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چکیده
هاي هاي داخلی، گلبول، وزن برخی اندامعملکردبر این آزمایش به منظور مطالعه استفاده از لوامیزول در سنین مختلف پرورش 

300بـا  انجام شد. آزمایش به صورت طـرح کـامالً تصـادفی،   500نر سویه کاب هاي گوشتیجوجهت فاگوسیتوزيفعالیسفید و 
) 1هـاي آزمایشـی شـامل:    قطعه جوجه انجام شد. گروه15قطعه جوجه گوشتی نر در چهار تیمار، پنج تکرار و در هر تکرار تعداد 

) 3،ي اولگرم لوامیزول به ازاي هر کیلوگرم وزن زنده بدن در هفتـه سه میلیي پایه حاوي) جیره2،)لوامیزولي پایه (بدون جیره
گـرم لـوامیزول در هفتـه سـوم بودنـد.      ي پایه حاوي سه میلی) جیره4ي دوم و گرم لوامیزول در هفتهي پایه حاوي سه میلیجیره

عداد مونوسیت، لنفوسیت و هتروفیل و پـروتیین  هاي مرتبط با سیستم ایمنی شامل تمورد آزمایش شامل عملکرد و فراسنجهصفات
هاي دخیـل در سیسـتم   هاي نیوکاسل، آنفلوانزا و گامبورو و وزن اندامبادي علیه بیماريکل، آلبومین، فعالیت فاگوسیتوزي، تیتر آنتی
دار نبـود.  گروه شـاهد معنـی  هاي مختلف نسبت بههاي تیمار شده با لوامیزول در زمانایمنی بودند. نتایج نشان داد، عملکرد جوجه

). P>05/0دار بـود ( هـا معنـی  ها و هتروفیـل هاي مختلف بر تعداد لنفوسیتهاي گوشتی در زماني جوجهافزودن لوامیزول به جیره
هـاي  افزودن لوامیزول در هفته سوم دوره پرورش، سبب افزایش غلظت پروتیین کل، آلبـومین و فعالیـت فاگوسـیتوزي در جوجـه    

هـاي گوشـتی، باعـث افـزایش تیتـر      ي پرورش جوجههاي دوم و سوم دوره). استفاده از لوامیزول در هفتهP>05/0د (گوشتی ش
کننده لوامیزول در هفتـه اول  ولی با تیمار دریافت)P>05/0(شد شاهد روزگی نسبت به گروه28بادي علیه بیماري گامبورو در آنتی

گـرم لـوامیزول بـه    استفاده از سه میلیکهشوداز نتایج این مطالعه چنین استنباط میصه، به طور خال. داري نداشتنداختالف معنی
هاي دخیل در سیسـتم ایمنـی و   وزن اندامعملکرد، سبب بهبود ي پرورشهاي اولیه دورهازاي هر کیلوگرم وزن زنده بدن در هفته

.هاي آلبومین، پروتیین تام و فعالیت فاگوسیتوزي شدنجهاما باعث بهبود فراسهاي گوشتی نشد،هاي سفید جوجهدرصد گلبول

لوامیزول فعالیت فاگوسیتوزي، بادي، سویه کاب، سیستم ایمنی،تیتر آنتیکلیدي:هايواژه

مقدمه
اي از طیور شاهد مجموعهپرورش امروزه در صنعت 

، ییو هوامشکالت از قبیل شیوع بیماري، شرایط سخت آب 
تغذیه و کاهش روز به روز حاشیه سود هستیم. هزینه باالي 

مدیریت بهداشتی مزارع پرورش طیور در جهت ممانعت از 
ورود عوامل عفونی، کاري سخت و در بعضی موارد غیرممکن 

کار براي کم کردن بروز خسارت ناشی از است. بهترین راه
اي که عوامل عفونی ارتقاي سیستم ایمنی طیور است به گونه

پاسخ صورت ورود عوامل عفونی، آمادهدروریطنی سیستم ایم
هاي اخیر تمایل به سریع باشد. به همین خاطر، در سال

در صنعت پرورش 1ایمنیسیستمهاي کنندهاستفاده از تحریک
هاي طیور رو به افزایش بوده و امروزه به علت وجود تنش

مختلف در مرغداري که باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن 
هاي سیستم ایمنی به امري کنندهود، استفاده از تحریکشمی

). 21ها تبدیل شده است (طبیعی و معمول در مرغداري
و لوامیزول 2، اکیناسه پورپوراEموادي مانند ویتامین 

توانند در این گروه قرار بگیرند. در این ارتباط، لوامیزول از می
یکی مناسبی جمله داروهایی است که در مقادیر کم، اثر تحر

). اثرات مفید داروي لوامیزول به 43بر سیستم ایمنی دارد (
). 34شناخته شد (1971ایمنی از سال سیستمعنوان محرك 

داروي لوامیزول به عنوان یک نمک هیدروکلراید تحت نام 
باشد. این دارو در واقع تجاري ارگامیسول در بازار موجود می

افزایش پاسخ ایمنی بدن نوعی نمک سنتتیک است که باعث

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

تیازول هیدروکلراید با وزن -1، 2-ایمیدازوفنیل -6-هیدرو
). 43باشد (کیلو دالتون می75/240ملکولی 

) 42استیونسون و همکاران () و13گیلت و همکاران (
گزارش کردند، مصرف داروهاي محرك سیستم ایمنی از 

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

) گزارش کردند، با توجه به 8فتحی و همکاران (.گوشتی است
سیستم ایمنی بدن، اثرات قیمت ارزان، مصرف آسان، تقویت 

اي جانبی ناچیز و دفع سریع دارو از بدن، لوامیزول گزینه
باشد. همچنین هاي گوشتی میمناسب جهت استفاده در جوجه

این محققین گزارش کردند، تفاوت چندانی بین روش تزریقی 
لذا و آشامیدنی لوامیزول در تقویت سیستم ایمنی وجود ندارد،

گردد و بهترین زمان جه به راحتی توصیه میراه آشامیدنی با تو
زمان لوامیزول و واکسن در استفاده از دارو، مصرف هم

باشد.هاي گوشتی میجوجه
لوامیزول به عنوان محرك سیستم ایمنی از طریق تعدیل 

گذارد و هاي دفاعی بر ایمنی میزبان اثر میهاي سلولپاسخ
، ها)لکوسیت(ايهاي چند هستهباعث بهبود کار سلول

شود و از این طریق باعث میTهاي ها و سلولماکروفاژ
).16،20شود (تقویت سیستم ایمنی بدن می

1- Modulato rImmune 2- Echinasea puropur

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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گرم در 5/1) گزارش کردند که استفاده از 4دیر و علی (
لیتر لوامیزول در آب آشامیدنی، باعث افزایش شمار کل 

هاي ها، لنفوسیت، نوتروفیل و ائوزینوفیل در جوجهلکوسیت
این ها اثري نداشت. ها شد ولی روي مونوسیتگوشتی و پولت

محققین استنباط کردند که استفاده از لوامیزول اثر 
کنندگی سیستم ایمنی را داشته و پرنده را در مقابل تعدیل

دهنده سیستم ایمنی از قبیل گامبورو هاي کاهشبیماري
کند. حمایت می

ر به افزایش پاسخ گزارش شده است داروي لوامیزول قاد
پی و همکاران و). س34در پستانداران است (Tهاي لنفوسیت

) اثر لوامیزول را بر سیستم ایمنی هومورال و سلولی 41(
هاي گوشتی به صورت آزمایشگاهی بررسی و گزارش جوجه

تواند باعث تقویت پاسخ ایمنی احتماالً از کردند، لوامیزول می
شود. لوامیزول در مقادیر پایین Tهاي سازي سلولطریق فعال

ي که به طورموجب تشدید پاسخ سلولی سیستم ایمنی شده، 
هاي مصرف آن به صورت خوراکی سبب افزایش تعداد سلول

T8هاي و نسبت سلولCD/4CD) گزارش 23شده است .(
هاي گوشتی لوامیزول باعث افزایش پاسخ شده است، در جوجه

شود بل بیماري نیوکاسل میبادي واکسیناسیون در مقاآنتی
)22 .(

) گزارش کردند که لوامیزول 28اوالدله و همکاران (
هاي ایمنی، تواند به طور مرسوم جهت افزایش پاسخمی

هاي گوشتی استفاده و باعث افزایش تولید به ویژه در جوجه
که در مناطق حاره مواجه با تغییرات سیستم ایمنی هستند، 

شود.
) گزارش کردند، استفاده از 21مکاران (میران و هخالقی

هاي داروي لوامیزول باعث تقویت ایمنی سلولی در جوجه
) و کانگ و همکاران 18شود. جین و همکاران (گوشتی می

) بیان کردند، با استفاده از واکسنی که بر پایه لوامیزول 19(
شد، قدرت هاي مرده محسوب میساخته شده و از نوع واکسن

ی بهبود پیدا کرد. گزارش شده است، داروي ایمنی سلول
داري روي افزایش وزن بدن و بهبود لوامیزول تأثیر معنی

شمالی و ). 8هاي گوشتی ندارد (ضریب تبدیل غذایی در جوجه
) گزارش کردند که استفاده از لوامیزول باعث 39همکاران (

افزایش طول ویلی و نسبت طول ویلی به عمق کریپت شده 
هاي گوشتی را کاهش ي کوچک جوجهریپت رودهولی عمق ک

دهد. همچنین گزارش کردند که عرض الیه زیر مخاطی می
گرم در کیلوگرم لوامیزول در خوراك میلی25و 15با سطوح 

افزایش یافت. بنابراین استنباط کردند که لوامیزول باعث 
هاي هیستومورفومتري دیواره روده کوچک بهبود فراسنجه

توان مکانیسم اثرات مثبت لوامیزول ین طریق میشده و از ا
سوپی و هاي گوشتی را توجیه کرد. روي عملکرد جوجه

گرم بر میلی25/0) گزارش کردند، تزریق 41همکاران (
تأثیري روي وزن نسبی ،سالمهاي گرم لوامیزول به جوجهکیلو

فابرسیوس و تیموس اجزاي الشه ندارد و وزن نسبی بورس
) 15حمیدي و همکاران (این دارو قرار نگرفت. تحت تأثیر

نشان دادند که سطوح مختلف لوامیزول اثرات مثبتی روي تیتر 
هاي هیستومورفومتري بورس بادي فعال و فراسنجهآنتی

هاي سکومی و به مقدار کمتري روي فابریسیوس، لوزه

دارد و این اثرات مثبت روي هاي گوشتیتیموس در جوجه
هاي لنفوئیدي ممکن است، حداقل بخشی از داممورفومتري ان

کنندگی سیستم ایمنی لوامیزول را توجیه مکانیسم تحریک
) گزارش کردند، استفاده از داروي 27منیر و همکاران (کند.

گرم به ازاي هر کیلوگرم وزن زنده میلی15لوامیزول به مقدار 
روزگی)، سبب بهبود عملکرد 5- 12بدن به مدت یک هفته (

نفتحی و همکاراهاي گوشتی شد. یستم ایمنی در جوجهس
) گزارش کردند، استفاده از داروي لوامیزول هیدروکلراید 8(

هاي اول ها در هفتهتواند باعث تقویت سیستم ایمنی جوجهمی
) گزارش کردند، داروي 26زندگی شود. میاحی و همکاران (

این ها را تحریک کرده ولیلوامیزول سیستم ایمنی جوجه
ها تأثیر تحریک به مقدار کافی نبوده و با افزایش سن جوجه

بیشترداروي لوامیزول بر میزان تحریک سیستم ایمنی 
) گزارش کردند که استفاده از لوامیزول 4دیر و علی (شود.می

بادي را در سطح تیتر آنتیهاي گوشتی،جوجهدر اب آشامیدنی
ها سطح تیتر در پولتهفته اول افزایش داد، در صورتی که 

هاي مختلف تحت تاثیر قرار نگرفت.بادي در هفتهآنتی
5و 25) نشان دادند که استفاده از 15حمیدي و همکاران (

هاي گوشتی ي جوجهدر جیرهگرم در کیلوگرم لوامیزول میلی
گرم در کیلوگرم لوامیزول میلی10و 5،هفته پنجمپایان در 

گرم در کیلوگرم لوامیزول در میلی5و 2در پایان هفته ششم، 
هايبادي علیه بیماريتیتر آنتیپایان هفته چهارم به ترتیب 

داد.را افزایش، آنفلوانزا و گامبورو نیوکاسل
به عنوان لوامیزولهاي زیادي تاکنون روي آزمایش

هاي سنگین صورت داروي محرك سیستم ایمنی در دام
ي انجام شده روي زمان هاآزمایشد گرفته است ولی تعدا

از طرفی گزارش باشد. میاندكطیور درمصرف این دارو
هاي اول و دوم، سیستم ایمنی پرندگان تکامل شده د ر هفته

و شاید با دادن لوامیزول سیستم )45(ي پیدا نکردهبیشتر
بنابراین هدف از این تحقیق، ایمنی پرنده تحریک شود. 

پرورش يهاي اول دورههفتهدر للوامیزواستفاده از مطالعه 
هاي هاي سفید و فراسنجهبادي، گلبول، تیتر آنتیعملکردبر 

500نر سویه کاب هاي گوشتیجوجهدخیل در سیستم ایمنی
بود.

هاروشومواد
در سنین لوامیزولاین آزمایش به منظور مطالعه استفاده از 

اخلی، هاي د، وزن برخی اندامعملکردبر مختلف پرورش 
نر هاي گوشتیجوجهفعالیت فاگوسیتوزيهاي سفید و گلبول

انجام شد. این آزمایش به صورت طرح کامالً 500سویه کاب 
(براي جلوگیري از اثر قطعه جوجه گوشتی نر 300با تصادفی،

کشی تفکیک خطاي جنس در تیمارها در موسسه جوجه
در شد) جنسیت انجام و فقط از جنس نر در آزمایش استفاده

قطعه انجام شد. 15چهار تیمار، پنج تکرار و در هر تکرار تعداد 
،ي پایه (بدون لوامیزول)) جیره1هاي آزمایشی شامل: گروه

گرم لوامیزول به ازاي هر سه میلیي پایه حاوي) جیره2
ي پایه حاوي ) جیره3،ي اولکیلوگرم وزن زنده بدن در هفته

زاي هر کیلوگرم وزن زنده بدن در گرم لوامیزول به اسه میلی
گرم لوامیزول به ي پایه حاوي سه میلی) جیره4ي دوم و هفته

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ra

p.
8.

17
.4

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

ap
.s

an
ru

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             2 / 11

http://dx.doi.org/10.29252/rap.8.17.43
https://rap.sanru.ac.ir/article-1-866-en.html


45.................... ..............................................................................................................................1396/ پاییز 17/ شماره پژوهشهاي تولیدات دامی سال هشتم

به این ازاي هر کیلوگرم وزن زنده بدن در هفته سوم بودند. 
ها از یک تا هفت روزگی براي منظور، وزن بدن جوجه خروس

تا 15روزگی براي تیمار سوم و از 14تیمار دوم، از هشت تا 
500زگی براي تیمار چهارم از روي کاتالوگ سویه کاب رو21

وزن و سپس میانگینبه صورت تجمعی براي هفت روز جمع
مقدار دارو بر اساس در نهایت و شدمحاسبهزنده بدن
در به صورت مخلوط با دانو محاسبه بدن زنده وزن میانگین 

لوامیزول مورد استفاده در اینگرفت. ها قرار اختیار جوجه
آزمایش فرآورده کارخانه داروسازي سپیده دهدشت بود که هر 

گرم لوامیزول هیدروکلراید 3/0گرم از این محصول حاوي 
هفته و عوامل مورد آزمایش شامل 6بود. طول مدت آزمایش 

تعداد (هاي مرتبط با سیستم ایمنی فراسنجه، عملکرد
پروتیین کل، آلبومین، ،)مونوسیت، لنفوسیت و هتروفیل

هاي بادي علیه بیماريفعالیت فاگوسیتوزي، تیتر آنتی
هاي دخیل در سیستم نیوکاسل، آنفلوانزا و گامبورو و وزن اندام

ها در بودند. جوجهو کبد فابریسیوس و طحال) ایمنی (بورس
کل دوره آزمایش، دسترسی آزاد به آب و خوراك داشتند و در 

هداري طول مدت آزمایش، تمامی شرایط پرورش و نگ
هاي گوشتی بر اساس دفترچه راهنماي سویه مورد نظر جوجه

هاي گوشتی طبق جدول انجام شد. برنامه واکسیناسیون جوجه
و تحت نظر دامپزشک منطقه انجام شد. تهیه و تنظیم جیره 1

یرهجافزار هاي گوشتی توسط نرمو مواد مغذي مورد نیاز جوجه
شنهاد دفترچه و بر اساس پیUFFDA,1)1992(یسینو

براي سه دوره آغازین، رشد 500راهنماي پرورش سویه کاب 
. ترکیب )2012، 2وانترس- (شرکت کابو پایانی تهیه شد

آورده شده 2ین شده در جدول تأمجیره و مقدار مواد مغذي 
است. 

متر نگهداري شده 5/1×2هایی به ابعاد ها در قفسجوجه
ها یکسان در نظر وجهو مکان و شرایط پرورش براي همه ج

ها توزین و بعد گرفته شد. هر هفته وزن بدن و خوراك جوجه
خوراك و مصرفاز تصحیح براي تلفات، افزایش وزن بدن 
ها، ضریب تبدیل براي هر تکرار محاسبه و از روي این داده

هاي مربوط به جهت انجام آزمایش. خوراك محاسبه شد
از هر دوره پرورشی 42و28هاي در روزهاي خونی فراسنجه

هاآنکه میانگین وزن بدن جوجه خروستکرار دو قطعه 
نزدیک به میانگین هر قفس بود، انتخاب و از ورید زیر بال 

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 تازه ایش اندازهبراي آزم
نیاز بود لذا خون گرفته شده بالفاصله به محل آزمایشگاه 

هاي گیري سلولگیري، براي اندازهبعد از خونرسانده شد. 
خونی از خون کامل (تام) استفاده شد که به منظور جلوگیري 

به خون اضافه و بعد ازEDTAاز 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 براي اندازه

پرندگان، سرم خون با استفاده از دستگاه سانتریفیوژ و با دور 
و سپس پروتئین کل در دقیقه و به مدت پنج دقیقه جدا3000

300و آلبومین سرم با استفاده از دستگاه اتوآناالیزر آلسیون 
گیري شد. اندازه

آنفلوانزا به و هاي نیوکاسلبادي علیه بیماريتیتر آنتی
و Log2در (HI)روش استاندارد ممانعت از هماگلوتیناسیون 

ا ب) 40(بادي علیه بیماري گامبورو به روش االیزا تیتر آنتی
:No-53130- 00(تجارتی آیدکس کیت 49IDEXX

ELISA Test Kits( .براي ارزیابی عملکرد سیستم انجام شد
ها استفاده شد. ایمنی از شاخص فاگوسیتوز نوتروفیل

هر تکرار و مخمر کاندیدامنظور از نمونه هپارینه بدین
و طبق روش بروسو(Candida albicans)آلبیکنس 
شد. روش کار به ) استفاده 12ی و چپل (وئگ) و 2همکاران (

ساعته مخمر کاندیدا آلبیکنس 24طور خالصه شامل: کشت 
ردقیقه در دو5مدت در محیط آبگوشت مالتوز بوده، سپس به 

g×1000 با استفاده از سرم فیزیولوژي شستشو و و سانتریفوژ
دقیقه با پالسماي 20به منظور اپسونیزاسیون، مخمر به مدت 

شد. مقدار هم حجمی از گوش در دماي اتاق انکوبه خر
سوسپانسیون مخمري انکوبه شده با پالسما با تعلیق سلولی 

37تیمارهاي مختلف آزمایش به مدت نیم ساعت در دماي 
گراد انکوبه و سپس چند گسترش شعله شمعی سانتیيهدرج

آمیزي گیمسا، شاخص فاگوسیتوز تهیه و پس از رنگ
در انتهاي آزمایش، .شددرصد تعیین به صورتهانوتروفیل

ها اخذ شده بود، از طریق قطع گردن پرندگانی که خون از آن
فابریسیوس و کبد خارج شده هاي طحال، بورس کشتار و اندام

ها به صورت توزین و وزن آن001/0و توسط ترازوي با دقت 
درصدي از وزن زنده بدن بیان شد. 

)،SAS)38افزار آمارياستفاده از نرمآزمایش با هايداده
دار بودن اثر تیمارها،در صورت معنیوشد تجزیه واریانس

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

1- User-Friendly Feed Formulation, Done Again (UFFDA) 2- Cobb-Vantress Inc
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برنامه و روش اجراي واکسیناسیون- 1جدول 
Table 1. Program and execution of vaccination method

روش واکسیناسیوننوع واکسنسن جوجه (روز)
قطره چشمیبرونشیت1
تزریقینیوکاسل + آنفوالنزا5
قطره چشمینیوکاسل + برونشیت5

آشامیدنی)D78)Intermediateگامبورو 14
17H120آشامیدنیبرونشیت
آشامیدنیB1نیوکاسل19
آشامیدنیB1نیوکاسل 24
آشامیدنیB1نیوکاسل 35

500هاي سویه کاپ ترکیب جیره غذایی و مقدار مواد مغذي جوجه- 2جدول 
Table 2. The composition of diet and the nutrients amount of Cobb 500 strain chicks

دوره
خوراکی (درصد)مواد 

دوره آغازین
روزگی)10تا 1(

دوره رشد
روزگی)22تا 11(

دوره پایانی
روزگی)42تا 23(

80/5790/6370/67ذرت زرد
00/3635/3012/27درصد پروتئین)44کنجاله سویا (

20/280/150/1روغن سویا
85/180/170/1دي کلسیم فسفات

85/08/075/0پودر صدف
20/020/020/0نمک

15/015/010/0جوش شیرین
1مکمل ویتامینی

2مکمل معدنی
30/0
30/0

30/0
30/0

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)
90/084/076/0کلسیم (درصد)

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

20/110/105/1کلر (درصد)
89/084/082/0متیونین + سیستیین 

20/110/105/1ن (درصد)لیزی
21/020/019/0ترپیتوفان (درصد)

گرم میلیE ،75/2ویتامین المللیواحد بینD3 ،33المللی ویتامین بینواحدA ،3525المللی ویتامین واحد بین11013است:به ازاي هر کیلوگرم جیرهمین کننده مواد زیرأمکمل ویتامینی ت- 1
گرم میلی028/0، گرم اسید فولیکمیلیB6 ،1/1گرم ویتامین میلی5، نیاسینگرم میلی1/55، اسید پانتوتنیکگرم میلیB2 ،6/17گرم ویتامین میلیB1،7/7گرم ویتامین یلیمK3 ،2/2ویتامین 
.گرم بیوتینمیلی22/0گرم کولین، میلیB12 ،478ویتامین 

.گرم سلنیوممیلی3/0گرم ید، میلی85/1گرم مس،میلی10گرم روي،میلی75گرم آهن،میلی40گرم منگنز، میلی64است: به ازاي هر کیلوگرم جیره ر مکمل معدنی تأمین کننده مواد زی- 2

نتایج و بحث
لوامیزولهاي مختلف مصرف نتایج مربوط به اثر زمان
هفته در هاي گوشتی، به تفکیکروي افزایش وزن بدن جوجه

ارایه شده است. نتایج نشان داد که افزودن لوامیزول 3جدول 
شاهد ي پرورش نسبت به گروه هاي مختلف دورهدر هفته

هاي گوشتی داري روي افزایش وزن بدن جوجهیر معنیتأث
) و مانی 8)، فتحی و همکاران (2راجپوت و همکاران (. نداشت

هیدروکلراید امیزوللو) گزارش کردند، افزودن 25و همکاران (
هاي گوشتی باعث بهبودي افزایش وزن بدن ي جوجهبه جیره

نشد که نتایج این آزمایش در ارتباط با افزایش وزن بدن با 
یامبرون و گدارد. در صورتی که همخوانینتایج این محققین 

) گزارش کردند که افزودن لوامیزول به جیره 10کالسوس (
هاي گوشتی شد که ن جوجهباعث بهبودي افزایش وزن بد

نتایج این تحقیق در ارتباط با افزایش وزن بدن با نتایج این 
محققین مطابقت ندارد. 

هاي مختلف مصرف لوامیزول نتایج مربوط به اثر زمان
هاي مختلفهاي گوشتی در هفتهروي مصرف خوراك جوجه

آورده شده است. نتایج نشان دادند، افزودن 4در جدول 
هاي جوجهي پرورش هاي مختلف دورهدر هفتهلوامیزول

داري روي مقدار معنییرشاهد تأثگوشتی نسبت به گروه 
) گزارش کردند 6نژاد و سهرابی (ابراهیم. نداردمصرف خوراك 

که افزودن سطوح مختلف داروي لوامیزول در هفته سوم به 
داري روي افزایش وزن بدن، مصرف خوراك جیره، تأثیر معنی

پاندا و . هاي گوشتی نداشتیب تبدیل غذایی جوجهو ضر
) گزارش کردند، 33راجپوت و همکاران () و 31همکاران (

در جیره تغذیه کرده بودند، مصرف لوامیزولهایی که از جوجه
خوراك کمتري نسبت به گروه شاهد داشتند ولی از لحاظ 

دار نبود. نتایج تحقیق حاضر با نتایج راجپوت و آماري معنی
) مطابقت دارد.33(همکاران
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بر ضریب تبدیل هاي مختلف مصرف لوامیزول زماناثر 
هاي مختلف پرورش در هاي گوشتی در هفتهغذایی جوجه

به لوامیزولافزودن ج نشان داد، آورده شده است. نتای5جدول 
ي هاي مختلف دورههاي گوشتی در هفتهجوجهي جیره

در بهبود ضریب تبدیل یريشاهد تأثپرورش نسبت به گروه 
اند، استفاده از برخی محققین گزارش کرده. نداردغذایی 
هاي گوشتی ضریب تبدیل غذایی ي جوجهدر جیرهلوامیزول

). در 35، 25،33ت تأثیر قرار نداد (را نسبت به گروه شاهد تح
) گزارش کردند، 9) و فانده (31صورتی که پاندا و همکاران (

باعث ضریب تبدیل غذایی ،در جیرهلوامیزولاستفاده از 
هاي گوشتی شد که نتایج این تحقیق در ارتباط با جوجه

هاي این محققین مطابقت ضریب تبدیل غذایی با گزارش
یرت نتایج گرفته شده در مورد ضریب تبدیل توان مغاندارد. می

غذایی را به دوز مصرف و زمان مصرف ارتباط داد که در این 
هاي این محققین تفاوت داشت. آزمایش با آزمایش

رسد، شاید علت عدم وجود اختالف در مجموع، به نظر می
دار در عملکرد (افزایش وزن بدن، مصرف خوراك و معنی

یمارهاي آزمایشی استفاده کوتاه مدت ضریب تبدیل غذایی) ت
یکسان بودن محیط پرورش، مقدار لوامیزول مصرفی، از دارو، 

عدم وجود بیماري، تنش و غیره در این آزمایش باشد. 
) گزارش 30) و پاندا و دیویدي (29پدماواتی و همکاران (

کردند، لوامیزول هیدروکلراید باعث افزایش وزن بدن در 
هاي آیمریا هاي گونهر آزمایشی با اووسیتپرندگانی که به طو

هاي آزمایشی که آلوده شده بودند، شد در صورتی که در گروه
به اووسیت آلوده نشده بودند، تاثیري نداشت. شاید این نشان 
دهنده این موضوع باشد که در شرایط عادي استفاده از 

هاي گوشتی داري روي عملکرد جوجهلوامیزول تاثیر معنی
شود که مشکلی از قبیل و اثر این دارو زمانی دیده میندارد

بیماري و تنش در گله وجود داشته باشد. از طرف دیگر، 
دار در عملکرد، به علت ممکن است علت عدم نتیجه معنی

استفاده کوتاه مدت (یک هفته) از این دارو باشد. میاحی و 
عملکرد و سیستم لوامیزول) گزارش کردند، 26همکاران (

ها را تحریک کرده ولی این تحریک به مقدار یمنی جوجها
بر میزان لوامیزولها تأثیر کافی نبوده و با افزایش سن جوجه

شود. از طرف دیگر، دالیل میبیشترتحریک سیستم ایمنی 
روي عملکرد و سیستم لوامیزولدیگري مبنی بر عدم تأثیر 

هایی از زارشتواند وجود داشته باشد. گاهی اوقات گایمنی می
روي سیستم ایمنی گزارش شده است، هر لوامیزولعدم تأثیر 

توان به چند 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 افزودن 32ي (). پورچژیان و پونیامورد11کرد (
هاي گوشتی، مصرف خوراك را در ي جوجهلوامیزول به جیره

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

هاي این محققین احتماال مغایرت نتایج این تحقیق با گزارش
ف دارو باشد که این محققین به علت مدت زمان مصر

لوامیزول را در کل دوره استفاده کرده بودند نه در مدت زمان 
معین که در این آزمایش استفاده شده بود.

هاي مختلف مصرف لوامیزول اثر زماننتایج مربوط به 
هاي دخیل در سیستم ایمنی (طحال و روي وزن نسبی اندام

رده شده است. نتایج آو6در جدول و کبد فابریسیوس) بورس 
گرم به ازاي هر کیلوگرم وزن سه میلینشان دادند که افزودن 

هاي در هفتههاي گوشتی ي جوجهلوامیزول به جیرهزنده بدن 
هاي کبد و وزن نسبی انداممختلف نسبت به گروه شاهد، 

در لوامیزولاما افزودن ،دهدنمیقرار یرتحت تأثرا طحال 

هاي مختلف پرورشهاي گوشتی در هفتههاي مختلف مصرف لوامیزول بر افزایش وزن بدن (گرم) جوجهاثر زمان- 3جدول 
Table 3. The effect of levamisole at different times on body weight gain (g) of broiler chicks reared in different weeks

تصف

تیمار

افزایش وزن بدن (گرم)

روزگی1-42روزگی35-42روزگی28-35روزگی21-28روزگی14-21روزگی7-14روزگی1- 7
40/10200/21320/27980/49540/51920/64300/2253جیره پایه (شاهد)

20/10360/22220/28900/48660/50580/62840/2235جیره پایه حاوي لوامیزول در هفته اول
00/10600/22680/28980/46820/47800/59780/2165جیره پایه حاوي لوامیزول در هفته دوم
40/10460/21520/28480/47080/48700/59280/2154جیره پایه حاوي لوامیزول در هفته سوم

SEM(13/460/432/767/970/1070/1287/63(انحراف استاندارد میانگین 
Value-P0905/03459/09720/00900/08911/05048/06288/0

هاي مختلف پرورشهاي گوشتی در هفتههاي مختلف مصرف لوامیزول بر مصرف خوراك (گرم) جوجهاثر زمان- 4جدول 
Table 4. The effect of levamisole at different times on feed intake (g) of broiler chicks reared in different weeks

صفت

تیمار

خوراك مصرفی (گرم)

روزگی1-42روزگی35-42روزگی28-35روزگی21-28روزگی14-21روزگی7-14روزگی1- 7
20/14940/29380/50480/81920/115700/131140/4235جیره پایه (شاهد)

80/14660/28900/50120/81180/112400/128240/4155ه حاوي لوامیزول در هفته اولجیره پای
40/14560/29400/49500/82080/105800/131080/4123جیره پایه حاوي لوامیزول در هفته دوم
60/14240/29160/51920/81300/112161/127441/4162جیره پایه حاوي لوامیزول در هفته سوم

SEM(20/358/736/1099/1147/2812/3587/63(انحراف استاندارد میانگین 
Value-P5428/09632/07749/09349/01426/04267/06288/0
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48.................... ................................................................هاي گوشتیسیستم ایمنی جوجههاي دخیل در تأثیر مصرف خوراکی لوامیزول بر عملکرد و فراسنجه

جه گوشتی باعث افزایش وزن بورس ي جوبه جیرههفته اول 
شدسایر تیمارها فابرسیوس نسبت به تیمار شاهد و 

)05/0<P .(ابراهیم) گزارش کردند که 6نژاد و سهرابی (
هاي ي جوجهافزودن سطوح مختلف داروي لوامیزول به جیره

هاي کبد و طحال تأثیر گوشتی روي درصد وزنی اندام

گرم به ازاي هر میلی5/2داري نداشت، اما افزودن معنی
ي جوجه کیلوگرم وزن زنده بدن داروي لوامیزول به جیره

گوشتی باعث افزایش درصد وزنی بورس فابرسیوس نسبت به 
گرم به ازاي هر میلی5/7و 5تیمار شاهد و تیمارهاي حاوي 

کیلوگرم وزن زنده بدن داروي لوامیزول شد. 

) نشان دادند که سطوح مختلف 15حمیدي و همکاران (
هاي هیستومورفومتري لوامیزول اثرات مثبتی روي فراسنجه

هاي سکومی و به مقدار کمتري روي وزهبورس فابریسیوس، ل
هاي گوشتی دارد و این اثرات مثبت روي تیموس در جوجه
هاي لنفوئیدي ممکن است، حداقل بخشی از مورفومتري اندام

کنندگی سیستم ایمنی لوامیزول را توجیه مکانیسم تحریک
هاي مختلف مصرف لوامیزول کند. نتایج مربوط به اثر زمان

ابریسیوس با نتایج این محققین مطابقت روي وزن بورس ف
گزارش دادند که اثر ) 36مهر و همکاران (روستایی علیدارد. 

به روش مصرف، نوع مصرف و نوع میزبان وابسته لوامیزول
یرعدم تأثتواند باعث کدام از این سه عامل میاست و هر

که لوامیزول شدهگزارش الشه باشد.يروي اجزالوامیزول
فابریسیوس، تیموس و سایر ر روي وزن بورسبیريتأث

).1،41(مرتبط با سیستم ایمنی نداشته استيهااندام
) گزارش کردند 7ی و همکاران (ل) و الخو37مسون و لوي (اس

هاي داخلیوزن اندامدارو بر یرعدم تأثکه یکی از دالیل 
روز 18تواند فاصله زمانی قطع دارو تا زمان کشتار بیش از می

وده باشد. در این آزمایش، حد فاصل بین قطع دارو و کشتار ب
دار بودن علت عدم معنی،روز بوده که ممکن است20بیش از 

فاصله زمانی قطع دارو تا زمان ،هاي کبد و طحالوزن اندام

ول با روش افزایش و تغییر رسد، لوامیزبه نظر میکشتار باشد.
هاي مربوط به سیستم ایمنی در بهبود عملکرد اندازه در اندام

حداقل در زمان تشریح که و یاعمل نکرده قدرت دفاعی بدن 
این نتایج با .رسدبه نظر میاین گونه ،روزگی بود42

مهر و روستایی علی) و 41سوپی و همکاران (گزارشات 
رسد، تغییر در وزن رد. به نظر می) مطابقت دا36همکاران (

فابریسیوس قابل انتظار بود. مشخص شده است که بورس 
اثرگذار (T-helper)کمکی Tيهالوامیزول بر روي لنفوسیت

بوده و اثرات آن بر روي سیستم ایمنی به واسطه ترشحات 
باشد. همچنین، کمکی میTهاي ها از لنفوسیتسیتوکین

ها باعث افزایش عملکرد ه از این سلولاینترفرون گاما مترشح
) گزارش 47واوي و جنسن (شود. بورس فابریسیوس می

کردند، پاسخ انفرادي هر حیوان به لوامیزول، بستگی به 
مقدار دوز دارو، زمان دریافت و همچنین ه مواردي از جمل

منیر و همکاران همچنین، قدرت سیستم ایمنی حیوان دارد. 
گرم میلی15به مقدار لوامیزولستفاده از ) گزارش کردند، ا27(

به ازاي هر کیلوگرم وزن زنده بدن به مدت یک هفته 
روزگی)، سبب بهبود عملکرد سیستم ایمنی در 12-5(

هاي گوشتی شد.جوجه

هاي مختلف پرورشهاي گوشتی در هفتهمیزول بر ضریب تبدیل غذایی جوجههاي مختلف مصرف لوااثر زمان- 5جدول 
Table 5. The effect of levamisole at different times on feed conversion ratio of broiler chicks reared in different weeks

صفت

تیمار

ضریب تبدیل غذایی

14-21روزگی7-14روزگی1- 7
روزگی1-42روزگی35-42روزگی28-35روزگی21-28روزگی

45/137/180/165/122/203/287/1جیره پایه (شاهد)
42/130/173/167/122/203/285/1جیره پایه حاوي لوامیزول در هفته اول
37/130/170/175/121/219/290/1جیره پایه حاوي لوامیزول در هفته دوم

36/135/182/172/130/215/293/1وامیزول در هفته سومجیره پایه حاوي ل
SEM(39/009/006/005/032/011/003/0(انحراف استاندارد میانگین 

Value-P3918/07128/09534/06282/00961/02501/07253/0

صورت درصدي ازه روزگی دوره پرورش (ب42یمنی در هاي دخیل در سیستم اهاي مختلف مصرف لوامیزول بر وزن انداماثر زمان- 6جدول 
ن)وزن زنده بد

Table 6. The effect of levamisole at different times on the weight of the organs involved in the immune system in 42
days rearing period (as a percentage of live body weight)

صفت
تیمار

کبدبورس فابریسیوسطحال

11/0b08/059/2جیره پایه (شاهد)
13/0a12/017/2جیره پایه حاوي لوامیزول در هفته اول
09/0b09/046/2جیره پایه حاوي لوامیزول در هفته دوم
10/0b08/043/2جیره پایه حاوي لوامیزول در هفته سوم

SEM(07/001/011/0(نگین انحراف استاندارد میا
Value-P7001/00110/01144/0

.)>05/0Pدار دارند (مشترك هستند، تفاوت معنیدر هر ستون، اعدادي که داراي حروف غیر
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49.................... ..............................................................................................................................1396/ پاییز 17/ شماره پژوهشهاي تولیدات دامی سال هشتم

تیمارهاي آزمایشی روي درصد یربه تأثنتایج مربوط 
روزگی در 42و 28هاي گوشتی در هاي سفید جوجهگلبول

آورده شده است. نتایج نشان دادند که افزودن 7جدول 
هاي مختلف در هفتههاي گوشتیجوجهيبه جیرهلوامیزول
داري روي درصد معنییرتأثنسبت به گروه شاهد، پرورش

دلیل ،رسد. به نظر مینداشتروزگی 42و 28در ها مونوسیت
ها، به علت گذشت زمان عدم تاثیر لوامیزول روي منوسیت

باشد ها گیري مونوسیتاز مصرف لوامیزول و زمان اندازهکافی 
هاي سفید بالفاصله بعد گیري پروفایل گلبولو بهتر بود، اندازه

روي اگر لوامیزول تاثیري گرفت، زیرا از مصرف دارو انجام می
در همان به احتمال زیاد، داشته باشد توانست ها میمونوسیت

هاي ي جوجهجیرهبهیزوللوامافزودنبود.داروزمان مصرف
42و 28در راها تعداد هتروفیل،هاي مختلفدر هفتهگوشتی
، به طوري که افزودن )P>05/0(قرار دادیرتحت تأثروزگی 

ها و گروه لوامیزول به جیره در هفته سوم نسبت به سایر هفته
نژاد و سهرابی ابراهیم.ها را افزایش دادشاهد درصد هتروفیل

ش کردند که افزودن سطوح مختلف داروي لوامیزول ) گزار6(
هاي گوشتی ي جوجهدر هفته سوم دوره پرورش به جیره

ها شد. ها و هتروفیلها، مونوسیتباعث افزایش تعداد لنفوسیت
گرم در لیتر 5/1) گزارش کردند که استفاده از 4دیر و علی (

لوامیزول در آب آشامیدنی، باعث افزایش شمار کل
هاي ها، لنفوسیت، هتروفیل و ائوزینوفیل در جوجهوسیتلک

ها اثري نداشت. این ها شد ولی روي مونوسیتگوشتی و پولت
محققین استنباط کردند که استفاده از لوامیزول اثر 

کنندگی سیستم ایمنی را داشته و پرنده را در مقابل تعدیل
و دهنده سیستم ایمنی از قبیل گامبورهاي کاهشبیماري

روي نتایج مربوط به اثر داروي لوامیزولکند. حمایت می
درصد لنفوسیت، هتروفیل و مونوسیت با نتایج این محققین 

هاي جوجهبا توجه به این که سیستم ایمنی همخوانی دارد. 
در روزهاي اول هنوز تکامل زیادي پیدا نکرده و با گوشتی 

افزایش ،درسکند، به نظر میافزایش سن تکامل پیدا می
لوامیزول در ها در هفته سوم قابل انتظار باشد. هتروفیل
متعددي باعث افزایش عملکرد ماکروفاژها شده هايآزمایش
هاي ها بر روي جوجه). با آن که این تحقیق1،41،43است (

توان افزایش چنان میگوشتی صورت نگرفته است، اما هم
نتایج همچنین، د. ها در آزمایش حاضر را توجیه کرهتروفیل

گرم به ازاي هر افزودن سه میلیاین آزمایش نشان داد، 
ي پرورش،در هفته اول دورهلوامیزولکیلوگرم وزن زنده 

42و 28هاي گوشتی را در جوجهنِهاي خوتعداد لنفوسیت
به نظر ).P>05/0داد (ها افزایش نسبت به سایر تیمارروزگی 

42و 28لنفوسیت در ايهسلولرسد، علت کاهش درصد می
هایی که لوامیزول را در هفته در گروهروزگی دوره آزمایش 

رو در واستفاده از واکسن گامبدوم و سوم مصرف کرده بودند، 
استفاده از در هنگام ، زیرا که باشدروزگی دوره پرورش 14

به صورت مقطعی هاي لنفوسیت لتعداد سلوگامبوروواکسن 
مشاهده 7هاي جدول با توجه به دادهو) 46(یابد میکاهش

روزگی 28در گامبوروبادي علیه بیماري شود که تیتر آنتیمی
آزمایش در گروهی که لوامیزول را در هفته سوم دریافت کرده 

) و نسبت به P>05/0بودند، نسبت به تیمار شاهد افزایش (
هاي دریافت کننده لوامیزول در هفته اول و دوم از لحاظ گروه

بود که نشان از تایید نتیجه آزمایش دارد.بیشترعددي 

روزگی (درصد)42و 28هاي گوشتی در جوجهت هاي مختلف مصرف لوامیزول بر مونوسیت، هتروفیل و لنفوسیاثر زمان- 7جدول 
Table 7. The effect of levamisole at different times on monocyte, lymphocyte and hetrophile of broiler chicks at 28

and 42 days (%)
صفت

تیمار

روزگی42روزگی28
لنفوسیتهتروفیلمونوسیتلنفوسیتهتروفیلمونوسیت

80/0d80/21b60/7280/0d20/22b10/71جیره پایه (شاهد)
70/0c30/23a00/7460/0c30/25a80/73جیره پایه حاوي لوامیزول در هفته اول

90/0b60/25c50/7090/0b30/29c50/66ایه حاوي لوامیزول در هفته دومجیره پ
90/0a00/28d10/6740/1a00/32d50/62جیره پایه حاوي لوامیزول در هفته سوم

SEM(28/046/057/029/053/061/0(انحراف استاندارد میانگین 
Value-P6981/00001/0001/00732/00001/00001/0

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

) مصرف 36مهر و همکاران (طبق تحقیقات روستایی علی
گرم در هر لیتر آب، باعث تقویت میلی14لوامیزول به مقدار 

هاي گوشتی تحریک پاسخ سیستم ایمنی سلولی در جوجه
در هر لیتر گرم میلی28ار به مقدار شود و مصرف این مقدمی

هاي جوجهعکس روي سیستم ایمنی سلولی یريتأثآب، 
) گزارش دادند که 17. هرسی و ورکمستر (گوشتی داشت

Tهاي لوامیزول باعث افزایش عملکرد ماکروفاژها و لنفوسیت
یگوشتيهاجوجهدر در سرکوبگر Tهاي لنفوسیتو کاهش 

نتایج آزمایش حاضر مطابقت دارد.شود، که این نتایج بامی
بادي به اثر تیمارهاي آزمایشی بر عیار آنتیط نتایج مربو

هاي آنفلوانزا، نیوکاسل و گامبورو واکسیناسیون علیه بیماري
آورده شده است. نتایج 8هاي گوشتی در جدول در جوجه

بادي نشان دادند، اثر تیمارهاي آزمایشی بر عیار آنتی
روزگی و بیماري 42و 28نفلوانزا و نیوکاسل در هاي آبیماري
بادي علیه داري نبود، اما تیتر آنتیروزگی معنی42در گامبورو

روزگی بدون توجه به سن افزودن 28در گامبوروبیماري 
هاي گوشتی نسبت به گروه شاهد ي جوجهبه جیرهلوامیزول

).P>05/0افزایش داشت (
که استفاده از لوامیزول در ) گزارش کردند 4دیر و علی (

هاي گوشتی در بادي را در جوجهاب آشامیدنی سطح تیتر آنتی
) نشان دادند 15هفته اول افزایش داد. حمیدي و همکاران (

گرم در کیلوگرم لوامیزول در میلی5و 25که استفاده از 
10و 5در پایان هفته پنجم، هاي گوشتیي جوجهجیره
5و 2لوامیزول در پایان هفته ششم، گرم در کیلوگرممیلی
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50.................... ................................................................هاي گوشتیسیستم ایمنی جوجههاي دخیل در تأثیر مصرف خوراکی لوامیزول بر عملکرد و فراسنجه

گرم در کیلوگرم لوامیزول در پایان هفته چهارم به ترتیب میلی
هاي نیوکاسل، آنفلوانزا و گامبورو بادي علیه بیماريتیتر آنتی

را افزایش داد.  

42و 28گوشتی در هايمبورو و نیوکاسل جوجههاي آنفلوانزا، گابادي بیماريهاي مختلف مصرف لوامیزول بر تیتر آنتیاثر زمان-8جدول 
روزگی دوره پرورش

Table 8. The effect of levamisole at different times on antibody titers of Influenza, Gumboro and Newcastle diseases
of broiler chicks at 28 and 42 days of rearing period

صفت

تیمار

روزگی42روزگی28
**نیوکاسل*گامبورو**آنفلوانزا**نیوکاسل*گامبورو**آنفلوانزا

00/1b33/330/120/187/370/2جیره پایه (شاهد)
70/0ab40/370/140/190/320/2جیره پایه حاوي لوامیزول در هفته اول
60/0a45/340/100/192/370/2جیره پایه حاوي لوامیزول در هفته دوم
80/0a48/340/110/295/390/2جیره پایه حاوي لوامیزول در هفته سوم

SEM(75/0017/018/023/0023/016/0(انحراف استاندارد میانگین 
Value-P6554/00049/08846/01897/04651/09056/0

.)>05/0Pدار دارند (هستند، تفاوت معنیمشتركدر هر ستون، اعدادي که داراي حروف غیر
آورده شده است.10هاي مربوط به بیماري گامبورو به صورت لگاریتمی در مبناي داده: *

آورده شده است.(Log2)2هاي مربوط به بیماري آنفلوانزا و نیوکاسل بر اساس لگاریتم در مبنايداده:**

که روي )21میران و همکاران (در مطالعات خالقی
15به مقدار لوامیزولانجام شد، 308هاي نژاد راس جوجه
بیماري نیوکاسل و آنتی باديعیار،گرم بر کیلوگرممیلی

روزگی نسبت به گروه شاهد 42و 21ر را د) 2N9H(آنفلوانزا 
) به 21تحقیق خالقی میران و همکاران (یر قرار نداد. تحت تأث

در آزمایشی کند.تصدیق میطور کامل نتایج آزمایش اخیر را 
لوامیزول یرتأث) جهت بررسی 14که توسط حبیبی و همکاران (

هاي گوشتی در مقابله با واکسن بر روي پاسخ ایمنی جوجه
گزارش کردند که لوامیزول عیار نیوکاسل صورت گرفت، 

28ام براي واکسن اونیو و روزهاي 28پادتن را در روز 
واکسن السوتا را به طور دوره پرورش براي42و یپرورش
) 35داري افزایش داد. در تحقیق رضایی و مختارزاده (معنی

مورد 308راس روي بیماري گامبورو در جوجهلوامیزولیر تأث
باعث افزایش لوامیزولمطالعه قرار گرفت و مشخص شد که 

بادي علیه بیماري گامبورو شد، که نتایج این تحقیق تیتر آنتی
محققین مطابقت دارد. در آزمایش تکاده و با نتایج این 

هاي هفته به یک گروه از جوجه2) به مدت 44همکاران (
گرم به ازاي هر میلی5/2به مقدار گوشتی لوامیزول خوراکی

عیار روزگی 42و در کیلوگرم وزن زنده بدن داده شد
بادي ایجاد شده علیه نیوکاسل تعیین شد. نتایج نشان داد، آنتی
گروهی که لوامیزول مصرف کرده بود، نسبت به گروه تیتر 

بود. با توجه به نتایج تحقیق حاضر به نظر بیشترشاهد 
رو اثر وبیماري گامببادي علیهآنتیبر تیترلوامیزولرسد می

هاي بادي علیه بیماريداشته ولی بر روي تیتر آنتیمثبتی 
این که . با توجه بهنیوکاسل و آنفوالنزا اثري نداشته است

تاثیر لوامیزول بر روي سیستم ایمنی سلولی موثرتر از سیستم 
، ایمنی ي تاثیر این عاملدر نتیجه)، 24(ایمنی هومورال است

علیه بیماري گامبورو که وابسته به هر دوي سیستم ایمنی 
بایست در مقایسه با دو می)، 24(است سلولی و هومورال

ایمنی هومورال را بیشتربیماري نیوکاسل و آنفوالنزا که 
چنین با تري داشته باشد. همکنند، تاثیر مثبتتحریک می

بادي علیه بیماري گامبورو به روش توجه به این که تیتر آنتی
HIهاي نیوکاسل و آنفوالنزا به روش بیماريياالیزا و برا

بایستی تر میانجام گرفته است، براي مقایسه صحیح
بیماري یکسان باشد. هاي ایمنی در هر سهروش

روي آلبومین، توتال تیمارهاي آزمایشینتایج مربوط به اثر 
روزگی در جدول 42و 28در يفاگوسیتوزفعالیت پروتیین و 

توجه به نتایج، افزودن لوامیزول به نشان داده شده است. با9
باعث افزایش توتال در هفته سوم هاي گوشتی ي جوجهجیره

و سایر نسبت به گروه شاهدروزگی 28در پروتیین و آلبومین
42، ولی در )P>05/0(شد کننده لوامیزولي دریافتهاگروه

هاي گوشتی باعث ي جوجهروزگی، افزودن لوامیزول به جیره
. )P>05/0نسبت به گروه شاهد شد (افزایش آلبومین

، يفاگوسیتوزفعالیت همچنین نتایج نشان داد که در آزمایش 
هاي فاگوسیت تعداد ارگانیسمروزگی 42هم در و 28هم در 

کرده دریافترا در هفته سوم لوامیزولدر گروهی که کننده
کنندههاي دریافتبود، نسبت به گروه شاهد و سایر گروه

با توجه به این که ).P>05/0(افزایش داشت وامیزولل
باشدهاي فاگوسیت کننده میهاي هتروفیل جزو سلولسلول

ها در هفته سوم نسبت به ن آزمایش درصد هتروفیلو در ای
ها افزایش پیدا کرده، بنابراین افزایش درصد سایر گروه

هاي فاگوسیت کننده در هفته سوم آزمایش نسبت به سلول
باشد. شاید علت چنین هفته اول و دوم قابل انتظار می

افزایشی مربوط به تکامل سیستم ایمنی در پرندگان باشد که 
باشد هاي نخست میتر از هفتهفته سوم تکامل یافتهدر ه

). گزارش شده، لوامیزول باعث تحریک ساخت 45(
. )3(شود و تولید اینترفرون گاما میTهاي لنفوسیت

) گزارش کردند که لوامیزول باعث 6نژاد و سهرابی (ابراهیم
هاي گوشتی تیمار شده افزایش فعالیت فاگوسیتوزي در جوجه

گرم بر کیلوگرم به ازاي هر میلی5/7زول در سطح با لوامی
ذکر است، تلفاتی در شود. الزم بهکیلوگرم وزن زنده بدن می

هیچ یک از تیمارهاي آزمایشی وجود نداشت.
شود، استفاده از سه از نتایج این مطالعه چنین استنباط می

گرم لوامیزول به ازاي هر کیلوگرم وزن زنده بدن در میلی
ي پرورش، موجب بهبود عملکرد تولیدي، ي اولیه دورههاهفته

هاي هاي دخیل در سیستم ایمنی و درصد گلبولوزن اندام
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هاي هاي گوشتی نشده، اما باعث بهبود فراسنجهسفید جوجه
آلبومین، پروتیین تام و فعالیت فاگوسیتوزي شد، لذا براي 

ستفاده از این بیوتیک، ارویه دارو و آنتیجلوگیري از استفاده بی

ولی با این حال نیاز به تحقیقات ،شوددارو توصیه نمی
باشد.ي در این زمینه میبیشتر

هايهاي سیستم ایمنی (آلبومین، توتال پروتیین و فعالیت فاگوسیتوزي) جوجههاي مختلف مصرف لوامیزول بر فراسنجهاثر زمان-9جدول 
دوره پرورشروزگی42و 28گوشتی در 

Table 9. The effect of levamisole at different times 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
بومینآل

(گرم بر 
لیتر)دسی

توتال پروتیین
لیتر)(گرم بر دسی

فعالیت 
فاگوسیتوزي 

(درصد)

آلبومین
(گرم بر 

لیتر)دسی
توتال پروتیین

لیتر)(گرم بر دسی
فعالیت 

فاگوسیتوزي 
(درصد)

c62/0d72/2b50/64b65/123/3b70/71جیره پایه (شاهد)
c59/0c87/2d40/60a93/139/3d10/64جیره پایه حاوي لوامیزول در هفته اول
b80/0b08/3c70/61a01/287/3c50/70جیره پایه حاوي لوامیزول در هفته دوم
a94/0a23/3a80/73a19/292/3a10/82جیره پایه حاوي لوامیزول در هفته سوم

SEM(03/007/018/0058/021/012/0(انحراف استاندارد میانگین 
Value-P0001/00001/00001/00021/01156/00001/0

.)>05/0Pدار دارند (مشترك هستند، تفاوت معنیدر هر ستون، اعدادي که داراي حروف غیر
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Abstract
This experiment was conducted to study the effect of levamisole at different rearing ages on

performance, some internal organ weights, white blood cells and phagocytic activity in Cobb
500 strain male broilers. The experiment was a completely randomized design, with 300 male
broiler chickens in four treatments with five replicates and 15 chicks in each group. The
experimental groups consisted of: 1) basal diet (without levamisole), 2) basal diet containing 3
mg levamisole in the first week; 3) basal diet containing 3 mg levamisole in the second week,
and 4) basal diet containing 3 mg per kg live body weight of levamisole in the third week. Test
duration was 6 weeks. Parameters examined include performance and related parameters with
immune system such as number of monocytes, lymphocytes, heterophils, total protein, albumin,
phagocytic activity test, antibody titers against Newcastle, influenza and Gambro disease and
organs weight involved in immune system. Results showed that performance of chickens treated
with levamisole at different rearing ages compared to the control group was not significant.
Adding of levamisole in broiler diets increased the number of lymphocytes and heterophils at
different ages of rearing (P<0.05). Adding of levamisole in the third week of rearing, increased
concentrations of total protein, albumin and phagocytic activity in broilers (P<0.05). Use of
levamisole in the second and third weeks of rearing broilers increased antibody titers against
Gambro disease at 28 days compared to the control group (P<0.05) but with levamisole
receiving group in the first week, had not significant difference. In summary, the results of this
study concluded that, using three mg levamisole per kg live body weight in the first weeks of
rearing period, did not improve performance, weight of organs involved in the immune system
and white blood cells percent, but improved albumin, total protein and phagocytic activity in
broilers.

Keywords: Antibody titers, Cobb strain, Levamisole, Immune system, Phagocytic activity
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