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بر عملکرد، جوانت) اد(نانوو نانو یاور جیرهپروتئینترکیبیفردي و آثار
هاي گوشتیجوجهخون هاي سفیدشمار گلبولنیوکاسل و ویروسعلیه تیتر 

4محمد حسن نظرانو3، مهرداد محمدي2، حسن درمانی کوهی1فاطمه عزیزعلی آبادي

دانشگاه گیالنو دانشیار،آموخته کارشناسی ارشددانش-3و 1
)darmani_22000@yahoo.com(نویسنده مسوول: دانشگاه گیالندانشیار، -2

تهران)-صاحب فناوري کلیتینگ و نانوکلیتینگ (شرکت دانش بنیان صدور احرار شرق، ایران-4
22/3/95تاریخ پذیرش:  28/9/94تاریخ دریافت: 

چکیده
، هاي گوشتیتیتر واکسن نیوکاسل و پارامترهاي خونی جوجه،یاور بر عملکردر پروتئین جیره و نانومنظور بررسی تاثیبه

با 3×2، در قالب آزمون فاکتوریل 308روزه سویه راس ي گوشتی یکقطعه جوجه240روز با استفاده از 42آزمایشی به مدت 
تیمار 6) در یک طرح کامالَ تصادفی با یاورفاقد نانوویاورر (حاوي نانویاوباال) و دو سطح نانومتوسط و ، پایینسه سطح پروتئین (

نتایج نشان داد که از میان اثرات اصلی و متقابل سطح پروتئین جیره و قطعه جوجه در هر تکرار انجام گرفت.10تکرار و 4و 
بادي ضد دار بود. در رابطه با تیتر آنتیره معنیوزن در کل دویاور، تنها اثر اصلی سطح پروتئین جیره بر میانگین افزایش نانو

دار بود، درحالی هاي سفید معنی. اثر اصلی نانو یاور بر تعداد گلبولشددار معنی28یاور در روز ویروس نیوکاسل تنها اثر اصلی نانو
در کل نتایج قرار نگرفت. ي آزمایشی) تحت تاثیر تیمارهاH/Lکه درصد هتروفیل، لنفوسیت و نسبت هتروفیل به لنفوسیت (

عالوه، بههاي گوشتی شد.جوجهرشد در سطوح باالي پروتئین جیره سبب بهبود عملکرد استفاده از حاضر نشان داد که پژوهش
هاي سفید و به دنبال آن تقویت استفاده از نانو یاور باعث افزایش تیتر آنتی بادي علیه ویروس نیوکاسل و افزایش تعداد گلبول

.شدم ایمنی پرنده سیست

هاي گوشتیجوجهنانو یاور، عملکرد، پروتئین، ، پاسخ ایمنیهاي کلیدي: واژه

مقدمه
هاي سفید، نشان دهنـده تحریـک سیسـتم    افزایش گلبول

ها، تنش و التهـاب سـبب افـزایش    ایمنی میزبان است. عفونت
ا هـ شود. افـزایش ائوزینوفیـل  (هتروفیل) میهاتعداد نوتروفیل

هاي انگلـی و  هاي آلرژیک، عفونتاي از واکنشاند نشانهتومی
هـاي  . وجود برخی عفونت)36(هاي خود ایمنی باشدیا بیماري

هـا و  توانـد سـبب افـزایش تعـداد لنفوسـیت     ویروسی نیز مـی 
. واکسیناســیون بهتــرین روش بــراي )36(هــا شــودمنوســیت

ر انسـان و  هاي عفـونی د جلوگیري از خسارات ناشی از بیماري
ــات اســت. واکســن هــاي رایــج عمــدتاً شــامل عوامــل حیوان

هــاي باکتریــایی زاي زنــده ضــعیف شــده و توکســینبیمــاري
هدف واکسیناسـیون ایجـاد پاسـخ    . )11(غیرفعال شده هستند

ایمنی قوي براي ایجاد حفاظت طـوالنی مـدت علیـه عفونـت     
هـاي زنـده   است. براي رسیدن به این هدف، برخالف واکسـن 

هـاي کامـل کشـته شـده یـا      عیف شـده، عمومـاً ارگانیسـم   ض
تخفیف حدت یافته براي تاثیر گذار بودن، نیاز بـه  هاي واکسن

ها ترکیبات شـیمیایی یـا   یاور).2(افزودن یاور (ادجوانت) دارند
زیستی هسـتند کـه سـبب افـزایش عملکـرد سیسـتم ایمنـی        

مینیـوم،  هـاي آلو هاي رایج شامل نمکانواع یاور).9(شوندمی
هـا، ریـز ذرات، انـواع ترکیبـات     هاي روغنی، لیپوزومامولسیون

یـاور  نـانو ).11(ها هسـتند ها و سیتوکینمشتق شده از باکتري
ویـژه،  دلیـل سـاختار   یک ترکیب آلی سنتزي است که بهزابن

وداردرامختلفهايبا انواع واکسنقابلیت اختالط و مصرف 
اکی، اسپري، چشمی و تزریقـی  به سادگی به چهار صورت خور

کـامالً در آب  یاورنانوبه همراه واکسن قابل استفاده است. این 
شود. بر اساس ادعـاي  محلول بوده و به شکل مایع عرضه می

ضمن کاهش چشمگیر تلفـات  یاور این نانوتولیدکننده، شرکت 
هاي گوشتی باعث افزایش تولیـد گوشـت و وزن الشـه    جوجه

بـا  رت دیگر پس از مصرف به همـراه واکسـن  شود. به عبامی
ژي کلیتینگ مـورد اسـتفاده در   تکنولوتوجه به ساختار جدید و 

، به علت ارتقاي عملکرد سیستم ایمنی (هومـورال  یاورنانواین 
و سلولی) و بهبود متابولیسم، وزن گوشت استحصالی افـزایش  

هـاي  ینـه ك یـک بخـش مهـم از هز   اهزینه خـور ). 7(یابدمی
، ايگوشتی است. در میـان ترکیبـات جیـره   هاي پرورش جوجه

بـه  .)6(گیـرد  هـا در بـر مـی   % از کل هزینه15هزینه پروتئین 
ها که ط با افزایش سطح پروتئین در جیرههاي مرتبدلیل هزینه

بر بازده تولید گوشت عالوه ه ها بیجاد تاثیرات بر هزینهسبب ا
م جیـره بسـیار مهـم    شود سطوح پروتئین خامیجوجه گوشتی

هـاي آمینـه در طیـور باعـث     . کمبود پروتئین و اسـید )8(است 
کاهش مصرف خوراك، رشد، تولید و اندازه تخم مرغ گردیـده  

در مواردي که کمبود پـروتئین شـدید باشـد، کـاهش وزن و     و
. بعضـی از  )23(شوددستگاه تولید مثل نیز مشاهده میتحلیل

ــه طــور مســتقیم از ط  ــواد مغــذي ب ــر در اعمــال م ــق تغیی ری
هاي ایمنی بر سیستم ایمنی موثرند و بعضی نیز به طـور  سلول

مونی یا عصبی بر سیسـتم  مستقیم از طریق مسیرهاي هورغیر
طـور  ترین مواد مغذي کـه بـه  ). مهم21گذار هستند (ایمنی اثر

گذارند انرژي و پروتئین غیر مستقیم بر سیستم ایمنی تاثیر می
با توجه به اهمیت ارتباط بین تغذیه و سیسـتم  .)18باشند (می

پـروتئین جیـره و   ترکیبـی آثارایمنی در طیور، در این پژوهش 
نیوکاسـل و پارامترهـاي   تیتر ویروس،بر عملکردزا بنیاورنانو

مورد بررسی قرار گرفت. هاي گوشتی خونی جوجه

ی ساريدانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیع
پژوهشهاي تولیدات دامی
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هامواد و روش
ه گوشتی یک قطعه جوج240در این آزمایش از تعداد 

(مخلوط نر و ماده) با میانگین وزن 308روزه سویه راس 
در 3×2گرم در یک آزمایش فاکتوریل 14/35روزگی یک

طعه ق10تکرار و 4تیمار، 6قالب طرح کامال تصادفی با 
(پژوهش حاضر در سالن مرغجوجه در هر تکرار استفاده شد

در شهر رشتواقع داري دانشکده کشاورزي، دانشگاه گیالن
فاکتورهاي مورد انجام شد). 9/7/93لغایت 28/5/93از تاریخ 

پائین ،بررسی شامل سه سطح پروتئین (پایین، متوسط و باال)
باال درصد)،19و 22،21درصد)، متوسط (17و 19، 21(
یاور و یاور (حاوي نانودو سطح نانوودرصد)21و 24،23(

) بودند. قطعه جوجه120، چهار سی سی به ازاي آنفاقد
ها به کیب شیمیایی آنهاي آزمایشی مورد استفاده و ترجیره

مصرف خوراك، نشان داده شده است. ) 1(ولترتیب در جد
پرورش افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراك در پایان دوره

پرنده (یک نر و 2روزگی از هر قفس 42گیري شد. در اندازه
میانگین آن قفس نزدیک بود ها به یک ماده) که وزن آن

انتخاب و پس از ثبت وزن، کشتار و پرکنی شدند. 
)2جدول (توصیه دامپزشکی منطقه واکسیناسیون مطابق 

بادي تولید شده در پاسخ به انجام شد و بررسی میزان آنتی
با استفاده از روش مهار 42و 28واکسن نیوکاسل در روزهاي 

ها براي این منظور سرم.انجام شدHI(1(هماگلوتیناسیون 
ازحالت فریز خارج و در دماي محیط قرار داده شد تا ذوب 

ها به مدت شوند. براي غیر فعال کردن سیستم کمپلمان، سرم
گراد انکوبه شدند. سپس سانتیدرجه 56دقیقه در دماي 30

سانتریفوژ شدند. به همه 13000دقیقه با دور 2به مدت 
میکرولیتر سرم 25اي مقدار خانه96هاي میکرو پلیت چاهک

عنوان شاهد در نظر هاي اول بهفیزیولوژي اضافه شد. چاهک
میکرولیتر از نمونه سرم خون به 25گرفته شدند و مقدار 

بار پر و خالی کردن با 3هاي دوم اضافه شد و پس از چاهک
میکرولیتر از محلول به دست آمده به چاهک بعدي 25سمپلر، 

25و این کار تا آخرین چاهک ادامه یافت و منتقل شد 
25میکرولیتر از محلول آخرین چاهک دور ریخته شد. 

هاي میکرو پلیت میکرولیتر آنتی ژن رقیق شده به همه چاهک
درجه قرار داده شد و 25دقیقه در دماي 30اضافه شد. سپس 

درصد به همه 1(گلبول قرمز جوجه) RBC2میکرولیتر 25
التین تکان داده 8فه و میکروپلیت به صورت ها اضاچاهک

دقیقه در دماي آزمایشگاه قرار داده شد. آخرین خانه45شد و 
بادي علیه اي که در آن رسوب تشکیل شد به عنوان تیتر آنتی

یادداشت شد.log2نیوکاسل در نظر گرفته شد و به صورت 
سفید با استفاده از محلول هاي شمارش تعداد گلبول

توسط ،و الم نئوبار(Natt-Herrick)هریک-کننده ناترقیق
از Natt & Herrickروشمیکروسکوپ نوري انجام گرفت.

هاي سفید است. هاي شمارش مستقیم گلبولجمله روش
توان با استفاده از فرمول زیر هاي سفید را میمیزان گلبول
محاسبه کرد: 

داد کل تع=هاي سفید شمارش شده تعداد گلبول×220
TWBC(3گلبول سفید (

هاي سفید به طریق تهیه گسترش شمارش افتراقی گلبول
ا و شمارش زیر میکروسکوپ انجام مسآمیزي گیخونی و رنگ

قطره خون (بوسیله لوله هماتوکریت به این ترتیب که .شد
لبه الم داده شد.متري انتهاي الم قرار ساده) در یک سانتی

. گرفتجه بر روي قطره خون قرار در30- 45دیگر با زاویه 
(فصل مشترك دو اي بعد خون سراسر روي لبه الم دوملحظه
گسترش خونی دربعد از خشک شدن. افتییانتشار م	الم)

روي الم توسط ریختن خشک شده خون ،هواي آزمایشگاه
الم براي بعد از خشک کردن مجدد.شدالکل متانول ثابت 

مسا به نسبت یک به ده رقیق رنگ گی.شدآمیزي آماده رنگ
آب) و سپس الم داخل آن سی سینه رنگ +یک سی سی (

در الم به رنگ آبی متمایل به بنفش بعد از اینکه .گرفتقرار 
یاور محصول نانوها زیر میکروسکوپ شمارش شد.آمد، سلول

زا، طراحی و تولید شرکت دانش بنیان صدور احرار شرق بن
6شد که جهت انجام این طرح یک بسته بامی(تهران ، ایران)

تایی از این محصول از واحد تحقیقات و توسعه این شرکت 
هایی که در کل یاور به تمام واکسنتحویل گرفته شد. نانو

)، به جز آخرین نوبت، اضافه 2دوره استفاده شده بودند (جدول 
اتمنظور بررسی اثربهالعمل شرکت سازنده). شد (بنا به دستور

وح مختلف پروتئین جیره و نانو یاور بر عملکرد (مصرف سط
) و تیتر خوراكضریب تبدیلوخوراك روزانه، افزایش وزن 

هاي گوشتی، از ویروس نیوکاسل و پارامترهاي خونی جوجه
استفاده 3×2طرح کامال تصادفی در قالب آزمون فاکتوریل 

الیز و آنSASافزار نرمGLMبا استفاده از رویه ها دادهشد. 
درصد تست شد. 5ها با آزمون دانکن در سطح آنبین تفاوت

1- Hemagglutination inhibition 2- Red Blood Cell 3- Total white blood Cel
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برنامه واکسیناسیون استفاده شده در دوره پرورش- 2جدول 
Table 2. Vaccination program used during the rearing period

سن (روز)روشواکسنبیماري
0اسپريH120برونشیت
5قطره چشمیB1نیوکاسل
10قطره چشمیIntermediate strainگامبورو

12آشامیدنیH120برونشیت
15آشامیدنیالسوتانیوکاسل
19آشامیدنیIntermediate strainگامبورو

29آشامیدنیالسوتانیوکاسل
.روزگی  نانو ادجوانت اضافه شد29ها به استثناي واکسن نیوکاسل به تمامی واکسن: *

ج و بحثنتای
نتایج مربوط به میانگین افزایش وزن، مصرف خوراك 

نشان داده )3(روزانه و ضریب تبدیل در کل دوره در جدول 
شده است. از میان اثرات اصلی و متقابل سطح پروتئین جیره 

نگین ، تنها اثر اصلی سطح پروتئین جیره بر میایاورنوو نا
که طوريبه،)>01/0Pدار بود (افزایش وزن در کل دوره معنی

هاي با سطح پروتئین بیشتر کننده جیرههاي دریافتجوجه
توانند بر عوامل متعددي میافزایش وزن بیشتري داشتند.

ن جمله میزان مصرف خوراك پرنده تاثیرگذار باشد که از آ
اي، سالمت و توان به عوامل فیزیولوژیک، عوامل تغذیهمی

اي موثر بر میزان تولید پرنده اشاره کرد. از جمله عوامل تغذیه
توان به محتواي انرژي و پروتئین، رنگ، بو مصرف خوراك می

منطور بررسی اي به). در مطالعه8(و بافت جیره اشاره کرد
درصد) و پروتئین 11و 7، 3اثرات سطوح مختلف چربی (

هاي گوشتی در طول درصد) بر عملکرد جوجه28و 23، 18(
هفت روز اول پس از هچ، گزارش کردند که با افزایش سطوح 
پروتئین و چربی جیره، مصرف خوراك و وزن بدن کاهش 
یافت، افزایش سطح پروتئین جیره دفع اسید اوریک را در 

ه دفع اسید اوریک نیازمند یابد. از آنجایی کپرنده افزایش می
کند تا با افزایش صرف انرژي است، بنابراین پرنده سعی می

). با توجه به 24مصرف خوراك انرژي مورد نیاز را تامین کند (
هاي مصرف خوراك و اینکه، ضریب تبدیل خوراك به عامل

بر این دو گذارافزایش وزن بستگی دارد، بنابراین عوامل تاثیر
تراکم مواد مغذي جیره بر تبدیل هم موثرند.عامل، بر ضریب

دوره آغازین، رشد و پایانی طیآزمایشیهايو ترکیب شیمیایی جیرهاجزاء - 1جدول 
Table 1. Ingredients and chemical composition of the experimental diets during starter, grower and finisher periods

پایانی رشد 1آغازین

CP=21 CP=19 CP=17 CP=23 CP=21 CP=19 CP*=24 CP=22 CP=20 خوراکی (%)مواد
07/54 76/60 44/67 20/48 91/54 58/61 26/43 27/50 53/58 دانه ذرت
70/36 80/30 99/24 26/42 37/36 54/30 82/45 95/39 23/33 کنجاله سویا
83/5 88/4 92/3 99/5 04/5 07/4 98/5 81/4 44/3 روغن سویا
50/1 44/1 38/1 59/1 53/1 47/1 26/1 27/1 27/1 پودر آهک
74/0 92/0 09/1 73/0 91/0 08/1 95/1 01/2 08/2 دي کلسیم فسفات
27/0 27/0 26/0 27/0 27/0 26/0 27/0 27/0 27/0 نمک
25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 4مکمل ویتامینه

25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 5مکمل معدنی

15/0 15/0 15/0 15/0 15/0 15/0 15/0 15/0 15/0 جوش شیرین
02/0 03/0 04/0 03/0 05/0 05/0 11/0 11/0 11/0 ترئونین
29/0 25/0 20/0 15/0 13/0 11/0 42/0 38/0 15/0 متیونین
09/0 13/0 16/0 11/0 15/0 18/0 28/0 29/0 33/0 لیزین

(%)ترکیب شیمیایی
3200 3200 3200 3150 3150 3150 3025 3025 3025 انرژي قابل متابولیسم

(kcal/kg)
85/0 85/0 85/0 90/0 90/0 90/0 05/1 05/1 05/1 کلسیم 
42/0 42/0 42/0 45/0 45/0 45/0 50/0 50/0 50/0 فسفر قابل دسترس 
16/0 16/0 16/0 16/0 16/0 16/0 16/0 16/0 16/0 سدیم 
16/0 16/0 16/0 16/0 16/0 16/0 16/0 16/0 16/0 کلر
45/0 36/0 41/0 49/0 45/0 40/0 55/0 51/0 46/0 متیونین
95/0 76/0 65/0 04/1 95/0 85/0 16/1 07/1 97/0 متیونین+سیستئین
20/1 97/0 86/0 35/1 24/1 12/1 56/1 43/1 30/1 لیزین 

:*Crude Proteinپروتئین خام =
دون بن زا + ) تیمار ب3%، 20) تیمار بدون بن زا + پروتئین 2% (توصیه شده در کاتالوگ سویه راس)، 22) تیمار بدون بن زا + پروتئین 1در دوره آغازین تیمارها شامل:-1

%24) تیمار حاوي بن زا + پروتئین 6%، 20) تیمار حاوي بن زا + پروتئین 5%، 22) تیمار حاوي بن زا + پروتئین 4%، 24پروتئین 
) تیمار بدون بن زا + 3%، 19) تیمار بدون بن زا + پروتئین 2% (توصیه شده در کاتالوگ سویه راس)، 21) تیمار بدون بن زا + پروتئین 1در دوره رشد تیمارها شامل:-2

%23) تیمار حاوي بن زا + پروتئین 6%، 19) تیمار حاوي بن زا + پروتئین 5%، 21) تیمار حاوي بن زا + پروتئین 4%، 23پروتئین 
) تیمار بدون بن زا + 3%، 17ن زا + پروتئین ) تیمار بدون ب2% (توصیه شده در کاتالوگ سویه راس)، 19) تیمار بدون بن زا + پروتئین 1در دوره پایانی تیمارها شامل:-3

%21) تیمار حاوي بن زا + پروتئین 6%، 17) تیمار حاوي بن زا + پروتئین 5%، 19) تیمار حاوي بن زا + پروتئین 4%، 21پروتئین 
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66.................................................................................... ادجوانت) بر عملکرد، تیتر علیه ویروس نیوکاسل وآثار فردي و ترکیبی پروتئین جیره و نانو یاور (نانو

طوري که افزایش تراکم ضریب تبدیل خوراك تاثیر دارد به
بنابر). 33شود (پروتئین جیره سبب بهبود ضریب تبدیل می

طور افزایش وزن روزانه پرندگان به) 15جهانیان (گزارش 
تغذیه .داري تحت تاثیر سطح پروتئین جیره قرار گرفتمعنی
هاي گوشتی با جیره حاوي سطوح متعادل پروتئین جوجه

وزن دار افزایشنسبت به جیره کم پروتئین سبب بهبود معنی
)29(. روي و همکاران)26(در دوره آغازین و کل دوره شد

درصد 19گزارش کردند که افزایش وزن زنده در تیمار حاوي 
داري طور معنیدرصد پروتئین به20پروتئین و تیمار حاوي 
در بررسی درصد پروتئین بود. 18باالتر از تیمار حاوي 

هاي وجهجنیز) 14(هوشمند و همکارانشده توسط انجام
افزایش ) NRC)23تغذیه شده با سطح پروتئین توصیه شده 

هاي هاي تغذیه شده با جیرهوزن بیشتري در مقایسه با جوجه
اثرات اصلی و حاصل از نتایجبا پروتئین پایین نشان دادند

و سطوح مختلف پروتئین جیره بر یاورنانواستفاده از متقابل 
و 28عیار پادتن علیه ویروس واکسن نیوکاسل در روزهاي 

. بر اساس نتایج به دست آمده شدنشان داده )4(در جدول 42
بر عیار پادتن علیه ویروس واکسن نیوکاسل یاورنانواثر اصلی

که تیتر آنتی بادي طوري. به)>05/0P(دار بودمعنی28در روز 
در یاور نانوکننده هاي دریافتجوجهاسل درضد ویروس نیوک

. اثر اصلی )>05/0Pها باالتر بود (مقایسه با سایر جوجه
بادي ضد و سطوح مختلف پروتئین جیره بر تیتر آنتییاور نانو

و سطوحیاور نانوو اثر متقابل 42ویروس نیوکاسل در روز 
بادي ضد ویروس نیوکاسل مختلف پروتئین جیره بر تیتر آنتی

). همچنین اثر اصلی <05/0P(.دار نشدمعنی42و 28در روز 
بادي ضد ویروس نیوکاسل در روز پروتئین جیره بر تیتر آنتی

هاي حاصل در رغم پیشرفت). علی<05/0Pدار نشد (معنی28
ل در طیور، این تشخیص و واکسیناسیون علیه بیماري نیوکاس

طور منفی تحت تاثیر قرار هاي طیور را بهبیماري همچنان گله
عالوه بر انتخاب ژنتیکی بعضی از عوامل . )4(دهدمی
توانند ژنتیکی مانند غلظت اسید آمینه در جیره غذایی میغیر

هاي مسئول پاسخ ایمنی را از طریق ایجاد تغییر در ظهور ژن
بادي تولید همچنین میزان آنتیسطح بلوغ سیستم ایمنی و 

خانی و همکارانرستم). 19(ها تغییر دهدشده در برابر عفونت

) نیز گزارش کردند که تاثیر سطوح مختلف پروتئین جیره 28(
کربالیی بابایی و دار نشد. بر تیتر واکسن نیوکاسل معنی

هاي مادر گوشتی مرغ) گزارش کردند که در17(همکاران
علیه HIجیره شاهد و کم پروتئین، پاسخ تغذیه شده با

هاي داري بین گروهمعنیتفاوتواکسن نیوکاسل و آنفوالنزا 
ايطی مطالعه) 34(نداد. ویلگاس و همکارانآزمایشی نشان

بادي علیه واکسن نیوکاسل در در مورد میزان پاسخ آنتی
گذار تجاري با سطوح مختلف پروتئین در جیره هاي تخممرغ
ی نشان دادند که میزان پروتئین جیره تاثیري بر پاسخ غذای
بادي علیه واکسن نیوکاسل ندارد. گزارش شده است که آنتی

بادي علیه اثر اصلی پروتئین بر ویروس نیوکاسل و تیتر آنتی
SRBC (گلبول قرمز گوسفندي)هوشمند و 1(دار نبودمعنی .(
پروتئین نیز گزارش کردند که سطوح مختلف ) 14(همکاران

42و21داري بر تیتر واکسن نیوکاسل (جیره تاثیر معنی
روزگی) نداشت. کمبود متیونین باعث کاهش فعالیت 

ها و تحلیل بورس و همچنین افزایش حساسیت به لنفوسیت
). نتایج مطالعه مهدوي 10(شدبیماري نیوکاسل و کوکسیدیوز 

یاورن بدوHIV) نشان داد که تزریق واکسن 22(و همکاران
باعث عدم تحریک یا تحریک بسیار ضعیف سیستم ایمنی در 

هاشود، این مطلب بیانگر نقش مهم ادجوانتها میموش
در افزایش کارایی واکسن است. نتایج به دست آمده از (یاور)

تزریق واکسن هپاتیت بدون ادجوانت بیانگر این موضوع است 
موید مشاهدات که واکسن مذکور ذاتا ضعیف است، این نتیجه 

زایی واکسن در غیاب قبلی در خصوص ضعف ایمنی
در مطالعه سلیمانی و همکاران ). 5(هاي مناسب است ادجوانت

سبب القاي ایمنی هومورال و MXیاور) استفاده از 32(
افزایش عیارآنتی بادي علیه ویروس آنفلوانزا شد. صادقی و 

1- مولکولی هموکینینیاورگزارش کردند که )30(همکاران
سبب افزایش پاسخ ایمنی علیه ویروس آنفلوانزا شده و 

دهد، این را افزایش میTوBهاي همچنین فعالیت لنفوسیت
کننده پاسخ ایمنی بوده و با تحریک تولیدآنتی بادي تنظیمیاور

موثر 1-هاي اینترفروندر تغییر مسیر ایمنی به سمت پاسخ
.بود

روزگی)42هاي گوشتی در کل دوره (و پروتئین جیره بر عملکرد جوجهیاورطوح مختلف نانوتاثیر س- 3جدول 
Table 3. Effect of different dietary nano adjuvant and protein levels on performance of broiler chicks in the whole

rearing period (day 42)

ضریب تبدیل خوراك ف خوراك مصر
(گرم) افزایش وزن (گرم) 1اثرات اصلی

نانویاور
87/1 1/4107 4/2290 یاوربدون نانو
84/1 6/4047 8/2240 یاورحاوي نانو
017/0 011/34 115/19 SEM

سطح پروتئین جیره
89/1 5/4100 8/2185 b 2درصد)17و 19، 21پائین (

85/1 7/4117 9/2199 b درصد)19و22،21متوسط (
80/1 7/4125 6/2370 a درصد)21و 24،23باال (
016/0 142/34 213/19 SEM

NS NS NS* اثر متقابل
).>05/0Pبراي هر عامل، حروف متفاوت در هر ستون بیانگر وجود تفاوت معنی دار می باشد (-1
باشند.تئینی جیره مربوطه در مراحل آغازین، رشد و پایانی میاعداد داخل پرانتز به ترتیب محتواي پروبراي هر یک از سطوح پروتئین،-2
 *None significant
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42و 28نیوکاسل در روزهاي بیماريیاور و پروتئین جیره بر عیار پادتن علیه ویروس تاثیر سطوح مختلف نانو- 4جدول 
Table 4. Effect of different dietary nano adjuvant and protein levels on antibody against Newcastle disease virus on

days 28 and 42

هاي سفید خون و نسبت هاي مربوط به بررسی گلبولداده
آورده شده است. بر اساس )5(هتروفیل به لنفوسیت در جدول 
هاي سفید بر تعداد گلبولیاورنتایج حاصل اثرات اصلی نانو

هاي دریافت طوري که در جوجه. به)>05/0Pدار بود (معنی
هاي تعداد گلبولیاور نانودر مقایسه با گروه فاقد یاورنانوکننده 

مورد سطوح پروتئین جیره . در)>05/0Pسفید بیشتر بود (
. هیچ )<05/0Pها وجود نداشت (داري بین تیمارمعنیتفاوت

و پروتئین جیره بر درصد یاور نانوکدام از اثرات اصلی و متقابل 
هتروفیل، درصد لنفوسیت و نسبت هتروفیل به لنفوسیت 

+ پروتئین باال یاورنانو. تیمار حاوي )<05/0Pدار نبود (معنی
بیشترین تعداد گلبول سفید و درصد لنفوسیت را داشت و 

هاي سفید و درصد لنفوسیت در تیمار کمترین تعداد گلبول
ها تنها لنفوسیتپایین مشاهده شد. بدون ادجوانت + پروتئین

هایی در بدن هستند که قادر به شناسایی و تفکیک سلول
هاي باشند و با گیرندههاي آنتی ژنیک مختلف میشاخص

طور اختصاصی عمل خاصی که بر سطح خود دارند، به
خواري داشته و اولین ها تمایل به بیگانهکنند. هتروفیلمی

کنند و در دفاع بدن تهابی را شروع میهاي المرحله از پاسخ
هاي عفونی نقش مهمی دارند. گزارش شده است علیه بیماري

ها بیشتر در شرایطی مانند ها و لنفوسیتکه تعداد هتروفیل
تایج مطالعه . ن)27(کنندتنش، بیماري و برخی داروها تغییر می

نشان داد که همزمان با حفظ سطح ) 9(فخارزاده و همکاران
هاي ایمنی سلولی در پی ادتن تولید شده در بدن، شاخصهپ

به میزان قابل چشمگیري افزایش Hep-cیاورنانواستفاده از 
موجب افزایش سیتوکین آنتی ویرال یاورنانواین یابد. می

هاي درصد و نیز افزایش تکثیر گلبول400اینترفرون گاما تا 
.شودپاتیت ب میژن ویروس هسفید پس از مواجهه با آنتی

روي کپور ماهیان مشاهده شد که در پژوهش صورت گرفته 
، افزایش یاورعنوان کیتوزان بهدر گروه دریافت کننده نانو

.)13(خون وجود داشتهاي سفید داري در تعداد گلبولمعنی
گزارشات در رابطه با اثر محتواي پروتئینی جیره روي تعداد 

شده استگزارش نقیض است. هاي سفید خون ضد وگلبول
هاي جیره بر تعداد گلبولو پروتئینکه سطوح مختلف لیزین 

هاي مکمل کردن جیره. )10،3(ردداري نداسفید اثر معنی
غذایی با سطوح افزایشی آرژنین، تاثیري بر جمعیت 

بیان ) 31(سیلوا و همکاران). 16هاي خون نداشت (هتروفیل
10سطح پروتئین جیره به مقدار کردند که کاهش یا افزایش 

ها و هاي سفید، لنفوسیتداري بر تعداد گلبولدرصد تاثیر معنی
نشان ) 12(پاسخ ایمنی جوجه گوشتی ندارد. گلیک و همکاران

ها را دردادند که کاهش پروتئین خام جیره تعداد لنفوسیت
هایی مانند یزین سنتز پروتئیندهد. کمبود لتیموس کاهش می

هايها را محدود کرده و پاسخین و فراوانی لنفوسیتسیتوک
ها و تلفات در اثر دهد، در نتیجه بیماريایمنی را کاهش می

. پاین و همکاران)20(یابدهاي مختلف افزایش میعفونت
نیز گزارش کردند که کاهش پروتئین جیره تعداد ) 25(

ها را در گردش خون کاهش داد.لنفوسیت
ها در پاسخ به بود در افزایش وزن جوجهرغم بهعلی

بادي علیه جیره، این اثر روي تیتر آنتیمحتواي پروتئین
دار نشد. هاي سفید معنیویروس نیوکاسل و تعداد گلبول

هاي رشدي اري روي عملکردگذیاور، بدون اثراستفاده از نانو
بادي علیه ویروس نیوکاسل و ها، باعث افزایش تیتر آنتیجوجه

هاي سفید و به دنبال آن تقویت سیستم فزایش تعداد گلبولا
ها شد.ایمنی در پرنده
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Abstarct
The present study was conducted to investigate the effects of deitary protein density (low,

medium and high) and nano adjuvant on performance, antibody titres against Newcastle disease
and blood parameters of broiler chickens. Two hundred fourty one-day old Ross 308 broiler
chickens were allocated to six dietary treatments based on a completely randomized design in a
factorial arrangment of 2×3 with two levels of nano adjuvant  and three levels of protein. Feed
intake (FI), body weight gain (BWG) and feed conversion ratio (FCR) were measured at the end
of the experiment. On days 28 and 42, antibody titres against Newcastle disease virus were
measured. Two birds per replicate were selected on day 42 and their blood samples were
collected in order to determine white blood cell differential counts. The main effect of protein
density on BWG was significant (P<0.01). For main and interaction effects of protein density
and Nano adjuvant on antibody titres against Newcastle disease at day 28, only the main effect
for nano adjuvant was significant (P<0.05). The main effect of nano adjuvant was also
significant on white blood cells counts at day 42 (P<0.05). The percentages of heterophile (H)
and lymphcyte (L) and the ratio of H/L did not affected by the factors (P>0.05). Despite of
significant effect of protein density in the diets on body weight gain of the chicks, this effect on
antibody titres against Newcastle disease and white blood cells counts was not significant. There
was some advantage for nano adjvant use on antibody titers against Newcastle disease and white
blood cells counts of broiler chickens.

Keywords: Broiler, Nano adjuvant, Newcastle, Performance, Protein, White blood cells
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