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    گوشتی یها  تام در سرم جوجهIgY غلظت  برآلفا توکوفرولاثر سطوح مختلف 
  4 ، رضا وکیلی3، جلیل توکل افشاری 2حسن کرمانشاهی ، 1 ریــرضا دلی 

 دانشیار تغذیه طیور ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه .2 ،  دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجندمدرس کارشناس ارشد تغذیه طیور و .1
، دانشکده کشاورزیر، طیو استادیار تغذیه.4 ، دانشکده پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد، دانشیار ایمونولوژی . 3 ، وسی مشهدفرد

 Rezaa_daliri@yahoo.com                                                                              .دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشمر
  

 چکیده

بر پاسخ سیستم ایمنی همورال در یک ) گرم به کیلوگرم میلی40 ، 20 ، 10صفر ،  (E تحقیق اثر چهار سطح مختلف ویتامین در این
 پاسخ ایمنی به منظور بررسی.  بررسی شد 308 قطعه جوجه نر یکروزه گوشتی از سویه رأس 240طرح کامالً تصادفی و با استفاده از 

در عضله سینه ) SRBC( گلبول قرمز گوسفند  در صد 5لیتر محلول  میلی2/0 روزگـی با 45 ، 30  ،15ها در سنین ، جوجههمورال 
به روش انتشار    تامIgY غلظت سپس میزان. گیری خونی انجام شد ،  روز بعد از تزریق دوم و سـوم نمونه14 و 7تزریق شدند و در 

گرم در کیلوگرم  میلی40 بر سیستم ایمنی همورال ، گروهی که Eتامین  از نظر تأثیر وی.گیری شداندازه  )SRID( شعاعی یگانه  
داری داشت  علـیه گلــبول قرمز گوســفند در مقایسه با گروه شاهد اختالف معنیتام IgY غلظت مصرف کرده بودند ، Eویتامین 

)05/0 < P(.شود که افزودن ویتامین از نتایج این تحقــیق چنین استــنتاج میEـب بهــبـود عملکرد ایمونولوژیکی بدن پرنده  ســب
  .  خواهد شد 

  .انتشار شعاعی یگانه   ، سیستم ایمنی ، آلفا توکوفرولجوجه گوشتی ،  : های کلیدیواژه
 

  مقدّمه   

    .شـود یبـادی مـ   خواری ماکروفاژها و افـزایش تولیـد آنتـی         سبب تقویت سیستم ایمنی از طریق افزایش بیگانه        Eافزایش مصرف ویتامین    
  واحد در کیلوگرم مشاهده شد و سـطوح بـاالتر اثـرات کمتـری بـر                  50  تا    25  در مقادیر     Eبهترین نتایج افزایش ایمنی ناشی از ویتامین        

هـای  هـای آزاد تولیـد شـده در متابولـت         ی رادیکـال  اکسیدان کاهش دهنده  عنوان یک آنتی   به Eویتامین   .روی افزایش ایمنی دارا بودند    
 )5( بعنوان اوّلین سد دفاعی بدن در برابر عوامل اکسید کننده معرّفی شده استEویتامین  . باشدهای التهابی مطرح میو واکنشطبیعی 

 . بر چگونگی پاسخ سیستم ایمنی همورال جوجه گوشتی بود Eهدف از انجام این طرح بررسی سطوح مختلف ویتامین .
 

  مواد و روشها 

 به طـوری کـه   4×5طرح به صورت کامالً تصادفی    .  استفاده گردید    308ی گوشتی یکروزه سویه تجاری رأس       هادر این آزمایش از جوجه    
های غذایی مورد آزمایش ، با توجه به ترکیبـات مـواد مغـذی موجـود در اقـالم                   جیره. ای بود    قطعه 12 تکرار و هر تکرار      5هر گروه شامل    

 ، 1994 ، سـال  NRCهای گوشتی در مراحل مختلف پرورش مطـابق جـداول      ذایی جوجه خوراکی مورد استفاده و با توجه به احتیاجات غ        
سطوحی که در این آزمایش استفاده شده شامل صـفر   .هر واحد آزمایشی به آبخوری سینی و دانخوری سطلی مجهّز بود       . تهیه و تنظیم شد     

بـه منظــور بررسـی پاسـخ ایمنــی هـومــورال ،             .  آزاد بود  مصرف غذا و آب به صورت     .گرم به کیلوگرم خوراک بود       میلی 40 ،   20 ،   10،  
ه ور د45 و 30 ، 15 در روزهـای    SRBCتزریـق   ). 2(سـازی شـدند   ایمنـی ) SRBC(هـای گوشتی علیه گلبــول قـرمـــز گــوسفند          جوجـه

 روز 14 و 7. تزریـق شـدند    در ماهیچه سینه I.M از محلول فوق بصورت    ml 2/0های طرح با    آزمایش انجام شد به نحوی که  تمام جوجه        
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  )SRID( به روش انتشار شـعاعی یگانـه      تام IgY غلظت  سپس میزان.گیری انجام شدها خونبعد از تزریقات دوم و سوم ، از این جوجه

  : هر مشاهده بر اساس مدل زیر به دست آمد ،در این پژوهش   )1(گیری شداندازه
YIJ =  µ+ Ti + Σ IJ 

==Y مقدار هر مشاهده   µ = میانگین صفت مورد مطالعه  Ti  =اثر تیمار  IJ Σ  =خطای آزمایش  
هـا نیـز از     برای مقایـسه میـانگین    .   با روش تجزیه واریانس انجام گرفت         SASافزار آماری   ها توسط نرم  تجزیه و تحلیل آماری یافته    

  .ای دانکن استفاده شدآزمون چند دامنه
 

   نتایج

 تام مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه IgY بر تولید E قرار گرفته و اثرات سطوح ویتامین SRIDنمونه سرم جوجه گوشتی در پلت 
   روز بعد از تـزریــق ثانـویـه می باشـد 14 نسبت به گـروه کنتـرل در E میلی گرم ویتـامین 40این بررسی معنی دار بودن سطح 

 )05/0 < P ) (  تامین جوجه هایی که سطح باالیی از وی. ) 1جدولE را دریافت کردند میانگین تیتر IgY تام ، بیشتری را از خود نشان 
 تام IgY تام چهارده روز بعد از تزریق آنتی ژن حاصل گردید و در تزریق ثانویه حداکثر تیتر IgYدر تزریق اولیه حداکثر تولید . دادند 

 تام در هفت روز بعد از تزریق ثانویه IgY در مقایسه تزریق اولیه و ثانویه میانگین تولید .در هفت روز بعد از تزریق آنتی ژن حاصل شد
 تام روند رو به افزایشی است در صورتیکه در تزریق ثانویه IgYهمچنین در تزریق اولیه روند تولید . بیشترین مقدار خود را داراست 

 در طی مراحل نمونه گیری در سنین مختلف ابتدا Eار سطح ویتامین  تام در چهIgYدر بررسی کنتیک . روند رو به کاهش است 
 روند رو به افزایش را طی می کند این تفاوت می Eکاهش در تیتر آنتی بادی مشاهده می شود سپس بتدریج در هر چهار سطح ویتامین 

بادی موجود در افتد و همچنین آنتی اتفاق میاختصاصی حداقل تا هفت روز بعد از تزریق اولیه IgY تواند به این دلیل باشد که تولید
بعد از این ، میزان سازوکار تولید آنتی بادی .  روزگی مقدار آن کاهش می یابد 21خون بعد از تولد ، منشا مادری داشته که به تدریج تا 

با . در این مطالعـه با منابع مطابقت دارد کند روند تغییرات بدست آمده در بدن فعال شده و تیتر آنتی بادی روند رو به افزایش را طی می
تر ، فعالیت مکانیزم تولید های انتخابی در این طرح از جنس نر بوده و این جنس دارای سرعت رشد باالتر و سریعجوجه تفاوت که این

بورس فابرسیوس می باشد ،  تام احتماالً به دلیل وزن بیشتر IgY یکی از دالیل تیتر باالی  )5و3 (آنتی بادی زودتر آغاز می شود
بطوریکه یاماتو و همکاران نشان دادند که سلولهای بورس مرغهایی که دارای بورس کوچکتر هستند اکسیژن کمتری از پرندگان بورس 

 تحقیق  با روند افزایش وزن بورس در اینIgYتری را تولید می کند که این روند افزایش تیتر  تام پائینIgYبزرگتر مصرف کرده و تیتر 
 را تولید کردند ، که به SRBC تیتر باالتری از آنتی بادی علیه SRBCمطابقت دارد ، اما همین پرندگان بورس کوچک ، در پاسخ 

  . ) 4( کمک کننده فعال تر می باشندTدلیل سلولهای 

  گیری نتیجه

 E قرار گرفت ، در صورت استفاده از ویتـامین  Eدهد پاسخ سیستم همورال مستقیماً تحت تاثیر ویتامین     نتایج این پژوهش نشان می    
  .گردد  میلی گرم به کیلوگرم جیره پیشنهاد می40های گوشتی ، سطح به منظور افزایش سیستم ایمنی در مرغداری

  
  
  
  



  

  

13871387  ماهماه  مهرمهر  ––  کشورکشورییدامدامعلومعلومکنگرهکنگرهننییسومسوم   

   )mg/dl (  تامIgYمیانگین غلظت  .1جدول 

      روزهای بعد از تزریق ثانویه                                         روزهای بعد از تزریق اولیه                               E ویتامین 
                                                                                                                          1414                          77                        1414                  77                       )المللیواحد بین(

                                  IIGGYY                                  
0         6/498    716          1314      b940    

10         502          718          1318                       ab945   

20              503                    722                   4/1319        ab4/947  

40                505          725              1323     a1/950     
   038/0                   478/0                             57/0               85/0             دار شدناحتمال معنی

  41/2                 99/3                               84/4                               3/5           خطای معیار میانگین
   ).P >05/0  (داری دارندهم اختالف معنیاعداد با حروف غیر مشابه در هر ستون با          
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