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 چکيده

 به سهم آن و محصوالت داشته عهده بر انسانی غذايی زنجيره ای درتوجه قابل نقش امروزه صنعت پرورش طيور

ترين  با منشاء غذايی از شايعها بعضی از بيماری ديگر از طرف .ايفا می کنند انسان پروتئينی نياز تأمين در سزايی

. يابندتوانند از طريق محصوالت طيور به انسان انتقال مشکالت مربوط به سالمت انسان به حساب می آيند که می

توليد آنتی ايمن نگه داشت.  پاتوژن هایميکروب مقابل طيور را در باشدتا آنجا که ممکن  نمودبنابراين بايد تالش 

ای مورد توجه جامعه علمی ( از زرده تخم مرغ به طور فزايندهIgYهای خاص )استخراج آنتی بادیبادی در جوجه ها و 

ارزشمندی برای به کارگيری  گزينه(، به عنوان يک افزودنی خوراکی، IgYمرغ )بادی زرده تخمآنتیقرار گرفته است. 

دارای  باشد. استفاده از اين ماده،می ريزاميکرواورگانيسم های بيماکنترل  موثر ايمنی غيرفعال در جهت حذف و يا

 ،توليد ساده و ارزان، نداشتن عوارض سوء در مصرف کنندگان حيوانات، زير است: رعايت حقوقبه شرح ی يمزيت ها

ای مناسب از گزينه (IgYمرغ )بادی زرده تخمآنتیرسد . به نظر میميکروبی ايجاد مقاومت عدم و قابل دسترس بودن

نقش موثری در  زونوز،های بيماریبعضی از پيشگيری  عالوه برغير فعال در پرندگان و انسان بوده و شکل ايمنی 

 .ها داشته باشدبيماریاز برخی درمان 

 سيستم ايمنی  ، زرده تخم مرغ،Yايمنوگلوبولين : های کليدیواژه

 

  مقدمه 

ها، آنها را ابزار ويژه بر روی ساير مولکولهای کوچک ها در تشخيص ساختمانتوانايی منحصر به فرد آنتی بادی

 های مختلف مولکولی قرار داده است. با عنايت به اينکه تعداد نامحدودی ميکروارگانيسممناسبی جهت مطالعه واکنش

 های متنوع توليدد، در سير تکاملی طبيعی، موجوداتی که در بدنشان آنتی بادینپاتوژن در طبيعت يافت می شو های

های مختلف موجودات راهکارهای متفاوتی در ارتباط اند.گونهها بودهند قادر به ايجاد سيستم دفاعی عليه پاتوژناکرده 
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 ;Carlander, 2002های مختص خود را داراست ، آنتی بادیای هر گونه به طوريکههای متنوع دارند با توليد آنتی بادی

Narat, 2003).)  

به عنوان جانشين برای آنتی  که باشدآنتی بادی موجود در زرده تخم مرغ میمهم ترين Y  (IgY)ايمونوگلوبين

مطالعه در زمينه مورد استفاده قرار می گيرند، مطرح می شود.  بادی های پستانداران که به طور معمول در تحقيقات

IgY باشد و نه تنها به می و استفاده از آن در شرايط آزمايشگاهی و يا روی موجود زنده از چندين جنبه جالب توجه

ها به عنوان پستانداران، بلکه استفاده از آن در پيشگيری از عفونت IgGهای بيوشيميايی در مقايسه با خاطر تفاوت

ژنی مورد نياز جهت ايجاد پاسخ ايمنی و ها يا توام با آنها مد نظر بوده است. سطوح پايين آنتیبيوتيکجانشين آنتی

ها، هزينه پايين پرورش مرغ در مقايسه با پستانداران بزرگ، تکنيک مرغآوری آسان تخمجمع(، µg 1توليد پادتن )

در پيشگيری و  IgYهای ايمنولوژيکی، پتانسيل باالی ، اجرای بهتر آزمايشIgYدار کردن سازی و نشانساده خالص

با صفت غلظت پادتن در زرده تخم های درون فردی اندک و وجود همبستگی ژنتيکی در ارتباط درمان، وجود تفاوت

، عدم نياز به خونگيری از حيوان و کاهش استرس در حيوان، IgYسازی سيستم کمپلمان انسان توسط مرغ، عدم فعال

عدم واکنش با رسپتورهای انسانی به عنوان مسبب اصلی پاسخ های التهابی و حساسيت پوستی و عدم توليد بقايای 

-کلونال در طيور محسوب می-های پلیهای توليد پادتنترين مزيتها، از مهمبيوتيکسمی در محيط بر خالف آنتی

           (.Carlander, 2002; Narat, 2003شوند )

فقط در  IgGبه عنوان پادتن سرم پرندگان، خزندگان و دوزيستان شناخته شده، در حالی که  IgYمولکول 

1پستانداران مشاهده می شود. قطعه 
 Fab ولکول در مIgY پ آنتی ژن متصل می شود، اين آنتی ژن وبه ناحيه اپی ت

  (.Carlander, 2002., Tini et al., 2002) اختصاصی می تواند باکتری، ويروس، مواد سمی يا سرطان زا باشد

را می توان جهت تحريک پاسخ ايمنی بکار برد و تفاوت انفرادی کمی در  (1µg)مقدار بسيار کمی از آنتی ژن 

 دهنده وجودنشان ،در زرده تخم مرغ وجود دارد. مطالعه دو نژاد مرغ و نژاد حاصل از تالقی آنها IgYميزان غلظت 

از طريق انتخاب  IgYمی توان در افزايش غلظت  اين صفتکه از  بوده IgY توليدهمبستگی ژنتيکی در رابطه با 

کاهد.  د. ايمنوگلوبولين درمانی از ايجاد ميکروارگانيسم های مقاوم دربرابر آنتی بيوتيک ها مینموژنتيکی استفاده 

 ,Carlander)به عنوان جايگزينی برای آنتی بيوتيک ها و ابزاری در تحقيقات در حال گسترش است IgYاستفاده از 

باالی آن برای پروتئين پستانداران، عدم  2يستم کمپلمان پستانداران و افينتیبا س IgY. عدم واکنش متقاطع (2002

                                                 
1 - Fragment antigen binding 
2 -Affinty 
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-ترين مزايای توليد آن در طيور محسوب میها، از مهمتوليد بقايای سمی در محيط، بر خالف آنتی بيوتيک

 .  (Hendriksen, 1997)دشو

م در حيوانات، به عنوان روش جالبی به های ميزبان هم در انسان و ههای اختصاصی بر عليه پاتوژنمصرف پادتن

يک  (.Kruger, 2004شود )زا محسوب میمنظور ايجاد ايمنی غير فعال و افزايش مقاومت در مقابل عوامل بيماری

های های سطحی اندامژن که بازوی چسبندگی پاتوژن برای اتصال به گيرندهپادتن با اتصال به ضمايم مولکولی آنتی

 (Carlander, 2002آورد )آن را به اسارت خود در می باشند،ميزبان می

ايمونوگلوبين زرده تخم مرغ با ساختمان مولکولی و مشخصات منحصر به فرد به عنوان جايگزين  آنتی بادی های 

پلی کلونال موجود در بسياری از روش های ايمونوشيميايی و نيز به عنوان دارو نياز به مطالعات بيشتری در مورد 

 دارد و با نگاهی به  IgYری آن در شرايط مختلف )دما، اسيد، باز، آنزيم ها(، فرموالسيون دارويی و اثرات جانبی پايدا

IgY  در آينده ای نزديک شاهد طراحی روش های جديد ايمونواسی و ايمونوتراپی با هزينه کمتر و کارايی بيشتر

 خواهيم بود.

 

 سيستم ايمنی

های ها، مولکولهای سلسله جانوری وجود دارد و سدی دفاعی در برابر ارگانيسمسيستم ايمنی در تمام گونه

باشد. خودی( می -های بدخيم است. هدف اين سيستم، محافظت از ميزبان در برابر عوامل بيگانه )غيرمهاجم و سلول

نی به دو بخش تقسيم سيستم ايمنی پرندگان در حالت کلی با سيستم ايمنی پستانداران تفاوتی ندارد. سيستم ايم

)سازگار(. سيستم ايمنی مادرزادی اولين  2سازگار( و سيستم ايمنی اکتسابی -)غير 1شود: سيستم ايمنی مادرزادیمی

دهد. ها از خود نشان میسد دفاعی در برابر عفونت بوده و سيستم ايمنی اکتسابی پاسخ بسيار ويژه در برابر پادگن

-ها محسوب میارند و در واقع بخشی از پاسخ سيستم ايمنی اکتسابی در برابر پادگنبه اين سيستم تعلق د ها پادتن

 (.Gary and Miles, 2003گردند )

 

 ايمنوگلبولين ها در طيور

فعال را با بيان انتقال ايمنی در برابر سم کلمپر وجود ايمنی اکتسابی از نوع غير 1893نخستين بار در سال 

. اين ايمنی ايجاد شده توسط (Klempere et al., 1893)به اثبات رسانيد را  حاصل از آنهای تتانوس از مرغ به جوجه

                                                 
1 -Innate immunity 
2 -Acquired immunity 
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IgY ها کمتر به عنوان باشند اما با اين حال از آنها بهترين توليدکنندگان پادتن میشود. مرغاز مادر به نتاج منتقل می

نوگلبولين مشابه با کالس های ايمونوگلبولينی (. سه کالس ايمCarlander, 2002شود )منبع توليد پادتن استفاده می

و  IgMو  IgA. زرده تخم مرغ فاقد IgA ،IgM  ، IgY (IgG)پستانداران در ماکيان شناسايی شده است که عبارتند از:

از سرم مادر به رسپتورهای مربوطه بر روی اووسيت متصل شده و در زرده  IgYمی باشد. نخست  IgYسفيده فاقد 

از  IgYد، در مرحله دوم ند، مشابه حالتی که پادتن ها از طريق جفت پستانداران به جنين منتقل می شوتجمع می ياب

کيسه زرده به جنين در حال رشد منتقل می شود. فرايند انتقال اين مولکول از سرم به زرده بدون هيچ انتخابی صورت 

 mg 400-100در تخم مرغ  IgYغلظت  د،شمی گيرد و مقدار آن به تناسب غلظت مولکول در سرم مادری می با

شود ولی هنوز به اثبات نرسيده پستانداران نيز تصور میIgE  و  IgDهای مشابه باوجود پادتندر پرندگان است. 

 Li et) باشندپرندگان از لحاظ وزن مولکولی، شکل و تحرک ايمنوالکترفورتيک مشابه پستانداران می IgM و  IgA..است

al., 1998., Carlander, 2002). 

 IgYساختار مولکول 

ماکيان در مقايسه  IgYشود. گذار محسوب میعمده سرم با وزن مولکولی کم در حيوانات تخم  IgYايمنوگلبولين 

-های ترشحی، يک پادتن عمومی و سيستميک بوده و در محتويات دوازدهه، نای و پالسمای منی نيز ديده میبا پادتن

در سال  IgYپستانداران متمايز گردد. واژه  IgGشود تا از گفته می IgY. به اين جهت به آن (Carlander, 2002)شود 

همتای   IgGرا با IgYی يهای بيوشيمياها برای نخستين بار تفاوتتوسط ليسلی و کليم پيشنهاد شده است. آن 1969

-ی زنجيره سنگين بزرگتری است و از نظر آنتیدارا IgY(. Leslie and Clem, 1969آنها در پستانداران بيان نمودند)

پستانداران وجود   IgGماکيان و IgYژنتيکی از زنجيره سنگين پستانداران متفاوت است. هيچ تشابه ايمنولوژيکی بين 

پستانداران است و  IgGمشابه  IgYساختار کلی . انسان است IgEماکيان بيشتر شبيه توالی  DNA ،IgYندارد و توالی 

 MWآن دارای دو زنجيره سبک  همانند
Da

 Mw( و دو زنجيره سنگين 18660 (
Da

 Da( است. وزن مولکولی آن 65105 (

تر است. کمی بيشتر است. زنجيره سبک آن از نسخه مشابه پستانداران آن سبک IgGاست، که در مقايسه با  167250

آن دارای يک منطقه متغير و چهار منطقه  زنجيره سبک دارای يک منطقه ثابت و يک منطقه متغير و زنجيره سنگين

Fcثابت است. منطقه ثابت دوم به شکل کوتاه و متراکم شده در تشکيل منطقه لواليی شرکت کرده است. منطقه 
1 

پادتن اعمال بيولوژيک اين پادتن چون تثبيت کمپلمان و اپسونيزاسيون را بر عهده دارد. در بسياری از جهات اعمالی 

 .(Carlander, 2002)پستانداران مشترک است  IgEو   IgGدهد باانجام می IgYکه 

 

                                                 
1 -Fragment crystallizing 
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 IgYمحاسن 

سازی حيوانات، معموالً پاسخ ايمنی نيز زياد شده است. تفاوت ها و افزايش ايمنبه موازات تنوع در پادگن

 IgGماکيان و  IgYبين  فيلوژنيک زياد بين پرندگان و پستانداران بدان معنا است که واکنش متقاطع ايمنولوژيکی

های های بيشتری را نسبت به پادتنتوپهای ماکيان اپیپستانداران وجود ندارد. به واسطه اين اختالف تکاملی پادتن

های رده پستانداران باند کرده، در نتيجه ماکيان نسبت به خرگوش انتخاب بهتری جهت توليد پادتن عليه پروتئينهم

پادتن در چهار درجه سلسيوس به مدت حداقل يک سال  (.Gassmann et al.,1990) هستندمحافظت شده پستانداران 

  (.Carlander, 2002)آيد میقابل ذخيره سازی است و مقدار زيادی پادتن از زرده تخم مرغ، با قيمت نسبتاً کم بدست 

عالوه بر کاهش استفاده از جوندگان  ،بهترين منبع توليد پادتن به عنوانتوليد پادتن  برایاستفاده از تخم مرغ 

های جايگزين آزمايشگاهی، حذف خونگيری از دام و استرس حاصل از آن را در بر دارد. مرکز اروپايی حمايت از روش

1
ECVAM کند. از های پستانداران به واسطه رفاه حيوانات  توصيه میهای زرده را به جای پادتناستفاده از پادتنIgY 

های پستانداران به واسطه نتايج بهتر استفاده کرد های ايمنولوژيکی مرسوم به جای پادتنتستتوان در می

(Hendriksen, 1997; Narat, 2003.) 

شوند و مشکالت زيست محيطی ايجاد بالقوه سمی دفع می هایدهمانها که به عنوان باقیبيوتيکدر مقايسه با آنتی

کند. ای توليد نمیماندهشود و باقیسپس پادتن هضم می گذارد.سم هدفش اثر میکنند، يک پادتن تنها روی ارگانيمی

دار يا امکان گونه تزريقات، اثرات جهتکند. هيچهای مفيد مقيم در بدن حمله نمیپادتن نه به ميزبان و نه به باکتری

 (.1383ندارد )کرمانشاهی و همکاران، های تخم مرغ وجود های سمی در مورد پادتنماندهاستفاده بيش از حد يا باقی

کلنال( در  بادی پلی )آنتی IgGبادی  به منظور توليد آنتی چه هندیمعموال پستانداران کوچک نظير خرگوش، بز و خوک

از زرده تنها های مادری جوجه،  بادی گيرند، در حالی که با استفاده از آنتی ها مورد استفاده قرار می سرم خون آن

 (. Hatta et al., 1997آيد  ) بدست می IgYبادی ويژه  تیمرغ آن تخم

 

 IgYکاربرد

های گوارشی در های بيمار، ايمنی حفاظتی خصوصاً در برابر بيماریهای خاص به ميزبانتجويز خوراکی پادتن

-جايگزين آنتیها نياز به استفاده از يک روش بيوتيکانسان و حيوانات را باعث شده است. افزايش مقاومت به آنتی

-ها با آنتیهايی که درمان آنشود. ايمنودرمانی بدين منظور ايجاد شده و از آن در درمان بيماریبيوتيکی را باعث می

                                                 
1- European Center for the Validation of Alternative Methods 
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مرغ از اجزای غذايی معمول در تغذيه انسان است و از نظر شود. تخمهای معمولی مشکل است استفاده میبيوتيک

بايد آلرژی دارند،  تخم مرغافرادی که نسبت به  درآن  مصرفاز  معهذاد وجود مواد سمی خطری برای انسان ندار

سيستم کمپلمان را  IgY. کاربرد دارددر ايمنودرمانی  ويژه،خواص بيوشيميايی داشتن واسطه  بهIgY خودداری کرد. 

توان از اين رو می نمی شوددستگاه گوارش  موجب التهابدهد و واکنش نشان نمی FCهای کند و با گيرندهفعال نمی

 از آن در زمينه ايمنودرمانی استفاده کرد.

ارگانيسم بر روی سطح يک  -ها وجود دارد. نخست، اتصال پادتن در درمان بيماری IgYدو الگو برای استفاده از 

غ های تخم مر( و با مصرف پادتن1988ساختار آناتوميکی که اين نوع مکانيسم سطحی نخستين بار توسط استول، )

ها بيان شد. مطابق دومين الگو، مصرف خوراکی پادتن عليه استرپتوکوکوس به عنوان عامل پوسيدگی دندان در موش

؛ 1383های سيستميک بسيار موثر واقع شود )کرمانشاهی و همکاران، تواند در درمان و پيشگيری بيماریتخم مرغ می

Carlander, 2002., Narat, 2003.) 

 

   IgY استفاده خوراکی از

 های دستگاه گوارش در انسانهای ويژه شيوه جالبی برای ايمنی حفاظتی در برابر پاتوژنبادیتجويز خوراکی آنتی

 سروتيپ عليه شده ايمن سازی مرغتخم توليد با 1999 سال در همکاران، وچنگ (. 1380ها و حيوانات است )پورامير، 

C استفاده انسان دهانی محوطه در باکتری مذکور رشد از جلوگيری هتج در آن از توانستند 1موتانس استرپتوکوکوس 

توليد شده عليه سم نوعی مار  Y(. ايمنوگلوبولين Chang et al., 1999) داری به دست آورند معنی نتايج و کرده

(Brazilian snake باعث شناسايی و خنثی کردن اجزای سمی و استفاده از ايمنوگلوبولين )Y  به عنوان حامل داروهای

اسيدی  pH(. تجويز خوراکی پادتن دناتوره شدن آنها را بوسيله Almelda et al., 1998ضد سرطان گزارش شده است )

پپتيداز و االستاز( را به همراه دارد. معده و تجزيه آن بوسيله پروتئازها )پپسين، تريپسين، کيموتريپسين، کربوکسی

،  FCاز آن به قطعات یماند اما بخشت گوارشی تريپسين و پپسين دست نخورده باقی میبخشی از پادتن در محتويا

Fab ،Fab2 پادگن و خاصيت خنثی سازی هستند  شدن بهشوند اين اجزاء هنوز قادر به باند شکسته می(Cheung et 

al., 2003). 

به عنوان يک ابزار بيولوژيک در درمان سرطان و همچنين يک ابزار بيوشيميايی در تعيين  IgYاخيراً از 

سرطانی معده انسانی  MGC-803های که از سلول P110ها بوسيله پروتئين مرغ اند.استفاده کرده ها خصوصيات پروتئين

های سرطانی بودند. اتصال سلولهای خالص سازی شده قادر به شناسايی IgYسازی شده بود، تلقيح شدند. خالص

به عنوان يک ماده  IgY(. Yang et al.,1997) ها باشندتوانند وسيله مهمی برای درمان سرطانها و داروها میپادتن

                                                 
1
 - Streptococcus mutans  
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در شير انسان ابزار با  (HMGP-A)شبه موسين  Aبيوشيميايی، برای تعيين خصوصيات وزن مولکولی گليکوپروتئين 

 (.1383مانشاهی و همکاران، شود )کرارزشی محسوب می

، 1های انسانی و گاویهای مختلف دستگاه گوارش که توسط روتاويروسدر درمان عفونت IgYمصرف خوراکی 

در  8و سودوموناس 7، استافيلوکوکس6تاردا، ادورازيال5سالمونال، انواع4گوارشی، ايکالی3روکری، يرسينا2گاویويروسکرونا

در  IgY(. اما هنوز هم در زمينه موضوع پايداری Tokoro, 1992دهد گزارش شده است )انسان و حيوانات رخ می

 .(Narat, 2003)های بيشتر وجود دارد محيط داخلی دستگاه گوارش جای بحث و بررسی

به عنوان يکی از عوامل اصلی تورم دستگاه گوارش در کودکان شناخته شده  (HRV)های انسانی روتا ويروس

(Yolken et al., 1988 و باعث ايجاد عفونت در بيش از )درصد کودکان زير سه سال و مرگ بيش از يک ميليون  90

های روده کوچک (. اين ويروس سبب آتروفی و کوتاه شدن ويلیWhite and Fenner, 1994شود )انسان در سال می

دهيدراتاسيون شديد به همراه دارد  شده، در نتيجه کاهش جذب آب، اسهال شديد، استفراغ و اغلب مرگ را به دنبال

(Ludert et al., 1996تحريک پاسخ ايمنی فعال در بچه .) ها بواسطه عدم توسعه آن در روده مشکل است لذا انجام

در پيشگيری از اين  IgYواکسيناسيون به منظور پيشگيری از اين بيماری با عدم موفقيت همراه بوده است. استفاده از 

 (.Sarker et al., 2001شده است ) عفونت موثر واقع

Yolken های های جدا شده از تخم مرغ را در پيشگيری از عفونتاستفاده خوراکی پادتن(1988)  و همکاران

 عليه بر شده سازی ايمن مرغ  تخم توليد به موفقدر اين راستا محققان  روتاويروسی در موش به اثبات رساندند. 

های فرصت در برابر باکتری IgY (.et al., 2008 Chalghoumiشدند ) انتريتيديس سالمونالو  موريوم تيفی سالمونال

توليد Pseudomnoas aeruginosa ، Salmonella enteritidis ، Staphylococcus aureusطلب، مهاجم و مولد سم چون

 عاليت خود را نشانف Aشده و با اثراتی چون توليد مواد بازدارنده رشد و سرکوب توليد انتروتوکسين 

های شير خوار در گوساله E. coliبا استفاده از تغذيه دهانی پادتن های ضد پژوهشگران  (.Carlandr, 2002دهد)می 

 (.Ikemori et al., 1997ند)ه ااثرات حفاظتی آن را از طريق خوراکی به اثبات رساند

از اسهال ناشی از  BVCهای گاویويروسخاص کروناهای استفاده از پودر کلستروم يا زرده تخم مرغ حاوی پادتن

کند. زرده تخم مرغ در اين بررسی عيار بيشتری در مقايسه با کلستروم ايجاد ها پيشگيری میاين ويروس

                                                 
1 - Bovine and human rotaviruses 
2 - Bovine coronavirus 
3 - Yersinia ruckeri 
4 - Enterotoxigenic Escherchia coli 
5 - Salmonella spp. 
6 - Edwardsiella tarda 
7 - Staphylococcus 
8 - Pseudomonas 
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نيز  1و کاربرد خوراکی آن در درمان و پيشگيری از عفونت هليکوباکتر پيلوریIgY توانايی . (Ikemori et al., 1997)کرد

 (Shin et al., 2002).رسيده است  به اثبات

های ويروسی، باکتريايی و های زرده در پيشگيری، درمان و مهم تر از همه در تشخيص بيماریاستفاده از پادتن

جهت مقابله و پيشگيری از عوامل بيماری زا نظير  IgYتواند بسيار کارساز باشد. استفاده از انگلی در طيور می

 ,Rahimi et al., 2007a, 2007bتوسط محققان بررسی شده است )و کمپيلوباکريوز  لمونلوز سا ،آنفلوانزای پرندگان

Sajadi et al., 2013  .) 

در طيور توليد و با  (Eterradossi et al.,1997)بر عليه بيماری نيوکاسل، برونشيت عفونی و گامبورو IgYپادتن 

ويروسی ماکيان را با استفاده از تکنيک  یهاتشخيص اين بيماریاند که امکان ايزوتيوسيانات فلوئورسين کونژوگه شده

ای در زمينه مصرف خوراکی در گذشته تحقيقات گسترده (.Hendriksen, 1997پادتن فلوئورسانت فراهم ساخته است )

ری در روده باکتاين از کلونيزاسيون  IgYدهد که نتايج نشان می ،انجام گرفته اشريشيا کلیهای طيور عليه بادیآنتی

ها در بادی. اين نوع آنتی(1393)شفيعی و همکاران، ها جلوگيری نموده و در درمان بيماری مفيد بوده استجوجه

 ,.Stern et alها بسيار محدود بوده است )شد، لذا امکان دسترسی به آنپرندگان ايمن شده از صفرا جداسازی می

1990.) 

ی از کانديدا آلبيکانس، کاهش استقرار کانديدا در بيماران مبتال را به همراه در درمان بيماری ناش IgYاستفاده از 

زا به ميزبان های اختصاصی عيله يک پادگن بيماریايمن سازی غير فعال که شامل انتقال پادتن (.Kruger, 2004دارد )

رحيمی و باشد )زا میبيماریهای متنوع برقراری ايمنی در مقابل ميکروب برای مناسبباشد، به عنوان يک روش می

 .(1383کرمانشاهی و همکاران، ،1392حاتم زاده، 

 

 فرصت های ديگر برای پادتن های تخم مرغ

های مرغها يا باليای طبيعی، به اقتضای شرايط بد اقامتی، مکرر مشکل کمبود آب دارند. تخمپناهندگان جنگ

داری شوند. توليد خشک توانند در انبار به صورت خشک نگهمی های مخصوص عليه وبا، تب زرد يا تيفوئيدحاوی پادتن

توانند تغذيه الزم را فراهم کنند ها میمرغسال يا بيشتر ذخيره شود. در طی يک بحران، اين تخم 2تواند برای مدت می

-غ برای بيماریمرهای تخماند باشند. پادتنو همچنين باعث حفاظت اين افراد که در شرايط موقت اسکان داده شده

کشد تا شوند و طول میها به راحتی توزيع نمیتواند در موقعيتی که اغلب واکسنهای وابسته به آب، به سرعت می

                                                 
1
 -Helicobacter pylori 
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-های خالص شده میاز پادتن (.1383مصونيت الزم را ايجاد کنند قابل استفاده و موثر باشد )کرمانشاهی و همکاران، 

استفاده  E. coliهای مختلف خصوصاً عفونت حاصل از ی در پيشگيری از عفونتتوان به عنوان افزودنی به رژيم غذاي

 . (Shimizu et al., 1988)کرد

ميليون نفر توسط  7/1توانند عليه زهر مار استفاده شوند. هر ساله قريب به چنين میمرغ همهای زرده تخمپادتن

-50000شوند که از اين ميان زده شده و گاز گرفته میها، نيش مارهای زهردار، عقرب ها، ستاره دريايی يا عنکبوت

ترين درمان نيش زدگی، استفاده از ضد زهرهای مورد خطرناک و کشنده است. به طور گسترده قابل قبول 40000

باشد. برای به حداقل رساندن تحميل يک مخصوص برای خنثی کردن سم و به طور بالقوه اثرات کشنده آنها می

باشد باشد به طريق ميل ترکيبی موثر میسازی ايمنوگلوبولين جوجه که مخصوص زهر می، خالصپروتئين بيگانه

 (.1383)کرمانشاهی و همکاران، 

اند. در اغلب موارد مرغ به مدت چندين سال برای اهداف مشخصی مورد استفاده قرار گرفتههای زرده تخمپادتن

شوند. تعدادی کمپانی وجود دارند که برای استفاده داخلی خود و ديگران، های زرده، جداسازی ها، بايد از گرانولپادتن

دالر  500کنند. اين پادتن خالص شده، به قيمت های خالص زرده تخم مرغ را در مقياسی کوچک توليد میپادتن

ی با خلوص باال در گرم پادتن انفراد 5تواند شود. هر مرغ خانگی به طور تخمينی میآمريکا به ازای هر گرم فروخته می

 (.1383هر ماه توليد کند )کرمانشاهی و همکاران، 

 

 انسان (HIV) در درمان نقص ايمنی اکتسابی IgYاستفاده از 

تواند از طريق حمله به اهداف ثابت و جايگزين شده، در سيکل زندگی ويروس، ممانعت از می IgYايمنوگلوبولين 

و ايجاد پشتيبان ايمنی الزم برای روده  TNF-αالزم و ضروری هستند از قبيل  HIVسازی هايی که برای همانندواسطه

1طلب در درمان بيماران مبتال به های فرصت( به منظور جلوگيری از اتصال ارگانيسمIgA)جانشين 
AIDS  مفيد واقع

 (.1383شود )کرمانشاهی و همکاران، 

باشد. تحقبقات اخير بر روشهای کاربرد های اثبات شده می زرده تخم مرغ يک مخزن از آنتی بادی ها با بسياری از

های خاص از زرده تخم مرغ متمرکز شده است.اين برنامه ها در زمينه جداسازی، خالص سازی و شناسايی آنتی بادی

پزشکی و دامپزشکی بدست آمده است و به عنوان مثال مرغهايی که تحت تاثير گونه خاصی از ميکروارگانيسم های 

ده ای قرار گرفته اند، آنتی بادی موثر بر ارگانيسم را در زرده توليد می کنند. زمانی که اين تخم مرغها به خوکها رو

 تلفاتداده شد، خوکها در برابر آن ميکروارگانيسم ايمن شدند در حالی که اين ارگانيسم در حالت عادی موجب 

                                                 
1
 - Acquired immune deficiency syndrome 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 1394 خردادماه 7و  6دانشگاه بيرجند،  های نوين در علوم دامی. پژوهشهمايش 

 

 10 

تفاده از ارگانيسم های روده ای متفاوت بيماری زا مشابه اس  (Marquardt, 1998) .شدسنگينی در خوکهای جوان می

 (Mime and Yoshimasu, 1998). اختصاصی تخم در گوساله ها بهبود پيدا کرد IgYاين نتايج به واسطه تغذيه با 

مرغها با  ه است.شداستفاده )ايدز(  HIVاختصاصی تخم مرغ برای درمان ويروس  IgY از در يک مطالعه تحقيقاتی

به منظور توليد تخم هايی با آنتی بادی بر عليه اين ويروس تيمار شدند. برداشت اين آنتی بادی ها برای   HIVويروس

حمله به اهداف  )1وجود دارد:  HIVدر تيمارهای IgYدرمان آلودگی های انسانی متفاوت بود. دو زمينه از سود بالقوه 

 ,A (Colemanبرای همانند سازی همانند فاکتور نکروز تومور  HIVوری ( مهار واسطه ضر2ثابت در سيکل زندگی

1998). 

از فن  جالب استفادهآنتی بادی های تخم مرغ به منظور جلوگيری يا درمان بيماری ها جز برنامه های  کاربرد

را همانند آنچه  توانند مقاومت به آنتی بادیآن است که ارگانيسم ها نمی اين روشآوری تخم مرغ است. مزيت بزرگ 

دائماً خواستار جايگزين  جوامع علمیافتد ايجاد کنند. به هر حال تحقبقات که در مورد آنتی بيوتيک ها اتفاق می

 باشد.کردن روش های جديد برای توليد مقرون به صرفه آنتی بادی ها می

IgY  ضدHIV ی غير فعال شده به گونه موفقيت آميزی به واسطه ايمن سازی مرغ ها با آنتی ژن هاHIV  در

افزايش پيدا  6در زرده تخم مرغ طی دوره ايمن سازی تا هفته  IgYفرمالين و با ادجوانت فروند به دست آمد. غلظت 

تواند يک استراتژی می HIVبه طور معنی داری کاهش پيدا کرد. ايمنی مرغها با ويروس  آن هفته سطح 6کرد.. پس از 

 باشد که  HIVبرای بهينه کردن قيمت پايين در نسبت با غلظت باال از ايمنوگلوبولين های زرده تخم ضد ويروس 

 ,.Sudjarwo et al) در نظر گرفته شود HIVتواند ابزار مفيدی برای تحقيقات، تشخيص و درمان عفونت های می 

2014) . 

که به بررسی سميت حاد ايمنوگلوبولين  2015در سال Sudjarwo ز نتايج بر اساس يافته های به دست آمده ا

IgY بر عليه ،HIV  در موش پرداختند، نشان داده شد کهLC50 IgY  ضدHIV  گرم در کيلوگرم وزن بدن  15باالتر از

ضد  IgYاست که بر اساس نتايج طبقه بندی شده عمالً غير سمی است. اين مطالعه اولين گزارشی است که سميت 

HIV  کرد. از اين رو  اعالمعمالً غير سمی در موش  آن رااستفاده از پرداخته وIgY  ضدHIV تواند به عنوان می

 (.Sudjarwo et al., 2015مورد استفاده قرار گيرد) HIVايمنوتراپی در بيماران 

 نتيجه گيری

بادی خاص به منظور ايجاد ايمنی غيرفعال به روش خوراکی  ی عملی از يک آنتی به طور خالصه، در استفاده

های اختصاصی از  بادی ی نسبت آنتی بادی برای پيشگيری از ايجاد عفونت الزم است. برای مقايسه مقادير زيادی آنتی
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ABSTRACT 

The poultry industry plays an important role in human food chain, and its products 

contribute to supply the human's protein. On the other hand some of the food- borne   diseases 

can be transmitted by poultry products to the consumers. Therefore, to keep the poultry 

products safe for human consumption is a must. Production of specific antibodies in chickens 

and extract them from the yolk (IgY) have been attended increasingly by scientific community 

in recent years. Egg yolk antibody (IgY), as a food additive is a valuable option for the effective 

deployment of passive immunization for the purpose of prevention or treatment of pathogenic 

microorganisms. The use of egg derived specific antibody has a significant advantage such as: 

conformity with modern regulations, animal welfares, not harmful, less cost, ease to access and 

reduce antibiotic resistant bacteria. It seems that, egg yolk antibody (IgY) is an appropriate 

option in production of passive immunity in birds and humans as well as prevention of zoonotic 

diseases. 
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