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چکیده
در این پژوهش ،اثرات تزریق زرده تخممرغ خزک به تخممرغ سویه تجاری راس  308بر برخی شاخصهای التهابی و ایمنی ،و
نیز بیان نسبی ژنهای  TNF-αو یا  Zo-1در بافت روده و کبد نتاج بررسی شد .به این منظور تعداد  250تخممرغ بارور سویه
راس  308ب ه طور تصادفی به دو گروه آزمایشی یكسان شامل گروه آزمون (تزریق زرده خزک) و گروه شاهد (تزریق زرده راس)
تخصیص داده شدند .پس از تفریخ ،جوجهها در شرایط یكسان استاندارد تحت برخی چالشهای التهابی در سنین 21-28
روزگی برای مدت شش هفته پرورش یافتند .نمونههای خون و یا بافت پرندگان در روزهای  10و  42جمعآوری و برای
پارامترهای موردنظر بررسی شدند .نتایج نشان داد که ترکیبات زرده خزک سبب کاهش بیان سیتوکین التهابی  TNF-αدر
بافتهای کبد و روده نتاج شد ( .(P>0/05در مقایسه با گروه شاهد ،تزریق زرده خزک سبب افزایش میزان تیتر آنتیبادی طبیعی
 IGAو تیتر آنتیبادیهای اولیه و ثانویه بر ضد گلبول قرمز گوسفندی ( )SRBCو کاهش غلظت سرمی پروتئین  CRPو آنزیم
کبدی  ALTدر نتاج شد ( .(P>0/05بر اساس نتایج این پژوهش تزریق زردة تخممرغهای بومی خزک به زرده تخممرغهای سویة
تجاری راس  308میتواند بهطور مؤثری سبب کاهش میزان بیان سیتوکین التهابی  TNF-αدر بافتهای کبد و روده نتاج شود.
کلیدواژهها :آنتیبادیهای طبیعی ،التهاب دستگاه گوارش ،ایمنی ،زرده تخممرغ ،مرغ خزک.
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مقدمه

از جمله عوامل مؤثر در بروز پاسخهای التهابی در

انتخاب برای صفات رشد در طیور سبب افت عملكرد

روده پایین بودن غلظت سرمی ایمنوگلوبولینها است.

یکه نشان داده شده است که
سامانه ایمنی میشود؛ ب هطور 

پژوهشگران گزارش کردهاند که تغذیه با ایمنوگلوبولینها

سویههای با نرخ رشد سریع در زمان مواجهه با

[ ]20و یا تزریق سیاهرگی ایمنوگلوبولینها نقشی مؤثر در

چالشهای محیطی پاسخ ایمنی ضعیفتری در مقایسه با

کنترل فعالیت سامانه ایمنی ،هموستازی دستگاه گوارش و

نژادهای بومی دارند [ .]22افت کارایی عملكرد سامانه

نیز تخفیف شدت میزان بروز پاسخهای التهابی دستگاه

ایمنی طیور نه تنها تبعات منفی گستردهای بر بازدهی

گوارش دارند [ .]21 ،20ب هعالوه اهمیت نقش

اقتصادی سامانههای پرورشی دارد ،بلكه عوارض منفی

ایمنوگلبولینهای مادری در کنترل فعالیت سامانه ایمنی و

ناشی از مصرف زیاد آنتیبیوتیکها در گلههای طیور بر

پاسخهای التهابی بافت روده در نتاج به

نیز کنترل بروز

سالمت انسان نیز به اثبات رسیده است [ .]3سازوکارهای

اثبات رسیده است [ .]13در این راستا نشان داده شده

مؤثر در افت عملكرد ایمنی تا حدود زیادی ناشناخته

بادیهای طبیعی
است که زرده تخممرغ منبع اصلی آنتی 

یباشند؛ با این وجود نظریههایی برمبنای سازوکارهای
م

شامل ایمنوگلوبولینهای ) (IgM, IgY, IgAبا منشأ مادری

تكاملی پیشنهاد شدهاند که عمدتاً بر مبنای تئوری توازن

میباشد .این دسته از ایمنوگلوبولینها ،بهواسطه عدم تكامل

( )Trade-Off Theoryاستوار هستند [.]24

دستگاه ایمنی طیور در طی هفتههای اول پس از تولد ،نه تنها

پژوهشگران گزارش کردهاند که انتخاب برای افزایش

نقش تعیینکنندهای در محافظت پرندگان تازه متولد در برابر

میزان نرخ رشد در جوجههای گوشتی منجر به افزایش

بیمارگرها دارند ،بلكه نقشی مؤثر در تكوین سامانه ایمنی

كالهای آزاد و نیز تشدید بروز پاسخهای
میزان تولید رادی 

دستگاه گوارش طیور دارند [.]21 ،16 ،11

التهابی در مقایسه با جوجههای با نرخ رشد پایین میشود

لذا با توجه به اهمیت التهابهای رودهای در بروز

[ .]5در این رابطه نتایج پژوهشهای اخیر داللت بر

اندوتوکسمی و اثرات بعدی آن روی فعالیت سامانه

اهمیت سیتوکینهای التهابی و بهطور خاص سیتوکین

ایمنی ،ممكن است بخشی از تفاوتهای نژادی بواسطه

 TNF-αدر بروز اختالل در عملكرد و نیز یكپارچگی

اثر نژاد روی کنترل بروز پاسخهای التهابی در دستگاه

ساختار حفاظتی روده ()Intestinal barrier integrity

گوارش باشد .بر این اساس ،با توجه اهمیت نقش اثرات

دارند .افزایش میزان نفوذپذیری سد دفاعی روده نسبت

مادری و بهطور خاص ترکیبات زرده تخم مرغ در کنترل

ژنهای مؤثر
بهواسطه تغییر الگوی بیان 
به عوامل بیماریزا 

عملكرد رشد و ایمنی نتاج در طیور [ ،]21 ،16هدف از

در حفظ ساختار یكپارچه سد دفاعی روده نظیر پروتئین

این پژوهش ارزیابی نقش اثرات مادری در کنترل بیان

 (Zonula occludens) ZO-1میتواند در نهایت منجر به

نماگرهای التهابی و ایمنی نتاج با تزریق زرده تخممرغ

بروز اندوتوکسمی (عفونتهای عمومی) گردد [.]17

بومی خزک به زرده تخم سویه راس  308بود.

اندوتوکسمی ناشی از افزایش میزان نفوذپذیری سد دفاعی
روده ب هدلیل تضعیف کارایی سازوکارهای هموستازی در

مواد و روشها

بدن ،پیامدهای منفی گستردهای روی عملكرد سامانه

تعداد  250عدد تخممرغ بارور سویه راس  ،308تهیه شده

ایمنی و نیز کارکرد ارگانهای داخلی نظیر کبد دارد [.]8،6

از گله مادر (شرکت مرغ مادر جنوب خراسان -بیرجند) با
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متوسط سن  34-36هفته ،در قالب طرح کامالً تصادفی به

اتاق در دمای  34درجه سانتیگراد تنظیم و پس از آن

دو گروه آزمایشی کنترل (تزریق زرده سویه راس) و گروه

بهصورت
بهتدریج براساس اصول پیشنهادی پرورشی 


آزمون (تزریق زرده نژاد خزک) اختصاص داده شدند.

هفتگی کاهش یافت [ .]1میزان رطوبت سالن در دوره

تخممرغهای نژاد خزک از پژوهشكده دامهای خاص

پرورش در دامنه  35تا  55درصد نوسان داشت .برنامه

بهمنظور تعدیل اثرات برخی از
دانشگاه زابل تهیه شدند .

بهصورت روشنایی
نوری برای سه روز اول پس از هچ 

عوامل مؤثر برروی ترکیبات تخممرغ نظیر سن ،جیره و

بهصورت  23ساعت
یمانده دوره پرورش 
دائم و برای باق 

نیز سایر عوامل محیطی ،از تخممرغهای با متوسط سن

روشنایی و یک ساعت خاموشی تنظیم و اجرا شد .جیره

 34-38هفته تغذیه شده با جیره استاندارد مرغان تخم

مورد استفاده شامل خوراک استاندارد آماده (خوراک دام و

پرورشیافته در شرایط توصی هشده استفاده شد.

گذار

طیور بنفش تپه -گلستان) ،متوازنشده برای دورههای

بهمنظور بررسی تأثیر ترکیبات زرده بر کنترل بروز


مختلف سنی شامل پیش آغازین (تا هفتروزگی) ،آغازین

شاخصهای التهابی و ایمنی در جوجههای سویه راس

(زمان مصرف جیره آغازین 1از  8تا  15روزگی و

بهترتیب تعداد هفت زرده تخممرغ خزک و نیز هفت زرده


آغازین 2از  16تا 25روزگی) ،رشد ( 25-35روزگی) ،و

تخممرغ راس (برای تعدیل اثرات تنش ناشی از تزریق و

پایانی ( 35-42روزگی) بود (جدول  .)1غذا و آب

نیز تبعات ناشی از تغییرات نسبت زرده به سفیده بر روی

بهصورت آزادانه در طی دوره در اختیار پرندگان بود .در


فرآیند تكوین جنینها) ،با یكدیگر مخلوط و در نهایت

سن  21روزگی بهمنظور القای بروز پاسخهای التهابی در

مخلوط زردههای حاصل برای تسهیل روند تزریق به

بافت روده از دز باالی واکسن کوکسیدوز (دو برابر دز

نسبت سه به یک با آب سترون رقیقسازی شدند .برای

استاندارد) بهصورت محلول در آب آشامیدنی استفاده شد

تزریق ماده آزمایشی (زرده تخممرغ) ،قبل از انكوباسیون

[ ،]4برای تشدید و تداوم بروز پاسخهای التهابی در بافت

تخممرغها ،ابتدا دیواره تخممرغها با الكل اتانول  70درصد

روده ،سامانه خنککننده و تهویه سالن در طی روزهای

ضدعفونی و پس از ایجاد سوراخ در دیواره تخممرغ،

بهمدت  6ساعت (ساعتهای  )12-18خاموش و
 28-21

قشده خزک یا راس با
مقدار  400میكرولیتر از زرده رقی 

جوجهها در شرایط تنش گرمائی( )31±1°Cنگهداری

یلیلیتر و سر سوزن نمره 18
استفاده از سرنگ های  10م 

شدند.

به کیسه زرده هر یک از تخممرغهای گروه آزمون یا

برای بررسی تأثیر عوامل مادری بر سطوح

کنترل تزریق شد .منفذ ایجاد شده ب هوسیله پارافین مذاب

آنتیبادیهای طبیعی در سرم خون نتاج ،در روز  10دوره

مسدود و تخممرغها به دستگاه جوجهکشی (دستگاه

پرورش تعداد سه جوجه از هر گروه آزمایشی بهطور

جوجهکشی  168تایی تمام اتوماتیک کرچ نوین -ایران)

تصادفی انتخاب و خونگیری از سیاهرگ بال انجام شد.

منتقل شدند.

پس از جداسازی سرم ،تا زمان تعیین غلظت

پس از پایان دوره جوجهکشی ،جوجههای تفریخشده

ایمنوگلوبولینها نمونهها در دمای  -20درجه سانتیگراد

یکروزه متعلق به هر گروه آزمایشی به اتاق ایزوله منتقل و


نگهداری شدند .بهمنظور بررسی پاسخ سامانه ایمنی،

تا سن شش هفتگی در شرایط یكسان پرورش یافتند.

آنتیبادی در پرندگان مورد پژوهش در زمان
تغییرات تیتر 

درجه حرارت سالن نگهداری در روز ورود جوجهها به

چالش  SRBCبررسی شد.
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جدول  .1انرژی و ترکيب شيميايی جيره
پیش آغازین

آغازین1

آغازین2

رشد

پایانی

ترکیب
انرژی متابولیسمی (کیلوکالری در کیلوگرم)

2860

2865

2900

2935

2950-3000

پروتئین خام (درصد)

21/5

20/5

19

18

17-17/5

فیبر خام (حداکثر) (درصد)

3/55

3/45

3/30

3/08

4

کلسیم (درصد)

1/05

1/05

1/01

0/98

0/85

فسفر قابل دسترس (درصد)

0/5

0/5

0/48

0/47

0/42

سدیم (درصد)

0/17

0/17

0/16

0/16

0/16

کلر (درصد)

0/23

0/20

0/20

0/20

0/20

متیونین (درصد)

0/59

0/50

0/44

0/40

0/38

متیونین  +سیستین (درصد)

0/92

0/88

0/81

0/75

0/67

لیزین (درصد)

1/2

1/15

1/05

0/93

0/87

آرژنین (درصد)

1/33

1/15

1/04

0/97

0/93

ترئونین (درصد)

0/82

0/71

0/64

0/60

0/57

اسید لینولئیک (درصد)

1/5

1/5

1/5

1/2

1/2

ماده خشک (درصد)

88

88

88

88

88

برای اندازهگیری پاسخ ایمنی علیه  ،SRBCدر

بافتهای هدف در پایان دوره آزمایش ( 42روزگی) پس

روزهای  28و  35دوره پرورش ،مقدار  0/5سیسی از

از سه ساعت گرسنگی ،از هر گروه آزمایشی تعداد سه

سوسپانسیون  10درصد ( SRBCگلبول قرمز گوسفندی

جوجه بهطور تصادفی انتخاب و کشتار شدند .نمونههای

رقیقشده در بافر فسفات سالین استریل) از طریق


روده و کبد جمعآوری و برای جلوگیری از تجزیه

سیاهرگ بال به پرندگان تزریق ،و هفت روز پس از هر

بهسرعت در ازت مایع فریز و تا زمان آنالیز بیان ژن به


تزریق مقدار یک سیسی از خون همان پرندگان از طریق

فریزر با دمای  -80منتقل و نگهداری شدند .سرم

ورید بال جمعآوری و با استفاده از سانتریفیوژ یخچالدار

نمونههای خون توسط سانتریفیوژ جدا شد .تمامی نمونهها

برای

تا زمان تعیین فراسـنجههای خونی در فریزر با دمای -20

بهمدت  15دقیقه با دور
جداسازی سرم در دمای  4درجه 

درجه سانتیگراد نگهداری شدند .فراسنجههای بیوشیمیایی

 3000در دقیقه سانتریفوژ شدند .در پایان میزان پادتن

سرم شامل فعالیت آنزیمهای کبدی ( ASTآسپارتات

تولیدشده علیه سوسپانسیون گلبول قرمز گوسفند با

آمینوترانسفراز)( ALT ،آالنین آمینوترانسفراز)،

استفاده از روش هماگلوتیناسیون میكروتیتر (روش رقیق

(آلكالین فسفاتاز) ،آلبومین ،پروتئین ( CRP

)،(Eppendorf 5810R, Germany

نمونهها

RNA

ALP

C-reactive

SRBC

بهروش
 )proteinو ایمنوگلوبولینهای  IGMو  IGA

براساس لگاریتم در مبنای دو ،برای بیشترین نرخ رقتی که

بهوسیله کیتهای شرکت پارس آزمون طبق
فتومتری 

آگلوتیناسیون کامل را نشان میدهد ،بیان شد.

دستورالعمل مربوط به هر کیت با استفاده از دستگاه

سازی متوالی) تعیین شد .عیار آنتیبادی بر علیه

برای تعیین متابولیتهای خونی و نیز آنالیز بیان ژن در

اسپكتروفتومتر ( )CECIL CE 2020, Englandو یا توسط
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دستگاه اتوآناالیزر ()Biotechnica BT-3000, Italy

پرایمرهای رفت و برگشت ،آب دیونیزه cDNA ،و مستر

گلبولهای سفید شامل

اندازهگیری شد .شمارش افتراقی

میكس به نسبتهای معین ( Master mix: 4µl, cDNA: 1µl,

هتروفیل و لنفوسیت از طریق تهیه گسترش خونی و بعد

 ،)Primer mix: 1µl, ddH20:14µlمخلوط و درنهایت

از رنگآمیزی گیمسا در زیر میكروسكوپ نوری انجام و

واکنشهای مربوط به تكثیر نواحی هدف براساس برنامه

نسبت هتروفیل به لنفوسیت محاسبه شد.

سازیشده با استفاده از دستگاه
دمایی بهینه 

Corbett Rotor-

برای بررسی تأثیر تزریق زرده خزک بر الگوی بیان نسبی

 Gene 3000انجام شد (جدول  .)3پس از پایان واکنشها،

ژنهای  ،ZO-1, TNF-αابتدا  RNAتام بافتهای روده


 CTهای خام مربوط به بیان ژنهای رفرنس و هدف در

(ژژنوم) و کبد نمونههای آزمایشی با استفاده از محلول

نمونههای گروههای آزمون و کنترل ثبت و بیان نسبی ژنهای

GeneAll Biotechnology Co, LTD,

هدف نسبت به میانگین ژئومتریک ژنهای مرجع (،β-actin

 )Seoul, Koreaطبق دستورالعمل پیشنهادی استخراج شد.

 )18sRNAبهروش ) 2^(-ΔΔCtمحاسبه شد .برای بررسی

سنتز  cDNAاز نمونههای  ،RNAبا استفاده از کیت

صحت انجام واکنشها ،محصوالت واکنشهای

( RiboExTM LS

RT-PCR

Mastermix

One-step

.HyperscriptTM

) (GeneAll, Seoul, Koreaو پس از افزودن مخلوطی از

Real-Time

 PCRبرروی ژل آگارز دو درصد رنگآمیزی شده با ژل رد
( )Gel Redبارگذاری شد.

آغازگرهای  Random hexamerو ) ،Oligo (dTآب دیونیزه

درنهایت کلیه دادهها (به استثنای اطالعات مربوط به

و  RNAدر حجم  25µLو بر اساس الگوی برنامه دمایی

فاکتور  )CRPبا استفاده از رویه الگوهای خطی تعمیمیافته

پیشنهادی ( 55درجه بهمدت یک ساعت) انجام شد .پس از

نرمافزار آماری  JMPبرای مدل آماری  1تجزیه و
) (GLM

اتمام زمان انكوباسیون برای از بین بردن ساختارهای ثانویه

میانگینها با آزمون  LSDمقایسه شدند .حداکثر میزان

یوبهای حاوی  cDNAبرای مدت پنج دقیقه در
باقیمانده ت 

احتمال خطای نوع اول  5درصد درنظر گرفته شد.

دمای  95انكوبه و بهسرعت روی یخ منتقل شدند .جهت

رابطه )1

ارزیابی بیان ژنهای هدف از آغازگرهای اختصاصی پس از
مقایسه با توالی ثبتشده در  ،NCBIاستفاده شد (جدول .)2

Yij=μ+Ti+eij

گیریشده در
در این رابطه ،Yij ،مقدار رکورد اندازه 
تكرار jام از تیمار iام µ ،میانگین کل؛  ،Tiاثر تیمار تزریق

بیان نسبی ژنهای هدف با استفاده از مسترمیكس آماده

زرده و  ،eijاثرات تصادفی خطاهای آزمایشی(با توزیع

 5x Hot FIREPOL Eva Green qPCR Mixبررسی شد.

ژنهای مورد
نرمال) هستند .همبستگی بین الگوی بیان 

براساس دستورالعمل پیشنهادی ،اجزای واکنش شامل

بررسی با استفاده از آماره  Hoeffding's Dبررسی شد.

جدول  .2مشخصات آغازگرهای مورد استفاده برای تکثير
اندازه قطعه (جفتباز)

شماره ثبت بانک ژن

71

GU230788.1

131

XM_413773

125

NM_205518.1

312

AF173612.1

ژنهای 18S rRNA, β-actin , ZO-1, TNF-α
پرایمر)´(5´→3
GCCCTTCCTGTAACCAGATG
ACACGACAGCCAAGTCAACG
CTTCAGGTGTTTCTCTTCCTCCTC
CTGTGGTTTCATGGCTGGATC
AGACATCAGGGTGTGATGGTTGGT
TCCCAGTTGGTGACAATACCGTGT
GACTTGCCTCCAATGGATCCTC
TAGATAACCTCGAGCCGATCGCA
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جدول .3شرايط دمايی و زمانی واکنش  Real time PCRبرای تکثير ژنهای

18S rRNA, ZO-1, TNF-α, β-actin

مراحل چرخه

یگراد) -ژن
دما (سانت 

زمان (ثانیه)

تعداد چرخه

واسرشت اولیه

95

900

1

واسرشت ثانویه

95

20

β-actin-58°C

25

TNFα-58°C

25

ZO-1-60°C

25

18sRNA-62°C

25

72

30

اتصال آغازگرها به الگو

طویلسازی

ترسیم منحنی ذوب

55

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

CRP

غلظت سرمی آنتیبادی های طبیعی از جمله عوامل

اطالعات مربوط به سطح سرمی فاکتور التهابی

(متغیر کیفی شامل چهار سطح منفی ( –Nعدم

مؤثر بر روی سالمت ،عملكرد و زندهمانی طیور میباشد

آگلوتیناسیون) ،التهاب خفیف ( )+1التهاب متوسط ()+2

[ .]25 ،21نژاد بر میزان ذخیره ایمنوگلوبولینهای تخممرغ

و التهاب شدید ( ))+3با استفاده از رویه رگرسیون

و نیز سطح سرمی ایمنوگلوبولینهای نتاج ،مؤثراست

مربعکای
لجستیک چندگانه آنالیز شد .نتایج توسط آزمون 

[]11؛ بهطوریکه پژوهشگران گزارش کردهاند که میزان

مقایسه شدند .مقادیر  Pکمتر از  0/05معنیدار در نظر

بادیهای طبیعی  IGG ،IGMدر سرم جوجههای
تیتر آنتی 

گرفته شد.

بومی در مقایسه با جوجههای آمیخته و یا اصالحنژادشده
باالتر میباشد [ .]25ب هعالوه همبستگی بین غلظت سرمی

نتایج و بحث

ایمنوگلوبولینهای مادری ،ایمنوگلوبولینهای زرده و

تزریق زرده خزک اثری بر تیتر  IGMسرم نداشت

سطح سرمی غلظت ایمنوگلوبولینهای طبیعی سرم نتاج

( ،)P>0/05ولی سبب افزایش میزان تیتر  IGAسرم شد

در سنین مختلف گزارش شده است [ .]11در این رابطه

(P<0/05؛ جدول .)4

یبادیهای
پژوهشگران گزارش کردهاند که نیمه عمر آنت 
مادری در سرم نتاج تابعی از نوع آنتیبادی و نیز نرخ رشد

جدول  .4تأثير تزريق زرده بر تيتر آنتیبادی در زمان عدم
1

چالش با آنتیژن در سرم خون جوجههای گوشتی
تیمار

تیتر آنتیبادی ()mg/mL
IGA

IGM

نتاج است ،بهطوریکه در حیوانات با نرخ رشد آهسته
آنتیبادیهای مادری نیمهعمر باالتری دارند [.]11 ،7
آنتیبادیهای مادری در طیور که از طریق زرده تخم مرغ

کنترل (تزریق زرده راس)

0/489±0/276

0/429±0/075b

به نتاج منتقل میشوند با کاهش عفونتهای دستگاه

آزمون (تزریق زرده خزک)

0/502±0/263

0/679±0/111

گوارش و نابودی عوامل بیماریزا سبب بهبود نرخ رشد و

0/032

بادیها نقشی
ضریب تبدیل میشوند []16 ،15؛ این آنتی 

P-value

0/956

a

یهای طبیعی در سن  10روزگی انجام شد.
 .1ارزیابی تیتر آنتیباد 
معنیداراست
 :a-bتفاوت میانگینها ( )SEM ±با حروف نامشابه در هر ستون 
(.)P<0/05

کلیدی در کاهش میزان بروز پاسخهای التهابی ،جایگزینی
باکترهای دستگاه گوارش ،افزایش تعداد انواع خاصی از
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جوجههای گوشتی سويه راس 308

سلولهای لنفوئیدی مؤثر در کنترل بروز پاسخهای التهابی


مورد بررسی بهصورت تکقله بهدست آمد که داللت بر

) )Type 3 innate lymphoid cells (ILC3در بخشهای

اختصاصی بودن واکنشهای  Real-Time PCRداشت

مختلف دستگاه گوارش و نیز تقویت ساختار یكپارچه

(شكل  .)1ب هعالوه الكتروفورز محصوالت

دفاعی روده دارند [.]13 ،10

 PCRبرروی ژل آگارز صحت اختصاصی بودن واکنشها

در بین ایمنوگلوبولینهای شناساییشده ،بهطور

Real-Time

را تأیید کرد (شكل .)2

خاص ،ایمنوگلوبولینهای  IGAو IGMنقشی کلیدی در

از جمله عوامل مؤثر در بروز التهابهای رودهای اختالل

کنترل تكوین و تنظیم فعالیت سامانه ایمنی دستگاه

در عملكرد سامانه ایمنی دستگاه گوارش میباشد [.]18 ،13

گوارش دارند [ .]2ایمنوگلوبولین  IgAنقش مهمی در

پژوهشگران گزارش کردهاند که سیتوکین التهابی

سلولهای الیه پوششی

محافظت الی ههای مخاطی و نیز

یتواند بهواسطه القای فاکتورهای التهابی نظیر اینترلوکین1
م

موجود در زیر الیه موکوسی در برابر عوامل بیماریزا

) (IL-1و نیتریک اکسید ) (NOسبب تخریب ساختار محكم

دارد و  IGMب هواسطه قابلیت اتصال با آنتیژنهای

و یكپارچه روده ،افزایش میزان نفوذپذیری الیه مخاطی روده

پلیواالنت نظیر باکتریها و یا ویروسها ،شناسایی

و درنهایت بروز اندوتوکسمی شود [ .]20 ،17بهعالوه TNF-

اپیتوپهای اکسیدشده و هم چنین قابلیت فعالسازی

 αنه تنها سبب کاهش بیان کمپلكس پروتئینی مؤثر در حفظ

سامانه کمپلمان نقشی کلیدی در جلوگیری و نیز سرکوب

ساختار یكپارچه سد دفاعی روده ()PAR3-aPKC-PAR6

پاسخهای التهابی ایفا میکند [ .]21 ،20پژوهشگران

میشود ،بلكه بواسطه ایجاد تغییراتی در ساختار کمپلكس

گزارش کردهاند که ایمنوگلوبولینهای پلیکلونال غنی از

اکتین -میوزین ،سرکوب بیان پروتئین مسئول حفظ اتصاالت

 IgM/IgAنقش مؤثری در حفاظت میزبان در برابر

سلولهای

بینسلولی( )ZO-1و نیز القای آپوپتوزیس در

اندوتوکسمی دارند [.]20 ،19

روده ،سبب بروز اختالل در ساختار اتصالهای محكم

TNF-α

در این پژوهش ،تزریق زرده خزک به تخممرغ سویه

اپیتلیوم روده میشود [ .]18 ،17بر اساس نتایج پژوهشهای

راس  308سبب کاهش معنیدار بیان ژن  TNF-αدر

انجامشده ،بهدلیل ارتباط دوطرفه محور کبد -روده بروز

بافتهای روده و کبد نتاج شد (P<0/05؛ جدول .)5


ارگانهای مذکور،

التهاب و اختالل در عملكرد هر یک از

اینکه تأثیر تزریق زرده خزک بر بیان
همچنین با وجود 

پاسخهای التهابی ،اختالل در عملكرد و نیز
متقابالً سبب بروز 

 ZO-1معنیدار نبود ،اما میانگین بیان  ZO-1در روده گروه

تشدید الگوی بیان  TNF-αدر ارگان دیگر میشود [.]23 ،6

تزریق خزک (گروه آزمون) در مقایسه با گروه کنترل

تزریق زرده خزک سبب افزایش عیار آنتیبادی اولیه و

باالتر بود ( .)P<0/1نتایج آنالیز همبستگی الگوی بیان

ثانویه تولیدشده بر علیه چالش  SRBCشد ) ،(P<0/05اما

ژنهای مورد بررسی داللت بر وجود همبستگی معنیدار

تأثیری بر میانگین نسبت هتروفیل به لنفوسیت نداشت

بین سطح بیان ژن  TNF-αدر بافتهای روده و کبد و نیز

)P>0/05؛ جدول .)6

همبستگی بین سطح بیان ژن  ZO-1در بافت روده و ژن

هتروفیلها شكل غالب لوکوسیتها در زمان بروز

 TNF-αدر کبد داشت ( ،)P<0/05هرچند ارتباط

پاسخهای التهابی حاد هستند و نسبت هتروفیل به

معنیداری بین بیان  ZO-1و  TNF-αدر بافت روده

لنفوسیت عمدتاً ب هعنوان شاخصهای برای بررسی وضعیت

مشاهده نشد .در این پژوهش منحنی ذوب کلیه ژنهای

فیزیولوژیكی حیوان پیشنهاد شده است [.]21
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1

جدول  .5تأثير تزريق زرده بر الگوی بيان نسبی ژنهای  ZO-1 ،TNFدر بافتهای کبد و روده جوجههای گوشتی
گروه آزمایشی

( TNF-αروده)

( ZO-1روده)

کنترل (تزریق زرده راس)

0/022±0/004

0/843±0/277

آزمون (تزریق زرده خزک)

0/013±0/002b

1/751±0/553

0/002±0/0003b

P-value

0/032

0/064

0/001

a

( TNF-αکبد)
a

0/007±0/001

 .1ارزیابی بیان ژن در سن  42روزگی؛ پس از چالش با دز باالی واکسن خوراکی کوکسیدوز و تنش گرمایی.
معنیدار است (.)P<0/05
 :a-bتفاوت میانگینها ( )SEM ±با حروف نامشابه در هر ستون 

شکل  .1منحنی ذوب

ژنهای)ZO-1(1-A), TNF-α (1-B), 18sRNA (1-C), β-actin (1-D

شکل  .2الکتروفورز محصوالت تکثيرشده ژنهای  β-actin, ZO-1, TNF-α, 18sRNAبر روی ژل آگارز دو درصد .چاهک شماره 1
بارگذاریشده در چاهکهای

نشانگر ( )Markerبا اندازه قطعات  100جفت باز را نشان میدهد .طول قطعة تکثيری برای محصوالت
شماره ( 125 ،β-actin )2جفت باز؛ ( 131،ZO-1 )3جفت باز؛ ( 312 ،18S rRNA )4جفت باز؛ ( TNF-α )5در بافت روده  71،جفت باز؛
( TNF-α )6در بافت کبد 71 ،جفت باز؛ ( 125 ،β-actin )7جفت باز میباشد.
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جدول  .6تأثير تزريق زرده بر نسبت هتروفيل به لنفوسيت و پاسخهای اوليه و ثانويه سامانه ايمنی جوجههای گوشتی در مقابل
تزريق ( 1SRBCبرحسب )Log2

گروه آزمایشی
کنترل (تزریق زرده راس)
آزمون (تزریق زرده خزک)
P-value

نسبت هتروفیل به
لنفوسیت
0/536±0/061
0/430±0/060
0/0972

عیار اولیه پادتن بر ضدگلبول قرمز
گوسفند (روز)35
5/567±1/527a
8/333±0/577b
0/0474

بهترتیب در  35و  42روزگی انجام شد.
خونگیری 
 .1تزریق  SRBCدر دو مرحلة  28و  35روزگی و 
معنیدار است (.)P<0/05
 :a-bتفاوت میانگینها ( )SEM ±با حروف نامشابه در هر ستون 

عیار ثانویه پادتن بر ضدگلبول قرمز
گوسفند (روز)42
7/000±0/004a
9/334±0/577b
0/0249

بر این اساس نشان داده شده است که این نسبت

داللت بر تأثیر منفی تداوم بروز پاسخهای التهابی بر

بهشدت تحت تأثیر گلوکوکورتیكوئیدها میباشد ،و


عملكرد سامانه ایمنی ب هواسطه ایجاد اختالل در عملكرد

بنابراین ،تعداد باالی هتروفیلها در مقایسه به لنفوسیتها

ماکروفاژها ،القای آپوپتوزیس و نیز سرکوب قابلیت تكثیر

به نوعی بیانگر غلظت باالی گلوکوکورتیكوئیدها میباشد.

در لنفوسیتها ،تغییر موازنه نسبت سلولهای کمكی

پژوهشگران گزارش کردهاند که چالش با اندوتوکسینها

 ،TH1/TH2افزایش میزان بیان سلولهای

سبب فعال شدن محور هیپوتاالموس -هیپوفیز -آدرنال و

( )Regulatory T cellsو القای پدیده خستگی در

در پی آن افزایش میزان ترشح گلوکوکورتیكوئیدها میشود،

لنفوسیتها دارند [ .]20 ،8همچنین نتایج پژوهشهای

هرچند میزان شدت پاسخ تا حدود زیادی تحت کنترل

پژوهشگران داللت بر اهمیت التهاب کبد در بروز اختالل

هورمونهای جنسی است [ .]21همچنین پژوهشگران


در عملكرد سامانه ایمنی دارد [.]6

Tregs

گزارش کردند که مكملسازی جیره با ایمنوگلوبولینهای

در این پژوهش سطح سرمی پروتئین  CRPدر گروههای

استحصالشده از زرده تخممرغ ،مانع از تكثیر و جایگزینی


آزمایشی متفاوت بود ()x2>0/05؛ بهطوریکه ارزیابی غلظت

باکتریهای مضر در دستگاه گوارش ،کاهش نسبت

سرمی پروتئین  CRPدر سرم حیوانات گروه تزریق خزک

هتروفیل به لنفوسیت ،افزایش نسبت طول ویلی به عمق

داللت بر عدم شناسایی پروتئین  CRPدر سرم  33/3از افراد

جوجههای گوشتی

کریپت و نیز بهبود ضریب تبدیل

مورد بررسی ( )Nو وجود التهاب خفیف ( )+1در 66/7

چالشیافته با اشرشیاکلی میشود [.]16

درصد افراد مورد بررسی داشت .در مقابل در گروه شاهد،

آنتیبادیهای مادری نه تنها نقشی تعیینکننده در

بیان سطوح متفاوتی از پروتئین  CRPدر کلیه افراد مورد

حفاظت نتاج در دوران اولیه زندگی در برابر عوامل

بررسی مشاهده شد ،بهطوریکه غلظت سرمی پروتئین

پاتوژنها) دارند ،بلكه در کنترل روند تكوین و

بیماریزا (

در  33/3درصد از افراد جامعه بیانگر التهاب شدید ( )+3و

فعالیت سامانه ایمنی نتاج در زمان مواجهه با چالشهای

در  66/7درصد مابقی افراد بیانگر التهاب متوسط ( )+2بود

آتی دخالت دارند [ .]21،7پژوهشگران گزارش کردهاند که

( .)x2>0/05بهعالوه تزریق زرده خزک به راس در مقایسه با

نهایی از طیور که
سطح آنتیبادیهای طبیعی در الی 

گروه کنترل سبب کاهش میزان غلظت سرمی آنزیم کبدی

بادیهای اختصاصی علیه
بهدلیل انتخاب برای تولید آنتی 


P<0/05) ALT؛ جدول  )7شد ،اما تأثیری بر غلظت سرمی

پاتوژنها ،مقاومت باالتری در برابر بیماریها دارند ،باالتر


یمهای کبدی  ALPو  ASTو نیز میزان غلظت سرمی
آنز 

میباشد [ .]21در مقابل نتایج تحقیقات پژوهشگران

آلبومین نداشت )P>0/05؛ جدول .)7
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CRP

مهدی وفای واله ،ناهيد کريمی زندی ،فرزانه بازماندگان شميلی

مهای کبدی وپروتئين فاز حاد (آلبومين) در گروههای آزمايشی
جدول  .7مقايسه فعاليت آنزي 
گروه آزمایشی

آنزی مهای کبدی
AST

ALP

a

128/363±12/915

636/561±123/534

13/925±1/828

b

123/952±8/811

576/826±62/494

16/251±0/256

0/651

0/496

0/0945

کنترل (تزریق زرده راس)

5/072±0/764

آزمون (تزریق زرده خزک)

3/308±0/661

P-value

)(U/L

آلبومین ()g/L

ALT

0/039

پروتئین فاز حاد

معنیدار است (.)P<0/05
 :a-bتفاوت میانگینها ( )SEM ±با حروف نامشابه در هر ستون 

یتواند
افزایش میزان فعالیت آنزیمهای کبدی م 

التهابی  IL-32در کبد با سطح سرمی  ALTارتباط مستقیم

انعكاسدهنده آسیبهای کبدی باشد [ .]9پژوهشگران


و با میزان آلبومین سرم ارتبط منفی دارد [ .]20سیتوکین

گزارش کردهاند ،که نشتی روده ( )Leaky gutو در پی آن

التهابی  TNF-αاز عوامل اصلی تحریک بیان سیتوکینهای

پاتوژنها از طریق محور کبد-

اندوتوکسمی بهواسطه انتقال

التهابی نظیر  IL-1،IL-6و  IL-32میباشد [.]20

روده ،سبب بروز التهاب و نیز آسیبهای کبدی میشود

براساس نتایج این پژوهش تزریق زردة تخممرغهای

[ .]23اندوتوکسینهای با منشأ رودهای نقش مهمی در بروز

بومی خزک به تخممرغهای سویة تجاری راس سبب بهبود

آسیب و نیز اختالل در عملكرد فعالیت کبد ب هواسطه القای

تیتر آنتیبادی طبیعی  ،IGAبهبود پاسخ ایمنی اولیه و ثانویه

سیتوکینهای التهابی نظیر  TNF-αدارند .آسیبهای کبدی

در زمان چالش با آنتیژن گلبول قرمز گوسفندی و در مقابل

عمدتاً با عالئمی نظیر کاهش میزان سنتز آلبومین ،افزایش

کاهش بیان سیتوکین التهابی  TNF-αدر بافت روده و یا کبد

سنتز پروتئین واکنشگر با ماده سی ( )CRPو نیز افزایش

و نیز میزان پروتئین التهابی  CRPدر سرم خون نتاج در زمان

میزان غلظت سرمی آنزیمهای  ALTو  ASTشناسایی

مواجهه با چالشهای التهابی شد؛ که داللت بر اهمیت

یشود ].[14 ،9
م

تكاملی عوامل مادری در تنظیم پاسخ شاخصهای التهابی در

نهای فاز
آلبومین و  CRPاز اعضای خانواده پروتئی 

نتاج دارد .بر این اساس ،با توجه به اثرات بلندمدت عوامل

حاد هستند که غلظت سرمی آنها در زمان التهابات

مادری در کاهش میزان بروز پاسخهای التهابی ممكن است

مهمترین
بهترتیب کاهش و افزایش مییابد [ .]12آلبومین 


دستکاری محیط تكوین جنین در طیور از طریق انجام

پروتئین پالسمای خون است که غلظت سرمی آن در زمان

انتخاب ژنتیكی برای ترکیبات زرده تخممرغ ،در نهایت سبب

بهدالیلی از قبیل کاهش میزان سنتز کبدی،
وقوع التهاب 

بهبود عملكرد سامانه ایمنی در گلههای طیور شود.

افزایش میزان کاتابولیزم ،اتالف از طریق دستگاه گوارش و
یا اختالل در بازجذب پروتئینها از طریق کلیهها ،کاهش

سپاسگزاری

ییابد [ .]14نشان داده شده است که سیتوکین التهابی
م

این پروژه در قالب طرح پژوهشی با شماره 94-27

 IL-1با تأثیر روی هپاتوسیتهای کبدی از سنتز آلبومین

(/694طپ) و با استفاده از اعتبارات پژوهشی دانشگاه زابل

نهای فاز حاد شامل  CRPرا القا
جلوگیری و سنتز پروتئی 

انجام شده است .بدین وسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه

میکند ] .[20سیتوکین التهابی  IL-6نیز از دیگر عوامل

زابل به جهت تأمین اعتبار طرح و نیز از همه کسانی که ما را

اصلی محرک سنتز  CRPاست ] .[20سطح بیان سیتوکین

در انجام این تحقیق یاری کردند ،تشكر و قدردانی میگردد.
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 در بافت روده و يا کبدZo-1  وTNF-α اهميت اثرات مادری در تنظيم پاسخ شاخصهای التهابی و الگوی بيان ژنهای
308 جوجههای گوشتی سويه راس
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Abstract
In this study, effects of the in ovo injection of Khazak egg yolk into the yolk of the Ross 308 eggs on some of
offspring's inflammatory and immune indices as well as on the relative expression of intestinal and hepatic TNF-α
and/or Zo-1 genes, were investigated. For this purpose, 250 fertile Ross 308 eggs were randomly assigned into two
equal experimental groups including test (In ovo injection of Khazak yolk) and control (In ovo injection of Ross
yolk) group. After hatching, chickens were reared for six weeks under the same standard environmental conditions
with exposure to some certain inflammatory stimuli between 21-28 days of age. Chicken’s blood and/or tissues
samples were collected on days 10 and 42, and the samples were analyzed for the target traits. Results showed that
Khazak yolk component caused a reduction in the levels of pro-inflammatory TNF-α cytokine in both offspring's
liver and intestinal tissue (P<0.05). Compared to the control group, khazak yolk injection was found to enhance the
titer of IgA natural antibody as well as primary and secondary antibody titer response against sheep red blood cells
(SRBC) and reduces both serum levels of offspring's CRP protein and liver ALT enzyme (P<0.05). According to the
results of the present study, injection of Khazak native hen egg-yolk into the yolk of eggs from Ross 308 commercial
broiler breeder can effectively suppress the expression of TNF-α inflammatory cytokine in the offspring's liver and
intestinal tissue.
Keywords: Egg yolk, Immunity, Intestinal inflammation, Khazak chicken, Natural antibody.
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