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هاي تخمگذاربر سیستم ایمنی و تولید مثلی نیمچه  n-3لف اسید چرب اثر منابع و مقادیر مخت
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  چکیده

ماهی و عامل کتان و روغنشامل دانه،n-3و دو عامل منبع اسید چرب ) 2*2(این آزمایش به صورت طرح فاکتوریل 

 12تکرار و در هر تکرار  6هر تیمار داراي . می باشد 5/1و  5/0در جیره شامل   n-3دیگر درصد اسیدهاي چرب 

این آزمایش در طی دو . سویا تنظیم شد- مرحله بر پایه ذرت 5هاي آزمایشی در جیره. رفتگذار قرار گنیمچه تخم

و  7تزریق شد و   SRBCمحلول  9و 6در هفته هاي . هفته انجام گرفت 22گذاري و مدت زمان مرحله پرورش و تخم

بعد از اولین تزریق  روز 7در   IgG.روز بعد از هر تزریق جهت بررسی پاسخ ایمنی خونگیري انجام گرفت 14

SRBC  3روز بعد از تزریق دوم تحت تاثیر درصد اسید چرب  14و-n  جیره قرار گرفت و جوجه هایی که جیره

هیچ یک از ). P>05/0(را داشتند  anti-SRBCرا مصرف کرده بودند بیشترین پاسخ  n-3درصد اسید چرب  5/0داراي 

ماهی سبب کاهش وزن اویداکت نسبت رار نداد، ولی استفاده از روغنتیمارهاي آزمایشی اجزاي الشه را تحت تاثیر ق

کتان هیچ تاثیري بر پارامترهاي ماهی و دانهروغن). P>05/0(کتان مصرف کرده بودند، شده بودبه جوجه هایی که دانه

ستفاده  از منابع اسید بنابراین می توان نتیجه گرفت که در ا). P<05/0(نی نشان ندادگیري شده استخوان درشتاندازه

  .ماهی ارجحیت بیشتري داشته و اثرات منفی کمتري بر عملکرد تولید مثلی داردکتان نسبت به روغن، دانهn-3چرب 

  .، سیستم تولید مثلیPUFAدانه کتان، روغن ماهی، اسیدهاي چرب، : کلمات کلیدي

  

  مقدمه

بعضی از موادي که اثر غیر . ی یا غیر اختصاصی باشدتواند به صورت اختصاصاثر تغذیه بر روي سیستم ایمنی می

گانه شوند شامل اسیدهاي چرب غیر اشباع با چند پیوند دومستقیم دارند وباعث تقویت وتحریک سیستم ایمنی می

)PUFA (6گیاهی غنی از اسید چرب هاياغلب روغن .باشندمی-n ماهی و اسید هستند؛ در حالیکه روغنمثل لینولئیک

در روغن  n-3چرب هاياجزاي اصلی تشکیل دهنده اسید DHA, EPA. باشندمی n-3کتان غنی از اسید چرب روغن

کتان به عنوان یک منبع گیاهی غنی از از دانه .کتان استغالب در دانه n-3ماهی می باشد و اسیدلینولنیک اسیدچرب 

گذار هاي تخمپرورش پولت 12کاسل در هفته نیو بادي علیه بیماريو موثر بر افزایش تولید آنتی  n-3اسیدچرب 

کتان به تنهایی و به صورت مخلوط روغن آفتابگردان، روغن دانه% 5از ) 8(وانگ و همکاران .)7(استفاده شده است 

روزه مشاهده نکردند،  11هاي جنین IgGداري در هفته استفاده نمودند و تفاوت معنی 5در جیره مرغهاي مادر به مدت 

در ) روغن آفتابگردان% 1روغن کتان و % 4(کتان هاي هچ شده در تیماري که سهم بیشتري از روغنلی در جوجهو

-به طور معنی IgGآفتابگردان استفاده کرده بودند، و یا روغن%) 5(کتان هایی که به طور کامل از روغنمقایسه با جیره

). >05/0P(داري افزایش یافته بود 

گذاري در جنسی یا تخمتواند به وسیله مطالعه مورفولوژي تخمدان در زمان بلوغمثلی میتولید بعضی از مشخصات 

کم بودن تعداد فولیکولهاي بالغ باعث کاهش تولید در فولیکولهاي . گذاري، مورد مطاله قرار گیرداولین دوره تخم
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پروژسترون  .شودمی) 3(LYFلیل یا تح) LYF)(10(کوچک نابالغ وارد شده به چرخه فولیکولهاي زرد بزرگ 

  .باشدمرغ تخمگذار می) F3الی  F1(هورمون اصلی ترشح شده بوسیله سلولهاي  گرانولوزا در فولیکولهاي تخمدان 

هایی نی در بلدرچینداري از نظر آماري بین وزن و طول استخوان درشتنشان دادند تفاوت معنی) 6(لی و همکاران 

در آزمایش دیگري بر خالف این ) 5(همچنین لی و همکاران ). <05/0P(شدند، وجود ندارد  که از روغن ماهی تغذیه

نی باعث افزایش درصد کلسیم و فسفر در استخوان درشت) درصد 5(مطالعه نشان دادند که استفاده از روغن ماهی 

نی بر اثر مصرف اسید چرب در سلولهاي استخوا PGE2آنها این افزایش را ناشی از کاهش سنتز  .)>05/0P(شود می

3-n  هدف از انجام این آزمایش بررسی اثرات سطوح مختلف دانه کتان و روغن ماهی بر سیستم . شمردنددر جیره بر

  .ایمنی و عملکرد تولید مثلی نیمچه هاي تخمگذار می باشد

  

  هامواد وروش

قفس توزیع شدند که وزن اولیه و توزیع 24قطعه جوجه نیمچه تخمگذار یک روزه به گونه اي در بین  288تعداد 

 2*2آزمایش در قالب طرح فاکتوریل کامال تصادفی . جوجه ها در بین تکرارهاي مختلف آزمایشی، تقریبا مشابه بود

و دو سطح اسید چرب ) دانه کتان و روغن ماهی(n-3فاکتورهاي آزمایشی شامل دو منبع اسید چرب . انجام گرفت

3-n  در هفته هاي . جیره هاي هر مرحله از نظر انرژي و پروتئین یکسان تنظیم شدند. بود) درصد 5/1و  5/0(در جیره

روز بعد جهت بررسی  14و  7درصد داخل عضله سینه تزریق شد و  SRBC25سی سی محلول  5/0مقدار  9و 6

انتقال داده و به صورت آزمایش تمام جوجه ها به قفسهاي تخمگذار  15در هفته . پاسخ ایمنی خونگیري انجام گرفت

اولین مرغ در هر تکرار بعد از . ، قرار داده شدند)بلوغ جنسی(انفرادي در هر قفس براي ثبت اولین تخمگذاري 

اجزاي الشه،  دستگاه گوارشی، اویداکت، تخمدان و فولیکولها مورد اندازه . تخمگذاري انتخاب و سپس کشتار شدند

هر مرغ پس از کشتار براي اندازه گیري خاکستر، کلسیم و فسفر نگهداري  استخوان ران چپ. گیري قرار گرفتند

  .گردید

  نتایج و بحث

اي و تنها تفاوت قابل مالحظه) <05/0P(هیچ یک از اجزاي الشه در بلوغ جنسی تحت تاثیر اثرات اصلی قرار نگرفت 

اسید  5/1که جیره روغن ماهی به همراه  هاییصد باالتر وزن سنگدان نسبت به وزن زنده در نیمچهکه مشاهده شد در

مشاهده  n-3داري در اثر اصلی درصد اسید چرب گونه اختالف معنیهیچ. مصرف کرده بودند، می باشد n-3چرب 

ها در سن اولین داري در وزن اویداکت نیمچهمورد استفاده اختالف معنی n-3ولی در بین منابع) <05/0P(نشد 

. و نیمچه هایی که روغن ماهی مصرف کرده بودند وزن اویداکت پایین تري داشتند) >05/0P(تخمگذاري مشاهده شد 

در . ها نشان دادندداري بین تیمارهمچنین در بین اثرات متقابل ، میانگین وزن اویداکت و تخمدان تفاوت معنی

ر روي سیستم تولید مثلی هیچگونه اثرات منفی این اسیدهاي چرب ب n-3مطالعات انجام شده بر روي اسیدهاي چرب 

تواند در نتیجه اثرات هورمونی به وجود آمده این کاهش مشاهده شده در وزن اندامهاي مثلی می. گزارش نشده است

کاهش سطح هورمون استروژن در مرغهاي تخمگذار تغذیه شده با روغن ماهی را در ) 9(ویت هد و همکاران . باشد

  نشان دادند که ) 4(گوو و همکاران . غن ذرت تغذیه شده بودند گزارش کردندمقابل مرغهایی که با جیره داراي رو

PGE2  6داراي مقادیر باالي (ذرت در نتیجه مصرف روغن-n (گذار افزایش و در مقابل منابع در جیره مرغهاي تخم

در نیمچه IgGکل و  SRBCمیانگین پاسخ اولیه و ثانویه تیتر آنتی . دهدرا کاهش می PGE2در جیره  n-3اسید چرب 
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آورده شده  2در جدول SRBCدر پاسخ به تزریق  n-3هاي تخمگذار تغذیه شده با منابع و مقادیر مختلف اسیدچرب 

هایی که جیره و پاسخ اولیه نیمچه) <05/0P(جیره پاسخ اولیه را تحت تأثیر قرار داد  n-3درصد اسید چرب . است

را  n-3درصد اسید چرب  5/0داري باالتر از آنهایی بود که به طور معنی IgGدرصد را مصرف کرده بودند، 5/1داراي 

داري روي پاسخهاي ایمنی همانند پاسخ اولیه هیچ اثر معنی n-3در بررسی پاسخ ثانویه، نوع منبع . مصرف کرده بودند

ار گرفت و همانند قر n-3تأثیر درصد اسید چرب ، تحتSRBCروز پس از تزریق دوم  14در  IgGمقدار . نداشت

تاثیري بر روي تیتر  ) 1(فریچ و کاستی . تیتر آنتی بادي را افزایش داده بود n-3پاسخ اولیه سطح پایین اسید چرب 

anti-SRBC ماهی و کتان مشاهده نکردند در حالیکه در مطالعه قبلی روغن% 7هاي گوشتی تغذیه شده به وسیله جوجه

در آنها را بدست  anti-SRBCماهی افزایش پاسخ تیتر روغن% 7ار تغذیه شده با هاي تخمگذبر روي نیمچه) 2(خود 

  .آوردند و نتیجه گرفتند که سیستم ایمنی طیور گوشتی متفاوت از تخمگذار است

The Effects of Different Sources and Levels of Polyunsaturated Fatty Acids (n-3) On, 
Immune and Reproduction System in Leghorn Pullet Chicks

M. Pilevar,1* J. Arshami,1 A. Golian,1 and M. R. Basami2

ِ
1Department of Animal Science, 2Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi university of mashhad, 

KhorasanRazavi, Iran.

Abstract
This experiment was designed as 2×2 factorial  design using two sources of fish oil and flaxseed and two 
levels of n-3 fatty acid include 0.5 and 1.5% in the pullets` diet. The treatments contained 6 replicates 
with 12 birds in each one. All the treatments diet was formulated base on corn and soybean for 5 periods 
of growth and laying egg during 22 weeks of study. The IgG titer of SRBC at 7 days after 1st and 14 days 
after 2nd injection were influenced by levels of 0.5 (P<0.05). The fish oil diet decreased oviduct` weight 
compared to flaxseed diet (P<0.05). The fish oil and flaxseed diets did not affect significantly on tibia 
bone (P>0.05).
Keywords: Flax seed, Fish oil, Fatty acids, PUFA, Reproduction system.
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در نیمچه هاي تخمگذار تغذیه شده با منابع و مقادیر ) مرکاپتو اتانول -2مقاوم به (IgGو ) کل  anti-SRBC( تیتر آنتی بادي تام پاسخ اولیه و ثانویه  -1دول ج

SRBCدر پاسخ به تزریق   n-3مختلف اسید چرب 

تزریق ثانویهتزریق اولیه

خونگیري دومخونگیري اولخونگیري دومخونگیري اول

anti-
SRBC

IgG
anti-

SRBCIgG
anti-

SRBCIgG
anti-

SRBCIgG
n-3منبع 

6/92/72/65/43/91/66/67/4کتان

5/103/73/66/44/107/62/67/4ماهی

46/025/021/021/072/047/034/028/0خطاي استاندارد ±

n-3درصد اسید چرب 

5/16/97/6
b

3/65/44/95/62/64/4
b

5/05/108/7
a

2/66/42/103/65/65
a

46/025/021/021/072/047/034/028/0خطاي استاندارد ±

احتماالت
منابع تغییرات

n-3162/0366/0302/0175/0305/0156/0641/0721/0منبع 

n-6/n-3192/00001/0078/0072/0255/0557/0128/0032/0نسبت 

n-6/n-3162/0881/0932/0421/0097/0018/0429/0851/0نسبت× n-3منبع   

  

.بر اجزاي الشه، تولید مثلی و پارامترهاي استخوان درشت نی n-3تاثیر منابع و مقادیر مختلف اسید چرب  -2جدول 

-nمنابع اسید چرب 

3

-nدرصد اسید چرب 

3
اثرات اصلی

درصد ×n-3منابع 

n-3
دانه کتان

روغن 

ماهی
± SEM5/15/0

± 
SEM

منابع 

n-3

در

-nصد 

3

اجزاي الشه و دستگاه تولید مثلی

12651273321289127904/32854/0386/0086/0وزن زنده

6/154/108/068/146/108/0575/0071/0887/0سنگدان

1/222/2372/053/2376/2171/0298/0104/00097/0کبد

14/45داکتاوی
a

45/40
b

15/129/4231/4315/1012/0544/00003/0

2/273/267/284/2464/2874/2819/0344/0025/0تخمدان

43/3352/01/333/352/0569/0757/0757/0)تعداد(فولیکول زرد کوچک 

62/487/45/025/425/55/073/018/0099/0)تعداد(فولیکول زرد بزرگ 

پارامترهاي استخوان درشت نی

54/053/001/054/053/0008/0681/0526/0898/0(%)خاکستر 

8/471/4388/44/4145/4978/4878/0342/0503/0(%)کلسیم 

3/152/1471/096/1455/1471/0317/0689/0444/0(%)فسفر 

ab  5/0( در هر ستون میانگین هایی که با حروف متفاوت مشخص شده اند اختالف معنی داري دارند<P.(


