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  وم کشاورزیعل
  1385) 1(دهم، شماره دوازسال 

  
  
  
  
  

 هومورال های سیستم ایمنی  بر روی پاسخE و Aهای  تاثیر ویتامین
   خراسان بومیهای جوجههای تخمگذار تجارتی و  بدن در جوجه

  
  رضا بهاری کاشانی

   تهرانواحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی  گروه علوم دامیدانشجوی دوره دکتری تخصصی
  محمود شیوازاد

   تهران واحد علوم و تحقیقات،می دانشگاه آزاد اسالمیاستاد گروه علوم دا
  فریدون افتخاری شاهرودی

  استاد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
  

  چکیده
های تخمگذار تجارتی و  سیستم ایمنی جوجههومورال های  ، بر روی مولفهEو  Aهای  این تحقیق به منظور بررسی تاثیر ویتامین

آزمایش به صورت . های ایمنی، انجام گردید  جهت فعالیتآنهاای بومی منطقه خراسان و مشخص ساختن مقدار نیاز ه جوجه
المللی در کیلوگرم خوراک و ویتامین   واحد بین24000 و 18000، 12000، 6000 در چهار سطح Aفاکتوریل با دو فاکتور ویتامین 

E با چهار تکرار و پنج جوجه یکروزه بومی و لگهورن در هر , مللی در کیلوگرم خوراکال  واحد بین110 و 80، 50، 20 در چهار سطح
میزان تیتر آنتی بادی علیه گلبول قرمز گوسفند با روش هموآگلوتیناسیون و تیتر آنتی بادی علیه آنتی ژنهای . تکرار، انجام گرفت

میزان آنتی بادی علیه . گیری قرار گرفتند د آزمایش و اندازهویروسهای آنفلوانزا و نیوکاسل با روش ممانعت از آگلوتیناسیون مور
داری تحت تاثیر اثرات اصلی و متقابل  گلبول قرمز گوسفند، آنتی بادی علیه ویروسهای آنفلوانزا و نیوکاسل، به شکل معنی

 و در یافت ایمنی نیز افزایش  مقدار پاسخ سیستمEو  Aهای  با افزایش میزان ویتامین). >05/0p( قرار گرفت Eو  Aهای  ویتامین
المللی   واحد بین24000های سیستم ایمنی اندازه گیری شد اما در سطح   بهترین پاسخAالمللی از ویتامین   واحد بین18000سطح 

  واحد بین المللی در کیلوگرم خوراک 80 در سطح  Eویتامین .  در خوراک توان سیستم ایمنی کاهش نشان دادAاز ویتامین 
های بومی و تجارتی در پاسخ سیستم ایمنی هومورال و تولید  بین گله. ایمنی نشان دادهومورال ین تاثیر را بر روی سیستم بهتر

دهد که سیستم ایمنی هومورال به طور  نتایج این تحقیق نشان می. ها اختالف معنی دار مشاهده نشد آنتی بادی بر علیه ویروس
های   اثر متقابل منفی بر روی پاسخ،Eو  Aهای   بین ویتامین و خوراک قرار داردEو  Aی ها مستقیم تحت تاثیر غلظت ویتامین

 به منظور ایجاد حداکثر توان سیستم ایمنی) NRC) 1994 در Eو  Aهای  سطوح توصیه شده ویتامین. دستگاه ایمنی وجود دارد
  .، کافی نیستندهومورال

   جوجه بومی خراسان، لگهورن،ژن  آنتی،بادی  آنتی، هومورال ایمنی،E ویتامین ،Aویتامین : های کلیدی هواژ
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  مقدمه
 هستند و پرنده به منظور  در استفاده از مواد مغذیاولویت اول بدنزا  روبرو شدن با عوامل بیماری در شرایط ، دفاعیسازوکارهای

د مغذی در حد کمتر از نیاز حیوان باشند، در اگر برخی از موا. کند غلبه بر بیماری از حداکثر توان خود و مواد مغذی استفاده می
سیستم ایمنی . زمان بروز بیماری مقدار کافی از ماده مغذی جهت مقابله با بیماری و تامین نیازهای کل بدن فراهم نخواهد بود

  .)  1999 همکارانو  1کاراکا(دهد  العمل خاص خود را نشان می اص عکسهر آنتی ژن خهومورال نسبت به 
 قدرت این .شاهد نمودم را  پروتئین ضد اینرالعمل آنتی بادی ب توان عکس ک سیستم ایمنی توسط پروتئین خارجی میبا تحری

گیرد  آنتی بادی به عنوان شاخصی از توانایی سیستم هومورال در تحقیقات ایمونولوژیک دامی واکولوژی مورد استفاده قرار می
 ایمنی بر اساس تنوع ژنتیکی و نیز تنوع محیطی، که عامل تغذیه را نیز در بردارد، سیستمپاسخ  میزان  ).1991 و همکاران 2چنگ(
زا خارجی  تر نشان دهنده قدرت بیشتر فرد در مقابل عامل بیماری پاسخ قوی  ).2002 (4 و  سینرو3سونسون تغییر خواهد بود،م

سونسون و  باشد، ها می مقابل بیماری مت عمومی فرد درمقاو است و بنابراین پاسخ آنتی بادی بدست آمده دارای همبستگی مثبت با
  .توان این پاسخ را به حد بهینه رساند بنابراین با استفاده از مواد مغذی به میزان کافی، می ).2001 (همکاران

اسید ن  با جلوگیری از اکسیداسیوE ویتامین .را بیان نمود ها نیگلنداستوپر  بر غلظتEاثر تنظیمی ویتامین ) 1994 (5یو
 7 و کالسینگ6لشچینسکی[ گردد باعث بهبود عملکرد دستگاه ایمنی در طیور می ها نیگلنداستو و کاهش سنتز پرآراشیدونیک

 نتیجه افزایش غلظت  را درافزایش سرعت تکثیر لمفوسیتها در حیوانات اهلی) 1991( و همکاران 8همچنین کرامر. ] )2001(
  . خوراک گزارش کردندEویتامین 

 در E در این تحقیق اثر ویتامین . را برای سیستم ایمنی بررسی کردندEاثر غیر مستقیم ویتامین ) 2004( و همکاران 9وردهویال
موجب  10(PUFA)حفظ ساختار اسیدهای چرب غیر اشباع جیره بررسی شد و با توجه به اینکه اسیدهای چرب غیر اشباع جیره 

 11لتحقیقاتی که توسط س. تم ایمنی گردیدس از این طریق باعث بهبود پاسخ سیEن  ویتامی،بهبود عملکرد سیستم ایمنی هستند
طور معمول ه دهد که در صنعت ب های تجارتی طیور گوشتی انجام شده، نشان می درجیره Eبرای مقدار مصرف ویتامین ) 1996(

اما با وجود تحقیقات انجام . گیرد قرار می، مورد استفاده )NRC ) 1994 توصیه شدهEویتامین بیش از مقدار  %20مقادیری حدود 
های غذایی طیور جهت رسیدن به بهترین وضیت پاسخ  هنوز از نظر مقدار استفاده از این ویتامین در جیره، Eشده بر روی ویتامین 

  .])1998( و همکاران 12 فرایدمن،)1997(سل و همکاران [ سیستم ایمنی ابهام وجود دارد
  است کافی دریافت نکرده بودند کمتر از جوجه هاییAهایی که ویتامین  ها در جوجه بادی  آنتی تولیىکهنشان داد  )1992( 13 راس

 سیستم ایمنی سلولی و رویهای گوشتی بر  جوجه جیرۀ درA تغذیه شده بودند و افزودن ویتامین Aکه با مقدار مناسب ویتامین 
بادی در مقابل   خوراک باعث افزایش آنتیAافزودن ویتامین نشان دادند که ) 1982 (15و داناهیو 14 اسکالن.هومورال تاثیر میگذارد 

                                                           
1. Karaca 
2. Cheng 
3. Svensson 
4. Sinervo 
5. Yu 
6. Leshchinsky 
7. Klasing  
8. Kramer 
9. Villaverde 
10. Poly unsaturated fatty acid 
11. Sell 
12. Friedman  
13. Ross 
14. Sklan 
15. Donoghue 
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  193    خراسان بومیهای جوجههای تخمگذار تجارتی و  بدن در جوجه هومورال های سیستم ایمنی  بر روی پاسخE و Aهای  تاثیر ویتامین

، 1 از نوع لمفوکینباعث افزایش تولید سیتوکین تواند  میAکه افزودن ویتامین  نشان داد) 1992(راس . گردد آبله ونیوکاسل می
نشان دادند که کمبود ویتامین )  1989(کاران  و هم2سیتسما.  و فاگوستیوز گرددNKهای   فعالیت سلولها، افزایش لمفوسیتتکثیر

Aرشد کمتر تیموس و غده بورس را در اثر کمبود ویتامین )1983( و سل 3دیویس. گردد  باعث افزایش تلفات بیماری نیوکاسل می ،
Aویتامین اند که مقادیر باالی  داده تحقیقات متعددی نشان .های گوشتی نشان دادند  در جوجهAکاهش غلظت  در خوراک باعث 

 و 7 ابوی،)1974 (6 و اسکات5 کومبز،)1964( و همکاران 4پودلکیویز[گردد  ای طیور می های ذخیره آلفاتوکوفرول در پالسما و بافت
 ،جیره غذایی طیور دو برابر نیاز  بیش ازEویتامین اند که افزودن  برخی محققین نشان داده, بر خالف این حالت.])1989( 8سولیوان

 12بریتون و 11آبورتو. ])1982(داناهیو  و اسکالن و )1970( 10 و موتزوک9مک کویگ[ گردد  در بدن میAود ویتامین باعث کمب
)a1998( نشان دادند که با افزایش مقدار ویتامین E ویتامین های گوشتی مقدار   در جیره جوجهA در مخزن ذخیره این ویتامین 

المللی در کیلوگرم   واحد بین45000 و A ) 15000ین غلظتهای باالی ویتامینهمچن, یابد  کاهش می،باشد در بدن که کبد می
  .)b1998 (  در کبد و پالسما گردیدEباعث کاهش غلظت ویتامین ) خوراک

  
  مواد و روشها

های بومی منطقه خراسان از   عدد جوجه320 تعداد و  W36های الین   جوجه تخمگذار تجارتی لگهورن سویهقطعه 320تعداد 
ها در محل  جوجه مرغ. کز پرورش و اصالح نژاد مرغ بومی شرق کشور در سن یک روزگی تعیین جنسیت و جدا سازی گردیدندمر

 اسپری  H120 روزگی در محل انجام آزمایش واکسن برونشیت سویه1در سن . کشی واکسن مارک دریافت کردند کارخانه جوجه
تایی تقسیم شدند و به این ترتیب هر   قفس پنج128دند و بصورت تصادفی در گذاری گردی ها در ناحیه ساق شماره جوجه. گردید

ها بر روی بستر و با استفاده از جیره تامین کننده نیازهای   و جوجه جوجه گردید5 و هر تکرار دارای  از هر نژاد  تکرار4جیره داری 
 ارایه گردیده 2ب مواد مغذی و انرژی جیره در جدول  ترکی. تغذیه گردیدند1رشد سنین صفر تا شش هفته با ترکیب جدول شماره 

  .است
مقدار این دو باشند،   میE و Aهای  با توجه به اینکه مواد خوراکی موجود در جیره به شکل طبیعی دارای مقادیری از ویتامین

های   میزان مورد نظر ویتامین  تا رسیدن بهی،آزمایش های هر جیره گیری شد و به منظور تامین ویتامین اندازه HPLC13با ویتامین
A, E تهیه گردیدند 3 ترتیب جدول هبهای مورد نظر جیره . افزوده گردید.  

 NRC برابر توصیه3 (18000، سطح )15سطح مصرف تجاری(12000، سطح )NRC14توصیه  (6000 در سطح  Aسطوح ویتامین 
 بیش از  Eتوجه به منابع مورد بررسی سطوح ویتامینانتخاب گردیدند و نیز با  )NRC 1994  برابر توصیه4 (24000و ) 1994
خوراک انتخاب شد و به منظور مشخص ساختن حد مطلوب ) المللی  به ازای هر کیلوگرم  واحد بینNRC  1994) 10توصیه

                                                           
1. Lymphokine 
2. Sijtsma 
3. Davis 
4. Pudelkiewicz 
5. Combs 
6. Scott 
7. Abawi 
8. Sullivan 
9. McCuaig 
10. Motzok 
11. Aburto 
12. Britton 
13. Perkin Elmer silica column, 344nm 
14. National Research Council (1994) 
15. Hy-line W36 commercial management guide (2003) 
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های  عداد جیرهسطح و ت دارای چهار E و  Aبه این ترتیب هر کدام از فاکتورهای.  برابر افزایش داده شد4 تا Eاستفاده از ویتامین 
  . جیره گردید16غذایی 

  
  استفاده از آنتی ژن
ها   روزگی به جوجه12  د رسن 1آنفلوانزا روغنی - با استفاده از واکسن دوگانه  نیوکاسل(AI)  و آنفلوانزا (ND)آنتی ژنهای نیوکاسل

یک نمونه از هر ها به تعداد  ال جوجهخونگیری از سیاهرگ ب) چهار هفته پس از تزریق آنتی ژن( روزگی 40در سن . تزریق گردید
با استفاده از کیت . گراد جداسازی گردید  درجه سانتی37انجام گردید و سرم هر نمونه در دمای   نمونه128 تکرار، جمعا بر روی

  ردید و بر اساسگیری گ  غلظت آنتی بادیهای تولید شده بر ضد آنتی ژنهای نیوکاسل و آنفلوانزا اندازه2اگلوتیناسیون ممانعت از هم
log2 ) ژنهای محاسبات برای هرکدام از آنتی.  محاسبه گردید)2لگاریتم نسبت رقیق کردن سرم در مبنایND  و AIو برای هر  

 تایی به 96های سرم خون در میکروپلیت های  در این روش نمونه. های بومی و تجارتی بصورت جداگانه انجام گردید کدام از جوجه
 مرتبه با محلول سالین  رقیق گردید و با انتی ژن  مربوط به هر ویروس 10ولیتر ریخته شد و به صورت پلکانی تا  میکر100میزان 

 که قبال از همین گله ها سپس گلبول قرمز طیور. گراد نگهداری گردید  درجه سانتی37 دقیقه در دمای 30مخلوط گردید و بمدت 
 درجه سانتیگراد نگهداری گردید و سپس 37 دقیقه دیگر  در دمای 30گردید و بمدت  به آن اضافه تهیه و شستشو داده شده بود، 

  .]) 1971( 3آنون[  گزارش گردیدlog2 شماره حفرههایی از میکروپلیت که در آنها آگلوتیناسیون قابل مشاهده بود به نسبت
  

  SRBC4آنتى ژن 
جهت استخراج .  استفاده گردیدTهای  یک کننده سلولهای گوسفند به عنوان آنتی ژن تحر در این آزمایش ازاریتروسیت

سپس . انجام گردید ) برای جلوگیری از انعقاد% (8/3های قرمز گوسفند، خونگیری از گوسفند در محلول سیترات سدیم  گلبول
 قرمز گلبولهای% 7سپس سوسپانسیون .  شستشو داده شد5(PBS)های قرمز گوسفند سه بار توسط بافر سالین فسفاته گلبول

 خونگیری از سیاهرگ بال SRBC روز پس از تزریق 14.   به میزان یک میلی لیتر به سیاهرگ بال تزریق گردیدPBSگوسفند در 
اگلوتیناسیون غلظت آنتی  با استفاده از روش هم.  درجه سانتیگراد جداسازی گردید37انجام شد و سرم نمونه های خون در دمای 

 تایی به میزان 96 های در این روش نیز از نمونه های سرم خون در میکروپلیت. گیری گردید  اندازهSRBCبادیهای تولید شده بر ضد 
آوری شده از همان گوسفند که   مرتبه رقیق گردید و با گلبول قرمز جمع10  میکرولیتر ریخته شد و به صورت پلکانی تا 75

 درجه سانتیگراد 37 دقیقه در دمای 30  مخلوط گردید و بمدت ها از آن تهیه شده بود، گلبولهای قرمز تزریق شده به جوجه
.  گزارش گردیدlog2هایی از میکروپلیت که در آنها آگلوتیناسیون قابل مشاهده نبود به نسبت  سپس شماره حفره. نگهداری گردید
  . ])2004(  و همکاران6رشیکو[های تخمگذار انجام گرفت  های بومی و جوجه صورت جداگانه بر روی جوجهه این آزمایش نیز ب

  
  تجزیه آماری

 و هرکدام E و ویتامین Aدو فاکتور عبارتند از ویتامین .  انجام گردید7 در قالب طرح کامال تصادفی42آزمایش به صورت فاکتوریل 
  . سطح می باشند4از فاکتورها دارای 

                                                           
1. Newpasol 102 from  Pasouk Biological Research & Manufacturing company 
2. Hemagglutination Inhibition 
3. Anon 
4. Sheep Red Blood Cells 
5. Phosphate Buffered Salin 
6. Qureshi 
7. complete random design 
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  195    خراسان بومیهای جوجههای تخمگذار تجارتی و  بدن در جوجه هومورال های سیستم ایمنی  بر روی پاسخE و Aهای  تاثیر ویتامین

  .وکی انجام پذیرفتو مقایسات میانگینها با روش ت JMP1تجزیه آماری توسط نرم افزار آماری 
به منظور ارزیابی اختالف بین جوجه های بومی و لگهورن نسبت به عکس العمل سیستم ایمنی هومورال به غلظتهای مختلف 

 E ویتامین × A ، ویتامین)گله (E، ویتامین )گله (A با اثرات  ویتامین 2 ، نتایج بدست آمده به صورت نستدE و Aهای  ویتامین
  .مورد تجزیه قرار گرفتو اثر گله ) گله(
  

  نتایج و بحث
های  العمل جوجه   بر روی عکسEو  Aهای  دست آمده از تاثیر ویتامینه گردد اثر مدل ب مالحظه می 5 و 4جداول همانگونه که 

 6000ز  اAمشاهده می شود که با افزایش غلظت ویتامین . دار است  در مقابل تزریق گلبولهای قرمز گوسفند، معنی و لگهورنبومی
داری در عکس العمل سیستم ایمنی هومورال وجود ندارد اما با افزایش  المللی در کیلوگرم خوراک افزایش معنی  واحد بین12000به 

 گردید مشاهده SRBCبیشترین تولید آنتی بادی بر ضد ) المللی در کیلوگرم خوراک  واحد بین18000(به سطح سوم این فاکتور 
های انجام شده با   مشابه همین نتایج در آزمایش.باشد  بر روی این پاسخ سیستم ایمنی میA ویتامین که نشان از غلظت مناسب

  و اسکالن3 فریدمن بر روی سیستم ایمنی هومورال در موش توسطAتاثیر ویتامین . گردد مشاهده می NDو   AIآنتی ژنهای
 .بررسی گردید و موثر بودن تاثیر آن ثابت شد )1989(

. باشد  و تولید آنتی بادی از این گروه از گلبولهای سفید میB از طریق تاثیر بر  تمایز لمفوسیتهای Aعمل ویتامین مکانیسم 
در آزمایش بر روی ) 1997(  و همکاران4 لزارد بر روی سیستم ایمنی هومورال توسطAویتامین ) تاثیر مثبت(  دیگرمکانیسم

 دارای گیرندههای Tتواند باعث افزایش نسبت سلولهای   در خوراک میAظت ویتامین ها اینگونه بیان شده است که افزایش غل موش
CD4 نسبت به سلولهای Tهای   دارای گیرندهCD8 گردد و این امر موجب ترشح بیشتر سیتوکینها در سیستم ایمنی و فعالیت 

گرم در   میلی1000 دادند که افزودن نشان) 1991(  و همکاران فریدمن. در پی ترشح سیتوکینها گرددBبیشتر لمفوسیتهای 
بیان ) 1989 (فریدمن و اسکالنهمچنین . گردد  می5اشرشیا کالی باعث کاهش توان ایمنی در مقابله با  Aکیلوگرم ویتامین

 و کاهش تیتر آنتی بادی نسبت به Tلمفوسیتهای   invitroهای زیاد باعث کاهش تکثیر   در غلظت A که مصرف ویتامین،نمودند
  .گردد م گاو میسر

 بود که نتایج بدست آمده در  ND و SRBC ،AIدار بر روی آنتی بادی تولید شده بر ضد  نیز دارای تاثیر معنی  Eویتامین 
شود، با افزایش  مالحظه می 5و  4ول ا همانگونه که در جد.])2001( لشچینسکی و کالسینگ[ کند تحقیقات پیشین را تایید می

دار نیست اما با رسیدن به  المللی در کیلوگرم خوراک تغییر در غلظت آنتی بادی معنی  واحد بین50 به 20 از Eغلظت ویتامین 
 110شود و این اختالف در غلظت  دار در غلظت آنتی بادی مشاهده می المللی در کیلوگرم خوراک افزایش معنی  واحد بین80غلظت 

 واحد E  )80توان سطح سوم فاکتور ویتامین   که به این ترتیب میالمللی در کیلوگرم خوراک نیز حفظ شده است واحد بین
جهت رسیدن به بهترین میزان پاسخ و لگهورن را به عنوان سطح مناسب در تغذیه طیور بومی  )المللی در کیلوگرم خوراک بین

 در  Eالمللی ویتامین  بین واحد8( پاسخ کمتری نسبت به سطح سوم Eسطح چهارم ویتامین . سیستم ایمنی هومورال توصیه نمود
بیان  بر روی سیستم ایمنی E به دلیل اثر معکوس غلظت بیش از حد ویتامینتوان آن را  که میدهد  نشان می) کیلوگرم خوراک

های صاف عضالنی در مجاورت  نشان دادند که چگونه آلفا توکوفرول با افزایش غلظت در سلول )1995( و همکاران6 تورنتون.نمود

                                                           
1. JMP Copyright © 1989 - 2001 SAS Institute Inc. 
2. nested 
3. Friedman 
4. Lessard 
5. Escherichia coli 
6. Thoronton 
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 در انسان و نیز در ماهیها مشاهده LDLاین مکانیسم در متابولیسم . شود کننده تبدیل می اشیدونیک به یک عامل اکسیداسید آر
شده است و در غلظتهای باال  آنتی اکسیدانها به موادی اکسید کننده بدل می شوند و در سیستم ایمنی طیور، این ویژگی باعث 

مالحظه می شود که سطوح دوم و سوم و چهارم از . ])1983( اسکالن و همکاران [یدکاهش میزان تولید آنتی بادی خواهد گرد
 واحد بین المللی در کیلوگرم خوراک 20نسبت به غلظت )  واحد بین المللی در کیلوگرم خوراک110 و 80 و E) 50ویتامین 
. قابل این آنتی ژن خاص نشان داده اند به میزان معنی داری اثر بهتری بر روی پاسخ سیستم ایمنی هومورال در مEویتامین 

المللی در کیلوگرم   واحد بینNRC) 10هرچند که سطح چهارم از نظر عددی کاهش نشان میدهد اما اختالف آن با توصیه 
 مکانیسم. دار است معنی)  واحد بین المللی در کیلوگرم خوراک20(و کاربرد تجاری این ویتامین در صنعت پرورش طیور ) خوراک

در جوجه های گوشتی بررسی شد و بیان کردند  ) 1998( و همکاران 1 ارف بر سیستم ایمنی هومورال توسطE تاثیر ویتامین گر دی
گردد و از این   هستند، میT  CD4 که مولد لمفوسیتهای +TCR2 به خوراک باعث افزایش تولید سلولهای Eکه افزودن ویتامین 

  .گردد و بهبود پاسخ سیستم ایمنی هومورال می Bطریق باعث فعالیت بیشتر لمفوسیتهای
 در این پاسخ نیز بر روی یکدیگر اثر Eو  Aهای   ویتامین،مالحظه می شود) آزمون اثرات( 5 و4های  همانگونه که در جدول

و انتقال و ذخیره های محلول در چربی هستند و در مراحل جذب  با توجه به اینکه هر دو ویتامین از ویتامین. متقابل و کاهشی دارند
میتوان انتظار داشت که تیمارهای دارای سطوح باالی هر دو فاکتور نمی توانند اثر قابل انتظار را نشان , سازی با یکدیگر رقابت دارند

 5 و 4 های در جدول.  با یکدیگر بر روی سیستم ایمنی طیور قابل ذکر استEو  Aهای  به این ترتیب تاثیر منفی ویتامین. دهند
 تشکیل شده از دهند اما تیمار گردد که تیمارهای سطوح دوم، سوم و چهارم هر دو فاکتور اثرات بهتری را نمایش می الحظه میم

 بر روی سیستم ایمنی و نیز اثر آنتاگونیستی A احتماال به دلیل سمیت این غلظت از ویتامین سطوح چهارم هر دو فاکتور
د که این اثر سمیت را لزارد ده  نشان مینسبت به سطوح سوم و حتی دوم  پاسخ کمتری راداری ، به شکل معنیEو  Aهای  ویتامین

  .اند گزارش کرده )1997(و همکاران نیز 
 منظور  از نظر آماری یکسان گردید و بهSRBC نسبت به آنتی ژن HAگیری تیتر  اطالعات بدست آمده از دو آزمایش اندازه

  . مورد تجزیه آماری قرار گرفتnestedارزیابی اختالف بین جوجه های بومی و لگهورن به صورت 
 اختالفی بین دو گله از یمارآدار نیست و از نظر  شود اثر گله در این آزمایش معنی  مشاهده می6همانگونه که در جدول شماره 

  . وجود نداردEو  A های نظر تاثیرپذیری سیستم ایمنی هومورال از ویتامین
های  گذار تجارتی سویۀ های تخم  جهت توصیه استفاده در پرورش نیمچهEو  Aهای  ویتامینهای بدست آمده  بهترین غلظت

  واحد بین المللی 80 و Aویتامین  واحد بین المللی در کیلوگرم خوراک  18000الین و نیز مرغهای بومی منطقه خراسان مقدار 
می باشدکه این مقادیر برای رسیدن به سطح بهینۀ توان سیستم ایمنی هومورال کافی خواهد بود و  E ویتامین در کیلوگرم خوراک 

در E  و  Aهای  ویتامینتوصیه می شود حداقل در زمان انجام واکسیناسیون و موارد بروز همه گیری بیماریهای طیور این مقادیر از 
ک استفاده از افزودنیهای ویتامینی در خوراک ، از بروز و انتشار بیماریها جلوگیری به خوراک تامین گردند و با توجه به هزینه اند

های تخمگذار اصالح شده لگهورن  حقیقت جالب توجه دیگر بدست آمده در این تحقیق، عدم مشاهده اختالف بین جوجه. عمل آید
 علمی در زمینه تغذیه و سیستم ایمنی طیور در سطح های های بومی منطقه خراسان بود که ما را قادر می سازد، یافته و جوجه

های  های بومی منطقه تعمیم دهیم و از دستاوردهای جدید در جهت بهبود سیستمهای پرورش جوجه المللی را نسبت به جوجه بین
  .بومی استفاده نماییم

  
  

                                                           
1. Erf 
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  197    خراسان بومیهای جوجههای تخمگذار تجارتی و  بدن در جوجه هومورال های سیستم ایمنی  بر روی پاسخE و Aهای  تاثیر ویتامین

   ترکیب جیرۀ غذایی مورد استفاده-1 هجدول شمار
 ماده غذایی %

 ذرت 69/65
 سویا 42/28
  )CP 3/61(پودر ماهی 22/2
 دی کلسیم فسفات 72/1
 کربنات کلسیم 23/1
 نمک 38/0
14/0 -DLمتیونین  
 *مکمل ویتامینی 1/0
  **مکمل معدنی 1/0

ی مقادیر زیر به ازای میلی گرم در داراتهیه گردید و  کیلوگرم در تن 1 صورت پرمیکسه  و بE و Aهای   به صورت اختصاصی فاقد ویتامینمکمل ویتامینی بکار برده شده *
 ، 5/7، بیوتین 45/0 سیانوکبال آمین 55/0، اسید فولیک 3، پیریدوکسین هیدروکلراید 30، نیکوتینیک اسید 10پنتوتنیک اسید  ،5، ریبوفالوین 5/1تیامین : باشد کیلوگرم می

    BHT  4/0، 6/1، منادیون سدیم دی سولفات 2، کوله کلسیفرول 250کولین کلراید 
تهیه   به شکل اختصاصی4/0، ید 2/0، سلنیوم 10، مس 100، آهن 50 ، روی 80منگنز : باشد می) میلی گرم در کیلوگرم(کار برده شده دارای این مقادیر ه مکمل معدنی ب** 

  ..گردید
  

   جیرۀ غذایی مورد استفادهمواد مغذی موجود در : 2ه جدول شمار
 ماده مغذی 
  :ی شدهترکیبات انداز گیر  

  %پروتین   2/19
  %فیبر خام   4/3
  کلسیم  1/1
  %فسفر کل   75/0

  *** :ترکیبات محاسبه شده  
  (kcal/kg)انرژی متابولیسمی    2900

  %سدیم   18/0
  %پتاسیم   77/0
  %لینولئیک اسید   57/1
  %لیزین   98/0
  %متیونین   42/0

*** NRC 1984 

  
  E و ویتامین Aمین  سطوح مورد استفاده ویتا:3 جدول شماره

   سطح اول سطح دوم سطح سوم سطح چهارم
 )المللی در کیلوگرم خوراک واحد بینA (سطوح ویتامین  6000 12000 18000  24000

  )المللی در کیلوگرم خوراک واحد بین( Eسطوح ویتامین  20 50 80 110
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  اسخ ایمنی هومورال در جوجه های بومی بر روی پ E و  Aهای  اثرات مقادیر مختلف ویتامین: 4جدول شمارۀ 
  E  (IU/kg)  HA(SRBC)  AI  NDویتامین  A (IU/kg)ویتامین

6000  20  d 500/3    e 500/3    d 750/3    
6000  50  bcd 000/5    cd 250/5    bcd 500/4    
6000  80  abc 250/5    abc 750/5    abc 000/6    
6000  110  abc 000/6    ab 000/7    abcd 666/5    

12000  20  bcd 750/4    e 500/3    cd 250/4    
12000  50  abc 250/5    cde 666/4    ab 250/5    
12000  80  a 000/7    ab 000/7    ab 333/6    
12000  110  abc 250/5    a 333/7    ab 250/6    
18000  20  abc 000/6    cde 000/5    abcd 333/5    
18000  50  abc 000/6    ab 666/6    abc 000/6    
18000  80  ab 250/6    abc 333/6    a 000/7    

18000  110  a 750/6    ab 666/6    ab 250/6    
24000  20  bcd 000/5    bcd 333/5    abc 000/6    
24000  50  bc 500/4    abcd 666/5    abc 750/5    
24000  80  bc 333/4    bcd 250/5    ab 333/6    
24000  110  bcd 500/4    de 000/4    bcd 500/4    
        اثرات اصلی

         Aویتامین
6000    (IU/kg)    b 693/4    b 125/5    b 933/4    

12000   (IU/kg)   b 466/5    ab 562/5    ab 466/5    
18000   (IU/kg)  a 400/6    a 979/5    a 153/6    
24000   (IU/kg)  b 733/4    b 125/5    ab 600/5    
        Eویتامین

20    (IU/kg)   b 583/4    b 400/4    c 800/4    
50    (IU/kg)  ab 000/5    a 400/5    bc 333/5    
80    (IU/kg)  a 714/5    a 000/6    a 384/6    

110   (IU/kg)  a 692/5    a 866/5    ab 666/5    
           d.f.  (P)  تجزیه واریانس

  A  3  0001/0  0539/0  0035/0ویتامین
  E  3  0001/0  0001/0  0001/0ویتامین
  E  9  0010/0  0010/0  0064/0ویتامین  ×  Aویتامین
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  199    خراسان بومیهای جوجههای تخمگذار تجارتی و  بدن در جوجه هومورال های سیستم ایمنی  بر روی پاسخE و Aهای  تاثیر ویتامین

  
   بر روی پاسخ ایمنی هومورال در جوجه های لگهورن E و  Aهای  اثرات مقادیر مختلف ویتامین: 5جدول شمارۀ 

  E    HA(SRBC)  AI  NDویتامین  A (IU/kg) (IU/kg)ویتامین
6000  20  d 750/3    c 750/3    d 000/4    
6000  50  bcd 750/4    bc 250/4    bcd 750/4    
6000  80       a 500/6    abc 000/6    ab 666/6    
6000  110  abcd 333/5    a 500/6    abcd 500/5    

12000  20  cd 250/4    c 500/3    cd 000/4    
12000  50  abc 500/5    abc 666/5    abcd 333/6    
12000  80  abcd 000/5      abc 000/6   abcd 333/6    
12000  110       abc 666/5    abc 000/6   abcd 000/6    
18000  20  abc 750/5    abc 000/6   abcd 250/5    
18000  50  ab 000/6    a 000/7    abcd 000/6    
18000  80  a 500/6    abc 000/6   a 250/7    

18000  110  ab 0000/6    abc 000/6   abc 500/6       
24000  20  ab 0000/6    abc 666/5   abcd 333/5      
24000  50  a 500/6    c 666/3    bcd 666/4    
24000  80  abcd 000/5    a 500/6    bcd 000/5    
24000  110  bcd 750/4    abc 500/5   abcd 500/5    

        اثرات اصلی
         Aویتامین

6000    (IU/kg)    b 083/5    b 846/4    b 076/5   
12000   (IU/kg)   b 104/5    b 454/5    ab 818/5    
18000   (IU/kg)  a 062/6    a 250/6    a 250/6    
24000   (IU/kg)  ab 562/5    b 428/5   b 142/5   
        Eویتامین

20    (IU/kg)   b 937/4    b 846/4   c 692/4    
50    (IU/kg)  a 666/5    b 214/5   bc 428/5    
80    (IU/kg)  a 800/5    a 142/6    a 285/6    

110   (IU/kg)  384/5  ab  a 923/5    ab 923/5    
           d.f.  (P)  تجزیه  واریانس

  A  3  0001/0  0021/0  0018/0ویتامین
  E  3  0016/0  0001/0  0001/0ویتامین
  E  9  0001/0  0002/0  0412/0ویتامین  ×  Aویتامین
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   تجزیه واریانس اثر گله بر پاسخ سیستم ایمنی هومورال:6جدول شمارۀ 

HA Titers (SRBC) (P)  AI Titers  ND Titers  تجزیه  واریانس  d.f.                                                     (P) 

  >0001/0  >0001/0  >0001/0  6  )گله (Aویتامین
  >0001/0  >0001/0  >0001/0  6  )گله (Eویتامین
  0016/0  >0001/0  >0001/0  18  )گله (Eویتامین × Aویتامین

    NS 4860/0  NS 6887/0    NS 9726/0  1    گله
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Abstract 

The effect of different concentration of vitamin A and vitamin E on humoral immunoresponse of layer 
and Khorasan native chicks for optimal immunity was evaluated. Experimental design was full factorial 
with vitamin A in 4 levels 6000, 12000, 18000 and 24000 IU per kilogram of feed and vitamin E in 4 
levels 20, 50, 80 and 110 IU per kilogram of feed with 4 replicates each with 5 day old commercial and 
native layer chicks for 8 weeks. Antibody titers against Sheep Red Blood Cells, Avian Influenza virus and 
Newcastle Desease virus, evaluated. SRBC, AI and ND titers, were significantly affected by different 
levels of vitamin A and vitamin E and their interaction. Increasing vitamins A and E levels in diet, causes 
better responses from humoral immune system of chicks. With 18000 IU per kilogram feed level of 
vitamin A the best responses was observed but increasing this vitamin to 24000 IU per kilogram of feed 
lead to lower responses. The best level of vitamin E was 80 IU per kilogram of feed. The results of this 
experiment show that humoral immunity response is directly affected by vitamin A and vitamin E in diet. 
Vitamin A and vitamin E have antagonistic interaction over immunity response. NRC recommended doses 
of vitamin A and vitamin E is not suitable for humoral immune system needs.  No differences observed 
between native and commercial chicks in response to different doses of vitamin A or Vitamin E. 
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