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 يو عصاره) کلسیتریول(دي هیدروکسی کوله کلسیفرول  25و 1اثرات 
بر پاسخ  )Withania coagulans(گیاه دارویی پنیر باد  يهیدروالکلی ریشه

هاي گوشتیجوجه يشناسی رودهایمنی و ریخت

3و حسن صالح *2محمدطاهر میرکزهی، 1سیدجواد حسینی

9/10/94: تاریخ پذیرش23/2/94:  تاریخ دریافت

چکیده
25 ,1]دي هیدروکسی کوله کلسیفرول  25و 1این آزمایش به منظور بررسی اثرات      (OH)2 D3])هیدروالکلی  يو عصاره) لسیتریولک

. هاي گوشتی طراحی گردیدکوچک جوجه يشناسی رودهپاسخ ایمنی و ریختبر  )Withania coagulans(پنیر بادگیاه دارویی  میوه
 3، )درصدي سطح کلسیم 30کاهش (کنترل مثبت با سطح کافی کلسیم و کنترل منفی  يشامل جیره) 2×3×2(تیمارها در قالب فاکتوریل 

 5/0صفر و (دي هیدروکسی کوله کلسیفرول 25و 1سطح 2و ) گرم در کیلوگرم جیرهمیلی 200و 100صفر، (پنیرباديسطح عصاره
پرنده  10و  تکرار60صورت تصادفی در ه ب 308س اروزه رگوشتی یک يقطعه جوجه600تعداد .بود) میکروگرم در کیلوگرم جیره

ها نامحدود در اختیار جوجهطور ه هاي آزمایشی بجیره. بود) پرنده در هر تیمار 50(تکرار  5هر تیمار داراي . در هر کدام توزیع گردید
دو براي این منظور . استفاده گردید SRBCارزیابی پاسخ نسبت به، ازبراي بررسی ایمنی هومورال .روزگی قرار گرفت 42تا  1از 

ازدیاد براي بررسی ایمنی سلولی . بادي اولیه و ثانویه انجام شدآزمایش براي تعیین پاسخ آنتی يدوره 32و  25تزریق در روزهاي 
روزگی یک پرنده از هر تکرار کشتار  42و  21سنین در. گردید ارزیابیروزگی  37سن در  خیري نسبت به فیتوهماگلوتینینأحساسیت ت

نتایج  .گردیدشناسی جدا متر از بافت ژژونوم به منظور تعیین خصوصیات ریختسانتی 5/1گیري و هاي لنفاوي اندازهو وزن اندام
-آنتیبر عیارايمالحظهقابلاثرکلسیتریولوپنیربادسازيمکملوجیرهکلسیمسطحکاهشآزمایش پاسخ ایمنی هومورال نشان داد

پوست محل تزریق ثیري بر ضخامت أو کلسیتریول ت پنیر بادایمنی سلولی نشان داد که مکمل سازي  ارزیابی. نداردSRBCضدبادي
و مکمل سازي پنیرباد در  دار وزن طحالمنجر به کاهش معنی کنترل منفی يجیره يتغذیهروزگی  42در .ندارد )بین انگشتان يپرده(

سازي شناسی روده نشان داد که مکملنتایج ریخت. دار وزن تیموس گردیدمنجر به افزایش معنیگرم در کیلوگرم میلی 200سطح 
لسیتریول کرسد سطح به نظر می. گرددروزگی می 42در سن گرم در کیلوگرم منجر به کاهش طول پرز میلی 200پنیرباد در سطح 

.باشد پاسخ ایمنی شناسی روده وتر از سطوح مورد نیاز آن براي تغییر پارامترهاي ریختمورد استفاده در این آزمایش کم

ي گوشتیشناسی روده، جوجه، پاسخ ایمنی، ریختپنیر باد، کلسیتریول: کلمات کلیدي

مقدمه
25 ,1]دي هیدروکسی کوله کلسیفرول  25و  1. (OH)2

D3])شکلترینفعالشناسی از لحاظ زیست) لسیتریولک
فعالیتبرابر1000تا500کهاستD3ویتامینمتابولیکی

 يوسیلهه بدارد و آنهايمتابولیتدیگربهنسبتتريبیش
اولین . گردددو واکنش هیدروکسیالسیون متوالی تولید می

کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهد ي، دانشکدهتغذیه طیوردکتراي  يآموختهدانش1
استادیار گروه علوم دامی، مجتمع آموزش عالی سراوان             *2
استادیار گروه علوم دامی، مجتمع آموزش عالی سراوان 3

به کبد  D3دهد که ویتامین هیدروکسیالسیون زمانی رخ می
-25]کلسیفرول  يهیدروکسی کوله 25منتقل شده تشکیل 

(OH) D3] ه دهد و دومین هیدروکسیالسیون در کلیه بمی
 (E.C.1.14.13.13)هیدروکسیالز -آلفا-1آنزیم  يوسیله

25 ,1رخ داده که  (OH)2 D3شود تشکیل می)Kenney 

E-mail: mt_mirakzehi@yahoo.com)مسئول ينویسنده(
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1976, Soares 1984, Reddy and Tserng 1989(.
واستخوانروده،برعالوهآنهايمتابولیتوDویتامین

وهامونوسیتنظیرایمنیسیستمهايسلولدرکلیه
نیزهالنفوسیت. باشندمیگیرندهداراينیزماکروفاژها

شدنفعالمحضبهوتمایزازمعینیمراحلدرفقط
.Aslam et al(باشندمیکلسیتریولهايگیرندهداراي

-میTh2هايسلوليتوسعهباعثکلسیتریول.)1998

وBهايسلولتمایزورشدباعثنیزهاآنکهگردد
.Beal et al(گردندمیایمونوگلوبولینتولیدالقاءمتعاقباً

درمهمینقشآنهايمتابولیتوDویتامین.)2004
پرزهايمخاطیيغشاعملکرديوساختارييتوسعه

.Shinki et al(دارندروده آلیفاتیکهايآمینپلی. )1991
ضروريیاجزایعنوانبهاسپرمینواسپرمیدینپاترسین،

تکثیر،تنظیمدرمهمینقشکهگردندمیقلمدادسلولاز
باهايجوجهبهکلسیتریولتزریق. دارندسلولتمایزو

تولیددرايمالحظهقابلافزایشباعثDویتامینکمبود
استشدهدوازدههدراسپرمیدینواورنیتینازپاترسین

)Shinki et al. واساسینقشیکلسیمهايیون.)1985
 Beridge(دارندهالنفوسیتبلوغوسازيفعالدرمهم

et al. 2003, Feske 2007( .داخلغلظتهمچنین
استرسطیدرهاسلولمختلفانواعدرکلسیمسلولی
شدید  محدودیتاسترس،مثالبراي. یابدمیافزایش

راموشهايلنفوسیتدرکلسیمبسیج،فضاي فیزیکی
.Sei et al(دهدمیافزایش 1991, Satoh et al. 2006(.
2اینترلوکینتولیدبرايکلسیمهايیون،اینبرعالوه
لسکو و ونگ(هستندضروريTهايلنفوسیتتوسط

گیاهی)Withania coagulans(بادپنیر).1994همکاران 
هايبرگبامترسانتی90تا30بلنديبهسفت،وايبوته

نوكوشکلدوکی5/1عرضبامتريسانتی5/7تا5/2
کوتاههايساقهداراي. استگردلباوقاتبعضیوتیز
اغلبسفید،اياندازهتاخاکستريرنگبهباریک،و

ومتراکموریزرنگخاکستريهايکركباشدهپوشیده
7قطرباپایهدووزردآنهايگل. استشکلايستاره

گیاهشاملاستفادهقابلهايبخش. استمترمیلی12تا

پوستوهادانهها،میوهسبز،هايستهساقه،ها،برگکامل،
ها نشان داده است که این گیاه داراي اثرات بررسی.است

يدهندهسرطان، درمان آلزایمر، کاهشضد،ضد التهاب
تقویت  باکتریایی، ضد قارچی،، ضد کلسترول خون وقند

-اکسیدانی میایمنی، ضد آلرژیک و آنتیسیستم  يکننده

.Jaiswal et al(باشد انجامبیوشیمیاییتحقیقات.)2009
ازخاصیگروهشناساییبهمنجرگیاهاینمیوهرويشده

که  استشدهویتانولیدها نامبهاستروئیديهايالکتون
دانندخواص درمانی آن را مرتبط با این ترکیبات می

)Nagareddy and Lakshmana 2006, Prasad et al.

-گیاه پنیرباد می يترین ویتانولیدهاي میوهاز مهم.)2010

، Aکوئگولنس، ویتافرین ویتانیاتوان به ویتاکواگین، 
اشاره کرد Hویتانولید و Eویتانولید ، Dویتانولید 

)Khodaei et al. ویتافرین گزارش شده است که .)2012
A  و ویتانولیدEتکثیرباعثپنیرباد  يموجود در میوه

ایمنیبهکمکایمنی،سیستمTوBنوعهايسلول
ترشحوماکروفاژهافعالیتافزایشوTh1نوعانتخابی

 يعصارهنقشبیانگرگردد که خودمیهاایمونوگلوبولین
-میهومورالوسلولیایمنیتحریکدرگیاهاینيمیوه

.Shohat et al(باشد گیاهان دارویی عالوه بر . )1978
تحریک فرآیند رشد موجودات زنده و تقویت سیستم 

-سلولوپرزهاعملکردوساختاربرمثبتیاثرات،ایمنی

مختلف روده دارندهايبخشدراپیتلیالهاي
)Yamauchi et al. 2006( .Davis وKuttan در سال

باریکروز3هروروز30مدتبهآزمایشیدر1998
يعصارهازبدنوزنکیلوگرمهرازايبهگرممیلی20

Withania(بوزیداندارویی گیاهيریشههیدروالکلی

Somnifera(ه بهاآنایمنیسیستمکههاییموشبهرا
ازبدنوزنکیلوگرمهرازايبهگرممیلی25يوسیله

شدهسرکوبباریکروز3هروفسفامیدسیکلويماده
کهشناسی روده نشان دادنتایج ریخت.نمودندتزریقبود

بوزیدانيریشههیدروالکلیيعصارهيوسیلهبهدرمان
بازگرداندنباعثفسفامیدسیکلوباآلودههايموشدر

اینازهدف.گرددمیطبیعیحالتبهپرزساختار
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وکلسیتریولمتقابلواصلیاثراتبررسی،آزمایش
باپنیربادداروییگیاهيریشههیدروالکلیيعصاره
برکلسیمکمیاوکافیسطوحباهايجیرهازاستفاده

هاخروسجوجهيرودهشناسیریختوایمنیپاسخ
.باشدمی

کار مواد و روش
آنطبیعیزیستگاهازمهرماهدرپنیربادگیاههايمیوه

. شدندآوريجمعبلوچستانوسیستانسراوان،درواقع
دانشگاهشناسیگیاهيپژوهشکدههرباریومبههامیوه

قرارشناساییموردبراي اطمینان منتقل و مشهدفردوسی
خشکآزادهوايمعرضدروسایهدرها میوه. گرفتند
جهت . درآمدندپودرشکلبهوخردنهایتدروشدند

درصد به  50هیدروالکلی از اتانول  يحصول عصاره
پودر شده  يبدین منظور میوه. عنوان حالل استفاده شد

ساعت  72به مدت ) حالل بهپودر میوه (4به  1با نسبت 
کیلوگرم پودر  2لیتر از حالل به  8گرفت ودر حالل قرار 

در حالل شدهپودرهايمیوهسپس .میوه افزوده شد
 Laborota 4000, Heidolph(روتاريدستگاهتوسط

German (به منظور به گرادسانتیيدرجه50دمايدر
قرارگیريعصارهموردخشکنیمهيعصارهدست آوردن

ساعت24مدتدست آمده به بهآبیيعصاره. گرفت
خشک  يعصارهباالخره .گرفتقرارخشکانجمادمورد

-20دمايدراستفادهزمانتاو گرفتدر بطري قرار 
.گردیدنگهداريگرادسانتیيدرجه

قطعه جوجه خروس یک 600تعداد در این آزمایش 
با  تکرار60خریداري و در  308راس  يروزه سویه

قطعه جوجه به ازاي  10چوب با تراکم  يبستري از تراشه
 6آزمایش  يپرندگان در طی دوره. قرار گرفتند تکرارهر 
 .به آب و تیمارهاي آزمایشی دسترسی آزاد داشتنداي هفته

 يپرورش سویهنوري مطابق با دستورالعمل  يدما و برنامه
ه بمورد استفاده طرح آزمایشی . کنترل شد 308راس 

کنترل مثبت با  يو شامل جیره 2×3×2صورت فاکتوریل 

درصدي  30کاهش (سطح کافی کلسیم و کنترل منفی 
 150و 75صفر، (پنیربادي، سه سطح عصاره)سطح کلسیم

صفر (کلسیتریول و دو سطح ) گرم در کیلوگرم جیرهمیلی
کلسیتریول. بود) میکروگرم در کیلوگرم جیره 5/0و 

)Sigma Aldrich, St. Louis, MO, USA(ذرت  با روغن
و ) لیترمیکروگرم در هر میلی 10(به عنوان حامل مخلوط 

گراد تا زمان سانتی يدرجه 4بطري تیره در دماي در یک 
انرژي قابل متابولیسم . نگهداري گردید ياستفاده در جیره
-جیره. دهاي مورد استفاده یکسان بوجیرهو پروتئین خام 

هاي مواد نیازمندي يهمه يمین کنندهأکنترل مثبت ت ي
ماي پیشنهاد شده در دستورالعمل راهنضروري مغذي 

کنترل منفی مشابه  يجیره.بود 308تجارتی راس  يسویه
درصد  30کنترل مثبت اما سطح کلسیم آن  يبا جیره

.کاهش یافته بود
ژن گلبول قرمز آنتیازهومورالایمنیبررسیبراي

آنعلیهایمنیپاسخوگردیداستفاده)SRBC(گوسفندي
تهیهگوسفندخونلیترمیلی20منظوربدین. شدبررسی

-گلبول. شدریختهدرصد  EDTA5حاوييلولهدرو

شدشسته) PBS(نمکی فسفاتبافربابارسهقرمزهاي
بافردرقرمزگلبولازدرصد5محلولیکنهایتدرو

.Chou et al(گردیدتهیهنمکی فسفات روزدر. )2009
هرازجوجه2به) روزگی25سن(آزمایشيدوره25

درون سیاهرگ بالفوقمحلولازلیترمیلی5/0،تکرار
علیهياولیهباديآنتیپاسخگیرياندازهبراي. شدتزریق

SRBC،ازپسروز7(آزمایشيدوره32روزدر
SRBCهاآنبهکهايجوجهقطعهدوتکرارهراز) تزریق

-میلی2هاآنبالوریدازوانتخاببودشدهتزریق

قرمزگلبولازدرصد5محلولتزریقوشداخذ لیترخون
باديآنتیتیتربررسیبرايمجدداًنمکی فسفات بافردر

بهگیريخون) 39روز(بعدروز7وشدتکرارثانویه
ازدیاد ازسلولیایمنیفعالیتبررسیه منظورب.آمدعمل

37روزدر. گردیداستفاده)CBH1(حساسیت جلدي

1- Cutaneous basophil hypersensitivity
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ودومانگشتبینيپردهضخامتابتداآزمایشيدوره
ازايبهجوجهيقطعه2راستوچپپايدوهرسوم
 ±1دقتبادیجیتالکولیسازاستفادهباتکرارهر

) series 500, Mitutoyo, Tokyo, Japan(میکرومتر
آگلوتینینهمفیتومیکروگرم100سپس. شدگیرياندازه

)PHA-P (تزریقطریقازسالینمحلوللیترمیلی1/0در
هرچپپايسومودومانگشتبینيپردهبهپوستیزیر

سومودومانگشتبینيپردهبه.  گردیدتزریقجوجه
بهکهگردیدتزریقسالینلیترمیلی1/0نیزراستپاي

ازبعدپردهضخامت. شدگرفتهنظردرکنترلعنوان
گیرياندازهدوبارهساعت24و12فواصلبهوتزریق
در  Tهاي به منظور بررسی میزان تکثیر سلول.گردید

سیستم ایمنی سلولی اختالف ضخامت قبل و بعد از هر 
میانگین .وان معیار سنجش در نظر گرفته شدتزریق به عن

در هر پرنده از اختالف ضخامت  ردهافزایش ضخامت پ
.Thompson et al(دست آمده ب تزریققبل و بعد از هر 

قطعهیکآزمایشيدوره42و21روزهايدر.)1980
لنفاويهايانداموزنوکشتارتکرارهرازايبهجوجه
گیرياندازهفابرسیوسبورسوطحالتیموس،شامل
بخششناسیریختبرآزمایشیتیمارهايثیرأت.شدند
بررسیروزگی42و21سن2درکوچکيرودهژژنوم
آزمایشيدوره42و21روزهايدربدین منظور . گردید

ازساعت8مدتبهآزمایشموردپرندگانيکلیه
ازايبهجوجهقطعهیکومحرومخوراكبهدسترسی

قسمتازمترسانتی5/1حدود. گردیدکشتارتکرارهر
يتهیهمنظوربههانمونه.شدجداژژونومبافتمیانی

پرز،ارتفاعشاملمربوطهمتغیرهايگیرياندازهواسالید
عمقوعضلهضخامتاپیتلیوم،ضخامتپرز،عرض
دامپزشکی يدانشکدهشناسیبافتآزمایشگاهبهکریپت

.شدنددانشگاه فردوسی منتقل
ش بادي از روگیري تیتر آنتیبراي اندازه

 Boa-Amponsem(استفاده گردید هماگلوتیناسیونمیکرو

et al. از  Gایمنو گلوبولین  عیاربراي .)2001
عیار تفریق از. موالر استفاده شد 01/0مرکاپتواتانول 

محاسبه Mایمنو گلوبولین  ،عیار تاماز  Gایمنو گلوبولین 
يهمرحلسهبافتیهاينمونهسازيآمادهبراي. شد

براي. گرفتانجامشدنپارافینهوسازيشفافآبگیري،
الکلمحلولداخلها  نمونهبافتی،هاينمونهازآبگیري
-شفافجهت. گرفتقرارصعوديدرجاتبااتیلیک

سازياشباعمنظوربه. گردیداستفادهزایللازسازي
بهسپس. شدانجامکردنپارافینهعملپارافین،باهانمونه
6الی5ضخامتباییهابرشچرخانمیکروتوميهوسیل

به منظور صاف حاصلههايبرش. شدبریدهمیکرومتر
ند وشدشناورگرادسانتیيهدرج40آبداخلشدن 

. روي الم قرار گرفتنداحتمالیهايچروكرفعازپس
 45الی  40با دماي گرميهصفحرويمربوطههاي الم

شدن،خشکضمنتاندگرفتقرارگراد سانتیيهدرج
هاي بافتآمیزيرنگ. دگردذوبنیزاضافیهاي پارافین
وزایللباگیري پارافینازپسالم،رويشدهپایدار

کمکبهاتیلیک،الکلنزولیدرجاتبادهی آب
بررسیبراي.گرفتانجامائوزینوهماتوکسیلین

 Olympus(نوريمیکروسکوپازشدهتهیههاي بافت

BX41TF, Tokyo, Japan (دیجیتالدوربینبهمتصل
)Olympus DP12 U-TV0.5 XC-2, Japan (بهمجهزو

 ,Olysia Soft Imaging System(تصویرآنالیزسیستم

Germany (پرزارتفاعترتیببدین.  گردیداستفاده)از
کریپتعمقپرز،عرض،)کریپتاتصالمحلتاپرزنوك

.شدمحاسبهعضلهضخامتو
تصادفی با  صورت یک طرح کامالًه آنالیز اطالعات ب
دو سطح کلسیم، سه سطح (2×3×2آرایش فاکتوریل 

. انجام شد )و دو سطح کلسیتریول پنیرباد يمیوهيعصاره
 GLMبا استفاده از روش  هادادهيتجزیه و تحلیل کلیه

براي مقایسه میانگین .انجام شد SASافزار آماري نرم
داري معنیاي دانکن در سطح تیمارها از آزمون چند دامنه

.استفاده گردید 05/0



. . . دي هیدروکسی کوله کلسیفرول  25و 1اثرات 

139531تابستان، 2، شماره دوازدهممجله دامپزشکی ایران، دوره 

نتایج
ایمنی هومورال

بادي اولیه و ثانویه اثر تیمارهاي آزمایشی بر پاسخ آنتی
اطالعات . نشان داده شده است 2در جدول  SRBCضد

کنترل، مکمل سازي  يدهد که نوع جیرهجدول نشان می
داري بر پاسخ ثیر معنیأگونه تبوزیدان و کلسیتریول هیچ

در  تام ضد گلبول قرمز گوسفندو  G ،Mایمونو گلوبولین 
اثر ). <05/0P(روزگی نداشته است  39و  32سنین 

داري بین جیره و کلسیتریول بر پاسخ متقابل معنی
در تست اولیه مشاهده گردید  Gایمونوگلوبولین 

)05/0P< .( اما این اثر متقابل در تست ثانویه مشاهده
).<05/0P(نگردید 

ایمنی سلولی
داريمعنیثیرأتگونههیچآزمایشیتیمارهاي يکلیه

سومودومانگشتانبینپردهورموحساسیتافزایشبر
همفیتومیکروگرم100پوستیزیرتزریقاثردر

ندادندنشانسالینمحلوللیترمیلی1/0درآگلوتینین
)05/0P>() 3جدول.(

لنفاويهاي وزن اندام
وزنبرکنترليجیرهنوعوکلسیتریولپنیر باد،اثر
روزگی در 42و 21سنیندرلنفاويهاياندامنسبی

روزگی  21در سن . نشان داده شده است 5و  4جداول 
نسبیوزنبربادپنیروکنترل ينوع جیرهمیانمتقابلاثر

دردادنشانمتقابلاثراین). 4جدول(شدمشاهدهطحال
کلسیتریولسطحازنظرصرفمثبت،کنترلهايجیره
يعصارهکیلوگرمدرگرممیلی200سازيمکملجیره،

بامقایسهدرطحالنسبیوزنافزایشموجببادپنیر
 088/0مقابلدر137/0(گرددمیبادپنیرفاقدهايجیره
وتیموسلنفوئیديهايانداموزنروزگی42در). گرم

وزن. گرفتندقرارآزمایشیتیمارهايثیرأتتحتطحال
درگرممیلی200باشدهتغذیهپرندگاندرتیموسنسبی

باشدهتغذیهپرندگانازتربیشپنیرباديعصارهکیلوگرم
يجیرههمچنین). >01/0P(بودعصارهایندیگرسطوح
مقایسهدرطحالنسبیوزنکاهشموجبمنفیکنترل

).>05/0P(گردیدمثبتکنترليجیرهبا

ي کوچکشناسی رودهریخت
کریپتبه عمقپرزطولنسبتجزه بروزگی21در
قرارآزمایشیتیمارهايثیرأتتحترودهپارامترهايسایر

200سازيمکملروزگی42در). 6جدول (نگرفتند
طولدارمعنیکاهشموجببادپنیرکیلوگرمدرگرممیلی
عصارهاینسطوحسایرسازيمکملبامقایسهدرپرز

اثرهیچ).>01/0P) (2و  1تصاویر ()6جدول(گردید 
شناسیریختبرآزمایشیتیمارهايبینداريمعنیمتقابل
).7جدول(نشدمشاهدهروزگی42درروده

-میلی 200ي سطح کاهش طول پرز در اثر تغذیه: 1تصویر 

روزگی 42میوه پنیرباد در سن ي گرم در کیلوگرم عصاره

-میلی 100ي سطح افزایش طول پرز در اثر تغذیه: 2تصویر 

روزگی 42ي پنیرباد در سن ي میوهگرم در کیلوگرم عصاره
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(%)هاي زمانی مختلف هاي گوشتی در بازهي جوجههاي پایهترکیب جیره: 1جدول 
دوره آغازین 

)روزگی 10-1(
دوره رشد 

)روزگی 23-11(
دوره پایانی 

)روزگی 42-24(
-+-+-+

525220/5320/535353ذرت
3535373790/3690/36کنجاله سویا
----55گلوتن ذرت
27/327/38/58/556/656/6روغن گیاهی

53/031/140/007/137/003/1سنگ آهک
75/175/155/155/140/140/1فسفاتدي کلسیم 

35/035/047/047/041/041/0نمک
32/032/028/028/020/020/0دي ال متیونین

--4/04/013/013/0ال لیزین
----1/01/0ال ترئونین

125/025/025/025/025/025/0مکمل ویتامینی
225/025/025/025/025/025/0مکمل معدنی

-66/0-67/0-78/0ماسه
انرژي و مواد مغذي محاسبه شده

47/301147/301197/313097/313077/317877/3178)کیلوگرم/کیلوکالري(انرژي قابل متابولیسم 
52/2352/2315/2115/2191/2091/20(%)پروتئین خام 

44/144/124/124/113/113/1(%)لیزین 
7/07/061/061/052/052/0(%)متیونین 

07/107/195/095/086/086/0(%)کل اسیدهاي آمینه گوگرد دار 
73/004/163/090/059/085/0(%)کلسیم  

5/05/045/045/042/042/0(%)فسفر غیر فیتاته  
7/07/068/068/065/065/0(%)فسفر کل  

19/017/017/0/.15/015/019(%)سدیم  
87/087/090/090/089/089/0(%)پتاسیم  

25/025/032/032/028/028/0(%)کلر  
3(mEq/kg) DEB29/21729/21711/22611/22687/22687/226

غلظت مواد مغذي آنالیز شده
75/007/165/093/061/088/0(%)کلسیم  

74/074/071/071/067/067/0(%)فسفر کل  
-میلی A ،2گرم ویتامین میلی D ،11المللی ویتامین واحد بین A ،1800المللی ویتامین واحد بین 11000پیش مخلوط ویتامینی در هر کیلوگرم جیره  1

گرم اسید میلی 5/0گرم نیکوتینیک اسید، میلی B12 ،28گرم ویتامین میلی B6 ،024/0گرم ویتامین میلی B2 ،2گرم ویتامین میلی K3 ،7/5گرم ویتامین 
.کردگرم کولین کلراید تأمین میمیلی 250گرم پانتوتینیک اسید، میلی 12فولیک، 

 5/0گرم ید و میلی 5/0گرم سلنیوم، میلی 22/0گرم مس، میلی 5گرم روي، میلی 65گرم منگنز، میلی 100پیش مخلوط معدنی در هر کیلوگرم جیره 2
.کردگرم کبالت تأمین میمیلی

3DEB= Dietary electrolyte balance
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139533تابستان، 2، شماره دوازدهممجله دامپزشکی ایران، دوره 

SRBCي ضد بادي اولیه و ثانویهي کنترل بر پاسخ آنتیو نوع جیرهاثر پنیر باد، کلسیتریول : 2جدول 

)روزگی 39(تست ثانویه )روزگی 32(تست اولیه تیمار

1جیره
پنیر باد 

/میلیگرم(
)کیلوگرم

کلسیتریول 
/میکروگرم(

لین)کیلوگرم
وبو

وگل
مون

ای
G

لین
وبو

وگل
مون

ای
M

لین
وبو

وگل
مون

ای
کل

لین
وبو

وگل
مون

ای
G

ین 
وبول

وگل
مون

ای
M

ین 
وبول

وگل
مون

ای
کل

ab00/220/520/700/250/550/7صفرصفر-
5/0ab40/140/580/650/260/540/7صفر-
a20/200/620/800/220/520/7صفر100-
-1005/0ab60/100/660/700/220/620/8
ab60/180/540/740/240/580/7صفر200-
-2005/0ab60/140/600/820/220/640/8
ab60/140/600/880/120/600/8صفرصفر+
5/0ab80/160/540/700/275/580/7صفر+
ab50/160/650/700/250/550/7صفر100+
+1005/0ab80/120/500/740/260/500/8
b20/160/680/720/240/560/7صفر200+
+2005/0ab75/140/680/780/160/540/7

SEM271/0666/0673/0369/0547/0475/0
اثر اصلی

73/180/553/717/268/575/7-جیره
+60/110/658/703/267/572/7

70/165/535/705/277/568/7صفرپنیر باد
10078/188/557/710/263/573/7
20052/130/675/715/265/580/7

68/107/668/707/253/560/7صفرکلسیتریول
5/065/183/543/713/282/586/7

P Values

438/0388/0899/0449/0977/0905/0جیره
476/0394/0703/0954/0921/0934/0پنیر باد

876/0486/0527/0674/0322/0346/0کلسیتریول
814/0737/0384/0458/0535/0307/0پنیر باد ×جیره

023/0175/0767/0932/0247/0409/0کلسیتریول×جیره 
420/0636/0612/0369/0540/0430/0کلسیتریول×پنیر باد 

901/0942/0936/0737/0965/0876/0کلسیتریول×پنیر باد  ×جیره
a-b 05/0(دار هستندباشند داراي تفاوت معنیهاي هر ستون و براي هر عامل که داراي حرف مشترك نمیمیانگینP< .(

.درصد سطح مورد نیاز کلسیم بود 70حاوي )  -(و کنترل منفی  حاوي سطح توصیه شده کلسیم(+) جیره کنترل مثبت 1
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ي کنترل بر افزایش ضخامت پرده بین انگشت دوم و سوم و نوع جیره کلسیتریولاثر پنیرباد، : 3جدول 
روزگی 38تا  37هاي گوشتی در سن جوجه

افزایش ضخامت پرده بین انگشت دوم و سومتیمار

پنیر باد1جیره
)کیلوگرم/گرممیلی(

کلسیتریول
)کیلوگرم/میکروگرم(

ساعته  12افزایش 
)مترمیلی(

ساعته  24افزایش 
)مترمیلی(

368/0336/0صفرصفر-
5/0208/0196/0صفر-
150/0204/0صفر100-
-1005/0294/0424/0
230/0230/0صفر200-
-2005/0304/0378/0
662/0504/0صفرصفر+
5/0278/0194/0صفر+
404/0496/0صفر100+
+1005/0464/0434/0
290/0254/0صفر200+
+2005/0274/0336/0

SEM127/0115/0
اثر اصلی

259/0294/0-جیره
+395/0369/0

صفرپنیر باد
100379/0307/0
200328/0389/0

274/0299/0صفرکلسیتریول
5/0

P Values

070/0265/0جیره
515/0478/0پنیر باد

526/0877/0کلسیتریول
505/0618/0پنیر باد ×جیره

372/0200/0کلسیتریول×جیره 
100/0082/0کلسیتریول×پنیر باد 

908/0803/0کلسیتریول×پنیر باد×جیره
.درصد سطح مورد نیاز کلسیم بود 70حاوي ) -(حاوي سطح توصیه شده کلسیم و کنترل منفی (+) ي کنترل مثبت جیره1



. . . دي هیدروکسی کوله کلسیفرول  25و 1اثرات 

139535تابستان، 2، شماره دوازدهممجله دامپزشکی ایران، دوره 

هاي لنفاوي ي کنترل بر وزن نسبی اندامو نوع جیره کلسیتریولاثر پنیر باد، : 4جدول 
روزگی 21در سن ) گرم وزن بدن 100گرم به ازاي (

هاي لنفاويوزن اندامتیمار

پنیر باد1جیره
)کیلوگرم/گرممیلی(

کلسیتریول
)کیلوگرم/میکروگرم(

طحالتیموس
بورس 

فابرسیوس
971/0ab111/0252/0صفرصفر-
5/0776/0ab128/0242/0صفر-
802/0ab108/0291/0صفر100-
-1005/0730/0ab095/0214/0
859/0ab108/0247/0صفر200-
-2005/0926/0ab117/0246/0
932/0ab095/0254/0صفرصفر+
5/0900/0b088/0192/0صفر+
888/0ab125/0248/0صفر100+
+1005/0761/0ab112/0292/0
917/0a137/0211/0صفر200+
+2005/0688/0ab102/0303/0

SEM085/0013/0034/0
اثر اصلی

844/0111/0249/0-جیره
+848/0110/0250/0

895/0105/0235/0صفرپنیر باد
100795/0109/0261/0
200848/0116/0252/0

895/0114/0250/0صفرکلسیتریول
5/0797/0107/0248/0

P Values

722/0811/0948/0جیره
134/0499/0557/0پنیر باد

101/0347/0915/0کلسیتریول
369/0043/0659/0پنیر باد×جیره

864/0197/0175/0کلسیتریول×جیره  
769/0796/0230/0کلسیتریول×پنیر باد 

155/0740/0170/0کلسیتریول×پنیر باد  ×جیره



سیدجواد حسینی، محمدطاهر میرکزهی و حسن صالح

1395تابستان، 2مجله دامپزشکی ایران، دوره دوازدهم، شماره 36

هاي لنفاوي بر وزن نسبی اندامي کنترل و نوع جیره کلسیتریولاثر پنیر باد، : 5جدول 
روزگی 42در سن ) گرم وزن بدن 100گرم به ازاي (

هاي لنفاويوزن اندامتیمار

پنیر باد 1جیره
)کیلوگرم/گرممیلی(

کلسیتریول 
بورس طحالتیموس)کیلوگرم/میکروگرم(

فابرسیوس
520/0125/0095/0صفرصفر-
5/0632/0105/0098/0صفر-
693/0112/0116/0صفر100-
-1005/0619/0114/0113/0
906/0116/0098/0صفر200-
-2005/0857/0132/0084/0
632/0142/0117/0صفرصفر+
5/0635/0128/0104/0صفر+
679/0141/0113/0صفر100+
+1005/0709/0135/0112/0
777/0118/0102/0صفر200+
+2005/0917/0129/0103/0

SEM099/0011/0018/0
اثر اصلی

705/0b117/0100/0-جیره
+725/0a132/0109/0

b605/0125/0103/0صفرپنیر باد
100b675/0126/0114/0
200a864/0124/0096/0

701/0126/0107/0صفرکلسیتریول
5/0728/0124/0102/0

P Values 

726/0032/0495/0جیره
001/0969/0494/0پنیر باد

639/0786/0686/0کلسیتریول
790/0259/0824/0پنیر باد×جیره

595/0869/0983/0کلسیتریول×جیره  
831/0200/0989/0کلسیتریول×پنیر باد 

555/0902/0859/0کلسیتریول×پنیر باد  ×جیره
a-c 05/0(دار هستندباشند داراي تفاوت معنیهاي هر ستون و براي هر عامل که داراي حرف مشترك نمیمیانگینP<.(

.درصد سطح مورد نیاز کلسیم بود 70حاوي )  -(حاوي سطح توصیه شده کلسیم و کنترل منفی (+) جیره کنترل مثبت 1
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139537تابستان، 2، شماره دوازدهممجله دامپزشکی ایران، دوره 

ي کوچک شناسی بخش ژژونوم رودهي کنترل بر ریختو نوع جیره کلسیتریولاثر پنیر باد، : 6جدول 
روزگی 21هاي گوشتی در سن  جوجه

خصوصیات ریخت شناسی بخش ژژونومتیمار

پنیر باد1جیره
)کیلوگرم/گرممیلی(

کلسیتریول 
)کیلوگرم/میکروگرم(

طول پرز
)میکرومتر(

عرض پرز
)میکرومتر(

عمق کریپت
)میکرومتر(

ضخامت الیه
)میکرومتر(عضالنی 

/طول پرز
عمق کریپت

10493/1057/2397/292ab401/4صفرصفر-
5/07/9907/1004/2541/273ab962/3صفر-
100850/991/2324/210ab462/4صفر100-
-1005/0101374/896/2359/247ab348/4
106088/857/2447/282ab454/4صفر200-
-2005/0117521/997/2346/297a092/5
11536/1132/2404/263ab784/4صفرصفر+
5/010165/1054/2753/273b781/3صفر+
101959/984/2500/299ab086/4صفر100+
+1005/08/9971/1050/2550/275ab931/3
10809/1077/2593/263ab184/4صفر200+
+2005/0111576/892/2246/219a052/5

SEM78/77330/881/1789/43347/0
اثر اصلی

104944/962/2403/280455/4-جیره
+10656/1038/2504/264311/4

10523/1061/2358/295223/4صفرپنیر باد
100100923/989/2449/255213/4
200110871/958/2408/265696/4

10648/1015/2469/280406/4صفرکلسیتریول
5/0105136/984/2444/264361/4

P Values

756/0177/0317/0478/0467/0جیره
222/0194/0641/0372/0097/0پنیر باد

818/0483/0843/0424/0868/0کلسیتریول
731/0996/0811/0124/0621/0پنیر باد×جیره
505/0526/0951/0952/0762/0کلسیتریول×جیره

309/0915/0184/0622/0017/0کلسیتریول×پنیر باد
963/0143/0665/0238/0725/0کلسیتریول×پنیر باد×جیره
a-b 05/0(دار هستندباشند داراي تفاوت معنیهاي هر ستون و براي هر عامل که داراي حرف مشترك نمیمیانگینP<.(

.درصد سطح مورد نیاز کلسیم بود 70حاوي )  -(حاوي سطح توصیه شده کلسیم و کنترل منفی (+) جیره کنترل مثبت 1
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ي کوچک شناسی بخش ژژونوم رودهبر ریختي کنترل و نوع جیره کلسیتریولاثر پنیر باد، : 7جدول 
روزگی 42هاي گوشتی در سن جوجه

خصوصیات ریخت شناسی بخش ژژونومتیمار

پنیر باد1جیره
)کیلوگرم/گرممیلی(

کلسیتریول 
)کیلوگرم/میکروگرم(

طول پرز
)میکرومتر(

عرض پرز
)میکرومتر(

عمق کریپت 
)میکرومتر(

ضخامت الیه
)میکرومتر(عضالنی 

/طول پرز
عمق کریپت

15819/1093/3324/370840/4صفرصفر-
5/014340/1246/3594/382006/4صفر-
14978/1118/3227/442804/4صفر100-
-1005/014683/1131/3517/380315/4
12541/1117/3474/449739/3صفر200-
-2005/012310/1020/2777/379511/4
13034/1163/3187/377248/4صفرصفر+
5/014586/1341/3478/395260/4صفر+
16287/1106/2979/410213/5صفر100+
+1005/015616/1079/3375/326016/5
14196/1187/3348/428175/5صفر200+
+2005/011491/1281/3442/375427/4

SEM9/108690/967/3792/32462/0
اثر اصلی

14116/1117/3310/400369/4-جیره
+14170/1194/3295/377697/4

a14440/1213/3396/371339/4صفرپنیر باد
100a15328/1103/3278/387806/4
200b12693/1149/3248/408425/4

14411/1136/3256/404633/4صفرکلسیتریول
5/013857/1178/3350/373400/4

P Values

891/0205/0934/0279/0217/0جیره
003/0335/0860/0323/0324/0پنیر باد

323/0369/0632/0099/0385/0کلسیتریول
294/0353/0652/0751/0409/0پنیر باد ×جیره

961/0600/0481/0735/0822/0کلسیتریول×جیره  
611/0405/0424/0053/0813/0کلسیتریول×پنیر باد  

207/0705/0735/0775/0222/0کلسیتریول×پنیرباد×جیره
a-b 05/0(دار هستند باشند داراي تفاوت معنیهاي هر ستون و براي هر عامل که داراي حرف مشترك نمیمیانگینP<.(

.درصد سطح مورد نیاز کلسیم بود 70حاوي )  -(ي کلسیم و کنترل منفی حاوي سطح توصیه شده(+) ي کنترل مثبت جیره1
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بحث
دار بین جیره و کلسیتریول بر پاسخ اثر متقابل معنی

نظر در تست اولیه نشان داد که صرف Gایمونوگلوبولین 
پنیرباد در شرایط  يهیدروالکلی میوه ياز سطح عصاره

گرم در سازي کلسیتریول یعنی سطح صفر میلیعدم مکمل
در  Gترین پاسخ ایمونوگلوبولین کیلوگرم کلسیتریول بیش

کنترل منفی در مقایسه  يدهد که از جیرهپرندگانی رخ می
، 20/1در مقایسه با  2/2(ه کرده باشند با کنترل مثبت تغذی

05/0P< .(ایندرجیرهکلسیمسطحدرصدي30کاهش
درکلسیمنقشبرمتعددهايگزارشرغمعلیآزمایش

،2003همکارانوبریج(هالنفوسیتبلوغوسازيفعال
رسپتوربیانسیتوکین،تولیدها،نوتروفیل،)2007فسک

.Kimura et al(سیتوکین mRNAبیانافزایش)1999

2اینترلوکینپروتئینسنتز،2اینترلوکینهايژن
)McCrady et al. تولیدتحریکنتیجهدرو)1978

.Cantorna et al(ایمنیسیستمپاسخوباديآنتی 2004(،
بامقایسهبادي درآنتیتیتربرداريمعنیثیرأتگونههیچ

EویتانولیدوAویتافرین.نداشتاستاندارديجیره

ايویژهپنیر باد اثرات يریشه و میوه يموجود در عصاره
هاي تکثیر سلولهمچنینوانسانTوBهايلنفوسیتبر

.Shohat et al(داردموشتیموس Hکواگولین. )1978

تکثیردرمهمیمیوه نیز اثرات يموجود در عصاره
این نوع سیتوکین .داردTh1سیتوکینتولیدولنفوسیت

هاي خود باعث کنترل تکثیر و تمایز سلول ينیز به نوبه
.Mesaik et al(شود ثر در پاسخ ایمنی میؤم 2006(.

درکهاستبدنيثانویهلنفوئیديهاياندامازطحال
داردمهمنقشیTوBهايلنفوسیتتمایزوتوسعه

)Eerola et al. 1987, Toivanen et al. ازطحال. )1987
گونههرمقابلدربدندرباديآنتیتولیداصلیمناطق

افزایشينشانهآنوزنافزایشوباشدمیژنآنتی
White(باشدمیایمنیهايسلولتولیدوسلولیجمعیت

et al. باشدهتغذیهگروهدرطحالوزنکاهش. )1975
کاهشدلیله باستممکنمنفیکنترلهايجیره

ایمنیهايپاسخبرايکافیکلسیمبهپرندهدسترسی
جمعیتکاهشموجبدسترسیعدماینکهباشدمناسب
شدهانداماینوزنکاهشنتیجهدروایمنیهايسلول
کردندبیان 2004سال درهمکارانوCantorna. است

فاکتورهايازجیرهکلسیمدسترسیقابلیتومیزانکه
طحالوزننتیجهدروایمنیپاسخبرثیرگذارأتمهم

وChouتوسطکلسیتریولبااليسطوحازاستفاده.است
پرزهايطولافزایشبهمنجر2009در سال همکاران
و14درژژونومپرزهايوروزگی28و21دردئودنوم

میکروگرم69و5/34سطوحازهاآن. گردیدروزگی28
سطحبرمازادگوشتیهايجوجهيجیرهکیلوگرمهردر

تا70کهکردنداستفاده) IU/kg 3000(جیرهD3ویتامین 
آزمایشایندراستفادهموردسطحازتربیشبرابر140
تزریقبا1972در سال همکارانوSpielvogel. است
30افزایشکلسیفرول، يکولهفیزیولوژیکهايمیزان

. کردندمشاهدهراجوجهدررودهپرزهايطولدرصدي
ازاستفادهبرمبنیپیشینياهگزارشبهتوجهبا

ایندررسدمینظره بطیور،يجیرهدرکلسیتریول
مکملعنوانبهشدهمکملکلسیتریولسطوحاهآزمایش

موردسطوحازترکمجیره،Dویتامیناحتیاجاتبرمازاد
خصوصه بکوچکيرودهبافتدرتغییربراينیاز

متقابلاثر. باشدپرزهاطولقبیلازهضمیپارامترهاي
عمقبهپرزطولنسبتبرکلسیتریولوبادپنیرمیان

درگرممیلی200و100سازيمکملنشان دادکریپت
کلسیتریولمیکروگرم5/0ثابتسطحدرباد،پنیرکیلوگرم

-معنیافزایشموجبجیرهکلسیمسطحازنظرصرفو

يجیرهبامقایسهدرکریپتعمقبهپرزطولنسبتدار
). 781/3مقابلدر052/5و092/5(گرددمیبادپنیرفاقد
ازايشاخصهژژنومدرخصوصه برودهدرکریپتعمق
ظرفیتبهبودلذاباشدمیرودههضمیظرفیتوبلوغ
-جوجهعملکرددرمهممورديگوارشدستگاهوروده

فرآینددر. )Uni and Ferket 2004(استگوشتیهاي
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 Uni(باشدمیمهمايمرحلهکریپتتوسعهروده،تکامل

et al. نیزکریپتعمقبهپرزطولنسبت. )2000
يرودههضمیظرفیتتخمینبرايمفیدشاخصی
.Montagne et al(استکوچک کاهش در .)2003

اي ثیر منفی قابل مالحظهأتکریپتعمقبهپرزنسبت طول
.Kelly et al(در هضم و جذب دارد  ازپوترسین. )1991

درکهاستسلولتمایزوتکثیردرمهمهايآمینپلی
. شودمیتشکیلاسپرمیدینازعمدتاًپرزهايسلول

تلیالاپیهايسلولدرسلولیبازسازيوتخریبسرعت
هاآمینپلیکریپتهايسلولدر. استباالبسیارروده

ازمتوالیطوره ب) اسپرمینواسپرمیدینپوترسین،(
اینيکنندهکاتالیزهايآنزیمکهشوندمیساختهاورنیتین
استیلاناسپرمیدینودکربوکسیالزاورنیتینهاواکنش

.Shinki et al(استپرزمخاطیيغشادرترانسفراز

بااليسطوحسمیاثراتبهاندکیمطالعات. )1985
اینبا.اندپرداختهآنهايمکانیزموبادپنیريعصاره
هیدروالکلیيعصارهگرممیلی200سازيمکملوجود

.گردیدپرزهادرتخریبیاثراتبروزموجببادپنیر
-عصارهگرممیلی200سازيمکملنامطلوباثراتارتباط

يکنندهکاتالیزهايآنزیمبابادپنیرهیدروالکلیي
اناسپرمیدینودکربوکسیالزاورنیتینجملهازپوترسین

نیازتريدقیقوکاملهايآزمایشبهترانسفراز،استیل
.  دارد

يعصارهسازيمکملوجیرهکلسیمسطحکاهش
باديآنتیعیاربرايمالحظهقابلاثرکلسیتریولوپنیرباد

امانداشتندسلولیایمنیپاسخهمچنینوSRBCضد
درطحالنسبیوزنکاهشموجبمنفیکنترليجیره

 يسازي عصارهمکملو  مثبتکنترليجیرهبامقایسه
گرم در کیلوگرم منجر به میلی 200پنیرباد در سطح 

دررسدمیبه نظر. گردیددار وزن تیموسافزایش معنی
عنوانبهشدهمکملکلسیتریولسطوحاهآزمایشاین

ازترکمجیره،Dویتامیناحتیاجاتبرمازادمکمل
ه بکوچکيرودهبافتدرتغییربراينیازموردسطوح

.باشدپرزهاطولقبیلازهضمیپارامترهايخصوص
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Abstract
This study was carried out to investigate the effects of 1, 25-dihydroxycholecalciferol (1, 

25 (OH)2 D3) (calcitriol) and fruit hydroalcoholic extract of Withania coagulans (WC) 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 WC (0, 100 and 200 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 day one to 42 d of 
age. Sheep red blood cells (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 d 21 and 42, one bird per replicate was killed to 
determine small intestinal morphology and lymphoid organ weights. The results of humoral 
immune response showed that reduction of dietary Ca level by 30% and supplementation of 
WC did not significantly influence total antibody levels. The CBH response showed that 
supplementation of WC and calcitriol had no significant effect on interdigital skin thickness. 
At 42 d of age, the weight of spleen significantly reduced by feeding of negative control diet. 
Also, supplementation of WC at 200 mg/kg significantly increased the weight of thymus at 
this age. It was found that supplementation of WC at 200 mg/kg resulted in shorter villus 
length at 42 d of age. It seemed that level of calcitriol which used in current experiment is 
lower than those required for alteration of intestine morphological and immunological 
parameters.

Key words: Calcitriol, Withania coagulans, Immune response, Intestine morphology, Broiler 
chickens

1- PhD Graduated of Poultry Nutrition, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2- Assistant Professor, Department of Animal Science, Higher Educational Complex of Saravan, Iran
Corresponding Author: Mirakzehi, M.T., E-mail: mt_mirakzehi@yahoo.com


