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2. Hetching 

  مرغیتخم درون تزریق از استفاده با گوشتی هایجوجه ایمنیسامانة  بهبود
 K3  و D352(OH) هایویتامین

 
 5کهرام حمید و 3زاغری مجتبی ،*5شاکری ملک ،1عباسی طاهره
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 چکیده

 گوشتی هایجوجه ایمنیسامانة  بر 1مرغیتخم درون تزریق از استفاده با K3 و D321(OH) هایویتامینتأثیر  بررسیپژوهش  این هدف
 و تکرارچهار  تیمار،دوازده  در (1×3) فاکتوریلصورت  به تصادفی کامل طرح در 381 سار گوشتی مادر مرغ بارور تخم 188 بود.

 11 روز بودند. میکروگرمK (8، 2، 6 ) ویتامین و میکروگرمD (8، 1/8، 6/8، 1/8 ) ویتامین شامل تیمارها گرفت. انجام مشاهده،شانزده 

پایان  ازپس  .کردند دریافت مقطرآب لیترمیلی 1/8 کنترل گروه و مایشیآز هایمحلول از لیترمیلی 1/8 بارور، هایتخم کشیجوجه
 محلول سیسی 1/8میزان  هومورال ایمنی بررسی برای .شدند منتقل پرورشی سالن به روز 12 برای نر یها جوجه ،2کشی جوجه

 12 و 31 روزهای در و ریقتز تکرار هر از جوجه قطعه یک به 31 و 21 روزهای در گوسفند( قرمز )گلبول SRBCدرصد 18
 پنج و یک و تزریق هاجوجه پای انگشتۀ پرد به (PHA) آگلوتینینهم فیتوای  یاخته ایمنی ارزیابی برای 21 روز شد. انجام گیری خون

 افزایش با یج،نتاپایة  بر شد. استفاده پوستی تحریک شاخص از تیمارها،تأثیر  ماندگاری و پوست تورم میزان گیریاندازه برای بعد، روز
 و SRBC علیهعیار پادتن  بیشترین (.>81/8P) یافت افزایش نیوکاسل ویروس علیه( بادی آنتی تیترعیار پادتن ) K3 ویتامین سطح

 تیمار همین به مربوط تحریک شاخصمیزان  بیشترین (.>81/8P) بود K3 میکروگرم 6 و  D3 میکروگرم 1/8 سطح به مربوط IgG غلظت

 D3 ویتامین میکروگرم 1/8 سطح که رسدمی نظر بهیت درنها (.>81/8P) بود K3 میکرولیتر 6 تیمار به مربوط تحریکن میزا کمترین و

 .شودمی گوشتیة جوج در ایمنی پاسخ تقویت موجب ،ییافزا اثر هم اعمال با K3 ویتامین میکروگرم 6و
 

 .عیار پادتن ،یمرغ تخم درون ریقتز، هومورال ایمنی پاسخ ،ای یاخته ایمنی پاسخ کلیدی: های واژه
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ABSTRACT 
This experiment was conducted to determin the effect of 25(H)D3 and K3 vitamins on immune system of Ross 308 
broiler chicken in a completely randomized design with a 3×4 factorial arrangement with four replicates and 16 
observation per replicate. Treatments included vitamine D3 (0, 0.4, 0.6 and 0.8 μg) and vitamin K3 (0, 2 and 6 μg). On 
day 180 g incubation 0.5 ml of treatment solution was injucted in fertile eggs. Male chicken were reared in 
experiment cages for a period of 42 days. To evaluate humoral immune system reaction 0.5 ml SRBC (10%) was 
injected on chickens’ breast muscle at the 28th and 35th day, thereafter chicken blood samples were taken on the 35th 
and 42nd day. In order to evaluate the cellular immune system reaction, Phyto-hemagglutinin (PHA) was injected in 
the curtain chickens toe on day 24 of rearing period and skin response were studied on 1 and 5 days after injection. 
The results showed that with increasing levels of vitamin K3, antibody titers against Newcastle were increased 
(P<0.05). Treatment of increased 0.4 μg and 6 μg K3 in antibody levels to SRBC and IgG significantly and showed 
the maximum stimulation to PHA injection and treatment 12 with 6 μg K3 and 0.8 μg D3 showed the lowest amount 
of stimulation (p<0.05). Finally, it can be concluded that 0.4 μg vit D3 and 6 μg vit K3 can improve cellular and 
humoral immune response in broiler chickens. 

 
Keywords: antibody titers, cellular immunity, humoral immune response, inovo injection, synergistic effect of 
vitamins. 
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 مقدمه

 پاسخ از جلوگیری موجب مغذی مواد به دسترسی نبود

 زندگی آغاز در زدن واکسن به ایمنی سامانة مناسب

 مواد نبود همچنین (.Amiri, 2012) شودمی جوجه

 ایمنی سامانة گرسنگی، به هورمونی هایپاسخ و مغذی

 ةاولی گرسنگی .کندمی ثرأمت طوالنی مدت برای را

 بیماری به نسبت پرنده مقاومت بر تواندمی هاجوجه

 ,.Yi et al) باشد یرگذارتأث زندگی طول همة در

 ةنتیج گیرد صورت تغذیه زودتر هرچه بنابراین (،2005

 در. (Capiati et al., 2002) آیدمی دست به بهتری

 یمرغ تخم درون تزریق روش از استفاده اخیر، هایدهه

 گرفته قرار مدنظر پرندگان در زودهنگام ةتغذی برای

 غذایی مواد فرآیند این در (.Rick et al., 1999) است

 تزریق جنینی مختلف مراحل در تخم درون رویان به

 از هاتخم انتقال هنگام ها،زمان ینمؤثرتر از شوند.می

 )روز کشی جوجه دستگاه به 5مرغ تخم خواباندن محل

 از پس پرنده ازآنجاکه .است کشی(جوجه ةدور 51

 نسبت به زمان پرورش سالن به انتقال تا تخم از خروج

 سپری خوراک و آب به دسترسی بدون را طوالنی

 انرژی( منابع و ها)ویتامین مغذی مواد تزریق کند، می

 تواندمی کشی جوجه ةدور پایانی هایگامه در تخم به

 به انتقال هنگام تا را جوجه دسترس در غذایی منابع

 هاویتامین (.Amiri, 2012) بخشد بهبود پرورش سالن

 های یزانم در که هستند مغذی مواد نای ةجمل از

  .اندضروری اندکی بسیار

 سطوح از کمتر میزان به مدتی برای هاویتامین اگر

 دیده هاآن کمبود هاینشانه شوند استفاده یازموردن

 ،پایه همین بر (.McDowell, 2000) شد خواهد

 ایمنی سامانة در را D ویتامین نقش زیادی های بررسی

 (.White, 2008) اندرسانده اثبات هب گوشتی ةجوج

 خود هایبیماری ایجاد موجب D ویتامین پایین سطح

 همچنین (.Amiri, 2012) شودمی عفونی و ایمنی

 بدن ایمنی هاییاخته عمل میتنظ در D3 ویتامین

 نتایج (.Gerry, 2011) کندمی ایفا را مهمی نقش

 به D351(OH) افزودن که دهدمی نشان تحقیقات

 افزایش موجب گوشتی هایجوجه در غذایی ةرجی

                                                                               
1. Setter 

 .(Gomez et al., 2013) شود یم ای یاخته ایمنی پاسخ

 به K ویتامین کردن اضافه که شد مشخص همچنین

 سودمند تواند یم پرورش ةاولی روزهای در غذایی جیرة

 جمعیت گوشتی جوجة رشد اولیة مراحل در چون .باشد

 توسعه خوبی به روده (هایمیکروارگانیسم) ریزجانداران

 دسترسی کمی K ویتامین به هاجوجه بنابراین اندنیافته

 تقویت موجب تواندمی ویتامین این کردن اضافه و دارند

 کلسیم تجمع تقویت و خون انعقاد سامانة ،ایمنی سامانة

 (.McDowell, 2000) شود هاجوجه یهااستخوان در

 منظور به گذشته یها پژوهش یةپا بر پژوهش این بنابراین،

 و D3 [25(OH)D3] هایویتامین ییافزا هم تأثیر ارزیابی

K3 از استفاده با گوشتی های جوجه ایمنی سامانة بر 

 دورة در یمرغ تخم درون تزریق مغذی مادة عنوان به

 شد. طراحی ها مرغ تخم کشی جوجه

 

 هامواد و روش

 مرغ بارور تخم عدد 133 از استفاده با آزمایش این

 فاکتوریل صورت به ،331 رأس ةسوی گوشتی مادر

 از استفاده با و تصادفی کامل طرح قالب در و (7×3)

 دوازده با (Bello et al., 2013) گذشته های بررسی

 در مرغتخم عدد شانزده و تکرار چهار آزمایشی، تیمار

 تهران دانشگاه پردیس دامی علوم ایستگاه در تکرار، هر

 شامل: تیمارها شامل: تیمارها .شد انجام 5337سال در

 (،D3 ویتامین میکروگرم 7/3) 5 مقطر(، آب )تزریق 5

 ویتامین میکروگرم D3 + 5 ویتامین میکروگرم 7/3) 3

K3،) 7 (7/3 ویتامین میکروگرم D3 + 3 میکروگرم 

 3 (3/3(،D3 ویتامین میکروگرم 3/3) K3،) 1 ویتامین

 K3،) 4 تامینوی میکروگرم D3 + 5 ویتامین میکروگرم

 ویتامین میکروگرم D3 + 3 ویتامین میکروگرم 3/3)

K3،) 1 (1/3 ویتامین میکروگرم D3،) 3 (1/3 

 K3) 53 ویتامین میکروگرم D3 + 5 ویتامین میکروگرم

 ویتامین میکروگرم D3 + 3 ویتامین میکروگرم 1/3)

K3،) 55 (5 ویتامین میکروگرم K3) 3) 55 و 

 مورداستفاده D ویتامین ودند.ب (K3 ویتامین میکروگرم

 مورداستفاده K ویتامین نوع و انسانی D ویتامین از

K3 )کشی،جوجه 51 روز در .شد استفاده )منادیوویت 

 دمای با همسان دمای در کشیجوجه اتاق درون



 315 ... از استفاده با گوشتی هایجوجه ایمنی سامانة بهبودعباسی و همکاران:  

 

 مرغتخم پهن قسمت آغاز در ،کشی جوجه دستگاه

 شد، ضدعفونی درصد 43 الکل اب هوایی( ةکیس )سمت

 از لیترمیلی 1/3 بارور یها مرغ تخم از یک هر هب سپس

 لیترمیلی 1/3 کنترل گروه به و آزمایشی هایمحلول

 هوایی ةکیس در انسولین سرنگ توسط مقطر آب

 درون در هامرغتخم تزریق، از پس .شد تزریق هاجوجه

 ساعت 13 از پس شدند. داده قرار کشی جوجه دستگاه

 از پس و خارج اهدستگ از شده تفریخ هایجوجه

 ةروز یک ةجوج قطعه پنج شمار کشی،وزن و شمارش

 هایگروه تکرارهای از یک هر برای  گوشتی نر

 سالن در پرورش واحد به درنگ یب و انتخاب آزمایشی

 شد. منتقل دامی علوم ایستگاه طیور و دام تحقیقاتی

 از و یکسان تیمارها همة برای آزمایشی هایجیره

 یةپا بر و دامی علوم یستگاها در پایه ةجیر

 شد انتخاب شده، تعدیل 331 سار های نیازمندی

 دسترسی آزمایش دورة همة در پرندگان (.5)جدول

 بهداشتی پرورشی، برنامة داشتند. خوراک و آب به آزاد

 مدیریت راهنمای از استفاده با پرندگان زدن واکسن و

  گرفت. انجام 331 سار پرورش

هم فیتو و (SRBC) وسفندیگ قرمز گلبول تزریق

 هومورال ایمنی سامانة بررسی برای (PHA) آگلوتینین

 هایپاسخ بررسی برای گرفت. صورت ای یاخته و

 ةدور 31 و 51 روزهای در هومورال ایمنی سامانة

 قرمز گلبول درصد 1 (سوسپانسیون) دروایة پرورش

 در (PBS) فسفات بافر در که (SRBC) گوسفند

 دروایة لیترمیلی 5/3 و تهیه (ستریلا) سترون شرایط

SRBC در شد. تزریق هاجوجه همة ةسین ةماهیچ در 

 پرنده یک تکرار هر از پرورش ةدور 75 و 31 روزهای

 شد. انجام گیریخون بال ورید راه از و انتخاب

 (rpm) سرعت با دقیقه پنج مدتبه خون های نمونه

 از پس و شدند سانتریفیوژ سرم جداسازی برای 1333

 تا و شدند یگردآور مربوط هایسرم سانتریفیوژ،

 ،IgG و IgM) بادی( یآنت تیتر) پادتن عیار تعیین

Anti-SRBC )سلسیوس ةدرج -13 دمای در تام 

 تام، Anti-SRBC گیریاندازه .شدند نگهداری

 روش با SRBC علیه G و M ایمونوگلوبولین

 یخ زا پس شد. انجام زیر صورت به اگلوتیناسیون هم

  ایمنی سامانة های عامل کردن یرفعالغ برای گشایی

 13 دمای در دقیقه سی مدت به هانمونه (کمپلمان(

 شدند. نگهداری یمار بن حمام در سلسیوس ةدرج

 اول بخش شدند. تقسیم بخش دو به هانمونه ازآن پس

 تعیین برای دوم بخش و کل پادتن عیار تعیین برای

 IgM کردن یرفعالغ منظور هب  .شد استفاده IgG عیار

 درصد 7/5 محلول هانمونه به IgG عیار تعیین و

 صورت هب فسفات، بافر در شده مخلوط مرکاپتواتانول

 دقیقه سی مدت به و شد اضافه سرم به )حجمی( 5:5

 آزمایش و ذخیره سلسیوس ةدرج 34 دمای در

 های پادتن عیار .شد انجام آگلوتیناسیون هم

 5 ةپای بر لگاریتم پایة بر قرمز گلبول علیه آمده دست به

 پادگن بررسی، برای (.Grasman, 2010) شد گزارش

 نیوکاسل واکسن از استفاده با نیوکاسل های ژن( یآنت)

 .شد تزریق ها جوجه به روزگی 55 سن در السوتا

 تزریق از پس هفته سه) روزگی چهل سن در سپس

 شمار به ها جوجه بال سیاهرگ از گیریخون (ژن یآنت

 در نمونه هر سرم و شد انجام تکرار، هر از نمونه یک

 از استفاده با .شد جداسازی سلسیوس ةدرج 34 دمای

 غلظت آزمون، پارس شرکت از اگلوتیناسیون هم کیت

 نیوکاسل های پادگن ضد بر تولیدشده های پادتن

 نسبت )لگاریتم log2 پایة بر  مقادیر و شد یریگ اندازه

 شد محاسبه (5 مبنای در سرم کردن رقیق

(Grasman, 2010.) ایمنی سامانة بررسی منظور به 

 .Thompson et al روش از استفاده با ای یاخته

 گرممیلی 5 محلول پرورش ةدور 57 روز در ،(1980)

PHA-P سالین فسفات بافر لیترمیلی 5 در (PBS) 

 انگشتان بین ةپرد به لیتر یلیم 5/3 حجم به و تهیه

 لیترمیلی 5/3 محلول همچنین شد. تزریق تراس پای

PBS شاهد عنوان به چپ پای انگشتان بین ةپرد به را 

 ةپرد ضخامت تزریق، از پس روز پنج و یک شد. تزریق

 و شد گیریاندازه دیجیتال کولیس با انگشتان بین

  :شد محاسبه زیر ةرابط پایة بر تحریک شاخص سپس

 پوستی تحریک شاخص =

 PHA-P  تزریق محل ضخامت -PBS ریقتز محل ضخامت

 

 واحد هر از  پرورش( 75 )روز آزمایش پایان در

 و انتخاب وزن میانگین پایة بر پرنده یک آزمایشی

 و تیموس فابریسیوس، بورس وزن یریگ اندازه برای
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 آزمایش پایة بر هاداده وتحلیل تجزیه شد. کشتار طحال

  استفاده با و تصادفی کامل طرح قالب در فاکتوریل

  وتحلیل یهتجز SASافزار آماری نرم GLM ةروی از

 .شد

 
 گوشتی های جوجه در مورداستفاده های جیره شیمیایی ترکیب و اجزاء .5 جدول

Table 1. Ingredient and composition of the diets for broiler chickens 
28-42 days 14-28 days 0-14 days Ingredients (%) 

65.57 59.65 56.7 Corn 
16.86 21.87 26.86 Soybean meal 
5.03 6 5 Wheat bran 

5 4 3 Canola 
1.01 1.25 1.54 Di-calcium phosphate 
0.87 0.96 1.22 Calcium carbonate 
0.5 1 1 soy oil 
0.5 0.5 0.5 Mineral and vitamin supplements 

0.18 0.21 0.4 L-lysine 
0.17 0.21 0.34 DL-methionine 
0.0 0.01 0.11 L-threonine 

0.28 0.35 0.33 Salt 
100 100 100 Energy and nutrient diet % 
2.9 2.85 2.8 Metabolizable energy Kcal . kg 

18.08 19.56 20.36 CP 
0.99 1.1 1.32 Digestible lysine 
0.87 0.84 0.99 Digestible methionine + cystine 
0.77 0.86 1 Calcium 
0.67 0.73 0.77 Total phosphorus 
0.38 0.43 0.48 P 

 واحد D3، 51 ویتامین المللیبین واحد A، 5333 ویتامین المللیبین واحد 3333 کرد: تأمین خوراک کیلوگرم هر در را زیر مقادیر ویتامینی و کانی مکمل *

 B5، 3 ویتامین گرممیلی B3، 53 ویتامین گرممیلی B2، 33 ویتامین گرممیلی B1، 3/3 ویتامین گرممیلی K3، 1/5 ویتامین گرممیلی E، 5 ویتامین المللیبین

 ،Mn گرممیلی 533 گرم،میلی 133 کلراید کولین ،H2 ویتامین گرممیلی B12، 5/3 ویتامین گرممیلی B9، 351/3 ویتامین گرممیلی B6، 5 ویتامین گرممیلی

 است. شده استاندارد ایلیومی هضم قابل پایة بر آمینواسیدها -I.  5 گرممیلی 5 و Se گرممیلی Cu، 5/3 گرممیلی Fe، 53 گرممیلی Zn، 13 گرممیلی 11
* The mineral and vitamin supplements per kg of feed were as follow: 9000 IU of vitamin A, 2000 IU of vitamin D3, 18 IU of vitamin E, 2 mg vitamin 

K3, 1/8 mg vitamin B1, 6/6 mg vitamin B2, 30 mg vitamin B3, 10 mg vitamin B5, 3 mg vitamin B6, 1 mg of vitamin B9, 0/015 mg vitamin B12, 0/1 mg 

vitamin H2, 500 mg choline chloride, 100 mg Mn, 85 mg Zn, 50 mg Fe, 10 mg Cu, 0/2 mg Se and 1 mg I. 2- Amino acids standardized by ileal 

digestible.  

 

 بحث و نتایج
 نیوکاسل ویروس واکسن علیه پادتن تولید

 بر K3  و D3 هایویتامین یمرغ تخم درون تزریق تأثیر

 هایجوجه در نیوکاسل ویروس علیه پادتن تولید عیار

 این به توجه با است. شده ارائه 5 جدول در گوشتی

 ویروس علیه پادتن عیار میزان که شد مشاهده جدول،

 ویتامین سطح افزایش با گوشتی هایجوجه در نیوکاسل

K3 یافت افزایش (31/3P<.) ویتامین میکروگرم 3 سطح 

K3 به نسبت پادتن عیار میزان دارمعنی افزایش موجب 

 ویتامین تزریق سطح افزایش .(>31/3P) شد شاهد گروه

D3 ویروس علیه پادتن عیار میزان افزایش موجب نیز 

 پادتن عیار زانمی شد. گوشتی هایجوجه در نیوکاسل

 باالتر داریمعنی طور به D3 ویتامین میکروگرم 3/3 سطح

 اثرگذاری .(>31/3P) بود هاگروه دیگر و شاهد گروه از

 پادتن عیار میزان بر مثبتی اثر نیز ویتامین دو این متقابل

 و D3 ویتامین میکروگرم 3/3 سطح که یطور به داشت

 دارنطفه یها مرغ تخم به K3 ویتامین میکروگرم 3

 هایجوجه در عیار این میزان دارمعنی افزایش موجب

 با .(>31/3P) شد شاهد تیمار با مقایسه در گوشتی

 هاویتامین که دهدمی نشان تحقیقات اینکه به توجه

 در و کرده عبور جفت راه از توانندمی پستانداران در

 تزریق (.Malone ,1975) یردگ قرار جنین اختیار

 یها مرغ تخم به K3 و D3 چربی در محلول یهاویتامین

 در ایمنی سامانة تقویت باعث است توانسته دارنطفه

 های بررسی این بر افزون شود. گوشتی هایجوجه

 اثر تواندمی  K3 ویتامین که کردند گزارش نیز دیگری

 لذا و باشد داشته D351(OH) ویتامین با افزاییهم

 هایجوجه در ای یاخته ایمنی پاسخ افزایش موجب

 (.Gerry, 2011; Aslam et al., 1998) شود گوشتی

 تحقیق این از آمده دست به نتایج گفت توانمی بنابراین

 باعث که طوری هب بوده، یادشده هاییافته بر تأییدی

  است. شده نیوکاسل ویروس علیه پادتن تولید افزایش
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 هایویتامین یمرغ تخم درون تزریق تأثیر .5 جدول

(OH)D3  51 و K3 ویروس علیه یدشدهتول پادتن عیار بر 

 پرورش 75 روز در (Log2) (HI) نیوکاسل
Table 2. Effect of in ovo injection of 25(OH)D3  and 

K3 vitamins alloy antibody production against 

Newcastle Disease Virus (HI) (Log2) in 42 days 
Treatment Alloy antibody production  

(μg D3)
   K3 (μg) Newcastle 

0 0 2.00bc 

0 2 2.16ab 
0 6 2.58a 

0.4 0 2.45ab 

0.6 0 2.58a 
0.8 0 2.00bc 

0.4 2 2.16ab 

0.4 6 2.00bc 
0.6 2 1.50c 

0.6 6 2.58a 

0.8 2 2.45ab 
0.8 6 2.45ab 

SEM  0.11 

p-value  0.002 
 1 احتمال )با سطوح میانگین تتفاو دهندة نشان غیرهمسان حروف

 .است ستون هر در درصد(
Averages with different letters in each column represent significant 

differences (P<0.05). 
 

 SRBC علیه پادتن تولید

 دامی (ایمونولوژیکی) شناختی ایمن های بررسی پایة بر

 علیه بر تولیدی پادتن یا پادتن میزان شده، انجام

SRBC توانایی تعیین در شاخصی عنوان به تواندمی 

 Svensson et) دشومی استفاده هومورال ایمنی سامانة

al., 2001.) درون تزریق نتایج تحقیق، این در 

 گوشتی هایجوجه در K3 و D3 هایویتامین یمرغ تخم

 تولیدشده IgG و IgM کل، پادتن عیار بر آن تأثیر و

 تحریک که، دهدمی نشان (3 )جدول در SRBC علیه

 ایجاد موجب خارجی پروتئین توسط ایمنی سامانة

 پاسخ که، است بیان قابل است. شده پادتن واکنش

 محیطی، تنوع نیز و ژنتیکی تنوع پایة بر ایمنی سامانة

 بود. خواهد متغیر بردارد در نیز را تغذیه عامل که

 عامل بربرا در فرد بیشتر توان ةدهند نشان تر یقو پاسخ

 ,Svensson & Sinervo) است خارجی یزابیماری

 با مثبت همبستگی بادیآنتی پاسخ درواقع (.2002

 ددار هابیماری مقابل در فرد عمومی مقاومت

(Svensson et al., 2001.) مشاهده آزمایش این در 

 D3 ویتامین سطح افزایش با پادتن تولید عیار که شد

 ادامه ولیکن افت.ی افزایش گوشتی هایجوجه در

 تولید بر معکوسی تأثیر ویتامین این  سطوح افزایش

 این میکروگرم 1/3 سطح که یطور به داشت پادتن

 شد هاجوجه پادتن تولید عیار کاهش موجب ویتامین

(31/3P<). دلیل به نتیجه این علت گفت بتوان شاید 

 محلول دلیل به ویتامین این باالی یزانم که است آن

 عیار باالترین ارد.د نامطلوبی  گذاریاثر بودن چربی در

 به مربوط تام SRBC علیه IgG و تام پادتن تولید

 (.>31/3P) بود D3 ویتامین میکروگرم 7/3 سطح

 تولید عیار نیز K3 ویتامین سطح افزایش با همچنین

 و یافت افزایش SRBC علیه IgG و IgM هایپادتن

 در پادتن لیدتو میزان بیشترین D3 ویتامین برخالف

 میکروگرم( 3 )سطح ویتامین این سطح باالترین

 دیگر نتایج پایه ینهم بر (.>31/3P) شد مشاهده

 D351(OH) ویتامین که کندمی بیان نیز تحقیقات

 هایجوجه در هومورال ایمنی پاسخ بهبود موجب

 Chou & Chung, 2009; Khan et) شودمی گوشتی

al., 2010). ،با پژوهش این از آمده دست به نتایج لذا 

 در که هرچند است، داشته همخوانی تحقیقات دیگر

 تولید میزان که اندکرده گزارش های بررسی از برخی

 در SRBC علیه تولیدشده IgG و IgM کل، پادتن

 تفاوت کنترل گروه با Dویتامین کمبود دارای گروه

 .(Aslam et al., 1998) است نداشته داریمعنی

 

 ای یاخته ایمنیمانة سا ارزیابی

بر  K3و  D3 هایی ویتامینمرغ تخمتأثیر تزریق درون 

ای نسبت به تزریق  های ایمنی یاختهپاسخ

( در بین پردة انگشتان پا در PHAآگلوتینین ) فیتوهم

نشان داده شده است. در روزهای اول و پنجم  7جدول 

پس از تزریق بین تیمارهای آزمایشی و تیمار شاهد 

داری در شاخص تحریک مشاهده شد. معنیاختالف 

های گوشتی با همچنین شاخص تحریک در جوجه

(. >31/3Pافزایش یافت ) D3افزایش سطح ویتامین 

 7/3رسد تیمار چهار )تزریق می نظربهولی 

(OH)D351  میکروگرم ویتامین  3وK3 که ترکیب )

هر دو ویتامین بوده، بیشترین میزان تحریک و تیمار 

( کمترین K3میکروگرم ویتامین  3)تزریق دوازده 

(. در همین >31/3Pمیزان تحریک را نشان دادند )

گزارش کردند که  Gómez et al. (2013)زمینه، 

موجب افزایش پاسخ ایمنی  D351(OH)ویتامین 

های گوشتی شده است. لذا نتایج ای در جوجه یاخته
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های از این تحقیق تأییدی بر یافته آمده دست به

ها گزارش  برخی از بررسی دشده است. همچنین،یا

موجب کاهش پاسخ  Dکردند که کمبود ویتامین

درصد( نسبت به گروه  37تا  35ای ) ایمنی یاخته

 ,.Gerry, 2011; Aslam et al) شاهد شده است

های باالی این  آید که میزانمی به نظر(. البته 1998

نامطلوبی ویتامین به دلیل محلول در چربی بودن تأثیر 

اعالم  Bello et al. (2013)که  یطور بهخواهد داشت. 

 Dهای باالی ویتامین  کردند که استفاده از میزان

تواند اثرگذاری میکروگرم( می 1/5)دزهای باالتر از 

احتمال  جا گذارد. همچنین اعالم کردند که به سمی به

 .استمیکروگرم غیر سمی  5/5دزهای پایین از 

 
 (HA) گوسفند قرمز گلبول علیه تولیدشده پادتن عیار بر K3 وD3  51(OH) هایویتامین یمرغ تخم درون تزریق یرتأث .3 جدول

(Log2) پرورش 75 روز در 
Table 3. Effect of in ovo injection of 25(OH)D3  and K3 vitamins on  alloy antibody production against sheep red 

blood cells (HA) (Log2) in 42 days 
Treatment Alloy antibody production 

(μg D3)   K3 (μg) Total Anti- SRBC    IgM      IgG 

0 0 1.00b 0.00d 1.00b 
0 2 1.00b 0.00d 1.00b 
0 6 2.00ab 1.00bc 1.00b 

0.4 0 3.12a 2.12a 1.00b 
0.6 0 3.12a 1.12bc 2.00a 
0.8 0 1.50ab 0.00d 1.50ab 
0.4 2 2.06ab 0.56cd 1.50ab 
0.4 6 3.12a 1.12bc 2.00a 

0.6 2 1.00b 0.00d 1.00b 
0.6 6 2.56a 0.56cd 2.00a 
0.8 2 2.56a 1.56ab 1.00b 
0.8 6 1.00b 0.00d 1.00b 

SEM  0.12 0.02 0.01 

p-value  0.002 0.001 0.001 

 .است ستون هر در درصد( 1 لاحتما )با سطوح میانگین تفاوت دهندة نشان غیرهمسان حروف

Averages with different letters in each column represent significant differences (P<0.05). 
 

 هایویتامین یمرغ تخم درون تزریق تأثیر .7 جدول
(OH)D3  51 و K3 جوجه پای انگشت بین پردة واکنش بر 

 PHA تزریق به

Table 4. Effect of in ovo injection of 25(OH)D3  and 
K3 vitamins on the curtain between the toes chick 

reaction to injection of PHA 
Treatment Stimulation Index (mm) 

(μg     

D3 
K3 

(μg) 
1 day after 
injection 

5 day after 
injectio 

0 0 2.21ab 0.50c 

0 2 1.78cd 1.09ab 

0 6 1.43d 0.72bc 

0.4 0 1.98abc 1.09ab 

0.6 0 2.36a 1.10a 

0.8 0 2.36a 1.06a 

0.4 2 2.36a 1.07a 

0.4 6 2.40a 1.17a 

0.6 2 2.20ab 0.98ab 

0.6 6 1.88bc 1.17a 

0.8 2 2.23ab 0.99ab 

0.8 6 2.23ab 1.29a 

SEM  0.12 0.11 

p-value  0.0001 0.0001 

 1 احتمال )با سطوح گینمیان تفاوت دهندة نشان غیرهمسان حروف *
 .است ستون هر در درصد(

Averages with different letters in each column represent significant 
differences (P<0.05). 

 لنفاوی هایاندام وزن

 ویتامین تزریقی سطوح افزایش ،1 جدول به توجه با

D3  موجب گوشتی هایجوجه هوایی هایکیسه به 

 هرچند .(>31/3P) شودمی طحال سبین وزن افزایش

 میکروگرم 1/3 )سطح ویتامین باالتر سطوح که

 .شد طحال نسبی وزن کاهش موجب (D3 ویتامین

 وزن درصد افزایش موجب نیز K3 ویتامین تزریق

 نیز ویتامین دو این متقابل اثر .(>31/3P) شد طحال

 داشت طحال نسبی وزن درصد بر مثبتی تأثیر

 سطح به مربوط طحال نسبی وزن ترینبیش که یطور به

 K3 ویتامین میکروگرم 3 و D3 ویتامین میکروگرم 1/3

 که است آن بیانگر همچنان نتایج .(>31/3P) بود

 سطوح تزریق تأثیر تحت نیز تیموس وزن درصد

 این سطوح افزایش و گرفته قرار K3 و D3 هایویتامین

 شد تیموس نسبی وزن افزایش موجب ویتامین دو

(31/3P<). Aslam et al. (1998) که کردند گزارش 
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 ةجیر در D ویتامین کمبود با ماده گوشتی هایجوجه

 از کمتر درصد 35 ها آن تیموس نسبی وزن غذایی،

 موجب ویتامین این کمبود بنابراین .بود کنترل گروه

 شود.می تیموس نسبی وزن بودن توجه قابل
 

 گوشتی هایجوجه در لنفاوی اندام وزن بر K3 و D3  51(OH) هایویتامین یمرغ تخم درون تزریق تأثیر .1 جدول
Table 5. Effect of in ovo injection of 25(OH)D3  and K3 vitamins on the Lymphoid organ weights in broiler 

Treatment Lymphoid organ weights 

(μg D3)   K3 (μg) Spleen Bursa Thymus 
0 0 0.07cd 0.17 0.46d 
0 2 0.12ab 0.21 0.63abc 

0 6 0.08bcd 0.19 0.56bcd 

0.4 0 0.12ab 0.20 0.59abcd 

0.6 0 0.12abc 0.13 0.51bcd 

0.8 0 0.06d 0.19 0.62abcd 
0.4 2 0.09abcd 0.16 0.57bcd 

0.4 6 0.10abcd 0.18 0.59abcd 

0.6 2 0.09abcd 0.22 0.64abc 

0.6 6 0.08bcd 0.20 0.76a 
0.8 2 0.133a 0.20 0.68ab 

0.8 6 0.132ab 0.23 0.47cd 

SEM  0.008 0.1 0.03 

p-value  0.009 0.1 0.001 

 .است ستون هر در درصد( 1 احتمال )با سطوح میانگین تفاوت دهندة نشان غیرهمسان حروف *

Averages with different letters in each column represent significant differences (P<0.05). 

 

 غشای در D (VDR) ویتامین ةگیرند شناسایی

 خوار بیگانه بزرگ ازجمله یاخته چندین ةهست

 اثر کشف به منجر T و B هایلنفوسیت و ها(ماکروفاژ)

 بدن ایمنی سامانة ةکنند تنظیم عنوان به D ویتامین

 این که رسدمی نظر به (.Capiati et al., 2002) شد

 ایمنی هاییاخته در خود ةگیرند به ااتصالب ویتامین

 هدف هاییاخته هایژن کردن سرکوب یا فعال موجب

 ,Gerry) شودمی ایمنی سامانة تنظیم باعث و شده

 به D351(OH) تزریق تحقیق، این در بنابراین (.2011

 تنظیم و تحریک به قادر لاحتما به آمنیوتیک مایع

 فرآیند در ایمنی یهایاخته در D ویتامین هایگیرنده

 افزایش به منجر امر این که طوری هب شده، جنینی ةدور

 گوشتی هایجوجه پرورش ةدور در ایمنی سامانة توان

 و T لنفوسیت در (VDR) بیان افزایش است. هشد

 فعال همچنین و (APCs) ژن ةتولیدکنند هاییاخته

 3D ویتامین عملکرد در مسئول هایآنزیم شدن

 خود تأثیر شوند(می بیان APCs و هاتلنفوسی )توسط

 ,.Etten et al) کنندمی اعمال ایمنی سامانة بر را

 ایمنی سامانة مناسب عملکرد برای درواقع (.2008

 ها،بادیآنتی تولید منظور به اکتسابی( و ذاتی )ایمنی

 التهاب، کنترل و ایمنی هاییاخته توسط کیموتاکسی

 رغمبه بود. خواهد D ویتامین کافی مقادیر به نیاز

 در که D351(OH) الزم سطح تاکنون شده،یاد مطلب

 اما است. نشده مشخص است یازموردن اختالل هر

 باشد حدی از بیشتر یتوجه قابل طور به است ممکن

 یازموردن سل ازجمله هاییبیماری دفع برای امروزه که

 (.Gerry, 2011) است

 

 کلی گیرینتیجه

 و D هایویتامین تأثیر ییافزا هم به توجه با ،یتدرنها

K  (Gholamzadeh, 2012،) مرغی تخم درون تزریق 

 میکروگرم 7/3 )سطح ویتامین دو این مطلوب میزان

 صورت به K3 ویتامین میکروگرم 3 و D3 ویتامین

 هومورال ایمنی پاسخ تقویت موجب تواندمی (همزمان

 هایجوجه ایمنی سامانة بهبود درمجموع و ای یاخته و

   .شود گوشتی
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