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  چکيده

  

هاي ايمنولوژيك  بر عملكرد و پاسخ)   اسكوربيك C) Lبه منظور بررسي تاثير مكمل ويتامين 

 در قالب ٢٠٨ جوجه نر يكروزه گوشتي از سويه راس ٣٠٠هاي گوشتي آزمايشي با استفاده از  جوجه

  به دو صورت ٥٠٠ و  ١٠٠٠  ppm  به مقاديرCمكمل ويتامين . طرح كامالً تصادفي اجرا گرديد

يك جيره .  تيمار اين آزمايش بود٥) فاقد مكمل(محلول در آب و همراه خوراك به همراه گروه شاهد 

هاي انجمن ملي تحقيقات تهيه  آغازين و رشد براساس توصيههاي  متشكل از ذرت و سويا براي دوره

 در خوراك ppm١٠٠٠  ويتامين در آب و مصرف ٥٠٠ و ١٠٠٠ ppmنتايج نشان داد كه مصرف . شد

 ويتامين ppm١٠٠٠مصرف .  آغازين شد اضافه وزن روزانه در دوره) >٠٥/٠P( دار  باعث افزايش معني

، كاهش  ضريب تبديل غذايي و افزايش معني ) ٢٢‐٤٢( روزانه محلول در آب باعث افزايش اضافه وزن

 بصورت محلول در آب C ويتامين ١٠٠٠ ppmمصرف  ). >٠٥/٠P( روزگي شد٤٢دار وزن نهائي  در 

افزايش .  در لنفوسيت خالص و خون كامل گرديدPHAها در ميتوژن  باعث افزايش تكثير لنفوسيت

 C ويتامين ppm ١٠٠٠ و ٥٠٠روههاي  مصرف كننده در گCBHهاي  پاسخ) >٠٥/٠P(دار  معني
 ويتامين ٥٠٠ و ١٠٠٠ ppm هاي ايمني همورال نشان داد كه مقادير بررسي. بصورت محلول مشاهده شد

C١٢ و ٦بادي بر عليه برونشيت و نيوكاسل بعد از   بصورت محلول در آب باعث افزايش توليد آنتي 

 اثر چنداني بر وزن اعضاي لنفوئيدي نداشت و فقط مقدار Cويتامين . روز پس از واكسيناسيون گرديد

ppmويتامين ٥٠٠ C٠٥/٠(دار  محلول باعث افزايش معنيP< (نتايج اين بررسي نشان . وزن بورس شد

 بصورت محلول در آب آشاميدني سودمندتر از مصرف آن به همراه Cداد كه مصرف مكمل ويتامين 

 در آب آشاميدني باعث بهبود عملكرد و ٥٠٠ و ١٠٠٠ ppmخوراك است و مصرف مكمل آن بصورت 

  .شود هاي ايمنولوژيك  همورال و وابسته به سلول در جوجه هاي گوشتي  مي پاسخ

  

  هاي گوشتي هاي ايمني، عملكرد، جوجه ، پاسخC ويتامين :هاي كليدي واژه

  
  مقدمه 

 مي توان قدرت  هاي غذايي با برخي از اصالحات در جيره
اين موضوع در دهه . وان را با بيماريها افزايش دادمقابله حي

يور را به اين سمت اخير بسياری از تحقيقات تغذيه ای ط

 Cطيور در شرايط عادي نيازي به ويتامين . سوق داده است
ندارند و قادرند اين ويتامين را از منابع داخلي بدن و با 

  و مواجه شدنتنشاما در شرايط . ساخت آن تامين نمايند
يابد   در حيوان كاهش ميCبا بيماريها توان ساخت ويتامين 
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رسد كه ميزان ساخت اين  و يا نياز به آن به حدي مي
در اين . كند  ويتامين در داخل بدن تكافوي نياز را نمي

). ٣، ٢( سودمند است Cشرايط استفاده از مكمل ويتامين 
 اثرات سودمند ويتامين جهت توصيه مسير متابوليسمي ود

C در . ها و بيماريها شناسايي شده است تنش در هنگام بروز
مسير اول اين ويتامين ميزان ساخت هورمونهاي كورتيكو 

اين هورمونها از . دهد  استروييدي آدرنال را كاهش مي
در . عوامل مهم سركوب كننده سيستم ايمني مي باشند

 از ، بعلت خاصيت آنتي اكسيدانيCمسير دوم ويتامين 
كند و كارآيي آنها را افزايش  يدي حفاظت ميئ لنفوبافتهاي

اين ويتامين يك احيا كننده قوي بوده و با دارا . دهد مي
بودن گروه دي انول يكي از عوامل مهم اكسيداسيون و 

 در نقل و انتقال هيدروژن Cويتامين. باشد احياي سلولي مي
 شركت + FAD و +NADلوتاتيون ،گ ، Cبا سيتوكرم

 .)۳۰( كند مي
 ميزان Cبرخي از محققين نشان دادند كه ويتامين 

دهد و باعث افزايش  كارآيي سيستم ايمني را افزايش مي
) ١٩٨٩( راند .)٢٢، ٢٠(شود  مقاومت در مقابل بيماريها مي

گيرد،  ها قرار مي نشان داد زماني كه بدن در مقابل بيماري
 با باشند كه ها مي معموالً اولين خط دفاعي بدن نوتروفيل
هاي مهاجم مقابله  خاصيت فاگوسيتوزي با ميكروارگانيسم

كند، كه در اين زمان مصرف اسكوربات و  مي
يابد كه توام با  آن نياز به  هيدرواسكوربات افزايش مي

همين طور اين محقق عنوان . شود   احساس ميCويتامين 
نمود كه بيماريهاي ويروسي باعث كاهش اسكوربات 

 ميزان فعاليت C  ويتامين .شود ها مي لكوسيت
 Cنمايد و افزودن ويتامين   را تنظيم ميBهاي  لنفوسيت

 ميزان C ويتامين .دهد توليد آنتي باديها را افزايش مي
نمايد و افزودن   را تنظيم ميBهاي  فعاليت لنفوسيت

بنديچ و  .دهد  توليد آنتي باديها را افزايش ميCويتامين 
 نشان دادند كه پاسخ در تحقيقاتي) ١٩٨٤(همكاران 

 ppm ۱۰۰۰  هاي حاوي  با جيرهT    و Bلنفوسيت هاي 
يابد و پاسخ ايمني در خوك   افزايش ميCويتامين  مكمل

  . يابد بهبود مي
 را جهت Cمكمل ويتامين ) ۲۰۰۰(آماكي و همكاران 

 لافزايش توان مقابله جوجه ها در مقابل بيماري نيوكاس

 ويتامين ppm١٠٠٠ه مصرف بررسي نمودند  و دريافتند ك
C بطور قابل توجهي مقاومت جوجه ها را بر عليه بيماري 

 و باعث بهبود علمكرد توليدي جوجه هاي  افزايش نيوكاسل
  . شد گوشتي نيز 

 بويژه در هاي ايمنولوژيك در پاسختفاوت در پژوهشها 
محلول در  (C به لحاظ نحوه مصرف  ويتامينايمني سلولي

 كمتر مورد توجه قرار گرفته )جيره غذاييآب يا به همراه 
است، بويژه آنكه اين  موضوع در شرايط عادي پرورش 

 به عنوان يك ويتامين آنتي Cويتامين .بررسي گردد
 هدف از اكسيدان و ضد تنش احتماال اثراتي دارد ، بنابراين 

به دو فرم   C تعيين اثرات دو سطح ويتامين اين پژوهش
هاي  بر عملكرد و پاسخ خوراك محلول در آب و همراه

ايمنولوژيك جوجه هاي گوشتي در شرايط عادي پرورش 
  . مي باشد

  
  ها روش  مواد و

س  قطعه جوجه خروس گوشتي يك روزه سويه را٣٠٠
٢٠٨) Ross ( تيمار ٥با در قالب يك طرح كامالً تصادفي 
ها در  جوجه. قرارگرفتنداي   قطعه١٢ گروه ٢٥ تكرار در ٥و

  كه داراي آبخوري و دانخوري )پن( اه بستريداخل جايگ
 تيمار بدين شرح بود كه ٥ .دستي بود نگهداري شدند

 و ٥٠٠ به ميزان C مكمل ويتامين  متيمارهاي اول و دو
تيمار . دريافت نمودند) (ppm ميلي گرم در كيلوگرم١٠٠٠

را به همان مقادير به C سوم و چهارم مكمل ويتامين 
اميدني دريافت نموده و تيمار پنجم صورت محلول در آب آش

 از نوع  Cويتامين .  بود)Cفاقد مكمل ويتامين(گروه شاهد
L توليدي شركت% ٥/٩٧ اسكوربيك اسيد با خلوصBASF 

آلمان با پوشش متيل سلولز بدو فرم قابل استفاده در آب و  
 روز به طول انجاميد و در طي ۴۲اين آزمايش  .خوراك  بود 

و  ) روزگي۲۱صفر تا ( يره غذايي آغازين اين مدت از دو ج
مطابق با توصيه هاي انجمن ملي )  روزگي۴۲تا۲۱(رشد

پن  هاي هر  جوجه). ۱جدول(استفاده شد) ۱۹۹۴(تحقيقات
ه دوره هفتدر پايان هربصورت گروهي در سن يك روزگي و 

مصرف خوراك هر گروه نيز بصورت . آزمايش توزين گرديدند
ات احتمالي روزانه به منظور تلف. هفتگي مشخص گرديد
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 ابراي توزين از ترازو ب. تصحيح خوراك مصرفي ثبت شد
  . استفاده گرديدگرم۱ دقت

 آزمايشات ايمينولوژيكي بدين شرح بودند كه در شش 
 (IBV)ها واكسن زنده برونشيت عفوني طيور  روزگي جوجه

بادي بر  از طريق قطره چشمي واكسينه شدند و تعيين آنتي
  روز بعد به روش۱۲ و ۶كسن مذكور در فاصله عليه وا

ELISA1۱۱ (انجام گرديد 2 با استفاده از كيت.(  

ها با واكسن نيوكاسل از نوع   در روز هجدهم جوجه
السوتا به روش تزريقي در ماهيچه سينه واكسينه شدند و 

بادي برعليه واكسن نيوكاسل، به روش  تعيين آنتي
 .گيري گرديد  روز بعد اندازه۱۲ و 3HI( ۶( هموآگلوتيناسيون

 ميكروليتر سرم ۲۵ابتدا روش كار بدين شرح بود كه 
 خانه ريخته ۹۶فيزيولوژيكي به هر يك از چاهكهاي پلت 

 ميكروليتر از سرم نمونه مورد آزمايش به ۲۵شد سپس 
 ميكروليتر ۲۵ از مخلوط شدن، بعد و دوارد گرديحفره اول 

وم به سوم و ادامه روند تا از حفره اول به حفره دوم و از د
 ۲۵در مرحله بعد . آخر رقتهايي به طور رديفي تهيه شد

ميكروليتر از سوسپانسيون ويروس نيوكاسل و بعد از نيم 
ساعت به همان مقدار سوسپانسيون گلبول قرمز به هر حفره 

 دقيقه به نحوي قرائت شد كه ۳۰نتايج بعد از . اضافه گرديد
 بطور كامل از آگلوتيناسيون رقتي در سرم كهيشترين ب

 سرم مورد نظر HI بعنوان معيار ،گلبول قرمز جلوگيري نمود
 معكوس آن در ۲ لگاريتم بر مبناي . )۳۰ (ثبت گرديد

  .)log2 1/x(محاسبات منظور گرديد 
 مطابق با روش ۲۶جهت بررسي ايمني سلولي در روز 

ده سه جوجه از هر پن با استفا) ۲۰۰۵( پوتپونگ و همكاران
 از ماده ميلي ليتر ۱/۰حاوي  (  ميلي ليتر۵از سرنگهاي 

۱۰ %(EDTAگيري بعمل آمد  از طريق وريد زير بال خون .
ها در محيط استريل بالفاصله به آزمايشگاه كشت  نمونه

هاي مربوط  بعد از مخلوط نمودن خون. سلولي منتقل گرديد
يد به يك تكرار، سرم فيزيولوژيك هم حجم خون افزوده گرد

 دور در ۳۰۰۰و سپس با استفاده از فايكول و سانتريفوژ با 
. ها جدا گرديد  دقيقه لنفوسيت۳۰دقيقه به مدت 

                                                                               
1. Enzyme linked immuno sorbent assay  
2. Flockchek  IDEXX  
3. Haemagglutination Inhibition   

 مورد شمارش 4ها بالفاصله توسط الم هموسيتومتر لنفوسيت

هزار لنفوسيت به هر يك از  ۲۰۰قرار گرفت و ميزان 
 ميكروليتر ۲۰۰اي پلت آزمايشگاهي حاوي   خانه۹۶چاهكها 
محيط كشت .  اضافه گرديد RPMI - 1640 كشتمحيط

سرم گاوي نيز بود % ۵حاوي آنتي بيوتيك جنتامايسين و 
هاي مختلف   در غلظتConA6 و PHA5بعد از افزودن 

 ۲۵ها، مقادير ال براي حداكثر رشد لنفوسيت مقدار ايده
برآورد گرديد كه   ConA  ميكروليتر۱۰ و PHA ميكروليتر

 ۷۲بعد از .. ي مربوطه افزوده گرديداين مقادير به چاهكها
 ۵ درجه سانتيگراد  و ۳۷ساعت انكوباسيون در دماي  

  MTTميكروليتر٢٠  به هر يك از چاهكهاCO2درصد 
 ساعت در ۴ها به مدت  سپس مجدد پلت. افزوده گرديد

 انكوباسيون co2 درصد ۵ درجه سانتيگراد و ۳۷دماي 
  . گرديد

 PBSدر % ۱۰اپونين  ميكروليتر از محلول س۱۵۰سپس 
 دقيقه در ۱۰ها به مدت  سپس پلت. ها افزوده گرديد به پلت

 ميكروليتر از ۱۷۵آوري  شيكر قرار داده شد و بعد از جمع
 ميكروليتر اسيد ايزوپروپانل به محيط اضافه ۱۷۵سوپرنانت، 

ها در شيكر قرار گرفت  تا بلورهاي  گرديد و مجدداً پلت
بعد از  سانتريفوژ با دور . رفتتشكيل شده كامالً از بين 

 ميكروليتر از ۱۰۰ ميزان   دقيقه،۱۰ در مدت ۱۵۰۰
 نانومتر ۵۴۰ها به پلت جديد منتقل و جذب نوري  سوپرنانت
 ۴آزمايش در محيط خون كامل با استفاده از . خوانده شد

ميكروليتر خون  در محيط كشت و مشابه باروش ذكر شده 
 دوره پرورش ۳۳در روز . در خصوص لنفوسيت انجام گرديد

جهت بررسي ايمني سلولي مطابق با روش لشچينسكي و 
مقدار )  in vivo( در محيط داخل بدن ) ۲۰۰۱(كالسينگ 

  %۸۵/۰ از محلول سرم ۱/۰cc در PHA از گرم ميكرو۱۰۰
 جوجه در هر تكرار ۳نمكي حل گرديد و سپس به پاي چپ 

 عمل در پاي  تزريق گرديد و همين۳ و ۲بين پرده انگشت 
اختالف تورم . راست توسط سرم فيزيولوژيكي تكرار گرديد

  پاسخ  به عنوان ساعت ۲۴ بعد از ناشي از پاي چپ و راست
                                                                               
4. Thomson (Hemacytometer) 
5. Phytohemagglutinin (PHA)  
6. Concanavalin A (ConA) 
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CBH1جوجه از هر پن ۲روزگي ۴۲در .  بررسي گرديد 
كشتار وبالفاصله  وزن اعضاي لنفوئيدي نسبت به وزن بدن 

 SAS) ۱۹۸۹( نرم افزار ها بوسيله  كليه داده .بررسي گرديد
ها به روش دانكن  ميانگين. مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

 صورت ردرصدي  دهاي  داده. مورد مقايسه قرار گرفتند
 مورد تجزيه و تحليل قرار X Arcsin√  بعد از انجاملزوم،
  .گرفت
  

  نتايج و بحث
 نتايج سطوح مختلف : بر عملكردCاثر ويتامين 

ن داد كه اين ويتامين در  توليدي نشاصفات بر Cويتامين
 تأثير وزن بدن و اضافه وزن روزانه روزگي بر ۰‐۲۱فاصله 

 در خوراك، ppm۱۰۰۰مصرف . دارد) >۰۵/۰P(معني دار 
ppm ۱۰۰۰در آب آشاميدني باعث افزايش ۵۰۰ و  
اضافه وزن روزانه گرديده  و بطور كلي ) >۰۵/۰P(دار  معني

)  همراه خوراكمحلول و( در هر دو فرم Cمصرف ويتامين 
در اين ). ۲جدول ( روزگي را نشان داد ۲۱افزايش وزن در 

 روزگي مصرف خوراك و ضريب ۰‐۲۱آزمايش در فاصله
 قرار Cدار سطوح ويتامين  تبديل غذايي تحت تأثير معني

 C ويتامين ppm ۵۰۰نگرفت،  هر چند گروه مصرف كننده 
. دند ضريب تبديل غذايي را نشان دانبصورت محلول كمتري

افزايش وزن ناشي از مصرف مكمل ويتامين ) ۱۹۹۴(پالس 
Cها  داند كه كليه  را در سنين ابتدايي رشد  ناشي از آن مي

 ۱۴، تا قبل از Cبه عنوان مهمترين عضو سازنده ويتامين 
 ۲۱روزگي فعاليت چنداني در اين خصوص ندارد و بعد از 

كنند  مي پيدا Cروزگي توان كافي را براي ساخت ويتامين 
آماكي و همكاران . كه با نتايج اين پژوهش مطابقت دارد

هاي دريافت كننده مكمل  نشان دادند كه جوجه) ۲۰۰۰(
 اضافه وزن باالتري را در ppm۱۰۰۰ به ميزان Cويتامين 

 روزگي ۳۱مقايسه با گروه شاهد نشان دادند كه اين نتايج تا 
  .     گزارش گرديد

 روزگي ۲۱‐۴۲در فاصله  بررسي فاكتورهاي توليدي 
 )محلول  (C ويتامين ppm ۱۰۰۰نشان داد كه مصرف 
اضافه وزن روزانه در اين ) >۰۵/۰p(دار  باعث افزايش معني

                                                                               
1.Cutaneous basophil hypersensitivity (CBH)  

 ۹/۲اختالف اضافه وزن اين گروه با گروه شاهد . گروه گرديد
اما ساير گروهها اختالف چنداني را نشان . گرم در روز بود

 گروه مصرف كننده  روزگي نيز در۴۲وزن . ندادند
ppm۱۰۰۰ ويتامين C)  باالترين ميزان را نشان ) محلول

در همين گروه  .  گرم بود۸۹داد و اختالف آن با گروه شاهد 
كمترين ضريب تبديل غذايي مشاهده گرديد كه اختالف با 

گروس ). ۲جدول (بود) >۰۵/۰p(دار گروه شاهد معني
اعث افزايش  بCنيز نشان داد كه مكمل ويتامين ) ۱۹۸۸(

هر . شود  مي روزگي ۴۲ درهاي گوشتي وزن روزانه در جوجه
 و آلودگي با تنشچند اين نتايج نيز در شرايط ايجاد 

  . ه استكوكسيديوز گزارش گرديد
  

هاي آزمايشي در   تركيب و مقادير مواد مغذي جيره‐١جدول
 بر حسب درصدرشد دوره آغازين و 

  دوره آغازين اجزاي جيره
 روزگي۲۱‐ ۰

  دوره رشد
 روزگي۴۲‐۲۲

  ذرت
  سويا

  پودر ماهي
   فسفاتدي كلسيم
  سنگ آهك

  ليزين
  *ويتاميني مكمل معدني و

  نمك
  مقادير محاسبه شده

كيلو ( قابل سوخت و سازانرژي
  )كالري در كيلوگرم جيره

  %پروتئين 
 %كلسيم 

  %فسفر قابل دسترس
  %متيونين

  سيستين+متيونين 
 %ليزين

٣٢/٦٤  
٥٦/٢٧  
٥  
٠١/١  
١/۱  
٠٦/٠  
٥/٠  
٤٥/٠  

  
  
٢٩٠٠  
٨٥/٢٠  
٩٠٦/٠  
٤١/٠  
٤٥/٠  
٨١/٠  
١ 

٢/٧٢  
٥٥/١٩  
٥  
٠٩/١  
١١/١ 
١/٠  
٥/٠  
٤٥/٠  

  
  
٢٩٠٠  
١٢/١٨  
٨١٥/٠ 
٣٢/٠ 
٣٥/٠  
٦٤/٠ 
٩/٠ 

، Aالمللي ويتامين   واحد بين1600000كيلوگرم مكمل ويتامين داراي 5/2هر * 
 k3 ،1800گرم ويتامين   ميليD3 ، 500المللي ويتامين   واحد بين200000

گرم پانتوتنيك اسيد،   ميلي 10000گرم ريبوفالوين،   ميلي3600گرم تيامين،  ميلي
گرم اسيد   ميلي550گرم پيرودوكسين،   ميلي3500گرم نياسين،   ميلي35000

 گرم كولين 1300گرم بيوتين و   ميليB12 ،150گرم ويتامين   ميلي10فوليك، 
 گرم 44 گرم منگنز، 64رم داراي  كيلوگ5/2مكمل معدني نيز در هر. كلريد است

 ميلي گرم سلنيوم 150گرم يد و   ميلي370 گرم مس، 10 گرم آهن، 100 ،روي
  .است
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 بر حسب گرم در و ضريب تبديل غذائي اضافه وزن روزانه، مصرف خوراكبر ) ppmبر حسب  (Cاثر مكمل ويتامين  ‐۲جدول 
  جوجه هاي گوشتي

متغير
  مقادير

   C ويتامين
 (ppm) 

  زنو
  
  روزگي۲۱

اضا فه وزن 
  روزانه

۰ ‐۲۱  

 مصرف خوراك
۰ ‐۲۱  

ضريب تبديل 
  غذايي

۰ ‐۲۱  

  وزن
  روزگي۴۲

 وزن افزايش
  روزانه
۴۲‐۲۱  

 مصرف خوراك
۴۲‐۲۱  

ضريب تبديل 
  غذايي
۲۱‐۴۲  

  b۸/۴۵۷  b ۷/۲۰  ۷/۴۱  ۰۱/۲  b ۸/۱۸۶۱  ab ۹/۶۵  a ۹/۱۴۱  a ۱۵/۲  شاهد
  ab۴/۴۹۱  ab ۴/۲۱  ۱/۴۳  ۰۱/۲  b ۴/۱۸۶۵  b ۴/۶۵  b ۴/۱۳۵  C ۰۶/۲  ۵۰۰خوراك 
  a ۸/۵۰۷  a ۲/۲۲  ۷/۴۲  ۹۱/۱  ab ۶/۱۹۰۱  ab ۳/۶۶  ab ۳/۱۳۸  bC ۰۸/۲   ۱۰۰۰خوراك 
  a ۴/۵۰۴  a ۱/۲۲  ۸/۴۱  ۸۹/۱  b ۴/۱۸۸۳  b ۶/۶۵  ab ۱/۱۴۰  ab ۱۳/۲  ۵۰۰محلول

  a ۲/۵۰۴  a ۱/۲۲  ۴۳  ۹۴/۱  a ۶/۱۹۵۰  a ۸/۶۸  ab ۹/۱۴۰  C ۰۴/۲  ۱۰۰۰محلول 
  ۰۱۹/۰  ۹۱۴/۱  ۹۶۷/۰  ۱/۲۰  ۰۳۶/۰  ۹۶/۰  ۳۱۱/۰  ۵۵۳/۶ خطاي استاندارد

  )>٠٥/٠p(دار دارند  در هر ستون اعدادي كه داراي حروف مشابه نيستند با يكديگر اختالف معني
  

 در رشد Cاشاره نمود كه نقش ويتامين ) ۱۹۹۲(كمب 
تواند ناشي از تأثير اين ويتامين بر ساخت كالژن ، اثر بر  مي

يم، ساخت كارنتين براي  و كلسD3متابوليسم ويتامين 
اكسيداسيون اسيدهاي چرب، تأثير بر اكسيداسيون 
اسيدهاي آمينه، بهبود انتقال الكترون در سلولها و از بين 

برخي از محققين نيز نقش . بردن راديكالهاي آزاد باشد
ساخت كارنتين براي اكسيداسيون   را درCويتامين 

وليسمي آن اسيدهاي چرب را مهم تر از ساير اعمال متاب
  ).۱۵(دانند  مي

 به نقش Cاضافه وزن روزانه ناشي از مصرف ويتامين 
اين ويتامين در كاهش هورمون كورتيكوسترون نيز ارتباط 

اشاره نمودند كه افزايش ) ۱۹۸۰(گروس و همكاران . دارد
ميزان هورمون كورتيكوسترون با كاهش رشد، كاهش تعداد 

وئيدي و كاهش توليد لنفوسيتها، كاهش اندازه اعضاي لنف
  . بادي توأم است آنتي

ساير محققين نيز افزايش وزن ناشي از مصرف 
 كنند  تأييد ميتنش را در هنگام بروز Cهاي ويتامين  مكمل

گزارش ) ۱۹۸۸(بورن و همكاران  در مقابل استيل  )۱۸، ۱۰(
 نتوانست بر رشد، راندمان Cهاي ويتامين  نمودند كه مكمل
هاي گوشتي هنگام مواجهه با  ن جوجهغذايي و اضافه وز

هر چند مك كي وهاريسون .  حرارتي اثري بگذاردتنش
نشان دادند درشرايط عادي پرورش مصرف ) ۱۹۹۵(

۳۰۰ppm  ويتامين  C به صورت محلول باعث افزايش  
وزن و بهبود پاسخ هاي توليدي در جوجه هاي گوشتي 

 .شود مي

مصرف همچنين نتايج اين پژوهش نشان داد كه 

 بصورت محلول نسبت به مصرف آن به همراه Cويتامين 

بررسيهاي . شود هاي توليدي مي خوراك، باعث بهبود پاسخ

 بر عملكرد حيوان در Cمحدودي در خصوص اثر ويتامين 

شرايط عادي انجام شده است و اكثر پژوهشهاي انجام شده 

ابدل و .  گرمايي استتنش، بويژه تنشدر شرايط ايجاد 

  باعث كاهش تنشاشاره نمودند كه ) ۱۹۷۵(ان همكار

كاهش فعاليت اين غده توام . فعاليت غده تيروئيد مي شود

 بدن و كاهش مبا كاهش رشد، مصرف خوراك،  متابوليس

 به نظر مي رسد كه بنابراين. مصرف اكسيژن مي شود

 كه ايجاب نمايد ي ايرانمرغداريها شرايط غالبا تنش زاي 

 C هاي گوشتي به مكمل ويتامين نسبت به نياز جوجه

  . انجام شودبيشتري  هايبررسي

 نتايج در : بر وزن اعضاي لنفوئيديCاثر ويتامين 

 بر وزن غده Cاين خصوص نشان داد كه مكمل ويتامين 

 ppm۱۰۰۰داري ندارد هر چند مصرف  تيموس اثرات معني

وزن غده طحال . آن باعث افزايش وزن غده تيموس گرديد

 به C   ويتامينppm۵۰۰اهد و مصرف كننده در گروه ش

غده . نشان داد) >۰۵/۰p(دار  همراه خوراك افزايش معني

 ppm ۱۰۰۰ و ۵۰۰بورس در گروههاي مصرف كننده 

) >۰۵/۰p(داري   بصورت محلول افزايش معنيCويتامين 

  ). ۳جدول (نشان داد 



  ۱۳۸۷، ۱، شماره ۳۹ايران، دوره دامی مجله علوم   ۶

بر وزن )  ppmبر حسب(C  مكمل ويتامين تاثير‐۳جدول 
  )در صد وزن زنده(روزگي۴۲نفوييدي و كبد در اعضاي  ل

متغير
  مقادير

  C (ppm) ويتامين
  كبد  بورس  تيموس  طحال

  a ۱۶۲/۰  ۳۲۲/۰  d ۱۶۶/۰  a ۴ /۲  شاهد
  a ۱۵۴/۰  ۳۵۲/۰  b ۲۱۶/۰  b ۲/۲  ۵۰۰خوراك 
  b ۱۲۴/۰  ۳۴۰/۰  Cd ۱۷۸/۰  ab ۲/۲   ۱۰۰۰خوراك 
  b ۱۳۴/۰  ۳۳۴/۰  a ۲۵۸/۰  b ۳/۲  ۵۰۰محلول

  b ۱۲۰/۰  ۳۲۸/۰  bC ۲۰۸/۰  a ۵/۲  ۱۰۰۰محلول 
 ٠٠٠٥/٠ ٠١٢١/٠ ٠١٥/٠  ۰۰۶۳/۰  ميانگينخطاي استاندارد

در هر ستون اعدادي كه داراي حروف مشابه نيستند با يكديگر 
  )>٠٥/٠p(دار دارند  اختالف معني

  
عنوان نمودند كه افزايش ) ۱۹۸۰(گروس و همكاران 

 بوجود تنشر اثر هورمونهاي كورتيكو استروئيدي كه ب
. شود آيد باعث كاهش اندازه اعضاي لنفوئيدي مي مي

 باعث كاهش هورمونهاي كورتيكو استروئيدي Cويتامين 
توان   ميCشود بنابراين با دريافت مكمل ويتامين  مي

  .  افزايش وزن اعضاي لنفوئيدي را انتظار داشت
گزارش نمودند كه ) ۲۰۰۰( آماكي و همكاران 

 به ميزان Cافت كننده مكمل ويتامين هاي دري جوجه
ppm۱۰۰۰ از ضايعات بورس تا حدودي در پرندگان مبتال 

به گامبرو جلوگيري نمود و اين گروه پرندگان داراي 
او اين امر را به قدرت . هاي بزرگتري بودند بورس
) ۱۹۷۵(سيگل . داند  مرتبط ميCكنندگي ويتامين  حفاظت

آور در اينترفرون و   پيامRNAاين امر را ناشي از افزايش 
ويروسي ناشي از افزايش اينترفرون  افزايش فعاليت آنتي

مرتبط دانست كه با فعاليت آدنوزين منوفسفات حلقوي 
اشاره ) ۱۹۷۱( همچنين ديتر و تريدنباخ. شود انجام مي

كنند كه اسيد اسكوربيك  ممكن است سرعت تمايز  مي
 منوفسفات اعضاي لنفوئيدي را از طريق مسير هگزور

  . بادي است افزايش داده كه توأم با افزايش توليد آنتي
 :هاي ايمني سلولي  بر پاسخCبررسي اثر ويتامين 

 بر تكثير Cنتايج در خصوص بررسي اثرات ويتامين 
هاي كنترل  هاي خالص نشان داد كه در گروه لنفوسيت

ير در گروه مصرف ثبيشترين تك) بدون افزودن ميتوژن(
 بصورت محلول مشاهده C ويتامين ppm ۱۰۰۰كننده 

 ppm۵۰۰همچنين گروه مصرف كننده ). >۰۵/۰p(گرديد
باالترين شاخص تحريك را با ) محلول (C   ويتامين۱۰۰۰و

در حاليكه شاخص تحريك  با .    نشان دادPHAميتوژن 
  نتايج متفاوتي را نشان داد و شاخص Con.Aميتوژن 

 C ويتامين  ۵۰۰ppmتحريك فقط در گروه مصرف كننده 
ها در مقايسه با ساير  اين پاسخ.  نشان داد) >۰۵/۰p(افزايش

). ۴جدول(نشان داد) >۰۵/۰p(دار  گروهها تفاوت معني
ها با اندكي تغيير در محيط خون كامل مشاهده  همين پاسخ

اكثر پاسخ ها در محيط خون كامل نشان ). ۴جدول(گرديد 
در بهبود پاسخ هاي  Cدهنده تاثير سطوح محلول ويتامين 

ها در حضور  پاسخ تكثير لنفوسيت.  ايمني سلولي است
ميتوژن به عنوان روش مناسب جهت ميزان تكثير 

ها و بررسي پاسخ هاي وابسته به ايمني سلولي و  لنفوسيت
پوتپونگ و ). ۱۲، ۹( شود  ارزيابي ميTلنفوسيتهاي 

 inدريافت كه تكثير لنفوسيتها در محيط ) ۲۰۰۱(همكاران 
vitroهاي حاوي   با جيرهppm۱۰۰۰ ويتامين افزايش 
اين محققين عنوان . دهد نشان مي) >۰۵/۰p(دار  معني

 Tهاي   باعث افزايش پاسخ لنفوسيتCنمودند كه ويتامين 
در خوك نيز با استفاده از مكمل ويتامين . شود به تكثير مي

Cهاي   افزايش در تكثير لنفوسيتT و Bدر محيط  
) ۱۹۸۷(موراي و همكاران ). ۳( گزارش گرديد يآزمايشگاه

موجود در سويه هاي مختلف طيور اشاره نمودند تفاوتهاي 
تواند واكنشهاي ايمني سلولي متفاوتي را نشان دهد و  مي

هاي تنشها به شدت تحت تاثير محيط و  اين پاسخ
 گياهي به غشاي ياتصال پروتئينها. فيزيولوژيك وارده است

تركيب نوكلئوزيدها ، سنتز فسفوليپيدها ، لنفوسيتها باعث 
همه .   و تقسيم سلولي لنفوسيتها مي شود DNAسنتز

 گياهي پاسخ نمي يلنفوسيتها بطور يكسان به پروتئينها
 بطور عمده سبب تقسيم لنفوسيتهاي PHAميتوژن . دهند

Tشود وبر روي لنفوسيتهاي   ميB اثر اندكي دارد در 
 موثر Tسيم لنفوسيتهاي  بر تقCon.Aحاليكه ميتوژن 

هاي متضاد  ها پاسخ هاي تكثير لنفوسيت در پاسخ.  است
سازي   شودو به عواملي از جمله نحوه آماده زيادي ديده مي

نهايي  نوع محيط كشت، مدت زمان كشت، روش سلولها، 
  ).  ۱۱(ها و نوع حيوان مرتبط است  شمارش لنفوسيت
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 با استفاده از ميتوژنهاي in vitro تكثير لنفوسيتها در محيط نر ميزاب) C ) ppm اثر مكمل ويتامين ‐۴جدول 
phytohemagglutinin(PHA)  و   concanavalin A(ConA)كاملندر لنفوسيت خالص و خو   

  ل                            لنفوسيت خالص                                                                  خون كام 
  مقادير  ميتوژن  ميتوژن

  Cويتامين
 (ppm)  

  
  
 PHA ConA  كنترل

  شاخص تحريك
PHA   ConA  

  كنترل
PHA ConA 

  شاخص تحريك
PHA   ConA  

  C ۳۴۳/۰  d ۴۰۲/۰  C ۳۷۴/۰  b ۱۷/۰  bC ۰۹/۰  b ۲۲۲/۰  C ۲۹۴/۰  b ۲۷۷/۰  bC ۳۲۸/ ۰  bC ۲۵/۰  شاهد
  b ۴۹۶/۰  b ۵۸۷/۰  b ۶۴۱/۰  b ۱۹۱/۰  a ۳/۰  b ۲۳۷/۰  b ۳۵۱/۰  b ۳۱/۰  ab ۴۹۴/۰  b ۳۱۲/۰  ۵۰۰  خوراك
  b ۴۱۴/۰  C ۵۱۴/۰  C ۴۵/۰  b ۲۶/۰  C ۰۸/۰  b ۲۴۴/۰  C ۲۸۴/۰  b ۲۷۷/۰  C ۱۶۲/۰  C ۱۲۶/۰  ۱۰۰۰خوراك
  b ۴۵۵/۰  b ۶۴۶/۰  C ۴۶۷/۰  a ۴۲ / ۰  C ۰۲/۰  C ۱۶۲/۰  C۲۵/۰  b ۲۶۶/۰  ab ۵۴۶/۰  a ۶۵۴/۰  ۵۰۰محلول
a ۶۳۶/۰  a ۸۹۶/۰  a ۷۳۹/۰  a ۴۱/۰  ۱۶/۰  ۱۰۰۰محلول bC a ۳۵۵/۰  a ۵۸۴/۰  a ۴۲۴/۰  a ۶۵۴/۰  bC ۲/۰  

  ۰۴۷/۰  ۰۷۲/۰  ۰۱۵/۰  ۰۱۶۹/۰  ۰۱۲۸/۰  ۰۲۱/۰  ۰۵۲/۰  ۰۳/۰  ۰۲۴/۰  ۰۲۳/۰ خطاي استاندارد
  )>٠٥/٠P(دار دارند  در هر ستون اعدادي كه داراي حروف مشابه نيستند با يكديگر اختالف معني

  )جذب نوري در حضور ميتوژن ‐جذب نوري در گروه كنترل= (  شاخص تحريك‐ ١

                                                    جذب نوري در گروه كنترل

  
 :(CBH) حساسيت زير پوستي آزمونبر  C اثر ويتامين

نتايج آزمايش در اين مورد نشان داد گروه دريافت كننده 
ppm۱۰۰۰ ويتامين ۵۰۰ و C۰۵/۰(دار  افزايش معنيp< (

را نشان دادند و گروه مصرف كننده  CBHپاسخ 
ppm۱۰۰۰ بصورت محلول باالترين پاسخ CBH را نشان 
 و ppm ۵۰۰ تفاوت ميان گروههاي مصرف كننده . دادند
) >۰۵/۰p(دار   با گروه شاهد معنيCويتامين  ۱۰۰۰
اين تست به عنوان يك روش براي ). ۵جدول (نبود
 ايمني  و عملكردTهاي  هاي وابسته به لنفوسيت پاسخ

اين نتايج نشان ). ۱۶، ۵( شود وابسته به سلول استفاده مي
 نسبت به مصرف خوراكي Cداد كه مصرف محلول ويتامين 

. شود هاي ايمني وابسته به سلول مي آن، باعث بهبود پاسخ
نشان دادند كه با افزايش هورمون ) ۱۹۸۷(موري و همكاران 

ACTHهاي   بطور مصنوعي پاسخCBHاز . دياب  كاهش مي
هاي   از جمله مهمترين عوامل افزايش هورمونتنشطرفي 

بنابراين هورمونهاي كورتيكو . كورتيكو استروئيدي است
استروئيدي به عنوان يك عامل كاهنده عملكرد سيستم 

آنها همچنين نشان دادند . ايمني سلولي مطرح است
همين . شود  باعث كاهش وزن تيموس ميACTHهورمون 

كورتيكو استروئيدي در افزايش كلسترول طور هورمونهاي 
پالسما نيز نقش دارند زيرا كلسترول نقش اصلي را در 

هر چند ). ۲۵(ساخت هورمونهاي كورتيكو استروئيدي دارد 

 بر كاهش هورمونهاي كورتيكو C  نحوه تأثير ويتامين
ً  استروئيدي آدرنال و متعاقب آن تقويت ايمني سلولي كامال

 Cعنوان نمود كه ويتامين ) ۱۹۸۳(دو مشخص نيست اما پار
كند  آزادسازي هورمونهاي كورتيكو استروئيدي را محدود مي

اكسيدان، بافتها را از اثرات اين  و يا به عنوان يك آنتي
  . دارد هورمون مصون نگه مي

  
برحسا سيت ) ppm بر حسبC (اثر مكمل ويتامين ‐۵جدول 

 Cutaneous  Basophyil)شديد بازوفيلي در زير پوست  
hypersensitivity)روزگي برحسب ميلي متر۳۳   در  

  C CBHويتامين 

  b ۳۵/۰  شاهد
  b ۴۱۴/۰  ۵۰۰خوراك 
  b ۴۲۸/۰  ۱۰۰۰خوراك 
  a ۵۲۸/۰  ۵۰۰محلول
  a ۶۱/۰  ۱۰۰۰محلول 

  ۰۲۹۶/۰  استانداردميانگين خطاي 
در هر ستون اعدادي كه داراي حروف مشابه نيستند با يكديگر 

  )>٠٥/٠p(دار دارند  ياختالف معن
  

 بصورت محلول C در اين آزمايش مصرف ويتامين 
در حاليكه .  سودمند باشدCBHهاي  توانست در بهبود پاسخ

مصرف همراه خوراك اين ويتامين با همان مقادير اثر 
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بنابراين مصرف .  نداشتCBHبر ) >۰۵/۰p(داري  معني
د در هاي موجو تنشتواند در كاهش   ميCمحلول ويتامين 

در ) ۱۹۹۵(مك كي و هاريسون . سطح مرغداري موثر باشد
 در برطرف Cبررسي نشان دادند كه مصرف محلول ويتامين 

 حرارتي سودمند است اما استفاده تنشنمودن اثرات مضر 
  .اين ويتامين به همراه خوراك آن اثرات را ندارد

 نتايج اين بررسي : بر ايمني همورالCاثر ويتامين
ه پس از واكسيناسيون بر عليه بيماري برونشيت، نشان داد ك
 روز بعد از ۶بادي توليدي بر عليه اين بيماري  تست آنتي

 روز، ۱۲واكسيناسيون، تفاوت چنداني نداشت اما بعد از 
 ۵۰۰بادي در گروههاي مصرف كننده  ميزان توليد آنتي

 دار  بصورت محلول افزايش معنيC ويتامين ppm ۱۰۰۰و
)۰۵/۰p< (گروه دريافت كننده . ن دادندنشاppm۱۰۰۰ 

 بصورت محلول، باالترين ميزان تيتر آنتي بادي Cويتامين 
 )۱۹۹۴(توكام و همكاران . را بر عليه برونشيت نشان داد

 توليد آنتي بادي C ويتامين ۵۰۰ppmدريافتند با مصرف 
كوركه و همكاران  مك. بر عليه برونشيت افزايش مي يابد

تواند فعاليت   كه اسيد اسكوربيك مينشان داد) ١٩٨٠(
 را افزايش دهد و منجر به افزايش توليد Bهاي  لنفوسيت

هاي ايمني همورال تعريف  بادي شود كه با بهبود پاسخ آنتي
  .شود مي

 بررسيها در خصوص نيوكاسل نشان داد كه گروه 
 بصورت محلول C ويتامين ppm۱۰۰۰دريافت كننده 

 روز بعد از واكسيناسيون نشان ۱۲ و ۶باالترين تيتر را در 
هر چند در اين خصوص مصرف همين ميزان ويتامين . دادند

C۰۵/۰(دار  بصورت خوراكي افزايش معنيp< ( تيتر آنتي
وراپل ). ۶جدول ( روز ايجاد نمود۱۲بادي نيوكاسل را بعد از 

 ppm۸۰۰نشان دادند كه با افزايش ) ۲۰۰۰(و همكاران 
بادي بر عليه  ان توليد آنتي به خوراك ميزCويتامين 

 و ۴۰۰، ۲۰۰يابد در حاليكه سطوح   نيوكاسل افزايش مي
۶۰۰ ppmآنها در بررسيهاي پاتولوژي .  اين اثر را نشان نداد

 C ويتامين ppm۸۰۰و ميكروسكوپي دريافت كه دريافتند 
باعث افزايش اندازه لوبولهاي درون بورس فابرسيوس 

نتوانست اين اثر را ايجاد شود در حاليكه سطوح ديگر  مي
بهبود پاسخ هاي ايمني ) ۲۰۰۰(آماكي و همكاران . نمايد

 Cهمورال را در جوجه هاي گوشتي بر اثر مصرف ويتامين 
ناشي نقش اين ويتامين در كاهش كورتيكوسترون پالسما و 

 وزن اعضاي شگردش بهتر آنتي بادي در بدن،  افزاي
زايش مقاومت اعضاي لنفوييدي بويژه بورس فابرسيوس و اف

  .لنفوييدي ناشي از كاهش پر اكسيداسيون مرتبط مي دانند
  

بر ميزان  تيتر ) ppmبر حسب (C اثر مكمل ويتامين ‐۶جدول 
و ) log10بر مبناي(آنتي بادي بر عليه برونشيت به روش االيزا 

  روز بعد از واكسيناسيون۱۲ و log  (۶  بر مبناي(نيوكاسل 
متغير  نيوكاسل برونشيت

   روز۱۲ روز          ۶  روز۱۲ روز          ۶  تيمار
  b ۶۷/۳  C ۴  C ۷۶/۳  ۵۱/۳  شاهد

  b ۶۶/۳  C ۴  C۸۶/۳  ۵۱/۳  ۵۰۰خوراك 
  a ۷۱ / ۳  b ۵۸/۴  a ۱۴/۵  ۵۲/۳   ۱۰۰۰خوراك 
  a ۷۱/۳  a ۰۶/۵  b ۸۶/۴  ۵/۳  ۵۰۰محلول

  a ۷۴/۳  a ۹۴/۴  a ۳۶/۵  ۵۳/۳  ۱۰۰۰محلول 
  ۰۸۵/۰  ۰۷۶/۰  ۰۱۰۷/۰  ۰۱۰۶/۰ خطاي استاندارد

در هر ستون اعدادي كه داراي حروف مشابه نيستند با يكديگر 
  )>٠٥/٠p(دار دارند  اختالف معني

  

بطور كلي از نتايج اين پژوهش اين طور استنتاج 
در  بهبود صفات C شود كه سطوح مكمل  ويتامين  مي

 است پاسخ هاي ايمنولوژيك مرغان گوشتي موثر توليدي و
تحقيقات بيشتر در شرايط  . آن مفيدتر استو سطوح محلول

  .رسد مرغداريهاي ضروري به نظر مي
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