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 چكيده

های سویة تجتاری   مرغ تخم ة زک به زرد یبوم های مرغ تخم ةزرد یقاثر تزر نتاج، یمنیا یستمس ینبر تکو یمادر آثار منظور ارزیابی به

 راس یةمرغ سو عدد تخم 150تعداد  بدین منظور،  های سویة تجاری راس تعیین شد. ر مرغد TLR4بر عملکرد، ایمنی و بیان ژن  راس

نژاد  تزک(   ةزرد یق)تزر II( و گروه تزریق زردة سویة راس -)گروه شاهد Iشامل گروه  ییتا75 یشیبه دو گروه آزما یطور تاادف به

. ندهفته پترور  داده شتد   ششمد   متوازن به یرةاز هچ با ج و پسکشی  وابانده  در دستگاه جوجهو برای مد  سه هفته در  یمتقس

گیری  ( اندازهیموس)کبد، بورس و ت یمنیمؤثر در ا های وزن اندا  شد. شتارک انتخاب و 42و  27 روزهای در یتاادف طور پرنده به سه

 تزک بته    ةزرد یتق . تزرشتد  یست برر یشتی آزما یهتا  در کبتد نمونته   TLR4 ژن ینستب  یانب و یوکاسلن یروسو یهعل یباد یآنت یترت و

با گتروه   یسهها در مقا در کبد جوجه TLR4ژن  یانسب  کاهش ب یزو ن یمنیرشد، پاسا ا عملکردراس سب  بهبود  یةسو یها مرغ تخم

هتای ستویة تجتاری     مترغ  بومی  زک به تختم  هایمرغ ممکن است تزریق زردة تخمپژوهش  ینا ین. بر اساس نتا(>05/0p) شاهد شد

 وز اول جنینی، سب  بهبود کارایی سیستم ایمنی مرغان سویة راس در سنین باالتر بشود.راس در ر

 .TLR4، مرغ بومی  زک، مرغ آثار مادری، زردة تخم ها: واژه كلید
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 مقدمه

در صتفا  رشتد عمتدتاً بته افتزایش      ژنتیکتی   های پیشرفت

های محیعتی و   شده در برابر تنش های اصالح حساسیت مرغ

هتای   رغتم پیشترفت   با ایتن حتال، علتی    .انجامد ا میه پاتوژن

های متؤثر در توجیته    گسترده در زمینة اصالح نژاد، سازوکار

های فیزیولوژیکی نظیر تفاو  کارایی فعالیت سیستتم   تفاو 

ایمنی در نژادهای مختلف تا حدود زیتادی ناشتنا ته مانتده    

یزیولتتوژیکی ف یا  اوصتت درگذشتتته تفتتاو . [3] استتت

نسبت  یکیژنت های به تفاو عمدتاً  ها آنعملکرد و  پرندگان

 یرا  های سال یشده ط معالعا  انجا  یننتا یول شد، میداده 

ین دوران تکتو فرایند بر ی مادر یطمحشگر   یرتأثداللت بر 

 .[13] ددوران پس از تولد داردر رشدونمو  یو حتجنینی 

هر چند اطالعتا  انتدکی در  اتوص اهمیتت آثتار      

بر فراینتد تکتوین در دوران جنینتی یتا دوران     مادری طیور 

پس از تولد وجود دارد، نتاین حاصل از معالعا  ا یتر در  

دهندة تأثیر مادر بر  اوصتیا  تختم ماننتد     پرندگان نشان

ها و  مرغ، ترکیبا  زرده، ترکی  و غلظت هورمون وزن تخم

هاست. این عوامل متعاقباً بر وزن تولد، قابلیت  بادی نیز آنتی

 اتوص در مراحتل آغتازین زنتدگی      ا و نرخ رشتد بته  بق

عالوه، شواهد حاصل  . به[16، 13] دنجوجه تأثیر زیادی دار

مترغ در   از مشاهدا  تجربی حاکی از اهمیت ترکیبا  تخم

 .[16، 5]ژنتیکی در پرندگان است  توارث اطالعا  اپی

ها، نقشتی   های سیستم ایمنی در مقابل پاتوژن کارایی پاسا

د. گتزار   نت مانی و عملکرد حیوان دار قابلیت زندهکلیدی در 

( TLRs) تتول  شتبه  یها یرندهگشده است که اعضای  انوادة 

ها  این گیرنده نقش مهمی در تنظیم فعالیت سیستم ایمنی دارد.

طتور   هتا و بته   ها و انتواع ستلول   ای از بافت در طیف گسترده

ی هتا  های ایمنی بدن مانند ماکروفاژها، سلول سلول اص در 

[. 24، 9] دنشتو  ها بیتان متی   ها و مونوسیت دندریت، نوتروفیل

 الگوهتای مولکتولی وابستته بته پتاتوژن     غالبتاً   هتا  این گیرنده

(PAMPs)     هتای   و نیز الگوهای مولکتولی حاصتل از آستی

 سلولی
(DAMPs)  شتدن   و متعاقبتاً ستب  فعتال   ی شناستای را

بتروز پاستا متناست      جهتت  مسیرهای سیگنال آبشتاری در 

عضتو عملکتردی از ایتن    ده تتاکنون   رفتته  هم د. روینشو یم

است که قابلیت شناستایی و  در طیور شناسایی شده  ها گیرنده

اتاال با تعداد وسیعی از لیگاندها نظیر سا تارهای پروتئینتی،  

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

 است TLR4  ةدگیرن، TLRsاعضای  انوادة  ترین شده شنا ته

های غنی از ماکروفاژ ماننتد طحتال،    طور عمده در بافت که به

ستاکاریدهای   شود و در شناستایی لیاتوپلی   لوزه و کبد بیان می

هتتای گتتر  منفتتی و نیتتز  موجتتود در دیتتوارة ستتلولی بتتاکتری

 . [24، 21]ها نقش کلیدی دارد  اندوتوکسین

ای در زمان اتاال به لیگانتده  TLR4شدن گیرندة  فعال

های ایمنی ذاتی و متعاقباً ایمنی  ا تااصی سب  بروز پاسا

شدن دو مسیر سیگنال درون ستلولی   واسعة فعال اکتسابی به

و  MYD88شود که یکتی وابستته بته پتروتئین آدابتتور       می

است. گزار  شده استت   TRIFدیگری وابسته به پروتئین 

شدن ایتن دو مستیر در نهایتت ستب  القتای بیتان        که فعال

هتتای التهتتابی،   ، ستتیتوکینTNFαهتتای التهتتابی نظیتتر   ژن

شتود   در سلول متی  iNOSو نیز آنزیم  Iهای نوع  اینترفرون

شدن مستیرهای   سب  فعالتوانند  می. این فاکتورها [24، 9]

 .[14]د نشتو  هتای کبتدی    د یل در آپوپتوزیس هااتوستیت 

کتارایی   پیشنهاد شده است کته بخشتی از تفتاو     ،بنابراین

 ةواستع  بته های مختلف طیتور   ین الینب پاسا سیستم ایمنی

 .[1] باشد TLR4تفاو  در عملکرد مسیر سیگنال 

های نژادی در عملکترد   بر این اساس، بخشی از تفاو 

واستعة تتأثیر نتژاد متادر روی      سیستم ایمنی ممکن است به

 نقتش کلیتدی  با توجه به مرغ باشد. لذا،  ترکیبا  زردة تخم

و نیتز   یستتم ایمنتی  ستنظیم پاستا متناست    در  TLR4  ژن

هتا، در ایتن معالعته     اهمیت بافت کبد در مقابله بتا پتاتوژن  

منظور شنا ت اهمیت آثار متادری بتر تکتوین و تکامتل      به

نتتتاج، زردة نتتژاد متترغ بتتومی  تتزک )متترغ بتتومی منعقتتة  

دلیتتل مقاومتتت بستتیار بتتاالی آن نستتبت بتته  سیستتتان(، بتته

هتای غتذایی،    های مختلف محیعتی نظیتر محتدودیت    تنش
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هتتا، بتته کیستتة زردة    ستتترس حتتاد گرمتتایی و بیمتتاری  ا

هتای   های سویة راس، سویة بسیار حساس به تنش مرغ تخم

ها، تزریتق و تتأثیر پیامتدهای تزریتق بتر       محیعی و بیماری

هتای کبتدی    ستلول  در  TLR4عملکرد، ایمنتی و بیتان ژن  

 های حاصل از انکوباسیون بررسی شد. جوجه

 

 ها مواد و روش
شده از  ، تهیه308 راس سویة بارور مرغ خمتعدد  150 تعداد

، در قال  طرحی کامالً تاادفی به هفته 35مادر با سن  ةگل

مرغ  دو گروه آزمایشی شاهد و گروه تیمارشده با زردة تخم

مترغ نتژاد  تزک از     نژاد  زک ا تاتاص داده شتد. تختم   

منظتور   تهیه شد. به اص دانشگاه زابل  یها دا  ةپژوهشکد

، جیتتره و ستتایر عوامتتل محیعتتی از   تعتتدیل آثتتار ستتن  

هفتتة تغذیته شتده بتا      38-34های با متوسط سن  مرغ تخم

پترور  یافتته در    [23]گتذار   جیرة استاندارد مرغتان تختم  

 شده استفاده شد.  شرایط توصیه

برای بررسی تأثیر زردة نژاد  زک روی فرایند تکتوین  

ترتی  تعتداد پتنن زردة    جنین و پاسا ایمنی سویة راس به

مترغ راس بتا یکتدیگر     مرغ  زک و نیز پنن زردة تخم خمت

هتای حاصتل بترای     مخلوط شد. در نهایتت، مخلتوط زرده  

تسهیل پروسة تزریق به نسبت چهار به یتک بتا آب مقعتر    

متادة آزمایشتی )زردة تختم     تزریتق  بترای سازی شد.  رقیق

 دیتوارة  نخستت  ،هتا  مترغ  کردن تختم  قبل از انکوبه  زک(،

ستاس بتا    و ضتدعفونی  درصد 70 اتانول الکل با ها مرغ تخم

هتا   مترغ  تختم  ةپوستت  در ،شتده  استفاده از سوزن ضدعفونی

 لیتری میلی 10سرنگ  از استفاده با . ساس،شد ایجاد سوراخ

میکرولیتتر از زردة   500مقتدار   18 ةدرجت  ستوزن  ستر  بتا 

میکرولیتر آب  100میکرولیتر زرده +  400شدة  زک ) رقیق

هتای گتروه تیمتار     مرغ یک از تخم مقعر( به کیسة زردة هر

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

 500ها، مقتدار   نسبت زرده به سفیده بر فرایند تکوین جنین

شتتده در آب مقعتتر  میکرولیتتتر از ترکیتت  زردة راس رقیتتق

میکرولیتتتر آب  100میکرولیتتتر زردة ستتویة راس +   400)

های گروه شاهد تزریتق شتد.    مرغ مقعر( به کیسة زردة تخم

 بته  هتا  مترغ  متخت  و مسدود مذاب پارافین اب ایجادشده منفذ

 کشی منتقل شد. ه جوجهدستگا

 شتده  هتای تفتریا   کشی، جوجه پس از پایان دورة جوجه

 انفرادی صور  به نخست آزمایشی گروه هر به متعلق روزهیک

هفتگتی   شتش  تتا و  منتقتل  پترور   ستالن  به ساس و توزین

. درجة حرار  ستالن نگهتداری در روز ورود   ندرور  یافتپ

گتراد بتود. پتس از آن،     درجة ستانتی  34ها به سالن در  جوجه

صور  هفتگی  تدرین بر اساس اصول پیشنهادی پرورشی به به

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

ی صور  روشنایی دائمی و برا سه روز نخست پس از هچ به

ستاعت روشتنایی و یتک     23صتور    باقی دورة پرور  بته 

ساعت  اموشی تنظیم و اجترا شتد. جیترة پایته بترای دورة      

تأمین مواد  ای( بر42-22روزگی( و رشد ) 21آغازین )یک تا 

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

 صور  آزادانه طی دوره در ا تیار پرندگان بود. به

 گیری و ثبت شد. فته، وزن پرندگان اندازهدر پایان هر ه

 ةقعر طریق از گیروز هفتتتتدر  B1 نیوکاسل نتتتتتکسوا

 ستتهاز  نکسیناسیواز وا بعد هفته. دو دتتتش تجویز چشمی

 لید باور طریق از مایشیآز وهرتتتتتتتتتگ هراز  هپرند قععه

 ن، و لختةاز   سر نشداجداز  پس. شد گیری انجتا   ن و

 وسیرو علیه هدتتتتولیدش تنداتتتپ راتتتعی ینتتتتعی رمنظو به

 یناستتیوناز رو  ممانعتتت از هماگلوت لتتتنیوکاس کسنوا

(HI) دورة 42و  27 روزهتتای . در[15] دتتتش دهتفاتتتسا 

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

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

 نی شتامل طحتال،  ایم سیستم با مرتبط های اندا  نسبی وزن

گیری شتد. پتس از    بورس و کبد بر اساس وزن زنده اندازه

از  یریجلتوگ  یو بترا  یآور کبد جمعهای  کشی، نمونه وزن

 یزو تا زمتان آنتال   یزفر یعسرعت در از  ما به RNA یةتجز

 شد. یمنتقل و نگهدار -80 یدما یزرن به فرژ یانب
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 . مواد خوراكی و تركیب جیرة پايه1جدول 

  وراکی )درصد(مادة 
 جیرة آغازین

 روزگی( 21)یک تا 

 جیرة رشد

 روزگی( 42تا  22)

 80/43 47/53 ذر 

 03/28 00/35 پروتئین  ا ( 44کنجالة سویا )%

 00/15 -- گند 

 01/3 89/2 گلوتن ذر 

 00/5 28/3 گردان روغن آفتاب

 37/1 47/1 کلسیم فسفا  دی

 34/1 51/1 پودر صد 

 00/1 00/1 ماسه

 34/0 29/0 کربنا  سدیم بی

 25/0 25/0 1مکمل ویتامینی

 25/0 25/0 2مکمل مواد معدنی

DL- 22/0 29/0 متیونین 

L- 19/0 12/0 لیزین هیدروکلراید 

L- 13/0 12/0 ترئونین 

 04/0 06/0 نمک

 E -- 03/0ویتامین 

 100 100 جمع

 شده مواد مغذی محاسبه

 3100 3000 ی بر کیلوگر (وساز )کیلوکالر انرژی قابل سو ت

 21/20 00/22 (%پروتئین  ا  )

 90/0 00/1 (%کلسیم )

 42/0 45/0 (%فسفر غیرفیتاته )

 00/1 10/1 (%لیزین )

 78/0 90/0 (%متیونین + سیستئین )

 75/0 82/0 (%ترئونین )

 20/0 22/0 (%تریاتوفان )

 250 250 واالن بر کیلوگر ( اکی کاتیون )میلی-تعادل آنیون

-DL- α)از  E، ویتتامین  IU2000کلستیفرول   ، کولته IU 11500( Vitamin A acetate)از  Aازای هر کیلوگر  جیره: ویتتامین   شده به های تأمین ویتامین. 1

tocopheryl acetate )IU22 ویتامین ،B12  mg60/0 ریبوفالوین ،mg4/4  نیکوتین آمیتد ،mg40    کلستیم پنتونتا ،mg 35 ( متیتل   منتادیون دی ، منتادیون

 mg125 ، اتوکسی کوئین  mg 560 ،کولین کلراید mg1، بیوتین mg 10، پیریدوکسین mg3، تیامین mg80/0، فولیک اسید mg 50/1پیریمیدینول( 

، متس )از  mg50( FeSo4.7H2O، آهتن )از  mg55(ZnO، روی )از mg65(MnSo4.H2Oازای هر کیلوگر  جیره: منگنز )از  شده به مکمل معدنی تأمین .2

CuSO4.5H20)mg8 از( ید ،Ca(IO3)2.H2O)mg8/1 سلنیم ،mg 30/0( کبالت ،Co2O3)mg 20/0مولیبدن ،mg 16/0 
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 β-actin و TLR4 های . مشخصات آغازگرهای مورد استفاده برای تکثیر ژن2جدول 

 

 β-actin و TLR4 های برای تکثیر ژن Real time PCRواكنش  زمانی و . جدول دمايی3جدول 

 تعداد چر ه )ثانیه( زمان (گراد ی)سانت دما مراحل چر ه

 1 600 95 سازی اولیة آنزیم عالف

 15 95 یهواسرشت ثانو

 20 56 آغازگرها به الگو اتاال 45

 20 72 سازی طویل

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

 

 یتان نستبی  ب یالگتو  بتر  یق زردهتزر یرثأت یبررس برای

TLR4 ،نخست RNA های آزمایشتی  ونهی نمتا  بافت کبد 

و  ستتخراج ا طبق دستورالعمل یزولبا استفاده از محلول ترا

 حاصتل از  RNA هتای  از نمونته  cDNA دنبتال آن ستنتز   به

 HyperScriptTM یتت ، بتا استتفاده از ک  یکبتد  یها نمونه

Reverse Transcriptase (GeneAll, Seoul, Korea)   انجا

هتای   گروه در TLR4ژن نسبی  یانب یزانمی مقایسة شد. برا

و  TLR4هتای   ا تااصی بترای ژن  یمرهایپراآزمایشی از 

β-actin شتتده در  ، پتتس از مقایستته بتتا تتتوالی ثبتتتNCBI 

 (.2جدول )  استفاده شد

و بتا   RT-PCR رو  بته  TLR4ژن  یبررسی بیان نستب 

. در انجا  شتد  (SYBR Green)یبرگرین استفاده از رنگ سا

 Corbettتگاه از دست  Real Time PCRهتای   انجا  واکتنش 

Rotor-Gene 3000   وSYBR Green Master Mix 

استفاده شد. طبق دستورالعمل کیت مربوط، اجزای واکتنش  

 SYBR Greenعبار  بتود از نستبت معینتی از کیتت     که 

Master Mix ،  وبرگشتت  پرایمرهای رفتت، cDNA  و آب

 ,Master mix: 4µl, cDNA: 1µlمقعتتر دوبتتار تقعیتتر )

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

شتده   اساس برنامة دمایی بهینهبر Real Time PCR واکنش 

 .انجا  شد 3معابق جدول 

، الگتتوی Real-time PCR واکتتنش  پتتس از انجتتا  

از ییتد نتتاین   أمنظتور ت  های ذوب نیتز بررستی و بته    منحنی

. استتفاده شتد  ژل آگارز  یرو PCRمحاوال  الکتروفورز 

هتای  تا  مربتوط بته بته بیتان       CTها،  نشپس از پایان واک

هتای شتاهد و کنتترل     های رفترنس و هتد  در نمونته    ژن

هتتای حاصتتل از  مقایستتة بیتتان نستتبی داده  آوری و جمتتع

و با استفاده از الگوریتم  ΔΔCtهای آزمایشی به رو   گروه

-REST® program (http://www.geneافتتتتزار  نتتتتر 

quantification.de/rest-2009.html) در [25]ا  شتتد انجتت .

برمبنتای متدل    JMPافتزار   نر  GLMها با رویة  نهایت، داده

کمتک   هتای آزمایشتی بته    آنالیز شد. میانگین گروه 1آماری 

 مقایسه شد.  >05/0pآزمون تی استیودنت در سعح احتمال 

(1  ) Yij=µ+Ti+eij 

 ژن پرایمر (´3→´5) شمارة ثبت در بانک ژن اندازة قععه )جفت باز(

111 KP410249.1 CTGACCTACCCATCGGACAC 

GCCTGAGAGAGGTCAGGTTG 
TLR4 

125 NM_205518.1 
AGACATCAGGGTGTGATGGTTGGT 

TCCCAGTTGGTGACAATACCGTGT 
actin-β 
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شتده در   گیتری  مقتدار رکتورد انتدازه    Yijدر این رابعه 

 یشافتزا  ی، میتزان درآور جوجها  )نرخ i ا  از تیمارjتکرار 

روزگتی،   14ها در فواصل زمانی معین تولد تتا   جوجه وزن

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

 eijاثتر تیمتار تزریتق زرده، و     Tiمیانگین کل،  µروزگی(، 

 مانده است.  عای تاادفی باقی

 

 نتايج و بحث

 هتای ستویة راس   غمتر   زک به تخم بومی مرغ زردة تزریق

-14درآوری و میزان افزایش وزن در سنین  بر میزان جوجه

در مقابتل،   (.4جتدول    <05/0p)روزگی تأثیر نداشتت   28

تنهتا ستب  افتزایش وزن     نته   تزک  یمرغ بوم ةزرد یقتزر

 42-28روزگتی و   14های سنی تولد تتا   ها در دوره جوجه

 42روزگی شد، بلکته ستب  افتزایش میتزان وزن نهتایی )     

 روزگی( این گروه از پرندگان در مقایسه با پرندگان گتروه 

  (.4جدول   >05/0p)شاهد شد 

هتای   مرغ منبع اصلی مواد مغذی برای جنتین  زردة تخم

هتای   طتوری کته لیایتدها، ویتتامین     در حال رشد است، بته 

محلول در چربتی و کارتنوئیتدها منحاتراً در زرده یافتت     

معالعتا  مختلتف در    در ایتن راستتا، نتتاین    [.2]د نشو می

هتا بته    رابعه با تأثیر تزریق اسیدهای آمینته و کربوهیتدرا   

مرغ، حاکی از تأثیر مابتت تزریتق ایتن دستته از      دا ل تخم

هتای حاصتل    مواد بر عملکرد، ایمنی و کیفیت الشة جوجه

. در عین حال، گزار  شده است که متادر در  [7، 6]است 

درجتة حترار    پاسا به تغییرا  محیعتی نظیتر تغییترا     

های محیعی قتادر بته    محیط، تغییر ترکیبا  جیره و یا تنش

هتتایی از قبیتتل  تعتتدیل میتتزان انباشتتت ستتعوح هورمتتون 

ورتیکوستترون و یتا   ، کتستوسترون، استروژن، پروژستترون 

. لتتذا، [16]متترغ استتت  هتتای تیروئیتتدی در تختتم هورمتتون

 یالگوهتا  یرشد و حت ین،تکوهای مؤثر در فرایند  سازوکار

. اعتقاد بتر ایتن   کند ریزی و تعیین می را برنامهنتاج  یتاررف

واسعة تأثیر ترکیبتا    است که این آثار بلندمد  احتماالً به

نتتاج در   DNAژنتیکی  گیری الگوهای اپی مرغ بر شکل تخم

کته   گتزار  شتده استت   مراحل اولیة دوران جنینی است. 

ژنتیکتتی کتته در اوایتتل دورة جنینتتی شتتکل   الگوهتتای اپتتی

گیترد، الگوهتای بیتان ژن را در مراحتل بعتدی تکامتل        می

. بتر  [11، 10]دهتد   داری تحت تأثیر قرارمتی  صور  معنا به

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

لذا تاثیر در شرایط یکسان پرور  داده شدند،  ماه مد  دو

نتته  تتزک بتته راس بتترروی عملکتترد رشتتد، تزریتتق زرده 

به دلیل اثر نتژاد  واسعه تاثیر عوامل محیعی، بلکه احتماال  به

 .برروی ترکیبا  زرده تخم مرغ است

 

در نتاج حاصل  )گرم( افزايش وزن درآوری و جوجه راس بر ةمرغ سوي تخم ةمرغ بومی خزک به زرد ة. اثر تزريق زرد4 جدول

 (انحراف استاندارد ±میانگین ) های مختلف پرورش هفته

 روزگی 42 روزگی 42-28 روزگی 28-14 روزگی 14-تولد تفریا )درصد( هفتهتیمار / 

66/50 ± 79/0 تزریق  96/9 ± 07/376 α 98/30 ± 96/818  80/36 ± 56/1096 α 38/63 ± 88/2335 α 

50/49 ± 17/1 شاهد  57/15 ± 79/316 b 11/55 ±20/697  96/61 ± 65/871 b 68/106 ±50/1927 b 

P-value 419/0  003/0  057/0  005/0  003/0  

a-b 05/0) دار است در هرستون معناها  تفاو  میانگین(p<. 



 TLR4مرغ سوية راس بر عملکرد، ايمنی و بیان ژن  ممرغ بومی خزک به زردة تخ اثر تزريق زردة تخم

 

 1396تابستان   2شماره   19دوره 
513 

بر اساس نتاین این پژوهش، تزریق زردة مرغ  زک بته  

داری بتر وزن   های سویة راس اثتر معنتا   مرغ کیسة زردة تخم

هتای زمتانی    نسبی کبد، طحال و بورس فابرسیوس در بتازه 

بتادی   آنتتی  (. هر چند عیتار 5جدول مورد بررسی نداشت )

تولیدشده بر علیه ویروس نیوکاسل حتاکی از تتأثیر مابتت    

بادی تولیدشده علیته   بر میانگین تیتر آنتی زک تزریق زرده 

کته عیتار    طتوری   ویروس نیوکاسل )ایمنی همورال( بود، به

هتای   پادتن تولیدشده علیته ویتروس نیوکاستل در جوجته    

وه حاصل از تزریق زردة مرغ بومی  زک در مقایسه با گتر 

 (.6جدول   >05/0p)شاهد باالتر بود 

های محققان نشان داد که تیموس، طحال، کبتد   گزار 

هتتای اصتتلی د یتتل در تنظتتیم  و بتتورس فابرستتیوس انتتدا 

واسعة ایفای نقش کلیتدی در   فعالیت سیستم ایمنی طیور به

ها یا تولیتد   شناسایی پاتوژن ها، اریتروسیت ثرؤفاگوسیتوز م

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

ها، بیانگر بهبود وضعیت ایمنی است،  افزایش وزن این اندا 

ای  شا اته عنتوان   بههای لنفوییدی معموالً  وزن نسبی اندا 

هتای   های غذایی، سمو  یا تنش تأثیر افزودنی ارزیابیبرای 

شتود   محیعی بر عملکرد سیستم ایمنی طیتور بررستی متی   

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

هتای   تأثیر ترکیبا   وراک، مواد افزودنی، سمو  یتا تتنش  

های مذبور و کتارایی   بستگی وزن نسبی اندا  محیعی بر هم

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

دلیل عواملی چون نتوع تیمتار یتا     ها ممکن است به گزار 

های آزمایشی یا  نهبودن نمو تنش، ترکی  مادة غذایی، پایین

گیتری باشتد. هتر چنتد علتت تتأثیر        واسعة  عای اندازه به

تزریق زرده بر کارایی ایمنی نتاج نامشخ  است، گتزار   

هتای   بادی ایمنی مادری حاصل از انتقال آنتیشده است که 

 ها و ستایر پاتیتدهای ضتدمیکروبی    مادری، لکتین، لیزوزو 

هتا   ا پتاتوژن هتا در مقابلته بت    عامل اصلی ماتونیت جوجته  

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

 

های مرتبط با سیستم ايمنی )درصد( در  مرغ سوية راس بر وزن نسبی اندام مرغ خزک به زردة تخم . اثر تزريق زردة تخم5جدول 

 روزگی 42و  27سنین 

 

 تیمار

  روزگی 42  روزگی 27

 کبد طحال بورس  کبد طحال بورس

 51/2±37/0 14/0±04/0 15/0 ±01/0 98/2 ± 30/0 08/0 ± 02/0 27/0 ± 04/0 تزریق

 42/2±13/0 15/0±03/0 17/0 ± 05/0 60/2 ± 17/0 10/0 ± 02/0 35/0 ± 07/0 شاهد

 

 بادی علیه ويروس نیوكاسل مرغ سوية راس بر تیتر آنتی . اثر تزريق زردة خزک به زردة تخم6جدول 

 1 یوکاسلنیدشده علیه ویروس لوتن تدپا یارع گروه آزمایشی

 α21/0 ± 4 شاهد

 ᵇ63/0 ± 80/4 تزریق زرده

P-value 024/0 

 عکس لگاریتم در مبنای دو رقتی که از هموگلوتیناسیون جلوگیری کرده است1

a-b 05/0) دار است در هر ستون معناها  تفاو  میانگین(p<. 
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نتتتاین معالعتتا  گستتترده در  اتتوص ارتبتتاط بتتین  

هتای   اقلیمی و پیامدهای اکولتوژیکی و نیتز پاستا   تغییرا  

تکتتاملی موجتتودا  زنتتده نظیتتر پتتراکنش، فیزیولتتوژی و  

پذیری فرایند تکتوین   مورفولوژی داللت بر اهمیت انععا 

های محیعی دارد. ایتن   در دوران جنینی در پاسا به سیگنال

کنندة احتمال افزایش قابلیت بقا در مواجه بتا   مسئله تضمین

نشدة آتتی استت. بتر استاس متدل پاستا        بینی شرایط پیش

 Predictive adaptive)بینی آدابتاسیون به شرایط آتتی   پیش

response)       مادر قادر بته کنتترل فراینتد تکتوین جنتین در

واسعة کنترل ستعوح   نشدة آتی به بینی مواجه با شرایط پیش

هتتا،  متترغ استتت، از قبیتتل هورمتتون ترکیبتتا  دا تتل تختتم

مرغ  اد مغذی و ترکیبا  ضد میکروبی تخمها و مو بادی آنتی

[8 ،13]. 

از طرفی، گزار  شده است که انتقال تجارب متادر در  

 Trans-generational immune)ها به نتاج  مقابله با پاتوژن

priming) هتا   آثار مابتی بر ایمنی نتاج و مقاومت به بیماری

دارد. در این  اوص گزار  شده است که چالش مادران 

 هتا و یتا   بتادی  ها، سب  افزایش میزان انتقال آنتتی  توژنبا پا

کته متعاقبتا   شتود   ترکیبا  ضد میکروبی به نتتاج متی   سایر

متانی نتتاج در    افزایش مقاومت و نیتز بهبتود قابلیتت زنتده    

هتا را دنبتال    های بعدی بتا پتاتوژن   هنگا  مواجهه با چالش

ژنتیکتی ناشتی از شترایط     نسلی اپتی  فرا عالوه، آثار . بهدارد

مادر، چتالش متادر بتا     محیعی مادر از قبیل وضعیت تغذیة

ها بر فرایند تکتوین و نیتز عملکترد     توکسینیا ها و  پاتوژن

هتای   واسعة تأثیر بر الگتوی بیتان ژن   سیستم ایمنی نتاج، به

اثبتا  شتده    ذاتی و اکتسابی  ایمنیمؤثر در فعالیت سیستم 

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

( Transgenerational epigenetic inheritanceژنتیکی ) اپی

راهبردی بترای  مربوط به کارایی سیستم ایمنی ممکن است 

هتای   مانی افراد در زمان مواجهه با تنش ایش شانس زندهافز

 . [8]آتی و نهایتا حفظ پایداری و ثبا  جمعیت باشد

های مورد بررسی )هتد  و رفترنس(    ژن ذوب منحنی

داللتت بتر    کته  (،1 )شتکل  آمتد  دستت  به قله تک صور  به

بتر ایتن،    دارد. عتالوه  PCRهتای   بتودن واکتنش   صیا تاا

بتر ژل آگتارز )درصتد( نیتز      PCRالکتروفورز محاوال  

  را تأییتد کترد    PCRهتای  بتودن واکتنش   صحت ا تااصی

 (.2 )شکل

 

 

 
 TLR4(B)  و  β-actin (A) های ژن ذوب منحنی .1 شکل
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های  ژن درتکثیری  ةدرصد. طول قطع 1بر ژل آگارز  β-actin (B) و  TLR4(A)های  الت تکثیری ژنمحصو . الکتروفورز2شکل 

TLR4  وβ-actin جفت باز بود. چاهک  125و 111ترتیب  بهM  نشانگر(Ladder) دهد. جفت بازی را نشان می 100 ةبا انداز 

 

 
  3شکل 

a-b 05/0) دار است استون معن ها در هر تفاوت میانگین(p<. 

 

در کبتد   TLR4بیتان ژن  نتاین حاصل از آنالیز الگتوی  

نشان داد که تزریق زردة  زک به تخم راس سب  کتاهش  

در بافتت کبتد گتروه آزمایشتی در      TLR4معنادار بیان ژن 

که نستبت میتزان بیتان ژن     طوری مقابل گروه کنترل شد، به

TLR4      در کبد گروه تزریق زرده به گتروه کنتترل برابتر بتا

 .>p)05/0) بود 235/0

موجتود   TLR4های  گیرنده اند که گزار  کرده انمحقق

 های کبدی قادر به شناستایی الگوهتای مولکتولی    در سلول

الگوهای مولکولی حاصل از  ، همچنین(PAMPs)ها  پاتوژن

هتای شتوک    نظیتر پتروتئین   (DAMPs) های ستلولی  آسی 

افتتتزایش میتتتزان تولیتتتد . [9]هستتتتند( HSPsحرارتتتتی )

راحتا  و  های آزاد در پاسا به شرایط استترس، ج  رادیکال

ها، ستب  افتزایش میتزان اکستایش فستفولیایدهای       عفونت

( نقتتش OxPLشتتود، کتته فتتر  اکسیدشتتدة آن ) ستتلول متتی

 . [21]را دارد  TLR4های  آگونیست گیرنده

هتای   بر این، گزار  شده است که بتروز ستندر    عالوه
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تنها با بروز التهابا  همراه استت، بلکته ستب      متابولیک نه

شتتود. افتتزایش  هتتا متتی مونوستتیت در TLR4افتزایش بیتتان  

هتای گتر  منفتی باعتث      نفوذپذیری روده نسبت به باکتری

در  ون و یتا غتدد لنفتاوی     TLR4های  سازی گیرنده فعال

سایکولوژیکی از دیگر عواملی است کته    های تنششود.  می

شتده   عبتارتی، گتزار    شود  بته  می TLR4سب  القای بیان 

عابی د الت دارند  -های ایمنی ها در پاساTLRاست که 

شتدن گیرنتدة    واسعة فعال به iNOSافزایش میزان بیان . [4]

TLR4 ترتی  با افزایش میزان آسی   بهDNA   میتوکنتدری

 ATPهای کبدی، افزایش فیبروز و نیز کاهش میتزان   سلول

گتزار   در مقابتل   .[14]های کبدی همراه استت   در سلول

کاریدی دیتوارة  سا شده است که مواجهه با ترکیبا  لیاوپلی

هتتا ستتب  کتتاهش حساستتیت ماکروفاژهتتا بتته      بتتاکتری

شتود،   های سیستم ایمنی متی  ها و سایر محرک اندوتوکسین

 هتتا تحمتتل بتته اندوتوکستتین کتته از آن بتتا عنتتوان پدیتتدة 

(Endotoxin toleranceیاد می ) [20، 19] شود. 

هتای   کننده گزار  شده است که القای فعالیت ممانعت

های فعالیتت فاکتورهتای    کننده ز ممانعتو نی TLR4گیرندة 

 MAPK phosphatase-1ر نظی AP-1و   NF-κBرونویسی 

های التهتابی ناشتی از    سب  کاهش بروز پاسا SOCS-1و 

. سازوکار عمل [19]شود  ساکاریدهای گر  منفی می لیاوپلی

کبدی مشخ   TLR4تزریق زرده بر کاهش میزان بیان ژن 

، TLR4مله عوامل القتای بیتان   نیست، ولی از آنجا که از ج

یت   مترتبط بتا تخر   یمولکول یالگوهاافزایش میزان انتشار 

(DAMPs)  هتتای آزاد  ناشتتی از فعالیتتت بیشتتینة رادیکتتال

(ROS/RNS-induced DAMPs،)  کاهش یا افزایش سعوح

هتتای استتتروییدی نظیتتر استتتروژن و     غلظتتت هورمتتون 

 تستوسترون است، بخشی از تفتاو  الگتوی بیتان، ممکتن    

هتای د یتل در    دلیل تأثیر مادر بر الگتوی بیتان ژن   بهاست 

 یتا  هتا، مستیرهای متابولیتک و    اکسیدان فعالیت سیستم آنتی

واستعة تتأثیر بتر فعالیتت متدیفایرهای       الگوهای رفتاری به

مترغ   های استتروئیدی تختم   ژنتیکی و یا غلظت هورمون اپی

 . [13، 10]باشد 

 کته  استت رفته نتاین پژوهش حاضتر مبتین آن    هم روی

 تتزک بتته  یبتتوم یهتتا متترغ تختتم ةزرد یتتقتزر احتمتتاالً

ستب    ینی،راس در روز اول جن یتجار یةسو یها مرغ تخم

راس  یةمرغان سو یمنی و نیز عملکردا یستمس ییبهبود کارا

شتود کته    شود. بر این اساس، پیشنهاد می میباالتر  یندر سن

 های فنوتیای نتاج نژادهای مختلتف طیتور   بخشی از تفاو 

ی نستبت و ترکیت    رو دلیل تتأثیر نتژاد بتر    ممکن است به

مترغ باشتد کته ایتن عوامتل       فاکتورهای مختلف زردة تخم

ژنتیکتی در دوران   گیری الگوهای اپی احتماالً بر روند شکل

 جنینی مؤثر است.
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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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