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  اثرات استفاده از آن در تغذيه طيور سرخارگل و
  

 نصير لندي

  دانشجوي كارشناسي ارشد علوم دامي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان و عضو باشگاه پژوهشگران 
  

  چكيده 
هاي آمريكايي تباراولين كساني بودند كه از گونه هاي  سرخارگل يكي از گياهان دارويي پر مصرف است هندي

،  E.Purpureaدر حال حاضر عمدتا . سرخارگل براي درمان سرفه ،برونشيت و ورم لوزه استفاده كردند
E.Pallida،E.Angustifolia    اگرچه فراورده هاي سرخارگل در تعدادي از مطالعات .براي اهداف دارويي استفاده مي شوند

دني وداخل آزمايشگاهي فعاليت تعديل كنندگي سيستم ايمني را از خود نشان دادند نوع ماده ي موثر ،زيست فراهمي داخل ب
،فعاليت فيزيولوژيك و ارتباط آن  با تندرستي موجود زنده كامال مفهوم نيستند تعدادي از مطالعات داللت بر استعداد 

ده ي رشد در دام و طيور را نشان مي دهند اما نتايج كامال قاطع نيستند سرخارگل براي تعديل سيستم ايمني واثر ترفيع دهن
عموما تفسير نتايج مطالعات و مقايسه آنها با يكديگر بسيار مشكل مي باشد زيرا فراورده هاي مورد مطالعه بطور گستردهاي در 

  . گونه مورد استفاده، طرز عصاره گيري و محتواي متفاوتند
  

 گل، تغذيه، صيور و داروي گياهيسرخار : كلمات كليدي

  
 : مقدمه

يكي از گياهان دارويي پر مصرف است كه بومي آمريكاي شمالي مي باشد اما امروزه به اروپا ،  Ehinacea)(سرخارگل
مناطق زير كشت سرخارگل در كل جهان چندين  2001جنوب آمريكا ، استراليا و ديگر مناطق جهان انتشار يافته است در سال 

هكتار گزارش شده است هندي هاي آمريكايي تبار اولين كساني بودند كه از گونه هاي سرخارگل براي درمان بيماريها هزار 
استفاده كردند ساقه هاي زير زميني و اندام هاي هوايي به عنوان اندامهاي مورد استفاده مطرح هستند تنتور يا عصاره در الكل 

  مان استفاده از عصاره تثبيت شده در الكل بسيار رايج است شكل هاي قوي مورد استفاده هستند در آل
فراورده هاي سرخارگل براي مصرف داخل بدني و استفاده خارج بدني مطرح هستند امروزه درمان هاي داخلي براي 
 درمان كمكي و پيشگيري از عفونت تكراري قسمت باالي لوله تنفسي و مشتقات لوله ادراري هستند و بصورت خارجي به

  عنوان يك ياور براي درمان زخم  هاي سطحي هستند 
 4جنس اكيناسه آ به خانواده آستراسه آ و زير خانواده آستروييده آ تعلق دارد جنس اكيناسه آ  اخيرا به :  توصيف گياه

ص درماني داراي خوا    E.Purpurea  ،E.Pallida،E.Angustifoliaواريته تقسيم بندي شده است كه سه گونه ي  8گونه و  
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سانتيمتر است ساقه ها به رنگ سبز يا قرمز ، بصورت  60-150گياهي علفي ،چند ساله و با حدود اتفاع  E.Purpureaهستند 
عمود و قدري شاخه دار هستند برگ ها بيضي شكل و يا در انتها نوك تيز با دندانه هاي متفاوت در لبه هاي آن است گل ها 

  اقه رشد مي كنند به صورت منفرد  و در انتهاي س
آلكاميدهاي ليپوفيليك ،مشتقات هيدروفيليك كافييك اسيد از جمله اكيناكوزيد و سينارين :تركيبات موجود در گياه 

،پلي ساكاريد و گليكوپروتيين به عنوان اجزا فعال مطرحند در كل پلي استيلنس ،فالوونوييد ،كمپاند روغن هاي ضروري و 
ين گياه مجزا شده اند تغييراتي كه در نوع و محتواي تركيبات وجود دارد  بستگي به واريته ،مرحله پيروليزيدين آلكالوييد از ا

كشت ،منطقه كشت ،قسمت مورد استفاده از گياه و پردازش محصوالت دارد به عنوان مثال پلي ساكاريدهاي موجود در 
اره الكلي وجود ندارند همچنين تركيبات ريشه عصاره مايع كه موجب تحريك سيستم ايمني غيراختصاصي مي شوند ، در عص

گياه در مقايسه با قسمتهاي هوايي آن بسيار متفاوت است به طوري كه ريشه داراي روغن هاي فرار و آلكالوييدهاي 
پيروليزيدين بيشتري نسبت به قسمت هاي هوايي گياه است اجزا فعال اندام هوايي شامل مشتقات كافييك اسيد و فروليك و 

  ساكاريد ها است  پلي
فعاليت ضد ميكروبي واضح و روشني براي گونه هاي سرخارگل توضيح داده نشده است فقط   : مطالعات برون تني

نمايش ضد ميكروبي پايين در آزمايشگاه نشان دادند عصاره ريشه و گل  Polyacetylenicاكيناكوزيد و تعدادي تركيبات 
  بر عليه كانديدا آلبيكنس و ساكارومايسس نشان دادند كه اين عمدتا ناشي از ارغواني در آزمايشگاه فعاليت ضد قارچي

ketoalkenes وketoalkynes  مي باشد عصاره هيدروفيليك ريشه يك فعاليت ضد ويروس مسلم را در آزمايشگاه نشان
  .داد

حريك سيستم سرخارگل بهترين گياه شناخته شده براي ت: اثر بخشي سرخارگل در رابطه با سيستم ايمني
ايمني است سرخارگل فعاليت سيستم ايمني غير اختصاصي را افزايش مي دهد به سخن ديگر بر خالف يك واكسن كه فقط بر 
عليه بيماري خاص فعاليت مي كند سرخارگل تمام سلول هاي مسول براي مبارزه همه نوعه با عفونت رافعال مي كند بر خالف 

ا مي كشد سرخارگل سيستم ايمني را در حمله كردن به باكتري ها و ويروس ها بيشتر كارا آنتي بيوتيك كه مستقيما باكتري ر
مي سازد بيشتر اثرات سرخارگل در ارتباط با تحريك فاگوسيتوز و كمك كردن به گلبول هاي سفيد و لنفوسيت ها جهت 

  اي سيستم ايمني را افزايش مي دهد حمله كردن به ميكروارگانيسم تجاوزگر است خصوصا سرخارگل تعداد و فعاليت سلوله
سرخارگل اثري مفيد در گلبول هاي سفيد خون كه به عنوان ماكروفاژ مي شناسيم :سرخارگل و گلبول هاي سفيد خون 

نشان داده است اين سلول ها خون و لنف را بوسيله ي بلعيدن و نابود كردن باكتري ها ،ويروس ها و ديگر )بزرگ خورنده (
ي بوسيله ي فرآيند فاگوسيتوز تصفيه مي كنند سرخارگل بوسيله ي افزايش توانايي ماكروفاژها جهت بلعيدن سلول هاي خارج

و نابودكردن مواد خارجي ، كه در اثر پلي ساكاريدها ،آلكاميدها و سيچوريك اسيد مي باشد در تصفيه بهتر خون نقش مهمي 
ر همكوشي دارند ديگر مطالعات فعاليت سرخارگل را بر ديگر گلبول را ايفا مي كند گفتني است كه اين سه تركيب بر  هم اث
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هاي سفيد خون كه به عنوان سلول هاي كشنده طبيعي مي شناسيم نشان داد ه اند سلول هاي كشنده طبيعي سلول هايي كه 
جهت افزايش تعداد سرطاني مي شوند يا با ويروس آلوده مي شوند را از بين مي برند در مطالعات اخير سرخارگل پتانسيل 

  سلول هاي كشنده طبيعي را نشان داده است 
دريك طرح آزمايشي اثر اضافه كردن پودر اندام هوايي گياه سرخارگل در صفات :  مطالعات در زمينه ي طيور

جوجه گوشتي با  350به گروه كنترل مكمل يونجه اضافه شده و . عملكردي جوجه هاي گوشتي مورد بررسي قرار گرفت
دوزهاي . هفته مورد بررسي قرار گرفتند 5درصد در طول  8/4و  2/4، 6/3، 3، 4/2، 8/1، 2/1،  6/0،  0اي مختلف دوزه

  )5(مختلف هيچ تفاوتي را از نظر صفات عملكردي نشان ندادند
گروه . دندمورد بررسي قرار دا 4/2و  0اثربخشي پودر اندام هوايي گياه سرخارگل را با دوزهاي ) 5(رودماير و همكاران 

گروهي كه سرخارگل دريافت مي كردند به . ميلي گرم بر كيلوگرم فالوومايسين دريافت مي كردند 10كنترل نيز به ميزان 
       طور معني داري مصرف غذا و وزن بدني پائين تري نسبت به گروه فالوومايسين داشتند

  
هاي  درصد را بر عملكرد جوجه 5/0و  1/0ياه سرخار گل هاي حاوي پودر اندام هوايي گ تأثير جيره)2(مياحي و همكاران 

 5/0و  1/0كردند و بقيه گروهها سطوح  گروه سطوح آزمايشي را تا دو هفته اول استفاده مي 2. گوشتي مورد بررسي قرار دادند
 42و  21زهاي ها در رو مقدار دان مصرفي، افزايش وزن و ضريب تبديل جوجه. كردند درصد را تا پايان آزمايش مصرف مي

ي اول پرورش تغذيه شده  درصد سرخارگل در دو هفته 1/0حاوي   مقدار دان مصرفي در گروهي كه با جيره. محاسبه شد
درصد سرخارگل  5/0درصد و  1/0هاي حاوي  هايي كه از جيره بودند بيشتر از گروه كنترل بود اما مقدار دان مصرفي جوجه

بهترين ضريب تبديل و . ي پرورش به طور معني داري كمتر از گروه شاهد بود ششم دوره ي سوم و تغذيه شدند در پايان هفته
افزودن سرخارگل به . درصد سرخارگل در كل دوره تغذيه شدند ديده شد 1/0ي حاوي  افزايش وزن در گروهي كه با جيره

  .     روزگي داشت 1-21گل در هاي گوشتي نسبت به مصرف سرخار روز پرورش اثر بهتري بر عملكرد جوجه 42جيره طي 
  
ها  گزارش كرد كه جيره هاي مكمل شد با پودر ريشه سرخارگل در جوجه هاي گوشتي كه كوكسيديوز در آن)  3(الن

و بعد از شروع مبارزه با ) قبل از مبارزه با كوكسيديوز(القا شده بود تا دو هفته اول زندگي اثر افزايشي در رشد داشت 
 1/0در ضمن اين مطالعه در دو سطح . ه اثر كوكسيديوز در كاهش وزن و آسيب روده اي جلوگيري كردكوكسيديوز از توسع

     .درصد نشان داد 5/0درصد استفاده شد كه بهترين نتيجه را تيمار  5/0درصد و 
وجه يك روزه قطعه ج 100اي كه هدف آن تأثير سرخارگل بر توليد پادتن بر ضد واكسن آنفوالنزاي طيور بود  در مطالعه

ها بجز گروه  ها واكسن هاي رايج تجويز گرديد در روز هشتم پرورش به تمام گروه ي جوجه به چهار گروه تقسيم شدند به همه
تجويز شد  گروه دوم با دريافت واكسن آنفوالنزا به عنوان گروه كنترل نگهداري  H9N2تحت تيپ  Aيك واكسن آنفوالنزاي 

درصد از پودر خشك شده اندام هوايي گياه  5/0درصد و درگروه چهارم به مقدار  1/0ن گرديد در گروه سوم به ميزا
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ها خورانده شد در روز صفر، هشتم، بيست و يكم و چهل و دوم پس  سرخارگل اضافه شد و اين جيره در دو هفته اول به جوجه
و واكسينه شده به طور معني داري عيار پادتن  از تلقيح واكسن از وريد بال خونگيري شد و سرخارگل در مقايسه با گروه شاهد

    ).1(درصد تأثير بيشتري داشت 1/0را افزايش داد و مقدار نيم درصد سرخارگل نيز به طور معني داري از مقدار 
  

در تعدادي از مطالعات سرخارگل اثر تعديل كنندگي بر سيستم ايمني را نشان داده است ولي نتايج مطالعات :بحث
ام شده كامال قاطع نيستند تعداد مطالعات درباره ي بهبود سيستم ايمني و اثر ترفيع دهنده ي محدود است و همچنين كلينكي انج

در تعدادي از مطالعات اثر ترفيع دهنده ي رشد مشاهده نشد در صورتي كه در تعدادي از .در اين مورد نتايج كامال قاطع نيستند 
ي و همچنين يك اثر مثبت در سيستم ايمني مشاهده شد عموما تفسير نتايج مطالعات مطالعات ديگر افزايش ضريب تبديل غذاي

مشكل است زيرا فراورده هاي مورد مطالعه به طور گسترده اي در گونه ،طرز عصاره گيري و محتوا و تركيب متفاوتند در 
 .دنتيجه نياز به مطالعات بيشتر با فراورده ي مشخص و مادهي موثر مشخص مطرح مي باش
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Abstract  

Echinacea purpurea is a medicinal plant that use more than other medicinal plants. American Indians 
were the first to use Echinacea species for many different disease, including cough ,sore throat and 
tonsillitis .At present ,mainly E.purpurea,E.angustifolia and E.pallida use as medicinal plants .However 
the immunomodulatory activity of Echinacea preparations has been indicated  in many in vitro and vivo 
studied , the nature of active constituents ,bioavailability , pharmacokinetics, physiologic action and their 
contact for animal health are not yet fully understood.The some of studies demonstrated  
immunomodulatory and growth promoting effects but results are not conclusive .Generally it is difficult 
to comment and compare trial results because tested preparations widely differin used species ,extraction 
procedure and content of juice. 
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