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مقدمه
دکتر اوستا صدر زاده

موضوعات متنوعی درباره ی واکسیناســیون

ویتامین ها ،که می بایست مقادیر مشخصی

عملکرد طیور و کارآیی سازوکارهای دفاعی

و عوامل تأثیرگذار بر نتایج آن پرداخته شد.

از آن هــا در جیره های دریافتی طیور وجود

آن ،ضرورت آشنایی با مواد طبیعی جدید که

در ادامه ی مطالب مرتبط با واکسیناسیون،

داشــته باشــد تا برخی فراورده های ظاهرا ً

امکان تأمین گسترده ی آن ها با هزینه های

در این مجلد به عواملی پرداخته می شــود

غیرضروری برای پرنده را شــامل می گردد.

کم وجود دارد ،باعث گردید که بخشــی نیز

که ممکن اســت در ظاهر ارتباط مستقیمی

به دلیل اهمیتی که اجزاء مغذی جیره ها در

به معرفی یکی از این ترکیبات طبیعی تحت

با مقوله ی واکسیناســیون نداشــته باشند،

ارتقاء عملکرد دستگاه ایمنی و پاسخ مطلوب

عنوان"اسید هیومیك و مواد هیومیکی"

امــا ،به دلیل تأثیرگذاری بــر کارآیی و توان

به واکسیناسیون دارند ،ابتدا به مطالبی تحت

اختصاص داده شــود .در بین مواد تعدیل گر

دســتگاه ایمنی و حتی در دیدی گســترده

عنوان تعدیل عملکرد دســتگاه ایمنی

یا تنظیم-کننــده ی ایمنی ،ترکیباتی وجود

تر بر ســازوکارهای دفاعی بدن در پرندگان،

طیور به کمــک تغذیه خواهیم پرداخت.

دارنــد که می توان از تأثیرات مفید آن ها در

نتیجه ی واکسیناسیون و کارآیی آن را تحت

اهمیت زمان دسترســی جوجه ها به اولین

فرایند ساخت واکســن ها و با هدف افزایش

تأثیر قرار می دهنــد .یکی از مهم ترین این

دان دریافتی و تأثیــرات منفی متعددی که

توان ایمن ســازی واکسن ،استفاده نمود .به

عوامل ،ترکیبات و فراورده هایی هســتند که

تأخیر در دریافــت دان می تواند بر عملکرد

دلیل اهمیت این موضوع در مباحث مربوط

به دلیل تأثیر مســتقیم بر عملکرد دستگاه

دســتگاه ایمنی و کارآیی آن بگــذارد ،این

به واکسیناســیون ،بخشــی نیز تحت عنوان

ایمنــی ،اصطالحاً تعدیل گر یا تنظیم کننده

ضــرورت را ایجــاب می کند کــه در گفتار

اســتفاده از یاورهای تنظیم کننده ی ایمنی

های دســتگاه ایمنی خوانده می شوند .این

مســتقلی تحت عنوان" نقش تغذیهی زود

در ســاختار واکسن ها به آن اختصاص داده

مواد گستره ی وســیعی را در بر می گیرند

هنگام بر عملکرد دســتگاه ایمنی" به

شده است.
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در مجلدهــای پیشــین پیک مهــر ،به

و از مواد مغذی مورد نیاز پرنده مانند برخی

آن پرداخته شــود .در بین مواد تأثیرگذار بر

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

تعدیل عملکرد دستگاه ایمنی طیور
به کمک تغذیه
دکتر محمد سلطانی
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قوانین وضع شده در ارتباط با منع کاربرد

تجاری طیور نیز احتمال این که پرندگان در

همانند شرایط محیطی ،تعامالت اجتماعی،

آنتیبیوتیکهــا در خوراک طیــور و تالش

معرض عوامل عفونی قــرار گیرند را افزایش

در معرض قرارگیری با سموم و نوع و کیفیت

برای تحقق خواســتة مصــرف کنندگان در

داده اســت .بنابراین ،تعدیل ایمنی بهکمک

جیرة خوراکی اشــاره کرد .سیســتم ایمنی

مورد تولیــد فراوردههای طبیعــی در کنار

تغذیه هدفی منطقی در راســتای دستیابی

طیور بهشــدت پیچیده است؛ و در مقایسه با

افزایــش روزافزون مصرف و نیاز به ســرعت

به پــرورش کارآمد پرندگان ســالم در نظر

شناخت موجود از سیستم ایمنی پستانداران

رشد باالی طیور منجر به شکلگیری تالش

گرفته میشــود .فاکتورهای متعددی بر نوع

میتوان گفت که سیستم ایمنی پرندگان از

برای کاربرد تغذیه در راستای تعدیل سیستم

و شدت پاسخهای ایمنی علیه عوامل بیماریزا

این نظر در کودکی خود قرار دارد .بااینحال،

ایمنی شده است .انتخاب ژنی گسترده برای

و واکســنها تاثیرگذار هســتند .از بین این

با توجــه به اطالعات کنونی مــا و با آگاهی

خصوصیات خاص در طیور به تغییر سیستم

عوامل تاثیرگذار میتوان به عواملی درونی از

از محدودیتهــای موجود ،امــکان کاربرد

ایمنــی ماکیان امــروزی انجامیده و پرورش

قبیل سن و جنس پرندگان و عوامل خارجی

ترکیبات تعدیلگر ایمنی در خوراک بهمنظور

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

بهبود سالمت و عملکرد تولیدی طیور وجود
دارد.
افزایش شناخت جنبههای مختلف ایمنی
ذاتی ،شامل فرایند التهاب ،همراه با افزایش
همزمان ســرعت رشــد جوجههای گوشتی
امروزی بیانگر این موضوع است که حداقل
جداسازی نســبی اثرات ســرکوبگر رشد
فرایند التهاب از اثرات عمومی آن امکانپذیر
اســت .محققان گزارش کردهاند که افزودن
روغــن ماهی به خوراک پاســخهای التهابی
موضعی را تقویت میکند ولی اثرات عمومی
و سرکوبگر رشــد ناشی از فرایند التهاب را
در مقایسه با روغن ذرت به حداقل میرساند.
موثرترین شکل تعدیل ایمنی در طیوری که
دارای سرعت رشد باالیی هستند ،احتماالً با
مکانیسمی که امکان شکلگیری پاسخهای
ایمنی ذاتی موضعی شدید را فراهم میآورد،
اثــرات عمومی پاســخهای ایمنی را کاهش
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میدهد و منجر به شکلگیری سریع ایمنی
اکتسابی میشود ،مرتبط باشد .در این نوشتار

ایمنی پرندگان علیه عوامل بیماریزا پرداخته
خواهد شد.
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به فاکتورهای تغذیهای تأثیرگذار بر پاسخهای

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

زمان اولین تغذیه
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در ارتبــاط بــا تأثیــر موادغذایــی بــر

غذايي در تكامل طبيعي اين پوشش مخاطي

مخاطی دســتگاه گــوارش ،در ارتقاء نتایج

ســاختارهای ایمنی ،زمانی که جوجه ها به

بســيار با اهميت اســت ،تغذيهی زودهنگام

حاصل از واکسیناســیون و بالطبع مدیریت

اولین موادغذایی در اختیار خود دسترســی

جوجههــا درون جعبههــاي حمل جوج ه از

پیشگیری از بیماریها مؤثر دانست .به دلیل

پیدا می کنند ،یا همــان زمان اولین تغذیه

كارخانهی جوجهكشــي ،يــا در هچري و يا

اهمیت موضوع زمان اولین تغذیه و تأثیر آن

را می بایست نخســتین عامل تأثیرگذار به

حتي قبل از تفريخ توسط روشهاي تغذيهی

بر فرایند ایمن سازی و کارآیی واکسیناسیون،

حســاب آورد .از آنجائيكه اليهی مخاطي

داخل تخممرغ جنيندار ،به منظور تســريع

در عنوان مستقلی (نقش تغذیهی زود هنگام

رودهها ،هر دو وظيفهي محافظت از اليههاي

و ارتقاء تكامــل رودهی كوچك ،مورد توجه

بر عملکرد دستگاه ایمنی) در همین مجلد به

عمقیتر و انتقــال مواد را بر عهــده دارد و

قرار گرفته اســت .از ایــن رو ،چنین عملی

آن پرداخته شده است.

دسترسي هرچه ســريعتر جوجهها به مواد

را میتــوان به دلیل تأثیر بــر کارآیی ایمنی

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

حذف آنتیبیوتیکهای محرک رشد
یکــی از عوامــل اصلــی ایجــاد عالقه

التهابی میانجامد و بنابراین ،اثرات ســرکوبگر ایمنی ناشی از التهاب حذف میشود .در صورت

بهمنظور توســعه و کاربرد عوامل تعدیلگر

عدم کاربرد  AGPپرنده مجبور به اتکای بیشــتر به سیستم ایمنی خود بهمنظور ممانعت از بروز

تغذیــهای در بســیاری از نواحی دنیا ،حذف

عفونتهای باکتریایی خواهد بود.

آنتیبیوتیکهــای محرک رشــد( )AGPاز

با وجود پیشــرفتهای انجام شده و بالقوه در مورد عوامل تغذیهای تعدیلگر ایمنی ،ظاهرا ً این

خوراک طیور اســت .در بســیاری از مناطق

رویکرد را به تنهایی و بهصورت کامل نمیتوان جایگزین کاربرد  AGPکرد .دادههای اولیة انتشار

دیگر دنیا هم فشــارهای قانونی برای کاهش

یافته توسط اتحادیة اروپا نشان داد که حذف  AGPاز خوراک ماکیان گوشتی به افزایش برجستة

مصرف این ترکیبات وجود دارد .اســتفاده از

بروز آنتریت نکروتیک و افزایش قابل توجه کاربرد درمانی آنتیبیوتیکها منجر شده است .حفظ

 AGPدر خوراک طیور از مســیر شــناخته

روند صعودی در پیشرفت صنعت پرورش طیور ،احتماالً عالوه بر تغذیه نیازمند پیشرفت موازی در

شــدة زیر ،عملکرد سیســتم ایمنی را تحت

مورد عناصر تغذیهای غیرمغذی ،امنیت زیستی ،ایمنی شناسی ،فناوری ساخت واکسن و ژنتیک

تاثیر قرار میدهد AGP .تعامل باکتریهای

نیز میباشــد .با در نظر داشتن این موضوع ،تعدیل ایمنی بهکمک تغذیه را میتوان بهمنظور رفع

دســتگاه گوارش را با سیســتم ایمنی پرنده

برخی از و نه تمام مباحث مربوط به ســامت طیور مورد توجه قرار داد .بنابراین ،منطقی اســت

کاهش میدهد .در شــرایط مطالعات تجربی

که عوامل تغذیهای تعدیلگر ایمنی را برای اهداف خاص بهعنوان جزئی از یک رویکرد بزرگتر و

پاک ،تأثیر ترکیبات  AGPبر رشد پرندگان

چندجانبه بهمنظور حفظ سالمت ،رفاه و عملکرد تولیدی پرندگان در نظر داشت.

در مقایســه با شرایط محیطی آلودهتر کم تر
است؛ و در صورت عاری بودن محیط از جرم
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هیچگونه اثر محرک رشــد مشاهده نخواهد
شد .بنابراین ،یکی از مکانیسمهای عملکردی

خود بهمنظور ممانعــت از بروز بیماریهای
بالینی و تحت بالینی اســت .کاهش تماس
پرنده با اجرام به کاهش فعالیت پاســخهای
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 AGPکاهش اتکای پرنده بر سیستم ایمنی

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

اثر تغذیه بر پاسخهای ایمنی
تغذیــه بهعنوان یکی از تنظیم کنندههای
مهم عملکرد دســتگاه ایمنی مطرح اســت.
مقادیر و تعــادل مناســب ترکیبات مغذی
مختلــف بهمنظور توســعه و حفظ عملکرد
دســتگاه ایمنی و شــکلگیری پاســخهای
آن دارای اهمیــت هســتند .بدون شــک،
کمبودهــای تغذیهای در عملکرد دســتگاه
ایمنی اختالل ایجاد میکنند و حساســیت

تک ترکیبات مغذی موجود در هر یک از این گروهها اهمیت کاربردی فراوانی دارد .بهعالوه،

پرنــدگان را در برابر عوامــل عفونی افزایش

بســیاری از ترکیبات مغذی که برای رشد و تولید مثل پرندگان ضروری نیستند؛ در تنظیم

خواهند داد .دســتگاه ایمنــی حتی در برابر

و بهبود پاســخهای ایمنی دخالت دارند .دستکاری یا تنظیم عملکرد دستگاه ایمنی بهکمک

کمبودهای جزئی برخی عوامل مغذی بسیار

جیرة خوراکی با  2هدف اولیه در طیور صورت میپذیرد:

حســاس است .ســامت و عملکرد دستگاه

 )1کاهش بروز بیماریهای عفونی؛

ایمنی بــرای ادامة حیات ضــرورت دارد؛ به

 )2به حداقل رساندن پاسخهای نامطلوب ایمنی با هدف ممانعت از بروز اختالل در رشد،

همیــن دلیــل در هنگام مصــرف ترکیبات
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تولید تخم و جلوگیری از بروز بیماریهای متابولیک؛
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مغــذی ،این دســتگاه در مقایســه با دیگر

دســتگاه ایمنی در برابر بیماریهای عفونی که به وســیلة میکروارگانیسمهای مختلف از

اندامهای بدن از قبیل دستگاههای عضالنی و

قبیل ویروسها ،باکتریها ،قارچها و انگلها ایجاد میشوند؛ حفاظت ایجاد میکند .متاسفانه

تولیدمثل برای دریافت مواد مغذی در اولویت

در طول ســالهای گذشــته در صنعت طیور ،انتخابها عمدتاً بر پایة بهبود سرعت رشد و

بســیار باالتری قرار میگیرد .با این وجود و

عملکرد تولید مبتنی بوده است و این تغییرات بهصورت واضح بر عملکرد دستگاه ایمنی طیور

بهشکلی شــگفتانگیز ،سیســتم ایمنی در

اثرات منفی برجاگذاشــته است .محققان نشــان دادهاند که در طول یک دورة  35ساله ،یک

برابر کمبودهای شدید برخی دیگر از عوامل

جوجة گوشــتی تجاری که در ســال  1991تفریخ یافته است در مقایسه با الینهای توسعه

مغذی کام ً
ال انعطافپذیر است .شناخت تک

یافته در ســال  1957بهمیزان  3/9برابر قابلیت وزنگیری بیشتری داشته است؛ درحالیکه،

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

ســویههای سال  1957بهطور معنیدار قابلیت تولید پادتن بیشتری در مقایسه با سویههای سال

نشــان داده شــده اســت که اسیدهای

 1991در برابر  RBCگوســفند از خود نشان دادهاند .همچنین نشان داده شده است که در بین

آمینهی گالیســین ،ســرین و پرولین بخش

ماکیان تیپ گوشــتی ،ژنوتیپهایی که وزن بدنی بیشتری دارند؛ در مقایسه با الینهای سبکتر

اعظم موسین ترشح شده از سلولهای گابلت و

جوجههای گوشــتی ،پاســخ پادتن ضعیفتری در برابر  RBCگوسفند از خود نشان میدهند .از

گلیکوکالیکس تولید شده توسط انتروسیتها

ســویی دیگر توصیههای  NRCبرای رژیمهای خوراکی معموالً مبتنی بر نیازهای پرندگان سالم

را تشکیل میدهند .همانطور که بیان گردید،

و تحت مدیریت مطلوب اســت .ولی پرندگان در سیستمهای تجاری بهصورت طبیعی در معرض

امروزه نقش دریافت مقادیر کافی از اسیدهای

انواع مختلف استرسها و بیماریها قرار دارند .بااینحال ،در بسیاری از موارد ،شناخته شده نیست

آمینهی خاص ،بــر کارآیی دســتگاه ایمنی

که آیا نیازمندیهایی که تولید را در پرندگان سالم و بدون سابقة چالش با استرسهای مختلف به

طیور ثابت گردیده اســت .مطالعهی وسیعی

حداکثر میرســانند برای تقویت سیستم ایمنی پرندگان و مقاومت آنها در برابر بیماری نیز کافی

درخصوص تأثیر آرژینین بر عملکرد دســتگاه

هســتند یا خیر .مطالعات انجام شــده در ارتباط با تغذیه نشان دادهاند که اجزای دستگاه ایمنی

ایمنی انجام شــده است .نشانداده شده است

بهویژه در برابر دریافت اســیدهای آمینه در جیرة خوراکی حساس هستند .گزارش شده است که

کــه افزودن مقادیر اضافه از این اســید آمینه

جوجههایی که خوراکی دارای کمبود اســیدهای آمینه دریافت میکنند دارای اختالل در تولید

به شــکل ال -آرژینین به جیرهی جوجههای

اینترلوکینها در طول استرس ایمونولوژیک هســتند .محققان نشان دادهاندکه سطوح متیونین

گوشــتی میتواند پاســخ ایمنی هومورال و

پائینتر از  %0/5در جیرة خوراکی جوجههای گوشتی ،در مقایسه با مقادیر باالتر به تضعیف پاسخ

سلولی را به واکسن بیماری گامبورو به شکل

ایمنی سلولی منجر شده است .محققان نشان دادهاند که افزایش سطوح ترئونین به باالتر از سطوح

معنــیداری افزایش دهــد .همچنین ،ارتباط

توصیه شــده بهوســیلة  NRCبه افزایش عیار پادتنهای ضد ویروس بیماری نیوکاسل در سرم

متقابــل بین انتخــاب الینهای با ســرعت

پرندگان عفونی خواهد انجامید.

رشــد بیشتر و مقادیر متیونین در جیرههای
دریافتی آن ها ،و نقش این ارتباط بر عملکرد
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دستگاه ایمنی جوجههای گوشتی نشان داده
شده است .بهنظر میرسد اسیدهای آمینهای

ساختار خود برخوردار هستند ،بیشتر عملکرد
دســتگاه ایمنی جوجههای گوشتی را تحت
تأثیر قرار میدهند.
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مانند ایزولوســین که از زنجیــرهی فرعی در

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

ترکیبات مغذی ضروری
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خواهد داد .این ویژگی اهمیت فراوانی دارد،
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کمبود بســیاری از ترکیبات مغذی که در

مغذی از عضالت و سایر بافتها به سوی

زیرا نیاز به عناصر کمیاب بهشــکل برجسته

ارتباط با رشد و تولید مثل طیور آسیبزاست؛

دستگاه ایمنی همراه است و این فرایند

در هنگام فعال شــدن سلول و آغاز روندهای

برای عملکرد سیستم ایمنی نیز مخرب است.

تأمین مقادیــر کافی برخی از ترکیبات

آنابولیک افزایش مییابد .وضعیت مشــابهی

حساســیت دســتگاه ایمنی در برابر کمبود

مغذی برای لوکوسیتها را بهدنبال دارد؛

هم در مورد اســید آمینه ی ضروری لیزین

برخی از ترکیبات مغذی در مقایســه با سایر

لوکوســیتها انواعــی از پروتئین را بیان

وجود دارد؛ بهشــکلی که ســلولهای بورس

بافتها متغیر اســت و ظاهــرا ً این ویژگی یا

میکننــد کــه تجمــع ترکیبــات مغذی و

فابریسیوس در مقایســه با عضالت اسکلتی

عملکرد دوگانه از طریق دو مکانیسم صورت

آزادســازی آنها را با اولویتی باال در مقایسه

ســطوح باالیی از یک پروتئین حمل کنندة

میپذیرد:

با ســایر بافتها مقدور میسازد .برای مثال،

لیزیــن را بیان میکنند؛ و بــه همین دلیل

 )1لوکوســیتها توانایی باالئی برای

ماکروفاژهای فعال در ماکیان ســطوح بسیار

در هنگام کمبود خوراکی این اســید آمینه

رقابت با سایر بافتها در مورد برخی از

باالیی از متالوتیونین را بیان میکنند؛ و این

حفاظت خواهند شد .ظاهرا ً این ویژگیها در

ترکیبات مغذی دارند؛

ویژگی به آنها توان جمع آوری مقادیر فراوان

روند تکامل سلولهای دستگاه ایمنی ،بهدلیل

روی را برای تأمیــن نیازهای آنابولیک خود

کمبود متــداول برخی از عناصــر تغذیهای

 )2پاسخهای ایمنی با حرکت ترکیبات

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

ترکیبــات تأمین کنندة انرژی همانند گلوکز

این شرایط ،مقادیر بیشــتر این مادة مغذی

خواهد شد؛ در شــرایطی که اثری بر بورس

نیــز در این گروه قرار میگیرند و دســتگاه

در جیرة خوراکــی مفید خواهد بود .ولی در

اعمال نمیشود .تیموس بیشترین حساسیت

ایمنــی بهمنظور جبران کمبــود آنها تطابق

مورد لیزین ،افزایش نیاز بهدنبال شکلگیری

را دربرابــر کمبــود اســیدهای آمینة دارای

یافته است.

یافتن سرعت
روندهای ایمنی از طریق کاهش
ِ

زنجیرة جانبی در مقایســه با سایر گروههای

در هنــگام چالش با عوامــل بیماریزا یا

رشد جبران میگردد و سطوح بیشتر خوراکی

اسیدهای آمینه ،نشــان میدهد .بااینحال،

بهدنبال واکسیناســیون ،پاسخ فاز حاد منجر

این عنصر نیز در این شرایط برای ممانعت از

کمبودها باید شــدید باشند و لنفوسیتهای

بــه تغییر مســیر عوامل مغــذی از عضالت

کاهش رشد کارساز نیست .درمجموع ،توسعة

تیموس به کمبودهای مرزی حساس نیستند.

اســکلتی و دیگر بافتها به ســمت دستگاه

لنفوسیتهای  Tبیشــترین حساسیت را در

مطالعات بیشتری بهمنظور شناخت تغییرات

ایمنی میشــود .در مورد مــس که بهعنوان

برابر کمبودهای تغذیهای دارد .کمبود شدید

دقیق در نیازمندی به مــواد مغذی بهدنبال

کوفاکتور بســیاری از پروتئینهای فاز حاد

اسیدهای آمینه مثل لیزین یا دیگر اسیدهای

وقوع پاســخهای ایمنی باید طراحی و انجام

مطرح است؛ نیازمندی به این عنصر بهشکل

آمینــة دارای زنجیــرة جانبــی (لوســین،

گیرد.

واضح پس از بروز واکنشهای شــدید ایمنی

ایزولوسین و والین) که بهشدت رشد را تحت
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همانند موارد ذکر شــده ،شکل گرفته است.

در جوجههای گوشتی افزایش مییابد .و در

تاثیر قرار میدهند به تخریب تیموس منجر

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

نقش محدودیت خوراک
امــکان تعدیــل مکانیســمهای ایمونولوژیک بهدنبــال اعمال
محدودیتهای خوراکی به وضوح نشان داده شده است؛ و دورههای
محدودیت خوراکی بهطور معنیدار در کنترل بیماریهای مختلف
اثرگــذار بودهاند .محدودیتهــای خوراکی بهصــورت متداول در
مدیریت پرورش طیور تجاری اعمــال میگردند .مطالعات فراوانی
تأثیر محدودیتهای خوراکی بر افزایش توان دستگاه ایمنی را مورد
بررسی قرار دادهاند .تغییرات اندوکرینی که همراه با محدودیتهای
خوراکی شکل میگیرند به احتمال فراوان مسئول بسیاری از اثرات
تقویت کنندة پاســخهای ایمنی هستند .بهعنوان یک نتیجهگیری
کلی میتوان بیان کرد که محدودیتهای خوراکی مالیم تا متوسط
بسیاری از جنبههای عملکردی دستگاه ایمنی را تقویت خواهد کرد.
ازاینرو ،در صنعت طیور بهمنظور افزایش پاسخ تولید پادتن دربرابر
واکســنها اغلب از دورههای کوتاه مدت محرومیت از خوراک ( 4تا
 8ساعت) استفاده میشود .همچنین ،تقویت هر دو بازوی دستگاه
ایمنی پرندگان یعنی ایمنی با واســطة ســلول و ایمنی هومورال
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در جوجههــای متحمل دورههای کوتاه مدت ( 12تا  24ســاعت)
محرومیت از خوراک ،مشاهده شــده است .محدودیتهای شدید
خوراکی منجر به تخریب ایمنی سلولی میشود ،لیکن ممکن است
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ایمنی ذاتی یا پاسخهای تولید پادتن را تقویت نمایند .محدودیتهای
خوراکی طوالنی مدت در نتیجة افزایش سطح کورتیکواستروئیدها
در بدن پرندگان ،به اعمال اثرات منفی بر پاســخهای ایمنی منجر
خواهد شد.

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

ترکیبات مغذی تنظیم کننده یا تعدیلگر ایمنی

امراض عفوني ،يكي از موارد ضروري اســت

در تحریک و ســرکوب شاخصهای سلولی،

این ترکیبات در ماکیان بهصورت خالصه در

به آن توجه نمايد .اسيد آراشيدونيك نيز كه

هومورال و سازوکارهای دفاعی غیراختصاصی

جدول  1بیان شده است .عوامل مغذی که در

يك اســيد چرب غير اشــباع  20كربنه با 4

تعریف کرد .در شــرایط معمول ،دســتگاه

تعدیل پاسخهای التهابی دخالت دارند شامل

باند مضاعف است براي طيور ضروري بهشمار

ایمنــی در یک تعــادل هموســتاتیک بین

طیفی از اســیدهای چرب ،آنتیاکسیدانها،

ميرود .اما از آنجا كه پرنده قادر اســت اين

تحریک و ســرکوب ایمنی قرار دارد .تغذیه،

ویتامیــن  Aو لوتئین هســتند .خصوصیت

اســيد چرب را از اســيدلينولئيك بسازد آن

یک تعیین کنندة ضروری در شــکلگیری

ضدالتهابی اســیدهای چرب غیراشباع مثل

را در گروه مواد مغــذي ضروري براي طيور

پاسخهای ایمنی است و کمبودهای تغذیهای

لینولئیک اســید ،لوتئین و زایلیتول شــاید

قــرار نميدهند .حال آنكه عوارض ناشــي

متداولترین علت ضعف ایمنی در نظر گرفته

بهمنظــور ممانعت از اثــرات کاهش دهندة

از كمبــود اســيدلينولئيك در جيرهها براي

میشوند .از ریزمغذی ها ،روی ،سلنیوم ،مس،

رشــد همراه با پاسخهای التهابی مفید باشد.

كمبود اسيد آراشــيدونيك نيز ذكر گرديده

ویتامینهای  A، C، Eو  B6دارای اثرات مهم

كمبود اســید لینولئیک ميتواند ســامت

اســت .در هر حال بايســتي به اين مسئله

بر پاسخهای ایمنی هستند .برخی از عوامل

مخاطات را به خطر انــدازد و مقاومت پرنده

توجه نمود كه كمبود اسيدلينولئيك ميتواند

مغذی ضروری وقتی باالتر از ســطوح مورد

به بیماریها را كاهش دهد .نشان داده شده

به كمبود اســيد آراشــيدونيك نيز منتهي

نیاز تغذیهای در جیرهها گنجانده میشــوند؛

اســت كه كمبود اين اسيد چرب در جيرهی

شــود .از اين رو طبيعتاً وجود مقادير بيشتر

اثرات تنظیم کننده بر سیستم ایمنی خواهند

جوجههاي جوان موجب كاهش رشد گرديده

اســيد آراشــيدونيك در يك مادهی اوليهی

داشــت .بهعالوه ،برخی از عوامل که از نظر

و با «ايجاد كبد بزرگ چرب» مرتبط اســت.

تأمينكنندهی انرژي ،عالوه بر محاســني كه

تغذیهای ضروری نیســتند نیز شــاید دارای

افزايش نيــاز به آب مصرفي ،از ديگر عوارض

اين اســيد چرب بهدليل غير اشباع بودن در

اثــرات تنظیم کنندة ایمنی باشــند .عوامل

كمبود اسيد لينولئيك در جوجههای جوان

جذب بيشتر دارد ،از اين جهت نيز ميتواند

مغذیای که دارای فعالیت قوی تعدیل ایمنی

اســت .موارد گفته شده نشــان میدهد که

براي آن ماده اوليه مزيت تلقي گردد .اســید

هســتند؛ شامل اســیدهای چرب غیراشباع

تأميــن مقادير كافــي اســيد لينولئيك در

آراشــیدونیک برای تولید پروستاگلندینها،

طویل زنجیر ،کاروتنوئیدها ،ایزوفالونوئیدها

جيرههاي طيور ،بهويژه بهدليل ارتباط كمبود

لوکوترینها و ترومبوکســانها بهکار گرفته

(مثل جنیستئین) و ویتامینهای A، C، D

اين مادهی مغذي بــا افزايش احتمال وقوع

میشود (.)1

12

پیک مهر شماره پنجم بهــار95

تعدیــل ایمنی را میتوان بهشــکل تغییر

و  Eمیباشند .عملکرد تعدیل کنندة ایمنی

كه مديريت پيشگيري از بیماریها بايستي

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

بههرحال ،اثرات مفید این ترکیبات به نوع عامل بیماریزای منجر به شــکلگیری التهاب نیز

تابع یک منحنی زنگی شکل است و مقادیر

وابســته خواهد بود .بسیاری از عوامل تنظیم کنندة ایمنی ،تعادل سیتوکینها و ایکوزانوئیدهای

فراوان مواد مغذی همیشه دارای اثرات مفید

آزاد شده توسط سلولهای تنظیم کننده را تغییر میدهند.

نیستند .متأسفانه ،اثر تعدیلگر ایمنی خالص
یک جیرة خوراکی برابر با مجموع عملکرد هر
یک از ترکیبات مغذی نیست؛ زیرا تعامالت
برجســتهای بین انــواع ترکیبــات مغذی
تعدیلگر ایمنی وجــود دارد .در ادامه ،انواع
و ســطوح مختلف مهمترین ترکیبات مغذی

با توجه به مطالب ذکر شده میتوان بیان کرد که عوامل مغذی تعدیلگر ایمنی عواملی هستند
که در تغییر تعادل پاســخهای ایمنی دخالت دارند و عملکرد خود را در این راســتا در سطوحی
باالتر از نیازهای تغذیهای تعیین شده نشان خواهند داد .مواد اولیة موجود در جیرههای خوراکی
مبتنی بر ذرت و سویا که بهطور معمول بهمنظور تغذیة طیور استفاده میشوند؛ حاوی سطوحی
از عوامــل متعدد تغذیهای و تعدیلگر ایمنی میباشــند .ذرت حاوی لینولئات و کاروتنوئیدهای
مختلف اســت درحالیکه ،سویا حاوی ایزوفالونوئیدها مثل جنیستئین میباشد .ولی هردوی این
مواد اولیه از نظر ویتامینهای  Aو  Eفقیر هستند .این دو مادة اولیة اصلی بهطور معمول با دیگر
ترکیبات مغذی از قبیل چربی ،اسیدهای آمینه ،ویتامینها ،مینرالها و کاروتنوئیدها ،که بسیاری

13

از آنهــا عملکرد تعدیلگر ایمنی خوراک را افزایش خواهند داد ،تکمیل میشــوند .عوامل مغذی
تعدیلگر ایمنی ظاهرا ً بهشــدت وابسته به ُدز هستند و این موضوع را باید در هنگام افزودن آنها
به خوراک در نظر داشــت .انجمن تحقیقات ملی ( )NRCدر ســال  2005نیاز به ویتامین  Eرا
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 10IU/Kgخوراک تعیین کرده اســت  .مقادیر بهطور متوسط بیشتر ویتامینEن()25-50IU

عیار پادتن حاصل از واکسیناسیون را افزایش می دهد ولی مقادیر بیشتر این ویتامین ()<150IU
دارای اثرات ســرکوبگر ایمنی هســتند .این مطالعات همانند مطالعاتی که در مورد دیگر مواد
مغذی از جمله ویتامین  Aانجام شــده نشــان میدهد که عملکرد تعدیلگر ایمنی مواد مغذی

موجود در جیرههــای خوراکی طیور که در
شکلگیری و تعدیل پاسخهای ایمنی دخیل
هستند؛ به اختصار ارائه خواهد شد.

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

به کراتینه شــدن ســلولهای بازال بورس و

Eو Dدر صورت افزودن سطوح بیش از اندازة

اختالل در عملکرد لنفوسیت های  Tخواهد

ویتامین  Aبه جیــرة خوراکی دچار اختالل

ویتامیــن  Aبــا محافظت از غشــاهای

شــد .درمجموع ،کمبود ویتامین  Aاز طریق

خواهد شــد .تجویز  60واحــد ویتامین A

مخاطی و پوســت در فراهم کردن محیطی

کاهش تولید لنفوسیتهای  Bو  ،Tاختالل

بــه ازای هر جوجه در روز در هنگام شــیوع

ســالم در مجاری اندامهای مختلف و سطح

در فرایند فاگوســیتوز و کاهش مقاومت به

بیماری کوکسیدیوز در طیور تجاری ،میزان

بدن در برابر تهاجم عوامل بیماریزا دخالت

عفونتها به بروز اختالل در عملکرد طبیعی

تلفات ناشــی از بیماری را بهشکل معنیدار

دارد .بهعالوه ،ویتامین  Aدر تمایز و توسعه

دســتگاه ایمنی منجر میشود .گزارشهایی

کاهش داده است .درهرحال ،افزودن ویتامین

لنفوســیتهای  Bنقش دارد .افزایش غلظت

مبنی بر افزایش احتمال شــیوع و گسترش

 Aبهمیزان  2000-4000 IU/kgخوراک

ویتامین  Aدر جیرة خوراکی باعث تغییر در

بیماریهای ویروسی از جمله ویروس بیماری

بهترتیــب در جیرههــای خوراکــی ماکیان

بیان گیرندههای اسید رتینوئیک موجود در

نیوکاســل در نتیجــة کمبــود ویتامین A

گوشتی و مولد جوان الزامی است .بااینحال،

سطح لنفوسیتهای طیور میگردد .با افزایش

در جیرههای خوراکی وجود دارد .دســتیابی

بهمنظور حذف و تخفیف آسیبهای ناشی از

ســطح ویتامین  Aمیزان عوامل سرکوبگر

بــه اثرات مفید ویتامین  Aبه غلظت ســایر

استرسهای مختلف و حفظ عملکرد سیستم

ایمنــی از جملــه هیدروکورتیزونها کاهش

ویتامینهای محلول در چربی جیرة خوراکی

ایمنی ،میتوان سطح ویتامین  Aرا در جیرة

مییابد .عالوه بر این کمبود ویتامین  Aمنجر

وابسته است .برای مثال ،جذب ویتامینهای

خوراکی طیور حتی تا ده برابر افزایش داد.

ویتامین A
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گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

ویتامین E

نکات پراهمیت فراوانی وجود دارد:

ویتامین C

افزودن ویتامین  Eبه خــوراک به میزان

 )1نــوع پادگن مورد آزمــون میتواند بر

تولید ویتامین  Cدر جوجههای کم ســن

 110-220 mg/kgفعالیــت فاگوســیتیک

اثــرات تعدیلگــر ایمنی ترکیبــات مغذی

و حتی طیور بالغ تحت استرسهای مختلف

ماکروفاژها را علیه  RBCگوســفند افزایش

موثر باشــد .بنابراین ،اگر تنها تعداد کمی از

در مقادیر کافی صــورت نمیگیرد .افزایش

داده اســت .برخی دیگر از محققین  8سطح

ترکیبات ایمونوژن بالقوه مــورد آزمون قرار

مقاومت پرنــدگان در برابــر عوامل عفونی

مختلــف از ویتامیــن  Eرا از  0تا IU/ 200

گیرند ،اثرات تعدیلگر ایمنی ممکن اســت

مختلف از جمله اشریشــیا کوالی و ویروس

 kgبه خوراک اضافه نمودند و با توجه به نوع

پنهان بماند؛  )2انواع مختلف طیور بهشکلی

بیماری نیوکاســل در نتیجة دریافت مقادیر

پادگن ،حداکثر پاســخ تولید پادتن در IU/

یکســان در برابر چالشهای یکســان پاسخ

کافی ویتامین  Cبهخوبی شــناخته شــده

( 25 kgعلیه ویــروس تخفیف حدت یافتة

نمیدهند؛  )3سطح افزودن مادة مورد نیز اثر

اســت .ویتامین  Cبهدنبــال اعمال عملکرد

بــورس عفونی )IBDV ،و ( 50 IU/kgعلیه

معنیداری بر تاثیرات تعدیلگر ایمنی دارد.

یاُکســیدانی خود ،به استحکام و پایداری
آنت 

 RBCگوسفند) مشاهده گردید؛ درحالیکه
در برابر بروســا آبورتوس اثری گزارش نشد.
همچنین ،پاســخهای میتوژنیــک در برابر
کونکاناوالین  Aدر ســطوح پائینتر ویتامین
 )25-50 E (IU/kgبه حداکثر رسیده است.
پاســخ تولید پادتن علیه ویــروس بیماری
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مطالعات بیانگر این اســت که در این رابطه

نیوکاسل ( )NDVدر پرندگانی که ویتامین
 Eرا بهمیزان  150 mg/kgخوراک دریافت
کردند؛ در مقایسه با پرندگان دریافت کنندة

پیک مهر شماره پنجم بهــار95

 10 mg/kgکمتر بوده است .بنابراین ،مقادیر
فراوان ویتامین  ،Eنیز شــاید ایمونوساپرسیو
باشــد .باوجودی که ویتامین  Eیک ترکیب
شناخته شــدة تعدیلگر ایمنی است؛ نتایج

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

غشای ســلولی لوکوســیتها منجر خواهد
شــد و حضور مقادیر کافــی از این ویتامین

ویتامینهای گروه ب

عمل بهعنوان کوفاکتــور و کاتالیزور آنزیمی
نقش مهمی در تعدیل عملکرد دستگاه ایمنی

فعالیت فاگوسیتوز را در نوتروفیلها افزایش

ویتامینهــای گــروه «ب» بــه عنــوان

بر عهده دارند .ســدیم ،کلر ،سلنیوم ،منگنز،

خواهد داد .در استرس گرمایی این ویتامین

کوفاکتورهای آنزیمی ،نقش برجســتهای در

مس ،آهن و کبالت در جیرة خوراکی طیور،

از مسیر کاهش ســنتز گلوکوکورتیکوئیدها

فرایندهای متابولیک طیور عهدهدار هستند.

مهمترین عناصر دخیل در تعدیل پاسخهای

منجر بــه تخفیف اثــرات منفی اســترس

از میان ویتامینهای گروه  ،Bنقش ویتامین

ایمنی پرنــدگان در نظر گرفته میشــوند.

گرمایی میگردد .با افزودن  1درصد ویتامین

 B6در عملکــرد سیســتم ایمنــی بهطور

اشــکال معدنی این عناصــر قابلیت جذب

 Cبه جیــرة خوراکی طیور میتوان اختالل

گسترده مطالعه شده است .ویتامین  B6در

کمتری در مقایسه با اشکال آلی دارند و این

در عملکرد سیســتم ایمنی بهدنبال ترشــح

توســعه و حفظ بافتهای لنفوئیدی دخالت

موضوع را در هنگام افزودن مواد اولیة تامین

کورتیکواســتروئیدها را تا حد زیادی مرتفع

دارد .کمبود این ویتامین پاسخ تولید پادتن

کنندة آنها به خوراک باید در نظر داشت.

نمود .تفــاوت در اثرات مفید گزارش شــده

را علیه پادگن گلبولهای قرمز گوســفندی

بهدنبال افزودن ویتامین  Cبه جیرة خوراکی

(تولیــد  IgMو  )IgGکاهــش میدهد .در

طیور را شاید بتوان به ناپایداری این ویتامین

شــرایط تنش گرمایی ،افزودن ویتامینهای

این عناصر در کنار پتاســیم دارای نقش

در شرایط نگهداری مختلف مربوط دانست.

 B2، B6و B12اثــرات مثبتی را بر عملکرد

کلیدی در حفظ تعادل اسمزی مایعات داخل

دســتگاه ایمنی جوجههای گوشــتی اعمال

و خارج سلولی هستند .کمبود یا فقدان نمک

میکنــد .باوجودیکه ویتامین B6خود یک

در جیــرة خوراکی به کاهش توان سیســتم

گیرندههــای ویتامیــن  Dدر ســطح

آنتیاکسیدان نیست؛ بهدلیل نقش متابولیک

ایمنی منجر میشــود؛ و تامین سدیم و کلر

مونوسیتهای پریفرال شناسایی شده است.

خود در ســاخت سیســتئین ،وظیفة بسیار

بهترتیب با مقادیر  0/14درصد و  0/21درصد

ویتامین( D3فرم فعال این ویتامین) بهمنظور

مهمی در ارتباط با عملکرد آنتیاکسیدانها

به تقویت پاسخ تولید پادتن منجر خواهد شد.

تمایز مونوسیتها ،فعالیت مطلوب فاگوسیتوز

ایفا میکند.

تضعیف پاسخهای ایمنی هومورال در نتیجة

ویتامین D

ضروری است .در جیرههای فاقد مکملهای
ویتامیــن ، D3کاهــش معنــیدار عملکرد
دستگاه ایمنی وقوع خواهد یافت.

مواد معدنی

خوراکدهی طیور با جیرههایی حاوی مقادیر
ســدیم کمتر از  0/14درصد و کلر کمتر از

عناصر معدنــی بهدلیل دخالت در تنظیم

 0/17درصد گزارش گردیده است .بنابراین،

فشار اسمزی ،بهبود فعالیتهای درونریز و

افزودن مقادیر کافی و مناسب نمک به جیرة
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و فعالیت سیتوتوکسیک سلولهای ماکروفاژ

سدیم و کلر

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

خوراکی پرندگان به بهبود پاسخ تولید پادتن
منجر خواهد شد .بهویژه ،افزودن کلر بهشکل
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روی ()Zinc

در جیــرة خوراکی ماکیان مولــد به بهبود
عملکرد دستگاه ایمنی و افزایش توان تولید

کنترل شــده و بهعنوان یک عنصر تعدیلگر

روی از مسیرهای مختلفی از قبیل افزایش

پادتن در جوجههای حاصل و افزایش مقاومت

ایمنی بهدنبال مواجهه با اســترس گرمایی

تیموســیتها ،افزایش تعداد لنفوسیتهای

در برابــر عوامل عفونی از جمله ســالمونال و

قابل توصیه اســت .نشان داده شده است که

 ،Tافزایش فعالیت سلولهای دفاعی ازجمله

اشریشیاکوالی منجر شده است .متخصصان

پاســخهای هومورال سیستم ایمنی در طیور

نوتروفیــل هــا ،افزایش تولیــد ماکروفاژها،

تغذیه معموالً در شــرایط بروز استرسهای

با سطوح اندک برخی از مواد معدنی موجود

افزایش تــوان تولید پادتــن ،افزایش تولید

مختلــف از جملــه واگیری بیمــاری ،بدون

در جیرة خوراکی در ارتباط است .البته ،باید

اینترفرونها و کاهش نفوذپذیری ســلولها

هیچ وقفهای میزان مــواد معدنی موجود در

توجه داشــت که تعادل بیــن مقادیر کلر و

در برابر ویروسها در تقویت عملکرد دستگاه

جیرههای خوراکی طیور را افزایش میدهند؛

سدیم جیرة خوراکی نیز در این رابطه بسیار

ایمنی دخالت دارد .روی ،هم چنین بهمنظور

زیرا در این گونه چالشها متابولیســم مواد

پراهمیت است؛ و عدم تعادل این دو عنصر در

تکثیر لنفوسیتها و تولید متاآنزیمهایی مانند

معدنی بــه صورت برجســته دچــار تغییر

خوراک دریافتی پرندگان تضعیف پاسخهای

 DNAو  RNAپلیمرازها مورد نیاز اســت.

میشــود .مشاهده شده که در شرایط حضور

ایمنی را در پی خواهد داشت.

افزودن روی به شکل ترکیب شده با متیونین

اســترس ،غلظت روی در سرم خون ماکیان
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دچار کاهش میشود؛ و این کاهش به دلیل

شکلگیری عفونت ،نیاز پرنده به مس افزایش

خوراکی ماکیان مشــاهده شده است .میزان

فراخوانی روی (بهعنوان کوفاکتور) از پالسما

خواهــد یافت .البته آنزیمهــای دیگری نیز،

ســرزندگی در ماکیــان آلوده به ســالمونال

بهمنظور ساخت متالوتیونین در کبد و سایر

نیازمند مس و دیگر عناصر بهعنوان کوفاکتور

گالینــاروم پس از افزودن آهن بهمیــــزان

یاُفتد.
بافتها اتفاق م 

برای انجام وظایف خود هستند .در مجموع،

 100 mg/kgدر جیرههــای خوراکی حاوی

همچنیــن روی ،منجر بــه افزایش تولید

نیاز پرنده به مس در مقایسه با شرایط معمول

 200 mg/kgآهن افزایش یافته است .باید

کربنیک آنهیدراز (یــک پروتئین باندکنندة

افزایش مییابــد؛ به همین دلیــل ،معموالً

توجه داشت که مقادیر فراوان آهن نیز همانند

کلســیم) در ســطح مخاط رحــم ماکیان

بهمنظور افزایش توان ایمنی و حفظ و بهبود

کمبود آن عملکرد دستگاه ایمنی را به اشکال

میشــود ،که به کاهش نقائص پوســته در

سالمت ماکیان افزودن مقادیر  125تا 250

مختلف با اختالل مواجــه خواهد کرد؛ زیرا

تخمهای تولیدی پرنــدگان خواهد انجامید.

میلیگرم مس در هر کیلوگرم از خوراک آنها

عوامل عفونی نیز بهمنظور تکمیل فرایندهای

همچنین ،نقش روی در سیستمهای آنزیمی

قابل توصیه اســت .کلرید مس در مقایســه

متابولیک خود نیازمند آهن هستند.

دخیــل در اغلب جنبههای سیســتم ایمنی

با ســولفات مس از توان بیشــتری در بهبود

پرندگان تشریح شده است.

ســامت مجاری گوارشــی طیور برخوردار

منگنز

است؛ و بهعنوان یک ترکیب آنتیمیکروبیال

منگنز در توســعه ،ترمیــم و حفاظت از

علیه عفونتهای ناشــی از اشریشیاکوالی و

بافتهــای اپیتلیــال ،دارای اهمیت فراوان

در طــی واکنشهــای فاز حاد دســتگاه

ســالمونال بهکار میرود .در مجموع میتوان

است .منگنز در عملکرد بسیاری از آنزیمهای

ایمنی ،ســلولهای کبد ترشح پروتئینهای

بیان کــرد که مس یکــی از اجزای ضروری

میتوکندری و آنزیمهای دخیل در شکلگیری

فــاز حاد را برعهده دارند که افزایش مقاومت

دخیل در پاسخهای فاز حاد است.

پاسخهای ایمنی دخالت دارد .اشکال آلی این

مس

ماکیان علیه آلودگیهــای عفونی را موجب
می گردد .سروپالسمین ،یکی از پروتئینهای

آهن

کوفاکتور نیازمند اســت .سروپالســمین ،از

کاهش ناگهانــی غلظت ســرمی آن در فاز

طریــق حذف رادیکالهای آزاد تولید شــده

ابتدایی فرایند عفونت شــناخته شده است.

در فرایند فاگوسیتوز در حفاظت از بافتهای

افزایش فعالیت ضد باکتریایی ماکروفاژهای

پرنــده دخالــت دارد .بنابرایــن ،در صورت

کبد و طحــال بهدنبال افزودن آهن به جیرة

علیه ویــروس بیماری بورس عفونی ،ویروس
بیماری نیوکاسل و ویروس برونشیت عفونی
را افزایش داده است.
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مهم این گروه است که به عنصر مس بهعنوان

نقش آهن در پاســخهای ایمنی بهدنبال

عنصر پاســخ تولید پادتــن در ماکیان مولد
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را بــه حالت طبيعي بــاز ميگرداند .افزودن

اندازهی ســلنيوم غيرآلي،از طريق تشــكيل

PPMو 0/1ســلنيوم بهصورت 3SeO2Na

مجموعهی ســلنيوم – گوگرد در متابوليسم

ســلنيوم بهعنــوان يك جزء ضــروري،

به جيره باعــث ترميم ضايعــات لوزالمعده

گوگرد مداخله نموده و جانشــين گوگرد در

در ســاختمان آنزيمهــاي گلوتاتيــون

ميشــود و جوجهها بهبود باليني مشخص

اســيد آمينهی سيستئين ميشــود .مقادير

پراكســيداز و فســفولیپید هيدروپروكسيد

را نشــان مي دهند .تزريــق  15ميكروگرم

بيش از اندازهی سلنيوم آلي ،معموالً بهصورت

گلوتاتيونپراكســيداز كــه آنزيمهــاي

سلنيوم به جوجههايي كه به دياتزاكسوداتيو

سلنومتيونين ،باعث ميگردد كه اين تركيب

محافظتكننــدهی بافتها در برابر آســيب

مبتال بودهانــد ،پــس از  6روز ،باعث بهبود

به جــاي متيونين وارد ســاختمان پروتئين

اكسيداتيو هستند ،مشاركت دارد .اين عنصر

عالئم باليني در آنها ميشود .سطوح باالي

شود .اين نابساماني با ايجاد اشكال در ساخت

همچنين براي تشكيل آنزيم یدوتیرونین-5

ويتاميــن  Eدر جيره ( 15 -20برابر مقداري

پروتئين و تخريب عملكرد آن ،زمين ه را براي

دیُدیناز كه تيروكســين را به شكل فعال آن

كه براي جلوگيري از ديگر بیماریهاي ناشي

بروز موتاسيون فراهم مينمايد .در جوجههاي

تبديل ميكند ،ضروري اســت .ســلنیوم در

از كمبود ويتامين  Eالزم است) ميتواند در

گوشتي ،كاهش رشد ناشــي از مصرف دان

جوجههاي جوان از پيشرفت دياتزاکسوداتیو

برابر ضايعات ناشــي از كمبود ســلنيوم ،در

حــاوي  5ميليگرم ســلنيوم بــه ازاي هر

جلوگيري ميكند .جوجههايي كه با كمبود

لوزالمعده محافظت كننده باشد ( .)1افزودن

كيلوگرم ،مشاهده شده است .مسموميت حاد

شديد سلنيوم مواجه هستند ،عالوه بر رشد

ســلنیوم به مقدار  ppmو 0/25به جیره ی

با ســلنيوم در جوجههاي گوشتي با عالئمي

و پــر درآوري ضعيف ،بهخوبي قادر به هضم

خوراکی ماکیان دچار چالش کوکسیدیوز (در

ب آلودگي ،و
مانند اســهال آبكي ،ضعف ،خوا 

چربي نبوده و در لوزالمعده آتروفی و فيبروز

حضور ویتامین  )Eبه کاهش تلفات و افزایش

ادم مخچه گزارش گرديده اســت .جراحات

نشــان ميدهند .در ايــن جوجهها فعاليت

شاخصهای عملکردی دستگاه ایمنی و بهبود

كبدي ،ضايعات كليوي و آســيب به عضالت

گلوتاتيون پراكســيداز در لوزالمعده كاهش

شاخصهای تولیدی پرندگان منجر گردیده

اسكلتي ،قلب و بورس فابريسيوس از عوارض

مييابد .تأثيرات نامطلوب كمبود سلنيوم بر

است .نشان داده شده است که کاهش فعالیت

ديگري هســتند كه بهدنبال مصرف مقادير

رشد در جوجههاي گوشتي ،بهواسطهی مهار

گلوتاتیون پروکسیداز و کاهش مقدار سلنیوم

بيش از حد ســلنيوم در جوجههاي گوشتي

فعاليت  -5دیدیناز كبدي است .اين امر باعث

بــه کاهش تعداد نوتروفیلهــا منجر خواهد

ايجاد ميشود (.)1

كاهش غلظــت  3و  5و َ -3ترییدوتیرونین

شد .سلنیوم و ویتامین Eدر تکمیل عملکرد

در پالســما ميشــود .تأميــن دوبــارهی

یکدیگر دخالت دارند و ویتامین  Eدر افزایش

ترييدوتيرونيــن عملكرد خوراك و رشــد

جذب ســلنیوم مؤثر اســت .مقادير بيش از

سلنیوم
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ترکیبات کمککننده

اســت و میتواند فعالیتهای شیمیوتاکسی

علیه آنتریت هموراژیک بوقلمون نشان داده

و تولید  NOتوســط آنها را افزایش دهد.

شده است.

امروزه مشــخص گردیده است که اگرچه

بنابراین افــزودن بتائین به جیرهها میتواند،

ذخایــر گلوتامین نیز در پــی تنشهای

برخــی از ترکیبات برای پرندگان ســالم ،در

میزان آســیب ناشــی از برخی عفونتهای

آماسی تخلیه میگردد .تکثیر سریع سلولها

شــرایط مطلوب ،ضروری بهحســاب آورده

کوکســیدیایی را در جوجههــای گوشــتی

بهخصوص انتروسیتها و گویچههای سفید

نمیشــوند و از اینرو ممکن اســت تأمین

تخفیف دهد.

فعال شــده به مقادیر زیــادی از گلوتامین

آنها در جیرههــا مورد توجه قــرار نگیرد،

مشــابه بتائیــن ،ویتامیــن  ،Cگلوتامین

و نوکلئوتیدهــا نیاز دارد .این مســئله باعث

اما ،چنانچه این پرندگان در معرض چالش

و نوکلئوتیدهــا نیــز در بدن طیور ســاخته

میشــود که این ریزمغذیها در طی عفونت

با عوامل تهدیدکنندهی ســامت دســتگاه

میشوند .اگرچه برخی از گونههای پرندگان

یا جراحت ضروری شمرده شوند.

گوارش قرار گیرند ،حضور این ریزمغذیها در

قــادر به ســاخت ویتامیــن  Cدر بدن خود

با عنایت به آنچه گفته شــد افزودن این

جیره اهمیت پیدا میکند.

نیســتند ،اما ،در آنهایی که مانند ماکیان از

ریزمغذیها به جیره میتواند در شــرایطی

چنین توانایی برخوردار هستند هم ،تنشهای

که کمبود آنها احســاس میشود به حفظ

فیزیکی ،عفونی و اجتماعی در گله ذخیرهی

سالمت گله کمک نماید.

بتائین ،ویتامین  ،Cگلوتامین و نوکلئوتیدها
از مهمترین این مواد بهشمار میروند.

ســرین و متیونین ساخته میشــود ،آن را

تولید و مصرف این ویتامین را برهم میزند.

ضروری برای طیور قرار داده نشــده اســت

بهعنوان یک مادهی ضروری ،که افزودن آن

نشــان داده شده اســت که افزودن ویتامین

اما مطالعات جدیــدی که نتایج آنها حاکی

به جیرهها الزامی باشد ،بهحساب نمیآورند.

 Cبه جیــرهی جوجهها میتوانــد تأثیرات

از تأثیر مثبت ترکیبات بیسموت در کاستن

اما بتائین از عملکرد محافظت انتشــاری در

سرکوبکنندگی ایمنی ناشی از واکسنهای

از کلنی شــدن کمپیلوباکترژژونی در سکوم

دستگاه گوارش جوجهها برخوردار است و از

بیماری بورس عفونی را کاهش داده و موجب

جوجههای گوشــتی اســت در دســترس

اینرو بهنظر میرسد در محافظت از اپیتلیوم

بهبود پاســخهای ایمنی هومورال و سلولی

میباشد.

دســتگاه گوارش ،بهخصوص در طی چالش

به این واکســنها شود .همچنین نشان داده

با کوکســیدیوز اهمیت داشــته باشد .عالوه

شــده اســت که ویتامین  ،Cتأثیرات منفی

بر محافظــت از انتروســیتها ،بتائین برای

آفالتوکســین بر ایمنــی را کاهش میدهد.

ماکروفاژها نیز از محافظت انتشاری برخوردار

تأثیرات مفید ویتامین  ،Cبر واکسیناســیون
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از آنجــا که بتائین در بــدن از کولین یا

بافتی اسکوربات را تخلیه نموده و تعادل بین

اگرچه بیســموت در گروه مــواد مغذی

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

داروها و ترکیبات شیمیایی
دکتر اوستا صدر زاده

برخی داروها و ترکیبات شــیمیایی ،که به دالیل دیگری مث ً
ال درمان برخی آلودگیهای باکتریایی و یا انگلی ،مورد استفاده قرار
میگیرند ،نشــان داده شده اســت که در کنار عملکرد اصلی خود ،تأثیراتی نیز بر دستگاه ایمنی میگذارند .در مواقعی که این
تأثیرات مثبت هســتند ،میتوان مواد فوق را در زمرهی تعدیل کننده ها ،تنظیمکنندهها یا تقویتکنندههای دستگاه ایمنی به
حســاب آورد .تحقیقات جدید بر این داللت دارند که میتوان با اســتفاده از برخی داروها ،تغییرات مثبتی در پاسخهای ایمنی
هومورال و سلولی ایجاد نمود و از این طریق بیماریهای عفونی را مدیریت کرد.
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شــاید در بین داروها ،لوامیزول را بتوان

ایمنی نشان داده شده است ،اما در مطالعهی

با اســتفاده از واکســنهای  ،B1الســوتا و

معروفتریــن دارویی دانســت کــه تقویت

جدیدی که برای نشان دادن تاثیر لوامیزول بر

کوماروف انجام شــد .از  1تا  10هفتگی ،هر

پاسخهای ایمنی ،از تأثیرات جانبی آن است.

پاسخ پادتن به واکسن بیماری نیوکاسل انجام

هفته از جوجههــا خونگیری به عمل آمد و

مطالعات متعددی برای نشان دادن تأثیرات

گرفت ،چنین نتیجهای مشاهده نشد ( .)6در

عیار پادتن ضد ویروس بیماری نیوکاسل در

تنظیمکنندگــی ایمنی در لوامیزول به انجام

این مطالعه  3روز قبل از واکسیناسیون ،مقدار

ســروم آنها اندازهگیری شد .در هیچ یک از

رســیده اســت .لوامیزول یک ایزومراپتیک

 10/05میلیگرم لوامیزول به ازای  20پرنده،

نوبتهای عیارسنجی ،تفاوت معنیداری بین

نمکهای فنیــل ایمیدوتیــازول تترامیزول

به آب آشامیدنی جوجه خروسهای یک روزه

عیار پادتن گــروه دریافت کنندهی لوامیزول

است .در کنار فعالیت وسیع ضد نماتودی این

افزوده شد .پس از آن که جوجهها  3روز از آب

با گروه کنترل مشــاهده نشد .محققین برای

دارو ،تاثیرات تحریککنندگی ایمنی نیز در

حاوی لوامیزول دریافت نمودند ،علیه بیماری

توضیح نتایج به دســت آمده و توجیه تفاوت

آن مشاهده شده اســت .اگرچه در مطالعات

نیوکاسل واکســینه شدند .واکسیناسیون در

ن با یافتههای ســایر مطالعاتی که در مورد
آ

متعددی تاثیر مثبت لوامیزول بر پاســخهای

 3نوبــت  22 ، 8و 43روزگــی و بــه ترتیب

تاثیــرات تقویتکنندگی ایمنــی لوامیزول

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

نمیتوانند تاثیرات خود را بر روی ســلولهای ســالم و طبیعی اعمال

در طول  24ســاعت پس از درمان دچار خوابآلودگی و بیاشــتهایی

کنند .دلیل آن که لوامیزول نتوانســته اســت به ارتقاء پاسخ پادتن در

شــدند .یافتهی جالب توجه این که ،وزن ایــن جوجهها در  7روزگی،

این تحقیق کمک کند ممکن اســت به این مســئله مربوط باشد که

بیــش از گروه کنترل بود و در مورد جوجههای دریافت کنندهی 17/5

جوجهها در شــرایط کام ً
ال بهداشتی و اســتاندارد نگهداری شدند که

میلیگرم لوامیزول ،تفاوت وزن با گروه کنترل معنیدار بود .بررسیهای

به ســامت کامل بدن و تمامی ســلولهایی که میبایستی تحتتاثیر

بافتشناسی ،درجات مختلفی از پرخونی را در عضالت ،ریهها ،کلیهها،

لوامیزول قرار گیرند انجامیده اســت .مطالعات دیگری نیز وجود دارند

لوزالمعده و دوازدهه نشان داد .در تمامی گروهها ،دیستروفی چربی در

که بر این امر داللت میکنند که در شــرایط ســامتی کامل ،کارآیی

سلولهای کبدی ،به درجات مختلف و بعضاً پرخونی مشخص ،مشاهده

عوامل تنظیمکنندهی ایمنی ابراز نمیشود .در هر حال مطالعاتی که از

گردید .در این مطالعه ارگانهای لمفاوی با دقت بیشتری مورد توجه

تاثیرات مثبت لوامیزول بر پاســخهای ایمنی حکایت میکنند بیش از

قرار گرفتند .بورس فابریسیوس در جوجههای دریافت کنندهی  0/25و

موارد اندکی است که بیتاثیری آن را نشان داده و به آن اشاره شد .در

 2/5میلیگرم لوامیزول به ازای هر پرنده ،پرولیفراسیون مشخص بافت

شرایط مزرعه که عوامل تضعیف کنندهی ایمنی ،اعم از عوامل مدیریتی

لمفوئیدی و هایپرتروفی فولیکولها را نشان داد .در دوز  17/5میلیگرم

و یا عفونی ،به وفور وجود دارند و سالمتی سلولهای ایمنی را تحتتاثیر

لوامیزول به ازای هر پرنده ،تغییــرات پرولیفراتیو با آتروفی کانونی در

قرار میدهند ،انتظــار میرود که لوامیزول تاثیــرات تقویتکنندگی

مراکــز فولیکولها همراه بود .در دوزهای  25و  50میلیگرم لوامیزول

ن جایی که تاثیرات
بیشتری بر پاســخهای ایمنی بر جای بگذارد .از آ 

به ازای هر پرنده ،نکروز مراکز فولیکولی ،چهرهی رایج هیستوپاتولوژیک

مثبت لوامیزول بر دستگاه ایمنی ،امروز دیگر واقعیت پذیرفته شدهای

بورس فابریســیوس بود .تاثیــر تحریککنندگی لوامیــزول بر بافت

به حســاب میآید ،مطالعات ،به تعیین دوز سمی آن برای جوجهها و

لمفوئیدی تیمــوس ،در دوزهای  2/5 ،0/25و  17/5میلیگرم به ازای

مشخص نمودن عالئم مسمومیت با لوامیزول پرداختهاند .در مطالعهای

هر پرنده ،قابــل توجه بود .در برخی از جوجههــای دریافت کنندهی

نشــان داده شــد که دریافت لوامیزول به میزان  50میلیگرم به ازای

 17/5میلیگرم لوامیزول و در جوجههایی که مقادیری بیش از آن (25

هــر پرنده ( 1700میلیگرم به ازای هــر کیلوگرم) در جوجههای یک

و 50میلیگرم) دریافت نمودنــد ،آتروفی در بافت لمفوئیدی تیموس

روزه به ایجاد مســمومیت و تلفات میانجامد ( .)7این میزان 40 ،برابر

مشاهده شــد .تغییرات در طحال در بین جوجههای متعلق به تمامی

دوز درمانی لوامیزول اســت که به طــور معمول برای پرندگان توصیه

گروهها مشابه بود و پرولیفراسیون سلولهای رتیکولر ،آتروفی کانونی در

میشــود .در گروههای دیگر این مطالعــه دریافت لوامیزول در مقادیر

فولیکول و یا تنها تخلیهی سلولهای لمفوئیدی را در بر میگرفت .در

 17/5 ،2/5 ،0/25و  25میلیگرم به ازای هر پرنده ،تلفاتی ایجاد نکرد.

این مطالعه آستانهی مسمومیت با لوامیزول در مورد جنینهای ماکیان
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انجام شده اســت ،این طور بیان داشتهاند که تنظیمکنندههای ایمنی

جوجههایی که  17/5و  25میلیگــرم لوامیزول دریافت نمودند ،تنها

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند
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نیز تعیین گردید .ورود  0/25و  2/5میلیگرم

کننــدهی ایمنی عمل نمود .در انســان نیز

به ازای هر تخممرغ برای جنینها کشــنده

دارو بــه هر تخم مرغ به تلفات جنینی منجر

گزارش وقوع گرانولوپنــی در  ٪2از بیماران

است .دریافت  300میلیگرم دارو به ازای هر

نشد .تفاوت قابل توجهی در وزن بدن تمامی

ت کنندهی لوامیزول وجود دارد که پس
دریاف 

جوجه ،بین  12-72ساعت پس از آزمایش،

گروهها ،با گروه کنترل ،مشاهده نشد ،اما ساق

از قطع مصرف دارو متوقف گردیده است (.)7

به مرگ تمامی آنها انجامید .بیحالی ،خواب

پا در جنینهای دریافت کنندهی لوامیزول ،از

داروی ایزوپرینوزین هم ازجمله ترکیباتی

آلودگی و آتاکسی از عالیم بالینی مسمومیت

گروه کنترل کوتاهتر بود .تلفات در جنینها از

اســت که تاثیرات تقویتکنندگی ایمنی آن

با ایزوپرینوزین در جوجههاســت .پرخونی و

مقادیر  17/5میلیگرم به ازای هر تخم مرغ

در انســان و دامهــا و از جمله طیور نشــان

ادم شــدید در مغز و نقرس و اتساع روده از

و در فاصلهی بین  48-144ســاعت پس از

داده شده اســت .در جوجههایی که مقادیر

نشانههای کالبدگشایی این مسمومیت است.

آزمایش شروع شد و در مقادیر  50میلیگرم

 3و  30میلیگــرم ایزوپرینوزیــن دریافت

در تحقیقــی تاثیــر سالینومایســین بر

به ازای هر تخممرغ ،تمامی جنینها مردند.

نمودند تحریک مشخص در بافت لمفوئیدی

پاســخهای ایمنی با واسطهی سلولی و نقش

محققیــن از یافتههای خــود در این مطالعه

بورس فابریســیوس مشاهده شده است (.)7

محافظت کنندگی آن در جوجههایی که علیه

چنین نتیجهگیری نمودند که اگر چه برخی

پرولیفراسیون فولیکولی نشان دهندهی این

بیماری نیوکاسل و سندروم هیدروپریکاردیوم

دوزهــای لوامیزول ( 17/5و  25میلیگرم به

تحریک اســت .تاثیرات ســمی این دارو بر

واکسینه و ســپس چالش داده شدند ،مورد

ازای هر پرنده) هیچ نشانهی بالینی مشخصی

جوجهها و جنین ماکیــان بیش از لوامیزول

مطالعه قــرار گرفــت ( .)8پرولیفراســیون

را در جوجههــا ایجاد نکرد ،امــا با تخریب

بوده و در دوزهای کمتری برای آنها کشنده

لمفوسیتهای محیطی ،واکنشهای افزایش

ســاختارهای لمفاوی ،به عنوان یک سرکوب

اســت .ایزوپرینوزین در مقادیر  3میلیگرم

حساسیت پوســت و توان مقاومت جوجهها
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گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

در برابــر چالش بــا ویروس حــاد بیماری

به میزان معنیداری بیش از گروههای دریافت

در مقادیــر زیــاد در  DNAباکتری وجود

نیوکاســل و ســندروم هیدروپریکاردیوم ،به

کنندهی سیکلوفسفامید و سیکلوسپورین بود.

دارد و میتوانــد پاســخهای ایمنــی ذاتی

عنوان معیارهایی بــرای تعیین تاثیر داروی

جوجههای دریافت کنندهی سالینومایسین

(غیراختصاصــی) را افزایش دهد .تزریق این

سالینومایسین بر پاسخهای ایمنی با واسطهی

در مقایسه با گروه کنترل و گروههای دریافت

ترکیب بــه روش داخل جنینی ،زیرجلدی و

سلولی و مقایسهی این تاثیر با تاثیر داروهای

کنندهی سیکلوفســفامید و سیکلوسپورین،

عضالنی ،مقاومت جوجهها در برابر چالش با

لوامیزول ،سیکلوفسفامید و سیکلوسپورین،

بیشتریــن مقاومت و زندهمانــی را در برابر

اشریشیاکلی حاد را بهبود بخشیده است.

مورد ســنجش قــرار گرفت .در مقایســه با

چالــش با ویروس حاد بیماری نیوکاســل و

ل حــاوی تورین ،میتوانــد بر تولید
مکم 

گروه کنترل ،کــه جوجهها هیچگونه دارویی

ویروس حاد سندروم هیدروپریکاردیوم نشان

پادتن و پاسخ ایمنی هومورال ،در جوجههای

دریافت نکردند ،سالینومایســین توانســت

دادند .محققیــن از یافتههــای این مطالعه

گوشــتی ،تأثیرگذار باشــد .تأثیــر مکمل

تحریک پرولیفراسیون لمفوسیتها را موجب

چنین نتیجهگیری نمودند که در جوجههای

مالتونین بر پاسخ ایمنی هومورال و سلولی،

شود ،به گونهای که تفاوت آن با گروه کنترل

گوشتی ،سالینومایسین دارای تاثیرات مفیدی

در بلدرچینها ،مطالعه شده است.

معنیدار بــود ،اما تاثیر آن بــر واکنشهای

در برانگیختگی پاسخهای ایمنی با واسطهی

افزایش حساسیت پوســت به اندازهای نبود

س بیماری نیوکاسل و
ســلولی در برابر ویرو 

که تفاوت معنیداری بــا گروه کنترل ایجاد

ویروس سندروم هیدروپریکاردیوم است.

کند .از ســوی دیگر تاثیر سالینومایسین بر

موتیفهای ســیتوزین -فسفودی استر-

پرولیفراسیون لمفوسیتها و ضخامت پوست

گوانیــن ( )CpGاولیگوداُکســی نوکلئوئید،
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گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

پروبیوتیکها
پروبیوتیکها میکروارگانیسمهای مفیدی اعم از باکتری ،مخمر ،قارچ و حتی ویروس هستند که با مکانیسمهای متعددی به سالمت
طیور کمک میکنند .نشان داده شده است که پروبیوتیکها میتوانند سلولهای ایمنی را فعال نموده و پاسخهای ایمنی را تحریک
کنند .نقش پروبیوتیکها در تنظیم و تقویت سیستم ایمنی مخاطی به اثبات رسیده است.

25

پروبیوتیکهــا به منظور تقویت ایمنی در

بیشترین مورد استفاده به عنوان پروبیوتیک

پروبیوتیک 10 ،روز پس از واکسیناســیون،

برابر عفونت باســالمونال ،کاندیدا آلبیکنس،

را دارند .در بین باکتریهای فوق ،سویههای

بــه طور معنــیداری بیش از گــروه کنترل

کوکسیدیوز ،و اشریشــیاکلی ،با موفقیت به

مختلف ،الزاماً دارای خواص مشابهی نیستند.

بود .پروفایلهای چربی نیــز در جوجههای

کار رفتهاند .به عالوه ،نقش پروبیوتیکها در

تجویز خوراکی عصارهی الکتوباسیل به عنوان

گوشــتی ،تحت تأثیر تجویز الکتوباسیلوس

تحریک تولید پادتن و کاستن از آسیبهای

یک یاور بــا قدرت زیاد ،به همراه واکســن،

اســپوروژنز قرار گرفته اســت .در مطالعهی

ریــوی نشــان داده شــده اســت .در بین

افزایش پاسخهای ایمنی در میزبان را موجب

جدیدتری تجویز یک فرآوردهی پروبیوتیک

میکروارگانیســمهایی که قابلیت استفاده به

گردیده است.

تجاری حاوی الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس،
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عنوان پروبیوتیک را دارند ،باکتریها ،احتماالً،

ســویههای مختلف الکتوباسیلها ،تولید

الکتوباسیلوسکازئی ،انتروکوکوسفاسیوم و

از بقیه شــناخته شــدهتر بــوده و به میزان

ســیتوکینهای مخاطی جداگانــهای را القا

بیفیدوباکتریوم بیفیدیوم ،توانســته است در

گستردهتری مورد اســتفاده قرار میگیرند.

نمودهاند ،که نشــان دهنــدهی توانایی ذاتی

پاسخ پادتن به واکسنهای بیماری نیوکاسل

در گروه باکتریها نیز کاربرد الکتوباسیلها

متفاوتی در آنها ،به عنوان یاور است .تولید

و بیمــاری بورس عفونــی افزایــش ایجاد

بیش از دیگران متداول است .الکتوباسیلوس

س بیماری نیوکاســل،
پادتــن در برابر ویرو 

کند ،اما میزان این افزایش نســبت به گروه

و بیفیدوباکتریوم ،باکتریهایی هســتند که

در جوجههای گوشــتی دریافــت کنندهی

کنترل معنیدار نبود .اسپری پروبیوتیک در

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

هچری ،میتواند با برانگیختگی پاسخ ایمنی
غیراختصاصی ،توانایی دستگاه تنفس پرنده
را در مقابله با میکروارگانیسمهای بیماریزا
افزایش دهد.
عالوه بر میکروارگانیســمهای زنده ،نشان
داده شده است که تجویز برخی باکتریهای
غیرفعال نیز میتواند با محاسنی همراه باشد.
در مطالعــهای تجویز خوراکی مایکوباکتریوم
فلی غیرفعال شــده در اثر حــرارت ،قبل از
واکسیناســیون علیه بیماری نیوکاســل ،به
افزایش پاســخ ایمنی ســلولی به واکســن
انجامید ،در حالی که عیــار پادتن با آزمون
 HIکاهش یافت .اما این کاهش ،تأثیری در
محافظــت از پرنده در برابر چالش با ویروس
حاد نداشــت .محققین از یافتههای خود در
این مطالعه نتیجه گرفتنــد که این باکتری
غیرفعال شده ،توانایی آن را دارد که به عنوان
یک افزایــش دهندهی ایمنی با واســطهی
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ســلولی در برابر واکســنها مورد اســتفاده
قــرار گیرد .به ویژه آن کــه تهیه و عرضهی

فرآوردههای بالنسبه گرانی هستند ،ارزانتر
تمام میشود.
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آن ،نســبت به ســیتوکینهای نوترکیب که

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

پریبیوتیکها
در كنار مكانيسمهايي كه براي اثربخشي پروبيوتيكها وجود دارد ،پريبيوتيكها
نيز از مسيرهاي مختلفي در جهت بهبود وضعيت سالمت پرنده ،نقش ايفا ميكنند.
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تأثيــر برخي پريبيوتيكها از طريق عملكــرد آنها بهعنوان منبع

مخاط سكوم و تأثير بر سرعت عبور محتويات دستگاه گوارش را دليل

غذايــي براي بعضي پروبيوتيكها يا در حقيقــت فلور ميكروبي مفيد

اين اتفاق دانســتهاند .پری بیوتیکها ،همچنین ،میتوانند بر فعالیت

در بدن ميزبان ظاهر ميشــود .براي مثال در حضور اوليگوفروكتوز كه

دستگاه ایمنی ،تأثیرگذار باشند.

يك فيبر قندي اســت ،باکتریهاي پروبيوتيك بهويژه بيفيدوباكتريوم

تغيير  pHقسمتهاي مختلف دستگاه گوارش و به بيان بهتر افزايش

بيفيديوم رشــد بهتري نمــوده و عملكرد بيشتري بــروز ميدهند.

اسيديتهی آن ،مكانيسم ديگري اســت كه برخي از پريبيوتيكها از

آســپرژیلوس اوریزا و محصوالت تخمیری آن ،نشــان داده شده است

آن طريــق عمــل ميكنند .امروزه اســتفاده از اســيدهاي آلي مانند

که احتماالً میتوانند برای باکتریهای مفیدی مانند الکتوباسیلها ،به

اسيدالكتيك ،اســيدفوماريك ،اسيدپروپيونيك ،اسيدبوتيريك و حتي

عنوان سوبســترا عمل نموده ،رشد آنها را افزایش دهند .وجود چنین

اسيداستيك بههمين منظور رو به گسترش است .نقطه ضعف مهم اين

خصوصیتی در دســتگاه گوارش ،میتواند کاهش تراکم ســالمونال یا

مواد يعني هضم و جذب آنها در دستگاه گوارش را نيز با فنآوريهاي

اشریشیاکلی را به دنبال داشته باشد.

مختلف به گونهاي كاهش دادهاند كه فرآوردههاي حاوي اين مواد قادر
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حضور برخــي پريبيوتيكها نيز بهدلیل نقــش ممانعتكنندگي

به تأثيرگذاري مفيد خود بر  pHدســتگاه گوارش باشند .كاسته شدن

آنها بر اســتقرار و فعاليت بعضی عوامل بیماریزا در دستگاه گوارش،

از  pHقسمتهاي مختلف دستگاه گوارش شرايط را براي باکتریهاي

براي ســامت پرنده مؤثر واقع ميشــود .گروهي از كربوهيدراتهاي

مفيــدي ماننــد الكتوباســيلها و بيفيدوباكتر ،مطلــوب مينمايد و

قابــل تخمير مانند الكتــوز و مانوز از آن جملهاند .اگرچه ســاز و كار

تكثير ميكروارگانيســمهاي حساس به  pHاســيدي مانند سالمونال،

اين نقش ممانعتكننده ،دقيقاً مشــخص نيست اما ميتواند با تسهيل

اشریشياكلي و كلستريديوم را كاهش ميدهد .بهدلیل اهمیت روزافزون

شــرايط براي تكثير فلور تخميركنندهی الكتوز مرتبط باشد .افزودن

پریبیوتیکهای اسیدیکننده در مدیریت پیشگیری از بیماریها ،به

زايالناز به جيرهی غذايي جوجهها ،توانسته است ،به كاهش كلني شدن

گروه مهمی از آنها تحت عنوان اسیدهای چرب با زنجیر کوتاه در ادامه

كمپيلوباكترژژوني در ســكومها منجر شود ( .)9كاهش ويسكوزيتهی

پرداخته میشود.

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند
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گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

خصوصيات ضدباكتري اسيدهاي چرب با زنجير كوتاه

اســيدهاي چرب با زنجير كوتاه اسيدهاي
آلي با خاصيت ضدباكتري هســتند كه توسط
ارگانيسمهايي مانند الكتوباسيلها و گونههاي
مختلــف بيفيدوباكتريــوم در خالل تخمير
كربوهيدراتهاي غيرقابل هضم در دســتگاه
گوارش ايجاد ميشوند (.)10
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اسيداستيك ،اسيدپروپيونيك و اسيدبوتيريك فراوانترين اسيدهاي

اما نفوذ آنها به غشاءهاي ليپيدي باکتریها ميتواند بهدنبال كاهش

چــرب با زنجير كوتاه در دســتگاه گوارش هســتند ( .)11ميزان اين

 pHداخل سلولي باعث آسيب و در نهايت مرگ ميكروبهايي شود كه

اســيدها در سكوم جوجههاي گوشتي از مقادير بسيار اندك و غيرقابل

به چنين شرايطي حساس هستند .بهعالوه انرژي اضافهای كه باکتریها

نشــان دادن در يكروزگي تا بيشترين مقــدار در 15روزگي افزايش

براي جبران شرايط پيش آمده و تعديل  pHداخل سلول خود مصرف

مييابد ( .)12در مراحل اوليهی رشد جوجههاي گوشتي بهدلیل ناچيز

ميكنند ،رشــد آنها را مهار ميكند ( .)15همچنين تصور ميشــود

بودن غلظت اسيدهاي چرب با زنجير كوتاه در سكوم pH ،اين قسمت

كه دخالت اسيدهاي آلي در ساختار غشاء سيتوپالسمي و پروتئينها،

از دســتگاه گوارش به اندازهاي باالســت كه نميتواند از رشد و تكثير

سيســتمهاي انتقال الكترون را از كار انداخته و متعاقباً موجب كاهش

ســالمونال جلوگيري كند .با افزايش جمعيــت ميكروفلور و در نتيجه

توليد  ATPشود .ديگر مكانيسمهايي كه در جهت كنترل ميكروبها به

افزايش غلظت اين اســيدهاي چرب ،شرايط دستگاه گوارش مطلوبيت

اسيدهاي آلي نسبت داده ميشود ،مداخله در انتقال مواد مغذي ،نشت

خود را براي اســتقرار سالمونال از دست ميدهد .نقش اسيدهاي چرب

سيتوپالسم بهدلیل آسيب غشــاء ،تغيير در نفوذپذيري غشاء خارجي

با زنجير كوتاه در محدود نگاه داشــتن رشد يا كاهش مقادير سالمونال

و انباشتگي آنيونها را شــامل ميگردد ( .)16كارآيي اسيدهاي چرب

انتريتيديس ،ســالمونال تيفيموريــوم ،ســالمونالپلوروم ،ايكالي و

بــا زنجير كوتاه در برابر ميكروبهاي بیمــاریزا خود از عواملي مانند

كمپيلوباكترژژوني نشان داده شده است (13و .)14اگرچه مكانيسمهاي

جيرهی غذايي ،ســرعت عبور محتويات دستگاه گوارش ،ميكروفلور و

ضدباكتريايي اين اسيدها هنوز بهطور كامل و دقيق شناخته نشده است

 pHدســتگاه گوارش تأثير ميپذيرد .اگرچه اين اســيدها در شرايط

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

اما موفقيــت محققين در اســتفاده از آنها

گزارشهايــي حاكي از تأثير محدودكنندهی

افزایش كارآيي اســيد بوتيريــك ،بهعنوان

تحت شــرايط بدن موجود زنده محدود بوده

دريافت اسيد بوتيريك كپسوله بر كلني شدن

موثرترين اســيد براي جلوگيــري از هجوم

است .تأثيرات ضدباكتريايي اسيدهاي چرب

ســالمونال انتريتيديس در سكوم جوجههای

و كلنيشــدن باکتریهــا ،بهدنبال تغذيهی

با زنجير كوتاه پس از رســيدن به چينهدان،

گوشــتی ،متعاقب چالش بــا آن وجود دارد

جوجهها با فروكتواوليگوساكاريد و گونههاي

ممكن است بهدلیل جذب برخي از آنها محو

( .)17در حاليكه كاربرد مستقيم اسيدهاي

بيفيدوباكتريوم نشــان داده شده است (.)18

ِ
پروپيونيك نشاندار
گردد .براي مثال اســيد

چرب بــا زنجير كوتــاه از طريــق خوراكي

خوراندن الكتوز بههمراه كشــتهاي حذف

شده متعاقب افزودن به دان جوجهها بهدلیل

موفقيتهاي محدودي در پي داشــته است،

رقابتي توانســته است افزايش معنيداري در

جذب زيــاد در چينــهدان ،پيــش معده و

همانطور كه شــرح داده شــد اســتفاده از

توليد اســيدالكتيك و در نتيجه كاهش pH

سنگدان ،نتوانسته است در رودهها و سكوم با

پروبيوتيكهــا بههمــراه پريبيوتيكهایی

ســكوم و بهدنبال آن كاهش ميزان سالمونال

غلظتي كه بتواند موثر عمل كند حفظ شود.

مانند اجــزاء غيرقابل هضــمدان بهخصوص

تيفيموريوم ايجاد نمايد.

قرار دادن اســيدهاي چرب بــا زنجير كوتاه

اوليگوســاكاريدها كــه مــورد تغذيــهی

در كپســولهاي محافظتكننــده ميتواند

ميكروفلــور قرارميگيرنــد ،بهدلیل افزايش

در حفــظ اين تركيبات و رســاندن آنها به

توليد اســيدهاي چرب با زنجيــر كوتاه در

30

پیک مهر شماره پنجم بهــار95

آزمايشگاهي رشد باکتریها را كاهش دادهاند

قسمتهاي پائيني دستگاه گوارش موثر باشد.

دستگاه گوارش پرنده ،موثرتر واقع ميشود.

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

گوشتی در نظر گرفته میشــود .بااینحال،
راهکارهــای ایمنســازی بهطــور عمده بر
برنامههای واکسیناسیون و مدیریت بهمنظور
به حداقل رســاندن اســترس در طول دورة
پرورش مبتنی میباشــند .کاربــرد عوامل
محرک ایمنــی ،بهعنوان راهحلی برای بهبود
عملکرد دســتگاه ایمنی پرنــدگان و کاهش
حساســیت آنها در برابر بیماریهای عفونی
در نظر گرفته میشــود .ارتباط بین تغذیه و
دســتگاه ایمنی در مراکز علمی مرتبط ،طی

ترکیبات گیاهی بهعنوان عوامل تقویت پاسخهای

ایمنی در طیور تجاری
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دهة گذشته بیشترین توجه را به خود معطوف
کرده اســت .اســتفاده از محصوالت گیاهی
بهعنوان ترکیبات محرک ایمنی تاریخچهای

کاربرد ترکیبات گیاهی در سالهای اخیر

گردیده اســت .در ادامه تالش شده است تا

قدیمی دارد .مطالعــات جدیدی که بر روی

بهعنوان ابزاری برای بهبود ســامت طیور از

نگاه نزدیکتری به مکانیسمهای عملکردی

گیاهان انجام گرفته و دانستنیهای جدید در

جانب مصرفکنندگان محصــوالت طیور و

ترکیبات گیاهی از نظر اثرات تعدیلگر ایمنی

مورد دســتگاه ایمنی بسیاری از ویژگیهای

مراکز علمی مــورد توجه فزاینده قرار گرفته

و ارتباط بین ساختار و فعالیت این ترکیبات

عملکــردی ایــن ترکیبات را تشــریح کرده

اســت .مطالعات اندکی مکانیســم عملکرد

ارائه شود.

است .متأسفانه مطالعات اندکی در ارتباط با
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تقویــت کننــدة ایمنی برخــی از ترکیبات

در پــرورش طیور ،بهبود و ارتقاء ســطح

مکانیسم عمل ترکیبات محرک ایمنی موجود

گیاهی را بررســی و تعییــن کردهاند؛ با این

ایمنی پرنــدگان بهمنظور ممانعــت از بروز

در گیاهان صورت گرفته است .فهم مکانیسم

وجود مکانیسم ملکولی دقیق برخی دیگر از

بیماریهــا دارای اهمیت فراوانی اســت .به

عمل ترکیبــات گیاهی بهمنظــور تحریک

گیاهان تعیین نشده است .توضیحات محتمل

حداقل رساندن سرکوب ایمنی و تأثیرات آن

دســتگاه ایمنی برای مصــرف آنها بهعنوان

و متنوعــی بــرای مکانیســمهای تعدیلگر

نیز بهعنوان یک راهــکار پراهمیت بهمنظور

مــواد تعدیلگر ایمنی یا ترکیبــات دارویی

ایمنی ترکیبات گیاهی و مشــتقات آنها ارائه

موفقیــت در صنعــت پــرورش جوجههای

دامپزشکی ضرورت دارد.

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

در رابطه با فتوســنتز ،تنفــس ،انتقال مواد

هیدروکسیله بهصورت طبیعی توسط گیاهان

محلول ،ســنتز پروتئین ،جذب مواد مغذی،

در پاســخ به عفونت سنتز میشوند .فالونها

تمایز و تشــکیل کربوهیدراتها ،پروتئینها

و فالوانونهــا بهدلیل برخــورداری از طعم

برخی از انواع گیاهان تاثیرگذار بر سیستم

و لیپیدهــا ندارنــد .متابولیتهــای ثانویه

تلخ دارای اثــر غیرخوشــخوراک کنندگی

ایمنی حیوانات و خصوصیات آنها به اختصار

همچنین از متابولیتهای اولیه (اســیدهای

طبیعی هســتند؛ و منجر به ممانعت از بلع

در جدول  2ارائه گردیدهاند .گیاهان بر خالف

آمینه ،نوکلئوتیدها ،قندها و لیپیدها) از نظر

خوراکی گیاهان توســط جانــوران مختلف

پرندگان و پستانداران فاقد سلولهای دفاعی

انتشــار محدود در فرمانروی گیاهی متفاوت

میشوند .آلکالوئیدها نیز یکی از متداولترین

متحــرک و یک دســتگاه اکتســابی ایمنی

هســتند .بهنحویکــه ،متابولیتهای ثانویة

متابولیتهــای گیاهی هســتند .نیکوتین،

ایمنی ذاتی تکتک
هستند .در عوض ،آنها بر
ِ

خــاص اغلــب در تنها یک گونــة گیاهی یا

یک مشــتق آلکالوئیــد ،دارای اثــرات ضد

سلولها و سیگنالهای عمومی منشأ گرفته

یک گروه مرتبط از گونهها یافت میشــوند.

حشره اســت .کینین ،آلکالوئید دیگری که

از محلهای عفونت متکی هستند .این نوع از

درحالیکه ،متابولیتهای ثانویه در سرتاســر

از برگهــای درخت  cinchonaدر آمریکای

حمایت ،ناشی از حضور طیف وسیع و متنوعی

فرمانروی گیاهــی حضور دارند .بهعالوه ،این

جنوبی جداســازی شده است؛ اولین ترکیب

از ترکیبات آلی اســت که ظاهــرا ً هیچگونه

ترکیبات اغلب تنها در طول یک دورة خاص

دارویی مؤثر علیه ماالریا بوده اســت .اخیراً،

عملکرد مستقیمی در رابطه با رشد و توسعة

از تکامل گیاه تولید میشــوند .بســیاری از

بسیاری از متابولیتهای ثانویة گیاهی ،دارای

گیاه ندارند .این مواد بهعنوان متابولیتهای

این ترکیبــات در طبیعت بهعنوان ترکیبات

ویژگی تقویت سیستم ایمنی حیوانات نشان

ثانویه ،محصوالت ثانویه یا محصوالت طبیعی

شــیمیایی ضد عفونــت یافت میشــوند و

داده شدهاند.

شــناخته میشــوند .متابولیتهــای ثانویه

در برابر میکروارگانیســمهای مختلف فعال

هیچگونه نقش مســتقیم و شــناخته شده

هستند .برای مثال ،فالونوئیدها و فنولهای

سیستم ایمنی گیاهان و
متابولیتهای ثانویه
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گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

نوع ،اجزای مختلــف و ویژگیهای فیزیکی

ایمنی این ترکیبات است.

گیاه مورد اســتفاده ،زمان برداشــت ،روش

ترکیبات گیاهی بهعنوان

آمادهسازی ،روش استخراج ترکیبات فعال و

اثر ترکیبات گیاهی و

عوامل بهبود رشد و سالمتی

تناســب ترکیبات مورد آزمون با سایر اجزای

مشتقات آنها بر دستگاه ایمنی

نتایج پژوهشهای صورت گرفته در مورد

خوراک ،ربط داشــته اســت .گرچه ،کیفیت

اســتفاده از محصوالت طبیعی و مشتقات

ترکیبــات گیاهــی ،بهعنــوان عوامل بهبود

ماکیان ،وضعیت سالمت آنها ،امکانات تولیدی

آنها بهعنوان ترکیبات محرک ایمنی ،از سابقة

دهندة رشد و سالمت طیور ،بهصورت کامل

و مدیریت شــرایط محیطــی را نیز میتوان

طوالنی برخوردار اســت .شواهد جدید نشان

با یکدیگــر همخوانی ندارنــد .برخی اثرات

بهعنوان دیگر پارامترهای مؤثر در عدم بروز

میدهند که ترکیبات گیاهی اثرات مفید خود

معنیدار مثبت بر عملکرد جوجههای گوشتی

اثرات مثبت ترکیبات گیاهی بهشکل پایدار و

را بر دســتگاه ایمنی از طریق متابولیتهای

را نشان دادهاند؛ درحالیکه دیگران موفق به

همیشــگی در نظر گرفت .یکی از اصلیترین

ثانویة خود اعمال میکننــد .اثرات تحریک

مشاهدة اثرات معنیدار بر عملکرد جوجههای

مکانیســمهایی که ترکیبات گیاهی از طریق

کننــدة ایمنی ایــن متابولیتها بهشــکل

گوشتی نشدهاند .فرض بر این است که تفاوت

آن اثــرات مفید خود را بر تولید و ســامت

گســترده در مــوش ،ماکیان و ســلولهای

نتایج ،به حضور فاکتورهای متعددی همانند:

حیوانات اعمال میکنند اثرات تحریک کنندة

انســانی مورد مطالعه قرار گرفته است و این
اثرات فارماکولوژیک بهشدت گسترده هستند.
برای مثــال Ginsing ،بهدلیــل دارا بودن
ساپونینهای اســتروئیدی دارای اثر تحریک
کنندة ایمنی شامل افزایش تولید سیتوکین،

33

فعالســازی ماکروفاژهــا و فعالســازی
لنفوسیتهاســت .همچنین ،فالونوئیدها و
ترپنهای گیاه  Ginco bilobaواسطة تولید

پیک مهر شماره پنجم بهــار95

ســیتوکینهای التهابی هســتند .ساپونین
ها قادرند ایمنی ســلولی را تحریک کنند و
تولید پادتــن را افزایش دهند .ســاپونینها
تولید ســیتوکینها از قبیل اینترلوکینها و

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

اینترفرونها را تحریک میکنند .ساپونینهای

تحریک کنندة ایمنی نشــان داده است .این

تحریــک ایمنی تعیین کردهاند ،مکانیســم

 ،Meyerساپونینهای گیاه کوایالجا ،عصارة

مخلوط استرول گیاهی ظاهرا ً لنفوسیتهای

ملکولی دقیــق برخی از گیاهــان همچنان

بوتانولی  Lonicera japonicaو ســاپونین

 Tکمکی خاصی را هدف قرار میدهند و به

شــناخته شــده نیســت .مباحث احتمالی

دیآســیله پس از تجویز در ســطح مخاط

طبیعی کردن عملکرد آنها کمک میکنند؛ و

متعددی برای مکانیسمهای تعدیلگر ایمنی

بینــی حیوانــات همگی منجر بــه تحریک

این فرایند به بهبود فعالیت لنفوسیتهای T

گیاهان دارویی و مشــتقات آنها ارائه شــده

پاسخهای ایمنی در شرایط درونتن شدهاند.

و سلولهای کشندة طبیعی منجر خواهد شد.

است؛ ولی تالشهای بیشــتری در راستای

اثر محرک ایمنی ســاپونینها شاید ناشی از

بهعالوه ،گزارش شده که گیاهان چینی قادر

دســتیابی به شــناخت بهتر مکانیسمهای

حضور زنجیرههای قندی منشعب ،گروههای

به تحریک توســعة اندام های ایمنی همانند

ترکیبــات گیاهی در رابطه با عملکرد تعدیل

آلدهید یا یک باقیماندة آسیل آگلیکون باشد.

تیموس و طحال در کنار افزایش توان تولید

ایمنــی و ارتباط بین ســاختارها وفعالیتها

با وجود اثرات محرک بر اجزای خاص دستگاه

پادتن هستند.

مورد نیاز است .برای شناخت دقیقتر ارتباط

ایمنی ،نشان داده شده که ساپونینها قادرند

درمجموع ،گرچه مطالعات اندکی مکانیسم

برخــی واکنشهای ایمنــی از قبیل التهاب

عملکــردی ترکیبــات گیاهــی را بهمنظور

کنند .پلیســاکاریدهای گیاهــان دارویی،
نیز بهمنظور شــناخت اثرات تحریک کننده
ایمنی آنها بهصورت گســترده مورد مطالعه
قرار گرفتــه اند .محققان گزارش کردهاند که
پلیســاکاریدهای حاصــل از  4گیاه چینی

انجام پژوهشهای بیشتر مشهود است.
جدول  :2گونههای گیاهی و تاثیرات آنها بر عملکرد دستگاه ایمنی.

و پرولیفراســیون مونوســیتها را نیز مهار

بین ترکیبات گیاهی و دستگاه ایمنی ،نیاز به
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(ریشة آســتراگالوس ،ریشة ایساتیس ،ریشة
 Achyranthesو یام چینی) بهشــکل قابل

واکســینه افزایش دادهاند .بتاسیتواسترول و
گلیکوزید آن ملکولهای اســترولی هستند
و مخلوطی از این ترکیبات فعالیت برجستة
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توجه عیار پادتنهــای تولیدی را در ماکیان

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

پیوستگی اپیتلیوم مجاری گوارشی و از بین

ترکیبات توکسیک
پرندگان در معرض بسیاری از سموم بالقوه هستند که شاید بر عملکرد دستگاه ایمنی
آنها اثرگذار باشد .مایکوتوکسینها ،حشرهکشها ،سموم ارگانوکلره ،هیدروکربنهای
نفتی ،برخی مینرالها (سرب و جیوه) و فلزات آلی ،تأثیرات سمی بر دستگاه ایمنی
نشــان دادهاند .در این بین ،مایکوتوکســینها از اهمیت بیشتری برخوردارند؛ زیرا
آلودگی غالت با این ســموم در خوراک طیور تجاری بهصورت متداول دیده میشود.
دســتگاه ایمنی نابالغ در طول روند تکامل و توسعة خود ،در مقایسه با یک دستگاه
ایمنی بالغ حساسیت بیشتری در برابر سموم دارد.

هســتند .باید توجه داشت که اثرات تضعیف

مایکوتوکســینها قادر به سرکوب پاسخهای

کنندة ایمنی مایکوتوکســینها وابســته به

ایمنــی در نتیجــة هپاتوتوکسیســیتی (در

ُدز اســت و همچنیــن روش دریافت ســم،

این سموم متابولیتهای ثانویه و توکسیک

مورد آفالتوکســینها) ،آتروفــی اندام های

گونة پرنده و ســن و جنس آن نیز بر شدت

تولیــد شــده توســط قارچهای رشــتهای

ایمنی در طــول تکامل (آفالتوکســن ،B1

این اثرات تاثیرگذار میباشــد .بیش از 300

هســتند؛ که احتمــاال برای رقابت با ســایر

اکراتوکســین  Aو  T2توکســین) ،سرکوب

متابولیــت ثانویة قارچی با اثرات توکســیک

گونههــای قارچی تولید میشــوند؛ هرچند

ایمنی وابســته به سلول (آفالتوکسین ،)B1

شناســایی شــده اســت؛ و در اغلب موارد

که نظریــات مختلفی در ایــن رابطه وجود

نفروتوکسیســیتی (اُکراتوکسین  )Aهستند

تعدادی از سموم بهشکل همزمان در خوراک

دارد .بلع مایکوتوکســینها بهوسیلة طیور به

و بــه افزایش حساســیت در برابر عفونتها

حاضر هســتند و حضور یک توکسین واحد

بروز اثرات پاتولوژیک و در بســیاری از موارد

میانجامند .مایکوتوکسینها ،بهعالوه ،بر روی

در خوراک بهشکل نادر رخ میدهد .مطالعات

تضعیــف دســتگاه ایمنی خواهــد انجامید.

ایمنی لوکال دستگاه گوارش از طریق کاهش

فراوانی بهمنظور تعیین تعامالت این سموم با

مایکوتوکسینها
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بردن ســد رودهای ،کاهش پرولیفراســیون
انتروســیتها ،افزایش ترشح موکوس ،تغییر
در سطح تولید سیتوکینها و تغییر در تعداد
ســلولهای تولید کنندة  IgAنیز تأثیرگذار
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گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

یکدیگر در ارتباط با اعمال اثرات سرکوبگر

بازار ایران موجود هستند؛ به اختصار معرفی

ملیس ،گشــنیز ،زیرة سبز ،دارچین و برخی

ایمنی مورد نیاز است .در نسخههای آتی این

خواهند شد.

دیگر از گیاهــان دارویی از قبیل کارواکرول،

فصلنامه راهکارهای ممانعت از تولید سموم

ایمونوفین®

قارچی در خوراک طیور تجاری و روشهای

ترکیبــات :ترکیبــات فعال ســرخارگل،

عملکــرد :افزایش اشــتها ،بهبود ضریب

بومادران و برخــی دیگر از گیاهان دارویی از

تبدیل خوراکی ،بهبود راندمان تولید ،تقویت

قبیــل ایزوبوتیل آمید ،متیــل بوتیل آمید و

دســتگاه ایمنی ،کاهش بار میکروبی دان و

اسید شیکوریک و ....

بستر و کاهش غلظت آمونیاک سالن ،افزایش

حذف آنها بهتفصیل ارائه خواهند شد.

محصوالت تجاری دارای
تأثیرات تعدیل کننده ی
دستگاه ایمنی

عملکــرد :تحریــک عملکــرد ایمنــی
اختصاصی وابسته به سلول؛ عالوه بر تحریک

آلیسین ،فالونول و ...

کیفیت و ماندگاری فراوردههای طیور
مقدار مصــرف 2 :کیلوگــرم در یک تن

بــا توجه به تاثیــر برجســتة ُدز یا مقدار

لنفوســیتهای  ،Tلنفوسیتهای  Bو تولید

تجویز ترکیبات مؤثر در تعدیل ایمنی ،کاربرد

پادتــن را نیــز تحریک میکنــد .بهمنظور

سازنده :شرکت پارس ایمن دارو

فراوردههــای تجاری اختصاصــی که به این

پیشــگیری از بروز انــواع بیماریها و بهبود

بایومین® ایمبو

منظور فرموله و بهشکل تجاری ارائه شدهاند؛

پاسخ دستگاه ایمنی بهدنبال واکسیناسیون

ترکیبات :جلبک دریایی (تعدیلگر ایمنی)،

ضروری به نظر میرســد .این موضوع بهویژه

تجویز میگردد.

در مــورد گیاهان دارویی کــه امکان ارزیابی

مقدار مصرف 1 :لیتر از دارو در  1000لیتر

خوراک طیور

فروکتواُلیگوســاکارید بهعنــوان پ ِربیوتیک،
قطعات دیوارة سلولی ،انتروکوکوس فاسیوم
بهعنوان پروبیوتیک

دقیــق ترکیبات فعال و مؤثر آنها در ســطح

آب آشامیدنی پرندگان اضافه میشود.

مزرعه مقدور نیست ،اهمیت فراوانی خواهد

سازنده :شرکت پارس ایمن دارو

داشــت .در ادامه برخی از محصوالت تجاری

بیوهربال® طیور

تخم مــرغ ،تثبیت فلور رودهای ســودمند،

دارای تأثیرات تعدیلگر دستگاه ایمنی که در

ترکیبات :ترکیبات فعال سیر ،آویشن باغی،

تعدیل سیستم ایمنی سلولی

عملکرد :بهبود راندمان تولید گوشــت و
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کارخانه از مزرعهی پرورش ،بعضاً مدت زمان
طوالنیای صــرف انتقال جوجهها از کارخانه
به مزرعه میشــود .مورد اخیر نه تنها زمان
محرومیــت جوجهها از آب و غــذا را باز هم
طوالنیتر میکنــد ،بلکه به دلیل شــرایط
معموالً نامناسب دما و رطوبت ،خطر از دست
رفتن آب بدن و دهیدراته شــدن جوجهها را
نیز در پی دارد .مجموعهی این عوامل باعث
میشود که زمانی حدود  72ساعت ،از تفریخ

نقش تغذیهی زود هنگام بر عملکرد دستگاه ایمنی

واقعی جوجه تا استقرار آن در مزرعه ،صرف
شود .این تأخیر ،مســلماً نمی تواند بر نتایج

دکتر اوستا صدر زاده

زمانی بیــش از  35ســاعت را تحت عنوان

طوالنیتر گردد ،شــمار جوجههایی که زمان

یا واکسن هایی که به زودی دریافت خواهند

زمــان تفریخ طــی میکنند .در هــر پارتی

طوالنــیای را محروم از آب و غــذا بودهاند

نمود ،بی تأثیر باشد .نشان داده شده است که

جوجه ،آنهایــی که زودتر از تخممرغ خارج

بیشتر افزایش مییابــد .حتی پس از اتمام

محرومیــت از غذا و آب ،به مدت بیش از 24

میگردند ،مجبور هستند تا زمانی که به طور

دورهی تفریــخ و خارج کــردن جوجهها از

ساعت ،تأثیرات منفی متعددی بر جوجههای

معمول بقیهی جوجهها تفریخ میشوند ،در

هچری ،انجــام اقداماتی همچون درجهبندی

گوشتی و جوجه بوقلمونها ،از جمله سالمت

هچری منتظر بمانند .در این مدت ،جوجهها

جوجهها ،تعیین جنســیت ،نــوک چینی و

و عملکرد دستگاه ایمنی آن ها میگذارد (.)5

محروم از غذا و آب هســتند و شرایط برای

قطع انگشــت (در مــورد جوجههای مولد یا

تأخیر در دسترســی جوجههای تازه تفریخ

آنهایی که زودتر از تخممرغ خارج شدهاند،

تخمگذار تجاری) و واکسیناســیون ،مستلزم

شده به آب و غذا ،نه تنها باعث از دست دادن

به دلیل محرومیت طوالنیتر ،دشوارتر است.

صرف زمان بوده و دسترسی جوجهها به دان

وزن آنها میشــود ،بلکه حساسیت آنها را

تأثیر ســوء این شرایط بر جوجه های با وزن

و آب را باز هم بیشتر بــه تأخیر میاندازد.

در برابر عوامل بیمــاریزا افزایش میدهد و

کم تر کــه غالباً به مادران جوان تعلق دارند،

در انتهــا و پس از بارگیری و خروج جوجهها

تکامل بافتهــای حیاتی پرنــده را محدود

بیشــتر می باشــد .هرچه دورهای که تحت

از کارخانهی جوجهکشــی ،بسته به فاصلهی

مینماید .برای آغاز روند تکامل جوجهها پس
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جوجههــا در کارخانههای جوجهکشــی،

عنوان زمان تفریخ در نظر گرفته میشــود،

واکسیناسیون انجام شده بر روی جوجه ها و
ِ
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از تفریخ ،دسترســی هرچه سریعتر آنها به

تفریخ به منبع مناســبی از مواد مغذی و آب

مواد مغذی موجود در زرده ،از یک سو و نیاز

غذا اهمیت دارد .از دست دادن وزن جوجهها،

دسترســی پیدا کنند نه تنها تکامل دستگاه

به تغذیهی زود هنگام ،از ســوی دیگر ،برای

به دنبال تأخیر در دریافت غذا و آب ،تنها به

ایمنی آنها به شکل بهتر و کارآمدتری صورت

نژادهای گوشــتی و تخمگذار یکسان نیست.

دلیل تبخیر آب از بدن آنها نیست ،بلکه این

میگیرد ،بلکــه ماکروملکولهای موجود در

اگرچه ،تأخیر طوالنی مدت در دسترســی

جوجهها برای تأمین انرژی مورد نیاز خود ،در

زرده نیــز بــه وظیفهی اصلی خــود ،یعنی

جوجههای تازه تفریخ شــده ،برای هر دوی

صورت محرومیت از غذا ،مجبور خواهند شد

برقراری ایمنــی غیرفعال خواهند پرداخت و

این نژادها مضر اســت ،امــا تأثیرات زیانآور

که از منابع حیاتیای مانند عضالت استفاده

چربیهای موجود در زرده هم که برای انتقال

محرومیت از غذا ،برای جوجههای گوشــتی،

کنند.

لیپیدی ،اســتفاده در غشاء سلولها ،ساخت

نســبت به جوجههای با نژاد ســبک ،زودتر

توســعه و تكامــل زودهنــگام رودههاي

مواد تنظیم کنندهی ایمنی ،و تکامل سیستم

و با شــدت بیشتری بروز میکند .در واقع،

كوچك از تمامي جنبهها بر رشــد و تكامل

اعصاب مرکزی و شبکیه ،ایدهآل هستند ،به

محققین این طور ابراز داشتهاند که تأثیرات

بعدي پرنــده تأثيرگذار ميباشــد .تأثيرات

منظورهای فوق مصرف میشوند.

ســوء محرومیت از غذا بر عملکرد جوجهها،
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تغذيــه ی زود هنــگام و محيطي كه جوجه

اگرچه ،نقش مواد مغذی موجود در زرده و

حداقــل به دو عامل ژنتیــک و طول دورهی

تكامل دســتگاه گوارش خــود را در آن آغاز

اهمیت آن در تغذیهی جوجههای تازه تفریخ

محرومیت ،وابســته اســت .از این مســئله

ميكنــد ،بر گــوارش و جذب مــواد مغذي

شده ،برای پرندگان گالی-فرم مانند ماکیان

میتوان به اهمیت و ضرورت بیشتر تغذیهی

و همانطور که گفته شــد بــر فعاليتهاي

بســیار زیاد اســت ،اما ،به موازات اصالحنژاد

زودهنگام ،برای جوجههای گوشتی ،پیبرد.

ايمني شــناختي و عملكرد مخاط رودهها به

سویههای گوشــتی ،از حجم کیسهی زرده

در مطالعهای ،برداشــت کیســهی زرده در

عنوان يك سد محافظتكننده بايستي مورد

(نســبت وزن آن به وزن بدن) و اهمیتی که

جوجههای تازه تفریخ شــدهی متعلق به سه

توجه قرار گيرد .ارتباط بين اصول مديريتي

در تغذیهی جوجههای گوشــتی دارد کاسته

نژاد مختلــف ،تأثیر متفاوتــی بر وزنگیری

پرورش ،بهخصوص تركيب جيرههاي غذايي

شــده است .این مســئله بیان شده است که

آنها بر جای گذاشت .جوجهها بالفاصله پس

و مديريت تغذيه بر سالمت پرنده و عملكرد

اندازهی کیسهی زرده در جوجههای گوشتی،

از جراحی ،میتوانســتند از دان و آب به طور

آن ،يكي از اركان اصلي مديريت پيشگيري

نســبت به جوجههای با رشد آهسته ،مانند

آزاد استفاده کنند .در پایان این مطالعه ،که

از بیماریهاي طيور به شمار ميرود.

نژاد لگهورن ســفید ،کوچکتر اســت (.)2

 14روز به طول انجامید ،برداشــت کیسهی

در نتیجهگیری مطالعهای ( ،)1آورده شده

مطالعات دیگری نیز تأییــد کنندهی وجود

زرده ،بیشترین و کمترین تأثیر را ،به ترتیب

اســت که چنانچه جوجهها بالفاصله پس از

این تفاوت هســتند ( .)3بنابراین ،استفاده از

بر جوجههای متعلق به یک ســوی تخمگذار
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و یک سوی گوشتی نشــان داد ( .)8در مطالعهای جوجههای گوشتی

مییابند (شرایط معمول برای جوجههای تجاری) بر سرعت استفاده از

توانســتند تأثیرات منفی برداشت کیســهی زرده بر عملکرد خود را،

زرده میافزایــد ( .)5مطالعات جدیدتر ،از این هم فراتر رفته و بر نقش

چهار هفته پس از جراحی جبران کنند ،اما ،مطالعهی دیگری نشــان

و اهمیت ترکیب جیرهی دریافتی جوجههای تازه تفریخ شده بر جذب

داد که جبران محرومیت از غذا به مدت  24ســاعت پس از تفریخ ،تا

کیسهی زردهی آنها تاکید دارند.

تأییدکنندهی اهمیت نقش تغذیهی زودهنگام در جوجههای با سرعت

مختلف ،كه در فواصل متفاوتي از كارخانهی جوجهكشي قرار دارند ،به

رشد زیاد نســبت به نژادهای سبک هستند .از سوی دیگر ،محرومیت

ویژه پاســخ آن به واکسیناسیون ،به فاصله ی بین مزرعه ی پرورش تا

جوجهها از غذا ،بر استفادهی آنها از مواد مغذی کیسهی زرده و حتی

کارخانه ی جوجه کشی و آسيب متفاوتي كه پارتيهاي مختلف جوجه

پادتنهای مادری موجود در آن ،تأثیر منفی میگذارد .مطالعات قبلی بر

در اين فواصل تحمل نمودهاند ،ربط پیدا می کند .عکسالعملهای بعضاً

این داللت داشتند که استفاده از کیسهی زرده معموالً تا چهار روز پس

متفاوتــی که جوجهها در مزارع مختلف به توصيههاي يكســاني ،مثل

از تفریخ ،به طول میانجامد ( ،)4اما مطالعات جدیدتر نشــان دادهاند

واكسيناسيون توسط واكســنهاي پنوموتروپ و اسپري اين واكسنها

که دسترســی به غذا ،بالفاصله پس از خروج جوجهها از تخممرغ ،در

به محض ورود ،نشــان ميدهند را نميبايست با آنچه بر آنها در اين

مقایســه با جوجههایی که با یک تأخیر  48ســاعته به غذا دسترسی

مسير گذشته است بيارتباط دانست.
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6هفتگی هم برای آنها امکان پذیر نیســت ( .)8مطالعات دیگری نیز

يكي از داليل عملكرد متفاوت يك جوجهی خاص در مزارع پرورش

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند
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امروزه فرآوردههايي در دســترس ميباشــد كــه بهمنظور تغذيهی

و کمتر از  ٪1چربی) در خالل  2روز پس از تفریخ ،بر تکامل دســتگاه

جوجه در اولين ســاعات پس از تفریخ و پيش از رســيدن به مزرعهی

ایمنی جوجهها مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج این مطالعه نشــان داد

پرورش ساخته شدهاند .هدف اصلي از مصرف چنين فرآوردههايي ،که

که محرومیت غذایی در روزهای نخســت زندگی جوجهها میتواند بر

معمو ٌال به شکل ژل عرضه میشوند ،در وهلهی اول ،رساندن آب و پس

رونــد طبیعی این تکامل تأثیر منفی برجای بگذارد .در جوجههایی که

از آن مــواد قندي و پروتئيني ،ويتامينهــا و مواد معدني در زودترين

بالفاصله پس از خروج از تخممرغ توســط ژل مخصوص تغذیه شــده

زمان ممكن به جوجههاســت .تأخیر در دریافت غذا به افزایش تلفات

بودند ،نسبت به جوجههایی که تا  2روز پس از تفریخ دسترسی به دان

اولیه ،سرکوب پاسخهای ایمنی و کاهش عملکرد جوجهها میانجامد.

و آب نداشتند (مانند وضعیت متداول برای بیشتر جوجههای تجاری)

اســتفاده از کیسهی زرده در جوجههایی که بالفاصله پس از تفریخ به

وزن بورس فابریسیوس و پرولیفراسیون لمفوسیتها افزایش نشان داد.

دان دسترسی داشــتهاند ،سریعتر از جوجههایی بوده است که محروم

نتایج این مطالعه نشــان داد کــه موادغذایی موجود در زرده نمیتواند

از غذا نگهداشته شــده بودند ( .)4این امر ،از موارد ابقاء زرده و عفونی

نیاز دستگاه ایمنی را برای تکامل در خالل اولین دو روز پس از تفریخ

شدن آن می کاهد .مطالعات جدید نشان دادهاند که چنانچه جوجهها

به طور کامل تأمین نماید .از دیگر یافتههای این مطالعه پدیدار شــدن

بالفاصله پس از تفریخ به غذا دسترســی پیدا کنند ،نسبت به آنهایی

زودتر و بیشتــر  IgAدر صفرا و مراکز زایگر (تجمع کانونی و متراکم

که به طور معمول با یک تأخیر حداقل  48ســاعته تغذیه میشــوند،

سلولهای  T، Bو سلولهای عرضه کنندهی پادگن که شاخصی برای

زرده با سرعت بیشتری مورد استفاده قرار میگیرد ( .)5,6نشان داده

تکامل دستگاه ایمنی و پاسخ به واکسنهاست) در کانونهای لمفاوی

شده است که حرکات ضددودی  ،که زرده را از کیسهی زرده به دوازده

مهم ،از جمله لوزههای سکومی متعلق به جوجههای تغذیه شده نسبت

حرکت میدهد ،با حضور غذا در دستگاه گوارش تحریک میشود (.)6

به جوجههای محروم از غذا بود .بدین ترتیب ،این انتظار وجود دارد که

غلظت هورمون ترییدوتیرونین ،در ســروم جوجههایی که با تأخیر به

با ظهــور زودتر و قویتر مراکز زایگر در کانونهای لمفاوی جوجههای

دان دسترســی پیدا میکنند ،کمتر از جوجههایی است که دسترسی

تغذیه شده ،پاسخ آنها به واکسیناسیون و مقاومت آنها در برابر چالش

زودتری به دان و آب دارند .این مســئله ،ممکن اســت بر متابولیسم

با میکروارگانیســمهای بیماریزا ،بیش از جوجههایی باشد که در دو

آهستهتر در این جوجهها داللت داشته باشد (.)7

روز ابتدای زندگی محروم از غذا و آب نگه داشــته شــدهاند .مقاومت

پیک مهر شماره پنجم بهــار95

رشد دســتگاه ایمنی ماکیان اگرچه در دوران جنینی آغاز میشود،

بهتر جوجههای تغذیه شــده در برابر چالش با کوکسیدیا و وزنگیری

امــا ،تکامل آن تا هفتهها پــس از خروج جوجههــا از تخممرغ ادامه

مطلوبتر آنها تا  21روزگی (پایان مطالعه) ،مطلب فوق را تأیید نمود.

مییابد .در مطالعهای ،تأثیر دریافت ژل مخصوص تغذیهی جوجههای

تغذیهی جوجهها در حین انتقال ،اگرچه قادر است بخش قابلتوجهي

تازه تفریخ شــده (حاوی  ٪70آب ٪10 ،پروتئین ٪20 ،کربوهیدرات

از تنشهای وارد شــده به جوجه ،كه به محروميت از آب و غذا مربوط

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

ميشــود را تقليل دهد ،امــا ،برخي تأثيرات

تحقیقات منتشر شــده است .برای مثال ،در

اقدامی را دارای کارآیی اقتصادی دانستهاند.

منفي ،مربوط به شــرايط نامناسب حمل ،در

مطالعهای که همین اواخر انجام شده (.)11

اگرچه ،در مــورد ترکیب مواد مغذی موجود

هر حال وجود خواهد داشت.

غوطهور نمودن تخممرغهای جوجه کشی در

در جیرههــای غذایــی مصرفــی جوجهها،

امروزه ،حتي در مورد محاســن تغذيهی

محلول  10یا  12درصــد گلوکز به اضافهی

بالفاصلــه پس از تفریخ ،نتایــج مطالعات از

جوجههــا پيــش از تفریخ و توســط تزريق

آنتیبیوتیک ( 400 ppmاسترپتومایسین +

اهمیت بیشتــر پروتئین نســبت به انرژی

محلولهــای غذايي مناســب بهداخل مايع

 1000 ppmآمپیسیلین) به مدت  10دقیقه

حکایت میکنند ،اما ،دریافت گلوکز از طریق

آالنتوئيك نيــز صحبت ميشــود (.)9,10

و پیش از قرار دادن آنها در دستگاه ،نسبت

تخممرغ را میتوان عــاوه بر تأثیرات دیگر،

گزارشهايي نیــز ،مبني بر تزريق زيرجلدي

به گروههــای دیگر ،با نتایــج قابل توجهی

ذخیرهای برای فرایند دشــوار و انرژی خواه

محلــول گلوكز بــه جوجههاي تــازه تفریخ

همراه بوده اســت .در ایــن مطالعه ،درصد

تفریخ و سپس انتقال جوجهها به مزرعه ،به

شــده ،از برخي كارخانههای جوجهكشي در

تفریــخ پذیری تخممرغهــا و وزن جوجهها

حساب آورد .گلوکز قابل استفاده در تخممرغ

دنيــا وجود دارد .برخــی تحقیقات در صدد

هنگام تفریخ به دنبال غوطهوری تخممرغها،

در خالل جوجهکشی ،نقش مهمی را در آغاز

وارد کردن مــواد مغذی به درون تخممرغ از

بهبــود یافت .این عمل ،حتی تا  3هفتگی بر

تکامل جنینی و سپس به عنوان منبع انرژی

راههای سادهتری نسبت به تزریق ،برآمدهاند.

دریافــت دان و ضریب تبدیل جوجهها تأثیر

برای کاتابولیسم بیهوازی ایفا میکند (.)12

نتایــج موفقیتآمیزی هــم از برخی از این

مثبت بر جــای گذاشــت .محققین ،چنین
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گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

هرچــه دوران جنینــی بــه پایــان خود
نزدیکتر میشــود ،جنین ذخایر انرژی خود
را بیشتر مصرف کرده و تقاضای زیادی برای
گلوکز ،به عنوان محرک فعالیتهای تفریخ به
وجود میآید.
گلوکز در وهلــهی اول از پروتئین و طی
فرایند گلوکونئوژنز یا به وســیلهی گلیکولیز
گلیکوژن ذخیره شــده به وجود میآید ،چرا
ِ
که در یک چهــارم انتهــای دوران جنینی
محدودیت اکسیژن مانع از سنتز آن از چربی
میشــود .ذخایر گلیکوژن کبــد و گلیکولیز
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عضــات با نزدیک شــدن جنیــن به زمان

پروتئین مورد نیاز برای این هدف هســتند.

مهار میکند ( .)14غوطهوری تخممرغها در

تفریخ ،پس رفت میکند .حتی ،نشــان داده

بخشــی از آلبومن به منظور افزایش ذخایر

محلولهای با غلظت مناسب گلوکز میتواند

شــده است که قابلیت اســتفادهی از گلوکز

گلیکوژن بدن از طریق رودهی کوچک جذب

افزایش ذخیرهی گلیکوژن کبد و عضالت را

تغییرات متابولیکی خاصی را در تیموسیتها

میشــود ( .)12گلیکوژن ،منبع اصلی انرژی

به دنبال داشته و به تمامی دالیل گفته شده،

القاء مینماید که میتواند بر ســطح انرژی و

در خــال فراینــد تفریخ اســت .در صورت

نیاز انرژی جنین را برای تفریخ تأمین نماید.

بقاء آنها تأثیرگذار باشد ( .)13گزارش شده

فقدان مقادیر کافی گلیکوژن و آلبومن ،جنین

از این رو ،استفاده از ذخایر پروتئین عضالت

است که برقراری هموستاز گلوکز در آخرین

مجبور خواهد شد که برای تأمین انرژی مورد

کاهش یافته و محفوظ میماند .در مطالعهی

مراحل تکامل جنین ،از یک ســو به مقادیر

نیاز به پروتئین عضالت روی آورد .این مسئله

دیگری این فرضیه مطرح گردیده اســت که

گلوکز ذخیره شــده به صورت گلیکوژن در

رشد جنین را در مراحل آخر جنینی محدود

وارد نمودن کربوهیدرات و بتاهیدروکســی

کبد و از ســوی دیگر ،به میزان تولید آن از

میکند و تأثیرات منفی آن تا پس از تفریخ نیز

بتامتیــل بوتیرات ( )HMBبــه درون مایع

پروتئین و طی فرایند گلوکونئوژنز وابســته

ادامه مییابد ( .)11قب ً
ال نشان داده شده بود

آمنیون جنین پیش از تفریخ ،ذخایر گلیکوژن

اســت .در وهلهی اول آلبومن مایع آمنیون

که افزودن گلوکز به آب آشامیدنی جوجهها

را افزایش میدهد .این مسئله به دلیل تأمین

و در مرحلــهی بعد عضالت ،تأمین کنندهی

فعالیــت آنزیمهای مســئول گلوکونئوژنز را

انرژی کافی ،استفاده از پروتئین عضالت را به

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

انتروسيتها ميشود و از اين طريق به ارتقاء
تكامل رودههــا كمك ميكنــد .یافتههای
مطالعــات دیگری نیز از تأثیــر مفید تزریق
کربوهیــدرات به درون تخممــرغ بر تکامل
رودههــا و وزنگیری جوجههای گوشــتی
حکایت میکند .عالوه بر مواد گفته شده مواد
مختلف دیگری را نیز ممکن اســت بتوان از
طریق تزریق داخل جنینی به مایع آمنیوتیک
وارد نمود .آرژینین یکی از این مواد اســت.
تأثیــر مفیــد مکملهــای پروتئینی حاوی
آرژینین ،متیونین و سیســتئین در افزایش

جوجه را پس از تفریخ افزایش میدهد .

آلبومن تشکیل شده است ،افزایش داد .بدین

نشان داده شده است .همچنین ،تأثیر افزودن

تجويز داخل آمنيوتيــك كربوهيدراتها،

ترتیــب ،خوردن آن توســط جنین میتواند

مکملهای غنی از آرژینین به جیرهی غذایی،

بتاهيدروكســي بتامتيل بوتيرات (،)HMB

بســته به نوع مادهی مورد استفاده و خواص

بر افزایش معنیدار غلظت انسولین و هورمون

يونهــاي ســديم و كلــر و روي -متيونين،

آن ،به سالمت ،تکامل و عملکرد بهتر جوجه

رشد پالسما و وزنگیری حیوانات نشان داده

هم چنین موجب افزايش ســطح mRNA

و پاسخ مناسب تر آن به واکسیناسیون کمک

شده است ( .)16به ســبب تأثیرات مفیدی

در ژنهاي كدكنندهی آنزيمهاي گوارشــي

کند .نتایج تحقيقات نشــان داده اســت كه

که از افــزودن مکملهای حاوی آرژینین به

و حاملهــاي انتقالدهنــده گرديــده و به

سطح تكامل رودههاي كوچك در جنينهاي

جیرهی غذایی طیور مشــاهده شده است و

افزايش فعاليت بيوشيميايي آنها در جنين

تغذيه شــده پيش از تفريخ با جوجههاي 2

نتیجهی رضایت بخشــی کــه تزریق موادی

ميانجامــد .به دلیل آن که جنین در انتهای

روزه برابري ميكند .نشــان داده شده است

مانند  ،HMBپروتئین ،کربوهیدرات و برخی

دوران جنینــی و پیــش از ســوراخ کردن

كه وارد نمودن مواد مغذي و معدني به مايع

مواد دیگر بــه درون تخممرغهای جنیندار

تخممرغ ،مایع آمنیوتیک را میبلعد ،میتوان

آمنيوتيك ،موجــب افزايش اندازهی پرزهاي

در پی داشــته است ،برخی مطالعات درصدد

بــا وارد نمودن مواد مغــذی خاص ،کیفیت

روده و فعاليــت زود هنگام اليهی ســطحي

بهرهمنــدی از تأثیرات مفید مصرف توأم این
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عنوان منبع انرژی تعدیل مینماید و عملکرد

غذایی این مایع را ،که در وهلهی اول از آب و

ســطح  IGF-Iپالسما و وزنگیری جوجهها

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

مواد به دنبال تزریق داخل تخممرغ برآمدهاند.
در مطالعهای تزریق  1/5میلیلیتر از محلول
نمکــی حــاوی  0/7درصد آرژینیــن و 0/1
درصــد  HMBدر روز  23جنینی به داخل
تخممرغهــای جنین دار بوقلمــون ،افزایش
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ذخایر کبــدی ،که میتواند بــه عنوان یک

جوجههای حاصل ،وزن بورس فابریسیوس و

به دلیل اســتفادهی زودتر افزایش میدهد،

منبع غنی ســوخت در مراحل حیاتی تفریخ

پاسخ ایمنی هومورال تأثیر مثبت معنیدار بر

بلکــه باعث برانگیختگی یک واکنش التهابی

تا دسترسی به غذا نقش ایفا کند را به دنبال

جای گذاشت (.)17

غیراختصاصی در دســتگاه تنفس میشود.

داشته است ( .)16شاخصهایی مانند غلظت

ی که شــرح داده شــد ،پس از
همانطور 

نشان داده شده اســت که برانگیختگی یک

 IGF-Iو  IGF-IIدر پالسما ،وزن بدن ،وزن

تفریخ ،هرگونه تأخیر در رساندن مواد غذایی

واکنــش التهابی غیراختصاصــی و مالیم در

اندامهای مختلف ،غلظــت گلیکوژن کبد و

به جوجهها ،موجب شکلگیری یک وضعیت

دســتگاه تنفس ،مقاومــت در برابر عفونت

عضالت و فعالیت آنزیم گلوکز -6-فسفاتاز در

فیزیولوژیکی غیرطبیعی در دستگاه گوارش

تنفســی بعدی با اشریشــیاکلی را افزایش

این مطالعه مورد سنجش قرار گرفتند .تأثیر

آنها گردیده و تأثیــرات نامطلوب بعدی را

میدهد (.)21

مصرف توأم آرژینین و  HMBبر برخی از این

در این دســتگاه ،که دامنه ای از مشــکالت

مجموعــهی مــوارد گفتــه شــده باعث

شاخصها بیش از هنگامی بود که هر یک از

گوارشی ،دفاع ســاختاری و ایمنی را شامل

میگردد که برخــورداری جوجه از اقدامات

این دو به تنهایی مورد استفاده قرار گرفتند.

می شود ،در پی دارد (.)18,19,20

حمایتی ،مانند تزریق واکســن در کارخانهی
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میتوان انتظار داشت که چنین تأثیر ترکیبی

عــاوه بر عرضهی مــواد غذایــی و آب،

جوجهکشــی ،تغذیهی زود هنگام در داخل

برای برخی مواد مغذی دیگر نیز وجود داشته

بهدلیــل اهمیــت دریافت هر چه ســریعتر

تخممرغ یا بالفاصله پس از تفریخ و دریافت

باشد.

میکروارگانیســمهایی که تشــکیلدهندهی

پروبیوتیکها و پریبیوتیکهای سودمند در

تزریق  1میلیلیتر محلول  ٪10گلوکز ،در

میکروفلور متوازن دستگاه گوارش میباشند،

کارخانهی جوجهکشــی ،در آیندهی نزدیک،

روز  21یا  25جنینی ،به درون کیسهی زرده

استفاده از فرآوردههای پروبیوتیک صنعتی،

بهعنوان معیاری جدیدتر برای انتخاب جوجه

یا مایع آمنیــون جنینهای بوقلمون اگرچه

بههمراه تغذیهی جوجه ،در مرحلهی انتقال،

به معیارهای فعلی افزوده گردد.

نسبت به گروه کنترل ،در درصد تفریخپذیری

بایســتی مورد توجه قرار گیرد .اسپری این

در مطالعاتـی کـه بـر روی تأثیـر تأخیـر

تخممرغها کاهش ایجاد نمــود ،اما ،بر وزن

فرآوردهها در هچری ،نــه تنها تأثیر آنها را

دریافت دان بر سـاختارهای ایمنی جوجه ها

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

انجام شـده اسـت ،غالبـاً تأثیراتی کـه تفاوت

گردیـده و بـه دان و آب دسترسـی پیـدا

گرادیـان حرارتـی خوانـده میشـود ،باعـث

زمـان تفریـخ در بیـن جوجههـای تحـت

میکنـد ،محاسـبه شـود .برخـی گزارشهـا

میگـردد کـه جوجههـای متعلـق بـه یـک

مطالعـه در یـک گـروه ،میتوانـد بـر نتایـج

نشـان دادهانـد کـه جوجههـای یـک روزهی

پارتـی نیـز ،بعضـاً با تفـاوت زمانی زیـادی از

تحقیـق بگـذارد نادیـده گرفته شـده اسـت.

متعلـق بـه یـک پارتـی ،بـه دلیل تفـاوت در

تخممـرغ خـارج شـوند .بـه مـوازات افزایش

در واقـع ،محققیـن پـس از تهیـهی تعدادی

زمان خـروج از تخ م مـرغ ،خصوصیات کام ً
ال

تنـوع در زمان خـروج جوجههـا از تخممرغ،

جوجـه از کارخانـهی جوجهکشـی ،آنهـا را

مشـابهی نداشـته و بنابراین کیفیت یکسانی

شـمار جوجههایـی کـه زمـان طوالنیتـری

بـه گروههـای مختلفـی ،شـامل گروههـای

نیـز نخواهنـد داشـت .ایـن تفـاوت میتواند

پـس از تفریـخ ،محـروم از آب و غـذا نگـه

دریافـت کننـدهی غـذا و گروههـای محـروم

محـدودهای بین  24تا  48سـاعت را شـامل

داشـته شـدهاند نیـز افزایـش مییابد .نشـان

از آن ،تقسـیم نمودهانـد ،در حالـی کـه

شـود و طبیعتـاً تأثیـر آن مـی توانـد عـدم

داده شـده اسـت کـه جوجههـای حاصـل

جوجههـای متعلـق به یـک گـروه میتوانند

یـک نواختـی در پاسـخ بـه واکسیناسـیون

از تخممرغهایـی کـه مـدت بیشتـری در

از نظـر زمان خـروج از تخممـرغ و در نتیجه

را بـه دنبـال داشـته باشـد .از آن جایـی

سـردخانه نگـهداری شـدهاند ،از کیفیـت

تأخیـری کـه پـس از آن تـا دریافـت غـذا و

کـه مـدت زمـان نگـهداری تخممرغهـا در

کمتـری برخـوردار هسـتند .مجموعـهی

آب تجربـه کردهانـد بـا یکدیگر فرق داشـته

سـردخانه بـر طـول دورهی انکوباسـیون

عوامـل گفتـه شـده موجـب گردیـد تـا در

باشـند .مطالعـات جدیدتـر بـر ایـن موضوع

آنهـا تأثیـر میگـذارد (توقـف بیشتـر=

مطالعـهای تأثیـر مجمـوع دو عامـل مـدت

تأکیـد دارنـد کـه زمـان محرومیـت از غـذا

انکوباسـیون طوالنیتـر) ،بنابرایـن مخلـوط

زمـان نگـهداری تخممرغهـای جوجهکشـی

بایسـتی از زمـان خـروج جوجـه از تخممرغ

کـردن تخممرغهـای متفـاوت از ایـن نظـر،

در سـردخانه و تأخیـری کـه بیـن زمـان

و سـاعاتی کـه در هچـری سـپری میکنـد

بـه علاوهی تفاوتـی کـه بـه طـور طبیعـی

خـروج جوجههـا از دسـتگاه جوجهکشـی و

تـا زمانـی کـه بـرای انتقـال آن بـه مزرعـه

ممکـن اسـت بیـن قسـمتهای مختلـف

دسترسـی آنهـا به دان و آب وجـود دارد ،بر

صـرف میشـود و جوجـه در سـالن مسـتقر

انکوباتـور وجـود داشـته باشـد و اصطالحـاً

کیفیـت جوجههـا ارزیابـی شـود .نتایـج این
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مطالعـه نشـان داد کـه تأخیـر در دسترسـی

از دسـت دادن وزن در دورهی محرومیـت
از غـذا میشـود و در عیـن حـال رشـد
جوجههـا پـس از دسترسـی بـه دان و آب
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جوجههـا بـه دان و آب ،پـس از تفریخ ،باعث

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

را نیـز در مقایسـه بـا جوجههایـی کـه بدون

عملکرد جوجههای خود و نیز پاسخ آن ها به

محدود شدن اســتفاده از آنتیبیوتیکها ،بر

تأخیـر تغذیه شـده بودند ،تضعیـف میکند.

واکســن های دریافتی ایجاد کنیم .امروزه ما

اهمیت مواد فوق افزوده خواهد شد .هر یک

همچنیـن غلظـت هورمـون ترییدوتیرونین

میدانیم که دسترسی جوجهها به غذا و آب،

از این مواد را ممکن است با اهداف خاصی به

در سـروم این جوجهها و سـرعت متابولیسم،

هر چه سریعتر پس از تفریخ و یا حتی پیش

جیرهها افزود .موادی مانند نوکلئوتیدها که به

بـا افزایـش تأخیـر در دسترسـی بـه غـذا و

از تفریخ و توسط تزریق داخل جنینی ،از چه

ویژه در خالل تکثیر سریع سلولهای مخاط

آب کاهـش مییابـد .نتایـج ایـن مطالعـه،

مزایا و حتی ضرورتی برای سالمت و عملکرد

دستگاه گوارش در ابتدای زندگی ،میتوانند

همچنیـن نشـان دهندهی تأثیـرات منفیای

مطلــوب آنهــا برخوردار اســت .همچنین

به ســنتز پروتئین کمک کنند و بتائین که

ی شـدن زمـان نگـهداری
بـود کـه طوالنـ 
تخممرغهـای نطفـهدار در سـردخانه و پیش
از ورود بـه دسـتگاه جوجهکشـی ،میتوانـد
بـر کیفیـت جوجههای حاصله داشـته باشـد
(.)7
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جوجههای تازه تفریــخ یافته را نمیتوان

میدانیم که پــس از اســتقرار جوجهها در

قادر است در استحکام و همبستگی سلولها

با ســادهانگاری ،جوجههای گوشتی کوچک

سالن ،الزم اســت ترکیبی خاص و متفاوت

در اپی تلیوم دستگاه گوارش نقش ایفا نماید،

به حســاب آورد و تنها تفاوت این جوجهها

از جیــرهی آغازین ،که تناســب بیشتری با

موادی هستند که میتوان از آنها به منظور

با جوجههای مسنتر را اندازهی آنها دانست.

وضعیت دســتگاه گوارش تکامــل نیافتهی

تحریک تکامل دیوارهی دســتگاه گوارش و

همــهی نیازمندیهــای ایــن جوجهها در

ایــن جوجهها و نیازمندیهــای آنها دارد،

کمک به استحکام و یک پارچگی آن استفاده

هفتــهی اول زندگی ،از احتیاجات مراقبت و

در اختیارشــان قرار داده شود .طیف وسیعی

کرد .دســت کاری و اصــاح میکروفلور ،از

پرورش گرفتــه تا خوراک و تغذیه ،برای این

از مــواد وجود دارند که میتــوان از آنها به

دیگــر اهدافی اســت که میتوانــد ضرورت

مقطع سنی منحصر به فرد است .اگرچه ،نیاز

عنــوان افزودنیهای غذایــی  ،در جیرههای

استفاده از برخی افزودنیها را به دان ایجاب

بــه تحقیقات بیشتر همــواره وجود خواهد

پیش آغازین استفاده نمود .کاربرد مواد فوق

نماید .پروبیوتیکها مهمترین این افزودنیها

داشت ،اما با به کارگیری صحیح همین میزان

به ویــژه در این مقطع ســنی که بافتهای

هســتند .کشــتهای میکروبی زنده مانند

دانشــی که در حال حاضــر از آن برخوردار

مختلف بدن در حال متکامل شدن هستند،

الکتوباســیلها ،به منظــور تأمین جمعیت

هســتیم ،میتوانیــم بهبود معنــیداری در

میتواند از مزایای فراوانی برخوردار باشــد .با

میکروبی مفید دســتگاه گــوارش و حذف

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند
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اختیار جمعیت میکروبی دستگاه گوارش قرار
.گیرند ممانعت مینماید

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

اسید هیومیك
مواد هیومیکی
دکتر توحید طلوعی

ی گروهــی از تركیبات
مــواد هیومیکــ 
پیچیدهی آلی شــامل اسی د هیومیك ،اسید
فولویــك ،نمكهای این اســیدها و موادی
اسفنجیشكل تحت عنوان هیومین هستند.
مــواد هیومیكی عمدتاً از مــواد آلی موجود
در خــاك طی فرآینــد هیومیفیكاســیون
تشــكیل میشــوند .هیومیفیكاســیون ،به
تبدیل طبیعی مواد آلــی به مواد هیومیكی
توســط میكرواُرگانیســمهای موجــود در
خاك اطالق میشــود و این فرایند بهکمک
میكروارگانیســمهای تجزیهكنندهــی قند،
نشاسته ،پروتئین ،ســلولز و دیگر تركیبات
كربنی موجود در مواد آلی آغاز میگردد.
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مواد آلی یا اُرگانیك در خاك به ســه فرم
متفاوت شــامل مواد گیاهی و حیوانی زنده،
مــواد گیاهی و حیوانی مرده و مواد گیاهی و
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حیوانی تجزیه شده یا همان مواد هیومیکی
حضور دارند؛ و مواد هیومیکی رایجترین شكل
کربن آلی در محیط طبیعی هستند .بیشتر
مواد هیومیکی بهصورت شیمیایی با تركیبات

غیرآلی تركیب میشوند و یكی از خصوصیات

را بر آن داشــت تا بهمطالعــهی اختصاصی

مهم آنها این است كه میتوانند با یونهای

هیوماتهــا و مزایای احتمالی آنها بر بهبود

فلزی ،مواد اكســیدشــده ،مــواد معدنی و

سالمت انســان و حیوان بپردازند .ترکیبات

مینرالهای ُرس تركیب شــده ،تــا آنها را

مختلفی از مواد هیومیکی شناســایی شــده

بهصورت اشكال محلول در آب و یا تركیبات

است كه در ادامه معرفی میگردند.

نامحلول در بیاورند .این ترکیبات ،همچنین

1ـ هومــوس  :این مــواد نوعــی از مواد

میتواننــد با مواد آلی از جملــه آركالینها،

هیومیکی هســتند كه به هیــچ وجه در آب

اسیدهای چرب و آفتكشها واكنش دهند.

قابل حل نیســتد .این مــواد دارای اندازهی

كشاورزان از هیومات برای تسهیل و افزایش

مولكولی بزرگــی هســتند و وزن مولكولی

ســرعت رویش گیاهان و بهبود رشد ریزوم

آنها شــاید به  30/000دالتون نیز برســد.

استفاده میكنند؛ زیرا این ترکیبات میتوانند

میزان اكسیژن این تركیب بسیار اندك است؛

قابلیت جابهجایی اكســیژن ،تنفس آسان و

بهطوری كه به  32الی  34درصد میرسد؛ در

توان اســتفادهی بهینه از مواد مغذی توسط

حالیكه میــزان نیتروژن موجود در آنها در

گیاه را بهبود دهند .این یافتهها ،دانشمندان

باالترین ســطح بوده و شاید به  4درصد نیز

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

برسد .عبارت هوموس به مواد یا ارگانیزمهای

این ترکیبات3 6 ،ـ 33درصد و نیتروژن آنها

 2000دالتون میباشد .محتوای اكسیژن این

حیوانی و گیاهی تجزیه شده در خاك اطالق

در حدود  4درصد تعیین شده است .بهعلت

ترکیبــات در باالترین حد (4 8ـ 45درصد) و

میشود .بهدلیل داشــتن وزن مولكولی باال،

داشــتن اندازهی مولكولی متوســط ،شــارژ

میزان نیتــروژن آنها در كمترین حد (كمتر

شــارژ الكتریكی منفی موجود در سطح این

الكتریكی منفی موجود در سطح آنها برای

از 4درصد) میباشد .بهعلت اندازهی كوچك

ترکیبات برای تجزیه نمودن ماكرومولكولها

تجزی ه نمودن ماكرومولكولها كافی اســت و

ملكولی ،بار الكتریكی منفی موجود در سطح

حتی در شــرایط  pHقلیایی ،كافی نیست؛

این امر در شرایط قلیایی ( pHباالی  )8روی

آنها برای پپتیزهكردن مولكولها كافی است و

بنابراین ،نقل و انتقــال و یا حركت آنها در

میدهــد؛ در نتیجه نقل و انتقال و یا تحرك

حتی در شرایط خنثی و یا اندكی بازی ،دارای

خاك چندان محسوس نمیباشد.

آنها در خاك با اســیدیتة خاک در ارتباط

تحرك كافی در خاك هستند.

2ـ اسیدهای هیومیك :اسیدهای هیومیك،

است.

4ـ اســید فنولیك  :تعریفی در ارتباط با
حاللیت این ترکیب ارائه نشده است؛ اما جزء

مواد هیومیكی هستند كه در شرایط اسیدی

3ـ اسید فولویك  :اســید فولویك در هر

(كمتر از )pH =2در آب حل نمیشــوند؛ اما

شــرایطی از نظر ســطح  pHدر آب محلول

در  pHقلیایــی حل میشــوند .این مواد در

اســت و در محلولهای رقیــق قلیایی حل

5ـ اســید هماتومالنیك  :نوعــی از مواد

محلولهای رقیق قلیایی ،محلول هســتند؛

میشود و حتی با اسیدیشدن جزئی محلول

هیومیکی است؛ كه در الكلهای کوتاه زنجیر

ولــی زمانی كه محلول اســیدی میشــود

نیز رســوب نمیکنــد؛ و بهعبارتی بهصورت

از قبیــل اتانول محلول اســت و دارای وزن

بهصــورت نامحلــول درمیآینــد .اندازهی

نامحلول در نمیآید .این ترکیب كوچكترین

مولكولی  5000الی  11000دالتون میباشد.

مولكولی این مواد متوسط و در حدود 5/000

انــدازهی مولكولــی را در بیــن ترکیبــات

6ـ هیومین :نوعی از مواد هیومیکی است؛

الی  10/000دالتون است .محتوای اكسیژن

هیومیکــی دارد؛ و وزن ملکولــی آن حدود

و در آب نامحلول میباشد؛ وزن مولكولی آن

تركیبات هیومیکی شناخته میشود.

نیز بیشتر از  70/000دالتون است
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گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

اسید هیومیك بهشکل افزایش فرم آروماتیكی

ســدیم بهعنوان یك الكترولیت غیرآلی برای

و كاهــش در مشــتقات پلیســاكاریدی و

حیوانــات ضــرورت دارد .هیومــات  ،نمك

اســیدهای هیومیك بهطور گســترده در

لیگنین میگردد .اســید هیومیك موجود در

ت كه در آن كلسیم ،سدیم،
اسیدهیومیك اس 

طبیعت وجود دارنــد؛ بهنحویکه ،در خاك،

پیت دارای مقادیر باالیی از گروههـــــــای

آلومنیوم و یا پتاســیم بــا هیدروژن تعویض

آبهای طبیعی ،رودخانهها ،رسوبات دریاها،

اكســیژنه شــده (OH,-C=0,O-CH3,-

شده است .زیســتفراهمی محصوالت اسید

پیت یا زغال سنگ ،زغالهای سیاهـقهوهای

 COOHدر فنولهــا) میباشــد و اســید

هیومیك عرضهشــده برحسب منشأ آنها و

و مواد طبیعی دیگری كه نتیجهی تغییرات

هیومیك اســتخراج شده از لئوناردیت (فرم

نوع خاك متفاوت میباشــد؛ بهطوریكه در

شــیمیایی و بیولوژیكی بقایای آلی گیاهان و

بســیار اكسیدشــدهی مواد آلی) و لیگنیت

میسل-آر  ،که
بررسی  ،نمونهای از محصول ُه ُ

حیوانات هستند ،یافت میشوند.

دارای مقادیر پائینی از تركیبات شــبهقندی

حاوی 73درصد اســیدهیومیك است؛ دارای

پیــت یک خاك آلی اســت كه در نتیجه

و پلیاتر است؛ ولی ســاختارهای آروماتیك

گروههای آلی و بیواكتیو زیر نشان داده شده

تجزیهی ناكامل گیاهان مردابی در شــرایط

در همــه انواع وجود دارند .ویژگی فیزیكی -

است:

حضور رطوبت باال ایجاد میشود.

شــیمیایی مواد هیومیكی سبک (دارای وزن

ساختار شیمیایی اسید هیومیك
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اسید هیومیك در پیت ،که در گذشتههای

ملکولی کم) مسئول بروز برخی عملکردهای

باستانی بهخاطر خواص درمانیاش شناخته

بیولوژیــک این ترکیبــات از جمله خاصیت

شده بود؛ دارای ویژگیهای درمانی متعددی

ضدویروسی ،اثر ضدباكتریایی ،اثر ضدجهشی

از قبیل خــواص ضدالتهابی ،ضدویروســی،

و اثر ضدالتهابی در نظر گرفته میشود.

3/32 )aدرصــد كربونیل ،كربوكســیل و
گروههای كوئینون.
 28/1 )bدرصــد فنول هیدروكســیل و
گروههای نیتروژندار آروماتیك.
7/78 )cدرصــد گروههــای آروماتیك و
هتروسیكلیك.
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اســتروژنیك و فعالیت باالی اتصال به فلزات

محلــول اســید هیومیــك بــه دو فرم

سنگین میباشد .از پلیمریزاسیون اكسیداتیو

هیوماتپتاســیم و یا هیوماتســدیم وجود

دی فنولهای  Pو  ،Oنیز اســید هیومیك

دارد و بهبیان دیگر هیومیكاســید فقط در

مصنوعی تولید میشــود؛ كه خواص درمانی

شرایط قلیایی محلول است .هیومات پتاسیم

 16/06 )eدرصد گروههای متیل و متیلن.

مشابه با اسید هیومیك طبیعی را دارد.

فــرم انتخابی برای مصرف در خاك اســت،

كل گروههای آلی و بیواكتیو فوق در نمونة

شــكل و تركیب مولكولی اسید هیومیك

زیرا ســدیم مازاد ،بهنــدرت در خاک مورد

هیومات مذكور ،به حدود  83الی  94درصد

بســتگی به ســن و منشــأ آن دارد .در كل،

نیاز میباشــد؛ ولی برای مصــرف حیوانی،

میرســند .فعالیت گروههای مذكور بهروش

افزایش سن خاك منج ر به تغییر در ساختار

هیوماتسدیم ،انتخابی است ،چرا كه حضور

عیار ســنجی زیســتی بیانگر این است كه

 44/7 )dدرصد كربنهای آروماتیك دارای
پروتون اضافی.

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

گروههای آلــی موجود در هیومات با ســلولهای گیاهی و یا حیوانی

(هیومیك ،فولویــك ،اولمیك و اســیدهای هیوماتومالنیك)663/3 ،

اتصال پیدا میكنند.

میلیگرم اكسیدسیلیســیوم بهعنوان حامل  50 ،میلیگرم منگنز60 ،

در مطالعهای كه توســط شركت اینورمات در ســال  2002انجام

میلیگرم روی 60 ،میلیگرم آهن 5 ،میلیگرم مس 0/2 ،میلیگرم کبالت،

پذیرفت؛ مواد اســید هیومیكی حــاوی 7/1درصد پروتئینخام8/33 ،

 1میلیگرم ید 0/5 ،میلیگرم ســلنیوم و آلومینیوم ،ســدیم ،پتاسیم،

درصد خاكســتر12/5 ،درصد فیبر خام 51/2 ،درصــد كربوهیدرات،

منیزیم و فسفر در مقادیر كم نشان داده شده است.

1/14درصد نیتروژن 8/6 ،درصد رطوبت 48 ،ـ  42درصد اسیدهیومیك

بنابرایــن هیوماتهــا در نقاط مختلف جهان وجــود دارند؛ و تنوع

و 12درصد اســید فولویك نشان داده شدند .بسیاری از مطالعات دیگر

تركیب آنها مشابه نفت خام است .این مواد جزء كربوهیدراتها هستند

نشــان دادند كه تركیبات اسیدهیومیك برحســب شركت تولیدی و

و حاوی ســاختارهای آروماتیك و چندحلقوی ،گروههای كربوكسیل،

همچنین منبع یا نوع خاك مورد استفاده ترکیب متفاوتی دارند .برای

نیتروژن RNA ،و  DNAمیباشــند؛ همچنین ،دارای تعداد فراوانی

مثال ،در مطالعه ای فراورده ی اســیدهیومیك مــورد نظر به ازاء هر

جایگا ه اتصال هیدروژن فعال هستند كه آنها را از نظر شیمیایی بسیار

كیلوگرم دارای 160میلیگرم اســیدهای پلیهیدروكســی پلیمریك

واكنشپذیر میسازد (شکل .)1-1

52
شکل شمارهی  :1-1اسید هیومیک

پیک مهر شماره پنجم بهــار95

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

استفاده از یاورهای تنظیمکنندهی ایمنی در ساختار واکسنها
دکتر اوستا صدر زاده

تعدیل کننده ها یا تنظیمکنندههای ایمنی ،به طورکلی برای دســتکاری فارماکولوژیک فعالیتهای دستگاه ایمنی به کار گرفته
میشوند .اگر سازوکار آسیب ایجاد شده توسط یک عامل بیماریزا به خوبی شناخته شود ،آنگاه میتوان از یک عامل تنظیمکنندهی
خ ایمنی محافظت کننده باشد ،حتی به طور انتخابی برای افزایش کارآیی واکسن استفاده نمود .تنظیم
ایمنی ،که قادر به ایجاد پاس 
راهبردی ایمنی ممکن اســت در نتیجهی تنظیم عمومی درون دستگاه ایمنی صورت پذیرد ،اما در بیشتر مواقع این عمل ،حاصل
فعالیت هماهنگ سیتوکینهای مختلفی است که بر جنبههای خاصی از عملکرد دستگاه ایمنی ،نقش افزایش دهنده و یا کاهش
دهنده دارند .عالوه بر آن ،ایزوتیپ  IgGو دیگر ایمونوگلوبولینها و میزانی از ایمنی با واسطهی سلولی که بایستی وارد عمل شود
را نیز تعیین میکنند.
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پاسخ ایمنی هرگز به طور کامل به سمت یک مسیر خاص متمایل

میتوانند در واکسیناســیون به عنوان یاور مورد اســتفاده قرار گیرند،

نمیشود .نمکهای آلومینیوم و اندوتوکسینهای باکتریایی یا مشتقات

شــبکهی ســیتوکینها را به گونهای تنظیم و یا تعدیل میکنند ،که

آنها ،بیشترین نقش را به ترتیب در چرخش دستگاه ایمنی به سمت

تأثیــرات تقویت کنندگی مورد نظر را بر عملکرد دســتگاه ایمنی ابراز

پاســخ هومورال و با واسطهی سلولی ایفا میکنند .علم به این موضوع

نمایند.
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که ،تنظیم کنندههای مختلف دســتگاه ایمنی از چه مسیرهایی تأثیر

تجربیات با ارزشــی در مورد اســتفاده از مواد شیمیایی مختلف به

خود را بر این دســتگاه اعمال میکننــد ،میتواند به منظور باال بردن

عنوان تنظیم کنندهی ایمنی ،به همراه واکسنها ،وجود دارد .این مواد

اثرات آنها بر دســتگاه ایمنی ،به گونــهای که برای یک پادگن خاص

در حقیقت نقش یاور را برای واکسنهای فوق ایفا میکنند.

مورد نظر اســت ،به کار گرفته شــود .در این مسیر ،بیشتر موادی که

در مطالعــهای که بر روی یک ترکیب شــیمیایی بــا نام اختصاری

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

 S - 28828انجــام گرفتــه ( ،)1این ماده

تیمــوس را به دنبال داشــته اســت .ارتقاء

مطالعاتی که نشان دهندهی تأثیر هورمون

توانسته اســت با دوز  5میلیگرم به ازای هر

پاســخ پرولیفراتیولمفوســیتهای خون به

رشــد پســتانداران بر جمعیت سلولهای T

کیلوگــرم وزن بدن ،هنگامی کــه به عنوان

میتوژنهای ســلول  Tنیــز از دیگر تأثیرات

آنها هستند و در عین حال قابلیت آن را به

یــاور و در ترکیــب با یک واکســن تخفیف

مشاهده شــدهی مربوط به هورمون رشد در

عنوان یاور در جوندگان و گاو نشان میدهند،

حــدت یافتهی پنوموویروس مصرف شــود،

جوجههاست .افزایش ســلولهای  Tکمک

زمینهساز شکلگیری این فرضیه شدند ،که

تأثیرات مفیدی بــروز دهد .مصرف این ماده

کننده ( )CD4+و سیتوتوکســیک ()CD8+

ممکن است بتوان از هورمون رشد پستانداران

در بوقلمونها ،از عوارض جانبی واکسن فوق،

و همچنین افزایش نســبت ســلولهای T

بــرای تاثیر بر ســلولهای  Tپرنــدگان نیز

نســبت به گروه کنترل به میزان معنیداری

کمک کننده به سلولهای  Tسیتوتوکسیک،

استفاده نمود.

کاســته اســت .در عین حــال ،گروهی که

پیشــنهاد میکند که هورمون رشد ،نقشی

از آن جا که ســلولهای مســئول ایجاد

مــادهی  S - 28828را به همراه واکســن

قــوی در تنظیم یا افزایش عملکرد ایمنی در

محافظــت در کوکســیدیوز پرنــدگان ،در

دریافــت نمود ،پس از چالش با ویروس حاد،

ماکیان دارد.

وهلهی اول ســلولهای  Tهستند ،احتمال

نشــانههای بالینی کمتری بــروز داد که این
تفاوت نســبت به گروه کنترل معنیدار بود.
مکانیســم تأثیر مادهی فوق به توانایی آن در
تولید سیتوکینها مربوط میشود.
مدتها پیش نشــان داده شــده است که
هورمونهــای هیپوفیز ،از جملــه هورمون
رشــد ،عالوه بر کنتــرل فرایندهای رشــد
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میتوانند بــر عملکردهای دســتگاه ایمنی
هــم نقش تنظیمکنندگی داشــته باشــند.

شده بود اســتفاده از هورمون رشد نوترکیب
ماکیان ،موجب افزایش وزن تیموس گردیده
و تحریک بلوغ لمفوســیتهای رســیده از
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در جوجههایــی که هیپوفیز آنها برداشــته

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند
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استفاده از ســوماتوتروپین نوترکیب گاوی،

وجــود دارد ،خصوصیــات فیزیکی متفاوتی

داده شده است که [بتا] 1و1 / 3و -6گلوکان

به عنوان یاور همراه واکســن کوکســیدیوز،

به آنها بخشیده اســت .این تفاوت ،به بروز

خالص شــدهی مخمر تاثیرات باکتری کشی

مطرح گردیدهاست .مجموعهی عوامل فوق،

ِ
بیولوژیک متفاوت این ترکیبات
فعالیتهای

داشــته ،تحریک کنندهی فاگوسیتوز است

انگیــزهای برای تعــدادی از محققین فراهم

در حیوانــات انجامیده اســت (8و .)7به نظر

و فعالیتهــای آنتیاکســیداتیو را موجــب

نمود تــا تأثیر این مــاده را به عنــوان یاور

میرســد که تأثیرات تنظیمکنندگی ایمنی

میگردد (.)13

همراه واکســن کوکســیدیوز ،برکارآیی این

در بتاگلوکانها به افزایش فعالیت ماکروفاژها

برخــی مطالعات بر روی ایــن بتاگلوکان

واکسن مطالعه کنند .در مطالعهای ،استفاده

و نوتروفیلها مربوط باشــد (11و10و .)9در

پیشنهاد نمودهاند که مادهی فوق را میتوان

از هورمون رشــد نوترکیــب گاوی به همراه

بین بتاگلوکانهای مختلف [بتا] 1و1 / 3و-6

جانشینی برای آنتیبیوتیکها به حساب آورد

واکسن زندهی کوکسیدیوز توانسته است به

گلوکان به دســت آمده از دیوارهی ســلولی

( .)14در مطالعهای کــه بر روی جوجههای

عنوان یک تنظیم کنندهی ایمنی عمل کرده

مخمرها ،به عنوان یک تنظیمکنندهی مهم

گوشــتی صورت گرفته ( ،)15نشــان داده

و تاثیرات مفیدی در پی داشته باشد .در این

عملکردهای دســتگاه ایمنی مورد توجه قرار

شده است که مکانیسم تاثیر بتاگلوکان فوق

مطالعه ،تأثیر هورمون رشــد نوترکیب گاوی

گرفته اســت .تاثیرات مثبت این بتاگلوکان

اثر بر روی ســیتوکینهایی اســت که تاثیر

در دوزهای  0/045و  0/09میلیگرم به ازای

در افزایش توان محافظتکنندگی دســتگاه

تنظیمکنندگی مهمی بر عملکردهای ایمنی

هر جوجه و به روش تزریق زیرجلدی در تنها

ایمنی ،متعاقــب افزودن آن بــه جیرههای

دارند .این ســیتوکینها شــامل اینترلوکین

 1روزگی و یا 1و 3روزگی ،بر روی گونههای

غذایــی پســتانداران ،ماهیهــا و پرندگان

1و ،2اینترفرون گاما و فاکتور نکروز کنندهی

مختلف ایمریا یکسان نبوده است.

مکررا ً گزارش گردیده اســت ( .)12تجربیات

تومور آلفا ،بودند.
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بتاگلــوکان اســتخراج شــده از دیوارهی

مختلفــی در مورد روش مصــرف بتاگلوکان

در این مطالعه میزان گلبولین پالســمای

ســلولی مخمرها ،باکتریهــا و قارچها ،در

فــوق ،اعم از خوراکی یا تزریقی ،در دســت

خون محیطی IgG ،ســروم و  IgAترشحی

برخــی از حیوانات و همچنین طیور تأثیرات

اســت .در هر دو روش ،بتاگلوکان به دست

در رودهها نیز به عنوان شــاخصهای داللت

تنظیمکنندگــی ایمنی نشــان داده اســت

آمــده از مخمر ،عملکرد ایمنــی را از طریق

کننده بر پاســخ ایمنی ،اندازهگیری شــدند

(6و5و4و3و .)2تفاوتهایــی کــه در وزن

فعال کردن ماکروفاژها ،بهبود بخشیده است.

تا مناســبترین مقدار بتاگلوکان مورد نظر،

ملکولی ،شــاخههای جانبی ،ترکیب ،پیوند

در مورد طیور ،بیشتر این تمایل وجود دارد

به شــکل مکمل مصرفی تعیین گردد .نتایج

و اتصــاالت بیــن ملکولــی بتاگلوکانهای

کــه از فرآوردهی فــوق در قالب مکملهای

نشان داد که بیشترین بازده رشد جوجههای

مختلــف ،در گونههــای مختلــف گیاهان

غذایی افزودنی به دان اســتفاده شود .نشان

گوشــتی تحت مطالعه و باالترین پاسخهای

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

بتاگلوکان بــه ازای هر کیلوگرم به دســت

ماکیــان به عنــوان یاور همــراه یک پادگن

مطالعهای الصــاق ژن کدکنندهی اینترفرون

میآید .در کنار مصرف مــوادی که محرک

(گلبول قرمز گوسفند) با نتایج مطلوبی همراه

گاما به ژنوم یک واکسن نوترکیب برونشیت

تولید ســیتوکینهای مختلف در بدن طیور

بوده اســت .در این مطالعه ،محققین ابتدا به

عفونی ،بــر پایهی ویروس آبلهی ماکیـــان

هســتند و از این مسیر به عنوان یک کمک

یک گروه جوجه ،گلبولهای قرمز گوســفند

( )rFPV-IBVS1-ChIFNγتوانسته است با

کننده به دســتگاه ایمنی عمــل میکنند،

را بدون ترکیــب با اینترفــرون گاما تزریق

تحریک تولید اینترفرون گاما در بدن پرندهی

میتوان به طور مستقیم از خود سیتوکینها

نمودند .در گــروه دوم ترکیبی از گلبولهای

واکســینه شــده ،نه تنها بر توان ایمنیزایی

هم به عنوان یاور همراه واکسن استفاده نمود

قرمز گوســفند و اینترفــرون گامای ماکیان

محافظتکننــدهی واکســن بیافزاید ،بلکه

و بدین ترتیب از محاســن آنهــا ،به عنوان

تزریق شد .ســه هفتهی بعد ،مجددا ً هر دو

عوارض بعضــاً منفی این نوع از واکســنها،

تقویتکننــده و تنظیمکنندهی فعالیتهای

گروه با گلبول قرمز گوســفند تزریق شدند.

ماننــد مداخله در وزنگیــری طبیعی پرنده

ایمنی ،بهره جست .استفاده از سیتوکینها ،به

سروم جوجهها در هر دو گروه به طور هفتگی

را نیــز رفع کنــد ( .)16در حقیقت این نوع

عنوان تنظیمکنندهی ایمنی ،به ویژه در مورد

اســتخراج و پادتنهــای تولید شــده علیه

واکســن ،به جای دارابودن مقدار مشخصی

طیور ،به دلیل پیشرفتهای چشمگیری که

گلبولهای قرمز گوسفند اندازهگیری گردید.

یــاور ،دارای ژن تولیدکننــدهی آن در بدن

اخیــرا ً در فنآوری کلون کردن ژنها صورت

در گروهی که اینترفرون گاما به عنوان یاور به

پرنده است .مطالعاتی نیز وجود دارند که در

گرفته ،امروزه عملیتر از گذشته است .کلون

همراه گلبولهای قرمز گوسفند تزریق شده

آنها به جای استفادهی مستقیم از اینترفرون

کردن ژنهای متعدد مربوط به سیتوکینها و

بود  3تفاوت مهم با گروه کنترل مشاهده شد.

گامــا ،از اینترلوکین  ،18کــه به عنوان یک

استفاده از وکتورهای زنده که میتوان DNA

اوالً پاســخ پادتن اولیه و ثانویه ( )IgGتولید

تولیدکننــدهی اینترفــرون گاما شــناخته

مــورد نظر را به آنها ارائه نمود ،نوید تحولی

شده علیه گلبولهای قرمز گوسفند ،در گروه

میشود ،اســتفاده گردیده است .اینترلوکین

عظیم در ســاخت یاورهای همراه واکسن را

دریافت کنندهی اینترفرون گاما بیش از گروه

 18و اینترلوکیــن  12هــر دو خصوصیات

میدهد .بــه دالیل گفته شــده ،تحقیقات

کنترل بود .ثانیاً در گــروه دریافت کنندهی

مشترکی دارند و هر دو سیتوکینهای تولید

متعددی بر روی تعیین ســیتوکینهایی که

اینترفرون گاما ،نســبت به گروه کنترل ،دوز

کنندهی اینترفرون گاما به شــمار میروند.

میتواننــد بیشترین تاثیر مورد انتظار را ،به

موثر پادگن ،برای برانگیختگی پاسخ پادتن،

اینترلوکین  18یک مــادهی برقرارکنندهی

عنوان یاور همراه واکســن ارائه دهند ،انجام

بــه میزان یک دهم کاهش نشــان داد .ثالثاً

ارتباط بین پاســخهای ایمنی ذاتی و ایمنی

گرفته و یا در حال اجراست.

مصرف اینترفرون گاما ،نســبت پرندگانی را

اختصاصی است ( .)17اینترلوکین  18نه تنها
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ایمنــی ،متعاقــب مصــرف  50میلیگــرم

در مطالعهای استفاده از اینترفرون گامای

که به پادگن پاســخ دادنــد ،افزایش داد .در

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

زمان القاء سمیت سلولی را کاهش داده ،بلکه
پاسخهای لمفوپرولیفراتیو اختصاصی پادگن
و آزادســازی اینترفرون گامــا را نیز افزایش
میدهد .بنابراین اینترلوکین  18یک ملکول
یاور قدرتمند اســت که میتواند توســعهی
ایمنی اختصاصــی به پادگــن و در نتیجه،
کارآیــی واکســن را افزایش دهــد .راههای
مختلفی برای تولید فــراوان اینترلوکین 18
تجربه شده اســت .منظور اصلی همهی این
راهها تولیــد صنعتی این مادهی ارزشــمند
و عرضــهی تجــاری آن برای اســتفادهی
کارخانههای واکسن سازی است .در بیشتر
این روشها از باکتری برای تولید اینترلوکین
 18نوترکیب ماکیان ،اســتفاده شــده است.
نشــان داده شده اســت که اینترلوکین 18
ماکیان ،که توسط باکتری تولید میشود ،قادر
است ساخت اینترفرون گاما را در کشتهای
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ســلولهای طحــال ماکیان القــاء نموده و
پرولیفراســیون ســلولهای ) CD4+ ( T
و

را نیز موجــب گــردد ( .)18در مطالعهای،
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اینترلوکین  18خالص ماکیان ،که به صورت
نوترکیب ،توسط اشریشــیاکلی تولید شده،
توانسته است پاسخ پادتن به توکسوئید آلفا،
تولید شده توسط کلستریدیوم پرفرنجنس و

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

پادگنهای ویروس بیماری نیوکاســل را ،در
جوجههای  SPFواکســینه شــده ،به قدری
افزایش دهد که با یاورهای معروفی مانند ژل
آلومینیوم یا میگلیول /کیتوزان قابل مقایسه
باشد .واکسیناسیون جوجههای  SPFبا یک
واکســن نوترکیب بیان کنندهی پادگنهای
 H5و  H7ویروس آنفلوآنزای پرندگان ،که بر
پایهی ویروس آبلهی ماکیان ســاخته شده و
ژنوم کد کنندهی اینترلوکین  18ماکیان نیز
به آن متصل گردیده بود (rFPV-H5-H7-

)IL18توانست ه است ،پس از چالش با ویروس
آنفلوآنــزای  ،H5در جوجههای واکســینه،
 ٪100محافظت ایجاد کند .حضور ژنوم کد
کنندهی اینترلوکین  18در واکسن فوق ،به
افزایش معنیدار پرولیفراسیون لمفوسیتها،
که شــاخصی برای برانگیختگی پاسخ ایمنی
ســلولی اســت ،نیز انجامیده است ( .)19در
تحقیقی جدیدتر ،تاثیــرات تقویتکنندگی
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ایمنی اینترلوکین  ،18در شــرایط درونتن
و برونتــن ،مورد مطالعه قرار گرفته اســت.

یوکاریوتیــک و پروکاریوتیــک ،بــرای بیان
اینترلوکیــن 18ماکیان به کار رفته اســت.
نتایج این مطالعه نشان داد که هر دو سیستم
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در این مطالعه دو سیســتم بیــان کنندهی
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میتوانند بیان  mRNAمربوط به اینترفرون

محافظت کنندگی بیشتــری بروز میدهد.

(23و21و ،)22به منظور بهبود پاسخ ایمنی

گاما را در سلولهای طحال جوجهها افزایش

به همین دلیل اســت که روشهای مختلف

به پادگنهای ارائه شــده به سطوح مخاطی

دهند .این اتفاق در نهایت به افزایش ساخت

واکسیناسیون ،برای این بیماریها ،از کارآیی

بینــی و چشــم ،در ماکیان ،مــورد مطالعه

نیتریک اکساید توســط ماکروفاژها انجامید.

یکســانی برخوردار نیستند .روشهایی مانند

قرار گرفتهاند .کیتوزان یک پلی ســاکارید

واکسیناسیون با واکســن بیماری نیوکاسل

اســپری و قطرهی بینی و چشمی ،به دلیل

کاتیونیک ســازگار زیستی است که از تکرار

هنگامــی که با سیســتمهای بیان کنندهی

آن که ویروسهای زندهی متمایل به دستگاه

واحدهــای  Nاســتیل  Dگلوکوزامین و D

اینترلوکین  18توام گردید ،افزایش پاســخ

تنفس (ذرات پادگن) را به شکل موثرتری بر

گلوکوزامین تشکیل شده و از دِاستیالسیون

پادتــن ضد ویروس بیماری نیوکاســل را در

سطوح مخاطی ،که سلولهای هدف آنها به

ناقص کیتین اســتخراج شده از حشرات و یا

پی داشت .افزایش پرولیفراسیون سلولهای

شمار میروند ،قرار میدهند ،ایمنی موضعی

صدف ســخت پوستان به دست میآید .انواع

تک هســتهای خــون محیطــی و افزایش

کارآمدتری ایجاد نموده و تاثیرات محافظت

مختلفی از کیتوزان بر حســب وزن ملکولی

نســبت ســلولهای  CD8+به  ، CD4+در

کنندگــی بیشتری اعمــال میکنند .اما در

آنها وجــود دارد .خصوصیــات کیتوزان را

مقایسه با گروه کنترل ،از دیگر نتایج دریافت

ایــن راه موانعی نیز وجــود دارد که به طور

میتوان بر اساس درجهی دِاستیالسیون آن

سیستمهای فوق در این مطالعه بود.

طبیعی از کارآیی واکسیناســیون میکاهد.

تغییر داد
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برای موادی که میتواننــد به عنوان یاور

انتشــار محدود پادگنها از سد مخاطی ،بقاء

( .)24عملکرد آمینی کیتوزان در محلول

همراه واکسن اســتفاده شوند ،مکانیسمهای

کوتاه مــدت پادگنها در محوطهی بینی ،به

و طبیعت پلی کاتیونیک حاصل از آن باعث

دیگری نیز مطرح گردیده است ،که مواد فوق

دلیل مکانیسم پاکسازی سیستم موکوسی-

میشود که به آســانی به سطوح با بار منفی

از آن طریق موجب تقویت دستگاه ایمنی شده

مژهای و عدم پایداری پادگنها در دســتگاه

مانند ســطوح مخاطی و پروتئینها متصل

و افزایش کارآیی واکسن را باعث میگردند.

گوارش ،اصلیترین عواملی هستند که کاهش

شود .مطالعات متعددی که در موش و انسان

برای مثــال همانطور کــه میدانیم ایمنی

کارآیی واکسنها در سطوح مخاطی را موجب

انجام شدهاند ،نشــان دادهاند که کیتوزان و

موضعی ،برای محافظت در برابر بســیاری از

میگردند .در این بین شماری از ترکیبات ،که

مشتقات محلول آن ،به عنوان عوامل افزایش

ی ایفا میکند.
عوامل بیماریزا ،نقــش حیات 

میتوانند نقش یاور را در سطوح مخاطی ایفا

دهندهی جذب ،ارائهی پادگنهای آبدوست

بنابراین واکسیناســیون در برابر این عوامل

کنند ،مانند توکسین ُکلرا ،توکسین مقاوم در

مانند پپتیدها ،داروهای پروتئینی و هپارین

بیماریزا ،به هــر میزان که به تقویت ایمنی

برابر حرارت اشریشیاکلی ( ،)20و توالیای از

را به بینی و پرورال بهبود میبخشــند (.)25

موضعی کمک کند ،بــه همان میزان ،نقش

 DNAکه نقش تحریک کنندگی ایمنی دارد

در این مدلهــا ،تأثیری که کیتوزان بر روی

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

افزایش جذب داشته است به بازشدن اتصاالت

است که اســتفادهی توأم کیتوزان با پادگن

واکسیناســیون در جوجههای یک روزه و به

محکم بین سلولها مربوط بوده است .بدین

میتواند پرولیفراسیون سلولهایی از طحال

روش قطــرهی چشــمی -بینی انجام شــد.

ترتیب ،انتقال بین سلولی ملکولهای بزرگ

ن موردنظر اختصاصی هستند را
که برای پادگ 

نتایج این مطالعه نشــان داد کــه کیتوزان

دارو بهتر صــورت میگیــرد .در عین حال

افزایش دهد و تولید سیتوکینهای مختلفی

میتواند پاســخ ایمنی با واســطهی سلولی

کیتوزان با کند کردن پاکسازی انجام شده

ماننــد اینترلوکین  5و  4موش و اینترلوکین

اختصاصــی به پادگــن را در طحال افزایش

توسط سیســتم موکوســی -مژهای ،تماس

 4رت را القا نماید(29و .)28اولین مطالعهی

دهد .همچنین نشــان داده شــد که پاسخ

ن با مخاط را بــرای مدت طوالنیتری
پادگــ 

انجام شده در مورد تأثیرات کیتوزان در طیور

ایمنی ســلولی محیطی ،در صورت استفاده

امکانپذیر نموده و دسترسی زیستی داروها

به استفادهی توأم آن با یک واکسن غیرفعال

از کیتوزان ،زودتر و قویتر ظاهر میشود .از

و پادگنهــا را افزایش میدهــد .در موش،

شــدهی بیماری نیوکاســل به روش داخل

سوی دیگر ،در این مطالعه ،کیتوزان بر پاسخ

محلولهای کیتوزان توانســتهاند هم پاسخ

عضالنی در سال  2005مربوط میشود (.)30

ایمنی هومورال (پاســخ پادتــن) در جریان

ایمنــی هومورال و هــم پادتنهای موضعی

نتایج این مطالعه ،افزایــش ایمنی هومورال

عمومی خون ،اشک و دستگاه گوارش تأثیری

را ،به دنبال دریافت واکســن از طریق بینی

اختصاصی به ویروس بیماری نیوکاسل را در

نشان نداد .محققین از یافتههای خود چنین

و یــا تنفــس ذرات آن ،افزایــش دهند .در

اثر مصرف کیتوزان نشان داد .تا همین اواخر

نتیجهگیری نمودند که استفاده از کیتوزان،

این مدل ،مشــتقات کیتوزان در فعالسازی

هیچ مطالعهای در خصوص تأثیر کیتوزان بر

در روشهای واکسیناسیونی که واکسنهای

محتوای سیستم ایمنی غیراختصاصی مانند

کارآیی واکسنهای زنده در طیور منتشر نشده

زنده را به ســطوح مخاطی ارائه میدهند ،از

ماکروفاژها و سلولهای کشندهی طبیعی نیز

بود تا این که در سال  2010مطالعهای در این

طریق افزایش ایمنی با واســطهی سلولی ،با

موفق بود و توانســت با شکلدهی «پیامهای

مورد انتشار یافت ( .)25در این تحقیق از یک

تأثیرات امیدبخشی همراه است.

خطر» در برابر باکتریها ،قارچها و تومورها،

واکسن زندهی ویسروتروپ بیماری نیوکاسل

ایمنی ایجاد کند (27و .)26نشان داده شده

به همراه هیدروکلریدکیتوزان استفاده گردید.
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