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ارزیابی پاسخ فاز حاد متعاقب درمان کمپلکس تنفسی تجربی جوجههای گوشتی با
داروهای گیاهی بهصورت انفرادی یا ترکیب با آنتیبیوتیک
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چکیده
بیماری های تنفسی طیور یکی از علل اصلی مرگ و میر طیور و عامل ضررهای اقتصادی به صنعت طیور هستند .آنتییبیوتیی هیا و
داروهای کاهشدهندهی عالئم و جراحات تنفسی برای کنترل بیماریهای تنفسی بهصورت وسیعی تجویز میگردند .پروتئینهای فاز حاد،
گروهی از پروتئینهای خون هستند که در کبد سنتز میشوند و در التهابها و عفونتهای مختلف در سرم خون افزایش مییابند .در ایین
مطالعه تجربی ،تأثیر داروهای مختلف به نامهای تجاری منتوفین ،ارومکس و بیوبرون (آزمون  )5به تنهیایی و ییا همیراه بیا آنتییبیوتیی
(آزمون  )2در درمان کمپلکس تنفسی ویروسی جوجههای گوشتی ناشی از  H9N2 AIV+IBVبر برخی پروتئینهای فاز حاد و شاخصهای
مرتبط با التهاب بررسی شد .میزان هاپتوگلوبین ،سرم آمیلوئید  ،Aاووترانسفرین ،اسید سیالی تام ،اسید سیالی متصل به لیپیید ،اسیید
سیالی متصل به پروتئین و آدنوزین دآمیناز در گروههای تحت چالش نسبت به گروه کنترل منفی افزایش معنیداری داشیت .درمیان بیا
تمام داروهای مورد استفاده در گروههای آزمون اول در مقایسه با گروه کنترل مثبت تیأثیر معنییداری در مییزان پیروتئینهیای فیاز حیاد
نداشت .در آزمون دوم استفاده از انروفلوکساسین بهصورت ترکیبی با داروهای آزمون اول ،تأثیر معنیداری بر میزان پروتئینهای فیاز حیاد
نداشتند .نتیجهگیری کلی این که ،به نظر میرسد این داروهای گیاهی به تنهایی یا در ترکیب با انروفلوکساسین تأثیری بر رونید بیمیاری-
زائی بیماری مرتبط با تولید پروتئینهای فاز حاد ندارد.
واژههای کلیدی :کمپلکس تنفسی ،برونشیت ،آنفلوانزا ،پروتئینهای فاز حاد.

مقدمه
پروتئینهای فاز حاد ،گروهی از پیروتئینهیای خیون
هستند که بهعنوان بخشی از پاسخ فاز حاد ،در کبد سنتز
میشوند .این پروتئینها بیهعنیوان پاسیخ یییر اختصاصیی
سیستمی ایمنیی ااتیی ،در مقابیل اخیتالل موضیعی ییا
سیستمی ناشیی از ضیربه ،عفونیت ،اسیتر  ،جراحیی و
نئوپالزی ،برای برقراری مجدد وضعیت طبیعیی و بهبیودی
عمل میکنند .سرم آمیلوئید  Aو اووترانسیفرین در خیالل
فرآیند التهاب ییا اسیتر تولیید مییشیوند ( 51و .)05در
محل عفونت یا آسیب بافتی ،سیتوکینهای پیش التهابی و

پپتیدهای میانجی ،توسط سلولهایی که نقیش کلییدی در
پاسخ ایمنی و التهابی ایفا میکنند ،ترشح میشیوند ()15؛
اگرچه کبد بهعنوان اصلیترین منبع پروتئینهای فاز حیاد
در نظر گرفته میشوند ،اما ممکین اسیت در انیدامهیا و ییا
بافتهای دیگری نیز تولید شوند ( .)09پیروتئینهیای فیاز
حییاد شییاخص فیزیولواییی ارزیییابی سییالمت و آسییایش
حیوانات است و امکان تشیخیص و پییشآگهیی درمیان را
فراهم میسازد ( )55که استفاده هدفمنید از دارو و درمیان
را امکانپذیر میکند ( .)28در پیووهشهیای مختلیف روی
جوجههای گوشتی ،تأثیر محرومیت یذایی ،دمای محیط و
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تراکم گله بر سطح پروتئینهای فاز حیاد نشیان داده شیده
است ( 53و  .)58در سالهای اخییر ،شییوب بیمیاریهیای
تنفسی در گلههای تجاری گوشتی ،ضرر اقتصادی فراوانیی
به صنعت طیور ایران وارد کرده اسیت .وییرو آنفلیونزای
طییییور  H9N2و  ،H5N1وییییرو برونشییییت عفیییونی و
نیوکاسل به فراوانی از گلیههیای گوشیتی جداسیازی شیده
است ( .)21این عوامل بیماریزا ،بیه تنهیایی ییا همیراه بیا
دیگر عوامیل ،ایجیاد بیمیاری مییکننید و تیأثیر زییانبیار
اقتصادی قابل توجهی دارنید ( .)01درگییری جوجیههیای
گوشتی با ویرو برونشیت عفونی ،سبب افزایش معنیدار
سرم آمیلوئید  ،Aهاپتوگلوبین و اسید سییالی مییگیردد
( .)0در جوجههای آلوده به ویرو بیور عفیونی ،مییزان
سرم آمیلوئید آ بهطور قابل توجهی افزایش مییابید (.)59
داروهای گیاهی در سالهای اخیر بهعنوان درمیان مکمیل
برای بیماریهیای مختلفیی در کیانون توجیه هسیتند (.)5
اسانسهای گیاهی ترکیبی از هیدروکربنهای اشباب و یییر
اشباب ،آلدئیدها ،استر ،اتر ،کتونها و اکسید فنیول و تیرپن
هستند که بوی خاصی ایجاد میکنند .داروهیای گییاهی از
ترکیب اسانسها یا روینهای فرار گیاهان مختلفی از قبیل
اکالیپتو  ،نعنا ،آویشن ،لیمو ،رزمیاری و  ...سیاخته میی-
شوند .اکالیپتول ی اکسید ترپونوئید است که در بسییاری
از داروهییای گیییاهی یافییت م ییشییود .عصییاره اکییالیپتو
دارای 81-31درصد سینئول است ( .)1عالوه بیر خاصییت
شلکنندگی عضالت توسط  5.8سینئول ،در شرایط داخل
بدن با کیاهش تولیید متابولییتهیای آراشییدونی اسیید،
اثرات ضد التهابی نیز دارد ( .)23اثرات ضیدالتهابی ،آنتیی-
اکسیدانی ،ضد باکتریایی و ضد تکثیری عصاره اکیالیپتو
نیز گزارش شده است ( .)5در روین نعناب حدود  00درصد
منتول وجود دارد که دارای خواص دیگری از قبیل فعالیت
آنتیاکسیدانی ،ضد التهابی ،ضد بیاکتری ،قیار و وییرو
نییز اسیت ( .)8در بررسییهیای مختلفیی ،کیارایی بیالینی
فرآورده هیای گییاهی ارزییابی شیده اسیت و مصیر ایین
فرآودهها در صنعت طیور همچنان ادامه دارد ( .)2تیاکنون
مطالعییه خاصییی دربییاره ت یأثیر کمییپلکس تنفسییی جوجییه
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گوشتی و همچنین درمان با فرآوردههای گییاهی رایی در
صنعت طیور بر میزان پروتئینهای فاز حاد صورت نگرفتیه
اسییت .در اییین بررسییی داروهییای منتییوفین ،آرومکییس و
بیوبرون بهصورت تنها و ییا همیراه بیا انروفلوکساسیین 51
درصد (شرکت کیمیافام) برای درمان جوجههیای گوشیتی
مبتال به کمپلکس تنفسی استفاده شید .ترکییب منتیوفین
شامل  51درصد روین اکالیپتو  51 ،درصد منتول و 55
درصد میایع حلیال و  03درصید سیاپونین اسیت .ترکییب
آرومکس شامل رویین اکیالیپتو  ،نعنیا و آویشین اسیت.
بیوبرون حیاوی رویینهیای و عصیاره هیای گییاهی معطیر
(اکالیپتو  ،رزماری ،بابونه ،کاج و پوست لیمو) و ویتیامین
 Cاست .هد از تحقیق حاضر ،ارزیابی پیروتئینهیای فیاز
حاد مثبت (هاپتوگلوبین ،سرم آمیلوئید آ و اووترانسفرین)،
پروتئین فاز حاد منفی (آلبومین) ،برخی فاکتورهای مرتبط
با التهیاب (آدنیوزین دآمینیاز ،اسیید سییالی تیام ،اسیید
سیالی متصل به لیپید  ،اسید سیالی متصل به پروتئین
و پروتئین تام سرم) متعاقب چالش همزمیان وییرو هیای
آنفلونزای کم حدت ( )H9N2و برونشیت عفیونی و تجیویز
داروهای مختلف بر میزان آنها میباشد.
مواد و روش کار
تعداد  281قطعه جوجیه یی روزه گوشیتی سیویهی
هوبارد خریداری و به دانشکده دامپزشکی دانشیگاه شییراز
منتقل گردید .اصول بهداشتی و کلییه تمهییدات مزم بیه-
منظور جلوگیری از آلودگی جوجیههیا بیه هیر نیوب عامیل
بیماریزا در زمان انتقال و در طیول دوره پیرورش بیهکیار
گرفته شد .در خالل دوران پرورش از هیچ واکسن زنده ییا
کشتهای استفاده نشد .برای تغذیه در طی این دوره از دان
پلت با فرمیول مخصیوص ماکییان گوشیتی اسیتفاده شید.
جوجهها به  8گروه آزمایشی (هر گروه  51قطعیه) تقسییم
شدند (جدول  )5و در شرایط کامالً یکسان پرورش یافتند.
هر تیمار دارای ی تکرار و در هر تیمار 51 ،قطعه جوجیه
قرار گرفت.
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جدول  -1گروههای چالشیافته در آزمون اول و دوم

شاهد
آزمون 5

آزمون 2

2

1

گروه

چالش

شاهد منفی
شاهد مثبت

عدم چالش

-

AIV H9N2+IBV

-

T1

AIV H9N2+IBV

T2

AIV H9N2+IBV

T3

AIV H9N2+IBV

G1

AIV H9N2+IBV

G2

AIV H9N2+IBV

G3

AIV H9N2+IBV

منتوفین
آرومکس
بیوبرون
منتوفین +انروفلوکساسین
آرومکس +انروفلوکساسین
بیوبرون +انروفلوکساسین

( IBV -5ویرو برونشیت عفونی جدایه ) )IRFIBV32 (793/Bو ( AIV H9N2ویرو
 -2درمان طبق توصیه شرکت سازنده و به مدت  1روز ادامه یافت.

ویرو های برونشیت عفونی جدایه  IRFIBV32و آنفلیونزا
 ،)A/Chicken/Iran/772/1998( H9N2جداشیده از میزارب
استان فار در این مطالعه بیرای چیالش اسیتفاده شیدند.
مایع آمنتویی حاوی هر ویرو به صیورت مجیزا پیس از
آمادهسازی ،در تخم مرغ جنیندار  9روزه تلقیح گردید .دو
سیسی مایع آمنتوئی حاوی هر ویرو  ،با ی سیسیی
آنتیبیوتی پنییسییلین -استرپتومایسیین ( 5111واحید
پنییسیییلین 5111 +میلیییگییرم استرپتومایسییین در یی
میلیلیتر) مخلوط گردید و  1/2میلیلیتر از مخلوط حاصل
به حفره آمنتوئی تخم مرغ تلقیح و پیس از نگیهداری در
دمای  53/1درجه سانتیگراد بهمدت  08سیاعت ،آنهیا را
از دستگاه انکوباتور خارج کرده و پس از سرد کردن ،میایع
آمنتوئی آنها برداشت شد ،سپس با استفاده از روش رید
و مییانش )EID50/ml ، (Reed and Muench method
ویرو محاسبه گردیید ( .)01وییرو برونشییت عفیونی
جدایه  IRFIBV32و آنفلونزا  H9N2در سن  21روزگی به
جوجههای گروه آزمایش بهجز گروه شاهد منفیی بیه روش
قطره بینی و قطیره چشیمی ( 11میکرولیتیر چشیم و 11
میکرولیتر بینی) تلقیح شد ،بهطیوریکیه هیر پرنیده 511
میکرولیتییر مییایع آمنتوئی ی حییاوی ویییرو برونش ییت و
آنفلییونزا بییه ترتیییب حییاوی  51 1.5و EID50/ml 513.5
دریافت کرد .بهمحض مشاهده نشانیهیای بیالینی بیمیاری
در روز بعد از چالش ،درمان گروهها اعمال شد .طیول دوره
درمان دارویی  1روز بود .دوزاا داروهیا و آنتییبیوتیی بیر
اسا دستورالعمل شرکت سیازنده بیهصیورت زییر اسیت:

درمان

آنفلونزا ).) A/Chicken/Iran/SH-110/99 (H9N2

انروفلوکساسییین  51درص ید (کیمیییا ،ایییران) بییا دوز ی ی
سیسی در ی لیتر آب ،منتوفین ( ، EWABOآلمیان) بیا
دوز ی سیسی در  1لیتر آب ،آرومکس ( ،Xvetآلمان) با
دوز  2سیسی در  51لیتر آب ،بییوبرون (زاگیر فارمید،
ایران) با دوز  5سیسی در  2لیتر آب آشامیدنی .در سنین
 55 ،28 ،21 ،21و  50روزگی نمونههای خون از هر گیروه
(پن جوجه در هر مرحله) از طریق ورید وداج اخذ گردید.
نمونههای خون بهصورت تقریباً افقیی ،بیرای  8سیاعت در
دمای اتاق و بهصورت عمودی برای یی شیب در یخچیال
نگهداری گردیدند .سرمهای حاصل ،با سرعت  5111دور
در دقیقه به مدت  1دقیقه سانتریفوا شدند ،سیپس سیرم-
هییای شییفا و عییاری از هرگونییه گلبییول قرمییز در درون
میکروتیوب تا زمان انجیام آزمیایش در دمیای  -21درجیه
سانتیگراد نگهداری گردیدند.
اندازهگیری پروتئینهای فاز حاد شامل هاپتوگلوبین ،سیرم
آمیلوئید  Aو اووترانسفرین بیه روش الییزای سیاندویچی و
کیتهای شرکت کریستال دی بیوتی سیاخت شیانگهای
چییین (Shanghai Crystal Day Biotech, Shanghai,
) ،Chinaبا دستگاه الییزا رییدر کانورجنیت سیاخت کشیور
آلمان ) (ELISA reader, Convergent, Germanyانیدازه-
گیییری شییدند .انییدازهگیییری آدنییوزین دآمینییاز بییه روش
آنزیمی -کالری متیری و بیا اسیتفاده از کییت ( Diazyme
 )Laboratories, Gregg Court, California, USAصیورت
گرفت .اندازهگییری پیروتئین تیام سیرم بیه روش بییوره و
آلبومین سرم بیه روش برومیوکرزول گیرین بیا اسیتفاده از
5
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کیتهای تجاری ساخت شرکت پار آزمون کشور اییران
و دستگاه اتوآنامیزر بیوشیمی آلفا کالسی ساخت کشیور
ایران انجام شد ( .)51اسید سیالی تیام و اسیید سییالی
متصل به لیپید به روش اسید تیوباربیتوری انیدازهگییری
شدند ( .)51اسید سیالی متصیل بیه پیروتئین از تفیاوت
اسید سیالی تام و اسید سیالی متصل به لیپید بهدسیت
آمد.
نتای بهدست آمده با نرمافزار  SPSSنسخه  53و بیه روش
تست توکی ( )Tukey testبا درجیهی اطمینیان  91درصید
تجزیه و تحلیل آماری شد.

نتایج
نتای بیهدسیت آمیده از انیدازهگییری هیاپتوگلوبین ،سیرم
آمیلوئید  Aو اووترانسفرین در جیداول  2تیا  0ارائیه شیده
است .میزان هاپتوگلوبین سرم در گروههای تحت چالش با
ویرو برونشیت عفونی و آنفلوانزای  H9N2در روزهای ،5
 1و  9بعد از چالش در مقایسه با گیروه کنتیرل بیهصیورت
قابل توجهی افیزایش یافیت .سیطح هیاپتوگلوبین سیرم در
گروههای تحت درمان با داروهای گیاهی یا همراه با آنتیی-
بیوتی  ،تفاوت معنیداری با گروه کنترل مثبت نداشت.

جدول  -2میزان هاپتوگلوبولین ( g/Lمیانگین  ±انحرا استاندارد) در روزهای آزمایش در گروههای تحت چالش

روزهای پس از عفونت

گروهها
کنترل منفی
کنترل مثبت
منتوفین
ارومکس.
بیوبرون.
منتوفین +انروفلوکساسین
ارومکس +انروفلوکساسین
بیوبرون +انروفلوکساسین

1

5

5

1

9

1/18±1/11 a
1/18±1/11 a
1/13±1/11 a
1/18±1/11 a
1/13±1/11 a
1/13±1/11 a
1/18±1/11 a
1/13±1/11 a

1/13±1/11 a
1/19±1/15 a
1/19±1/15 a
1/18±1/15 a
1/19±1/15 a
1/18±1/15 a
1/19±1/15 a
1/18±1/15 a

1/18±1/11 a
1/55±1/11 a
1/55±1/11 a
1/55±1/11 a
1/55±1/11 a
1/55±1/11 a
1/55±1/11 a
1/55±1/11 a

1/18±1/11 a
1/52±1/11 b
1/55±1/11 b
1/55±1/11 b
1/55±1/11 a
1/52±1/11 a
1/52±1/11 a
1/52±1/11 a

1/18±1/11 a
1/52±1/11 b
1/55±1/11 b
1/55±1/11 b
1/55±1/11 b
1/52±1/11 b
1/52±1/15 b
1/52±1/15 b

حرو متین متفاوت در هر ستون ،نشاندهنده معنیداری در سطح  P< 1/11میباشد.

جدول  -3میزان اووترانسفرین ( µg/mlمیانگین  ±انحرا استاندارد) در روزهای آزمایش در گروههای تحت چالش

روزهای پس از عفونت

گروهها
کنترل منفی
کنترل مثبت
منتوفین
ارومکس.
بیوبرون.
منتوفین +انروفلوکساسین
ارومکس +انروفلوکساسین
بیوبرون +انروفلوکساسین.

1

5

5

1

9

5/25±1/58 a
5/20±1/59 a
5/25±1/21 a
5/25±1/58 a
5/25±1/21 a
5/25±1/21 a
5/25±1/59 a
5/25±1/25 a

5/20±1/53 a
2/03±1/53 b
2/00±1/59 b
2/03±1/58 b
2/00±1/00 b
2/01±1/58 b
2/01±1/05 b
2/01±1/01 b

5/21±1/58 a
0/80±1/11 b
0/81±1/13 b
0/81±1/31 b
0/89±1/35 b
0/38±1/15 b
0/80±1/31 b
0/82±1/38 b

5/21±1/22 a
0/81±1/11 b
0/93±1/31 b
1/11±1/30 b
1/15±1/30 b
0/91±1/10 b
0/95±1/15 b
0/90±1/12 b

5/22±1/25 a
0/89±1/10 b
1/11±1/31 b
1/10±1/35 b
1/18±1/35 b
0/95±1/10 b
0/92±1/15 b
0/90±1/10 b

حرو متین متفاوت در هر ستون ،نشاندهنده معنیداری در سطح  P< 1/11است.
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جدول  -4میزان سرم آمیلوئید ( µg/ml Aمیانگین  ±انحرا استاندارد) در روزهای آزمایش در گروههای تحت چالش

روزهای پس از عفونت

گروهها
1
کنترل منفی
کنترل مثبت
منتوفین
ارومکس.
بیوبرون.
منتوفین +انروفلوکساسین
ارومکس +انروفلوکساسین
بیوبرون +انروفلوکساسین.

5

5/01±1/11 a
5/01±1/11 a
5/00±1/11 a
5/00±1/11 a
5/01±1/11 a
5/00±1/11 a
5/01±1/11 a
5/00±1/11 a

5

a

1

a

5/01±1/11
5/83±1/15 b
5/83±1/15 b
5/83±1/15 b
5/83±1/15 b
5/83±1/12 b
5/83±1/12 b
5/83±1/15 b

5/01±1/11
2/83±1/11 b
2/83±1/11 b
2/83±1/19 b
2/83±1/11 b
2/83±1/15 b
2/83±1/15 b
2/83±1/11 b

a

5/01±1/11
5/83±1/13 b
5/83±1/10 b
5/83±1/12 b
5/83±1/15 b
5/83±1/13 b
5/83±1/13 b
5/83±1/18 b

9
a

5/00±1/15
5/83±1/11 b
5/83±1/10 b
5/83±1/15 b
5/83±1/11 b
5/83±1/11 b
5/83±1/19 b
5/83±1/19 b

حرو متین متفاوت در هر ستون ،نشاندهنده معنیداری در سطح  P< 1/11است.

مقادیر آدنوزین دآمیناز ،پروتئین تام سرم و آلبومین در
جداول  1تا  3ارائه شده است .همانگونه که دیده میشود،
در روز بعد از چالش میزان آدنوزین دآمیناز سرم در گروه-
های تحت چیالش ،افیزایش یافتیه و در گیروههیای تحیت
درمان با منتوفین ،بیوبرون و آرومکس (بهصیورت انفیرادی
یا همراه با آنتیبیوتی ) ،در روز  1به حداکثر مییزان خیود
رسیده است .میزان آدنیوزین دآمینیاز در روزهیای بعید از
چالش در تمام گروههای آلوده شده نسبت به گروه کنتیرل
منفی بهطور معنیداری افزایش یافته است .تفیاوت مییزان
آدنوزین دآمیناز بین گروههای تحت درمان و گروه کنتیرل
مثبت در روزهای بعد از چالش معنیدار نبود.

میزان سرم آمیلوئیید Aدر گیروههیای چیالشیافتیه در
مقایسه با گیروه کنتیرل در روز  5بعید از چیالش افیزایش
یافت و در گروههای تحت درمان بیا منتیوفین ،بییوبرون و
آرومکس در روز  1بعد چالش بهمیزان حداکثر خود رسیید
که از نظر آماری با سایر گروههای تحیت درمیان معنییدار
نبود .تفاوت معنیداری بین گروههای تحت درمان و گیروه
کنترل مثبت در روزهای بعد از چالش دیده نشد.
میزان اووترانسفرین در گروههای تحیت چیالش در روز
بعد از چالش افزایش و در روز  5بیه حیداکثر مییزان خیود
رسید و تا روز  9نیز در سیطح بیامیی حفی شید .تفیاوت
معنیداری بین گروههای تحت درمان و گروه کنترل مثبت
مشاهده نشد.

جدول  -5میزان پروتئین تام ( g/dLمیانگین  ±انحرا استاندارد) در روزهای آزمایش در گروههای تحت چالش

گروهها
کنترل منفی
کنترل مثبت
منتوفین
ارومکس.
بیوبرون.
منتوفین +انروفلوکساسین
ارومکس +انروفلوکساسین
بیوبرون +انروفلوکساسین

روزهای پس از عفونت
1

5

5

1

9

1/15±1/19 a
1/10±1/51 a
1/15±1/19 a
1/15±1/51 a
1/12±1/18 a
1/10±1/19 a
1/15±1/18 a
1/12±1/18 a

1/11±1/19 a
1/59±1/55 b
1/21±1/52 b
1/59±1/55 b
1/58±1/52 b
1/58±1/52 b
1/51±1/55 b
1/53±1/55 b

1/15±1/51 a
1/52±1/52 b
1/52±1/52 b
1/52±1/52 b
1/55±1/50 b
1/51±1/55 b
1/55±1/52 b
1/52±1/55 b

1/10±1/51 a
1/29±1/51 b
1/51±1/55 b
1/51±1/51 b
1/53±1/51 b
1/52±1/55 b
1/52±1/53 b
1/55±1/53 b

1/12±1/13 a
1/51±1/53 b
1/59±1/51 b
1/58±1/50 b
1/59±1/51 b
1/52±1/51 b
1/52±1/51 b
1/51±1/50 b

حرو متین متفاوت در هر ستون ،نشاندهنده معنیداری در سطح  P< 1/11است.
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جدول  -6میزان آلبومین ( g/Lمیانگین ±انحرا استاندارد) در روزهای آزمایش در گروههای تحت چالش

روزهای پس از عفونت

گروهها
1
کنترل منفی
کنترل مثبت
منتوفین
ارومکس
بیوبرون
منتوفین +انروفلوکساسین
ارومکس +انروفلوکساسین
بیوبرون +انروفلوکساسین

01/33±5/00 a
01/92±5/21 a
01/95±5/33 a
01/95±5/08 a
01/50±5/85 a
01/95±5/19 a
01/11±5/58 a
01/09±5/15 a

5

5
a

a

01/85±5/11
58/39±5/80b
58/95±5/13 b
58/10±2/11 b
58/39±5/80b
58/39±5/80b
59/13±2/58b
58/11±2/50b

01/38±5/03
01/15±2/23 b
01/81±2/50 b
01/55±2/58b
01/93±2/05b
01/11±2/58 b
01/33±2/29b
01/09±2/55b

1
a

01/91±5/93
59/21±5/10 b
58/08±5/81b
58/52±5/18b
58/11±5/11 b
59/10±5/32b
59/52±5/33b
59/50±5/38b

9
a

01/51±5/52
58/88±2/12b
58/50±2/11b
58/01±2/51 b
58/21±2/59 b
58/18±5/82 b
58/12±5/95b
58/11±5/88 b

حرو متین متفاوت در هر ستون ،نشاندهنده معنیداری در سطح  P< 1/11است.

جدول  -7میزان آدنوزین دآمیناز ( U/Lمیانگین  ±انحرا استاندارد) در روزهای آزمایش در گروههای تحت چالش

روزهای پس از عفونت

گروهها
کنترل منفی
کنترل مثبت
منتوفین
ارومکس
بیوبرون
منتوفین +انروفلوکساسین
ارومکس +انروفلوکساسین
بیوبرون +انروفلوکساسین

1

5

5

1

9

9/83±5/80 a
51/25±5/12 a
51/25±5/13 a
51/05±5/11 a
51/51±2/11 a
51/02±5/99 a
51/01±2/50 a
51/51±2/21 a

9/80±5/31 a
55/95±1/18 b
52/21±1/99 b
52/11±1/31 b
50/55±1/90 b
50/58±1/25 b
50/10±3/51 b
50/13±1/51 b

9/11±5/91 a
58/00±0/51 b
58/59±0/95 b
58/25±5/12 b
59/51±0/05 b
58/19±1/31 b
53/00±0/59 b
58/25±0/88 b

9/11±5/83 a
58/55±0/29 b
01/25±0/38 b
01/58±0/39 b
01/02±0/33 b
58/51±0/21 b
58/01±0/28 b
58/03±0/51 b

51/05±5/10 a
58/51±0/09 b
01/51±0/31 b
01/09±0/38 b
01/03±0/31 b
58/50±0/09 b
58/58±0/09 b
58/00±0/08 b

حرو متین متفاوت در هر ستون ،نشاندهنده معنیداری در سطح  P< 1/11است.

میزان پروتئین تام سرم در روزهیای بعید از چیالش در
گروههای آلوده شده نسبت به گروه کنترل منفیی بیهطیور
معنیداری بیشیتر بیود .در کلییه روزهیای بعید از چیالش،
تفاوت معنیداری بین گیروههیای تحیت درمیان و کنتیرل
مثبت مشاهده نشد.
مییزان آلبیومین سیرم در روزهیای  1 ،5 ،5و  9بعیید از
چالش در کلیه گروههای تحت درمان و کنترل مثبیت بیه-
طور معنیداری کمتر از گروه کنتیرل منفیی بیود .تفیاوت
معنیداری بین گروههای تحت درمان و گروه کنترل مثبت

8

مشاهده نشد.
همانگونه که در جداول  8تیا  51مشیاهده مییشیود،
میزان اسید سیالی تام ،اسید سیالی متصل بیه لیپیید و
اسید سیالی متصل به پرتئین در گروههای چیالشیافتیه
در روز بعد از چالش بهطور معنیداری افیزایش یافتیه و در
روز  9به میزان حداکثر خود رسیده است .ایین مقیادیر در
گروههای تحت درمان در مقایسه با گروه کنترل مثبیت در
روزهای پس از چالش ،تفاوت معنیداری نداشت.

دوره  - 51شماره 5
بهار و تابستان 5011

جدول  -8میزان سیالی

اسید تام ( µm/Lمیانگین  ±انحرا استاندارد) در روزهای آزمایش در گروههای تحت چالش
روزهای پس از عفونت

گروهها
کنترل منفی
کنترل مثبت
منتوفین
ارومکس
بیوبرون
منتوفین +انروفلوکساسین
ارومکس +انروفلوکساسین
بیوبرون +انروفلوکساسین

1

5

5

1

9

1/53±1/115a
1/53±1/111a
1/53±1/111a
1/53±1/111a
1/58±1/110a
1/53±1/111a
1/53±1/111a
1/53±1/115a

1/58±1/111a
5/11±1/15b
5/15±1/15b
5/11±1/51b
5/11±1/51b
5/15±1/51b
5/11±1/51b
5/15±1/51b

1/58±1/113a
5/51±1/13b
5/51±1/13b
5/51±1/18b
5/51±1/13b
5/51±1/13b
5/50±1/18b
5/51±1/11b

1/53±1/111a
5/53±1/13b
5/58±1/11b
5/59±1/11b
5/59±1/11b
5/53±1/13b
5/53±1/13b
5/53±1/13b

1/53±1/111a
5/53±1/11b
5/59±1/11b
5/59±1/11b
5/21±1/11b
5/53±1/13b
5/58±1/13b
5/58±1/13b

حرو متین متفاوت در هر ستون ،نشاندهنده معنیداری در سطح  P< 1/11است.
جدول  -9میزان سیالی

گروهها
کنترل منفی
کنترل مثبت
منتوفین
ارومکس
بیوبرون
منتوفین +انروفلوکساسین
ارومکس +انروفلوکساسین
بیوبرون +انروفلوکساسین.

اسید متصل به لیپید ( µm/Lمیانگین  ±انحرا استاندارد) در روزهای آزمایش در گروههای تحت چالش

روزهای پس از عفونت
1

5

5

1

9

1/22±1/1a
1/25±1/1a
1/25±1/1a
1/25±1/1a
1/25±1/1a
1/25±1/1a
1/25±1/1a
1/25±1/1a

1/22±1/1a
1/35±1/18b
1/32±1/18b
1/32±1/18b
1/32±1/18b
1/32±1/18b
1/32±1/18b
1/35±1/13b

1/25±1/1a
1/81±1/11b
1/81±1/11b
1/81±1/11b
1/81±1/11b
1/81±1/10b
1/81±1/10b
1/81±1/11b

1/20±1/1a
1/83±1/10b
1/89±1/10b
1/89±1/10b
1/89±1/10b
1/88±1/10b
1/83±1/10b
1/88±1/10b

1/20±1/1a
1/83±1/10b
1/89±1/10b
1/91±1/10b
1/91±1/10b
1/88±1/10b
1/89±1/10b
1/88±1/10b

حرو متین متفاوت در هر ستون ،نشاندهنده معنیداری در سطح  P< 1/11است.

جدول  -11میزان سیالی

گروهها
کنترل منفی
کنترل مثبت
منتوفین
ارومکس
بیوبرون
منتوفین +انروفلوکساسین
ارومکس +انروفلوکساسین
بیوبرون +انروفلوکساسین

اسید متصل به پروتئین ( µm/Lمیانگین  ±انحرا استاندارد) در روزهای آزمایش در گروههای تحت چالش

روزهای پس از عفونت
1

5

5

1

9

1/51±1/1 a
1/50±1/1 a
1/50±1/1 a
1/50±1/1 a
1/51±1/1 a
1/51±1/1 a
1/51±1/1 a
1/51±1/1 a

1/51±1/11 a
1/29±1/13 b
1/29±1/13 b
1/29±1/13 b
1/29±1/13 b
1/29±1/13 b
1/51±1/13 b
1/51±1/13 b

1/51±1/11 a
1/29±1/15 b
1/29±1/15 b
1/29±1/15 b
1/29±1/10 b
1/51±1/15 b
1/51±1/10 b
1/51±1/15 b

1/51±1/1 a
1/29±1/10 b
1/29±1/10 b
1/29±1/10 b
1/51±1/15 b
1/51±1/15 b
1/51±1/10 b
1/51±1/15 b

1/51±1/1 a
1/51±1/15 b
1/51±1/10 b
1/29±1/10 b
1/29±1/10 b
1/51±1/15 b
1/51±1/15 b
1/51±1/10b

حرو متین متفاوت در هر ستون ،نشاندهنده معنیداری در سطح  P< 1/11است.
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بحث
میزان هاپتوگلوبین سرم در گروههیای تحیت چیالش بیا
ویرو برونشیت عفونی و آنفلوانزای  H9N2در روزهای ،5
 1و  9بعد از چالش در مقایسه با گیروه کنتیرل بیهصیورت
قابل توجهی افزایش یافت که نشیان دهنیده آن اسیت کیه
درگیری همزمان بیا ایین دو وییرو مییزان هیاپتوگلوبین
سییرم را بییهطییور معنیییداری افییزایش میییدهیید .سییطح
هاپتوگلوبین سرم در گروههای تحیت درمیان بیا داروهیای
گیاهی یا همراه با آنتیبیوتی  ،تفاوت معنیداری بیا گیروه
کنترل مثبت نداشت.
لیپوپروتئین با چگالی بام و یکی از پروتئینهای اصلی فیاز
حاد است که متعاقب التهاب ،استر فیزیکی و یا زایمیان
افزایش مییابد ( .)51در بسیاری از گونیههیای حییوانی در
موارد بروز التهاب ،سرم آمیلوئید  Aو هاپتوگلوبین بهطیور
قابل توجهی تغییر میکنند ( .)05در جوجه ،سرم آمیلوئید
 Aبهعنوان یکی از پروتئینهای فیاز حیاد قابیل اعتمیاد در
تشخیص جراحیات التهیابی اسیت (52و  .)55ایین عامیل،
میزان آسیبهای اکسیداتیو را محدود میکند و سلولهای
ایمنی را در بافت التهابی بهکار مییگییرد .عیالوه بیر ایین،
سبب توقف تب شده و فرآیندهای پیشالتهیابی را تعیدیل
میکند (51 ،51و .)05
 Firouziو همکاران ( )25نشان دادند که در جوجههیای
چالش داده شده با ویرو نیوکاسل ولوانیی در مقایسیه
با جوجههای سالم ،میزان سرم آمیلوئید  Aبهطیور معنیی-
داری افزایش مییابد .در بررسی  Habibiو همکاران (،)25
میزان هاپتوگلوبین و سرم آمیلوئید  Aدر جوجههای بومی
واکسییینهشییده و چییالشیافتییه بییا سییویه وحشییی ویییرو
نیوکاسل بهطور معنیداری بیشیتر از گیروه کنتیرل منفیی
بود .در بررسی  Asasiو همکاران ( ،)0جوجههای چیالش-
یافته با ویرو برونشییت عفیونی ،مییزان هیاپتوگلوبین و
سرم آمیلوئید  Aبهطور معنیداری بیشتر از گیروه کنتیرل
بییود .نتییای مشییابه از سییوی  Nazifiو همکییاران ( )01و
 Barbeو همکاران ( )1گزارش شده است.
میزان اووترانسفرین در گروههیای تحیت چیالش در روز
بعد از چالش ،افزایش و در روز  5به حداکثر مییزان خیود
رسییید و تییا روز  9نیییز در سییطح بییام حفی شیید .تفییاوت
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میزان سرم آمیلوئید  ،Aدر گیروههیای چیالشیافتیه در
مقایسه با گیروه کنتیرل در روز  5بعید از چیالش افیزایش
یافت و در گروههای تحت درمان بیا منتیوفین ،بییوبرون و
آرومکس در روز  1بعد چالش به میزان حداکثر خود رسید
که از نظر آماری با سایر گروههای تحیت درمیان معنییدار
نبود .تفاوت معنیداری بین گروههای تحت درمان و گیروه
کنترل مثبت در روزهای بعد از چالش دیده نشد.
هاپتوگلوبین یکی از پروتئینهای فاز حاد است که سطح
سرمی آن در عفونتها ،التهاب و آسیب بافتی افزایش می-
یابیید ( .)51سییرم آمیلوئییید آ ،ییی آپولیپییوپروتئین از
معنیداری بین گروههای تحت درمان و گروه کنترل مثبت
مشیییاهده نشییید .ترانسیییفرین در پرنیییدگان بی یهصیییورت
سروترانسفرین با منشأ کبدی و اووترانسیفرین از اوییداکت
یافت میشود ( .)12اووترانسفرین ،بهعنیوان پیروتئین فیاز
حاد عمل میکند و در التهابهیای باکترییایی ،ویروسیی و
شیمیایی افزایش مییابد .در صورت تداوم التهاب در بیدن،
سطح اووترانسفرین بام باقی میماند ( .)00افیزایش سیطح
اووترانسییفرین در طییول عفونییت احتمییام بییه نقییش آنتییی
اکسیدانی علییه آسییب اکسییداتیو بیافتی ،تعیدیلکننیده
ایمنی ( ،)10بازدارنده رشید عوامیل عفیونی ( )22و احییا-
کننده هموستاز بدن ( )00نسبت داده میشیود؛ عیالوه بیر
این در فرآیند رگزایی در مکانیسمهای متعاقب التهاب در
بهبود زخم مؤثر است ( .)53این فاکتور بیهعنیوان یکیی از
شاخصهای تشخیص التهاب و عفونیت در جوجیه مطیر
است (.)00
در روز بعد از چالش ،میزان آدنیوزین دآمینیاز سیرم در
گروههیای چیالشیافتیه افیزایش یافتیه و در روز  1بعید از
چالش در گروههای تحت درمیان بیا منتیوفین ،بییوبرون و
آرومکس به حداکثر مییزان خیود رسیید .مییزان آدنیوزین
دآمیناز در روزهای بعد از چالش در تمام گروههای آلیوده-
شده نسبت بیه گیروه کنتیرل منفیی بیهطیور معنییداری
افزایش یافت .تفاوت معنیداری بین گروههای تحت درمان
و گروه کنترل مثبت در روزهیای بعید از چیالش مشیاهده
نشد .آدنوزین دآمیناز نقش کلیدی در متابولیسیم پییورین
ایفا و دآمیناسیون آدنوزین به اینوزین و داکسیی آدنیوزین
به داکسی اینوزین را کاتالیز میکند کیه در نهاییت سیطح
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خارج سلولی آدنوزین بهعنوان ی ملکول ضید التهیابی را
تنظیم میکند .آدنوزین در طیول آسییب بیافتی و التهیاب
حاد بهعنوان سنسور سیستم ایمنی عمل میکند ،بنیابراین
آدنییوزین دآمینییاز بییا تنظیییم آدنییوزین در پاسییخ التهییابی
مشارکت میکند ()51؛ عیالوه بیر ایین در ایمنیی سیلولی
مشارکت میکند و بهعنوان شاخص مهمی در تعیین شدت
التهاب و پاسخ ایمنی به عفونت در نظر گرفته میشود (.)9
در بررسی  Boiagoو همکاران ( )9میزان فعالیت آدنیوزین
دآمیناز در سرم و کبد مریان تخمگذار آلوده بیه سیالمونال
گالیناروم به ترتیب بهطیور معنییداری کیاهش و افیزایش
یافت .میزان فعالییت آدنیوزین دآمینیار در مسیمومیت بیا
آفالتوکسین در بلدرچین ( )51کیاهش و در جوجیه ()50
افزایش مییابد.
چییالشیافتییه بییا ویییرو نیوکاسییل ولوانی ی در مقایسییه
پرندگان سالم ،بهطور معنیداری متفیاوت بیود .در بررسیی
 Asasiو همکاران ( )0میزان اسید سیالی در جوجههیای
چالشیافتیه بیا وییرو برونشییت عفیونی در مقایسیه بیا
جوجههای سالم ،بهطور معنیداری بیشتر بود .نتای مشابه
از سوی دیگر پووهشگران گزارش شده است (55و .)01
میزان پروتئین تام سیرم در روزهیای بعید از چیالش در
گروههای آلوده شده نسبت به گروه کنترل منفیی بیهطیور
معنیداری بیشیتر بیود .در کلییه روزهیای بعید از چیالش،
تفاوت معنیداری بین گیروههیای تحیت درمیان و کنتیرل
مثبت مشاهده نشد .میزان آلبومین سرم در روزهای ،5 ،5
 1و  9بعد از چیالش در کلییه گیروههیای تحیت درمیان و
کنترل مثبت بهطور معنیداری کمتر از گروه کنترل منفی
بود .تفاوت معنیداری بین گروههای تحت درمیان و گیروه
کنترل مثبت مشاهده نشد.
عفونت میتواند پروتئینهای سیرم را دسیتخوش تغیییر
کند ( .)58در صیورت ابیتال بیه وییرو نیوکاسیل و بیروز
جراحات رودهای و سو جیذب ،ممکین اسیت منجیر بیه از
دست رفتن پروتئین شود ( .)02کاهش آلبومین پالسما در
این بیماری ،منجر به کاهش پروتئین تام سیرم مییگیردد
( .)02, 21دفع آلبومین از طریق ادرار ،اسهال و اولسرهای
گوارشی و کاهش تولید آلبومین در کبد و جذب ناکیافی از
جیره ،سبب کاهش آلبومین سرم میگردد ( .)29در پاسیخ

میزان اسید سیالی تام در گروههیای چیالش یافتیه در
روز بعد از چالش بهطور معنیداری افزایش یافیت و در روز
 9به میزان حداکثر خود رسید .میزان اسیید سییالی تیام
در گروههای تحت درمان در مقایسه با گروه کنترل مثبت،
تفاوت معنیداری نداشت .سیالی اسید یکیی از مشیتقات
استیله شده نورامینی اسید است که بهطیور گسیترده در
بافتهای پستانداران توزیع شده است .سیالی اسید یکیی
از اجزای انتهایی ییر قابیل احییای زنجییره کربوهییدارتی
گلیکولیپیدها و گلیکیوپروتئینهاسیت ( .)11مییزان اسیید
سیالی به سرعت متعاقیب فرآینیدهای التهیابی و آسییب
افزایش مییابد .ارزیابی یلظت اسید سیالی در تشیخیص
و پیشآگهی سرطان حائز اهمیت اسیت ( .)50در بررسیی
 Firouziو همکاران ( )21میزان اسید سیالی در پرندگان
فاز حاد در جوجه ،یلظت آلبیومین حیدود  11-31درصید
میزان طبیعی کاهش مییابد چون آلبومین یی پیروتئین
فاز حاد منفی است و در عفونتها و التهابها کیاهش میی
یابد ( .)05در پووهش حاضر ،علیت افیزایش پیروتئین تیام
سرم ،علیریم کاهش آلبومین ،افزایش گلوبولینهای سیرم
خییون و از جملییه پییروتئینهییای فییاز حییاد موجییود در
گلوبولینهای سرم خون است .در اثر عفونت هیمزمیان بیا
وییرو هیای آنفلیونزای کیم حیدت ) (H9N2و برونشیییت
عفونی ،گلوبولینهای سرم و از جمله پروتئینهای فاز حاد،
افزایش معنیداری یافتهاند که منجر بیه افیزایش پیروتئین
تام سرم شده است.
اکالیپتول ی اکسید ترپونوئید است کیه در بسییاری از
داروهای گیاهی یافت میشیود کیه از گونیه اکیالیپتو از
قبیل اکیالیپتو گلوبیو مبییل ( )E. globulus Labillو
اکالیپتو ترتیکورنیس ( )E. tereticornisاستخراج میی-
شود ( .)1عصاره این گییاه دارای  31-81درصید سیینئول
( )Cineolاست .در برخی بیماران انسانی مبتال بیه سیندرم
انسداد تنفسی میزمن ،از تشیدید تنگیی نفیس جلیوگیری
میکند و عملکرد ریه را بهبود مییبخشید .اسیتعمال ایین
اسانس بهصورت استنشیاقی ،پاسیخ بییش از حید مجیاری
تنفسی در چالش خوکچه هندی با اووالبومین را کیاهش و
از التهاب جلوگیری میکند ( )3اثرات ضد التهیابی ،آنتیی-
اکسیدانی ،ضید باکترییایی و ضید تکثییر ویروسیی رویین
11
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اکالیپتو گزارش شده است ()5؛ البته در دیگر روینهای
گیییاهی از قبیییل رزمییاری و پسیییدیوم ( )psidiumنیییز بییه
ترتیییب حییدود  01و  01-11درصیید سییینئول وجییود دارد
( .)03در بررسی سانتو و رائو ( ،)03سینئول در مقایسه
با استیلسالیسیلی در کاهش نفواپیذیری و نشیت رنی
ناشی از استی اسیید در محوطیه شیکمی میوش ،مییزان
نفواپذیری و نشت عروقی را حدود  51درصد کیاهش داده
است که ناشی از اثرات قابض عروقی سینئول است .در این
بررسی میزان اووالبومین در گروههای چالشیافته و تحیت
درمان تفاوت معنیداری با گروه کنترل مثبت نداشیت کیه
ممکن است ناشی از عدم تأثیر داروهای گیاهی بیر مییزان
این پروتئین فیاز حیاد در کمیپلکس تنفسیی جوجیههیای
گوشتی و یا تفاوت در نحوه تجویز داروهای گییاهی باشید.
فعالیت ضد ویروسی ،ضد باکتریایی و ضد قارچی در میورد
بسیاری از اسانسهای گییاهی گیزارش شیده اسیت ( 52و
 .)08بهعنوان مثال اثر اسانس آویشن شییرازی بیر کیاهش
تکثیر وییرو آنفلیوانزای  H9N2و کیاهش عالئیم بیالینی
نشان داده شده است (.)15
در این بررسی ،داروهیای گییاهی تیأثیری در کیاهش و ییا
افییزایش پییروتئینهییای فییاز حییاد نداشییتند .در بررسییی
 Faghihzadehو همکییاران ( )59و  Abbasniaو همکییاران
( ،)2اثر منفی برخیی داروهیای گییاهی بیر مییزان تلفیات
جوجههای گوشتی چالشیافته با ویرو برونشیت عفیونی
و آنفلوانزای  H9N2گزارش شده است .این یافتیههیا لیزوم
استفاده محتاطانه از این محصومت در بیماریهای تنفسی
طیور پس از قضاوت صحیح بالینی را نشیان مییدهید .هیر
چند ممکن است که نتیجه درمان بیماریهای تنفسیی بیا
استفاده از داروهای گیاهی بر اسا نوب عامل بیمیاریزا و
یا گونه پرنده تحت درمان متفاوت باشد؛ در هیر حیال مزم
است در این زمینه پیووهشهیای بیشیتری صیورت گییرد.
نتیجهگیری کلی از پووهش حاضر این است که بیر خیال
استفادهی گسترده از داروهای حاوی فراوردهها یا اسیانس-
های گییاهی در درمیان کمیپلکس هیای تنفسیی ناشیی از
ویرو های برونشیت عفونی و آنفلوانزا ،این داروها تیأثیری
بر روند تغییرات پروتئینهای فاز حیاد و دیگیر فاکتورهیای
مرتبط با التهاب ندارند و تأیید سودمندی اسیتفاده از ایین
12

داروها ،نیازمند ارزیابیهای بیشتر و
تری است.

پووهشهای گسیترده-

قدردانی و تشکر
بدینوسیله نویسندگان مقالیه مراتیب تقیدیر و تشیکر
خود را از حماییت هیای میالی معاونیت محتیرم پووهشیی
دانشیگاه شیییراز و کارکنییان محتیرم آزمایشییگاه کلینیکییال
پییاتولوای دانشییکده دامپزشییکی دانشییگاه شیییراز اعییالم
میدارند.
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Acute phase proteins (APPs) are a group of blood proteins primarily synthesized in the liver.
Poultry respiratory diseases are one of the main causes of mortality and economic losses in the poultry
industry. Antibiotics and symptom relieving agents are widely prescribed to control the condition. In
this experimental study, the effect of different medicaments, including, Mentofin ®, Aromex® and
Biobron® alone (experiment 1) or in combination with antibiotics (experiment 2) on some APPs such
as haptoglobin, serum amyloid A, ovotransferrin, adenosine deaminase, total serum protein, albumin
and sialic acid (lipid- and protein- bound sialic acids) of viral respiratory complex (H9N2 AIV+IBV)
of broilers was investigated. Significant increase in serum concentrations of haptoglobin, serum
amyloid A, ovotransferrin. sialic acid and adenosine deaminase were observed on days’ post infection
in challenged groups. In experiment 1, treatments did not have significant effect on level of serum
APPs in comparison with positive control group. In experiment 2, combination treatment by
enrofloxacin did not have any significant effect on serum AAPs concentration. Overall, our results
indicated that despite of widespread using of herbal essential oils on treatment of respiratory disease
complexes due to infectious bronchitis and influenza viruses, did not have significant effect on
measured APPs. In conclusion apparently these herbal medicines alone or in combination with
enrofloxacin could not affect the pathogenesis pattern of the disease in relation to APPs production.
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