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چکیده
زمینه مطالعاتی :گیاهان دارویی به دلیل اثرات مفید بر عملکرد طیور ،به عنوان افزودنیهای طبیعی بیشتر مورد توجه قرار
گرفتهاند .هدف :تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر سطوح مختلف بذر خار مریم ( )Silybum marianum L.خام و
حرارتدیده بر صفات تولیدی ،برخی از فراسنجههای خونی و سیستم ایمنی جوجههای گوشتی انجام شد .روش کار :تعداد
 256قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه تجاری راس  308در قالب طرح کامالً تصادفی به  4تیمار با  4تکرار و  16قطعه
پرنده در هر تکرار اختصاص یافتند .تیمارهای آزمایشی شامل مقادیر صفر درصد (شاهد) 0/4 ،درصد بذر خام0/4 ،
درصد بذر حرارتدیده و  0/8درصد بذر حرارتدیده خار مریم طی یک دوره  42روزه به پرندگان تغذیه شدند .نتایج:
طی دوره آغازین ( 10-0روزگی) ،افزودن  0/4درصد بذر خارمریم حرارتدیده موجب کاهش وزن و افزایش ضریب تبدیل
خوراک جوجهها شد ( .)P<0/01اما در کل دوره آزمایش ( 42-0روزگی) هیچ یک از صفات عملکرد رشد جوجهها تحت
تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند .افزودن  0/4درصد خارمریم حرارت دیده موجب افزایش معنیدار غلظت آلبومین
( )P<0/05و پروتئین کل ( )P>0/01سرم شد .فعالیت آالنین آمینوترانسفراز در اثر سطوح بذر خار مریم حرارتدیده و
آسپارتات آمینوترانسفراز در اثر سطوح  0/4درصد بذر خام و  0/8درصد بذر حرارتدیده کاهش یافت ( .)P<0/01استفاده
از تمام سطوح بذر خار مریم ،تیتر آنتیبادی علیه  )P<0/01( SRBCو تیتر  )P<0/05( IgGرا افزایش داد ولی بر تیتر IgM

تأثیری نداشت .نتیجهگیری کلی :نتایج نشان داد که استفاده از بذر خار مریم در جیره جوجههای گوشتی تأثیر مثبتی بر
عملکرد ندارد ولی موجب بهبود عملکرد کبد و تقویت سیستم ایمنی هومورال شد.
واژگان کلیدی :آنزیمهای کبدی ،SRBC ،ماریتیغال ،آلبومین سرم ،جوجه گوشتی
مقدمه

امروزه گیاهان دارویی و فرآوردههای حاصل از آنها به

افزودنیهای خوراکی مجموعهای از ترکیبات شیمیایی و

دلیل سالم بودن و در عین حال داشتن اثرات مفید بر

بیولوژیکی یا طبیعی هستند که با اهداف مختلفی از جمله

فیزیولوژی طیور بیشتر مورد توجه قرار گرفتهاند

افزایش بازدهی خوراک مصرفی و بهبود رشد به جیره

(کریشان و نارانگ .)2014

طیور افزوده میشوند .در بین افزودنیهای طبیعی،
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خار مریم گیاهی است دارویی از تیره کاسنی

مابقی شامل تاکسیفولین  5درصد گزارش شده است

( )Compositaeبا نام علمی  ،Silybum marianumکه با

(دینگ و همکاران  2001و ساللر و همکاران .)2007

اسامی دیگری نظیر ماریتیغال ،خار خلیص و عکوب نیز

بذر (میوه) گیاه خار مریم  5تا  7میلیمتر طول و  2تا 3

در منابع فارسی و عربی شناخته میشود .این گیاه بومی

میلیمتر پهنا و  1/5میلیمتر ضخامت داشته و در

اروپای غربی ،مرکزی و شمال هند بوده و امروزه به طور

رنگهای مختلف قهوهای تیره تا قهوهای متمایل به

خودرو در خیلی از مناطق دنیا میروید (زرگری .)1996

خاکستری دیده میشود (آبناولی و همکاران .)2010

در ایران هم مناطق شمال ،شمال غربی ،غرب ،جنوب

اندازه این بذر مشابه دانه گندم بوده و همانند آن به

غربی و جنوب کشور از رویشگاههای طبیعی این گیاه

راحتی میتوان به صورت خام یا فرآوری شده در جیره

محسوب میشوند (حسنلو و همکاران  .)2001در مقایسه

طیور استفاده نمود .انرژی قابل متابولیسم بذر خار مریم

با دیگر گیاهان دارویی ،اطالعات زیادی در مورد این گیاه

 3080کیلوکالری بر کیلوگرم ،پروتئین خام آن  17درصد،

بخصوص راجع به اثرات دارویی آن در انسان وجود

چربی خام آن  13درصد و فیبر خام آن نیز  26درصد

دارد .مواد موثره اصلی خار مریم را مخلوطی از

گزارش شده است (شالیی و حسینی  .)2015استفاده از

فالونولیگنانها با نام کلی سیلیمارین تشکیل میدهد.

بذر این گیاه (ساچی و همکاران  2008و رشیدی و

سیلیمارین در انسان برای درمان بیماریهای مختلف

همکاران  )2015و یا سیلیمارین (اسچیاون و همکاران

کبدی مصرف میشود که میتواند از نکروزه شدن

 )2007در جیره جوجههای گوشتی تأثیر منفی بر عملکرد

سلولهای کبدی ممانعت کرده و سلولهای آسیبدیده را

رشد نداشته است .البته کاهش مصرف خوراک و بهبود

ترمیم نماید (لوپر  .)1998فالح حسینی و همکاران ()2004

ضریب تبدیل خوراک جوجهها با استفاده از سیلیمارین

با مرور منابع مختلف به ویژگیهای مهمی نظیر

نیز گزارش شده است (مجاهد طلب و همکاران  .)2013اما

آنتیاکسیدانی ،ضد التهابی ،افزایش دهنده گلوتاتیون

افزودن بذر خار مریم و یا مهمترین ماده موثره آن به

سلولی ،مهار کننده سرطانهای کبد و پروستات ،مصون

جیرههای آلوده جوجههای گوشتی با آفالتوکسین B1

سازی کلیه در برابر مسمومیتهای داوریی و کاهش

موجب تحریک سیستم ایمنی شده و به خوبی توانسته از

دهنده قند خون در دیابت نوع  2برای سیلیمارین اشاره

آسیبهای ناشی از این سم قارچی ممانعت نماید (تدسکو

کردهاند .مقدار ترکیب فالونوییدی سیلیمارین در بذور

و همکاران  ،2004جمشیدی و همکاران  ،2007چاند و

جمعآوری شده از مناطق مختلف کشور متفاوت بوده و

همکاران  .)2011سیلیمارین دارای نقش ضد التهابی

در دامنه  6/9تا  27/1میلیگرم در گرم ماده خشک بذر

بوده و به عنوان تنظیم کننده سیستم ایمنی عمل میکند

گزارش شده است (حسنلو و همکاران  .)2001امروزه

که مکانیسم عمل آن بر سیستم ایمنی با جزئیات بیشتر

سیلیمارین مخلوط استاندارد شدهای از دیاسترومرهای

توسط آبناولی و همکاران ( )2010بیان شده است .در

فالونولیگنانی شامل سیلیبین (ایزومرهای  Aو ،)B

مطالعه صورت گرفته در جوجههای گوشتی هیچ تأثیری

ایزوسیلیبین (ایزومرهای  Aو  ،)Bسیلیدیانین،

از مصرف  200میلیگرم در کیلوگرم بذر خار مریم بر

سیلیکریستین و چندین ترکیب کم مقدار دیگر است

فراسنجههای سیستم ایمنی مشاهده نشد (فانی مکی و

(ساللر و همکاران  .)2007مقادیر تقریبی چهار ماده

همکاران  .)2013اما مصرف همین مقدار سیلیمارین

شاخص موجود در عصاره متانولی بذر این گیاه شامل

موجب بهبود پاسخ ایمنی هومورال جوجههای گوشتی

سیلیبین  50تا  60درصد ،ایزوسیلیبین  5درصد،

شد (مجاهدطلب و همکاران  .)2013استفاده از سطوح

سیلیکریستین  20درصد و سیلیدیانین  15درصد و

باالتر خار مریم (تا  2درصد جیره) موجب کاهش
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کلسترول (ساچی و همکاران  2008و رشیدی و همکاران

تیمارهای آزمایشی شامل مقادیر صفر (شاهد)0/4 ،

 ،)2015افزایش کلسترول لیپوپروتئین با چگالی باال

درصد بذر خار مریم خام 0/4 ،درصد بذر خار مریم

(رشیدی و همکاران  )2015و کاهش فعالیت آنزیمهای

حرارتدیده و  0/8درصد بذر خار مریم حرارتدیده در

آالنین آمینوترانسفراز و آسپاراتات آمینوترانسفراز

جیره بودند و از همان روز اول تا پایان  42روزگی در

(ساچی و همکاران  )2008سرم جوجههای گوشتی شد.

اختیار جوجهها قرار داده شدند .بذر گیاه خار مریم مورد

مصرف سیلیمارین در جیره جوجههای گوشتی همچنین

استفاده در این مطالعه در سال  1393از منطقه مغان

با کاهش چربی ،افزایش ثبات اکسیداتیو (اسچیاون و

استان اردبیل جمعآوری شد .پس از تهیه بذر گیاه

همکاران  ،)2007افزایش ماده خشک و پروتئین خام

یادشده ،برای از بین بردن عوامل ضد تغذیهای احتمالی

گوشت تولیدی (لوتسنکو و همکاران  )2008بهبود کیفیت

آنها از تیمار حرارتی استفاده شد .اعمال تیمار حرارتی

آن را در پی داشته است.

به کمک آون ( 80درجه سانتیگراد به مدت  24ساعت)

علیرغم داشتن ارزش دارویی باال و سهولت دسترسی به

صورت گرفت .مقادیر مورد استفاده بذر خار مریم

آن ،بذور این گیاه در رویشگاههای طبیعی کشور بدون

آسیاب شده جایگزین کنجاله سویا جیرههای غذایی

انجام

جوجههای گوشتی شد .جیرههای آزمایشی برپایه ذرت

پژوهشهای متعدد در خصوص آن احساس میشود .در

و کنجاله سویا و با هدف تامین احتیاجات توصیه شده

مطالعه انجام شده قبلی استفاده از بذر خار مریم در جیره

توسط شرکت راس برای دورههای آغازین ( 0تا 10

جوجههای گوشتی با کاهش قابلیت هضم مواد مغذی

روزگی) ،رشد ( 11تا  24روزگی) و پایانی ( 25تا 42

موجب کاهش وزن آنها شد (خاتمی  .)2015دلیل احتمالی

روزگی) تنظیم شدند (جدول  .)1اطالعات مربوط به

این کاهش به حضور مواد ضدتغذیهای ربط داده شد و

ترکیب شیمیایی مواد خوراکی نیز از جداول انجمن ملی

چنین گمان رفت که چه بسا با فرآوری میتوان اثر آنها

تحقیقات آمریکا ( )1994 NRCاخذ شد.

را از بین برد .از اینرو ،در این مطالعه کوشش میشود

طی دوره آزمایش پرندگان روی بستر پوشال پرورش

تا تأثیر سطوح مختلف بذر گیاه خار مریم خام و

یافتند و به جز در مواقع وزنکشی به آب و خوراک سالم

حرارتدیده بر عملکرد رشد و برخی فراسنجههای خونی

دسترسی آزاد داشتند .به منظور تشویق جوجهها به

و سیستم ایمنی هومورال جوجههای گوشتی مورد

مصرف خوراک بیشتر از برنامه نوری  23ساعت

مطالعه قرار گیرد.

روشنایی و  1ساعت تاریکی استفاده شد .دیگر شرایط

توجه

پرت

میشوند.

بنابراین

ضرورت

میکروکلیمایی سالن مطابق برنامه مدیریتی سویه راس
مواد و روشها

 308انجام شد .برنامه واکسیناسیون هم طبق توصیه

برای انجام این آزمایش از تعداد  256قطعه جوجه

دامپزشکی استان اردبیل صورت گرفت.

گوشتی یک روزه سویه تجاری راس  308در قالب طرح
کامالً تصادفی با چهار تیمار ،چهار تکرار و شانزده قطعه
پرنده با نسبت جنسی مساوی در هر تکرار استفاده شد.
تعیین جنسیت جوجهها از روی پر آنها و پس از ورود به
سالن پرورش صورت گرفت .توزیع جوجهها به
واحدهای آزمایشی (پن) با وزن گروهی مشابه انجام شد.
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جدول  -1ترکیب جیرههای پایه مورد استفاده طی دورههای آغازین ( 10-0روزگی) ،رشد ( 24-11روزگی) و پایانی ( 42-25روزگی)
Table 1- Composition of basal diets during the starter (0-10 day), grower (11-24 day) and finisher (25-42 day) phases
اقالم خوراکی (درصد)
آغازین
رشد
پایانی
Finisher

Grower

Starter

)Ingredients (percent

55.65

51.26

48.91

ذرت

35.21

39.27

42.33

Corn
کنجاله سویا (پروتئین خام )%44

4.82

4.84

3.87

1.83

1.95

2.08

1.09

1.12

1.31

0.44

0.47

0.47

0.23

0.27

0.30

0.23

0.32

0.23

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

100

100

100

3100

3050

2950

Soybean meal
روغن سویا
Soybean oil
پودر صدف
Oyster shell
دی کلسیم فسفات
Dicalcium Phosphate
نمک
Common salt
ال لیزین هیدروکلرید
L-Lysine HCl
دی ال متیونین
DL-methionine
 Vitamine Permix1مکمل ویتامینی
مکمل معدنی
Mineral Permix2
کل
Total
مواد مغذی (محاسبه شده)

20.57

22.07

23.19

1.27

1.40

1.50

1.37

1.42

1.51

0.55

0.65

0.58

1.00

0.94

0.88

0.94

1.00

1.11

0.47

0.50

0.53

0.19

0.20

0.20

)Nutrients composition (calculated
انرژی متابولیسمی ()kcal/kg
)ME (kcal/kg
پروتئین خام ()%
)CP (%
لیزین ()%
)Lys (%
آرژنین ()%
)Arg (%
متیونین ()%
)Met (%
متیونین+سیستین ()%
)Met+Cys (%
کلسیم ()%
)Ca (%
فسفر غیر فیتاته ()%
)Available P (%
سدیم ()%
)Na (%

 1تأمین شده به ازای هر کیلوگرم جیره :ویتامین  ،9000IU Aویتامین  ،2000IU D3ویتامین  18 Eمیلی گرم ،ویتامین  2 K3میلیگرم ،ویتامین  1/75 B1میلیگرم ،ویتامین  6/6 B2میلیگرم ،ویتامین B3
 9/8میلیگرم ،ویتامین  29/65 B5میلیگرم ،ویتامین  2/94 B6میلیگرم ،ویتامین  1 B9میلیگرم ،ویتامین  0/015 B12میلیگرم ،بیوتین  0/1میلیگرم ،کلرید کولین  250میلیگرم و آتنیاکسیدان  1میلیگرم.
1

Supplied per kg of diet: vitamin A 9000 IU, vitamin D3 2000 IU, vitamin E 18 mg, vitamin K3 2 mg, vitamin B1 1.75 mg, vitamin B2 6.6 mg, vitamin B3 9.8 mg, vitamin
B5 29.65 mg, vitamin B6 2.94 mg, vitamin B9 1 mg, vitamin B12, 0.015 mg, coline chloride 250 mg, antioxidant 1 mg.

 2تأمین شده به ازای هر کیلوگرم جیره 99/2 Mn ،:میلیگرم 84/7 Zn ،میلیگرم 50 Fe ،میلیگرم 10 Cu ،میلیگرم 0/99 I ،میلیگرم و  0/2 Seمیلیگرم.
Supplied per kg of diet: Mn 99.2 mg, Zn 84.7 mg, Fe, 50 mg, Cu 10 mg, I 0.99 mg, Se, 0.2 mg.

2

میانگین م صرف خوراک و افزایش وزن پرندگان مربوط

دورههای آزمایشی وزن و تعداد جوجههای تلف شده و

به هر تکرار به صورت دورهای (آغازین ،رشد و پایانی)

یا حذفی یادداشررت گردید و خوراک مصرررفی و همچنین

اندازهگیری شد .سپس برا ساس دادههای به د ستآمده،

ضریب تبدیل خوراک بر اساس آنها تصحیح شد .برای

ضرررر یب ت بد یل خوراک آن ها م حاسررر به گرد ید .طی

اندازهگیری آنزیمهای کبدی سرم خون شامل آسپارتات

اثر بذر خار مریم خام و حرارتدیده بر عملکرد رشد و برخی از فراسنجههاي خونی و ایمنی هومورال جوجههاي گوشتی
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آمینوتران سفراز ( ،)ASTآالنین آمینوتران سفراز( )ALTو

 .)2003به طور خالصه پس از یخ گشایی ،جهت غیرفعال

نیز برخی فراسرررنجه های خونی نظیر آلبومین ،پروتئین

کردن آنزیم ها سررررم ها به مدت  30دقیقه در دمای 56

کل ،کلسررترول کل و تریگلیسرررید ،در سررن  35روزگی

درجه سانتیگراد قرار داده شدند .سپس نمونهها به دو

جوجه ها از هر تکرار دو قطعه پرنده (یک نر و یک ماده)

بخش تقسیم شدند .بخش اول جهت تیتر آنتیبادی تام و

انتخاب و از سیاهرگ بال آنها خونگیری صورت گرفت.

بخش دوم جهت تیتر  IgGمورد اسرررتفاده قرار گرفتند.

سررررم نمونررههررای جمعآوری شررررده خون از طریق

پس از کسر تیتر  IgGاز تیتر آنتیبادی تام ،تیتر  IgMبه

سررررانتریفیوژ کردن ( 3000دور در دقی قه به مدت 15

د ست آمد .گزارش دادهها بر ا ساس لگاریتم بر مبنای 2

دقیقه) جدا شررد و سررپس تا انجام آزمایشهای بعدی در

صورت گرفت.

د مای  -20در جه سرررانتیگراد نگ هداری شرررد .غل ظت

دادههای به دسررت آمده با اسررتفاده از رویه مدل عمومی

آنزیم های کبدی سررررم خون با اسرررتفاده از کیت های

خطی نرم افزار آ ماری  SASویرایش  9/1مورد تجز یه

ت شخی صی شرکت پارس آزمون (تهران ،ایران) به کمک

آماری قرار گرفتند .مقای سه میانگینها هم با ا ستفاده از

د ستگاه ا سپکتروفتومتر ( ،Unico 2100ساخت آمریکا)

آزمون چند دامنهای دانکن در سرررطح احتمال  5درصرررد

در طول موج  505نانومتر اندازهگیری شررد .تعیین غلظت

انجام شد .مدل آماری مورد استفاده مطابق زیر بود:

سررررمی آلبومین ،پروتئین کررل ،کلسرررترول کررل و

Yik = µ+ ai + εik
 :yikمتغیّر وابسررر ته (م قدار هر مشرررا هده) :μ ،م یانگین

تریگلیسرررر ید و گلوکز نیز با اسرررت فاده از ک یت های
تشخیصی شرکت یادشده صورت گرفت.
جهت ارزیابی پا سخ ایمنی هومورال جوجههای گو شتی
از گلبول قرمز گوسرررفنررد ( )SRBCبرره عنوان آنتیژن
اسرررت فاده شررررد .برای این منظور ،پس از خونگیری از
گوسررفند با اسررتفاده از سرررنگ حاوی ماده ضررد انعقاد
هپارین ،گلبولهای قرمز سررره بار به کمک بافر فسرررفات
شستشو داده شد .سپس  10سیسی سوسپانسیون 2/5
درصد گلبول قرمز گوسفند در بافر فسفات تحت شرایط
اسررتریل تهیه شررد .در روز  35آزمایش به  2قطعه پرنده
انتخابی (یک نر و یک ماده) از هر تکرار ،ازطریق ع ضله
سینه  0/2سی سی محلول سو سپان سیون تهیه شده
تزریق گردید .هفت روز بعد ازتزریق،از سررریاهرگ
بال پرندگان یاد شده نمونههای خون جمعآوری  شد
تا سرررم خون آنها جدا شررود .این نمونهها هم تا انجام
آزمایش های مربوطه در دمای  -20درجه سرررانتیگراد
نگهداری شد .تعیین تیتر آنتیبادی تام (علیه گلبول قرمز
گوسررفند) و آنتی بادی مقاوم به -2مرکاپتواتانول ()IgG
با روش هماگلوتیناسررریون انجام شرررد (چیما و همکاران

جمعیت :αi ،اثر تیمار :εik ،اثر خطای آزمایشررری :i ،تعداد
تیمار و  :kتعداد تکرار
نتایج
اثر سرررطوح مختلف بذر خار مریم بر فراسرررن جه های
عملکرد ر شد طی دورههای مختلف آزمای شی در جداول
 2و  3نشرران داده شررده اسررت .طی دوره آغازین (0-10
روزگی) مصرررف خوراک جوجهها تحت تأثیر تیمارهای
آزمایشرری قرار نگرفت ،اما با مصرررف  0/4درصررد بذر
خررار مر یم حرارتدیررده ا فزا یش وزن آ نهررا کررا هش
( )P>0/01و ضرررریب تبدیل خوراک آنها افزایش یافت
( .)P>0/01در این دوره ،جوجههای تغذیه شرررده با 0/8
درصرررد بذر خار مریم حرارتدیده ،افزایش وزن بهتری
نسرربت به پرندگان تغذیه شررده با  0/4درصررد بذر خام
حرارتدیده داشتند ( .)P>0/01در دورههای رشد ،پایانی
و نیز کل دوره آزمایشی هیچیک از فراسنجههای عملکرد
رشرررد جوجه ها تحت تأثیر تیمارهای آزمایشررری قرار
نگرفت.
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جدول -2تأثیر سطوح مختلف بذر خار مریم خام و حرارتدیده بر عملکرد رشد جوجههای گوشتی طی دورههای آغازین و رشد
Table 2- The effect of different levels of crude and heated milk thistle seed on growth performance of broiler chickens
during starter and grower phases

دوره آازین ( 10-0روزگی)

دوره رشد (24-11روزگی)
)Grower phase (11-24 days
ضریب تبدیل خوراک

))Starter phase (0-10 days

Feed conversion
ratio

افزایش وزن

مصرف

ضریب تبدیل

افزایش وزن

Weight gain
)(g

خوراک

خوراک

Weight gain
)(g

Feed intake
)(g

Feed
conversion ratio

مصرف
خوراک

تیمار غذایی
Dietary treatment

Feed intake
)(g

شاهد

1.66

638.2

1060.5

1.37b

137.2ab

188.3

1.68

624.3

1052.3

1.39b

131.5bc

182.7

1.71

583.0

1046.4

1.43a

126.7c

182.1

 0/4درصد بذر حرارتدیده

1.63

598.1

1000.5

1.36b

143.6a

196.2

0.4% heated seed
 0/8درصد بذر حرارتدیده

18.49
0.03
0.1977
0.5410
 :SEMخطای معیار میانگینها

18.09
0.1397

0.008
0.0003

2.93
0.0088

3.65
0.0622

Control

 0/4درصد بذر خام
0.4% crude seed

0.8% heated seed
SEM
P-value

 :a,b,cدر هر ستون میانگینهایی که فاقد حروف مشترک هستند ،با یکدیگر اختالف معنیداری دارند (.)P<0/05
mean value in a column not sharing a superscript are significantly different (P<0.05).

a, b,c

جدول -3تأثیر سطوح مختلف بذر خار مریم خام و حرارتدیده بر عملکرد رشد جوجههای گوشتی طی دورههای پایانی و کل دوره
آزمایشی
Table 3- The effect of different levels of crude and heated milk thistle seed on growth performance of broiler chickens
during finisher and whole experimental periods

کل دوره ( 42-0روزگی)

دوره پایانی ( 42-25روزگی)

)Whole experimental period (0-42 days

)Finisher phase (25-42 days

Feed conversion
ratio

افزایش وزن

مصرف

ضریب تبدیل

افزایش وزن

مصرف

تیمار غذایی

ضریب تبدیل خوراک

Weight gain
)(g

خوراک

خوراک

Weight gain
)(g

خوراک

Dietary treatment

Feed intake
)(g

Feed
conversion ratio

Feed intake
)(g

شاهد

1.69

2741.4

4645.2

1.72

1966.1

3396.4

1.75

2713.1

4750.2

1.79

1957.2

3515.6

1.82

2524.6

4588.8

1.85

1814.9

3360.2

1.75

2608.0

43573.5

1.81

1866.3

3376.8

 0/8درصد بذر حرارتدیده

59.47
0.047
0.0849
0.2497
 :SEMخطای معیار میانگینها

73.32
0.3526

0.045
0.2764

42.70
0.0770

60.24
0.2995

0.8% heated seed
SEM
P-value

Control

 0/4درصد بذر خام
0.4% crude seed

 0/4درصد بذر حرارتدیده
0.4% heated seed

همانطور که در جدول  4مشاهده میشود ،غلظت گلوکز

حرارتدیده غلظتهای سرمی آلبومین ( )P>0/05و

و کلسترول کل سرم جوجهها تحت تأثیر تیمارهای

پروتئین کل ( )P>0/01را به طور معنیداری افزایش داد،

آزمایشی قرار نگرفت .مصرف  0/4درصد بذر خار مریم

اما بین دیگر تیمارهای آزمایشی اختالف معنیداری با

83
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گروه شاهد دیده نشد .اختالف موجود بین غلظت تری-

خار مریم حرارتدیده در جیره باعث افزایش غلظت این

گلیسرید سرم خون جوجهها در اثر تیمارهای آزمایشی

فراسنجه در مقایسه با  0/4درصد خار مریم خام و 0/8

با گروه شاهد معنیدار نبود ،ولی مصرف  0/4درصد

درصد خار مریم حرارتدیده شد (.)P>0/05

جدول -4تأثیر سطوح مختلف بذر خار مریم خام و حرارتدیده بر فراسنجههای سرمی جوجههای گوشتی در سن  35روزگی (بر حسب
میلیگرم در دسیلیتر)
Table 4- The effect of different levels of crude and heated milk thistle seed on serum parameters of broiler chickens at 35
)days of age (mg/dl

تریگلیسرید

کلسترول کل

پروتئین کل

آلبومین

گلوکز

تیمار غذایی

Triglyceride

Total cholesterol

Total protein

Albumin

Glucose

Dietary treatment

90.02ab

91.29

2.86b

1.41b

63.68

شاهد

81.15b

96.61

3.16b

1.56ab

59.50

99.55a

96.05

3.98a

1.68a

62.49

82.91b

93.77

3.20b

1.38b

63.02

4.456
0.0334

5.485
0.6937

0.126
0.0002

0.072
0.0318

2.904
0.7676

Control

 0/4درصد بذر خام
0.4% crude seed

 0/4درصد بذر
حرارتدیده
0.4% heated seed

 0/8درصد بذر
حرارتدیده
0.8% heated seed
SEM
P-value

 :SEMمیانگین خطای معیار
 :a,b,cدر هر ستون میانگینهایی که فاقد حروف مشترک هستند ،با یکدیگر اختالف معنیداری دارند (.)P<0/05
mean value in a column not sharing a superscript are significantly different (P<0.05).

a, b,c

فعالیت آنزیمهای کبدی سرم خون جوجهها در اثر

داد که مصرف همه سطوح بذر خار مریم تیتر آنتیبادی

تیمارهای آزمایشی در جدول  5ارائه شده است .فعالیت

تام علیه  SRBCرا به طور معنیداری افزایش داد

آنزیم آالنین آمینوترانسفراز در اثر سطوح مختلف بذر

( .)P>0/01بیشترین تیتر مشاهده شده مربوط به تیمار

خار مریم حرارتدیده نسبت به تیمار شاهد به صورت

 0/8درصد خار مریم حرارتدیده بود ،هرچند که اختالف

معنیداری کاهش یافت ( .)P>0/01مصرف  0/4درصد

آن با  0/4درصد خارمریم خام معنیدار نبود .تیتر IgG

بذر خار مریم خام و  0/8درصد بذر خار مریم

در اثر  0/4درصد خار مریم خام و  0/8درصد خار مریم

حرارتدیده فعالیت آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز را

حرارتدیده به طور معنیداری افزایش نشان داد

نسبت به تیمار شاهد کاهش داد ( )P>0/15ولی اختالف

( .)P>0/05اما اختالف معنیداری در تیتر  IgMسرم

معنیداری در فعالیت سرمی این آنزیم در اثر مصرف

خون جوجهها در اثر تیمارهای آزمایشی مشاهده نشد

 0/4درصد بذر خارمریم حرارتدیده با گروه شاهد

(.)P<0/05

مشاهده نشد.
نتایج حاصل از تأثیر سطوح مختلف بذر خار مریم خام
و حرارتدیده بر میانگین تیترهای آنتیبادی تام علیه
 IgG ،SRBCو  IgMدر سن  35روزگی جوجهها نشان
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جدول -5تأثیر سطوح مختلف بذر خار مریم خام و حرارتدیده بر فعالیت آنزیمهای کبدی سرم خون جوجههای گوشتی در
سن  35روزگی (بر حسب واحد در لیتر)
Table 5- Effect of different levels of crude and heated milk thistle seed on liver enzyme activity in serum of
)broiler chickens at 35 days of age (U/l
تیمار غذایی
آالنین آمینوترانسفراز
آسپارتات آمینوترانسفراز
Aspartate aminotransferase

Alanine aminotrasferase

108.78a

35.30a

9510b

36.25ab

107.50a

33.21b

84.60b

29.40c

3.574
0.0007
 :SEMخطای معیار میانگینها

Dietary treatment
شاهد
Control
 0/4درصد بذر خام
0.4% crude seed
 0/4درصد بذر حرارتدیده
0.4% heated seed
 0/8درصد بذر حرارتدیده
0.8% heated seed
SEM
P-value

1.435
0.0008

 :a,b,cدر هر ستون میانگینهایی که فاقد حروف مشترک هستند ،با یکدیگر اختالف معنیداری دارند (.)P<0/05
mean value in a column not sharing a superscript are significantly different (P<0.05).

a, b,c

جدول -6تأثیر سطوح مختلف بذر خار مریم خام و حرارتدیده بر فراسنجههای سیستم ایمنی هومورال جوجههای گوشتی
در سن  42روزگی (بر حسب لگاریتم بر مبنای )2
Table 5- The effect of different levels of crude and heated milk thistle seed on humoral immunity parameters
)of broiler chickens at 42 days of age (log 2
تیمار غذایی
SRBC
IgG
IgM
Dietary treatment
شاهد
3.64c
2.64c
1.00
Control
 0/4درصد بذر خام
4.76ab
3.51ab
1.24
0.4% crude seed
 0/4درصد بذر حرارتدیده
4.26b
3.01bc
1.25
0.4% heated seed
 0/8درصد بذر حرارتدیده
4.89a
3.76a
1.12
0.8% heated seed
SEM
0.184
0.231
0.312
P-value
0.0018
0.0226
0.9301
 :SEMخطای معیار میانگینها
 :a,b,cدر هر ستون میانگینهایی که فاقد حروف مشترک هستند ،با یکدیگر اختالف معنیداری دارند (.)P<0/05
mean value in a column not sharing a superscript are significantly different (P<0.05).

a, b,c

بحث

خوراک مو جب کاهش وزن جو جه ها طی دوره آ غازین

نتایج این مطالعه نشرران داد که اسررتفاده از  0/4درصررد

شررد .مشرراهده چنین نتایجی در کنار مصرررف خوراک

خار مریم حرارتدیده در مقایسررره با  0/4درصرررد خار

یک سان میتواند گویای این مطلب با شد که احتماالً اعمال

مریم خام با عث افزایش ضرررر یب ت بد یل خوراک و در

حرارت موجب شده تا در این دوره ه ضم و جذب مواد

مقایسرره با گروه شرراهد عالوه بر افزایش ضررریب تبدیل

مغذی در دسرررتگاه گوارش صررردمه دیده و به دنبال آن

اثر بذر خار مریم خام و حرارتدیده بر عملکرد رشد و برخی از فراسنجههاي خونی و ایمنی هومورال جوجههاي گوشتی
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خوراک مصرررفی با بازدهی پایینی مورد اسررتفاده قرار

هم کاران  )2004و تتراکلر ید کربن (سرررون کاسررر یل و

گیرد (جدول  .)2با مصرف سطح باالتر بذر حرارتدیده،

همکرراران  )2011در جوجررههررای گوشرررتی افررت این

افزایش عددی مصرررف خوراک ( 196/2در مقابل 182/1

شاخصها در اثر آ سیب کبدی م شاهده می شود .با این

گرم) از کاهش وزن و افزایش ضرررر یب ت بد یل خوراک

استدالل ،افزایش غلظت سرمی آلبومین و پروتئین کل در

ممانعت کرده اسررت .بنابراین به نظر میرسررد طی دوره

اثر  0/4درصررد خار مریم حرارتدیده میتواند به عنوان

آغازین ،پاسرخ عملکرد رشرد پرنده به مصررف بذر خار

یک تأثیر مثبت در راسررتای حفا ت از کبد در نظر گرفته

مریم وابسرررته به سرررطح مصررررفی آن میباشرررد .نبود

شرررود .نتیجهای که لوتسرررنکو و همکاران ( )2008نیز با

گزارشی در خصوص مصرف خار مریم حرارتدیده در

مشاهده افزایش سطح پروتئین کل و آلبومین سرم خون

جیره ،مقای سه نتایج به د ستآمده را امکانپذیر نمیکند.

جوجهها در اثر مصرررف  0/6میلیگرم سرریلیمارین در

اما عدم مشاهده تغییر معنیدار در فراسنجههای عملکرد

کیلوگرم جیره به آن اذعان داشررتند .عدم مشرراهده چنین

رشد جوجهها طی دوره آزمایشی در اثر سطوح مختلف

پاسخی با سطح  0/8درصد خار مریم حرارتدیده ممکن

بذر خار مریم جیره با یافته های محققین دیگر همخوانی

اسررت به وابسررته بودن این پاسررخهای فیزیولوژیکی به

دارد (سررراچی و همکاران  2008و رشررریدی و همکاران

مقدار م صرف این گیاه و به تبع آن سیلیمارین مربوط

 .)2015البته در مقابل ،کاهش م صرف خوراک روزانه و

باشرررد (سررراللر و همکاران  .)2007عدم تأثیر سرررطوح

بهبود ضرررریب تبدیل خوراک جوجه ها با اسرررتفاده از

مختلف خار مریم بر سطح کل سترول سرم با یافتههای

سررطوح افزایشرری سرریلیمارین به عنوان مهمترین ماده

برخی از پژوهشررگران دیگر روی جوجه گوشررتی (فانی

موثره بذر خار مریم نیز گزارش شده است (مجاهد طلب

مکی و همکرراران  )2013و مرغ تخمگررذار (شرررالیی و

وهمکاران .)2013

حسرررینی  )2015موافق ولی با گزارش برخی دیگر که

برخالف یاف ته این آز مایش ،کاهش گلوکز سررررم خون

کاهش سررطح سرررمی کلسررترول جوجهها را با مصرررف

جوجه ها با مصررررف  0/5و  1درصرررد بذر خار مریم

بذر خار مریم م شاهده کردند ( ساچی و همکاران ،2008

تو سط فانی مکی و همکاران ( )2014گزارش شده ا ست.

رشیدی و همکاران  ،)2015مغایر است .دلیل این اختالف

اما مصررررف سررریلیمارین همانند این مطالعه بر سرررطح

میتوا ند مصررررف سرررطوح باالی بذر خار مریم در

سرمی گلوکز تأثیری نداشت (تدسکو و همکاران .)2004

گزارشهای اخیر باشررد .چه اینکه این نتیجه با مصرررف

در مطالعات انسررانی ،شررواهدی مبنی بر کاهش قند خون

سطوح باالی  1در صد بذر این گیاه در جیره دیده شده

در افراد مبتال به د یا بت نوع  2در اثر سررریلی مارین و

است .در آزمایشهای صورت گرفته ،غلظت تریگلیسرید

کاهش نیاز به تجویز انسررولین با منشررار خارجی وجود

سرم خون جوجهها به طور متفاوتی تحت تأثیر بذر خار

دارد (فالح حسینی و همکاران  ،2004آبناولی و همکاران

مریم قرار گرفته اسرررت .به طوری که همانند یافته این

 .)2010مشرررابه یافته های پژوهش حاضرررر ،عدم تغییر

مطالعه عدم تأثیر این فرا سنجه در جوجه گو شتی (فانی

غلظت پروتئین کل و آلبومین سرم خون جوجهها در اثر

مکی و همکرراران  )2013و مرغ تخمگررذار (شرررالیی و

م صرف بذر خار مریم خام تو سط فانی مکی و همکاران

حسینی  )2015م شاهده شده ا ست .اما در مقابل ،کاهش

( )2013هم ن شان داده شده ا ست .کاهش غلظت آلبومین

غلظت آن نیز با مصرف سطوح  1/5 ،0/5و  2درصد بذر

و پروتئین کل سرم خون معموالً به عنوان شاخ صی از

خار مریم در جیره گزارش شرررده اسرررت (رشررریدی و

آسررریبدیدگی بافت کبد مطرح اسرررت .به طوری که با

همکاران .)2015

مصررررف سرررمومی نظیر آفالتوکسرررین ( B1تدسرررکو و
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اندازهگیری فعالیت آنزیمهای آالنین آمینوترانسفراز و

کاهش رادیکالهای آزاد و پراکسیداسیون لیپیدها،

آسپارتات آمینوترانسفراز در سرم از مهمترین

مسدود کنندگی سموم آن با ممانعت از اتصال سموم به

شاخصهای بررسی آسیب کبدی است .آسپارتات

غشار سلولهای کبدی و آنتی فیبروتیک نیز موجب

آمینوترانسفراز به جزر کبد ،در بافتهای دیگر از جمله

مصون ماندن این سلولها از آسیب میشود (آبناولی و

قلب و عضله اسکلتی به میزان زیاد و در مغز ،پانکراس،

همکاران  .)2010عالوه بر آن ،نقش این ماده در ترمیم

شش و گلبولهای سفید و قرمز به میزان کمتری یافت

سلولهای صدمه دیده کبدی نیز نشان داده شده است

میشود .درحالی که آالنین آمینوترانسفراز در مقادیر

(لوپر .)1998

زیاد فقط در کبد یافت میشود و از اینرو معیار حساس-

مشابه نتایج به دست آمده ،مجاهد طلب و همکاران

تر و اختصاصیتری برای آسیب سلولی کبد میباشد

( )2013با استفاده از سطوح افزایشی سیلیمارین در

(لین و همکاران .)2008 ،فعالیت سرمی این آنزیمها در اثر

جیره جوجههای گوشتی افزایش تیتر آنتیبادی علیه

مصرف سموم توسط جوجهها و صدمه بافت کبد آنها

 SRBCو تیتر  IgGو عدم تغییر تیتر  IgMرا مشاهده

افزایش مییابد (سونکاسیل و همکاران  ،2011فانی مکی

کردند .اما در مقابل فانی مکی و همکاران ( )2013با

و همکاران  .)2014در مطالعه حاضر ،برخی از سطوح

مصرف  200میلیگرم بذر خارمریم در کیلوگرم جیره

مصرفی بذر خار مریم کاهش فعالیت این دو آنزیم کبدی

تغییر معنیداری را در فراسنجههای یاد شده مشاهده

را در پی داشت .این مشاهده با گزارش ساچی و همکاران

نکردند .نقش بذر خار مریم به عنوان عامل تقویت کننده

( )2008و در مورد آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز با

سیستم ایمنی در حضور عامل تضعیف کننده این سیستم

گزارش فانی مکی و همکاران ( )2014همخوانی دارد .با

(آفالتوکسین  )B1در جوجههای گوشتی هم نشان داده

این حال عدم تغییر فعالیت این آنزیمها در اثر بذر خار

شده است (چاند و همکاران  .)2011در آن مطالعه استفاده

مریم (فانی مکی و همکاران  )2013و سیلیمارین

از بذر خار مریم در جیره توانست از کاهش اوزان نسبی

(لوتسنکو و همکاران  )2008توسط محققین دیگر نیز

اندامهای سیستم ایمنی شامل بورس فابریسیوس،

گزارش شده است .مشاهده کاهش فعالیت آنزیمهای

تیموس و طحال در اثر آفالتوکسین ممانعت نماید .افزایش

کبدی و افزایش غلظت آلبومین و پروتئین کل سرم خون

آنتیبادی تولیدی در آزمایش حاضر به دنبال تزریق

جوجهها (جدول  )4توسط برخی از سطوح مصرفی بذر

آنتیژن  SRBCنشان میدهد که مواد موثره بذر خار

خار مریم میتواند بر نقش بالقوه این گیاه برای محافظت

مریم دارای قابلیت تأثیرگذاری بر گلبولهای سفید هستند

ال هم توسط محققین
از کبد گواه باشد .موضوعی که قب ً

که این نقش تحت تأثیر اعمال حرارت قرار نمیگیرد

دیگر به آن اذعان شده است (فالح حسینی و همکاران

(جدول  .)6البته گزارشهایی هم در خصوص تأثیر

 ،2004ساللر و همکاران 2007و آبناولی و همکاران

سیلیمارین بر گلبولهای سفید وجود دارد .به طوریکه

 .)2010به طوریکه ساللر و همکاران ( )2007با بررسی

در مطالعه آزمایشگاهی انجام شده افزایش محسوس

بیش از  700مقاله نشان دادند که سیلیمارین خار مریم

بیان آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در لمفوسیتهای

با مکانیسم پیچیدهای در غشار سلولی با تأثیر بر

بیماران مبتال به سیروز الکلی با دز درمانی سیلیمارین

پروتئینهای حامل و گیرندههای روی آن ،در سیتوپالسم

مشاهده شده (پرادهان و گیریش  )2006و یا وابسته

با ویژگی آنتیاکسیدانی و ضد سمی و نیز به واسطه

بودن فعالیت لمفوسیتها به دز مصرفی سیلیمارین هم

 DNAو  RNAبا دخالت در سنتز پروتئینها نقش خود

با مشاهده مهار فعالیت لمفوسیتهای  Tدر دز پایین و

را ایفار میکند .ویژگیهای آنتیاکسیدانی این ماده با

تحریک فرآیند التهابی در دز باال نشان داده شده است

87

اثر بذر خار مریم خام و حرارتدیده بر عملکرد رشد و برخی از فراسنجههاي خونی و ایمنی هومورال جوجههاي گوشتی

نتیجه گیری کلی

 وابسته بودن پاسخهای.)2003 ،(جانسون و همکاران

با توجه به اثرات مشابه بذرهای خام و حرارتدیده خار

فیزیولوژیکی به دز مصرفی سیلیمارین و نیز اثرات دو

مریم به نظر میرسد که مواد موثره این گیاه به اعمال

) نیز2007( گانه این ترکیب توسط ساللر و همکاران

 استفاده از. درجه سانتیگراد مقاوم میباشند80 حرارت

) با مرور2010(  آبناولی و همکاران.اذعان شده است

 به جزر،بذر خار مریم حرارتدیده و یا خام در جیره

منابع مختلف به نقش تعدیل کننده سیستم ایمنی و ضد

، درصد بذر حرارت دیده در دوره آغازین0/4 تأثیر سور

 عالوه بر.التهابی سیلیمارین در سلول اشاره کرده است

بر عملکرد رشد جوجههای گوشتی تأثیر معنیداری

 ممکن،تأثیر مستقیم سیلیمارین روی گلبولهای سفید

 مشاهده افزایش غلظت سرمی آلبومین و.نشان نداد

است بخشی از اثرات مفید این ترکیب بر سیستم ایمنی به

پروتئین کل به موازات کاهش آنزیمهای کبدی در اثر

 تصور بر این است.نقش آنتیاکسیدانی آن مربوط باشد

 نقش حمایتی این،برخی از سطوح مصرفی خار مریم

که ساختار فنلی سیلیمارین موجب میشود تا ترکیبات

 همچنین نقش تقویت.گیاه را بر عملکرد کبد نشان داد

پایداری از رادیکالهای آزاد هیدروکسیلی و اکسیژنی

کنندگی سیستم ایمنی در اثر بذر خار مریم با بهبود

 بنابراین.)2006 تشکیل شود (داس و واسودوان

.شاخصهای سیستم ایمنی هومورال مشاهده شد

سیلیمارین میتواند به عنوان آنتیاکسیدان با جلوگیری
از پراکسیداسیون لیپیدهای غشاهای بیولوژیکی و
افزایش قوام غشاها به تقویت سیستم دفاعی بدن کمک
.کند
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Abstract
Introduction: Milk thistle (MT) (Silybum marianum L.), as one of the famous medicinal plant,
belongs to Compositae family and is native for west and central Europe, and north of India (Zargari
1996). The plant is endemic for Iran too, and is grown in different parts of the country (Hassanloo et
al. 2001). A mix of flavonolignans called silymarin forms the main bioactive component of this plant
(Luper 1998). The content of silymarin in MT seeds collected from different zones of Iran varies from
6.9 to 27.1 mg/g of dry matter (Hassanloo et al. 2001). Supplementation of MT seed (Suchý et al.
2008, Rashidi et al. 2015) or silymarin (Schiavone et al. 2007) to the diet had no adverse effect on
broilers performance. However, adding the seed and silymarin to aflatoxin contaminated diets
prevented the deleterious effect of the toxin on broilers (Jamshidi et al. 2007, Chand et al. 2011).
Silymarin has anti inflammatory and immunomodulatory effects which its mechanisms of action has
been reviewed by Abenavoli et al. (2010). Addition of 200 mg/kg silymarin improved humoral
immune response of broiler (Mojahedtalab et al. 2013). Reduction of cholesterol, increase of HDLcholesterol (Rashidi et al. 2015), and decrease of alanin aminotransferas and aspartate amino
transferase (Suchý et al. 2008) in broilers serum have been also revealed. In a previous study, MT
seed, probably due to the presence of anti nutritional factors, decreased nutrients digestibility and
performance of broilers (Khatami 2015). Hence, in this study the heated and crude MT seed was
tested on broilers performance, some blood and humoral parameters.
Material and methods: A total of 256 one-day old broiler chicks (Ross 308) were randomly assigned
to four treatments with four replicates and 16 birds each. The experimental treatments including zero
(control), 0.4 percent crude, 0.4 percent heated and 0.8 percent heated MT seed were fed to broilers
for a period of 42 days. MT seed was collected from Moghan zone, Ardabil province of Iran. Heat
treatment of MT seed was performed using an oven (80 ˚C, 24 h). The experimental diets were
formulated to meet or exceed the nutrient requirements for starter (0-10), grower (11-24) and finisher
(25-42) phases (Table 1). The birds reared under standard conditions with free access to water and
feed for 23 hours per day. At the end of each feeding phases, feed intake (FI) and weight gain (WG)
of birds were recorded. Then using the data feed conversion ratio was calculated. To determine some
blood serum biochemical parameters using the commercial kits (Pars Azmoon, Tehran, Iran), two
birds (one male and one female) were bled from their wing vein on day 35. Two birds per cage were
also injected intramuscularly with sheep red blood cells (SRBC) (2.5% suspension in PBS, 0.2 ml/
chick) at 35 days of age. Determination of total antibody titer (against SRBC) and resistant antibody
to 2-mercaptoethanol (IgG) were done by hemagglutination assay following the blood sampling in
7th days after injection (Cheema et al 2003). IgM antibody level calculated from the difference
between the total antibody and the IgG. The data were subjected to statistical analyses using the
General Linear Model procedure of SAS software (SAS Institute, 2002). Duncan’s multiple range
test was used to compare the significant difference between the means.
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Results and discussion: Through the starter period (0-10 days), adding 0.4 percent heated MT seed
reduced WG and increased FCR of chickens (P<0.01). The birds on 0.8 percent heated seed had better
WG that those on 0.4 percent heated seed (P<0.01). However, throughout the grower, finisher and
whole experimental periods, none of performance parameters was affected by the treatments (Tables
2 and 3). The data obtained from the same level of heated and crude MT seed in starter phase indicated
that heat treatment induced lower efficiency of consumed feed probably due to the decreased nutrients
digestibility. In this period, the birds on 0.8 percent heated seed overcame their weight loss by
increasing the FI. Due to the lack of available data on treated MT seed, the comparison of obtained
data is difficult. However, no changes in growth performance of birds by MT seed, at the end of
experiment, are in keeping with other studies (Suchý et al 2008, Rashidi et al 2015). Addition of 0.4
percent heated MT seed increased the concentration of serum albumin (P<0.05) and total protein
(P<0.01). The concentration of glucose, total cholesterol and triglyceride was not affected by MT
seed compared with control (Table 4). Reduction of serum albumen and total protein levels is
considered as a sign for liver damage, for example, by exogenous toxins (Tedesco et al 2004,
Sonkusale et al 2011). The supportive effect of MT on liver due to enhancing these parameters have
been reported (Letsenco et al. 2008), as observed by 0.4 percent heated MT seed in this study too.
Although the result on cholesterol was in line with Fani Makki et al. (2013), the reduction of
cholesterol level has been shown by high level of MT seed (Suchý et al. 2008, Rashidi et al 2015).
The activities of alanine aminotransferase and aspartate aminotransferase were decreased by all and
some (0.4 percent of crude and 0.8 percent of heated) levels of MT seeds, respectively (P<0.01; Table
5). The reduction of these liver enzymes activity was in agreement with other studies (Suchý et al.
2008, Fani Makki et al 2014). Increased serum albumen and total protein in parallel to decreased liver
enzymes could be denoted the supportive role of MT. The fact that has been extensively reviewed by
Saller et al. (2007) and Abenavoli et al. (2010). Applying all levels of MT seed increased anti-SRBC
(P<0.01) and IgG titers (P<0.05), while had no effect on IgM titer (Table 6). Such results have been
also observed by Mojahedtalab et al. (2013). The findings indicated that the effect of MT seed on
leucocytes did not influenced by heat treatment. Beside the direct effect of silymarin on leucocytes
(Johnson et al 2003, Pradhan and Girish 2006), the immune modulatory effect observed in this study
can be explained by anti inflammatory (Abenavoli et al 2010) and antioxidant (Das and Vasudevan
2006) effects of silymarin as well.
Conclusion: The results showed that bioactive components of MT are resistant to heat treatment (80
°C, 24 h). Appling MT seed in broilers diet had no positive effect on growth performance, but
improved the performance of liver and humoral immunity.
Keywords: Liver enzymes, SRBC, Milk thistle, Serum albumin, Broiler chickens

