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 دهیچک     
یمنی، و و ا یالتهاب یها شاخص یبرخبر  308سویه تجاری راس  مرغ مرغ خزک به تخم زرده تخمدر این پژوهش، اثرات تزریق 

مرغ بارور سویه  تخم 250منظور تعداد  به ایندر بافت روده و کبد نتاج بررسی شد.  Zo-1و یا  TNF-αهای  نیز بیان نسبی ژن

طور تصادفی به دو گروه آزمایشی یكسان شامل گروه آزمون )تزریق زرده خزک( و گروه شاهد )تزریق زرده راس( هب 308راس 

 21-28های التهابی در سنین  ها در شرایط یكسان استاندارد تحت برخی چالش تخصیص داده شدند. پس از تفریخ، جوجه

 برای و آوری جمع 42 و 10 روزهای در پرندگان بافت یا و خون های نمونه. افتندی پرورشروزگی برای مدت شش هفته 

در  TNF-αموردنظر بررسی شدند. نتایج نشان داد که ترکیبات زرده خزک سبب کاهش بیان سیتوکین التهابی  پارامترهای

بادی طبیعی  تزریق زرده خزک سبب افزایش میزان تیتر آنتی . در مقایسه با گروه شاهد،P)<05/0)های کبد و روده نتاج شد  بافت

IGA های اولیه و ثانویه بر ضد گلبول قرمز گوسفندی  بادی و تیتر آنتی(SRBC) و کاهش غلظت سرمی پروتئینCRP   و آنزیم

 یةسو یها مرغ تخمزرده زک به خ یبوم یها مرغ زردة تخم یقپژوهش تزر ینا یجبر اساس نتا. P)<05/0)شد  در نتاج ALTکبدی 

 شود. های کبد و روده نتاج در بافت TNF-αالتهابی   مؤثری سبب کاهش میزان بیان سیتوکین طور بهتواند  می 308 راس یتجار
 

 .خزک مرغ مرغ، تخم زرده ،یمنیا گوارش، دستگاه التهاب ،یعیطب یها یباد یآنت :ها کلیدواژه
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 مقدمه

 عملكرد افت سببدر طیور  صفات رشد برای انتخاب

 که است شده داده نشان کهیطورهب شود؛یم یمنیا سامانه

 با مواجهه زمان در عیسر رشد نرخ با یهاهیسو

 با سهیمقا در یترفیضع یمنیا پاسخ یطیمح یها چالش

 سامانه عملكرد کارایی افت. [22] دارند یبوم ینژادها

 یبازده بر یاگسترده یمنف تبعات تنها نه وریط یمنیا

 یمنف عوارض بلكه دارد، یپرورش یها سامانه یاقتصاد

های طیور بر  ها در گلهبیوتیکزیاد آنتی مصرف از یناش

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

 ناشناخته یادیز حدود تادر افت عملكرد ایمنی  مؤثر

 یسازوکارها یبرمبنا ییها هینظر وجود نیا با باشند؛یم

 توازن یتئور یمبنا بر عمدتاً که اندشده شنهادیپ یتكامل

(Trade-Off Theory )[.24] هستند استوار  

 شیافزا یبرا انتخاب که اندکرده گزارش پژوهشگران

 شیافزا به منجر یگوشت یهاجوجه در رشد نرخ زانیم

 یهاپاسخ بروز دیتشد زین و آزاد یهاكالیراد دیتول زانیم

 شودیم پایین رشد نرخ با یهاجوجه با سهیمقا در یالتهاب

 بر داللت ریاخ یهاپژوهش جینتا رابطه نیا در. [5]

 سیتوکین خاص طور به و یالتهاب یهانیتوکیس تیاهم

TNF-α یكپارچگی نیز و عملكرد در اختالل بروز در 

( Intestinal barrier integrity) روده حفاظتی ساختار

 نسبت روده یدفاع سد یرینفوذپذ زانیم شیافزا. دارند

 مؤثرهای ژن انیب یالگو رییتغ واسطهبه زایماریب عوامل به

در حفظ ساختار یكپارچه سد دفاعی روده نظیر پروتئین 

(Zonula occludens) ZO-1 تواند در نهایت منجر به  می

. [17]های عمومی( گردد  بروز اندوتوکسمی )عفونت

ی سد دفاع یرینفوذپذ یزانم یشافزااندوتوکسمی ناشی از 

 در یهموستاز یسازوکارها کاراییدلیل تضعیف هب روده

 سامانه عملكرد یرو یاگسترده یمنف یامدهایپ بدن،

 .[6،8] دارد کبد رینظ یداخل یها ارگان کارکرد زین و یمنیا

 در یالتهاب یهاپاسخ بروز در مؤثر عوامل جمله از

. است هانیمنوگلوبولیا یسرم غلظت بودن پایین روده

 هانیمنوگلوبولیا با هیتغذ که اندکرده گزارش پژوهشگران

 در مؤثر ینقش هانیمنوگلوبولیا یاهرگیس قیتزر ای و [20]

 و گوارش دستگاه یهموستاز ،یمنیا سامانه تیفعال کنترل

 دستگاه یالتهاب یهاپاسخ بروز زانیم شدت فیتخف زین

 نقش اهمیت عالوههب. [21 ،20] دارند گوارش

 و یمنیا سامانه تیفعال کنترل در یمادر یهانیمنوگلبولیا

 به نتاج در روده بافت یالتهاب یهاپاسخ بروز کنترل زین

 شده داده نشان راستا نیا در. [13] است دهیرس اثبات

 طبیعی هایبادیآنتی یاصل منبع مرغتخم زرده که است

 یمادر أمنش با IgM, IgY, IgA)( هایایمنوگلوبولین شامل

 تكامل عدم واسطههب ها،ایمنوگلوبولین از دسته این. باشدمی

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

 برابر در متولد تازه پرندگان محافظت در ایکنندهتعیین نقش

 ایمنی سامانه نیتكو در مؤثر ینقش بلكه دارند، مارگرهایب

 [.21 ،16 ،11] دارند وریط گوارش دستگاه

 بروز در یاودهر های التهاب تیاهم به توجه با لذا

 سامانه تیفعال یرو آن یبعد اثرات و یاندوتوکسم

 بواسطه ینژاد یهاتفاوت از یبخش است ممكن ،یمنیا

 دستگاه در یالتهاب یهاپاسخ بروز کنترل یرو نژاد اثر

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

 کنترل در مرغ تخم زرده ترکیبات خاص طور به و یمادر

 از هدف ،[21 ،16] وریط در نتاج یمنیا و رشد عملكرد

مادری در کنترل بیان  اثرات نقش یابیارز پژوهش نیا

مرغ های التهابی و ایمنی نتاج با تزریق زرده تخم نماگر

 بود. 308بومی خزک به زرده تخم سویه راس 

 

 ها روش و مواد

، تهیه شده 308 راس سویه بارور مرغ تخمعدد  250 تعداد

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

 گروه و( راس سویه زرده قیتزر) کنترل یشیآزما گروه دو

. شدند داده اختصاص( خزک نژاد زرده قیتزر) آزمون

 خاص یها دام پژوهشكده از خزک نژاد یهامرغتخم

 از یبرخ اثرات لیتعد منظوربه. شدند هیته زابل دانشگاه

 و رهیج سن، رینظ مرغتخم باتیترک یبررو مؤثر عوامل

 سن متوسط با یها مرغتخم از ،یطیمح عوامل ریسا زین

تخم مرغان استاندارد رهیج با شده هیتغذ هفته 38-34

. شد استفاده شدههیتوص طیشرا در افتهیپرورش گذار

 بروز کنترل بر زرده باتیترک تأثیر یبررس منظوربه

 راس هیسو یهاجوجه در یمنیا و یالتهاب یهاشاخص

 زرده هفت زین و خزک مرغتخم زرده هفت تعداد بیترتبه

 و قیتزر از یناش تنش اثرات لیتعد یبرا) راس مرغتخم

 یرو بر دهیسف به زرده نسبت راتییتغ از یناش تبعات زین

 تینها در و مخلوط گریكدی با ،(ها نیجن نیتكو ندیفرآ

 به قیتزر روند لیتسه یبرا حاصل یها زرده مخلوط

 برای. شدند یساز قیرق سترون آب با کی به سه نسبت

 ونیانكوباس از قبل ،(مرغتخم زرده) یشیآزما ماده تزریق

 درصد 70 اتانول الكل با ها مرغتخم وارهید ابتدا ها، مرغ تخم

 مرغ،تخم وارهید در سوراخ جادیا از پس و ضدعفونی

 با راس ای خزک شدهقیرق زرده از تریكرولیم 400 مقدار

 18سر سوزن نمره  و یترلیلیم 10 یها سرنگ از استفاده

 ای آزمونهای گروه  مرغ به کیسه زرده هر یک از تخم

 مذاب پارافین وسیلههب شده ایجاد منفذ. شد قیتزر کنترل

 دستگاه) یکشجوجه دستگاه به هامرغ تخم و مسدود

( رانیا -نینو کرچ کیاتومات تمام تایی 168 کشیجوجه

 . شدند منتقل

 شدهخیتفر یها جوجه ،یکش جوجه دوره انیپا از پس

 و منتقل زولهیا اتاق به آزمایشی گروه هر به متعلق روزهیک

. افتندی پرورش كسانی طیشرا در یهفتگ شش سن تا

 به ها جوجه ورود روز در ینگهدار سالن حرارت درجه

 آن از پس و میتنظ گراد یسانت درجه 34 یدما در اتاق

 صورتبه یپرورش یشنهادیپ اصول براساس جیتدربه

 دوره در سالن طوبتر انمیز. [1] افتی کاهش یهفتگ

 برنامه. شتدا ننوسا صددر 55 تا 35 منهدا در ورشپر

 ییروشنا صورتبه هچ از پس اول روز سه یبرا ینور

 ساعت 23 صورتبه پرورش دوره ماندهیباق یبرا و دائم

 رهیج. شد اجرا و میتنظ یخاموش ساعت کی و ییروشنا

و خوراک دام ) آماده استاندارد خوراک شامل استفاده مورد

 یهادوره یبرا شدهمتوازن ،گلستان( -بنفش تپهطیور 

روزگی(، آغازین  پیش آغازین )تا هفت شامل یسن مختلف

روزگی و  15تا  8از  1جیره آغازینزمان مصرف )

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

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

در  صورت آزادانه در طی دوره در اختیار پرندگان بود.به

های التهابی در  سخبروز پا یمنظور القاروزگی به 21سن 

بافت روده از دز باالی واکسن کوکسیدوز )دو برابر دز 

صورت محلول در آب آشامیدنی استفاده شد استاندارد( به

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

کننده و تهویه سالن در طی روزهای روده، سامانه خنک

 و خاموش( 12-18 های ساعتساعت ) 6مدت به 21-28

 ینگهدار( C1±31°)یگرمائ تنش طیشرا در هاجوجه

 . شدند

عوامل مادری بر سطوح  تأثیر بررسی برای

 دوره 10 روز های طبیعی در سرم خون نتاج، در بادی آنتی

 طور به آزمایشی گروه هر از جوجه سه تعداد پرورش

شد.  انجام بال سیاهرگ از گیری خون و انتخاب تصادفی

 غلظت تعیین نماسرم، تا ز یپس از جداساز

 ادسانتیگر جهدر -20 یدما در هانمونه هاایمنوگلوبولین

 ایمنی، سامانه پاسخ بررسی منظور. بهشدند نگهداری

 زمان در پژوهش مورد پرندگان در بادیآنتی تیتر تغییرات

 بررسی شد.  SRBCچالش 
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 انرژی و ترکيب شيميايی جيره. 1 جدول

 پایانی رشد 2آغازین 1آغازین پیش آغازین ترکیب

 2950-3000 2935 2900 2865 2860 کیلوگرم( در)کیلوکالری  متابولیسمی انرژی

 17-5/17 18 19 5/20 5/21 (درصد) خام پروتئین

 4 08/3 30/3 45/3 55/3 ( )درصد(حداکثر) خام فیبر

 85/0 98/0 01/1 05/1 05/1 )درصد( کلسیم

 42/0 47/0 48/0 5/0 5/0 )درصد( دسترس قابل فسفر

 16/0 16/0 16/0 17/0 17/0 )درصد( سدیم

 20/0 20/0 20/0 20/0 23/0 )درصد( کلر

 38/0 40/0 44/0 50/0 59/0 )درصد( یونینمت

 67/0 75/0 81/0 88/0 92/0 )درصد( سیستین+  متیونین

 87/0 93/0 05/1 15/1 2/1 )درصد( لیزین

 93/0 97/0 04/1 15/1 33/1 )درصد( آرژنین

 57/0 60/0 64/0 71/0 82/0 )درصد( ترئونین

 2/1 2/1 5/1 5/1 5/1 )درصد( لینولئیک اسید

 88 88 88 88 88 )درصد( خشک ماده

 
، در SRBCعلیه  ایمنی پاسخ گیری برای اندازه

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

گوسفندی  قرمز )گلبولSRBC درصد  10سوسپانسیون 

 یقاز طرستریل( ا سالین فسفات بافر در شدهرقیق

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

 طریق از پرندگان همان خون از سیسی یک مقدار یقتزر

داریخچال یفیوژسانتر از استفاده با و آوریجمع بال ورید

Eppendorf 5810R, Germany)(برای ها، نمونه 

با دور  یقهدق 15مدت بهدرجه  4 یدما در سرم جداسازی

 پادتن میزان پایان در. شدند سانتریفوژ یقهدر دق 3000

 با گوسفند قرمز گلبول سوسپانسیون علیه شدهتولید

قیقر)روش  میكروتیتر هماگلوتیناسیون روش از استفاده

 SRBC علیه بر بادیآنتی عیار. شد تعیین( لیامتو زیسا

 که رقتی نرخ بیشترین برای دو، مبنای در لگاریتمبراساس 

 .شد بیان دهد،می نشان را کامل آگلوتیناسیون

خونی و نیز آنالیز بیان ژن در  های متابولیت تعیین برای

 پس روزگی( 42مایش )آز دوره نپایا های هدف در بافت

گروه آزمایشی تعداد سه  هر از ،گرسنگی ساعت سه از

 های نمونه. ب و کشتار شدندنتخاا تصادفی طور بهجوجه 

 RNA تجزیه از جلوگیری برای و آوری جمع روده و کبد

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

 شدند. سرم نگهداری و منتقل -80 با دمای فریزر

 نمونهها تمامی. شد اجد ژسانتریفیو توسط نخو ینمونهها

 -20 یماد با رفریز در خونی یها نجهـسافر تعیین نماز تا

 بیوشیمیایی یسنجههاافر. شدند ارینگهد ادسانتیگر جهدر

آسپارتات ) ASTهای کبدی نزیمآ فعالیت شامل مسر

 ALP، (ینوترانسفرازآم ین)آالن ALTینوترانسفراز(، آم

 CRP (C-reactive ، پروتئینلبومینآ ،فسفاتاز( ینلكالآ)

protein) های و ایمنوگلوبولینIGM  وIGA  روشبه 

 طبق نموآز رسپا شرکت یکیتها سیلهوبه فتومتری

با استفاده از دستگاه کیت  هر به طمربو لعملراستود

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

شامل  یدسف یهاگلبول ی. شمارش افتراقشد یگیرازهندا

 بعداز طریق تهیه گسترش خونی و  یتلنفوسو  هتروفیل

انجام و  رینو پسكوومیكر یرز در گیمسا یمیزآ نگر از

  محاسبه شد. لنفوسیت به هتروفیل نسبت

نسبی یان ب یالگو بر یق زرده خزکتأثیر تزر یبررس برای

های روده تام بافت RNA، ابتدا -αZO-1, TNF هایژن

با استفاده از محلول  های آزمایشی نمونه کبد )ژژنوم( و

RiboExTM LS (GeneAll Biotechnology Co, LTD, 

Seoul, Korea) شد.  پیشنهادی استخراج طبق دستورالعمل

 کیت ، با استفاده ازRNA هایاز نمونه cDNA سنتز

HyperscriptTM One-step RT-PCR Mastermix. 

(GeneAll, Seoul, Korea) از  یپس از افزودن مخلوط و

 دیونیزه آب ،Oligo (dT) وRandom hexamer  یآغازگرها

 ییبرنامه دما یو بر اساس الگو µL25در حجم  RNAو 

( انجام شد. پس از یک ساعتمدت درجه به 55) یشنهادیپ

 یهثانو یبردن ساختارها یناز ب یبرا ونیاتمام زمان انكوباس

در  یقهمدت پنج دق یبرا cDNA یحاو یهایوبمانده تیباق

جهت  .ندشد سرعت روی یخ منتقلبهانكوبه و  95 یدما

اختصاصی پس از  یآغازگرهاهای هدف از ارزیابی بیان ژن

 (.2)جدول   شد استفاده ،NCBIشده در مقایسه با توالی ثبت

میكس آماده از مسترهای هدف با استفاده  ژن نسبی بیان

5x Hot FIREPOL Eva Green qPCR Mix  .بررسی شد

براساس دستورالعمل پیشنهادی، اجزای واکنش شامل 

و مستر  cDNAونیزه، های رفت و برگشت، آب دی پرایمر

 ,Master mix: 4µl, cDNA: 1µl) های معین میكس به نسبت

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

تكثیر نواحی هدف براساس برنامه  های مربوط به واکنش

-Corbett Rotorدستگاه شده با استفاده از سازی دمایی بهینه

Gene 3000   ها،  (. پس از پایان واکنش3انجام شد )جدول

CT در هدف و رفرنس هایهای خام مربوط به بیان ژن 

 هایژن نسبی بیان و ثبت کنترل و آزمون هایگروه های نمونه

، β-actin) مرجع هایژن ژئومتریک میانگین به نسبت هدف

18sRNA2روش ( به^(-ΔΔCt)  برای بررسی  شد.محاسبه

 Real-Time هایواکنشمحصوالت  ها، واکنشصحت انجام 

PCR شده با ژل رد  یزیآمرنگ درصد دو آگارز ژل برروی

(Gel Red )شد بارگذاری. 

اطالعات مربوط به  ی)به استثنا هاداده کلیه درنهایت

 یافتهیمتعم یخط یالگوها رویهاستفاده از  با( CRPفاکتور 

(GLM) آماری  افزارنرمJMP تجزیه و  1ای مدل آماری بر

شدند. حداکثر میزان  یسهمقا LSDها با آزمون  یانگینم

 .شد گرفته درنظردرصد  5نوع اول  احتمال خطای

 Yij=μ+Ti+eij(                                         1رابطه 

شده در گیریمقدار رکورد اندازه ،Yijدر این رابطه، 

اثر تیمار تزریق  ،Tiمیانگین کل؛  µام، iام از تیمار jتكرار 

 توزیع)با اثرات تصادفی خطاهای آزمایشی ،eijزرده و 

مورد  یهاژن یانب یالگو ینب ی( هستند. همبستگنرمال

 شد. یبررس Hoeffding's Dبا استفاده از آماره  یبررس

 

 ,ZO-1, TNF-α , β-actin 18S rRNA های ژن تکثير برای استفاده مورد آغازگرهای مشخصات. 2 جدول

 ژن (´3→´5)یمرپرا  ژن بانک ثبت شماره (باز)جفت قطعه اندازه

71 GU230788.1 
GCCCTTCCTGTAACCAGATG 
ACACGACAGCCAAGTCAACG 

α-TNF 

131 XM_413773 
CTTCAGGTGTTTCTCTTCCTCCTC 
CTGTGGTTTCATGGCTGGATC 

1-ZO 

125 NM_205518.1 AGACATCAGGGTGTGATGGTTGGT 
TCCCAGTTGGTGACAATACCGTGT actin-β 

312 AF173612.1 
GACTTGCCTCCAATGGATCCTC 
TAGATAACCTCGAGCCGATCGCA 

18S rRNA 

http://pishgambc.com/index.php?route=product/product&path=77_97_115&product_id=84
http://pishgambc.com/index.php?route=product/product&path=77_97_115&product_id=84


 ی، فرزانه بازماندگان شميلیزند یواله، ناهيد کريم یوفا یمهد

 

 1397 زمستان  4شماره   20دوره 

518

 ZO-1, TNF-α, β-actin, 18S rRNA  یها ژن يرتکث یبرا Real time PCR واکنش زمانی و دمايی شرايط. 3جدول

 چرخه تعداد (یه)ثان زمان ژن -(گرادیدما )سانت چرخه مراحل

 1 900 95 اولیه واسرشت

 20 95 یهواسرشت ثانو

 الگو به آغازگرها اتصال 55

°C58-β-actin 25 

°C58-TNFα 25 

°C60-ZO-1 25 

°C6218sRNA- 25 

 30 72 سازیطویل

 درجه یک ثانیه پنج هر درجه، 99 تا درجه 55از دما یشافزا ذوب منحنی ترسیم

 

 CRP یفاکتور التهاب یاطالعات مربوط به سطح سرم

عدم  –N) یشامل چهار سطح منف یفیک یر)متغ

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

 یونرگرس یه+(( با استفاده از رو3) شدید التهاب و

 کایمربع آزمون توسط یجشد. نتا یزچندگانه آنال یکلجست

 نظر در داریمعن  05/0کمتر از  P یرشدند. مقاد یسهمقا

 .شد گرفته

 

 بحث و جینتا

سرم نداشت  IGMتزریق زرده خزک اثری بر تیتر 

(05/0P> ولی ،) سبب افزایش میزان تیترIGA سرم شد 

(05/0P< 4؛ جدول). 

 

 عدم زمان در یبادیآنت تريت بر زرده قيتزر تأثير. 4 جدول

 1یگوشت یهاجوجه خون سرم در ژنیآنت با چالش

 (mg/mL) یبادیآنت تریت ماریت
IGM IGA 

 b075/0±429/0 489/0±276/0 (راس زرده قیتزر) کنترل

 a111/0±679/0 502/0±263/0 (خزک زرده قیتزر) آزمون

P-value 956/0 032/0 

 .شد انجام یروزگ 10 سن در یعیطب یهایبادیآنت تریت یابیارز. 1

a-b ها میانگین: تفاوت (± SEMبا حروف نامشابه )  است دارمعنیدر هر ستون

(05/0P<.) 

بادی های طبیعی از جمله عوامل  غلظت سرمی آنتی

باشد مانی طیور می بر روی سالمت، عملكرد و زنده مؤثر

مرغ های تخم . نژاد بر میزان ذخیره ایمنوگلوبولین[25 ،21]

های نتاج، مؤثراست  و نیز سطح سرمی ایمنوگلوبولین

میزان  اند که گزارش کرده پژوهشگرانکه یطور به؛ [11]

های  در سرم جوجه IGM ،IGGهای طبیعی بادی تیتر آنتی

نژادشده  های آمیخته و یا اصالح بومی در مقایسه با جوجه

 عالوه همبستگی بین غلظت سرمیه. ب[25]باشد  باالتر می

های زرده و  های مادری، ایمنوگلوبولین ایمنوگلوبولین

های طبیعی سرم نتاج  سطح سرمی غلظت ایمنوگلوبولین

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

 یهایبادیآنت عمر مهین که اندکرده گزارش پژوهشگران

 رشد نرخ زین و یبادیآنت نوع از یتابع نتاج سرم در یمادر

که در حیوانات با نرخ رشد آهسته یطور به است، نتاج

 .[11، 7]عمر باالتری دارند  های مادری نیمه بادی آنتی

 مرغ تخم زرده قیطر ازهای مادری در طیور که  بادی آنتی

های دستگاه  با کاهش عفونت شوندیم منتقل نتاج به

زا سبب بهبود نرخ رشد و  گوارش و نابودی عوامل بیماری

ها نقشی بادی؛ این آنتی[16 ،15] شوند می ضریب تبدیل

های التهابی، جایگزینی  کلیدی در کاهش میزان بروز پاسخ

باکترهای دستگاه گوارش، افزایش تعداد انواع خاصی از 
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 های التهابیهای لنفوئیدی مؤثر در کنترل بروز پاسخسلول

Type 3 innate lymphoid cells (ILC3)های ( در بخش

ه گوارش و نیز تقویت ساختار یكپارچه مختلف دستگا

 .[13 ،10]دفاعی روده دارند 

 طور بهشده، ییهای شناسا در بین ایمنوگلوبولین

نقشی کلیدی در  IGM و IGAهای  خاص، ایمنوگلوبولین

کنترل تكوین و تنظیم فعالیت سامانه ایمنی دستگاه 

 در یمهم نقش IgAایمنوگلوبولین . [2]گوارش دارند 

 یپوشش هیال یهاسلول زین و یمخاط یهاهیال محافظت

زا عوامل بیماری برابر در موکوسی هیال ریز در موجود

های  ژن با آنتی واسطه قابلیت اتصالهب IGMدارد و 

ی یشناسا ،ها ویروس یا و ها باکتری نظیرواالنت  پلی

 سازی قابلیت فعالهم چنین های اکسیدشده و  توپ اپی

 سرکوب زین و یریجلوگ در یدیکل ینقش کمپلمان سامانه

پژوهشگران  .[21 ،20] کندیم فایا یالتهاب یهاپاسخ

کلونال غنی از  های پلی اند که ایمنوگلوبولین گزارش کرده

IgM/IgA  ی در حفاظت میزبان در برابر مؤثرنقش

 .[20 ،19]دارند اندوتوکسمی 

مرغ سویه  در این پژوهش، تزریق زرده خزک به تخم

در  TNF-αدار بیان ژن  سبب کاهش معنی 308راس 

. (5 جدول ؛>05/0P)های روده و کبد نتاج شد بافت

 انیب بر خزک زرده قیتزر تأثیر کهاین وجود با همچنین

ZO-1 انیب نیانگیم اما نبود، داریمعن ZO-1 گروه روده در 

 کنترل گروه با سهیمقا در( آزمون گروه) خزک قیتزر

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

دار  های مورد بررسی داللت بر وجود همبستگی معنی ژن

های روده و کبد و نیز در بافت  TNF-αبین سطح بیان ژن

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

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

در بافت روده  TNF-αو  ZO-1داری بین بیان  معنی

های  در این پژوهش منحنی ذوب کلیه ژن .مشاهده نشد

دست آمد که داللت بر قله بهصورت تکمورد بررسی به

داشت  Real-Time PCRهای  اختصاصی بودن واکنش

 Real-Timeالكتروفورز محصوالت عالوه ه(. ب1)شكل 

PCR ها  صحت اختصاصی بودن واکنش ل آگارزبرروی ژ

 (.2را تأیید کرد )شكل 

 اختالل یاروده یها التهاب بروز در مؤثر عوامل جمله از

. [18 ،13] باشدیم گوارش دستگاه یمنیا سامانه عملكرد در

 TNF-α یالتهاب نیتوکیس که اندکرده گزارش پژوهشگران

 1نینترلوکیا رینظ یالتهاب یفاکتورها یالقا واسطهبه تواندیم

(IL-1) دیاکس کیترین و (NO) محكم ساختار بیتخر سبب 

 روده یمخاط هیال یرینفوذپذ میزان شیافزا روده، كپارچهی و

-TNFعالوه به .[20 ،17]وکسمی شود اندوت بروز درنهایت و

α حفظ در مؤثر ینیپروتئ کمپلكس انیب کاهش سبب تنها نه 

( PAR3-aPKC-PAR6) روده یدفاع سد كپارچهی ساختار

 کمپلكس ساختار در یراتییتغ جادیا بواسطه بلكه شود،یم

 اتصاالت حفظ مسئول نیپروتئ انیب سرکوب ن،یوزیم -نیاکت

 یهاسلول در سیآپوپتوز یالقا زین و( ZO-1)یسلولنیب

 محكم های اتصال ساختار در اختالل بروز سبب روده،

 های پژوهش جینتا اساس بر[. 18 ،17] شود یم روده ومیتلیاپ

 بروز روده -کبد محور دوطرفه ارتباط لیدلبه شده،انجام

 مذکور، هایارگان از کی هر عملكرد در اختالل و التهاب

 زین و عملكرد در اختالل التهابی، هایپاسخ بروز سبب متقابالً

 [.23 ،6] شودیم گرید ارگان در TNF-α انیب یالگو دیتشد

 و هیاول یبادیآنت اریع شیافزا سبب خزک زرده قیتزر

، اما >P)05/0(شد  SRBCچالش  هیعل بر دشدهیتول هیثانو

بر میانگین نسبت هتروفیل به لنفوسیت نداشت  یتأثیر

)05/0P> 6؛ جدول.) 

 بروز زمان در هاتیلوکوس غالب شكل هالیهتروف

 به لیهتروف نسبت و هستند حاد یالتهاب یهاپاسخ

 تیوضع یبررس یبرا یاشاخصه عنوانهب عمدتاً تیلنفوس

 .[21] است شده شنهادیپ وانیح یكیولوژیزیف



 ی، فرزانه بازماندگان شميلیزند یواله، ناهيد کريم یوفا یمهد

 

 1397 زمستان  4شماره   20دوره 

520

1های گوشتی های کبد و روده جوجه در بافتTNF ، ZO-1های  الگوی بيان نسبی ژنبر  تأثير تزريق زرده .5جدول 
 

 )کبد( TNF-α )روده( ZO-1 )روده( TNF-α  گروه آزمایشی

 a004/0±022/0 277/0±843/0 a001/0±007/0  زرده راس(تزریق ) کنترل

 b002/0±013/0 553/0±751/1 b0003/0±002/0  زرده خزک(تزریق ) آزمون

P-value  032/0 064/0 001/0 
 .ییگرما تنش و دوزیکوکس یخوراک واکسن یباال دز با چالش از پس ؛یروزگ 42 سن در ژن انیب یابیارز. 1

a-b ها میانگین: تفاوت (± SEMبا حروف نامشابه )  دار معنیدر هر ستون( 05/0استP<.) 

 

 
 ZO-1(1-A), TNF-α (1-B), 18sRNA (1-C), β-actin (1-D)های منحنی ذوب ژن .1شکل 

 

 
 1شماره چاهک درصد.  دوژل آگارز  بر روی  β-actin, ZO-1, TNF-α, 18sRNAهای  يرشده ژنالکتروفورز محصوالت تکث .2شکل 

 یها چاهک در شدهبارگذاری محصوالت یبرا یريتکث قطعة طول. دهد یم نشان را باز جفت 100 قطعات اندازه با( Markerنشانگر )

 باز؛ جفت 71، روده بافت در TNF-α( 5) ؛باز جفت 18S rRNA، 312( 4) باز؛ جفت ZO-1،131( 3) باز؛ جفت β-actin، 125( 2) شماره

(6 )TNF-α (7) باز؛ جفت 71 کبد، بافت درβ-actin ، 125 باشدیم باز جفت. 
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 مقابل در یگوشت یها جوجه یمنيا سامانه هيثانو و هياول یهاپاسخ و تيلنفوس به ليهتروف نسبت بر زرده قيتزر تأثير. 6 جدول
SRBC قيتزر

 (Log2حسب )بر 1

  یشیآزما گروه
 به لیهتروف نسبت

 تیلنفوس
 قرمز ضدگلبول بر پادتن هیاول اریع

 (35روز) گوسفند
 قرمز ضدگلبول بر پادتن هیثانو اریع

 (42روز) گوسفند
 a527/1±567/5 a004/0±000/7 536/0±061/0  (راس زرده قیتزر) کنترل
 b577/0±333/8 b577/0±334/9 430/0±060/0  (خزک زرده قیتزر) آزمون

P-value  0972/0 0474/0 0249/0 
 .شد انجام روزگی 42 و 35 در بیترتبه رییگخون و روزگی 35 و 28 مرحلة دو در SRBC قیتزر. 1

a-b ها میانگین: تفاوت (± SEMبا حروف نامشابه )  دار معنیدر هر ستون( 05/0استP<.) 
 

 نسبت نیا که است شده داده نشان اساس نیا بر

 و باشد،یم دهایكوئیگلوکوکورت تأثیر تحت شدتبه

 هاتیلنفوس به سهیمقا در هالیهتروف یباال تعداد ن،یبنابرا

. باشدیم دهایكوئیگلوکوکورت یباال غلظت انگریب ینوع به

 هانیاندوتوکس با چالش که اند کرده گزارش پژوهشگران

 و آدرنال -زیپوفیه -پوتاالموسیه محور شدن فعال سبب

 شود،یم دهایكوئیگلوکوکورت ترشح زانیم شیافزا در پی آن

 کنترل تحت یادیز حدود تا پاسخ شدت زانیم هرچند

 پژوهشگرانهمچنین [. 21] است یجنس یهاهورمون

های  سازی جیره با ایمنوگلوبولینگزارش کردند که مكمل

مرغ، مانع از تكثیر و جایگزینی  شده از زرده تخماستحصال

های مضر در دستگاه گوارش، کاهش نسبت  باکتری

 عمق به یلیو لطو نسبت یشافزاهتروفیل به لنفوسیت، 

 یگوشت یهاجوجه لیتبد بیضر بهبود زین و کریپت

 [.16] شودیم یاکلیاشرش با افتهی چالش

 در کنندهنییتع ینقش تنها نه یمادر یهایبادیآنت

 عوامل برابر در یزندگ هیاول دوران در نتاج حفاظت

 و نیتكو روند کنترل در بلكه دارند،( هاپاتوژن) زایماریب

 یهاچالش با مواجهه زمان در نتاج یمنیا سامانه تیفعال

 که اندکرده گزارش پژوهشگران. [7،21] دارند دخالت یآت

طیور که  هایی ازنیال در یعیطب یهایبادیآنت سطح

های اختصاصی علیه بادی دلیل انتخاب برای تولید آنتیبه

ها دارند، باالتر  یماریدر برابر ب ها، مقاومت باالتریپاتوژن

 پژوهشگران قاتیتحق جینتا مقابل در. [21]باشد  می

 بر یالتهاب یهاپاسخ بروز تداوم یمنف تأثیر بر داللت

 عملكرد در اختالل جادیا واسطههب یمنیا سامانه عملكرد

 ریتكث تیقابل سرکوب زین و سیآپوپتوز یالقا ماکروفاژها،

 یکمك یهاسلول نسبت موازنه رییتغ ها،تیلنفوس در

TH1/TH2، یهاسلول انیب زانیم شیافزا Tregs 

(Regulatory T cells)  و القای پدیده خستگی در

های  . همچنین نتایج پژوهش[20، 8]ها دارند  لنفوسیت

 اختالل بروز در کبد التهاب اهمیت بر داللت پژوهشگران

 .[6] دارد یمنیا سامانه عملكرد در

 یها گروه در CRP نیپروتئ یسرم سطح پژوهش نیا در

که ارزیابی غلظت یطور به ؛(x2<05/0) بود متفاوت یشیآزما

در سرم حیوانات گروه تزریق خزک  CRPسرمی پروتئین 

از افراد  3/33در سرم  CRPداللت بر عدم شناسایی پروتئین 

 7/66+( در 1( و وجود التهاب خفیف )Nمورد بررسی )

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

در کلیه افراد مورد  CRPبیان سطوح متفاوتی از پروتئین 

 CRPپروتئین که غلظت سرمی وریط بررسی مشاهده شد، به

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

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

(05/0>x2به .) با  یسهزرده خزک به راس در مقا یقتزرعالوه

ی کبد یمآنزی غلظت سرم یزانگروه کنترل سبب کاهش م

ALT )05/0P<یغلظت سرم بر یتأثیر( شد، اما 7 ؛ جدول 

میزان غلظت سرمی و نیز  ASTو  ALP یکبد هاییمآنز

 (.7؛ جدول <05/0P( نداشتآلبومین 
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 یشيآزما یها گروه در( نيآلبوم) حاد فاز نيوپروتئ یکبد یهاميآنز تيفعال سهيمقا. 7 جدول

 یشیآزما گروه
 (U/L) یکبد یهامیآنز

 

 حاد فاز نیپروتئ

ALT AST ALP نیآلبوم (g/L) 

 072/5a 915/12±363/128 534/123±561/636  828/1±925/13±764/0 (راس زرده قیتزر) کنترل

 308/3b 811/8±952/123 494/62±826/576  256/0±251/16±661/0 (خزک زرده قیتزر) آزمون

P-value 039/0 651/0 496/0  0945/0 

a-b ها میانگین: تفاوت (± SEMبا حروف نامشابه )  دار معنیدر هر ستون( 05/0استP<.) 

 
 تواندیم یکبد یهامیآنز تیفعال زانیم شیافزا

 پژوهشگران. [9] باشد یکبد یهابیآس دهندهانعكاس

 در پی آن و( Leaky gut) روده ینشت که اند،کرده گزارش

 -کبد محور قیطر از هاپاتوژن انتقال واسطههب یاندوتوکسم

 شودیم یکبد یهابیآس زین و التهاب بروز سبب روده،

 بروز در مهمی نقش یاروده أمنش با یهانیاندوتوکس. [23]

 یالقا واسطههب کبد تیفعال عملكرد در اختالل زین و بیآس

 یکبد یهابیآس. دارند TNF-α رینظ یالتهاب یهانیتوکیس

 شیافزا ن،یآلبوم سنتز زانیم کاهش رینظ یعالئم با عمدتاً

 شیافزا زین و( CRP)ی س ماده با گرواکنش نیپروتئ سنتز

 ییشناسا ASTو  ALT یهامیآنز یسرم غلظت زانیم

 ]. 14 ،9[ شودیم

فاز  هاینیپروتئ خانواده یاعضا از CRP و نیآلبوم

زمان التهابات هستند که غلظت سرمی آنها در حاد

 نیترمهم نیآلبوم. [12] ابدیترتیب کاهش و افزایش میبه

 زمان در آن یسرم غلظت که است خون یپالسما نیپروتئ

 ،یکبد سنتز زانیم کاهش لیقب از یلیدالبه التهاب وقوع

 و گوارش دستگاه قیطر از اتالف زم،یکاتابول زانیم شیافزا

 کاهش ها،هیکل قیطر از ها نیپروتئ بازجذب در اختالل ای

 یالتهاب نیتوکیس که است شده داده نشان. [14] ابدییم

IL-1 نیآلبوم سنتز از یکبد یهاتیهپاتوس یرو تأثیر با 

 القا را CRP شامل حاد فاز یهانیپروتئ سنتز و یریجلوگ

 عوامل گرید از زین IL-6 یالتهاب نیتوکیس. ]20[ کندیم

 نیتوکیس انیب سطح. ]20[ است CRP سنتز محرک یاصل

 میمستق ارتباط ALT یسرم سطح با کبد در IL-32 یالتهاب

 نیتوکیس .[20] دارد یمنف ارتبط سرم نیآلبوم زانیم با و

 یهانیتوکیس انیب کیتحر یاصل عوامل از TNF-α یالتهاب

 [.20] باشدیم IL-32 و IL-6،IL-1 رینظ یالتهاب

 یها مرغ زردة تخم یقپژوهش تزر ینا یجبراساس نتا

 بهبود سبب راس یتجار ةیسو یهامرغتخم به زکخ یبوم

 هیثانو و هیاول یمنیا پاسخ بهبود ،IGA یعیطب یبادیآنت تریت

 مقابل در و یگوسفند قرمز گلبول ژنیآنت با چالش زمان در

 کبد ای و روده بافت در TNF-α یالتهاب نیتوکیس انیب کاهش

در زمان  نتاج خون سرم در CRP یالتهاب نیپروتئ میزان نیز و

که داللت بر اهمیت  ؛های التهابی شد مواجهه با چالش

در  یالتهاب یها پاسخ شاخص یمتنظتكاملی عوامل مادری در 

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

 است ممكنهای التهابی مادری در کاهش میزان بروز پاسخ

 انجام طریق از طیور در جنین تكوین محیط کاریدست

 سبب نهایت در مرغ، تخم زرده ترکیبات برای ژنتیكی انتخاب

 .شود طیور های گله در ایمنی سامانه عملكرد بهبود

 

 سپاسگزاری

 94-27 ی با شمارهپژوهش طرح قالب در پروژه نیا

و با استفاده از اعتبارات پژوهشی دانشگاه زابل  (پ /ط694)

 دانشگاه یپژوهش معاونت از لهیوس نیبد انجام شده است.

 را ما که یکسان همه از زین و طرح اعتبار نیتأم جهت به زابل

 .گردد تشكر و قدردانی می کردند، یاری قیتحق نیا انجام در



 کبد  ايدر بافت روده و  Zo-1و  TNF-α یها ژن انيب یو الگو یالتهاب یها پاسخ شاخص ميدر تنظ یاثرات مادر تياهم

 308سويه راس  یگوشت یها جوجه
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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. 

 

 


