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و عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه دارویی کلسیفرول(کلسیتریول) کولهدي هیدروکسی 25 -1اثرات 
  هاي گوشتیجوجهاستخوان  یشناس یختربر  (Withania Somnifera)بوزیدان 

   1، حسن صالح3محمد جواد آگاه ، 2، ابوالقاسم گلیان2، حسن کرمانشاهی*1محمد طاهر میرکزهی
  جتمع آموزش عالی سراواناستادیار گروه علوم دامی، م -1

  گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد  تاداس -2 
  استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان فارس -3

* mt_mirakzehi@yahoo.com 

  چکیده  
و عصاره هیـدروالکلی  (کلسیتریول) [2 D3(OH) 25 ,1] دي هیدروکسی کوله کلسیفرول 25 -1آزمایش به منظور بررسی اثرات این  

استخوان جوجه هاي گوشتی انجام شد. تیمارهـا   ریخت شناسیخصوصیات بر  (Withania somnifera)ریشه گیاه دارویی بوزیدان
سـطح   3سطح کلسیم)، درصدي  30(کاهش با سطح کافی کلسیم و کنترل منفی مثبت) شامل جیره کنترل 2×3×2در قالب فاکتوریل (

میکروگرم در کیلوگرم جیـره) بـود.     5/0(صفر و کلسیتریول  سطح 2میلی گرم در کیلوگرم جیره) و  150و 75(صفر، عصاره بوزیدان
ع گردیـد. هـر تیمـار    ده در هر کدام توزیپرن 10عدد پن و  60بصورت تصادفی در  308قطعه جوجه گوشتی یکروزه راس  600تعداد

 روزگی قرار گرفت. در  42تا  1پرنده در هر تیمار) بود. جیره هاي آزمایشی بطور نامحدود در اختیار جوجه ها از   50(تکرار 5داراي 
م شـدگی  عـرض منطقـه حجـی   تیمارهاي غـذایی   جدا گردید. راستروزگی یک پرنده از هر تکرار کشتار و استخوان درشت نی  42

داري در عرض منطقه معدنی یول منجر به افزایش معنیسازي کلسیتر مکمل). P>05/0(تأثیر قرار ندادنداستخوان درشت نی را تحت 
مثبتی از کلسیتریول و عصاره بوزیدان بر افزایش عرض منطقـه معـدنی    اثرات همکوشیهمچنین نتایج نشان داد که ). P>05/0(گردید

  وجود دارد.
  جوجه گوشتی - استخوان ریخت شناسی -بوزیدان -کلسیتریول کلیدي:کلمات 

   مقدمه
 1000 تا 500 که است D ویتامین متابولیکی شکل فعالترین(کلسیتریول) [2 D3(OH) 25 ,1] روکسی کوله کلسیفرولدي هید 1-25

 اندك کلسیم با هايجیره به هنگامیکه متابولیت این که است شده مشخص ).4(دارد آن متابولیتهاي دیگر به نسبت بیشتري فعالیت برابر
اثرات مثبتی بر ریخت شناسی استخوان  ،شودمی افزوده فسفر به کلسیم طبیعی نسبت با هايجیره به یا دیسکندروپالزي کننده ایجاد و

 جلوي بطوریکه. گرددمی تحریک کلسیتریول وسیله به هاجوجه غضروفی هايسلول سلولی تمایز که استشده همچنین گزارش. دارد
 Withania)بوزیدان  .)6(شودمی گرفته است دیسکندروپالزي زخم مشخصه که رشد صفحه در هایپرتروفیک پري هايسلول تجمع

somnifera) از خانواده سیب زمینی(Solanaceae) ناگاردي و  باشد.گیاهی علفی، یکساله و منبع غنی از ترکیبات زیست فعال می
 تا شودمی باعث بوزیدان گیاه ریشه هیدروالکلی عصاره با شده برداري تخمدان هايموش درمان ،) گزارش کردند5()2006الکشمانا(

 نرمال حالت به اپی فیز در تکثیر منطقه و ترعرض کم اسفنجی بین فضاهاي رسیده، حداقل به استخوان عرض کم اسفنجی بخش
ریشه گیاه دارویی بوزیدان با استفاده از جیره  و عصاره هیدروالکلی کلسیتریولهدف از این آزمایش بررسی اثرات متقابل . بازگردد

  باشد.ها میاستخوان جوجه خروس کافی و یا کم کلسیم بر خصوصیات ریخت شناسی هاي با سطوح
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  هامواد و روش
قطعه جوجه به ازاي هر پن قرار  10با تراکم عدد پن  60 خریداري و در 308قطعه جوجه خروس یکروزه سویه راس  600تعداد 

طرح آزمایشی بصورت فاکتوریل  . هفته دوره آزمایش به آب و تیمارهاي آزمایشی دسترسی آزاد داشتند 6گرفتند. پرندگان در طی 
کلسیم)، سه سطح عصاره بوزیدان درصدي سطح  30(کاهش با سطح کافی کلسیم و کنترل منفی و شامل جیره کنترل مثبت 2×3×2

 5/0(صفر و  )Sigma Aldrich, St. Louis, MO, USA(کلسیتریولمیلی گرم در کیلوگرم جیره) و دو سطح  150و 75(صفر، 
. جیره کنترل مثبت ولیسم و پروتئین خام یکسانی بودندداراي انرژي قابل متاب ی هاي آزمایشجیرهمیکروگرم در کیلوگرم جیره) بود. 

جیره کنترل منفی  ).7(بود 308راهنماي سویه تجارتی راس هاي مواد مغذي پیشنهاد شده در دستورالعمل تامین کننده همه نیازمندي
آزمایش یک پرنده به ازاي هر تکرار کشتار و  42در روز  درصد کاهش یافته بود. 30مشابه با جیره کنترل مثبت اما سطح کلسیم آن 

ساعت در فرمالین  12ها به مدت استخوانجدا گردید.  ریخت شناسیبه منظور بررسی خصوصیات  سترااستخوان درشت نی سمت 
هاي ایجاد گیري و باالخره برشدرصد کلسیم 10اپی فیز ایجاد شد. با اسیدفرمیک هاي طولی در منطقه درصد قرار گرفت. برش 10
ین شناسی با استفاده از میکروسکوپ نوري متصل به دوربریختآمیزي شد. پارامترهاي ه با روش هماتوکسیلین ائوزین رنگشد

تصادفی با  آنالیز اطالعات بصورت یک طرح کامالًتعیین گردید.  (Olysia Soft Imaging System)دیجیتال و سیستم آنالیز تصویر
م شد. تجزیه و تحلیل کلیه انجا )کلسیتریول(دو سطح کلسیم، سه سطح عصاره ریشه بوزیدان و دو سطح  2×3×2آرایش فاکتوریل 

 انجام شد.  05/0و روش مقایسه میانگین دانکن در سطح ) SAS )8اطالعات با نرم افزار آماري 

   نتایج و بحث
 اپی فیزدر بخش  معدنی منطقه عرض در داريمعنی افزایش به منجر غذایی هايجیره در کلسیتریول سازي مکمل روزگی 42 سندر 

 سازي مکمل که بر عرض منطقه معدنی نیز نشان میدهد کلسیتریول و بوزیدان جیره، متقابل اثر. )1(جدول  )P>05/0( گردید
 با مقایسه در را معدنی منطقه عرض داريمعنی بطور بوزیدان کیلوگرم در گرممیلی 75 حاوي منفی کنترل هايجیره در کلسیتریول
 تحقیقات .دهدمی افزایش را کنندنمی دریافت کلسیتریول از مکملی گونه هیچ یا و کلسیتریول با بوزیدان باالتر سطح که پرندگانی

 در متابولیت این مهم نقش بیانگر خود که است کرده اثبات را استخوان غضروف رشد صفحه در کلسیتریول هايگیرنده وجود
 تکثیر نرخ کلسیتریول که کردند گزارش) 3()1993(همکاران و فارکوهارسون این بر عالوه). 1(باشدمی غضروفی سلول متابولیسم

 که است شده مشخص. همچنین گرددمی استخوان بلوغ فرآیند شروع در تسریع باعث اما دهدنمی افزایش را غضروفی سلول
 می آپوپتوزیس یا سلول شده ریزي برنامه مرگ بالقوه کننده القاء C-myc پروتئین. کندمی تنظیم را C-myc هايپروتئین کلسیتریول

نتایج این آزمایش  ).2(دهدمی افزایش را هستند رشد صفحه ماتریکس شدن معدنی واسطه که را ماتریکس هايوزیکول سنتز و باشد
شناسی اره بوزیدان اثرات مثبتی بر ریختسازي کلسیتریول به تنهایی و همچنین از طریق اثرات همکوشی با عصدهد مکملنشان می

  استخوان دارد.
  . ترکیب جیره هاي پایه (%)1جدول 

  روزگی) 24-42دوره پایانی (    روزگی) 11-23دوره رشد (    روزگی) 1-10دوره آغازین (  
-  +  -  +  -  +  

  53  53    20/53  20/53    52  52  ذرت
  90/36  90/36    37  37    35  35  کنجاله سویا
  -  -    -  -    5  5  گلوتن ذرت
  56/6  56/6    8/5  8/5    27/3  27/3  روغن گیاهی
  03/1  37/0    07/1  40/0    31/1  53/0  سنگ آهک

  40/1  40/1    55/1  55/1    75/1  75/1  دي کلسیم فسفات
  41/0  41/0    47/0  47/0    35/0  35/0  نمک

  20/0  20/0    28/0  28/0    32/0  32/0  متیونین
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  -  -    13/0  13/0    4/0  4/0  لیزین
  -  -    -  -    1/0  1/0  ترئونین

  25/0  25/0    25/0  25/0    25/0  25/0  1مکمل ویتامینی
  25/0  25/0    25/0  25/0    25/0  25/0  2مکمل معدنی

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

  77/3178  77/3178    97/3130  97/3130    47/3011  47/3011  انرژي قابل متابولیسم (کیلو کالري/کیلوگرم)
  91/20  91/20    15/21  15/21    52/23  52/23  پروتئین خام (%)

  13/1  13/1    24/1  24/1    44/1  44/1  لیزین (%)
  52/0  52/0    61/0  61/0    7/0  7/0  متیونین (%)

  86/0  86/0    95/0  95/0    07/1  07/1  کل اسیدهاي آمینه گوگرد دار  (%)
  85/0  59/0    90/0  63/0    04/1  73/0  کلسیم  (%)

  42/0  42/0    45/0  45/0    5/0  5/0  فسفر غیر فیتاته  (%)
  65/0  65/0    68/0  68/0    7/0  7/0  فسفر کل  (%)
  17/0  17/0    19/0  /.19    15/0  15/0  سدیم  (%) 
  89/0  89/0    90/0  90/0    87/0  87/0  پتاسیم  (%)
  28/0  28/0    32/0  32/0    25/0  25/0  کلر  (%)

                  غلظت مواد مغذي آنالیز شده
  88/0  61/0    93/0  65/0    07/1  75/0  کلسیم  (%)

  67/0  67/0    71/0  71/0    74/0  74/0  فسفر کل  (%)
میلیگرم  K3 ،7/5میلیگرم ویتامین  A ،2میلیگرم ویتامین  D ،11واحد بین المللی ویتامین  A ،1800واحد بین المللی ویتامین  11000پیش مخلوط ویتامینی در هر کیلوگرم جیره  1

میلیگرم کولین کلراید  250میلیگرم پانتوتینیک اسید،  12میلیگرم اسید فولیک،  5/0میلیگرم نیکوتینیک اسید،  B12 ،28میلیگرم ویتامین  B6 ،024/0میلیگرم ویتامین  B2 ،2ویتامین 
  میلیگرم کبالت تامین میکرد. 5/0میلیگرم ید و  5/0میلیگرم سلنیوم،  22/0میلیگرم مس،  5میلیگرم روي،  65میلیگرم منگنز،  100پیش مخلوط معدنی در هر کیلوگرم جیره  2  تامین میکرد.

  
استخوان درشت نی جوجه هاي گوشـتی در   ریخت شتناسی. اثر بوزیدان، کلسیتریول و نوع جیره کنترل بر خصوصیات 2جدول

    تیمار
بوزیدان   1کنترل

  (میلیگرم/کیلوگرم)
کلسیتریول 

  (میکروگرم/کیلوگرم)
منطقه تکثیر 
  (میکرومتر)

منطقه حجیم 
شدگی 

منطقه معدنی 
  (میکرومتر)

بخش قشري 
  (میکرومتر)

-  0  0  990  265   c1775  1657  
-  0  5/0  1033  251   ab2228  1416  
-  75  0  991  288   bc1901  1620  
-  75  5/0  1020  263  a2377  1569  
-  150  0  961  304  abc2046  1517  
-  150  5/0  1091  303  bc1891  1589  
+  0  0  938  272  2029 abc 1560  
+  0  5/0  928  271   abc1997  1516  
+  75  0  1023  294   abc2043  1631  
+  75  5/0  962  270  2105 abc 1572  
+  150  0  1040  239   bc1839    1732  
+  150  5/0  904  286  2075 abc 1573  

SEM     1/59  5/22  0/132  99/95  
              اثر اصلی

  1559  2036  280  1015  -    کنترل
    +  966  272  2014  1597  

 1537  2007  265  972  0    بوزیدان
    75  999 279  2107  1597  
    150  999  283  1958  1603  

  b1935  1620   277  991  0    کلسیتریول
    5/0  989  275  2112 a 1539  

  P Values    
  703/0  777/0  598/0  166/0      کنترل  

  534/0  304/0  504/0  768/0      بوزیدان
  170/0  029/0  818/0  970/0      کلسیتریول

  883/0  916/0  186/0  742/0      بوزیدان ×کنترل
  761/0  276/0  453/0  055/0      کلسیتریول ×کنترل 

  401/0  465/0  334/0  927/0      کلسیتریول ×بوزیدان 
  320/0  047/0  752/0  410/0       کلسیتریول ×بوزیدان  ×کنترل
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a-b05/0( باشددار بین تیمارها میدر هر ستون حروف غیر مشابه نشان دهنده تفاوت معنیP < .(  
 درصد سطح مورد نیاز کلسیم بود. 70جیره کنترل مثبت حاوي سطح توصیه شده کلسیم و کنترل منفی حاوي  1
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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 
root hydroalcoholic extract of Withania somnifera (WS) root on bone histological characteristics of broiler chicks. 
Treatments were arranged factorially (2×3×2) consisted of a positive control with adequate Ca and a negative control 
diet (Ca level reduced by 30%), three levels of WS (0, 75 and 150 mg/kg diet), and two levels of 1, 25 (OH)2 D3 (0 and 
0.5 g/kg diet). Six hundred male day old Ross 308 broiler chicks were randomly distributed into 60 floor pens, 10 
birds each. Each treatment was replicated 5 times (50 birds). Each diet was fed ad libitum to chicks from day one to 42 
d of age. On d 42, one bird per replicate was killed and right tibia removed. Dietary treatments did not influence width 
of hypertrophic zone (P>0.05).Supplementation of calcitriol significantly increased the width of mineralized zone 
(P<0.05). Also, synergistic effects of Withania somnifera and calcitriol were observed on increase of mineralized zone 
width (P<0.05). 

KEYWORDS: Calcitriol, Withania somnifera, Bone histology, Broiler chicken 

  
  
  
  
  


