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چكيده
بهمنظور ارزیابی آثار مادری بر تکوین سیستم ایمنی نتاج ،اثر تزریق زردة تخممرغهای بومی زک به زردة تخممرغهای سویة تجتاری
راس بر عملکرد ،ایمنی و بیان ژن  TLR4در مرغهای سویة تجاری راس تعیین شد .بدین منظور ،تعداد  150عدد تخممرغ سویة راس
بهطور تاادفی به دو گروه آزمایشی 75تایی شامل گروه ( Iگروه شاهد -تزریق زردة سویة راس) و گروه ( IIتزریق زردة نژاد تزک)
تقسیم و برای مد

سه هفته در در دستگاه جوجهکشی وابانده و پس از هچ با جیرة متوازن بهمد

شش هفته پترور

داده شتدند.

سه پرنده بهطور تاادفی در روزهای  27و  42انتخاب و کشتار شد .وزن اندا های مؤثر در ایمنی (کبد ،بورس و تیموس) اندازهگیری
و تیتر آنتیبادی علیه ویروس نیوکاسل و بیان نستبی ژن  TLR4در کبتد نمونتههتای آزمایشتی بررستی شتد .تزریتق زردة تزک بته
تخممرغهای سویة راس سب

بهبود عملکرد رشد ،پاسا ایمنی و نیز سب

کاهش بیان ژن  TLR4در کبد جوجهها در مقایسه با گتروه

شاهد شد ( .)p<0/05بر اساس نتاین این پژوهش ممکن است تزریق زردة تخممرغهای بومی زک به تختممترغهتای ستویة تجتاری
راس در روز اول جنینی ،سب

بهبود کارایی سیستم ایمنی مرغان سویة راس در سنین باالتر بشود.

كلیدواژهها :آثار مادری ،زردة تخممرغ ،مرغ بومی زک.TLR4 ،

* نویسنده مسئول:

Email: Mehdi.Valleh@uoz.ac.ir
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مقدمه
پیشرفتهای ژنتیکتی در صتفا

مسیرهای سیگنال آبشتاری در جهتت بتروز پاستا متناست
رشتد عمتدتاً بته افتزایش

میشوند .رویهمرفتته تتاکنون ده عضتو عملکتردی از ایتن

حساسیت مرغهای اصالحشده در برابر تنشهای محیعتی و

گیرندهها در طیور شناسایی شده است که قابلیت شناستایی و

پاتوژنها میانجامد .با ایتن حتال ،علتیرغتم پیشترفتهتای

اتاال با تعداد وسیعی از لیگاندها نظیر سا تارهای پروتئینتی،

گسترده در زمینة اصالح نژاد ،سازوکارهای متؤثر در توجیته

لیایدی ،پلیساکاریدی و نوکلئوتیدی را دارنتد [ .]24یکتی از

کارایی فعالیت سیستتم

شنا تهشدهترین اعضای انوادة  ،TLRsگیرندة  TLR4است

ایمنی در نژادهای مختلف تا حدود زیتادی ناشتنا ته مانتده

که بهطور عمده در بافتهای غنی از ماکروفاژ ماننتد طحتال،

فیزیولتتوژیکی

لوزه و کبد بیان میشود و در شناستایی لیاتوپلیستاکاریدهای

پرندگان و عملکرد آنها عمدتاً به تفاو های ژنتیکی نسبت

موجتتود در دیتتوارة ستتلولی بتتاکتریهتتای گتتر منفتتی و نیتتز

تفاو های فیزیولوژیکی نظیر تفاو
استتت [ .]3درگذشتتته تفتتاو
داده میشد ،ولی نتاین معالعا
داللت بر تأثیر شگر

اوص تیا

انجا شده طی سالهای ا یر

اندوتوکسینها نقش کلیدی دارد [.]24 ،21

محیط مادری بر فرایند تکتوین دوران

فعالشدن گیرندة  TLR4در زمان اتاال به لیگانتدهای

جنینی و حتی رشدونمو در دوران پس از تولد دارد [.]13
هر چند اطالعتا

ا تااصی سب

بروز پاساهای ایمنی ذاتی و متعاقباً ایمنی

انتدکی در اتوص اهمیتت آثتار

اکتسابی بهواسعة فعالشدن دو مسیر سیگنال درون ستلولی

مادری طیور بر فراینتد تکتوین در دوران جنینتی یتا دوران

میشود که یکتی وابستته بته پتروتئین آدابتتور  MYD88و

ا یتر در

دیگری وابسته به پروتئین  TRIFاست .گزار

شده استت

تختم ماننتد

که فعالشدن ایتن دو مستیر در نهایتت ستب

القتای بیتان

پس از تولد وجود دارد ،نتاین حاصل از معالعا
پرندگان نشاندهندة تأثیر مادر بر اوصتیا

و غلظت هورمونها و

ژنهتتای التهتتابی نظیتتر  ،TNFαستتیتوکینهتتای التهتتابی،

نیز آنتیبادیهاست .این عوامل متعاقباً بر وزن تولد ،قابلیت

اینترفرونهای نوع  Iو نیز آنزیم  iNOSدر سلول متیشتود

بقا و نرخ رشتد بته اتوص در مراحتل آغتازین زنتدگی

[ .]24 ،9این فاکتورها میتوانند سب

فعالشدن مستیرهای

جوجه تأثیر زیادی دارند [ .]16 ،13بهعالوه ،شواهد حاصل

د یل در آپوپتوزیس هااتوستیتهتای کبتدی شتوند [.]14

تخممترغ در

کتارایی

وزن تخممرغ ،ترکیبا

از مشاهدا

زرده ،ترکی

تجربی حاکی از اهمیت ترکیبا

توارث اطالعا

بنابراین ،پیشنهاد شده است کته بخشتی از تفتاو

اپیژنتیکی در پرندگان است [.]16 ،5

پاسا سیستم ایمنی بین الینهای مختلف طیتور بتهواستعة

کارایی پاساهای سیستم ایمنی در مقابل پاتوژنها ،نقشتی

تفاو

کلیدی در قابلیت زندهمانی و عملکرد حیوان دارنتد .گتزار

در عملکرد مسیر سیگنال  TLR4باشد [.]1
بر این اساس ،بخشی از تفاو های نژادی در عملکترد

شده است که اعضای انوادة گیرندههای شتبهتتول ()TLRs

سیستم ایمنی ممکن است بهواستعة تتأثیر نتژاد متادر روی

نقش مهمی در تنظیم فعالیت سیستم ایمنی دارد .این گیرندهها

ترکیبا

زردة تخممرغ باشد .لذا ،با توجه به نقتش کلیتدی

در طیف گستردهای از بافتها و انتواع ستلولهتا و بتهطتور

ژن  TLR4در تنظیم پاستا متناست

سیستتم ایمنتی و نیتز

اص در سلولهای ایمنی بدن مانند ماکروفاژها ،سلولهتای

اهمیت بافت کبد در مقابله بتا پتاتوژنهتا ،در ایتن معالعته

دندریت ،نوتروفیلها و مونوسیتها بیتان متیشتوند [.]24 ،9

بهمنظور شنا ت اهمیت آثار متادری بتر تکتوین و تکامتل

این گیرندههتا غالبتاً الگوهتای مولکتولی وابستته بته پتاتوژن

نتتتاج ،زردة نتتژاد متترغ بتتومی تتزک (متترغ بتتومی منعقتتة

( )PAMPsو نیز الگوهای مولکتولی حاصتل از آستی هتای

سیستتتان) ،بتتهدلیتتل مقاومتتت بستتیار بتتاالی آن نستتبت بتته

فعتالشتدن

تنشهای مختلف محیعتی نظیتر محتدودیتهتای غتذایی،

سلولی ) (DAMPsرا شناستایی و متعاقبتاً ستب
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استتترس حتتاد گرمتتایی و بیمتتاریهتتا ،بتته کیستتة زردة

( 400میکرولیتتتر زردة ستتویة راس  100 +میکرولیتتتر آب

تخممرغ های سویة راس ،سویة بسیار حساس به تنشهتای

مقعر) به کیسة زردة تخممرغهای گروه شاهد تزریتق شتد.

محیعی و بیماریها ،تزریتق و تتأثیر پیامتدهای تزریتق بتر

منفذ ایجادشده با پارافین مذاب مسدود و تختممترغهتا بته

عملکرد ،ایمنتی و بیتان ژن  TLR4در ستلولهتای کبتدی

دستگاه جوجهکشی منتقل شد.
پس از پایان دورة جوجهکشی ،جوجههتای تفتریاشتده

جوجههای حاصل از انکوباسیون بررسی شد.

یکروزه متعلق به هر گروه آزمایشی نخست بهصور انفرادی
توزین و ساس به ستالن پترور

مواد و روشها
تعداد  150عدد تخممرغ بارور سویة راس  ،308تهیهشده از

پرور

یافتند .درجة حرار

منتقتل و تتا شتش هفتگتی
ستالن نگهتداری در روز ورود

طرحی کامالً تاادفی به

جوجهها به سالن در  34درجة ستانتیگتراد بتود .پتس از آن،

دو گروه آزمایشی شاهد و گروه تیمارشده با زردة تخممرغ

بهتدرین بر اساس اصول پیشنهادی پرورشی بهصور هفتگی

نژاد زک ا تاتاص داده شتد .تختممترغ نتژاد تزک از

( 2درجة سانتیگراد در هفته) کاهش یافت .برنامة نوری برای

پژوهشکدة دا های اص دانشگاه زابل تهیه شد .بهمنظتور

روشنایی دائمی و برای

گلة مادر با سن  35هفته ،در قال

سه روز نخست پس از هچ بهصور

تعتتدیل آثتتار ستتن ،جیتتره و ستتایر عوامتتل محیعتتی از

باقی دورة پرور

تخممرغ های با متوسط سن  38-34هفتتة تغذیته شتده بتا

ساعت اموشی تنظیم و اجترا شتد .جیترة پایته بترای دورة

یافتته در

آغازین (یک تا  21روزگی) و رشد ( )42-22برای تأمین مواد

جیرة استاندارد مرغتان تختمگتذار [ ]23پترور

بتهصتور

 23ستاعت روشتنایی و یتک

مغذی توصیه شده [ ]23تنظتیم شتد (جتدول  .)1غتذا و آب

شرایط توصیهشده استفاده شد.

بهصور آزادانه طی دوره در ا تیار پرندگان بود.

برای بررسی تأثیر زردة نژاد زک روی فرایند تکتوین
تعتداد پتنن زردة

در پایان هر هفته ،وزن پرندگان اندازهگیری و ثبت شد.

تخم مرغ زک و نیز پنن زردة تخممترغ راس بتا یکتدیگر

واکستتتتتن نیوکاسل  B1در هفتتتت روزگی از طریق قعرة

مخلوط شد .در نهایتت ،مخلتوط زردههتای حاصتل بترای

چشمی تجویز شتتتد .دو هفته بعد از واکسیناسیون از ستته

تسهیل پروسة تزریق به نسبت چهار به یتک بتا آب مقعتر

قععه پرنده از هر گتتتتتتتتروه آزمایشی از طریق ورید بال

رقیقسازی شد .بترای تزریتق متادة آزمایشتی (زردة تختم

ون گیری انجتا شد .پس از جداشدن سر از لختة ون،

زک) ،قبل از انکوبهکردن تختممترغهتا ،نخستت دیتوارة

بهمنظور تعیتتتین عیتتتار پتتتادتن تولیدشتتتده علیه ویروس

تخممرغها با الکل اتانول  70درصد ضتدعفونی و ستاس بتا

واکسن نیوکاستتتل از رو

ممانعتتت از هماگلوتیناستتیون

استفاده از سوزن ضدعفونیشتده ،در پوستتة تختممترغهتا

( )HIاستتتفاده شتتد [ .]15در روزهتتای  27و  42دورة

سوراخ ایجاد شد .ساس ،با استفاده از سرنگ  10میلیلیتری

پرور  ،از هر تیمار سه جوجه با وزن نزدیک به میتانگین

بتا ستر ستوزن درجتة  18مقتدار  500میکرولیتتر از زردة

گروه انتخاب و پس از اعمال سه ساعت گرسنگی ،کشتار و

رقیقشدة زک ( 400میکرولیتر زرده  100 +میکرولیتر آب

وزن نسبی اندا های مرتبط با سیستم ایمنی شتامل طحتال،

مقعر) به کیسة زردة هر یک از تخممرغهتای گتروه تیمتار

بورس و کبد بر اساس وزن زنده اندازهگیری شتد .پتس از

تزریق شد .برای تعدیل آثار تتنش ناشتی از تزریتق و نیتز

وزنکشی ،نمونههای کبد جمعآوری و بترای جلتوگیری از

نسبت زرده به سفیده بر فرایند تکوین جنینها ،مقتدار 500

مایع فریز و تا زمتان آنتالیز

جنین و پاسا ایمنی سویة راس به ترتی

میکرولیتتتر از ترکیت

تجزیة  RNAبهسرعت در از

بیان ژن به فریزر دمای  -80منتقل و نگهداری شد.

زردة راس رقیتتقشتتده در آب مقعتتر
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جدول  .1مواد خوراكی و تركیب جیرة پايه
جیرة آغازین

جیرة رشد

(یک تا  21روزگی)

( 22تا  42روزگی)

ذر

53/47

43/80

کنجالة سویا ( 44%پروتئین ا )

35/00

28/03

--

15/00

گلوتن ذر

2/89

3/01

روغن آفتابگردان

3/28

5/00

دیکلسیم فسفا

1/47

1/37

پودر صد

1/51

1/34

ماسه

1/00

1/00

سدیم

0/29

0/34

1

0/25

مادة وراکی (درصد)

گند

بیکربنا

مکمل ویتامینی

2

مکمل مواد معدنی

0/25

0/25

0/25

 -DLمتیونین

0/29

0/22

 -Lلیزین هیدروکلراید

0/12

0/19

 -Lترئونین

0/12

0/13

نمک

0/06

0/04

--

0/03

100

100

ویتامین

E

جمع
مواد مغذی محاسبهشده
انرژی قابل سو توساز (کیلوکالری بر کیلوگر )

3000

3100

پروتئین ا ()%

22/00

20/21

کلسیم ()%

1/00

0/90

فسفر غیرفیتاته ()%

0/45

0/42

لیزین ()%

1/10

1/00

متیونین  +سیستئین ()%

0/90

0/78

ترئونین ()%

0/82

0/75

تریاتوفان ()%

0/22

0/20

تعادل آنیون-کاتیون (میلیاکیواالن بر کیلوگر )

250

250

 .1ویتامینهای تأمینشده بهازای هر کیلوگر جیره :ویتتامین ( Aاز  ،11500 IU )Vitamin A acetateکولتهکلستیفرول  ،2000IUویتتامین ( Eاز
 ،22IU )tocopheryl acetateویتامین  ،0/60mg B12ریبوفالوین  ،4/4mgنیکوتین آمیتد  ،40mgکلستیم پنتونتا
پیریمیدینول)  ،1/50 mgفولیک اسید  ،0/80mgتیامین  ،3mgپیریدوکسین  ،10 mgبیوتین ،1mgکولین کلراید

mg

DL- α-

 ،35 mgمنتادیون (منتادیون دیمتیتل
 ، 560اتوکسی کوئین 125 mg

 .2مکمل معدنی تأمینشده بهازای هر کیلوگر جیره :منگنز (از  ،65mg)MnSo4.H2Oروی (از  ،55mg)ZnOآهتن (از  ،50mg )FeSo4.7H2Oمتس (از

 ،8mg)CuSO4.5H20ید (از  ،1/8mg)Ca(IO3)2.H2Oسلنیم  ،0/30 mgکبالت ( ،0/20 mg)Co2O3مولیبدن0/16 mg
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جدول  .2مشخصات آغازگرهای مورد استفاده برای تکثیر ژنهای  TLR4و
اندازة قععه (جفت باز)

شمارة ثبت در بانک ژن

111

KP410249.1

125

NM_205518.1

β-actin

)´ (5´→3پرایمر

ژن

CTGACCTACCCATCGGACAC
GCCTGAGAGAGGTCAGGTTG

TLR4

AGACATCAGGGTGTGATGGTTGGT
TCCCAGTTGGTGACAATACCGTGT

β-actin

جدول  .3جدول دمايی و زمانی واكنش  Real time PCRبرای تکثیر ژنهای  TLR4و
مراحل چر ه

β-actin

دما (سانتیگراد)

زمان (ثانیه)

تعداد چر ه

فعالسازی اولیة آنزیم

95

600

1

واسرشت ثانویه

95

15

اتاال آغازگرها به الگو

56

20

طویلسازی

72

20

ترسیم منحنی ذوب

45

افزایش دما از  55درجه تا  99درجه ،هر پنن ثانیه یک درجه

برای بررسی تأثیر تزریق زرده بتر الگتوی بیتان نستبی

مقعتتر دوبتتار تقعیتتر ( Master mix: 4µl, cDNA: 1µl,

 ،TLR4نخست  RNAتا بافت کبدی نمونههای آزمایشتی

 ،)Primer mix: 1µl, ddH20:14µlمخلتوط و در نهایتت

با استفاده از محلول ترایزول طبق دستورالعمل استتخراج و

واکنش  Real Time PCRبراساس برنامة دمایی بهینهشتده

بهدنبتال آن ستنتز  cDNAاز نمونتههتای  RNAحاصتل از

معابق جدول  3انجا شد.
پتتس از انجتتا واکتتنش  ،Real-time PCRالگتتوی

نمونههای کبتدی ،بتا استتفاده از کیتت HyperScriptTM

منحنیهای ذوب نیتز بررستی و بتهمنظتور تأییتد نتتاین از

) Reverse Transcriptase (GeneAll, Seoul, Koreaانجا
شد .برای مقایسة میزان بیان نسبی ژن  TLR4در گروههتای

الکتروفورز محاوال

آزمایشی از پرایمرهای ا تااصی بترای ژنهتای  TLR4و

پس از پایان واکنشهاCT ،هتای تا مربتوط بته بته بیتان

 ،β-actinپتتس از مقایستته بتتا تتتوالی ثبتتتشتتده در NCBI

ژنهای رفترنس و هتد

در نمونتههتای شتاهد و کنتترل

استفاده شد (جدول .)2

جمتتعآوری و مقایستتة بیتتان نستتبی دادههتتای حاصتتل از

بررسی بیان نستبی ژن  TLR4بتهرو

 RT-PCRو بتا

 PCRروی ژل آگارز استتفاده شتد.

گروههای آزمایشی به رو

 ΔΔCtو با استفاده از الگوریتم
®REST

استفاده از رنگ سایبرگرین ) (SYBR Greenانجا شتد .در

نتتتتر افتتتتزار (http://www.gene-

انجا واکتنشهتای  Real Time PCRاز دستتگاه Corbett

) quantification.de/rest-2009.htmlانج تا شتتد [ .]25در

 Rotor-Gene 3000و SYBR Green Master Mix

نهایت ،دادهها با رویة  GLMنر افتزار  JMPبرمبنتای متدل

استفاده شد .طبق دستورالعمل کیت مربوط ،اجزای واکتنش

آماری  1آنالیز شد .میانگین گروههتای آزمایشتی بتهکمتک

بتود از نستبت معینتی از کیتت SYBR Green

آزمون تی استیودنت در سعح احتمال  p<0/05مقایسه شد.

که عبار

()1

 ، Master Mixپرایمرهای رفتتوبرگشتت cDNA ،و آب

دوره   19شماره   2تابستان 1396
511

program

Yij=µ+Ti+eij
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در این رابعه  Yijمقتدار رکتورد انتدازه گیتری شتده در

مواد بر عملکرد ،ایمنی و کیفیت الشة جوجههتای حاصتل

تکرار jا از تیمار iا (نرخ جوجهدرآوری ،میتزان افتزایش

شده است که متادر در

است [ .]7 ،6در عین حال ،گزار

وزن جوجهها در فواصل زمانی معین تولد تتا  14روزگتی،

پاسا به تغییرا

 28-14روزگتتتی 42-28 ،روزگتتتی و وزن نهتتتایی در 42

محیط ،تغییر ترکیبا

روزگی) µ ،میانگین کل Ti ،اثتر تیمتار تزریتق زرده ،و eij

محیعتی نظیتر تغییترا

درجتة حترار

جیره و یا تنشهای محیعی قتادر بته

تعتتدیل میتتزان انباشتتت ستتعوح هورمتتونهتتایی از قبیتتل

عای تاادفی باقیمانده است.

تستوسترون ،استروژن ،پروژستترون ،کورتیکوستترون و یتا
هورمتتونهتتای تیروئیتتدی در تختتممتترغ استتت [ .]16لتتذا،

نتايج و بحث

سازوکارهای مؤثر در فرایند تکوین ،رشد و حتی الگوهتای

تزریق زردة مرغ بومی زک به تخممترغهتای ستویة راس

رفتاری نتاج را برنامهریزی و تعیین میکند .اعتقاد بتر ایتن

بر میزان جوجهدرآوری و میزان افزایش وزن در سنین -14

است که این آثار بلندمد

 28روزگی تأثیر نداشتت ( p>0/05جتدول  .)4در مقابتل،
تزریق زردة مرغ بومی تزک نتهتنهتا ستب

تخممرغ بر شکلگیری الگوهای اپیژنتیکی  DNAنتتاج در

افتزایش وزن

مراحل اولیة دوران جنینی است .گتزار

جوجه ها در دورههای سنی تولد تتا  14روزگتی و 42-28
روزگی شد ،بلکته ستب

شتده استت کته

الگوهتتای اپتتیژنتیکتتی کتته در اوایتتل دورة جنینتتی شتتکل

افتزایش میتزان وزن نهتایی (42

می گیترد ،الگوهتای بیتان ژن را در مراحتل بعتدی تکامتل

روزگی) این گروه از پرندگان در مقایسه با پرندگان گتروه

بهصور

شاهد شد ( p<0/05جدول .)4

معناداری تحت تأثیر قرارمتیدهتد [ .]11 ،10بتر

این اساس ،از آنجا که در ایتن معالعته مرغتان متادر بترای

زردة تخم مرغ منبع اصلی مواد مغذی برای جنتینهتای

مد

در حال رشد است ،بتهطتوری کته لیایتدها ،ویتتامینهتای

دو ماه در شرایط یکسان پرور

داده شدند ،لذا تاثیر

تزریتتق زرده تتزک بتته راس بتترروی عملکتترد رشتتد ،نتته

محلول در چربتی و کارتنوئیتدها منحاتراً در زرده یافتت
میشوند [ .]2در ایتن راستتا ،نتتاین معالعتا

احتماالً بهواسعة تأثیر ترکیبتا

بهواسعه تاثیر عوامل محیعی ،بلکه احتماال به دلیل اثر نتژاد

مختلتف در

برروی ترکیبا

رابعه با تأثیر تزریق اسیدهای آمینته و کربوهیتدرا هتا بته

زرده تخم مرغ است.

دا ل تخممرغ ،حاکی از تأثیر مابتت تزریتق ایتن دستته از
جدول  .4اثر تزريق زردة مرغ بومی خزک به زردة تخممرغ سوية راس بر جوجهدرآوری و افزايش وزن (گرم) نتاج حاصل در
هفتههای مختلف پرورش (میانگین  ±انحراف استاندارد)
تیمار  /هفته

تفریا (درصد)

تولد 14-روزگی

 28-14روزگی

 42-28روزگی

 42روزگی

تزریق

50/66 ± 0/79

376/07 ± 9/96α

818/96 ± 30/98

1096/56 ± 36/80α

2335/88 ± 63/38α

شاهد

49/50 ± 1/17

316/79 ± 15/57b

697/20± 55/11

871/65 ± 61/96b

1927/50± 106/68b

P-value

0/419

0/003

0/057

0/005

0/003

 a-bتفاو

میانگینها در هرستون معنادار است (.(p<0/05
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بر اساس نتاین این پژوهش ،تزریق زردة مرغ زک بته

وزن نسبی اندا های لنفوییدی معموالً بهعنتوان شا اتهای

کیسة زردة تخممرغهای سویة راس اثتر معنتاداری بتر وزن

برای ارزیابی تأثیر افزودنی های غذایی ،سمو یا تنش هتای

نسبی کبد ،طحال و بورس فابرسیوس در بتازههتای زمتانی

محیعی بر عملکرد سیستم ایمنی طیتور بررستی متی شتود

مورد بررسی نداشت (جدول  .)5هر چند عیتار آنتتیبتادی

[ .]22 ،17با وجود این ،گزار های متناقضی در اوص

تولیدشده بر علیه ویروس نیوکاسل حتاکی از تتأثیر مابتت

تأثیر ترکیبا

وراک ،مواد افزودنی ،سمو یتا تتنشهتای

تزریق زرده زک بر میانگین تیتر آنتیبادی تولیدشده علیته

محیعی بر همبستگی وزن نسبی اندا های مذبور و کتارایی

ویروس نیوکاسل (ایمنی همورال) بود ،بهطتوری کته عیتار

سیستتتم ایمنتتی منتشتتر شتتده استتت [ .]22 ،17تنتتاق

در

پادتن تولیدشده علیته ویتروس نیوکاستل در جوجته هتای

گزار ها ممکن است بهدلیل عواملی چون نتوع تیمتار یتا

حاصل از تزریق زردة مرغ بومی زک در مقایسه با گتروه

تنش ،ترکی

مادة غذایی ،پایین بودن نمونه های آزمایشی یا

شاهد باالتر بود ( p<0/05جدول .)6

بهواسعة عای اندازهگیتری باشتد .هتر چنتد علتت تتأثیر

گزار های محققان نشان داد که تیموس ،طحال ،کبتد

است ،گتزار

تزریق زرده بر کارایی ایمنی نتاج نامشخ

و بتتورس فابرستتیوس انتتدا هتتای اصتتلی د یتتل در تنظتتیم

شده است که ایمنی مادری حاصل از انتقال آنتی بادی هتای

فعالیت سیستم ایمنی طیور بهواسعة ایفای نقش کلیتدی در

مادری ،لکتین ،لیزوزو ها و ستایر پاتیتدهای ضتدمیکروبی

فاگوسیتوز مؤثر اریتروسیتها ،شناسایی پاتوژن ها یا تولیتد

عامل اصلی ماتونیت جوجتههتا در مقابلته بتا پتاتوژنهتا

آنتی بادی ها هستند[ .]17 ،12از آنجا کته در بر تی مواقتع

به اوص در دوران اولیه زندگی است [.]18 ،8

افزایش وزن این اندا ها ،بیانگر بهبود وضعیت ایمنی است،
جدول  .5اثر تزريق زردة تخممرغ خزک به زردة تخممرغ سوية راس بر وزن نسبی اندامهای مرتبط با سیستم ايمنی (درصد) در
سنین  27و  42روزگی
 42روزگی

 27روزگی
تیمار

بورس

طحال

کبد

تزریق

0/27 ± 0/04

0/08 ± 0/02

2/98 ± 0/30

0/15 ±0/01

شاهد

0/35 ± 0/07

0/10 ± 0/02

2/60 ± 0/17

0/17 ± 0/05

بورس

طحال

کبد

0/14±0/04

2/51±0/37

0/15±0/03

2/42±0/13

جدول  .6اثر تزريق زردة خزک به زردة تخممرغ سوية راس بر تیتر آنتیبادی علیه ويروس نیوكاسل
گروه آزمایشی

عیار پادتن تولیدشده علیه ویروس نیوکاسل

شاهد

4 ± 0/21α

تزریق زرده

4/80 ± 0/63ᵇ

P-value

0/024

1عکس لگاریتم در مبنای دو رقتی که از هموگلوتیناسیون جلوگیری کرده است
 a-bتفاو

میانگینها در هر ستون معنادار است (.(p<0/05
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گستتترده در اتتوص ارتبتتاط بتتین

افزایش مقاومت و نیتز بهبتود قابلیتت زنتدهمتانی نتتاج در

نتتتاین معالعتتا

اقلیمی و پیامدهای اکولتوژیکی و نیتز پاستاهتای

هنگا مواجهه با چالشهای بعدی بتا پتاتوژنهتا را دنبتال

زنتتده نظیتتر پتتراکنش ،فیزیولتتوژی و

دارد .به عالوه ،آثار فرا نسلی اپتی ژنتیکتی ناشتی از شترایط

مورفولوژی داللت بر اهمیت انععا پذیری فرایند تکتوین

محیعی مادر از قبیل وضعیت تغذیة مادر ،چتالش متادر بتا

در دوران جنینی در پاسا به سیگنالهای محیعی دارد .ایتن

پاتوژنها و یا توکسین ها بر فرایند تکتوین و نیتز عملکترد

مسئله تضمینکنندة احتمال افزایش قابلیت بقا در مواجه بتا

سیستم ایمنی نتاج ،به واسعة تأثیر بر الگتوی بیتان ژنهتای

شرایط پیشبینینشدة آتتی استت .بتر استاس متدل پاستا

مؤثر در فعالیت سیستم ایمنی ذاتی و اکتسابی اثبتا

شتده

پیشبینی آدابتاسیون به شرایط آتتی (Predictive adaptive

است [ .]10از دیدگاه تکاملی ،تتوارث فرانستلی الگوهتای

) responseمادر قادر بته کنتترل فراینتد تکتوین جنتین در

اپیژنتیکی ()Transgenerational epigenetic inheritance

مواجه با شرایط پیشبینینشدة آتی بهواسعة کنترل ستعوح

مربوط به کارایی سیستم ایمنی ممکن است راهبردی بترای

دا تتل تختتممتترغ استتت ،از قبیتتل هورمتتونهتتا،

افزایش شانس زندهمانی افراد در زمان مواجهه با تنشهتای

تغییرا

تکتتاملی موجتتودا

ترکیبتتا

آنتیبادیها و مواد مغذی و ترکیبا

آتی و نهایتا حفظ پایداری و ثبا

ضد میکروبی تخممرغ

[.]13 ،8

جمعیت باشد[.]8

منحنی ذوب ژنهای مورد بررسی (هتد

از طرفی ،گزار

بهصور

شده است که انتقال تجارب متادر در

و رفترنس)

تکقله بهدستت آمتد (شتکل  ،)1کته داللتت بتر

مقابله با پاتوژنها به نتاج (Trans-generational immune

ا تااصی بتودن واکتنش هتای  PCRدارد .عتالوهبتر ایتن،

) primingآثار مابتی بر ایمنی نتاج و مقاومت به بیماریهتا

 PCRبتر ژل آگتارز (درصتد) نیتز

دارد .در این اوص گزار
با پاتوژنها ،سب
سایر ترکیبا

الکتروفورز محاوال

صحت ا تااصیبتودن واکتنشهتای  PCRرا تأییتد کترد

شده است که چالش مادران

(شکل .)2

افزایش میزان انتقال آنتتیبتادیهتا و یتا

ضد میکروبی به نتتاج متیشتود کته متعاقبتا

شکل  .1منحنی ذوب ژنهای ) β-actin (Aو
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شکل  .2الکتروفورز محصوالت تکثیری ژنهای ) TLR4(Aو ) β-actin (Bبر ژل آگارز  1درصد .طول قطعة تکثیری در ژنهای
 TLR4و  β-actinبهترتیب 111و  125جفت باز بود .چاهک  Mنشانگر ( )Ladderبا اندازة  100جفت بازی را نشان میدهد.

شکل 3
 a-bتفاوت میانگینها در هر ستون معنادار است (.(p<0/05

نتاین حاصل از آنالیز الگتوی بیتان ژن  TLR4در کبتد

پاتوژنها ) ،(PAMPsهمچنین الگوهای مولکولی حاصل از

کتاهش

آسی های ستلولی ) (DAMPsنظیتر پتروتئینهتای شتوک

معنادار بیان ژن  TLR4در بافتت کبتد گتروه آزمایشتی در

حرارتتتتی ( )HSPsهستتتتند[ .]9افتتتزایش میتتتزان تولیتتتد

مقابل گروه کنترل شد ،بهطوری که نستبت میتزان بیتان ژن

و

نشان داد که تزریق زردة زک به تخم راس سب

رادیکالهای آزاد در پاسا به شرایط استترس ،جراحتا

 TLR4در کبد گروه تزریق زرده به گتروه کنتترل برابتر بتا

عفونتها ،ستب

 0/235بود (.(p<0/05

ستتلول متتیشتتود ،کتته فتتر اکسیدشتتدة آن ( )OxPLنقتتش

محققان گزار

کردهاند که گیرندههای  TLR4موجتود

افتزایش میتزان اکستایش فستفولیایدهای

آگونیست گیرندههای  TLR4را دارد [.]21
عالوهبر این ،گزار

در سلول های کبدی قادر به شناستایی الگوهتای مولکتولی
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شده است که بتروز ستندر هتای

فرزانه بازماندگان شمیلی ،مهدی وفای واله ،غالمرضا داشاب ،فرزاد باقرزاده كاسمانی

متابولیک نه تنها با بروز التهابا

اپیژنتیکی و یا غلظت هورمونهای استتروئیدی تختممترغ

همراه استت ،بلکته ستب

باشد [.]13 ،10

افتزایش بیتتان  TLR4در مونوستتیتهتتا متتیشتتود .افتتزایش
نفوذپذیری روده نسبت به باکتری هتای گتر منفتی باعتث

رویهمرفته نتاین پژوهش حاضتر مبتین آن استت کته

فعالسازی گیرندههای  TLR4در ون و یتا غتدد لنفتاوی

احتمتتاالً تزریتتق زردة تختتممتترغهتتای بتتومی تتزک بتته

میشود .تنشهای سایکولوژیکی از دیگر عواملی است کته

تخممرغهای سویة تجاری راس در روز اول جنینی ،ستب

القای بیان  TLR4میشود بتهعبتارتی ،گتزار شتده

بهبود کارایی سیستم ایمنی و نیز عملکرد مرغان سویة راس

سب

است که TLRها در پاساهای ایمنی -عابی د الت دارند

در سنین باالتر میشود .بر این اساس ،پیشنهاد میشتود کته

[ .]4افزایش میزان بیان  iNOSبهواسعة فعالشتدن گیرنتدة

بخشی از تفاو های فنوتیای نتاج نژادهای مختلتف طیتور

 TLR4به ترتی

با افزایش میزان آسی

ممکن است بهدلیل تتأثیر نتژاد بتر روی نستبت و ترکیت

 DNAمیتوکنتدری

سلول های کبدی ،افزایش فیبروز و نیز کاهش میتزان ATP

فاکتورهای مختلف زردة تخم مترغ باشتد کته ایتن عوامتل

در سلولهای کبدی همراه استت [ .]14در مقابتل گتزار

احتماالً بر روند شکل گیری الگوهای اپی ژنتیکتی در دوران

شده است که مواجهه با ترکیبا
بتتاکتریهتتا ستتب

جنینی مؤثر است.

لیاوپلیساکاریدی دیتوارة

کتتاهش حساستتیت ماکروفاژهتتا بتته

اندوتوکسین ها و سایر محرک های سیستم ایمنی متیشتود،
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Abstract
To examine the possible role of maternal effect on progeny immune system development, the injection
effects of the Khazak yolk into the yolk of the commercial Ross egg on the performance, immunity and
expression of TLR4 was determined in a commercial Ross chicken. For this purpose, 150 Ross fertile
eggs were randomly assigned to two experimental groups including group I (control in-ovo Ross yolk
injection) and group II (in-ovo Khazak yolk injection) and were kept in incubator for three weeks. After
incubation period, newly hatched chickens were fed with balanced ration for six weeks. Three chickens
from each experimental group were killed at 27- and 42-d post hatch for analysis of immune organs
weight (liver, burs and thymus), the HI anti-body titer levels and liver TLR4 mRNA expression levels.
The results of statistical analysis demonstrated that the in-ovo injection of Khazak yolk into the Ross eggs
not only significantly enhances growth rate and immune function but also decreases expression of TLR4
mRNA in the liver of treated group compared with the control group (p˂0.05). Based on these results, it's
possible that injection of Khazak yolk into the Ross eggs at the first day of embryonic development
enhances the chicken immune response at older ages.
Keywords: egg yolk, Khazak native chickens, maternal effects, TLR4.
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