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 های گوشتی سیستم ایمنی همورال در جوجه پاسخبر Eاثر سطوح مختلف ویتامین 
  4 ، رضا وکیلی3، جلیل توکل افشاری 2رضا دلیری ، 1حسن کرمانشاهی

 دانشگاه آزاد مدرسکارشناس ارشد تغذیه طیور و   .2 ،دانشیار تغذیه طیور ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه فردوسی مشهد . 1
دانشکده  استادیار تغذیه طیور،. 4 ،دانشیار ایمونولوژی ، دانشکده پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد  . 3  ،یرجنداسالمی واحد ب

  Rezaa _ Daliri@ yahoo.com         .، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشمر کشاورزی

 چکیده

پاسخ سیستم ایمنی بر )  خوراکلوگرم کیدرگرم  میلی40 ، 20 ، 10صفر ، ( Eاثر چهار سطح مختلف ویتامین در این تحقیق 
به منظور .  بررسی شد 308س أ قطعه جوجه نر یکروزه گوشتی از سویه ر240 تصادفی و با استفاده از در یک طرح کامالً همورال

ز  گلبول قرم05/0لیتر محلول  میلی2/0 روزگـی با 45 ، 30 ، 15ها در سنین بررسی پاسخ ایمنی همورال جوجه گوشتی ، جوجه
گیری خونی انجام شد ، سپس  روز بعد از تزریق دوم و سـوم نمونه14 و 7در عضله سینه تزریق شدند و در ) SRBC(گوسفند 

 بر سیستم Eثیر ویتامین أاز نظر ت .گیری شدی تست هماگلوتیناسیون اندازه بوسیلهبادی بر علیه گلبول گوسفندآنتیتــیترهــای 
بادی تام علـیه گلــبول قرمز  مصرف کرده بودند ، تیتر آنتیEگرم در کیلوگرم ویتامین  میلی40ایمنی همورال ، گروهی که 

از نتایج .)p > 05/0( داشت داریگروه شاهد اختالف معنی  مرکاپتواتانول ، در مقایسه با2 بادی حـساس بهفند ، تیــتر آنتیگوســ
  .  ایمونولوژیکی بدن پرنده خواهد شد ســبـب بهــبـود عملکرد  Eین شود که افزودن ویتاماین تحقــیق چنین استــنتاج می
  . ، سیستم ایمنی ، هماگلوتیناسیونEجوجه گوشتی ، ویتامین  : های کلیدیواژه

  

 مقدّمه 

ی ای و ایمنـ    ، یک ویتامین محلول در چربی با منشأ گیاهی که ضروری برای عملکردهای تولید مثلـی ، عـصبی ، ماهیچـه                      Eویتامین  
 تأثیری بر پیشرفت سیستم ایمنی از طریق تأثیر مستقیم بر روی سـلولهای ایمنـی و   Eتا حد زیادی مشخص شده که ویتامین      .باشدمی

افـزایش   .)4 (گـذارد  مـی  ،ی خود بر سیستم ایمنی مؤثر هـستند         یا تأثیر غیر مستقیم بر پارامترهای آندوکرینی و متابولیکی که به نوبه           
 .)1 (شودبادی میخواری ماکروفاژها و افزایش تولید آنتیبب تقویت سیستم ایمنی از طریق افزایش بیگانه سEمصرف ویتامین 

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

  

  مواد و روشها

 چهـار تیمـار    طرح به صورت کامالً تصادفی    . استفاده گردید    308س  أجاری ر های گوشتی یکروزه سویه ت    در این آزمایش از جوجه    
مواد مغذی موجود در اقالم     با توجه به ترکیبات      های غذایی مورد آزمایش ،    جیره . بود   جوجه ای    قطعه 12 تکرار   5 شامل   تیمار هر   و

، سـال    NRCل مختلف پـرورش مطـابق جـداول         های گوشتی در مراح   خوراکی مورد استفاده و با توجه به احتیاجات غذایی جوجه         
سطوحی که در ایـن آزمـایش اسـتفاده     . هر واحد آزمایشی به آبخوری سینی و دانخوری سطلی مجهّز بود        . تهیه و تنظیم شد     ، 1994

پاسـخ  به منظـور بررسـی  . مصرف غذا و آب به صورت آزاد بود .گرم به کیلوگرم خوراک بود       میلی 40 ،   20 ،   10 ،   صفرشده شامل   
 در روزهای SRBCتزریق . )1(سازی شدندایمنی) SRBC(هـای گوشتی علیه گلبـول قـرمــز گـوسفند ایمنـی هـومـورال ، جوجـه   

 در ماهیچـه سـینه   IM از محلول فـوق بـصورت  ml 2/0های طرح با ه آزمایش انجام شد به نحوی که  تمام جوجهور د45 و 30 ،   15
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هـا علیـه    بـادی نمونـه   بعـد میـزان آنتـی      .گیری انجام شد  ها خون ز تزریقات دوم و سوم ، از این جوجه         روز بعد ا   14 و 7. تزریق شدند   
SRBC هر مشاهده بر اساس مدل زیر به دست آمد ، در این پژوهش .گیری شداندازه به روش هماگلوتیناسیون :  

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 مقایسه میـانگین  . با روش تجزیه واریانس انجام گرفت      SASافزار آماری   ها توسط نرم  تجزیه و تحلیل آماری یافته       
  . ای دانکن استفاده شدآزمون چند دامنه

  

    و بحثنتایج

، ) IgM(  مرکاپتواتانـل 2بـادی حـساس بـه    تام و همچنـین بـر تیتـر آنتـی      SRBC -Antiبادیدر بررسی اثر نوع جیره بر تیتر آنتی
 را دریافـت    Eهای کـه سـطح بـاالیی از ویتـامین            جوجه . )1 و 2جداول ()P > 05/0(ها مشاهده گردید    داری بین جیـره  تفاوت معنی 

 در تزریقـات اولیـه و ثانویـه حـداکثر تیتـر      .دنـد  تام تیتر آنتی بادی علیه گلبول گوسفند، بیشتری را از خود نشان دا اند میانگینکرده
تـام تیتـر آنتـی بـادی علیـه       در مقایسه تزریق اولیه و ثانویـه نیـز میـانگین   . بادی در هفت روز بعد از تزریق آنتی ژن بدست آمد آنتی

  قرمـز آنتـی بـادی علیـه گلبـول     ر تیتتام  میانگین .گلبول گوسفند در هفت روز بعد از تزریق ثانویه بیشترین مقدار خود را دارا است 
 ، بطوریکه ون درزیـپ و همکـاران  نـشان            بستگی دارد ها  نحوه اعمال آنتی ژن ، سن ایمنی سازی و زمینه ژنتیکی جوجه           به  گوسفند  

 نـشان   آنهـا   دهنـد ، همچنـین      دادند که تزریق داخل رگی تیتر باالتری را نسبت به تزریق داخل عضالنی یا داخل پریتونال نـشان مـی                   
تـوان تیتـر بـاالتری را     در محلول تزریقی می SRBCبادی اثر دارد و با افزایش درصد مصرف نیز بر تولید آنتیزدُ افزایش دادند که

اثر سن بر  .) 1(بستگی دارد   SRBCز که پاسخ ایمنی اولیه به دُندگزارش کردون درزیپ همچنین کروکنت و   ،)5 (بدست آورد
بـه   SRBCهـای بـالغ بـه تزریـق          گزارش کردند که پاسخ مرغ     المونت به نحوی که مانس و       ه است    گزارش شد  بادی نیز تولید آنتی 

 کمک کننـده وابـسته اسـت بـاالتر و قـوی تـر از                Tبادی به سلولهای     که برای تولید آنتی    Tهای  عنوان یک آنتی ژن وابسته به سلول      
  2بـادی حـساس بـه       انـد میـانگین تیتـر آنتـی        را دریافـت کـرده     Eتـامین   هـایی کـه سـطح بـاالیی از وی         جوجـه ) .2(باشـد   ها می جوجه

باشـد کـه     خـون مـی    IgYروند کاهشی بعد از تزریق ثانویه بدلیل افزایش سـریع مقـدار             .  بیشتری را از خود نشان دادند        مرکاپتواتانل
 روند کاهشی   IgM در تزریق ثانویه ،      IgYلید  تواند عمل کند ، از این رو با افزایش تو          می IgMی تولید   بعنوان یک عامل بازدارنده   

باشد که   می IgY در فاز دوم تزریق بدلیل افزایش تیتر          مرکاپتواتانل 2بادی حساس در نتیجه کاهش تیتر آنتی    . را پیش خواهد گرفت     
 ) .3( دارد IgMدهد و اثر بازدارندگی بر تولید بادی غالب پاسخ را تشکیل میدر تزریق دوم ، آنتی

  

  گیریهنتیج

 E ، در صورت استفاده از ویتـامین  می گیرد قرار E پاسخ سیستم همورال مستقیماً تحت تاثیر ویتامین داد کهنتایج این پژوهش نشان  

  .گردد  کیلوگرم جیره پیشنهاد میدر میلی گرم 40های گوشتی ، سطح به منظور افزایش سیستم ایمنی در مرغداری
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Log( تام Anti-SRBC میانگین تیتر – 1جدول 

2(  
  ای بعد از تزریق ثانویه    روزه              روزهای بعد از تزریق اولیه                         E   ویتامین 

  1414        77                                          1414                                  77                     )المللیواحد بین(
  )تام(کل                                                                                                                                                        

0                b 4/3    2/2         b 4/4    2/3     
10                b 6/3    4/2                       b 0/5                    8/3   
20                b 2/4    0/3                    ab 4/5      0/4  

  40                 a 8/5    2/3                       a2/6    0/5     
   0477/0               175/0                                0128/0               0002/0                        دار شدناحتمال معنی

  41/0             37/0                                  34/0                 32/0                     خطای معیار میانگین
 .>P)05/0(داری دارند اعداد با حروف غیر مشابه در هر ستون با هم اختالف معنی 

  
Log(  مرکابتو اتانول 2 میانگین تیتر آنتی بادی حساس به - 2جدول 

2(  
   روزهای بعد از تزریق ثانویه                     روزهای بعد از تزریق اولیه       Eویتامین 

                                                                                        1414                77                  1414                77                      )المللیواحد بین(
          llggMM  

0         b 4/3    6/1       2/2      8/1    
10         b 6/3    8/1       4/2       0/2   
20         b 2/4    0/2       6/2     0/2   
40        a 8/5    2/2       8/2      2/2 

   8795/0      7245/0       6916/0   002/0           دار شدناحتمال معنی
  35/0      39/0       37/0    32/0            خطای معیار میانگین      

  
  .>P)05/0 (اعداد با حروف غیر مشابه در هر ستون با هم اختالف معنی داری دارند 
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