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اهیگشهیریدروالکلی) و عصاره هولیتری(کلسفرولیکوله کلسیدروکسیهيد25-1اثرات 
جوجه هاي گوشتییمنیبر پاسخ ا)Withania Somnifera(دانیبوزییدارو

.ح،1صالحو،م.ج،3آگاه.، ا، 2گلیان،.ح،2کرمانشاهی، ط..م، *1میرکزهی
استادیار تغذیه طیور مجتمع آموزش عالی سراوان- 1

استاد تغذیه طیور دانشگاه فردوسی مشهد - 2
استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی فارس- 3

mt_mirakzehi@yahoo.com:پاسخگوي نویسنده*

چکیده
لسیتریول) و عصاره (ک3D2[1, 25 (OH)[دي هیدروکسی کوله کلسیفرول 25-1این آزمایش به منظور بررسی اثرات 
جوجه هاي گوشتی انجام شد. تیمارها در قالب بر پاسخ ایمنی (Withania somnifera)هیدرو الکلی ریشه گیاه دارویی بوزیدان 

3درصدي سطح کلسیم)، 30با سطح کافی کلسیم و کنترل منفی (کاهش ) شامل جیره کنترل مثبت 2×3×2فاکتوریل (
دي هیدروکسی کوله کلسیفرول (صفر و 25-1سطح2میلی گرم در کیلوگرم جیره) و 150و75سطح عصاره بوزیدان (صفر، 

10عدد پن و 60بصورت تصادفی در308قطعه جوجه گوشتی یکروزه راس 600میکروگرم در کیلوگرم جیره) بود. تعداد5/0
پرنده در هر تیمار) بود. جیره هاي آزمایشی بطور نامحدود در 50تکرار (5پرنده در هر کدام توزیع گردید. هر تیمار داراي 

استفاده گردید. لذا دو تزریق در SRBCروزگی قرار گرفت. براي بررسی ایمنی هومورال از تست 42تا 1اختیار جوجه ها از 
CBHدوره آزمایش براي تعیین پاسخ آنتی بادي اولیه و ثانویه انجام شد. براي بررسی ایمنی سلولی از تست 32و 25روزهاي 

گیري ار و وزن اندامهاي لنفاوي اندازهروزگی یک پرنده از هر تکرار کشت42و 21روزگی استفاده گردید. در 37سن در 
درصدي سطح کلسیم جیره باعث کاهش تیتر آنتی بادي کل 30ش گردید. آزمایشات پاسخ ایمنی هومورال نشان داد که کاه

در تست اولیه Gگرم فقط باعث افزایش تیتر ایمونوگلوبولین میلی150می گردد. عصاره هیدروالکلی ریشه بوزیدان در سطح 
بر ضخامت پرده نشان داد که مکمل سازي عصاره بوزیدان و کلسیتریول هیچ تاثیريCBHگردید. آزمایش ایمنی سلولی تست 

نشان داد این آزمایشبین انگشتان ندارد. هیچگونه اثرات اصلی از تیمارهاي آزمایشی بر وزن اندامهاي لنفاوي مشاهده نگردید.
که کاهش سطح کلسیم جیره باعث کاهش پاسخ ایمنی هومورال میگردد.

.یجوجه گوشت،یمنیپاسخ ادان،یبوزول،یتریکلسکلیدي: هايواژه
مقدمه

نیتامیوتیمتابولنیفعالتریشناسستی) از لحاظ زولیتری(کلس3D2[1, 25 (OH)[فرولیکوله کلسیدروکسیهيد1-25
3D ویتامین).8(استDومونوسیتهانظیرایمنیسیستمسلولهايدرکلیهواستخوانروده،برعالوهآنمتابولیتهايو

هايگیرندهدارايشدنفعالمحضبهوتمایزازمعینیمراحلدرفقطنیزلنفوسیتها. میباشندگیرندهداراينیزماکروفاژها
). 2(میگرددالتهاببهپاسخوسلولیایمنیسرکوبباعثDویتامینکمبودکهاستشدهگزارش). 1(میباشندکلسیتریول
ایمونوگلوبولینتولیدالقاءمتعاقباوBسلولهايتمایزورشدباعثنیزآنهاکهمیگرددTh2سلولهايتوسعهباعثکلسیتریول

). 4. (است)Solanaceae(زمینیسیبخانوادهازعلفیویکسالهدارویی،گیاهی)Withania somnifera(بوزیدان.)2(میگردند
سیستمکنندهتقویتاکسیدان،آنتیاسترس،ضدسرطان،ضدالتهاب،ضداثراتدارايگیاهاینکهاستدادهنشانتحقیقات

ترکیبات).7(میباشددرمانیخواصدارايکهاستآنریشهگیاهایناستفادهموردمهمبخش. میباشدخونسازيوایمنی
شاملاستروئیدي، ترکیبات...)وتوپینآناهیگرین،کاسکوهیگرین،آشواگاندین،(آلکالوئیدهاگیاهاینفعالبیولوژیکی
ویتاسامنیدینون،،Aویتاسامنیفرین،YالیAنوعویتانولیدهاي،Aویتافرینوستان،ارگنوعاستروئیديالکتونهاي

عصارهازبدنوزنکیلوگرمهرازايبهمیلیگرم300و10،30دهانیتزریق.میباشند... وویتانون،CالیAویتاسامنیروز
انتخابیایمنیبهکمکایمنی،سیستمTوBنوعسلولهايتکثیرباعثموشهادرروز15مدتبهگیاهاینریشههیدروالکلی

درگیاهاینعصارهچشمگیرنقشبیانگرخوبیبهکهگردیدهایمونوگلوبولینهاترشحوماکروفاژهافعالیتافزایشوTh1نوع
اصلی و متقابلاثراتبررسیآزمایشاینازهدف).7میباشد (هومورالنوعایمنیوسلولیایمنینوعدوهرتحریک
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پاسخ برکلسیمکمیاوکافیسطوحباهايجیرهازاستفادهبابوزیدانداروییگیاهریشههیدروالکلیعصارهوکلسیتریول
.میباشدایمنی جوجه خروس ها

مواد و روش ها
هر پن يقطعه جوجه به ازا10عدد پن با تراکم 60و در يداریخر308راس هیسوکروزهیقطعه جوجه خروس 600تعداد 

بصورت یشیآزاد داشتند.  طرح آزمایدسترسیشیآزمايمارهایبه آب و تشیهفته دوره آزما6یقرار گرفتند. پرندگان در ط
، سه )میسطح کلسيدرصد30(کاهش یو کنترل منفمیکلسیکافطحکنترل مثبت با سرهیو شامل ج2×3×2لیفاکتور

لوگرمیدر ککروگرمیم5/0(صفر و ولیتری) و دو سطح کلسرهیجلوگرمیگرم در کیلیم150و75(صفر، دانیسطح عصاره بوز
کننده نیکنترل مثبت تامرهیبودند. جیکسانیخام نیو پروتئسمیقابل متابوليانرژيدارایشیآزمايهارهی) بود. جرهیج

مشابه با یکنترل منفرهیبود. ج308راس یتجارتهیسويشده در دستورالعمل راهنماشنهادیپيمواد مغذيهایازمندیهمه ن
آنتی ژن گلبول قرمز تستازهومورالایمنیبررسیبرايبود. افتهیدرصد کاهش 30آن میکنترل مثبت اما سطح کلسرهیج

روز7(آزمایشدوره32روزدر،SRBCعلیهاولیهباديآنتیپاسخگیرياندازهبرايگردید. استفاده)SRBC(گوسفندي
لیترخونمیلی2آنهابالوریدازوانتخاببودشدهتزریقSRBCآنهابهکهايجوجهقطعهدوپنهراز) تزریقازپس

7وشدتکرارثانویهباديآنتیتیتربررسیبرايمجدداسالینفسفاتبافردرقرمزگلبولازدرصد5محلولتزریقوگرفته
)CBH(حساسیت شدید بازوفیل پوستیتستازسلولیایمنیفعالیتبررسیبراي.آمدعملبهخونگیري) 39روز(بعدروز

وزنوکشتارتکرارهرازايبهجوجهقطعهیکآزمایشدوره42و21روزهايدر. گردیداستفادهدوره آزمایش 37در روز 
یطرح کامال تصادفکیاطالعات بصورت زیآنال.شدندگیرياندازهفابرسیوسبورسوطحالتیموس،شامللنفاوياندامهاي

دانکن نیانگیمسهیو روش مقا) SAS)9ياطالعات با نرم افزار آمارهیکللیو تحلهیانجام شد. تجز2×3×2لیفاکتورشیبا آرا
انجام شد. 05/0در سطح 

نتایج و بحث
اولیههايتستدرکلایمونوگلوبولینوMایمونوگلوبولینپاسخکاهشباعثداريمعنیبطورجیرهکلسیمسطحکاهش

اولیهتستدرGایمونوگلوبولینپاسخبربوزیداناصلیاثر. )1(جدول )P>05/0(استشده) روزگی39(ثانویهو) روزگی32(
گردیدمشاهدهبوزیدانعصارهکیلوگرمدرمیلیگرم150سطحدرGایمونوگلوبولینپاسخبیشترینبطوریکه. استدارمعنی

پاسخبرراداريمعنیاثرگونههیچبوزیدانسازيمکمل). P>05/0(میدادنشانسطوح دیگرباراداريمعنیاختالفکه
کهپرندگانی). P<05/0(ندادنشانثانویهتستدرباديآنتیپاسخبرهمچنینواولیهتستدرکلوMهايایمونوگلوبولین

پاسخدارايداريمعنیبطورSRBCاولیهتستدربودندکردهتغذیهکلسیمدرصدي30یافتهکاهشسطحباجیرهاز
ثانویهتستدردارمعنیافزایشایناما). P>01/0(بودندمثبتکنترلگروهبامقایسهدرGایمونوگلوبولینازبیشتري
گونهاما هیچ)P>05/0(باعث کاهش تیتر آنتی بادي کل در تست اولیه کلسیتریولسازيمکمل). P<05/0(نگردیدمشاهده

مهمواساسینقشیکلسیمیونهاي). P<05/0(نداشتدر تست ثانویهSRBCتستعلیهباديآنتیپاسخبرداريمعنیاثر
تولیدشاملسلولیاعمالایمنیسیستمسلولهايدرسلولیداخلکلسیم). 5(دارندلنفوسیتهابلوغوسازيفعالدر

برداريمعنیاثرسلولیداخلکلسیمکاهشیاافزایش. میکندتنظیمراسلولتکثیروسیتوکینرسپتوربیانسیتوکین،
تاثیرلنفوسیتهادرکلسیمسلولیداخلانتقالونقلبرهایپوکلسیمی. داردایمنیسیستمسلولهايعملکرديظرفیت
نوتروفیلهاولنفوسیتهاعملکردسرکوبعواملازوایمنیسیستمعملکردبرمشخصبطورجیرهکلسیمتعادلعدم. میگذارد

کلسیمطریقازایمنیسیستمعملکردبرDویتامیناثرکهکردند) گزارش3() 2004(همکارانوکانتورنا). 6(میرودشماربه
ازبدنوزنکیلوگرمهرازايبهمیلیگرم30خوراندنکهکردند) گزارش7() 2007(همکارانومالک.گرددمیاعمالجیره

تیتربرابري3افزایشبهمنجربه موشها روز15مدتبهودهانیبصورتبوزیدانداروییگیاهریشههیدروالکلیعصاره
ریشههیدروالکلیعصاره. میباشدآزمایشایننتایجباتطابقدرکهمیگرددکنترلگروهبامقایسهدرGایمونوگلوبولین

وماکروفاژفعالسازيافزایشباعثحمایت،Th1نوعانتخابیایمنیازمیگردد،TوBلنفوسیتهايتکثیرافزایشباعثبوزیدان
آزمایش ایمنی سلولی تست ).7(میباشدهومورالوسلولیایمنیتحریکبیانگرخوداینکهمیشودایمونوگلوبولینهاترشح
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CBH.تیمارهاينشان داد که مکمل سازي عصاره بوزیدان و کلسیتریول هیچ تاثیري بر ضخامت پرده بین انگشتان ندارد
).P<05/0(نداشتند42و21روزهايدرفابرسیوسبورسو، طحالتیموسوزنبرتاثیريآزمایشی

گیرينتیجه
. میگرددکلباديآنتیتیترکاهشباعثجیرهکلسیمسطحدرصدي30کاهشکهدادنشانهومورالایمنیپاسخآزمایشات

. دارداولیهباديآنتیتیتربرمطلوبیاثراتمیلیگرم150سطحدربوزیدانریشههیدروالکلیعصاره

.SRBCو نوع جیره کنترل بر پاسخ آنتی بادي اولیه و ثانویه علیه تست ایمنی . اثر بوزیدان، کلسیتریول 1جدول
روزگی)39تست ثانویه (روزگی)32تست اولیه (تیمار

1جیره
بوزیدان 

(میلیگرم/کیلوگرم
(

کلسیتریول 
(میکروگرم/کیلوگ

رم)

ایمونوگلو
Gبولین 

ایمونوگلوبو
Mلین 

ایمونوگلوبو
لین کل

ایمونوگلوبو
Gلین 

ایمونوگلو
Mبولین 

ایمونوگلو
بولین کل

80/140/520/7275/575/7صفرصفر-
5/020/160/580/62/50650/8صفر-
125/625/7225/625/8صفر75-
-755/060/1560/620/260/580/7
50/350/48260/660/8صفر150-
-1505/0260/52/720/240/560/7
50/175/625/8225/625/8صفرصفر+
5/080/1680/780/140/620/8صفر+
20/160/780/82/2020/640/8صفر75+
+755/080/180/560/720/240/560/7
80/160/640/860/1660/7صفر150+
+1505/040/140/580/62/2080/69

SEM491/0713/0595/0358/0582/0578/0
اثر اصلی

a81/1b39/5b14/716/2b8/5b04/8-جیره
+b58/1a34/6a93/72a1/6a17/8

b57/189/547/705/211/617/8صفربوزیدان
75b42/115/657/715/284/58
150a11/257/557/7216/616/8

77/122/68صفرکلسیتریول a96/116/612/8
5/062/156/57/13 b17/293/510/8

P Values
008/0009/0006/0127/0008/0033/0جیره

001/0593/0554/0449/0494/0641/0بوزیدان
282/0140/0040/0208/0659/0645/0کلسیتریول

177/0883/0260/0512/0620/0960/0بوزیدان×جیره
313/0206/0504/0776/0928/0656/0کلسیتریول×جیره 

057/0326/0626/0973/0519/0646/0کلسیتریول×بوزیدان 
175/0891/0737/0469/0394/0268/0کلسیتریول×بوزیدان ×جیره

b-a05/0(میانگین هاي هر ستون و براي هر عامل که داراي حرف مشترك نمی باشند داراي تفاوت معنی دار هستندP <.(
درصد سطح مورد نیاز کلسیم بود.70حاوي ) - جیره کنترل مثبت (+) حاوي سطح توصیه شده کلسیم و کنترل منفی (1
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The effects of dietary 1, 25-Dihydroxycholecalciferol (Calcitriol) and root hydroalcoholic extract
of Withania somnifera on immune response of broiler chickens

Mirakzehi 1, M.T., Kermanshahi2, H., Golian2, A., and Saleh 1, H. Agah3, M.J.,
1-Department of Animal Science, Higher Educational Complex of Saravan.

Corresponding author: mt_mirakzehi@yahoo.com
2- Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture Ferdowsi University of Mashhad., 3- Research Center

for Agriculture and Natural Resources of Fars Province

This study was carried out to investigate the effects of 1, 25-Dihydroxycholecalciferol (1, 25 (OH)2

D3) (calcitriol) and root hydroalcoholic extract of Withania somnifera (WS) root on immune response
and small intestinal morphology of broiler chickens. Treatments were arranged factorially (2×3×2)
consisted of a positive control with adequate Ca and a negative control diet (Ca level reduced by
30%), three levels of WS (0, 75 and 150 mg/kg diet), and two levels of 1, 25 (OH)2 D3 (0 and 0.5
g/kg diet). Six hundred male day old Ross 308 broiler chicks were randomly distributed into 60 floor
pens, 10 birds each. Each treatment was replicated 5 times (50 birds). Each diet was fed ad libitum to
chicks from 1 to 42 d of age. SRBC test was used as measure of humoral immunity. So, at 25 and 32
days of age chicks were injected to evaluate the primary and secondary antibody response. At 37 days
of age, the cutaneous basophil hypersensitivity (CBH) test was used to evaluate cell-mediated immune
response. On 21 and 42 d of age, one bird per replicate was killed to determine lymphoid organ
weights. The results of humoral immune response showed that reduction of dietary Ca level by 30%
resulted to depression of total antibody levels. Supplementation of WS at 150 mg/kg significantly
improved the level of immunoglobulin G only in primary test. The CBH response showed that
supplementation of WS and calcitriol had no significant effect on interdigital skin thickness. No
significant effects of dietary treatments on lymphoid organ weights were observed. The results
suggested that reduction of dietary Ca level resulted to depression of humoral immunity response.
Key words: Calcitriol, Withania somnifera, immune response, broiler chickens.
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