
105.................. ........................................................................................................1396/ بهار 15پژوهشهاي تولیدات دامی سال هشتم/ شماره 

میزولاسطوح مختلف داروي لوثیر أت
هاي گوشتیجوجهسیستم ایمنیهاي مرتبط با فراسنجهو عملکردبر 

2و هادي سهرابی1نژادیحیی ابراهیم

،دانشیار گروه علوم دامی دانشکده علوم دامی و دامپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شبستر-1
)ebrahimnezhad@gmail.comنویسنده مسوول: (

دانشجوي کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشکده علوم دامی و دامپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شبستر-2
29/7/94تاریخ پذیرش: 16/9/93تاریخ دریافت: 

چکیده
هاي هاي مرتبط با سیستم ایمنی جوجهو فراسنجهعملکردزول روي این آزمایش به منظور مطالعه تأثیر سطوح مختلف لوامی

قطعه جوجه گوشتی نر در چهار تیمار، 300با انجام شد. این آزمایش به صورت طرح کامالً تصادفی،500گوشتی نر سویه کاب 
گرم به ازاي هر کیلوگرم میلی5/7و 5، 5/2هاي آزمایشی شامل صفر، قطعه انجام شد. گروه15پنج تکرار و در هر تکرار تعداد 

هاي مرتبط با سیستم ایمنی، و فراسنجهعملکردهاي مورد آزمایش شامل وزن زنده بدن لوامیزول در هفته سوم بودند. فراسنجه
تم ایمنی هاي دخیل در سیسهاي نیوکاسل، آنفلوانزا و گامبورو و وزن اندامبادي علیه بیماريآزمایش فعالیت فاگوسیتوزي، تیتر آنتی

داري روي افزایش وزن بدن، مصرف خوراك و بودند. نتایج نشان داد افزودن داروي لوامیزول در هفته سوم به جیره، تأثیر معنی
هاي گوشتی باعث افزایش تعداد ي جوجههاي گوشتی نداشت. افزودن داروي لوامیزول به جیرهضریب تبدیل غذایی جوجه

هاي گوشتی شد ). لوامیزول سبب بهبود سیستم ایمنی سلولی در جوجهP>05/0ها شد (روفیلها و هتها، مونوسیتلنفوسیت
)05/0<Pگرم بر کیلوگرم به میلی5/7در سطح هاي گوشتی تیمار شده). لوامیزول باعث افزایش فعالیت فاگوسیتوزي در جوجه

بادي نسبت به هاي گوشتی باعث افزایش تیتر آنتیجوجه). استفاده از لوامیزول در P>05/0ازاي هر کیلوگرم وزن زنده بدن شد (
روزگی آزمایش روي 42دار نبود. لوامیزول در روزگی معنی28گروه شاهد شد ولی این افزایش به جز علیه بیماري گامبورو در 

رهاي آزمایشی تلفات چنین در هیچ یک از تیما). همP>05/0داري داشت (هاي گوشتی تأثیر معنیاندازه بورس فابریسیوس جوجه
هاي گوشتی داشته باشد. بین تواند تأثیر سودمندي روي سیستم ایمنی جوجهرسد، داروي لوامیزول میوجود نداشت. به نظر می

نتیجه بهتري بر عوامل دخیل در ر کیلوگرم وزن زنده بدن، گرم به ازاي همیلی5/7و 5، سطوح سطح مختلف لوامیزولسه 
.هاي گوشتی داشتایمنی جوجهسیستم

هاي گوشتی، جوجهعملکردهاي خونی، لوامیزول، سیستم ایمنی، فراسنجهکلیدي:هايواژه

مقدمه
مدیریت بهداشتی مزارع پرورش طیور در جهت ممانعت از 

ممکن ی، کاري سخت و در بعضی موارد غیرورود عوامل عفون
اشی از کار براي کم کردن بروز خسارت ناست. بهترین راه

اي که عوامل عفونی ارتقاي سیستم ایمنی طیور است به گونه
صورت ورود عوامل عفونی، آماده پاسخ دروریطسیستم ایمنی 

هاي اخیر تمایل به سریع باشد. به همین خاطر، در سال
r)Immuneایمنی سیستمهاي کنندهاستفاده از تحریک

Modulato(ش بوده و در صنعت پرورش طیور رو به افزای
هاي مختلف در مرغداري که باعث امروزه به علت وجود تنش

شود، استفاده از تضعیف سیستم ایمنی بدن می
هاي سیستم ایمنی به امري طبیعی و معمول در کنندهتحریک

). 19ها تبدیل شده است (مرغداري
اکیناسه پورپورا، Eموادي مانند ویتامین 

)Echinasea puropur (توانند در این گروه وامیزول میو ل
قرار گیرند. در این ارتباط، لوامیزول از جمله داروهایی است که 
در مقادیر کم، اثر تحریکی مناسبی بر سیستم ایمنی دارد 

سیستمعنوان محرك ). اثرات مفید داروي لوامیزول به41(
) 7(ن). فتحی و همکارا32شناخته شد (1971ایمنی از سال 

ردند، استفاده از داروي لوامیزول هیدروکلراید گزارش ک
هاي اول ها در هفتهتواند باعث تقویت سیستم ایمنی جوجهمی

زندگی شود. از طرفی، داروي لوامیزول به عنوان یک داروي 
هاي مختلفی از حیوانات کننده سیستم ایمنی در گونهتحریک

). 3آزمایش شده است (
ن یک نمک هیدروکلراید تحت نام عنواداروي لوامیزول به

باشد. این دارو در واقع تجاري ارگامیسول در بازار موجود می
نوعی نمک سنتتیک است که باعث افزایش پاسخ ایمنی بدن 

. داروي شودمیهاژنو آنتییدر مقابل عوامل باکتریای
-6، 5، 3، 2ها با نام لوامیزول جزو خانواده بنزامیدازول

تیازول هیدروکلراید با -1و2-ایمیدازوفنیل -6تتراهیدرو
). 41باشد (کیلو دالتون می75/240وزن ملکولی 

) 40) و استیونسون و همکاران (11گیلت و همکاران (
گزارش کردند، مصرف داروهاي محرك سیستم ایمنی از 

زمان با واکسن، و همجمله لوامیزول به صورت کوتاه مدت
هاي بهبود حفاظت ایجاد شده در جوجهروش مناسبی جهت 

) گزارش کردند، با توجه به 7فتحی و همکاران (.گوشتی است
قیمت ارزان، مصرف آسان، تقویت سیستم ایمنی بدن، اثرات 
جانبی ناچیز و دفع سریع دارو از بدن، لوامیزول 

هاي گوشتی اي مناسب جهت استفاده در جوجهگزینه
قین گزارش کردند، تفاوت چندانی چنین این محقباشد. هممی

بین روش تزریقی و آشامیدنی لوامیزول در تقویت سیستم 
راه آشامیدنی با توجه به راحتی توصیه لذا ایمنی وجود ندارد،

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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زمان د و بهترین زمان استفاده از دارو، مصرف همشومی
باشد.هاي گوشتی میلوامیزول و واکسن در جوجه

محرك سیستم ایمنی از طریق تعدیل عنوان لوامیزول به
گذارد و هاي دفاعی بر ایمنی میزبان اثر میهاي سلولپاسخ

ها و اي، ماکروفاژهاي چند هستهباعث بهبود کار سلول
شود و از این طریق باعث تقویت سیستم میTهاي سلول

). 13،18شود (ایمنی بدن می
افزایش پاسخ گزارش شده است داروي لوامیزول قادر به 

). ساپی و همکاران 32در پستانداران است (Tهاي لنفوسیت
) اثر لوامیزول را بر سیستم ایمنی هومورال و سلولی 38(

هاي گوشتی به صورت آزمایشگاهی بررسی و گزارش جوجه
اسخ ایمنی احتماالً از تواند باعث تقویت پکردند، لوامیزول می

تواند میاروي لوامیزولشود. دTهاي سازي سلولطریق فعال
ها در حیوانات تازه متولد کننده در برابر عفونتیک محافظت

شده یا در شرایطی که دستگاه ایمنی تضعیف شده است، 
). لوامیزول در مقادیر پایین موجب تشدید 33استفاده شود (

ي که مصرف آن به به طورپاسخ سلولی سیستم ایمنی شده، 
و نسبت Tهاي داد سلولصورت خوراکی سبب افزایش تع

). گزارش شده است، در 21شده است (CD8/CD4هاي سلول
بادي هاي گوشتی لوامیزول باعث افزایش پاسخ آنتیجوجه

). 20شود (واکسیناسیون در مقابل بیماري نیوکاسل می
) گزارش کردند، استفاده از 19میران و همکاران (خالقی

هاي منی سلولی در جوجهداروي لوامیزول باعث تقویت ای
) و کانگ و همکاران 16شود. جین و همکاران (گوشتی می

) بیان کردند، با استفاده از واکسنی که بر پایه لوامیزول 17(
شد، قدرت هاي مرده محسوب میساخته شده و از نوع واکسن

هایی از عدم ایمنی سلولی بهبود پیدا کرد. گاهی اوقات گزارش
زول روي سیستم ایمنی گزارش شده است، تأثیر داروي لوامی

توان به هرچند دلیل اصلی این موارد مشخص نشده، ولی می
تعدادي از این موارد از جمله مقدار دارو، نوع حیوان هدف، 
سیستم ایمنی هدف، سن حیوان، زمان دادن دارو و غیره اشاره 

) گزارش کردند، داروي 24). میاحی و همکاران (10کرد (
ها را تحریک کرده ولی این سیستم ایمنی جوجهلوامیزول 

ها تأثیر تحریک به مقدار کافی نبوده و با افزایش سن جوجه
تر داروي لوامیزول بر میزان تحریک سیستم ایمنی بیش

شود. می
پاسخ انفرادي هر پرنده به لوامیزول، بستگی به مواردي از 

قدرت سیستم مقدار دوز دارو، زمان دریافت و همچنینجمله
) گزارش کردند، 25و همکاران (منیر). 44ایمنی پرنده دارد (

گرم به ازاي هر میلی15استفاده از داروي لوامیزول به مقدار 
روزگی)، 5- 12کیلوگرم وزن زنده بدن به مدت یک هفته (

هاي گوشتی شد. سیستم ایمنی در جوجهعملکردسبب بهبود 
گرم به میلی30و 15، 5/7، 75/3مصرف لوامیزول به مقدار

هاي گوشتی باعث ازاي هر کیلوگرم وزن زنده بدن در جوجه
). 35بادي علیه گلبول قرمز گوسفند شد (افزایش تیتر آنتی

داري روي گزارش شده است، داروي لوامیزول تأثیر معنی
هاي افزایش وزن بدن و بهبود ضریب تبدیل غذایی در جوجه

) گزارش کردند، 39همکاران (). سوپی و7گوشتی ندارد (
هاي گرم بر کیلوگرم لوامیزول به جوجهمیلی25/0تزریق 

تأثیري روي وزن نسبی اجزاي الشه ندارد و وزن نسبی ،سالم
فابرسیوس و تیموس تحت تأثیر این دارو قرار نگرفت. بورس

) گزارش دادند، دلیل عدم 35مهر و همکاران (روستایی علی
سیستم خصوصاًهاي الشه وزن نسبی اندامتأثیر لوامیزول بر

لیبه دلفابرسیوس و طحال شاید لنفاوي مثل تیموس، بورس
روز فاصله بین قطع مصرف دارو و کشتار باشد که 18وجود 

هاي حذف در این وضعیت، ممکن است، دارو توسط مکانیزم
ها کننده از بدن پاك شده و اثر تحریکی لوامیزول بر این بافت

رفته باشد. از بین
هاي زیادي تاکنون روي داروي لوامیزول به آزمایش

هاي بزرگ صورت عنوان داروي محرك سیستم ایمنی در دام
ها روي طیور به نسبت بسیار گرفته ولی تعداد این آزمایش

باشد. بنابراین هدف از این تحقیق، مطالعه تأثیر میکمتر
و عملکردي افزودن سطوح مختلف داروي لوامیزول رو

هاي گوشتی نر هاي مرتبط با سیستم ایمنی جوجهفراسنجه
بود. 500سویه کاب 

هامواد و روش
این آزمایش به منظور مطالعه تأثیر سطوح مختلف داروي 

هاي گوشتی نر و سیستم ایمنی جوجهعملکردلوامیزول روي 
انجام شد. این آزمایش به صورت طرح کامالً 500سویه کاب 

قطعه جوجه گوشتی نر در چهار تیمار، پنج 300با تصادفی،
هاي قطعه انجام شد. گروه15تکرار و در هر تکرار تعداد 

) 2،ي پایه (بدون داروي لوامیزول)) جیره1آزمایشی شامل: 
گرم به ازاي هر کیلوگرم وزن میلی5/2ي پایه حاويجیره

ي پایه جیره) 3،ي سومزنده بدن داروي لوامیزول در هفته
گرم به ازاي هر کیلوگرم وزن زنده بدن داروي میلی5حاوي 

5/7ي پایه حاوي ) جیره4ي سوم و لوامیزول در هفته
گرم به ازاي هر کیلوگرم وزن زنده بدن داروي لوامیزول میلی

در هفته سوم بودند. به این منظور وزن بدن تمام جوجه 
قدار دارو بر اساس گیري و سپس مهاي هر قفس اندازهخروس

گرفت. آزمایش از ها قراروزن بدن محاسبه و در اختیار جوجه
هفته ادامه داشت ولی ششیک روزگی شروع و به مدت 

استفاده از داروي لوامیزول فقط در هفته سوم دوره پرورش در 
ها بود. دلیل این که از داروي لوامیزول در ي پایه جوجهجیره

این بود که اوال پیک واکسیناسیون در هفته سوم استفاده شد، 
هاي طیور در سه هفته اول بوده و دوما در دو هفته اول گله

بنابراین به ،چون سیستم ایمنی به تکامل حداکثري نرسیده
گیري رسد، هفته سوم زمان مناسب براي پاسخنظر می

باشد. داروي لوامیزول مورد استفاده در این آزمایش فرآورده می
ه داروسازي سپیده دهدشت بود که هر گرم از این کارخان

گرم لوامیزول هیدروکلراید بود. طول 3/0محصول حاوي 
هفته و عوامل مورد آزمایش شامل ششمدت آزمایش 

هاي مرتبط با سیستم ایمنی شامل تعداد و فراسنجهعملکرد
مونوسیت، لنفوسیت و هتروفیل و پروتئین کل، آلبومین، 

هاي بادي علیه بیماريگوسیتوزي، تیتر آنتیآزمایش فعالیت فا
هاي دخیل در سیستم نیوکاسل، آنفلوانزا و گامبورو و وزن اندام

ها در ایمنی (بورس فابریسیوس، کبد و طحال) بودند. جوجه
کل دوره آزمایش، دسترسی آزاد به آب و خوراك داشتند و در 
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طول مدت آزمایش، تمامی شرایط پرورش و نگهداري 
هاي گوشتی بر اساس دفترچه راهنماي سویه مورد نظر جوجه

انجام شد. تهیه و تنظیم جیره و مواد مغذي مورد نیاز 
و UFFDAنویسی افزار جیرهنرمباهاي گوشتی جوجه

500بر اساس پیشنهاد دفترچه راهنماي پرورش سویه کاب 
براي سه دوره آغازین، رشد و پایانی تهیه شد. ترکیب جیره و 

آورده شده است. 1ار مواد مغذي تأمین شده در جدول مقد
متر نگهداري شده 5/1×2هایی به ابعاد ها در قفسجوجه

ها یکسان در نظر و مکان و شرایط پرورش براي همه جوجه
ها توزین و بعد گرفته شد. هر هفته وزن بدن و خوراك جوجه
اك مصرف خوراز تصحیح براي تلفات، افزایش وزن بدن و
ها، ضریب تبدیل براي هر تکرار محاسبه و از روي این داده

هاي مربوط به جهت انجام آزمایش. خوراك محاسبه شد
دوره پرورشی از هر 42و 28هاي هاي خونی در روزفراسنجه

ها تکرار دو قطعه جوجه خروس که میانگین وزن بدن آن
بال نزدیک به میانگین هر قفس بود، انتخاب و از ورید زیر

گیري به عمل آمد. مقدار خون اخذ شده بسته به پرندگان خون
5/2گیري متفاوت و بین یک تا نوع صفات مورد اندازه

سی متغیر بود. سی
گیري فعالیت فاگوسیتوزي به خون براي آزمایش اندازه

تازه نیاز بود لذا خون گرفته شده بالفاصله به محل آزمایشگاه 
هاي گیري سلولگیري، براي اندازهز خونرسانده شد. بعد ا

خونی از خون کامل (تام) استفاده شد که به منظور جلوگیري 
به خون اضافه و بعد از EDTAاز لخته شدن خون مقداري

هاي سفید خون به تهیه گسترش و رنگ آمیزي، درصد گلبول
ها با الم هماتوسیتومتر تعیین شد. ي شمارش گلبولوسیله

گیري پروتئین کل و آلبومین، از خون اخذ شده از هبراي انداز
پرندگان، سرم خون با استفاده از دستگاه سانتریفیوژ و با دور 

در دقیقه و به مدت پنج دقیقه جدا و سپس پروتئین کل 3000
300و آلبومین سرم با استفاده از دستگاه اتوآناالیزر آلسیون 

گیري شد. اندازه
و آنفلوانزا به هاي نیوکاسلیه بیماريبادي علتیتر آنتی

و Log2در (HI)روش استاندارد ممانعت از هماگلوتیناسیون 
بادي علیه بیماري گامبورو به روش االیزا با کیتتیتر آنتی

:No-53130-00(تجارتی آیدکس  49IDEXX ELISA
Test Kits( .براي آزمایش فعالیت فاگوسیتوزي از انجام شد

). در 14اي فاگوسیت کننده استفاده شد (هشمارش سلول
ها اخذ شده بود، از انتهاي آزمایش، پرندگانی که خون از آن

هاي طحال، بورس طریق قطع گردن کشتار و اندام
001/0فابریسیوس و کبد خارج شده و توسط ترازوي با دقت 

ها به صورت درصدي از وزن زنده بدن بیان توزین و وزن آن
شد. 

نسخه SASافزار آماريآزمایش با استفاده از نرمهايداده
و با لحاظ کردن اثر کوواریت در مدل به جهت )37(1/9

ها در ابتداي هفته سوم اختالف احتمالی وزن بدن جوجه
دار بودن اثر تیمارها،در صورت معنیوشد تجزیه واریانس

اي چند دامنهاز آزمون ي تیمارهاهابراي مقایسه میانگین
درصد استفاده شد.5احتمالدر سطح )4دانکن (

و ترکیب جیره غذاییءاجزا- 1جدول 
Table 1. The diet ingredients and composition

دوره
مواد خوراکی (درصد)

دوره آغازین
روزگی)14تا 1(

دوره رشد
روزگی)21تا 15(

دوره پایانی
روزگی)42تا 22(

8/579/637/67ذرت زرد
3635/3012/27درصد پروتئین)44کنجاله سویا (

2/28/15/1روغن سویا
85/18/17/1دي کلسیم فسفات

85/08/075/0پودر صدف
2/02/02/0نمک

15/015/01/0جوش شیرین
1مکمل ویتامینی

2مکمل معدنی
3/0
3/0

3/0
3/0

25/0
25/0

12/015/018/0لیزین منو هیدروکلراید
DL-23/025/025/0متیونین

ترکیبات محاسبه شده
295030003030انرژي قابل متابولیسم (کیلوکالري بر کیلوگرم)

211918پروتئین (درصد)
9/084/076/0کلسیم (درصد)

45/042/038/0فسفر قابل دسترس (درصد)
17/016/015/0سدیم (درصد)

2/11/105/1کلر (درصد)
89/084/082/0(درصد)متیونین + سیستیین

2/11/105/1لیزین (درصد)
21/020/019/0ترپیتوفان (درصد)

مللیالواحد بینD3 ،9000المللی ویتامین بینواحدA ،1000000المللی ویتامین واحد بین3500000است:به ازاي هر کیلوگرم جیرهمین کننده مواد زیرأمکمل ویتامینی ت
گرم میلیB5 ،150گرم ویتامین میلیB3 ،15000گرم ویتامین میلیB2 ،5000گرم ویتامین میلیB1،3300گرم ویتامین میلیK3 ،900گرم ویتامین میلیE ،1000ویتامین 
.گرم بیوتینمیلی500گرم کولین، میلیB12 ،250000گرم ویتامین میلیB9 ،5/7گرم ویتامین میلیB6 ،500ویتامین 

100گرم ید، میلی500گرم مس،میلی5000گرم روي، میلی50000گرم آهن،میلی25000گرم منگنز، میلی50000هر کیلوگرم از مکمل معدنی تأمین کننده مواد زیر است: 
.گرم سلنیوممیلی
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108.......... ...............................................................هاي گوشتیجوجهسیستم ایمنیهاي مرتبط با فراسنجهو عملکردبر میزولاسطوح مختلف داروي لوثیر أت

نتایج و بحث
یزول روي نتایج مربوط به اثر سطوح مختلف داروي لوام

هاي گوشتی، به تفکیک هفته در افزایش وزن بدن جوجه
ارایه شده است. نتایج نشان دادند که افزودن داروي 2جدول 

هاي داري روي افزایش وزن بدن جوجهلوامیزول تأثیر معنی
)، فتحی و همکاران 30گوشتی نداشت. راجپوت و همکاران (

فزودن داروي ) گزارش کردند، ا23) و مانی و همکاران (7(

هاي گوشتی باعث ي جوجهلوامیزول هیدروکلراید به جیره
بهبودي افزایش وزن بدن نشد که نتایج این آزمایش در ارتباط 
با افزایش وزن بدن با نتایج این محققین مطابقت دارد. در 

) گزارش کردند که 9صورتی که جیامبرون و کالسوس (
فزایش وزن بدن افزودن لوامیزول به جیره باعث بهبودي ا

هاي گوشتی شد که نتایج این تحقیق در ارتباط با جوجه
افزایش وزن بدن با نتایج این محققین مطابقت ندارد. 

هاي مختلف پرورشهاي گوشتی در هفتهاثر سطوح مختلف داروي لوامیزول بر افزایش وزن بدن (گرم) جوجه- 2جدول 
Table 2. The effect of different levels of levamisole on body weight gain (g) of broiler chicks reared in different

weeks
صفت

تیمار
افزایش وزن بدن (گرم)

7-1
روزگی

14-7
روزگی

21-14
روزگی

28-21
روزگی

35-28
روزگی

42-35
روزگی

42-1
روزگی

86/9754/21360/25360/48600/50680/58740/2145جیره پایه (شاهد)
29/10164/20531/29640/49520/49020/67004/2259گرم لوامیزولمیلی5/2جیره پایه حاوي 
36/9314/22900/27980/49840/54020/60190/2241گرم لوامیزولمیلی5جیره پایه حاوي 
56/9614/22680/28360/48640/47820/62670/2197گرم لوامیزولمیلی5/7جیره پایه حاوي 

SEM(97/230/1366/1032/1131/3723/3657/52(اشتباه استاندارد میانگین 
Value-P3347/09952/03435/01100/08303/00793/03254/0

نتایج مربوط به اثر سطوح مختلف داروي لوامیزول روي 
ر هاي مختلف دهاي گوشتی در هفتهمصرف خوراك جوجه

آورده شده است. نتایج نشان دادند، افزودن داروي 3جدول 
داري روي هاي گوشتی تأثیر معنیجوجهي لوامیزول به جیره

هاي گوشتی نداشت. پاندا و مقدار مصرف خوراك جوجه
) گزارش کردند، 29) و راجپوت و همکاران (28همکاران (

بودند، هایی که از داروي لوامیزول در جیره تغذیه کردهجوجه
ي نسبت به گروه شاهد داشتند ولی از کمترمصرف خوراك 

دار نبود. نتایج تحقیق حاضر با نتایج این لحاظ آماري معنی
اثر سطوح مختلف داروي لوامیزول بر محققین مطابقت دارد.

هاي مختلف هاي گوشتی در هفتهضریب تبدیل غذایی جوجه
ن دادند، داروي آورده شده است. نتایج نشا4پرورش در جدول 

هاي لوامیزول تأثیري در بهبود ضریب تبدیل غذایی جوجه
گوشتی نسبت به گروه شاهد نداشت. مقایسه میانگین نتایج 

هایی نشان داد که ضریب تبدیل غذایی در کل دوره در جوجه
که با داروي لوامیزول تیمار شده بودند، نسبت به گروه شاهد 

دار نبود. برخی محققین نیبهتر بود ولی از لحاظ آماري مع
ي اند، استفاده از داروي لوامیزول در جیرهگزارش کرده

هاي گوشتی ضریب تبدیل غذایی را نسبت به گروه جوجه
). در صورتی که پاندا 7،23،30،34شاهد تحت تأثیر قرار نداد (

) گزارش کردند، استفاده از داروي 8) و فانده (28و همکاران (
هاي ضریب تبدیل غذایی جوجهتغییر، باعثلوامیزول در جیره

گوشتی شد که نتایج این تحقیق در ارتباط با ضریب تبدیل 
هاي این محققین مطابقت ندارد. غذایی با گزارش

توان مغایرت نتایج گرفته شده در مورد ضریب تبدیل می
غذایی را به دوز مصرف و زمان مصرف ارتباط دارد که در این 

هاي این محققین تفاوت داشت. در شآزمایش با آزمای
رسد، شاید علت عدم وجود اختالف مجموع، به نظر می

(افزایش وزن بدن، مصرف خوراك و عملکرددار در معنی
مدت از ضریب تبدیل غذایی) تیمارهاي آزمایشی استفاده کوتاه

دارو، یکسان بودن محیط پرورش، عدم وجود بیماري، تنش و 

) و پاندا و 26باشد. پدماواتی و همکاران (غیره در این آزمایش 
) گزارش کردند، لوامیزول هیدروکلراید باعث 27دیویدي (

افزایش وزن بدن در پرندگانی که به طور آزمایشی با 
هاي آیمریا آلوده شده بودند، شد در صورتی هاي گونهاووسیت

هاي آزمایشی که به اووسیت آلوده نشده بودند، که در گروه
دهنده این موضوع باشد که در نداشت. شاید این نشانتاثیري 

داري روي ثیر معنیأشرایط عادي استفاده از لوامیزول ت
هاي گوشتی ندارد و اثر این دارو زمانی دیده جوجهعملکرد

شود که مشکلی از قبیل بیماري و تنش در گله وجود می
داشته باشد. از طرف دیگر، ممکن است علت عدم نتیجه 

مدت (یک هفته) از ، به علت استفاده کوتاهعملکردار در دمعنی
) گزارش کردند، داروي 24این دارو باشد. میاحی و همکاران (

ها را تحریک کرده و سیستم ایمنی جوجهعملکردلوامیزول 
ولی این تحریک به مقدار کافی نبوده و با افزایش سن 

تم ایمنی ها تأثیر داروي لوامیزول بر میزان تحریک سیسجوجه
شود. از طرف دیگر، دالیل دیگري مبنی بر عدم تر میبیش

تواند و سیستم ایمنی میعملکردتأثیر داروي لوامیزول روي 
هایی از عدم تأثیر وجود داشته باشد. گاهی اوقات گزارش

داروي لوامیزول روي سیستم ایمنی گزارش شده است، هر 
توان به میچند دلیل اصلی این موارد مشخص نشده، ولی 

تعدادي از این موارد از جمله مقدار دارو، نوع حیوان هدف، 
سیستم ایمنی هدف، سن حیوان، زمان دادن دارو و غیره اشاره 

) گزارش کردند افزودن 29). پورچژیان و پونیاموردي (10کرد (
هاي گوشتی، مصرف خوراك را در ي جوجهلوامیزول به جیره

در صورتی که وزن بدن و هاي مختلف پرورش کاهش، هفته
ضریب تبدیل غذایی را بهبود بخشید. الزم به ذکر می باشد، 

هاي این محققین احتماال مغایرت نتایج این تحقیق با گزارش
به علت مدت زمان مصرف دارو باشد که این محققین 
لوامیزول را در کل دوره استفاده کرده بودند نه در مدت زمان 

ستفاده شده بود.معین که در این آزمایش ا
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109.................. ...............................................................................................................................1396/ بهار 15پژوهشهاي تولیدات دامی سال هشتم/ شماره 

هاي مختلف پرورشهاي گوشتی در هفتهاثر سطوح مختلف داروي لوامیزول بر مصرف خوراك (گرم) جوجه-3جدول 
Table 3. The effect of different levels of levamisole on feed intake (g) of broiler chicks reared in different weeks

صفت
تیمار

(گرم)خوراك مصرفی 
7-1

21-28روزگی14-21روزگی7-14روزگی
روزگی

35-28
روزگی

42-35
روزگی

42-1
روزگی

00/13900/28880/51260/82740/115020/134900/4267جیره پایه (شاهد)
00/14800/28880/50220/81180/105300/129380/4196گرم لوامیزولمیلی5/2جیره پایه حاوي 

00/14300/28640/50420/82500/114220/139280/4292گرم لوامیزولمیلی5ایه حاوي جیره پ
00/14280/29200/49780/81900/111960/138720/4258گرم لوامیزولمیلی5/7جیره پایه حاوي 

SEM(08/383/336/1080/930/2127/2663/55(اشتباه استاندارد میانگین 
Value-P2593/01923/07749/06040/03256/04121/00865/0

نتایج مربوط به اثر سطوح مختلف داروي لوامیزول روي 
هاي درصد وزنی (به صورت درصدي از وزن زنده بدن) اندام

فابریسیوس) در دخیل در سیستم ایمنی (کبد، طحال و بورس 
که افزودن سطوح آورده شده است. نتایج نشان دادند5جدول 

هاي گوشتی روي ي جوجهمختلف داروي لوامیزول به جیره
داري نداشت، هاي کبد و طحال تأثیر معنیدرصد وزنی اندام

گرم به ازاي هر کیلوگرم وزن زنده بدن میلی5/2اما افزودن 
ي جوجه گوشتی باعث افزایش درصد داروي لوامیزول به جیره

تیمار شاهد و تیمارهاي وزنی بورس فابرسیوس نسبت به 
گرم به ازاي هر کیلوگرم وزن زنده بدن میلی5/7و 5حاوي 

).p>05/0داروي لوامیزول شد (

هاي مختلف پرورشهاي گوشتی در هفتهاثر سطوح مختلف داروي لوامیزول بر ضریب تبدیل غذایی جوجه- 4جدول 
Table 4. The effect of different levels of levamisole on feed conversion ratio of broiler chicks reared in different

weeks

صفت
تیمار

ضریب تبدیل غذایی
7-1

روزگی
14-7

روزگی
21-14

روزگی
28-21

روزگی
35-28

روزگی
42-35

روزگی
42-1

روزگی
42/134/102/270/127/229/298/1جیره پایه (شاهد)
46/140/169/163/114/293/185/1گرم لوامیزولمیلی5/2جیره پایه حاوي 
53/124/180/165/111/230/291/1گرم لوامیزولمیلی5جیره پایه حاوي 
47/129/175/169/133/221/293/1گرم لوامیزولمیلی5/7جیره پایه حاوي 

SEM(05/009/008/003/016/016/005/0(اشتباه استاندارد میانگین 
Value-P5898/09944/07644/02500/08589/01166/01382/0

روزگی دوره پرورش (به صورت درصدي از وزن زنده بدن)42هاي دخیل در سیستم ایمنی در اثر سطوح مختلف داروي لوامیزول بر وزن اندام-5جدول 
Table 5. The effect of different levels of levamisole on the weight of the organs involved in the immune system in 42

days rearing period (as a percentage of live body weight)
صفت

کبدبورس فابریسیوسطحالتیمار

10/0b08/059/2جیره پایه (شاهد)
11/0a12/017/2گرم لوامیزولمیلی5/2جیره پایه حاوي 
09/0b09/046/2گرم لوامیزولمیلی5جیره پایه حاوي 
09/0b07/043/2گرم لوامیزولمیلی5/7جیره پایه حاوي 

SEM(07/008/009/0(اشتباه استاندارد میانگین 
Value-P6369/00110/01162/0

.)>05/0pدار دارند (تفاوت معنیمشترك هستند، در هر ستون، اعدادي که داراي حروف غیر

گزارش دادند که اثر ) 35مهر و همکاران (روستایی علی
داروي لوامیزول به روش مصرف، نوع مصرف و نوع میزبان 

تواند باعث عدم وابسته است و هر کدام از این سه عامل می
تأثیر داروي لوامیزول روي اجزاي الشه باشد. گزارش کرده 

امیزول تأثیري بر روي وزن بورس فابریسیوس، تیموس که لو
). 1،38هاي مرتبط با سیستم ایمنی نداشته است (و سایر اندام

) گزارش کردند 5) و الخولی و همکاران (36سامسون و لوي (
هاي داخلی که یکی از دالیل عدم تأثیر دارو بر وزن اندام

روز 18یش از تواند فاصله زمانی قطع دارو تا زمان کشتار بمی
بوده باشد. در این آزمایش، حد فاصل بین قطع دارو و کشتار 

دار نبودن روز بوده که ممکن است، علت معنی20بیش از 

هاي کبد و طحال، فاصله زمانی قطع دارو تا زمان وزن اندام
رسد، داروي لوامیزول با روش باشد. به نظر میکشتار می

هاي مربوط به سیستم ایمنی در افزایش و تغییر اندازه در اندام
قدرت دفاعی بدن عمل نکرده یا حداقل در عملکردبهبود 

رسد. این روزگی بود، این گونه به نظر می42زمان تشریح که 
) و سوپی 35مهر و همکاران (نتایج با گزارشات روستایی علی

رسد، تغییر در وزن ) مطابقت دارد. به نظر می39و همکاران (
فابریسیوس قابل انتظار بود. مشخص شده است که بورس 

اثرگذار (T-helper)کمکی Tهاي لوامیزول بر روي لنفوسیت
بوده و اثرات آن بر روي سیستم ایمنی به واسطه ترشحات 

باشد. کمکی میTهاي یتها از لنفوسسیتوکین
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110.......... ...............................................................هاي گوشتیجوجهسیستم ایمنیهاي مرتبط با فراسنجهو عملکردبر میزولاسطوح مختلف داروي لوثیر أت

ها باعث چنین، اینترفرون گاما مترشحه از این سلولهم
شود. گزارش شده بورس فابریسیوس میعملکردافزایش 

گرم میلی5/17و 5/2، 25/0است، مصرف لوامیزول به مقدار 
،6هاي لنفوئیدي شد (به ازاي هر جوجه باعث تحریک بافت

42 .(
ثیر تیمارهاي آزمایشی روي درصد نتایج مربوط به تأ

روزگی در 42و 28هاي گوشتی در هاي سفید جوجهگلبول
داروي آورده شده است. نتایج نشان دادند که افزودن6جدول 

هاي گوشتی نسبت به گروه شاهد، ي جوجهلوامیزول به جیره
روزگی 42و 28ها در داري روي درصد مونوسیتتأثیر معنی

5/7به 5/2طح داروي لوامیزول از نداشت. افزایش س
ي گرم به ازاي هر کیلوگرم وزن زنده بدن در جیرهمیلی

ها نسبت به هاي گوشتی، باعث افزایش تعداد هتروفیلجوجه
روزگی به صورت خطی شد 42و 28گروه شاهد در 

)05/0<p .(
هاي متعددي باعث افزایش داروي لوامیزول در آزمایش

). با آن که این 1،38،41ژها شده است (ماکروفاعملکرد
گوشتی صورت نگرفته است، اما هاي ها بر روي جوجهتحقیق

ها در آزمایش حاضر را توان افزایش هتروفیلچنان میهم
توجیه کرد. با توجه به این که، افزایش سطح داروي لوامیزول، 

ن تواها را افزایش داد، میها و تعداد مونوسیتتعداد هتروفیل
هاي گوشتی حداقل گفت، براي بهبود این عوامل در جوجه

گرم به ازاي هر میلی5/7سطح مناسب داروي لوامیزول 
باشد. نتایج این آزمایش نشان کیلوگرم وزن زنده بدن می

گرم میلی5/7به 5/2دادند، افزایش سطح داروي لوامیزول از 
هاي خونِ به ازاي هر کیلوگرم وزن زنده بدن، تعداد لنفوسیت

روزگی کاهش داد 42و 28هاي گوشتی را در جوجه
)05/0<pگرم به ازاي هر میلی5/2چنین در سطح ). هم

هاي کیلوگرم وزن زنده بدن داروي لوامیزول، تعداد لنفوسیت
خون نسبت به گروه شاهد افزایش، در صورتی که داروي 

وزن گرم به ازاي هر کیلوگرممیلی5/7و 5لوامیزول در سطح 
هاي خون را نسبت به گروه شاهد در زنده بدن، تعداد لنفوسیت

). سامسون و لوي p>05/0هاي گوشتی کاهش داد (جوجه
) گزارش کردند که مقادیر زیاد لوامیزول اثر بازدارنده بر 36(

سیستم ایمنی دارد. گزارش شده است که لوامیزول در مقادیر 
شده، به طوري کم موجب تشدید پاسخ سلولی سیستم ایمنی

که مصرف آن به صورت خوراکی سبب افزایش تعداد 
). 21شود (میCD4/CD8هاي و نسبت سلولTهاي سلول

) مصرف 35مهر و همکاران (طبق تحقیقات روستایی علی
گرم در هر لیتر آب، باعث تقویت میلی14لوامیزول به مقدار 

هاي گوشتیتحریک پاسخ سیستم ایمنی سلولی در جوجه
گرم در هر لیتر میلی28شود و مصرف این مقدار به مقدار می

هاي آب، تأثیري عکس روي سیستم ایمنی سلولی جوجه
گرم به ازاي میلی5/2گوشتی داشت. در این آزمایش مقدار 

هر کیلوگرم وزن زنده بدن داروي لوامیزول باعث کاهش 
هاي گوشتی شد، در صورتی که در درصد لنفوسیت در جوجه

) اثرات منفی این 35مهر و همکاران (طالعه روستایی علیم
گرم در لیتر میلی14دارو روي سیستم ایمنی، مقادیر باالتر از 

آب گزارش شده است. با توجه به این که مدت زمان مصرف 
و به ویژه نحوه مصرف و واحد بیان مقدار دارو در این دو 

دیر به آزمایش فرق داشت و در آزمایش این محققین مقا
گرم در هر لیتر آب آشامیدنی بود، در صورتی که صورت میلی

گرم گرم به ازاي هر کیلودر آزمایش ما مقادیر به صورت میلی
وزن زنده بدن بود، شاید تفاوت مقادیر در دو آزمایش از این 

) گزارش دادند 15مسئله ناشی شده باشد. هرسی و ورکمستر (
ماکروفاژها و دعملکرکه لوامیزول باعث افزایش 

Tهاي هاي لنفوسیتو کاهش متوقف کنندهTهاي لنفوسیت
شود، که این نتایج با نتایج آزمایش گوشتی میهايدر جوجه

حاضر مطابقت دارد. 

(درصد)روزگی42و 28هاي گوشتی در جوجهاثر سطوح مختلف داروي لوامیزول روي مونوسیت، هتروفیل و لنفوسیت-6جدول 
Table 6. The effect of different levels of levamisole on monocyte, lymphocyte and hetrophile of broiler chicks at 28

and 42 days (%)
صفت
تیمار

روزگی42روزگی28
لنفوسیتهتروفیلمونوسیتلنفوسیتهتروفیلمونوسیت

60/0d00/23b90/7280/0d00/23b30/72جیره پایه (شاهد)
90/0c20/24a20/7470/0c70/24a50/73گرم لوامیزولمیلی5/2جیره پایه حاوي 
80/0b60/28c40/6780/0a00/28c10/67گرم لوامیزولمیلی5جیره پایه حاوي 
20/1a800/32d00/6380/1a40/31d80/62گرم لوامیزولمیلی5/7جیره پایه حاوي 

SEM(28/047/056/030/050/065/0(اشتباه استاندارد میانگین 
Value-P2819/00001/00001/00760/00001/00001/0

.)>05/0pدار دارند (مشترك هستند، تفاوت معنیدر هر ستون، اعدادي که داراي حروف غیر

میزول روي نتایج مربوط به تأثیر افزودن سطوح داروي لوا
هاي آنفلوانزا، نیوکاسل و بادي در مقابل بیماريتیتر آنتی

آورده شده است. 7هاي گوشتی در جدول گامبورو در جوجه
نتایج نشان دادند، داروي لوامیزول در این سطح و سن روي 

و 28هاي آنفلوانزا و نیوکاسل در بادي علیه بیماريتیتر آنتی
داري نداشت، زگی تأثیر معنیرو42روزگی و گامبورو در 42

روزگی بین 28بادي علیه بیماري گامبورو در اما تیتر آنتی
هاي دریافت کننده داروي لوامیزول و گروه شاهد گروه
). p>05/0دار بود (معنی

) که روي 18میران و همکاران (در مطالعات خالقی
قدار انجام شد، داروي لوامیزول به م308هاي نژاد راس جوجه

را براي بیماري تیتر آنتی بادي،گرم بر کیلوگرممیلی15
روزگی نسبت به 42و 21در)2N9H(نیوکاسل و آنفلوانزا 

میران و گروه شاهد تحت تأثیر قرار نداد. تحقیق خالقی
) به طور کامل نتایج آزمایش اخیر را تصدیق 19همکاران (

بادي علیه آنتیکند. در هردو تحقیق با آن که افزایش تیترمی
داري نداشت، ولی با این حال، از لحاظ ها افزایش معنیبیماري

عددي مقدار تیتر نسبت به گروه شاهد افزایش نشان داد. در 
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111.................. ...............................................................................................................................1396/ بهار 15پژوهشهاي تولیدات دامی سال هشتم/ شماره 

) جهت بررسی تأثیر 12آزمایشی که توسط حبیبی و همکاران (
هاي گوشتی در مقابله با لوامیزول بر روي پاسخ ایمنی جوجه

رفت، گزارش کردند که لوامیزول واکسن نیوکاسل صورت گ
ام براي واکسن اونیو و روزهاي 28تیتر آنتی بادي را در روز 

ام دوره پرورش، براي واکسن السوتا را به طور 42ام و28
داري افزایش داد. با توجه به تحقیق حبیبی و همکاران معنی

یا مقدار دوز داروي لوامیزول رسد کهطور به نظر می) این 12(
1Bحقیق این محققین کم بوده، و/ یا واکسن نیوکاسل در ت

مورد استفاده در تحقیق حاضر جهت باال بردن تیتر آنتی بادي 
بادي در مقابل داروي لوامیزول مناسب نبود. هرچند تیتر آنتی

5و 5/2روزگی نسبت به گروه شاهد در دو تیمار42در 
، نسبت به گرم دارو به ازاي هر کیلوگرم وزن زنده بدنمیلی

بادي تیمار حاوي چنان تیتر آنتیگروه شاهد بیشتر بوده، اما هم
گرم دارو به ازاي هر کیلوگرم وزن زنده بدن، نسبت میلی5/7

) 34بود. در تحقیق رضایی و مختارزاده (کمتربه گروه شاهد 
راس تأثیر داروي لوامیزول روي بیماري گامبورو در جوجه

رفت و مشخص شد که داروي مورد مطالعه قرار گ308

بادي علیه بیماري گامبورو لوامیزول باعث افزایش تیتر آنتی
شد، که نتایج این تحقیق با نتایج این محققین مطابقت دارد. 

هفته به یک 2) به مدت 43در آزمایش تکاده و همکاران (
5/2به مقدار هاي گوشتی لوامیزول خوراکیگروه از جوجه

ر کیلوگرم وزن زنده بدن داده شد. در سن گرم به ازاي همیلی
روزگی تیتر اخذ 42روزگی به همه واکسن السوتا زده و در 5

شد، تیتر گروهی که لوامیزول مصرف کرده بود نسبت به گروه 
شاهد بیشتر بود. با توجه به نتایج تحقیق حاضر به نظر 

رسد داروي لوامیزول بر تیتر بیماري گامبورو اثر مثبتی می
ها اند، اما در تمام تیماردار نبودهد، و با این که نتایج معنیدار

هاي تیمار شده با روزگی، جوجه42و 28در هر دو نوبت 
بادي بودند. با توجه به داروي لوامیزول داراي سطح باالتر آنتی

برخی تحقیقات انجام شده و تأثیر مثبت دارو روي تیتر 
مکن است عواملی از جمله ها، مبادي علیه این بیماريآنتی

زمان دادن دارو، نوع مصرف دارو، سطح مصرف دارو و 
تواند در نتایج به دست آمده همچنین درگیري با بیماري می

دخیل باشد.

روزگی 42و 28هاي گوشتی در هاي آنفلوانزا، گامبورو و نیوکاسل جوجهبادي بیمارياثر سطوح مختلف داروي لوامیزول بر تیتر آنتی-7جدول 
دوره پرورش

Table 7. The effect of different levels of levamisole on antibody titers of Influenza, Gumboro and Newcastle diseases
of broiler chicks at 28 and 42 days of rearing period

صفت
تیمار

روزگی42روزگی28
نیوکاسلگامبوروآنفلوانزانیوکاسلگامبوروآنفلوانزا

60/0b70/221520/330/140/780980/1جیره پایه (شاهد)
50/0ab70/259790/190/240/834900/3گرم لوامیزولمیلی5/2جیره پایه حاوي 
40/0a50/290200/220/100/860060/2میزولگرم لوامیلی5جیره پایه حاوي 
40/0a80/310440/140/100/924250/1گرم لوامیزولمیلی5/7جیره پایه حاوي 

SEM(08/074/16420/021/046/69414/0(اشتباه استاندارد میانگین 
Value-P9322/00256/01789/01792/06042/02268/0

.)>05/0pدار دارند (مشترك هستند، تفاوت معنین، اعدادي که داراي حروف غیردر هر ستو

نتایج مربوط به اثر افزودن سطوح مختلف داروي لوامیزول 
و 28روي آلبومین، توتال پروتئین و فعالیت فاگوسیتوزي در 

نشان داده شده است. با توجه به نتایج، 8روزگی در جدول 42
هاي گوشتی باعث ي جوجهوامیزول به جیرهافزودن داروي ل

افزایش توتال پروتئین و آلبومین نسبت به گروه شاهد شد 
)05/0<p .(

با توجه به این که توتال پروتئین شامل آلبومین و گاما 
توان به گلوبولین است با تفریق آلبومین از توتال پروتئین می

در سیستم ایمنی ها که از عوامل موثر تعداد گاما گلوبولین
هستند، رسید. با مقایسه نتایج مشاهده شد که مقدار گاما 

هایی که با داروي لوامیزول تیمار شده ها در گروهپروتئین
بودند نسبت به گروه شاهد افزایش نشان داد که نشان از تأثیر 

چنین مثبت داروي لوامیزول روي سیستم ایمنی بوده است. هم
زمایش فعالیت فاگوسیتوزي، تعداد نتایج نشان داد که در آ

5/7کننده دریافتهاي فاگوسیت کننده در گروهارگانیسم
گرم داروي لوامیزول به ازاي هر کیلوگرم وزن زنده بدن، میلی

کننده دارو و گروه شاهد هاي دریافتنسبت به سایر گروه
). گزارش شده، لوامیزول p>05/0داري داشت (تفاوت معنی

و تولید اینترفرون گاما Tهاي اخت لنفوسیتباعث تحریک س
نتایج این آزمایش نشان داد، لوامیزول . )2شود (در گوساله می

روي ایمنی سلولی تأثیر مثبتی دارد، هرچند در آزمایش فعالیت 
گرم میلی5و 5/2فاگوسیتوزي، دو تیماري که با مقادیر 

د تعداد داروي لوامیزول تیمار شده بودند، نسبت به گروه شاه
گرم میلی5/7ي داشتند، ولی تیمار حاوي کمترهاي فاگوسیت

داروي لوامیزول نسبت به گروه شاهد از لحاظ این صفت 
دار افزایش نشان داد. این نتایج احتمال تأثیر مثبت و معنی

هاي گوشتی را داروي لوامیزول روي سیستم ایمنی در جوجه
در هیچ یک از بخشد. الزم به ذکر است، تلفاتی قوت می

تیمارهاي آزمایشی وجود نداشت. از نتایج این مطالعه چنین 
عملکرددار دارو بر شود، به دلیل عدم تاثیر معنیاستنباط می

رویه دارو و تولیدي و تلفات، براي جلوگیري از استفاده بی
شود.بیوتیک، استفاده از این دارو توصیه نمیآنتی

تشکر و قدردانی
از مسئولین محترم دانشگاه آزاد اسالمی بدین وسیله 

واحد شبستر به خاطر ایجاد تسهیالت الزم براي انجام طرح 
نامه گردد. این مقاله مستخرج از پایانسپاسگزاري می

کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد شبستر با راهنمایی 
.باشدنژاد میدکتر یحیی ابراهیم

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ra

p.
8.

15
.1

05
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 r
ap

.s
an

ru
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             7 / 10

http://dx.doi.org/10.29252/rap.8.15.105
https://rap.sanru.ac.ir/article-1-760-fa.html


112.......... ...............................................................هاي گوشتیجوجهسیستم ایمنیهاي مرتبط با فراسنجهو عملکردبر میزولاسطوح مختلف داروي لوثیر أت

هاي آلبومین، توتال پروتئین و فعالیت فاگوسیتوزي) جوجه(هاي سیستم ایمنی وي لوامیزول بر فراسنجهاثر سطوح مختلف دار- 8جدول 
روزگی دوره پرورش42و 28گوشتی در 

Table 8. The effect of different levels of levamisole on the parameters of the immune system (albumin, total protein
and phagocytic activity) of broiler chicks at 28 and 42 days of rearing period

صفت

تیمار

روزگی42روزگی28

آلبومین
لیتر)(گرم بر دسی

توتال پروتیین
لیتر)(گرم بر دسی

فعالیت 
فاگوسیتوزي 

(درصد)
آلبومین
لیتر)(گرم بر دسی

توتال پروتیین
لیتر)(گرم بر دسی

وزي فعالیت فاگوسیت
(درصد)

c58/0d64/2b50/64b65/1c32/3b70/71جیره پایه (شاهد)
گرم میلی5/2جیره پایه حاوي 

لوامیزول
c57/0c84/2d40/60ab93/1b70/3d10/64

b83/0b09/3c70/61a01/2a96/3c50/70گرم لوامیزولمیلی5جیره پایه حاوي 
گرم میلی5/7جیره پایه حاوي 

لوامیزول
a02/1a26/3a80/73a19/2a06/4a10/82

SEM(02/003/029/010/008/015/0(اشتباه استاندارد میانگین 
Value-P0001/00001/00001/0007/00048/00001/0

.)>05/0pدار دارند (مشترك هستند، تفاوت معنیدر هر ستون، اعدادي که داراي حروف غیر
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The Effect of Different Levels of Levamisole Drug on Performance and Related
Parameters with Immune System in Broiler Chickens

Yahya Ebrahimnezhad1 and Hadi Sohrabi2

Abstract
This experiment was conducted to study the effect of different levels of levamisole on

performance and related parameters with immune system in Cobb 500 strain male broilers. The
experiment was carried out a completely randomized design, with 300 male broiler chickens in
four treatments and five replicates 15 birds/replicates. The experimental groups consisted of
zero, 2.5, 5 and 7.5 mg per kg live body weight of levamisole in the third week. Parameters
examined include performance and related parameters with immune system, phagocytic activity
test, antibody titers against Newcastle, Influenza and Gambro disease and organs weight
involved in immune system. Results showed that adding of levamisole into diet had no effect on
body weight gain, feed intake and feed conversion ratio in broilers. Adding of levamisole into
diet increased the number of lymphocytes, monocytes and heterophils in broiler (P<0.05).
Levamisole improved cellular immune system in broiler chickens (P<0.05). Phagocytic activity
was increased in broilers treated with levamisole at 7.5 kg per kg of live body weight (P<0.05).
Use of levamisole in broiler chickens increased antibody titers than controls, but this increase
was not significant at 28 days except against Gambro disease. At 42 days, Levamisole had a
significant effect on the size of the bursa Fabricius in broilers (P<0.05). Also, there were no
mortalities in any of the experimental treatments. It seems, levamisole may have a beneficial
effect on the immune system of broiler chickens. Between three different levels of levamisole,
the levels of 5 and 7.5 mg per kg of live body weight had better resultion parameters involved in
immune system of broiler chicks.
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