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Juglans(پودر پوست سبز گردو اثر regia( در هاي ایمنیبر برخی پاسخ
گوشتیهايجوجه

3اصلیو مازیار محیطی *2مهرعلی، محمد روستائی1راضیبهناز موسوي

5/7/95: تاریخ پذیرش9/1/95:  تاریخ دریافت

چکیده
. گوشتی انجام شد يقطعه جوجه200ازاستفادهایمنی، باهايپاسخبرپوست سبز گردوپودراثربررسیمنظورآزمایش به

درصد پودر پوست سبز گردو به  4و  3، 2، 1مقادیر صفر، . اي تقسیم شدندقطعه 10زیر گروه  4ها به پنج گروه و هر گروه به جوجه
پادتن عیاروشدانجام 22و8گوسفند در روزهايقرمزگلبولدرصد25لیتر محلولمیلی 1/0النی ضتزریق داخل ع. جیره اضافه شد

IgG  وIgM آوري شد و خون جمع يروزگی، نمونه42در . تعیین شد 42و  35، 28، 21هاي هماگلوتیناسیون در روزآزمایشطریقاز
روزگی  21در . گردیدهاي احشایی تعیین و بعد از ذبح پرنده وزن چربی احشایی و اندام ههاي قرمز و سفید خون شمارش شدسلول

ار پادتن روزگی عی 42در . )>05/0P(بود) 12/2(تر از شاهد بیش) 93/2(درصد پودر پوست سبز گردو  4تیمارهاي  IgMعیار پادتن 
IgG  05/0(بود) 68/3(تر از شاهد پودر پوست سبز گردو بیش) 81/4(درصد  2و ) 25/5(3، )5/5(4تیمارهايP<( . نسبت هتروفیل به

همچنین  . )>05/0P(از شاهد بود ترکم) 23/33و  55/0ترتیب به(پوست سبز گردو  پودردرصد  4یمارتیل در درصد هتروف لنفوسیت و
باالترین درصد وزن نسبی . )>05/0P(بود) 87/56(تر از شاهد بیش) 96/59(درصد پودر پوست سبز گردو  4یت در تیمار لنفوس درصد

درصد وزن نسبی عالوه بر آن .)>05/0P(صد پودر پوست سبز گردو مشاهده شددر) 16/0(4و ) 17/0(3،)17/0(2بورس در تیمار
هاي با توجه به یافته بنابراین. )>05/0P(تر از شاهد بوددرصد پودر پوست سبز گردو بیش) 54/0(4و ) 59/0(3تیموس در تیمار  

.گرددگوشتیهايسبب بهبود عملکرد ایمنی جوجه تواندمی افزودن پودر پوست سبز گردو به جیرهحاصل از این مطالعه 

گوشتی، سیستم ایمنیي پوست سبز گردو، جوجه: کلمات کلیدي

مقدمه
سیستم عملکردگوشتیهايجوجهپرورشصنعتدر.

درزیادياهمیتعفونیهايبیماريبامقابلهوایمنی
قبیلازمختلفعوامل.داردتولیداقتصاديي نتیجه

وبالینیتحتعفونیهايبیماريناموفق،واکسیناسیون
پاسخکاهشباعثهابیوتیکآنتیازنامتعارفي استفاده

Allen(شوند ایمنی می  مشخص شده است). 2003
شاملگیاهانازبسیاريدرموجودزیستی فعالترکیبات

موسیالژ،گلوکیوزیدها،فالوونوئیدها،آلکالوئیدها،
آثارکاروتنوئیدهاوفنولیکاسیدهايها،فنولها،ساپونین

ي کشاورزي، دانشگاه گیالن   دانشجوي کارشناسی ارشد فیزیولوژي دامی، دانشکده 1
ي کشاورزي، دانشگاه گیالن دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده *2
ي کشاورزي، دانشگاه گیالناستادیار گروه علوم دامی، دانشکده  3

.Rathert et al(دارندایمنیسیستمعملکردبرمطلوبی

2010.(
زا، در چند سال اخیر به منظور مقابله با اجرام بیماري

هاي جدید استفاده از گیاهان دارویی به عنوان محرك
سیستم ایمنی توجه زیادي را به خود معطوف کرده است 

)Lavinia et al. ي گردو گیاهی از خانواده). 2009
Juglandaceae  و جنسJuglans regia هاي پایه. است

وحشی گردو ایرانی در شرق اروپا، سرتاسر ترکیه، عراق، 
روسیه جنوبی و افغانستان تا شمال غربی هیمالیا یافت 

E-mail: roostaei.a.m@gmail.com)ي مسئولنویسنده(



. . .  هاي بر برخی پاسخ) regiaJuglans(اثر پودر پوست سبز گردو 
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گردو،  ءدر نتیجه محققین معتقدند که منشا. شده است
). Beauquesne 1990(ایران و مناطق اطراف آن است 

والت درخت گردو واجد مواد مختلف با آثار صمح
.Stampar et al(بیولوژیک است  مشخص شده ). 2006

است که اسانس برگ گردو داراي اثر ضدمیکربی است و 
شود هاي گرم مثبت میبه شدت مانع رشد باکتري

)Rather et al.  يعصاره ،یشگاهیآزما طیر شراد). 2012
يهاگونه از قارچ 4يپوست سبز گردو رو یمتانول

 س،یتیمنتاگروفا تونیکوفایترا س،یکان کروسپورومیم
 یگاثر بازدارند کنسیآلب دایفلوکوزوم و کاند تونیدرموفایاپ

-میها رچدرصد باعث توقف رشد قا 60زانیداشته و به م

هاي به عالوه بررسی). 1385سالمت و همکاران (دوش
درمانی و فارماکولوژي نشان داده است که برگ گردو 

قند است  يثار ضد حساسیت و کاهش دهندهآداراي 
)Gîrzu et al. 1998, Cheniany et al. برگ و ). 2013

فنلی اکسیدانی و پلیپوست سبز گردو غنی از ترکیبات آنتی
بنزوئیکهیدروکسی،هااسیدسینامیکهیدروکسیمانند
ارمی و رضایی(استو ژوگلونهافالونوئیدها،اسید

). 1391همکاران 
در برابر اجرام مضر با استفاده از یمنیا یجادامروزه ا

هاي ها یکی از اقدامات اساسی در پرورش جوجهواکسن
-زمان. شودگوشتی به منظور بهبود تولید محسوب می

نامحسوس مواد بندي نامناسب واکسیناسیون، حضور 
هاي سمی مانند آفالتوکسین در غذا و بروز استرس

محیطی سبب شده است که واکسیناسیون به تنهایی نتواند 
زا شود مانع بروز خسارات ناشی از اجرام بیماري

از طرفی به اثبات ). 1391و همکاران مهرعلییروستائ(
-ترکیبات فالونوئیدي سبب بهبود پاسخکه رسیده است 

.Park et al(شوندایمنی میهاي  2004, Goel et al.

به عالوه گزارش شده که استفاده از ترکیبات ).2002
هاي گیاهی حتی در شرایط استرس نیز سبب بهبود پاسخ

لذا، ). 1393و همکاران مهریعلیئروستا(شوند ایمنی می
 هدف این آزمایش بررسی اثر پودر پوست سبز گردو بر

.استهاي گوشتی جوجه در ایمنی هايپاسخ برخی

مواد و روش کار
تویسرکان در شهرستان هاي پوست سبز گردو از باغ

بندي شد آوري و در سایه خشک و بستهشهریور ماه جمع
و به دور از رطوبت در آزمایشگاه ذخیره و در زمان انجام 

سالمت و (با استفاده از آسیاب به پودر تبدیل شدآزمایش 
 200جهت انجام این پژوهش از تعداد . )1385همکاران

با  308راس  يگوشتی یک روزه سویه يقطعه جوجه
-جوجه. گرم استفاده شد 1/39میانگین وزن یک روزگی 

غذایی پایه تغذیه شدند  يروز با جیره 6ها به مدت 
و ) تکرار(زیر گروه  4، )تیمار(گروه  5ها به سپس جوجه

گرم در هر  4/144میانگین وزنی  قطعه در هر تکرار با 10
هاي میزانروز ششم پرورش، از .قفس تقسیم شدند

-یرهدرصد پودر پوست سبز گردو به ج 4و  3، 2، 1صفر، 

غذایی مورد استفاده در  يجیره. اضافه شد یمارهر ت ي
تهیه  308راس  يپرورش بر اساس توصیه سویه يدوره

ونشیت و گامبورو سیناسیون بر علیه نیوکاسل، برد واکش
.سازمان دامپزشکی انجام گردید يبرنامه براساس

 16هاي ایمنی سلولی در روز به منظور ارزیابی پاسخ
جوجه از هر قفس با میانگین وزنی مشابه  3پرورش 

لیتر از بافر فسفات و محلول میلی 1/0انتخاب و مقدار 
پوستی ترتیب در چین به )mg/ml1/0(ین هماگلوتنیتوف

ها به صورت داخل جلدي بال چپ و راست جوجه
ساعت بعد  48و  24قبل از تزریق و همچنین . تزریق شد

گیري کولیس اندازه ياز تزریق ضخامت پوست به وسیله
 -ضخامت قبل از تزریق (افزایش ضخامت پوست  .شد

ساعت  48و  24هاي در زمان) ضخامت بعد از تزریق
زیر شاخص تحریک  يس معادلهسپس بر اسا. تعیین شد

-روستائی(پوست به تزریق فیتوهماگلوتنین مشخص شد

.)1392مهر و همکاران علی
 –افزایش ضخامت پوست بال راست = شاخص تحریک

افزایش ضخامت پوست بال چپ
 8هاي روزدرهومورالایمنیهايپاسخارزیابیبراي

درصد  25لیتر از محلول میلی 1/0پرورش مقدار  21و 
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 يسینه يگلبول قرمز گوسفندي در بافر فسفات به عضله
). 1391مهر و همکاران علیروستائی(ها تزریق شد جوجه

ي جوجهقطعهاز دو 42و  35، 28، 21هاي در روز
دستبههايسرم.  شدگیريخونتکرارهردرگوشتی

ذخیره گرادسانتیي درجه-70درآزمایشانجامتاآمده
ضدو تام IgG ،IgMپادتن گشایی عیاراز یخس پ. شدند
تعیین شد هماگلوتیناسیونکمک آزمایشبهقرمزگلبول

)Grasman 2010.(ها بهنتایج حاصل از عیار پادتن
. شدندگزارش2ي پایهبرصورت لگاریتم

هاي قرمز و پرورش، جهت شمارش گلبول 42در روز 
هاي سفید خون د افتراقی گلبولصتعیین درسفید و 

به ) مونوسیت، ائوزینوفیل، بازوفیل، هتروفیل و لنفوسیت(
کمک سرنگ آغشته به اتیلن دي آمین تترا استیک اسید از 

آوري خون جمع يورید بال دو پرنده از هر تکرار نمونه
هاي خون هاي سفید خون نمونهبراي شمارش گلبول. شد

 يبا محلول نات و هریک در لوله 200به  1به نسبت 
سپس با سمپلر مقدار کمی از این . آزمایش، رقیق شد

محلول برداشته و به آرامی روي الم هموسیتومتر ریخته 
شمارش گلبول  ×40شد و زیر میکروسکوپ با بزرگنمایی 

-گلبول یشمارش افتراقجهت . سفید خون انجام گرفت

تهیه شد و با رنگ گسترش خون بر روي الم ید،سف يها
سپس نمونه با کمک . آمیزي شدگیمسا رنگ

.Akbay et al(میکروسکوپ نوري بررسی شدند 2003(.
طور ه از هر تکرار ب هپرورش، دو پرند 42در روز 

گیري وزن زنده، بعد از اندازه.  تصادفی انتخاب شدند
وزن چربی احشایی، کبد، سنگدان، ذبح شد و  هپرند

مهر علیروستائی(گیري شدس و طحال اندازهتیموس، بور
.)1391و همکاران 

4وتیمار5باکامالً تصادفیطرحقالبدرنتایج
 SASافزار آماري نرمGLMي رویهازاستفادهباتکرار
براي مقایسه . گرفتقرارآماريتحلیلوتجزیهمورد

توکی در میانگین تیمارها براي صفات مورد نظر از آزمون 
.درصد استفاده شد 5سطح آماري 

نتایج
داري در پودر پوست سبز گردو سبب افزایش معنی

فیل درصد لنفوسیت و کاهش درصد هتروفیل و نسبت هترو
به طوري که با ). >05/0P، 1جدول (به لنفوسیت شد 

افزایش مصرف پودر پوست سبز گردو درصد لنفوسیت 
و درصد افزایش و نسبت هتروفیل به لنفوسیت کاهش یافته 

درصد پودر پوست سبز گردو از شاهد  4یماردر ت یتلنفوس
درصد  4یماردر ت یلدرصد هتروف. )>05/0P(بود  تربیش
ر پود درصد 1یمارپوست سبز گردو از شاهد و ت پودر

 2و  3یماربا ت یول) >05/0P(بود  ترکمپوست سبز گردو 
را نشان نداد  یتفاوت وپودر پوست سبز گرددرصد

)05/0P>.(درصد  4یمار در ت یتفوسنبه ل یلنسبت هتروف
پودر  درصد 2و  1از شاهد،  ترکمپودر پوست سبز گردو 

).>05/0P(بودپوست سبز گردو 
پودر پوست سبز گردو درصد  4روزگی تیمار  21در 

داري در عیار پادتن کل نسبت به تیمار شاهد افزایش معنی
، 2جدول (درصد پودر پوست سبز گردو داشت  1و 
05/0P< .(روزگی  28ترین میزان عیار پادتن کل در کم

روزگی  35در ). >05/0P(مربوط به تیمار شاهد بود 
 روزگی 42درصد پودر پوست سبز گردو و در  4تیمار 

درصد پودر پوست سبز گردو افزایش  3و  4تیمارهاي 
داري نسبت به تیمار شاهد از نظر عیار پادتن کل معنی
هاي روزگی تیمار 28در ). >05/0P(داشتند  SRBCعلیه 

داري درصد پودر پوست سبز گردو افزایش معنی 4و  3، 2
داشتند  IgGنسبت به تیمار شاهد از نظر عیار پادتن 

)05/0P< .(ترین عیار پادتن کمIgG  روزگی  35در
روزگی مربوط به تیمار  42مربوط به تیمار شاهد و در 

). >05/0P(درصد پودر پوست سبز گردو بود  1شاهد و 
درصد پودر پوست سبز گردو  4روزگی تیمار  21در 

داري نسبت به تیمار شاهد از نظر عیار پادتن افزایش معنی
IgM  05/0(داشتP< .(روزگی  42و  35، 28اما در

 IgMها از نظر عیار پادتنداري بین تیماراختالف معنی
).<05/0P(مشاهده نشد 
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هاي خون در روز هاي گوشتی بر تعداد گلبول سفید و لکوسیتجوجه ياثر مکمل کردن پودر پوست سبز گردو در جیره: 1جدول
)میانگین ±خطامعیار (پرورش  42

(%)پودر پوست گردو 
4 3 2 1 0 پارامتر

4/104±8893 4/167±9160 0/127±8942 4/193±8829 4/298±8820 )3mm/103(گلبول سفید خون 
150/0±00/3 090/0±00/3 171/0±87/2 064/0±03/3 142/0±84/2 (%)مونوسیت 
153/0±05/2 103/0±57/2 228/0±21/2 171/0±42/2 179/0±22/2 (%)ائوزینوفیل 
102/0±47/1 141/0±38/1 063/0±36/1 072/0±34/1 097/0±55/1 (%)بازوفیل 

b148/0±23/33 ab303/0±85/33 ab313/0±15/34 a222/0±37/34 a338/0±55/34 (%)هتروفیل 
a239/0±96/59 ab522/0±88/58 ab673/0±09/58 ab666/0±90/57 b296/0±87/56 (%)لنفوسیت 

c003/0±55/0 bc006/0±57/0 ab010/0±59/0 ab005/0±59/0 a006/0±60/0 (%)هتروفیل به لنفوسیت 
).P>05/0(دار است اختالف معنی يدهندهحروف متفاوت در هر ردیف نشان

خطا  یارمع(روزگی  42و  35، 28، 21هاي در روز SRBCاثر سطوح مختلف پودر پوست سبز گردو بر عیار پادتن علیه : 2جدول 
)میانگین±

روزگی 28روزگی 21هاتیمار
IgMIgGTotalIgMIgGTotal

پودر پوست
(%)سبز گردو 

0b18/0±12/208/0±12/1b16/0±25/314/0±43/1b13/0±47/4b20/0±18/6
1ab13/0±25/212/0±12/1b15/0±37/319/0±56/1ab38/0±43/5a25/0±00/7
2ab22/0±56/211/0±06/1ab12/0±62/318/0±68/1a22/0±87/5a19/0±56/7
3ab15/0±65/200/0±00/1ab15/0±62/322/0±56/1a29/0±87/5a25/0±43/7
4a14/0±93/206/0±06/1a09/0±00/429/0±50/1a25/0±25/6a16/0±75/7

روزگی 42روزگی 35هاتیمار
IgMIgGTotalIgMIgGTotal

پودر پوست
(%)سبز گردو 

022/0±12/2b18/0±00/4c20/0±12/611/0±43/1c18/0±68/3c20/0±12/5
128/0±00/2a22/0±06/5bc14/0±06/718/0±75/1c22/0±06/4bc20/0±81/5
236/0±18/2a09/0±81/5ab29/0±00/818/0±62/1b23/0±81/4ab17/0±43/6
327/0±37/2a19/0±56/5ab22/0±93/717/0±43/1ab31/0±25/5a20/0±68/6
425/0±25/2a19/0±93/5a18/0±18/816/0±50/1a16/0±50/5a13/0±00/7

).P>05/0(دار است اختالف معنی يحروف متفاوت در هر ردیف نشان دهنده

جدول (نتایج پاسخ پوست به تزریق فیتوهماگلوتینین 
-نشان داد که مصرف پوست سبز گردو اثري بر واکنش) 3

). <05/0P(هاي التهابی پوست نداشت 
مصرف سطوح مختلف پودر پوست سبز گردو سبب 

س، تیموس و کبد داري در وزن نسبی بورافزایش معنی

باالترین درصد وزن نسبی ). >05/0P، 4جدول (شد 
گردو درصد پودر پوست سبز  4و  3بورس در تیمار 

درصد وزن نسبی تیموس در ). >05/0P(مشاهده شد 
تر از تیمار درصد پودر پوست سبز گردو بیش 4و  3تیمار 

درصد پودر پوست سبز گردو و تیمار شاهد بود  1
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)05/0P< .( 3همچنین درصد وزن نسبی کبد نیز در تیمار 
 1تر از تیمار درصد پودر پوست سبز گردو بیش 4و 

سبز گردو و تیمار شاهد بود درصد پودر پوست 
)05/0P< .(

)میانگین±خطا  یارمع(هاي پوست بال به فیتوهماگلوتینین اثر سطوح مختلف پودر پوست سبز گردو بر پاسخ: 3جدول 
)مترمیلی(ساعت 48شاخص تحریک پس از )مترمیلی(ساعت  24شاخص تحریک پس از هاتیمار

پودر پوست 
(%)سبز گردو 

011/0±05/116/0±91/0
110/0±18/111/0±23/1
212/0±00/113/0±26/1
309/0±11/111/0±20/1
415/0±99/016/0±09/1

)میانگین±خطا  یارمع()  وزن زنده/ داخلی وزن اندام(ی داخل هاياندام نسبی وزناثر پودر پوست سبز گردو بر : 4جدول 
)درصد(پودر پوست سبز گردو 

احشا
4 3 2 1 0

a09/0±80/2 a14/0±77/2 ab11/0±47/2 b07/0±19/2 b16/0±06/2 کبد
03/0±55/1 07/0±57/1 07/0±48/1 06/0±46/1 07/0±46/1 سنگدان
01/0±56/0 04/0±62/0 03/0±61/0 02/0±53/0 02/0±55/0 قلب
08/0±67/1 07/0±52/1 14/0±49/1 07/0±40/1 16/0±44/1 چربی محوطه بطنی

a02/0±54/0 a06/0±59/0 ab03/0±41/0 b03/0±31/0 b02/0±27/0 تیموس
a01/0±16/0 a01/0±17/0 a01/0±17/0 b01/0±08/0 b01/0±08/0 بورس

01/0±31/0 01/0±31/0 01/0±31/0 01/0±28/0 03/0±29/0 طحال
).P>05/0(دار است اختالف معنی ينشان دهندهحروف متفاوت در هر ردیف 

بحث
صرف پودر مد نتایج حاصل از این تحقیق نشان دا

، افزایش هاپوست سبز گردو سبب کاهش درصد هتروفیل
ها و کاهش نسبت هتروفیل به لنفوسیت درصد لنفوسیت

-ها میفالونوئیدمشخص شده است که . ها شددر جوجه

اکسیدان عمل کنند و موجب تقویت توانند به عنوان آنتی
.Cook et al(شوند سیستم ایمنی  همچنین، بیان ). 1996

ها به جیره سبب افزایش شده است که افزودن فالونوئید
.Akbay et al(شود هاي گوشتی میها در جوجهلنفوسیت

تفاده از گیاهان عالوه، گزارش شده است که اسه ب). 2003
دارویی حاوي فالونوئید سبب کاهش نسبت هتروفیل به 

 Al-Kassie et(شود هاي گوشتی میلنفوسیت در جوجه

al. در این خصوص مشخص شده است که ). 2010
هاي گوشتی با پودر آویشن جوجه يمکمل کردن جیره

و همچنین آویشن و گزنه ) 1391نوبخت و همکاران (
سبب افزایش درصد لنفوسیت، کاهش ) 1391نوبخت (

-میبه لنفوسیتهتروفیلدرصد هتروفیل و کاهش نسبت

نسبت هتروفیل ها و کاهش لنفوسیتتعدادافزایش . شود
ها شاخص مهمی در ارزیابی سطح ایمنی بدن به لنفوسیت

دهند به همین مقدار نیز شوند و  نشان میمحسوب می
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اومت در برابر سطح ایمنی بدن افزایش و احتمال مق
).Sturkie 1995(زا بهبود یافته است عوامل بیماري

نتایج این تحقیق نشان داد که افزودن پودر پوست سبز 
درصد جیره سبب بهبود پاسخ ایمنی هومورال  4گردو تا 

هاي است که فعالیت سلول مطالعات نشان داده . شودمی
افزایش هاي آزاد اکسیژن و ایمنی سبب تولید رادیکال

.Hõrak et al(شود استرس اکسیداتیو می ه ب). 2007
هاي حساسیت زیادي به آسیب Bهاي فوسیتنعالوه، ل

.Von Schantz et al(دهند اکسیداتیو نشان می از ). 1999
آزاد اکسیژن هايرادیکالحذفباطرفی فالونوئیدها

-هاي داخلی سلول میاکسیدانسبب افزایش عملکرد آنتی

.Nijveldt et al(شوند  -همچنین، فالونوئیدها می). 2001

ها شوند و بدین اکسیدانسبب باز تولید سایر آنتیتوانند
گردند لنفاويهايسلولفعالیتترتیب باعث افزایش

)Zhu et al. فنولیاصلیترکیباتفالونوئیدها).2000
 Stampar(شوند میمحسوبگردوسبزپوستدرموجود

et al. میزان کل ترکیبات فنولیک موجود در ).2006
گرم  100گرم در هر میلی 802پوست سبز گردو برابر با 

.Stampar et al(پوست خشک است  فالونوئید).2006
کافئیک، اسید گالیک، اسیدشاملگردو،سبزپوست

.Cosmulescu et al(است ژوگلونوکوئرستینمریستین،

دهد که مصرف سایر گیاهان می ها نشانبررسی). 2010
Allen(ها مانند سرخارگل حاوي فالونوئید ، گزنه )2003

 Gholamrezaie Sani(، درمنه )1393زمزمی و همکاران (

et al. و علف ) 1394صفري و همکاران (، خرفه )2013
-در جوجه) 1393مهر و همکاران علیروستائی(چشمه 

هومورال شده  هاي ایمنیهاي گوشتی سبب افزایش پاسخ
کوئرستین از جمله ترکیبات فالونوئیدي موجود در . است

هاي تواند عملکرد لنفوسیتپوست سبز گردو است که می
B  را تحریک کند)Sharififar et al. مصرف ). 2009

در  IgGگرم بر کیلوگرم جیره سبب افزایش  1کوئرستین 
 Hager-Theodorides et(هاي گوشتی شده است جوجه

al. که افزایش دهدها نشان مینابراین یافتهب).2014
مصرف پودر پوست سبز  يهاي هومورال به واسطهپاسخ

اکسیدان مربوط عملکرد مواد آنتی گردو در جیره احتماالً
.موجود در این فرآورده باشد

هاي جوجه ينتایج نشان داد که مکمل کردن جیره
چهار درصد اثري بر گوشتی با پودر پوست سبز گردو تا 

-ازدیاد حساسیت پوست به تزریق داخل جلدي فیتو

هماگلوتینین میتوژنی است که فیتو. هماگلوتینین نداشت
آید دست میه لوبیاي قرمز ب ياز لکتین گیاهان، مانند دانه
هاي ایمنی سلولی در آزمایش و به منظور ارزیابی پاسخ

گیرد ر میمورد استفاده قرا) پوست(ازدیاد حساسیت 
)Grasman 2010 .(آزمایش ازدیاد هماگلوتینین درفیتو

هاي التهابی در موضع حساسیت از طریق القاي واکنش
انگیزد را بر می Tهاي لنفوسیت تزریق فعالیت سلول

)Schrank et al. مقدار تورم پوستی به وجود ). 1990
هماگلوتینین ناشی از حضور آمده در محل تزریق فیتو

هاي سفید، فیلتراسیون مایع و التهاب ایجاد شده گلبول
شخص شده است که م).Grasman 2010(است 

ژوگلون، که یکی از ترکیبات نفتوکوئینونی موجود در 
ضد التهابی است داراي اثر ،پوست گردو است

)Konoshima et al. عالوه بیان شده است که ه ب). 1989
ها واجد اثر ضد ید سایتوکینها از طریق مهار تولفالونوئید

.Pandey et al(هستند  التهابی گزارش شده است ). 2005
گرم کوئرستین بر میلی 74(تزریق درون صفاقی کوئرستین 

سبب کاهش التهاب مزمن و حاد در ) کیلوگرم وزن بدن
Rotelli(ها شد موش et al. همچنین مکمل کردن ). 2003

که از نظر کوئرسیتن غنی جیره با کوئرستین یا گیاهانی 
هستند مانند خرفه، اثري بر شاخص تحریک پوست به 

هاي گوشتی نداشت تزریق فیتوهماگلوتینین در جوجه
.Hager-Theodorides et al، 1394صفري و همکاران (

 IL-12و کاهش  IL-4ها با افزایش فالونوئید). 2014
Th2به  Th1کمکی از  Tهاي سبب هدایت تمایز سلول

به عالوه، مواد تولید ). Middleton et al. 2000(شوند می
اول  يدر درجه IL-4از جمله  Th2هاي شده از سلول

و افزایش تکثیر و بقاي  Bهاي سبب افزایش فعالیت سلول
شود ولی قادرند که فعالیت ماکروفاژها و می Tهاي سلول
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.Messaoudene et al(مهار کنند را Th1هاي سلول

رسد افزودن پودر سبز گردو به بنابراین به نظر می). 2011
شود جیره سبب بهبود ایمنی سلول وابسته به التهاب نمی

نوع هاي سیستم ایمنی را از قادر است پاسخ ولی احتماالً
. به سمت هومورال هدایت کند یسلول

نتایج نشان داد که افزودن پودر پوست سبز گردو به 
هاي وشتی بدون این که میزان چربیهاي گجوجه يجیره

. احشایی را تغییر دهد سبب افزایش وزن نسبی کبد شد
گرم  100گزارش شده است که میزان ژوگلون در هر 

.Stampar et al(گرم است میلی 77/48پوست سبز گردو 

گرم بر کیلوگرم ژوگلون میلی 10تا  1/0مصرف ). 2006
لیسم و همچنین وبه صورت خوراکی سبب افزایش متاب

.Che et al(ها شد افزایش وزن کبد در موش 2005 .(
متر ژوگلون به صورت خوراکی میکرو 50تا  5مصرف 

لیسم و همچنین افزایش وزن کبد در وسبب افزایش متاب
.Saling et al(هاي نر نژاد ویستار شد موش 2011 .(

ژوگلون به  ppm200همچنین، تزریق درون صفاقی 
ر سبب افزایش وزن کبد نسبت به گروه شاهد هاي نموش
.Sugie et al(شد  از طرفی بیان شده است که ). 1998

شود هاي غذایی نیز زیاد میوزن کبد در زمان استرس
)Brenes et al. اي البته در زمان استرس تغذیه). 1993

فوق کلیه  يترشح کوریتکواسترون از بخش قشر غده
Geraert(یابد افزایش می et al. افزایش  ينتیجه). 1996

هاي گوشتی، افزایش میزان کورتیکواسترون در جوجه
با توجه به این). Dulin 1956(هاي احشایی است چربی

اي در پوست سبز گردو که تاکنون فاکتور ضد تغذیه
Oliveira(گزارش نشده است  et al. لذا تغییر وزن ) 2008

 4تا  3به دنبال مصرف کبد بدون تغییر در چربی احشایی 
 دهد که احتماالًدرصد پودر پوست سبز گردو نشان می

افزایش وزن کبد به دلیل افزایش متابولیسم ناشی از 
. ژوگلون است

نتایج این تحقیق نشان داد که افزودن پودر پوست سبز 
درصد جیره سبب افزایش وزن نسبی بورس و  4گردو تا 

اکسیدانی، از ا خاصیت آنتیگیاهان دارویی ب. تیموس شد
ها را کنند و کارایی آنهاي لنفوئیدي محافظت میبافت

.Al-Khalifa et al(دهند افزایش می عالوه، ه ب). 2012
هاي گیاهی مانند اکسیداننتایج استفاده بلند مدت از آنتی

 Habibian(و سرخارگل ) 1393زمزمی و همکاران (گزنه 

Dehkordi et al. ان داده است که وزن اندام نش) 2011
افزایش ) بورس و تیموس(داخلی مرتبط با سیستم ایمنی 

-به خوبی روشن است که روند بلوغ لنفوسیت. یابدمی

شود به ترتیب در تیموس و بورس انجام می Bو  Tهاي 
)Sturkie 1995.(يفزودن آنتی اکسیدان  به جیرها 

-Tهاي هاي گوشتی سبب بهبود بلوغ لنفوسیتجوجه

CD4 خصوص ه بT شود و تنظیمی در تیموس میکمکی
)Erf et al. رغم افزایش وزن علیدر این تحقیق ). 1998

 Tهاي تر سلولممکن است به دلیل تمایز بیشکه تیموس 
افزایش پاسخ ایمنی  ،باشد Th1و کاهش  Th2به سمت 

در مجموع بر اساس نتایج  . سلولی مشاهده نشده است
-مکمل کردن جیرهتحقیق نشان داده شد که  حاصل از این

 4هاي گوشتی با پودر پوست سبز گردو تا جوجه ي
هاي درصد سبب بهبود پاسخ ایمنی هومورال در جوجه

ه نداشت یهاي ایمنی سلولولی اثري بر پاسخده شگوشتی 
.است

منابع
مرتضی ،خمیري؛سیدمهدي ،جعفري؛سمیه ،ارمیرضایی

عصارهاکسیدانیآنتیفعالیت).1391(هومان ،بیاتو
فعالیتمقایسهوتویسرکانواریتهگردوسبزپوست

نشریهسنتزي،هاياکسیدانآنتیباآنرادیکالیضد

 ،1شماره،22جلدغذایی،صنایعهايپژوهش
.39-50فحاتص
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باهره و  ،زهرائیقهرمانی ؛محمد ،مهرعلییئروستا
اثر عصاره گیاه  .)1392(محمود  ،رودسريحقیقیان

بر عملکرد و  )Echinacea purpurea(سرخارگل 
. هاي گوشتیهاي ایمنی سلولی و هومورال جوجهپاسخ

60، صفحات 1، شماره 9مجله دامپزشکی ایران، جلد 
-70.

-حقیقیانمحدثه و ،میرباذل؛ محمد ،مهرعلییئروستا

اثر عصاره گیاه سرخارگل  .)1393(محمود ، رودسري
)Echinacea purpurea (هاي ایمنی بر عملکرد و پاسخ

هاي گوشتی در شرایط سلولی و هومورال جوجه
، 10مجله دامپزشکی ایران، جلد . تضعیف سیستم ایمنی

.58-48، صفحات 1شماره 

 سیدهاشمیه و ،يباقریرم ؛حمدم ،مهریعلیروستائ
اثر پودر خشک  .)1393(محمود  ،يرودسریقیانحق
بر ) Nasturtium officinale(علف چشمه یاهگ

-و هومورال جوجه یسلول یمنیا هايعملکرد و پاسخ

،)پژوهش و سازندگی(نشریه علوم دامی ی،گوشت هاي
.98-107فحاتص، شماره بهار، 102جلد  

محمد  ،مهرعلیروستائیومهرداد ،محمدي؛زهره ،زمزمی
گیاهبرگپودرمختلفسطوحازاستفادهاثر). 1393(

پاسخ والشهصفاتعملکرد،بر) Urtica dioica(گزنه
علومهايپژوهشگوشتی، نشریههايجوجهایمنی
.54-62فحات ص، 2شماره،42جلددامی،

 ،نیام ؛مسعود ،یامام ؛سوگل ،یوانیک ؛یروزهف ،سالمت
اثر پوست  یبررس ).1385(پروانه  ،یمیو عد غالمرضا

 کروسپورومیم يهااز رشد قارچ يریگردو در جلوگ
 تونیدرموفایاپ س،یتیمنتاگروفا تونیکوفایترا س،یکان

به  کنسیآلب دایو کاند جرینا لوسیفلوکوزوم، آسپرژ
دانشگاه  یمجله علوم پزشک ،Broth Dilutionروش 

.201-205فحات، ص4، شماره 16جلد،یآزاد اسالم
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Abstract
The experiment was conducted to evaluate the effect of green husk of walnut powder on 

immune responses, by using 200 broilers. Birds were split into five groups and each group 
into four sub groups which include 10 birds. The levels of 0, 1, 2, 3 and 4% powder of green 
husk of walnut were added to diet of each group. Intramuscular injection of 0.1 mL of the 
25% SRBC suspension was performed at 8 and 22 d and the titers of IgG and IgM were
determined by haemagglutination test at 21, 28, 35 and 42 d. Blood samples were collected to 
determine the count of red and white blood cells and after that birds were slaughter to 
evaluate weight of visceral fat and organelles at 42 d. Titer IgM was higher in treated birds 
with 4% green husk (2.93) than control (2.12) at 21 d (P<0.05). Titer IgG was higher in 
treated birds with 4 % green husk (5.5), 3% green husk (5.25) and 2% green husk (4.81) than 
control (3.68) at 42 d (P<0.05). The ratio of hetrophil to lymphocyte and percentage of 
heterophil were lower in treated birds with 4% green husk (0.55 and 33.23 respectively) than 
control (P<0.05). Percentage of lymphocytes was higher in treated birds with 4 % green husk 
(59.96) than control (56.87, P<0.05). The highest percentage relative weight of bursa was 
observed in treated birds with 2 (0.17), 3 (0.17) and 4% green husk (0.16, P<0.05). The 
percentage relative weight of thymus was higher in treated birds with 3% green husk (0.59) 
and 4% green husk (0.54) than control (P<0.05). Therefore, supplementation diet with a green 
husk of walnut powder improved the function of broiler immune system.
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