ب  طـور معنـی  در جیره پارمترهاي پراکسیدانی نظیر لیپیدپراکسیدها کاهش و گلوتاتیون پراکسیدازها به    

هـاي گوشـتی بـا    اکسـیدانی جوجـه  نقش موثري در بهبود سیستم ایمنی و وضعیت آنتی Eگیري کرد که مکمل ویتامین توان نتیجهمی
  سرعت رشد باال دارد. 

ژن گلبول قرمـز گوسـفندي   زریق آنتیبادي در پاسخ به تاکسیدانی مختلف به جیره پایه بر تیتر اولیه و ثانویه تولید آنتیتأثیر افزودن منابع آنتی -1جدول 
)Log 2هاي گوشتی تحت تنش گرمایی )، تست ازدیاد حساسیت پوستی و وزن نسبی بورس و طحال جوجه  

  صفات مورد بررسی

    تیمارهاي غذایی

SEM  جیره پایه  
  (کنترل منفی)

mg/kg 250 آلفا-
  استات توکوفریل

  (کنترل مثبت)

mg/kg 200 
  عصاره برگ زیتون

mg/kg 400 
عصاره برگ 

  زیتون

g/kg 10   
  پودر برگ زیتون

  

     پاسخ اولیه  

17/7  آنتی بادي تام  b 67/7  ab 67/8  a 50/7  ab 20/7  b   188/0  

Y 67/5ایمونوگلوبولین   b 33/6  ab 33/7  a 33/6  ab 80/5  b   179/0  

M 50/1ایمونوگلوبولین   33/1  33/1  17/1  40/1    092/0  

     پاسخ ثانویه 

00/6  ادي تامآنتی ب  b 00/7  ab 17/7  ab 83/6  ab 67/7  a   219/0  

Y  33/4ایمونوگلوبولین   b 67/5  ab 17/5  ab 00/5  ab 00/6  a   201/0  

M  67/1ایمونوگلوبولین   33/1  00/2  83/1  60/1    141/0  

     مترمیلی  

22/0  تست ازدیاد حساسیت پوستی  b 36/0  a 35/0  a 28/0  ab 30/0  ab   019/0  

      زن زندهدرصد و  

080/0  بورس فابریسیوس  b 

104/0  b 

117/0  a 

119/0  a 

113/0  a 

115/0  ab 

098/0  ab 

108/0  ab 

100/0  ab 

121/0  a 

  003/0  

  002/0    طحال

a-b ) 05/0: میانگین هاي هر ردیف که داراي حرف مشترك نمی باشند داراي اختالف معنی دار هستندP <.(  
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Abstract 
This study was conducted to investigate the effects of Olive leaf powder (OLP) and Olive leaf extract (OLE) contains 
natural antioxidant and/or α-tocopheryl acetate on the immune system and relative weight of broiler organs under heat 
stress. A total of 300 Ross male broilers, from 28 to 42 days of age, were randomly divided into five treatments. There 
were six replicate cages of 10 birds each per treatment. Dietary treatments included a negative control (NC) group fed a 
corn soybean meal based diet, a positive control (PC) group fed a diet with 250 mg of α-tocopheryl acetate/kg and three 
basal diets with 200 or 400 mg of OLE/kg and 10 g/kg OLP. At 42 d of age, one birds of each replicate were randomly 
slaughtered to evaluate the yields of carcass, heart, liver, pancreas, abdominal fat, bursa of Fabricius, spleen, breast 
meat and thigh meat. The inclusion of OLP and OLE and/or α-tocopheryl in diet significantly increased the relative 
weights of bursa of Fabricius and spleen as compared with NC group(P<0.05). Primary and secondary antibody 
response against SRBC (total and IgY) were higher in broilers fed 200 mg of OLE/kg and 10 g/kg OLP compared with 
other groups, respectively. Finally it can be concluded that the addition of OLP and/or OLE in diet instead of α- 
tocopheryl acetate show positive effects on immune system broilers under heat stress.  
 KEYWORDS: Heat stress - Broiler - Carcass characteristic - Immune system – Olive leaf extract  


