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و Eامین تویهاي گوشتی تحت تنش سرمایی بهپاسخ ایمنی هومورال و سلولی جوجه
Q10نزیم آکو

4و هوشنگ لطف الهیان3، محمدطاهر هرکی نژاد2، محمدحسین شهیر1محمد حسین نعمتی

چکیده
تـنش شـرایط  هـاي گوشـتی تحـت    بـر ایمنـی جوجـه   Q10و کـوآنزیم  Eمنظور بررسی نقش آنتی اکسـیدانی ویتـامین   به

25در ،قطعـه جوجـه در هـر تکـرار    20تکـرار و  5،تیمـار 5تصـادفی بـا   نر در قالب طـرح کـامالً  قطعه جوجه500،سرمایی
بـدون  ،شـرایط عـادي پـرورش   (کنتـرل مثبـت   گـروه :عبـارت بودنـد از  تیمارهـاي آزمایشـی  . قرار گرفتنـد یواحد آزمایش

کننـده هـاي دریافـت  گـروه ، )اکسـیدان بـدون دریافـت آنتـی   ،سـرمایی تـنش (کنترل منفـی گروه، )دریافت آنتی اکسیدان
ــامین ــیE)150ویت ــوگرم میل ــرهگــرم در کیل ــی40(Q10کــوآنزیم،)جی ــوگرم میل ــرم در کیل ــرهگ ــوطو) جی در E+Q10مخل

و کـاهش  گـراد  درجـه سـانتی  15بـه  تـنش سـرمایی   اعمـال بـراي  دوره پرورش دماي سالن 15از روز . سرماییتنششرایط
طحـال در نتیجـه تـنش کـاهش یافـت و      وزن نسـبی نتـایج نشـان داد کـه   . پایان دوره پـرورش ثابـت نگـه داشـته شـد     تا

وزن نســبی بــورس در نتیجــه تــنش ســرمایی افــزایش . شــدآنهــا باعــث بهبــود وزن نســبی اســتفاده از آنتــی اکســیدان
ـ      . )>01/0p(داشتدار معنی تیتـر  هـاي سـفید،   هـاي مربـوط بـه گلبـول    نجهتفـاوتی بـین تیمارهـاي آزمایشـی از نظـر فراس

یتوهمـاگلوتینین اتسـت پاسـخ زیـر جلـدي بـه ف     نتـایج مربـوط بـه   . )<05/0p(مشـاهده نشـد  SRBCتزریـق  وهـا واکسن
)01/0p<( هـاي  و تکثیر لنفوسـیتT آزمایشـگاهی در شـرایط)05/0p<( درهـا نااسـتفاده از آنتـی اکسـید   دار بـود و  معنـی

آنهادرصـد تلفـات در نتیجـه اسـتفاده از آنتـی اکسـید      کـاهش  .شـد شرایط تنش سرمایی باعث بهبود پاسخ ایمنی سـلولی  
در شـرایط  هـا ناآنتـی اکسـید  نتیجـه گرفتـه شـد کـه مصـرف     .شـد مشـاهده  تحت شرایط تنش سـرمایی  Q10خصوصه ب

.دادرا کاهش هاجوجهو تلفاتشده سلولیسیستم ایمنیعملکرد سرمایی باعث بهبود تنش

هاي گوشتی، جوجهایمنی، تنش سرمایی، Q10، کوانزیم Eویتامین: کلیديهايواژه

مقدمه
هاي مـختـلف، عمـلکرد مکـانیـسمبا زا عوامل تـنش

مطـالــعات  . کنـد مـی تخریـب سیستم ایمنـی را دچـار   
هايفـعالیــــــت مـحــــــورتغییـــــر درمخــــــتلف، 

ـــوس ـــیز-هیـپوتـاالم ـــحور  یآدر–هـیپـوف ـــال و م ن
ـــیک ـــوس یآدر–سـمپات ـــال و مـحـــور هیـپوتـاالم -ن
ــتـیرو–هیـپـوفـــیز ـــه عـوامـــل ی ـید را در واکـنـــش ب

تغییر عملکـرد  . )13،31(انـدگـزارش کـردهرا زا تـنـش
ــط گلوکوکورتیکو  ــی توس ــتم ایمن ــدیسیس ــای و )34(ه

. به خوبی شناخته شده اسـت )21(یدیتیروهايهورمون
تأثیر تنش در توسـعه پاسـخ ایمنـی بـه ماهیـت  تـنش       

یـا دمـاي محیطـی، رژیـم     گرماییعنوان مثال شوك به(
عنـوان  بـه (هاي تـنش  و تعدیل کننده) هاغذایی، آالینده

بسـتگی دارد ) زامثال ژنتیک، مدت یا شدت عامل تـنش 
)13،28.(

افتد که دمـاي محـیط   تنش سرمایی زمانی اتفاق می
گـراد کـاهش یابـد تحـت ایـن      درجـه سـانتی  18به زیر 

هـاي  شرایط بدن قادر به گرم کردن خود نبوده و بیماري

و مـرگ ممکـن   ی بافتمیمهم مربوط به سرما، آسیب دا
کـاهش  هـاي تحـت تـنش    در جوجه).8(است رخ دهد
براي محافظت در .)14(گزارش شده استایمنی سلولی 

اکسـیداتیو، موجـودات زنـده داراي یـک     هايتنشبرابر 
اکسیدانی ترکیبی هستند که شـامل  سیستم دفاعی آنتی

هـا،  فنـل گلوتاتیون، پلـی (غیر آنزیمیيهانااکسیدآنتی
کینــول، فالونوئیــدها، هــا، ابــیآمــینیــدها، پلــییکارتنو

ــامین  ــامین Eویتـ ــوآنزیم، C، ویتـ ــرهو Qکـ و ) غیـ
کاتاالز، سوپر اکسید دسموتاز (آنزیمیيهانااکسیدآنتی

)SOD(1بعضی از ). 3(دنباشمی)و گلوتاتیون پراکسیداز
توســط موجــودات زنــده ســنتز هــانااکســیدایــن آنتــی

جیره تامین راهه بعضی دیگر باید از کدر حالیشوندمی
.دنشو

هــایی ماننــد بــا حفاظــت از ســلول  Eویتــامین 
هـاي پالسـما در برابـر    سـلول ها، ماکروفاژهـا و  تیلنفوس

ــن    ــر ای ــت و تکثی ــزایش فعالی صــدمات اکســیداتیو و اف
ــامین . هــا در پاســخ ایمنــی نقــش دارد ســلول ــن ویت ای

همچنین از طریق تحریک فعالیت گلوتاتیون پراکسـیداز  

کشاورزي و منابع طبیعی استان زنجانو آموزش مرکز تحقیقات علوم دامی تحقیقاتبخش،استادیار–1
)mh_nemati@yahoo.com: نویسنده مسوول(

دانشگاه زنجان،و استادیاردانشیار-3و 2
استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور-4

20/9/92: تاریخ پذیرش9/5/92: تاریخ دریافت

1- Supper Oxide Desmotase (SOD)

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
هاي تولیدات دامیپژوهش
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و کـاهش  گـراد  درجـه سـانتی  15بـه  تـنش سـرمایی   اعمـال بـراي  دوره پرورش دماي سالن 15از روز . سرماییتنششرایط
طحـال در نتیجـه تـنش کـاهش یافـت و      وزن نسـبی نتـایج نشـان داد کـه   . پایان دوره پـرورش ثابـت نگـه داشـته شـد     تا

وزن نســبی بــورس در نتیجــه تــنش ســرمایی افــزایش . شــدآنهــا باعــث بهبــود وزن نســبی اســتفاده از آنتــی اکســیدان
ـ      . )>01/0p(داشتدار معنی تیتـر  هـاي سـفید،   هـاي مربـوط بـه گلبـول    نجهتفـاوتی بـین تیمارهـاي آزمایشـی از نظـر فراس

یتوهمـاگلوتینین اتسـت پاسـخ زیـر جلـدي بـه ف     نتـایج مربـوط بـه   . )<05/0p(مشـاهده نشـد  SRBCتزریـق  وهـا واکسن
)01/0p<( هـاي  و تکثیر لنفوسـیتT آزمایشـگاهی در شـرایط)05/0p<( درهـا نااسـتفاده از آنتـی اکسـید   دار بـود و  معنـی

آنهادرصـد تلفـات در نتیجـه اسـتفاده از آنتـی اکسـید      کـاهش  .شـد شرایط تنش سرمایی باعث بهبود پاسخ ایمنی سـلولی  
در شـرایط  هـا ناآنتـی اکسـید  نتیجـه گرفتـه شـد کـه مصـرف     .شـد مشـاهده  تحت شرایط تنش سـرمایی  Q10خصوصه ب

.دادرا کاهش هاجوجهو تلفاتشده سلولیسیستم ایمنیعملکرد سرمایی باعث بهبود تنش

هاي گوشتی، جوجهایمنی، تنش سرمایی، Q10، کوانزیم Eویتامین: کلیديهايواژه

مقدمه
هاي مـختـلف، عمـلکرد مکـانیـسمبا زا عوامل تـنش

مطـالــعات  . کنـد مـی تخریـب سیستم ایمنـی را دچـار   
هايفـعالیــــــت مـحــــــورتغییـــــر درمخــــــتلف، 

ـــوس ـــیز-هیـپوتـاالم ـــحور  یآدر–هـیپـوف ـــال و م ن
ـــیک ـــوس یآدر–سـمپات ـــال و مـحـــور هیـپوتـاالم -ن
ــتـیرو–هیـپـوفـــیز ـــه عـوامـــل ی ـید را در واکـنـــش ب

تغییر عملکـرد  . )13،31(انـدگـزارش کـردهرا زا تـنـش
ــط گلوکوکورتیکو  ــی توس ــتم ایمن ــدیسیس ــای و )34(ه

. به خوبی شناخته شده اسـت )21(یدیتیروهايهورمون
تأثیر تنش در توسـعه پاسـخ ایمنـی بـه ماهیـت  تـنش       

یـا دمـاي محیطـی، رژیـم     گرماییعنوان مثال شوك به(
عنـوان  بـه (هاي تـنش  و تعدیل کننده) هاغذایی، آالینده

بسـتگی دارد ) زامثال ژنتیک، مدت یا شدت عامل تـنش 
)13،28.(

افتد که دمـاي محـیط   تنش سرمایی زمانی اتفاق می
گـراد کـاهش یابـد تحـت ایـن      درجـه سـانتی  18به زیر 

هـاي  شرایط بدن قادر به گرم کردن خود نبوده و بیماري

و مـرگ ممکـن   ی بافتمیمهم مربوط به سرما، آسیب دا
کـاهش  هـاي تحـت تـنش    در جوجه).8(است رخ دهد
براي محافظت در .)14(گزارش شده استایمنی سلولی 

اکسـیداتیو، موجـودات زنـده داراي یـک     هايتنشبرابر 
اکسیدانی ترکیبی هستند که شـامل  سیستم دفاعی آنتی

هـا،  فنـل گلوتاتیون، پلـی (غیر آنزیمیيهانااکسیدآنتی
کینــول، فالونوئیــدها، هــا، ابــیآمــینیــدها، پلــییکارتنو

ــامین  ــامین Eویتـ ــوآنزیم، C، ویتـ ــرهو Qکـ و ) غیـ
کاتاالز، سوپر اکسید دسموتاز (آنزیمیيهانااکسیدآنتی

)SOD(1بعضی از ). 3(دنباشمی)و گلوتاتیون پراکسیداز
توســط موجــودات زنــده ســنتز هــانااکســیدایــن آنتــی

جیره تامین راهه بعضی دیگر باید از کدر حالیشوندمی
.دنشو

هــایی ماننــد بــا حفاظــت از ســلول  Eویتــامین 
هـاي پالسـما در برابـر    سـلول ها، ماکروفاژهـا و  تیلنفوس

ــن    ــر ای ــت و تکثی ــزایش فعالی صــدمات اکســیداتیو و اف
ــامین . هــا در پاســخ ایمنــی نقــش دارد ســلول ــن ویت ای

همچنین از طریق تحریک فعالیت گلوتاتیون پراکسـیداز  

کشاورزي و منابع طبیعی استان زنجانو آموزش مرکز تحقیقات علوم دامی تحقیقاتبخش،استادیار–1
)mh_nemati@yahoo.com: نویسنده مسوول(

دانشگاه زنجان،و استادیاردانشیار-3و 2
استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور-4

20/9/92: تاریخ پذیرش9/5/92: تاریخ دریافت

1- Supper Oxide Desmotase (SOD)

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
هاي تولیدات دامیپژوهش
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کنـد و باعـث   ها سیستم ایمنی را تقویت مـی و نوتروفیل
در Eویتـامین  . شودمیTهاي تحریک فعالیت لنفوسیت

راههاي متابولیسمی اسید آراشیدونیک از تعدیل واکنش
یپوکســی ژنــاز نقــش دارد، هــاي ســیکلوژناز و الواکــنش

را از PGE2تولیــد پروســتاگالندین Eبراین ویتــامین بنــا
دهــد وهــاي ذکــر شــده کــاهش مــیابولیســمطریــق مت

ــتاگالندین  ــرد   PGE2پروس ــده عملک ــل کاهن ــک عام ی
ه شـده اسـت کـه    نشـان داد .)18(سیستم ایمنی اسـت 

در Eگـرم در کیلـوگرم ویتـامین    میلی50و 25سطوح 
جیره منجر به بهبود سیستم ایمنی هومـورال، سـلولی و   

کـه سـطوح بـاالتر ایـن ویتـامین      شود در حالیذاتی می
Tهـاي  وظـایف سـلول  بـر ) گرم در کیلوگرممیلی200(

.)20(کننده یا تعداد آنها اثر منفی دارندکمک
پلی -6متیل -5دي متوکسی -3و Q)2کوآنزیم 

در تمام غشاهاي سـلولی یافـت   ) ینونیایزوپرن پارابنزکو
موجـود در  Qینون در کـوآنزیم  یحلقه کو). 12(شودمی

زنجیره تنفسی میتوکندریایی، وظیفه دریافـت و انتقـال   
Qکـوآنزیم  ) 10(ها به اکسیژن را بر عهـده دارد  نالکترو

عنـوان  نقشـی کـه در انتقـال الکتـرون دارد بـه     به دلیل
کنـد بنـابراین از   آزاد عمـل مـی  هاي کننده رادیکالپاك

زنجیـره  . نمایـد آسیب اکسیداتیو در بدن جلـوگیري مـی  
زاد آهـاي  تنفسی میتوکندریایی منبع مهم تولید رادیکال

باشد که نقش مهمی در تخریب ساختار سلول بـازي  می
به اندازه کافی و در مکان صحیح خود Q10کند وقتی می

در محلی قرار اًدر زنجیره تنفسی وجود داشته باشد دقیق
شـوند و بـا   هـاي آزاد تولیـد مـی   لگیـرد کـه رادیکـا   می

هـا  ها از تخریب شـدید سـاختار سـلول   پاکسازي رادیکال
).11(کنندجلوگیري می

هـا در  بهبود پاسخ ایمنی سلولی و تکثیـر لنفوسـیت  
صـورت جداگانـه در   بـه  Q10و Eنتیجه افزودن ویتامین

جیره توسـط تعـدادي از محققـین گـزارش شـده اسـت      
هاي آزاد با توجه به افزایش تولید رادیکال. )7،9،11،12(

پذیري سیسـتم  ثیرأو ت) 18(تحت شرایط تنش سرمایی
منظـور بررسـی   ، آزمایش حاضر بهایمنی در شرایط تنش

در حــذف Q10و کــوآنزیم Eنقــش و اهمیــت ویتــامین 
هاي گوشتی تحت پاسخ ایمنی جوجههاي آزاد ورادیکال

.ریزي شدشرایط تنش سرمایی طرح

هامواد و روش
هاي اکسیدانمنظور بررسی تاثیر آنتیبهپژوهشاین 
ایمنـی  پاسـخ  بـر  ) Q10نزیم آکـو وEویتامین(ویتامینی

تحت شـرایط تـنش سـرمایی انجـام     هاي گوشتیجوجه
آریـن قطعه جوجه گوشتی نر500براي این منظور . شد

20تکـرار و  5تیمـار،  5تصادفی بـا  در قالب طرح کامالً
قطعه جوجه در هر تکرار در نظر گرفتـه شـد تیمارهـاي    

سـرمایی تـنش بـدون  گـروه : عبـارت بودنـد از  آزمایشی 

که در یک سالن مجزا با شـرایط یکسـان   )کنترل مثبت(
پرورشی و مدیریتی با تیمارهاي تنش سـرمایی پـرورش   

ــدند ــنش، )داده ش ــرماییت ــی(س ــرل منف ــنش،)کنت ت
، جیرهگرمگرم در کیلومیلیE)150ویتامین + سرمایی 

dl-α-Tocopheryl Acetate, DSM( ،ــنش ــرمایی ت س
ــوانزیم + ــیQ10)40ک ــو میل ــرم در کیل ــرم گ ــرهگ جی

Vancover, BC V5X 4V9 Canada( ،سـرمایی  تنش +
هاي آزمایشـی  جیره.)Q10)E+Q10کوانزیم + Eویتامین 

آریـن در  سـویه بر اساس احتیاجات موجود در کاتـالوگ  
ــازین  ــه آغ ــه مرحل ــی1-14(س ــد )روزگ 14-28(، رش

و شــدتنظــیم ) روزگــی28-42(و پایــانی ) روزگــی
ها افزوده هاي مورد نظر به صورت سرك به جیرهویتامین

از هاي آزمایشـی جیرهها در مصرف آنتی اکسیدان.شدند
،دوره پـرورش 15از روز . آغاز شدپرورشروز دهم دوره 

ه بـ سـرمایی  تـنش دماي محیط پرورش تیمارهاي تحت 
درجه سانتیگراد کـاهش  15بهپرورش 21تا روز تدریج 

. شـد حفظ ) روزگی42(یافته و این دما تا پایان آزمایش 
تیمار کنترل مثبت تحـت شـرایط دمـایی توصـیه شـده      

ــرورش داده  ــدندپ ــه . ش ــیون جوج ــه  واکسیناس ــا علی ه
آنفلـونزا ،)B1(، نیوکاسل)H120(هاي برونشیتبیماري

)H2N9(ــامبورو ــب در  ) Intermedate(و گـ ــه ترتیـ بـ
دوره یدر طـ سـپس  . انجـام شـد  14و 9، 1،9اي روزه

گانـه در  4هـاي  نسـ تیتـر واک منظور مطالعـه  پرورش به
بـراي سـنجش   همچنین .خونگیري انجام شد25روزها 
هـاي  به تزریـق گلبـول  اولیه تیتر آنتی بادي پاسخ مقدار

ــفندي  ــز گوس ــرورش 25در روز ،SRBC(1(قرم دوره پ
ــداد  ــخص و   2تع ــرار مش ــر تک ــده از ه ــدار پرن 8/0مق

. شـد ورید بال ترزریـق  راهدرصد از ده SRBCلیتر میلی
مقـدار از تزریق خـونگیري انجـام شـد و    پسیک هفته 

).15(ها سنجش گردیدتیتر آنتی بادي سرم
بــراي ســنجش پاســخ حساســیت بــازوفیلی جلــدي

)CBH(2 همکاران واحمداز روش)1(استفاده شد)1( .
و روزگی تعداد دو پرنده از هر تکرار مشخص 38در سن 

گیري ضخامت پرده بین انگشتان هر دو پـا،   از اندازهپس
حل PHA-P(3)(یتوهماگلوتنیناگرم فمیکرو100مقدار 

بــین پــرده ) لیتــر ســرم فیزیولــوژيمیلــی1/0شــده در 
همچنـین مقـدار   . شـد پرنده تزریـق  راستپاي انگشتان

عنوان گروه شاهد بـه  میکرولیتر سرم فیزیولوژي به100
پـس پاضخامت پرده بین انگشتان. شدتزریق چپپاي 

با دقت متر مدرجساعت تزریق با استفاده از میکرو36از 
بصـورت  CBHپاسـخ  . گیـري شـد  متر اندازهمیلی01/0

پـس و پیشاختالف بین ضخامت پرده بین انگشتان در 
.متر بیان شداز تزریق بر حسب میلی

هـا  استفاده از تکثیرلنفوسـیت پاسخ ایمنی سلولی با 
پایاندر . در شرایط آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفت

قطعه پرنده از هر تکرار متناسب بـا میـانگین   2آزمایش
1- Sheep Red Blood Cell (SRBC) 2- Coetaneous Basophile Hypersensivity (CBH) 3- Phytohemaghlotenine

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

ap
.s

an
ru

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               2 / 7

https://rap.sanru.ac.ir/article-1-495-fa.html


46........................................................................................................امینتویهاي گوشتی تحت تنش سرمایی بهپاسخ ایمنی هومورال و سلولی جوجه

هاي ایمنی وزن اندام،وزنی تکرار انتخاب و پس از کشتار
ــیتو  ــه    لنفوس ــري ب ــخ تکثی ــراي پاس ــال ب ــاي طح ه

بــا اســتفاده از روش یانــگ و A(Con A)1کانکانــاوالین
.با اندکی تغییر مورد آزمایش قرار گرفـت )36(همکاران

GLMرویـه  با استفاده ازها دادهتجزیه و تحلیل آماري
ها از مقایسه میانگینبراي.)26(انجام شدSASافزار نرم

.استفاده شددرصد5در سطح آزمون چند دامنه دانکن

تایج و بحثن
هـاي ایمنـی در   نسـبی انـدام  یج مربـوط بـه وزن  انت

غیـر  کـاهش  ثتنش سـرمایی باعـ  . مده استآ1جدول 
و افـزایش وزن  )P<05/0(وزن نسـبی طحـال  دار معنی

ــورس تحقیقــات اخیــر نشــان . شــد)>01/0p(نســبی ب
هـاي بـورس اولویـت بـاالیی بـراي     دهند کـه سـلول  می

به عالوه، بـه  .گلوکز، ایزولوسین و لیزین دارنداستفاده از
هـاي بـورس توانـایی    هنگام مواجه شدن با کمبود، سلول

ــراي بدســت آوردن گلــوکز و لیــزین   ــزایش خــود را ب اف
وزننسبی بورس و کـاهش  وزنافزایش ).17(دهندمی

ناشی از اولویـت  احتماالنسبی طحال تحت شرایط تنش 
افـزایش وزن  . ها در تـامین مـواد مغـذي باشـد    این بافت

توسـط Q10در نتیجه اسـتفاده از کـوآنزیم   نسبی طحال

یج این انتبااست که شدهگزارش )12(و همکارانگنگ
.پژوهش مطابقت دارد

هـاي سـفید، هتروفیـل،    نتایج مربوط به تعداد گلبول
1لنفوسیت و نسبت هتروفیل بـه لنفوسـیت در جـدول   

، هـا در تعـداد هتروفیـل  داريمعنـی افـزایش  .آمده است
و نسبت هتروفیـل بـه لنفوسـیت در نتیجـه     هالنفوسیت

افـزایش نسـبت هتروفیـل و    .شـد نتنش سـرمایی دیـده   
لنفوسیت طی تـنش سـرمایی   تروفیل بهکاهش نسبت ه

گــزارش شــده )5،13،37(توســط تعــدادي از محققــین
ــت ــرمایی   .اس ــنش س ــرایط ت ــت ش ــدارتح ــد مق تولی

و یابـد فوق کلیـوي افـزایش مـی   دکورتیکوسترون از غد
مشخص شده است کـه یـک رابطـه منفـی بـین سـطح       
کورتیکوسترون پالسما و تکثیـر لنفوسـیتی وجـود دارد   

نشان دادند کـه در شـرایط   )7(و همکاران دوارج).13(
بـه جیـره منجـر بـه     Eعادي پرورش، افـزودن ویتـامین   

هـا ناافزودن آنتی اکسید.شودمیکاهش تعداد هتروفیل 
تواند با کاهش تنش اکسیداتیو ایجاد شده از افـزایش  می

کننده قوي کـه  هاي فاگوسیتعنوان سلولها بههتروفیل
هـا  در فرآینـدهاي التهـابی، تـنش و عفونـت    آنهاغلظت 

).30(جلوگیري کند،یابدافزایش می

هايجوجههاي ایمنی سلولها و تعداد انداممیانگین وزن نسبیQو کوانزیم Eتاثیر ویتامین -1جدول
شرایط تنش سرماییگوشتی تحت 

تصف
*تیمارهاي آزمایشی

PCNCNC+EQ10+NCNC+E+Q10
میانگین خطاي 

استاندارد
ارزش 
احتمال

)درصدي از وزن بدن(هاي ایمنی اندام
142/0119/0141/0129/0165/0013/013/0طحال
>b120/0a221/0a184/0a179/0a186/0015/001/0بورس

گلبولهاي سفید
هاي تعداد کل گلبول

2792028480293202848027400117983/0)در هر میکرولیتر(سفید

80/2600/2950/2860/2740/2843/183/0هتروفیلدرصد 
20/7150/6750/6800/6850/6845/139/0لنفوسیتدرصد 

377/0430/0417/0425/0422/003/079/0هتروفیل/لنفوسیت
.درصد است5دار در سطح حروف غیر مشابه در هر ردیف به مفهوم وجود اختالف معنی

افت ـایی بدون دریـتنش سرم(ار کنترل منفیـتیم: NC، )اییـبدون تنش سرم(کنترل مثبت: PCهاي آزمایشی شامل تیمار:*
NC+VE (150mg/kg) +Q10و NC+VE(150mg/kg) ،NC+Q10(40mg/kg)، )اکسیدانآنتی (40mg/kg)

ها علیه ویروس بیمـاري  نتایج مربوط به تیتر واکسن
ــامبرو   ــوآنزا، نیوکاســل، برونشــیت و گ ) 2جــدول(آنفول

دار بـین تیمارهـاي   حاکی از عدم وجـود اخـتالف معنـی   
.مطابقت دارد) 25(که با نتایج قبلی . آزمایشی است

نتایج مربوط به پاسخ حساسـیت بـازوفیلی جلـدي و    
عنوان ایمنی با واسطه سـلولی  بهTتکثیر لنفوسیت هاي 

کاهش پاسخ حساسیت بازوفیلی . آمده است2در جدول 
) >05/0p(Tهـاي و تکثیر لنفوسـیت ) >01/0p(جلدي 

در نتیجه تنش سرمایی نسبت بـه گـروه کنتـرل مثبـت     
منجر به Q10زیم و کوانEدار بود و افزودن ویتامین معنی

بـر اسـاس   . شـد دار سیستم ایمنـی سـلولی   بهبود معنی
در Q10افـزودن کـوآنزیم   ) 12(نتایج گنـگ و همکـاران   

ــر    ــاهش تکثیـ ــث کـ ــرورش باعـ ــول پـ ــرایط معمـ شـ
. شـود مـی Aبا استفاده از کانکانـاوالین  Tهايلنفوسیت

عالیت و یا حضور آنتـی  افزایش سطح فعالیت لیزوزمی، ف
. شـود ژن موجب افزایش دفـاع ضـد میکربـی بـدن مـی     

دار فعالیـت  منجر بـه بهبـود معنـی   Q10افزودن کوآنزیم 
زوم سـرم شــده و بهبـود سیســتم ایمنـی را منجــر    ولیـز 
تحت شرایط تنش Q10ها به کوآنزیم نیاز جوجه. شودمی

ی تواند کمکـ سرمایی زیاد بوده و افزودن آن به جیره می
1- Concanaviline A
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در این راستا باشد و ظرفیت دفاعی بدن را افـزایش داده  
. آسیت شوداز جملههایی و سبب کاهش بروز ناهنجاري

ــی      ــخ ایمن ــر پاس ــرمایی ب ــنش س ــر ت ــورد اث در م
هــاي گوشــتی و درجوجــهCMI(1(هومــورال و ســلولی 

ــایر پرنــ  ــود دارد  س ــی وج ــات متناقض در .دگان گزارش
و )16(برخــی از گزارشــات کــاهش پاســخ آنتــی بــادي

ــادي  ــزایش پاســخ آنتــی ب ــرا اف ناشــی )14،29،33(اکث
ــده اســت  از ــزارش ش ــرمایی گ ــنش س ــات در .ت اختالف

ــایج مشــاهده شــده ــد ناشــی ازمــینت ــنشتوان ــوع ت ،ن
مرحلـــه زمـــانی پـــس از تـــنش کـــه ، مـــدت تـــنش

متفــاوت ، شــوندگیــري مــیهــاي ایمنــی انــدازهپــارامتر
ــزا  ــودن اج ــدازه يب ــی ان ــتم ایمن ــده سیس ــري ش و گی

پــیش زمینــه ژنتیکــی حیوانــات آزمایشــگاهی اســتفاده 
بیــان کردنــد )14(و همکــاران هانگــاالپورا .باشــدشــده

ــی      ــه ایمن ــدت همیش ــوالنی م ــرمایی ط ــنش س ــه ت ک
ــزایش نمــی ــه شــدت ایمنــی  ســلولی را اف ــی ب دهــد ول

ــی  ــرار م ــأثیر ق ــورال را تحــت ت ــنش  هوم ــر ت ــد و اث ده
ــر ــأثیر     س ــت ت ــتر تح ــی، بیش ــتم ایمن ــر سیس مایی ب

مرحله زمانی پـس از تـنش اسـت کـه ایـن پارامترهـاي       
.شـوند، تـا شـدت و مـدت تـنش     گیري مـی ایمنی اندازه

افزایش پاسـخ ایمنـی بـه ویـروس بیمـاري نیوکاسـل و       
گـــزارش Eبرونشـــیت در نتیجـــه مصـــرف ویتـــامین 

ر ـایش حاضـ ـج آزمـ ـا نتایـ ـه بـ ـکـ )9،20(ده اسـت ـش
.مطابقت دارد

ــ   ــه ت ــی در زمین ــیار کم ــات بس ــاکنون تحقیق ثیر أت
ــر ایمنــی ســلولی انجــام شــده اســت   تــنش ســرمایی ب

ــی  ــاول ــاران آت ــترس  )2(و همک ــه اس ــد ک ــان دادن نش
دار تکثیــر گرمــایی در جوجــه هــا منجــر کــاهش معنــی

اســترس گرمــایی موجــب . شــودمــیTهــايلنفوسـیت 
پراکسیداســـیون غشـــاي ســـلولی شـــده و تـــنش    
اکســــیداتیو ناشــــی از تــــنش گرمــــایی از تکثیــــر 

کنــدممانعــت مــی Tهــاي ازمایشــگاهی لنفوســیت 
ــایی ســــــطح  همچ. )24( نــــــین تــــــنش گرمــــ

دهـــدمـــییدهاي پالســـما را افـــزایشورتیکواســـتروی
ــترون  . )23( ــو اس ــگاهی کورتیک ــرایط آزمایش ــا در ش ه

ه بــ. )32(شــوندمــیTهــايمــانع از تکثیــر لنفوســیت
تحـت تـنش گرمـایی، تکثیـر     هـاي کلـی در جوجـه  طور

ــاي لنفوســیت ــونین Tه ــزودن مالت ــده و اف ــدود ش مح
افـزایش  باعـث بـه جیـره  )اکسـیدان عنوان یک آنتـی به(

ــی ــیت معن ــر لنفوس ــی دار در تکثی ــد ول ــا نش ــثه باع
. شـد هـا تـا حـد شـاهد     کـاهش سـطح کورتیکواسـترون   

هـاي  هـا موجـب مـرگ ناگهـانی سـلول     کورتیکواسترون
T19(موجب می شوند.(

تنش شرایط تحتهاي گوشتیجوجهسیستم ایمنی هومورال و سلولی بر Qو کوانزیم Eثیر ویتامین أت- 2جدول 
سرمایی

صفت 
*تیمارهاي آزمایشی

PCNCNC+EQ10+NCNC+E+Q10

میانگین خطاي 
استاندارد

ارزش 
احتمال

**)هاتیتر واکسن(ایمنی هومورال

40/320/320/360/320/350/097/0آنفلو انزا
20/500/540/520/540/442/053/0نیوکاسل
2785205720643158353261235/0برونشیت

4/3598/3328/2336/3163/51023/9038/0گامبرو
SRBC14/555/378/314/456/344/011/0

ایمنی با واسطه سلولی
)مترمیلی( CBH

ab26/1c66/0a37/1ab17/1bc92/012/0004/0
T Cell Proliferation (O.D.)

a349/0b224/0a342/0a339/0a305/0025/0013/0
.درصد است5دار در سطح معنیمشابه در هر ردیف به مفهوم وجود اختالف حروف غیر

، )اکسیداندریافت آنتیتنش سرمایی بدون(تیمار کنترل منفی: NC، )بدون تنش سرمایی(کنترل مثبت: PCهاي آزمایشی شامل تیمار:*
NC+VE(150mg/kg) ،NC+Q10(40mg/kg) وNC+VE (150mg/kg) +Q10 (40mg/kg)

شود به عیار میرقتی که در آن هماگلوتیناسیون دیدهینعکس آخر2لگاریتم در مبناي ،هادر هنگام قرائت نمونهبادي براي تیتر آنتی:**
.پادتنی ثبت گردید

جـدول (یـدي هـاي تیروی نتایج مربـوط بـه هورمـون   
ــزایش   ) 3 ــه اف ــرمایی منجــر ب ــنش س ــه ت نشــان داد ک

و اســتفاده از مــواد  شــودمــیT3هورمــون غلظــت
توانــد تــا حــدودي ایــن افــزایش را آنتــی اکســیدان مــی

ــد ــاهش ده ــد . ک ــرخالف T4رون ــرا تحــت  T3ب ــود زی ب
شرایط تنش سـرمایی بـه دلیـل نیـاز بـه انـرژي بیشـتر       

T4 بــه شــکل فعــالتر خــود یعنــیT3شــودتبــدیل مــی .
ــایج تعــدادي از محققــین   ــا نت مطابقــت ) 13،35(کــه ب

ــوا.دارد ــاران باله ــنش  ) 4(و همک ــه ت ــد ک ــان کردن بی
ــی   ــزایش معن ــه اف ــر ب ــرمایی منج ــون س داري در هورم

T3هورمــونزیــرا شــودپالســما مــیT3 بــا تنظــیم دمــا
ــا   ــراي آغــاز رشــد در جوجــه گوشــتی ب رابطــه دارد و ب

وسـیله  باشـد و در تعـدیل سـرعت رشـد بـه     اهمیت مـی 
ــده دارد    ــر عه ــی ب ــش مهم ــیط نق ــاي مح ــدازه . دم ان

هــاي آن در دمــاي یــد و ســرعت ترشــح هورمــونیتیرو
ــزایش      ــایین اف ــاي پ ــاهش و در دم ــی ک ــاالي محیط ب
1- Cell Mediated Immune (CMI)

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

ap
.s

an
ru

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               4 / 7

https://rap.sanru.ac.ir/article-1-495-fa.html


48........................................................................................................امینتویهاي گوشتی تحت تنش سرمایی بهپاسخ ایمنی هومورال و سلولی جوجه

یـد  مـاي پـایین انـدازه غـده تیروی    ن در دبنـابرای . یابدمی
در نتیجــه فعالیــت و ســرعت متابولیســم ممکــن اســت، 
افزایش یابـد از سـوي دیگـر دمـاي پـایین محیطـی بـا        

ــ ــاالموس أت ــور هیپوت ــر مح ــوفیز–ثیر ب ــد -هیپ تیروئی
ــک    ــون تحری ــزایش هورم ــب اف ــده تیرویموج ــد کنن ی

)TSH ( شـــده کـــه آن بـــا تـــاثیر برتیروئیـــد موجـــب
کـه در بـدن تبـدیل بـه     شـود مـی T4افزایش هورمـون  

شـود کـه داراي اثـر فیـدبک منفـی      مـی T3شکل فعـال  
).27(شودمیT4کاهش باعثبر تیروئید بوده و 

ــرل   ــنش ســرمایی در تیمــار کنت ــات ناشــی از ت تلف
ــی  ــاوت معن ــی تف ــروه منف ــر گ ــا دیک ــت و دار ب ــا داش ه

مــرگ Q10خصــوص ه هــا بــاســتفاده از آنتــی اکســیدان
ــاهش داد   ــندرم را کــ ــن ســ ــی از ایــ ــر ناشــ و میــ

. )3جدول (
در برخی تحقیقات درصد تلفات کل و ناشی از 
آسیت در پرندگان تحت تنش سرمایی باالتر از دماي 

استفاده از ). 6،22(معمول پرورش گزارش شد 
شد  و این T3هاي ویتامینی باعث کاهش هورمون مکمل

هورمون رابطه مهمی با متابولیسم در حیوان دارند و از 
یدي کاسته شدت کار قلب با کاهش هورمون تیروی

. می شود

هاي گوشتی تحت شرایط تنش جوجهو تلفاتهاي تیروئیدي هورمونبر Qو کوانزیم Eتاثیر ویتامین -3جدول
سرمایی

صفات مورد مطالعه
*تیمارهاي آزمایشی

PCNCNC+EQ10+NCNC+E+Q10
میانگین خطاي 

ارزش احتمالاستاندارد
هاي تیروتیديهورمون

T3(ng/ml)13/150/140/137/147/118/057/0
(ng/ml) T475/875/425/625/650/692/013/0

T3/T4
b13/0a33/0ab24/0ab23/0ab24/004/004/0

bc62/12a02/20ab86/16c56/11bc62/1257/1005/0درصد تلفات
.درصد است5دار در سطح حروف غیر مشابه در هر ردیف به مفهوم وجود اختالف معنی

، )اکسیدانتنش سرمایی بدون دریافت آنتی(تیمار کنترل منفی: NC، )بدون تنش سرمایی(کنترل مثبت: PCهاي آزمایشی شامل تیمار:**
NC+VE(150mg/kg) ،NC+Q10(40mg/kg) وNC+VE (150mg/kg) +Q10 (40mg/kg)

Eهاي ویتامین استفاده از آنتی اکسیدانکلیطوربه
وزن طحال،تحت شرایط تنش سرماییQ10و کوآنزیم

هاي و نسبت هورمونسیستم ایمنی با واسطه سلولی
.را بهبود بخشید و تلفات را کاهش دادیديتیروی

دانیقدرتشکر و
لین محترم موسسه تحقیقات علوم دامی کشور وواز مس
فراهم آوردن امکانات انجام این پژوهش تشکر و براي
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Humeral and Cellular Immunity Response of Broiler Under Cold Stress Condition
to Vitamin E and Coenzyme Q10

Mohammad Hossein Nemati1, Mohammad Hossein Shahir2, Mohammad Taher
Harakinezhad3 and Hushang Lotfallahyan4

Abstract
This experiment was designed to determine the role of vitamin E and coenzyme

Q10 antioxidant on immunity of broilers in cold stress conditions. For this purpose, 500
male chicks in a completely randomized design with 5 treatments, 5 replicates and 20
chicks in each replicate were tested in 25 experimental units. Treatments were:
positive control (normal conditions growth without antioxidants), negative control
(cold stress without antioxidants), vitamin E (150 mg/kg diet), Q10 (40 mg/kg diet) and
E+Q10 (cold stress associated with antioxidants). Temperature was fixed at 15oC from
day 15 until the end pf experimnt. Results showed that the relative weight of spleen
decreased in cold stress condition and using of antioxidants improve its relative
weight. The relative weight of bursa was increased in cold stress condition (p<0.01).
There was no significant difference between treatments in white blood cell parameters,
vaccines titer and injecting SRBC showed no significant differences between
experimental groups (p>0.05). Results showed that coetaneous basophile
Hypersensitivity response to phytohemaglutinin (p<0.01) and proliferation in vitro T
cell-mediated immunity (p<0.05) were significant and the use of antioxidants under
cold conditions improves cell-mediated immune response. The use of antioxidants
especially Q10 under cold stress conditions decreased mortality. The use of
antioxidants in cold stress condition improves cell-mediate immune system and
decrease mortality.
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