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چکیده
این آزمایش جهت بررسی تاثیر سطوح مختلف مصرفی تفاله گوجه فرنگی بر سیستم ایمنی مرغان تخم گذار انجام گرفت .آزمایش در
قالب طرح کامال تصادفی با تعداد  150قطعه مرغ تخم گذار سویهیهای الین ( )W-36از سن  73-81هفتگی در  6تیمار ،هر تیمار شامل
 5تکرار و در هر تکرار 5قطعه مرغ در هر قفس انجام گردید .جیرههای آزمایشی به ترتیب حاوی  8 ،6 ،4 ،2 ،0و  10درصد تفاله گوجه
فرنگی بودند .در هفته ششم آزمایش به ازای هر تکرار آزمایشی بر روی دو قطعه مرغ تزریق سرم گلبول قرمز گوسفندی انجام گردید.
 10روز بعد خونگیری انجام شد .نمونههای خون گرفته شده برای آزمایش تیتر آنتی بادی بر علیه گلبولهای قرمز گوسفند ،IgG ،SRBC
 IgMو نسبت هتروفیل به لمفوسیت به آزمایشگاه فرستاده شدند .نتایج حاصله نشان داد که استفاده از سطوح تفاله گوجه فرنگی در سطح 6
درصد تاثیر معنی داری را بر تیتر آنتی بادی علیه گلبول قرمز گوسفند  SRBCو  IgGداشت .همچنین نسبت هتروفیل به لمفوسیت در تیمار
 2و  5نسبت به تیمار شاهد معنی دار گردید.
نتایج نشان داد که استفاده از تفاله گوجه فرنگی میتواند باعث بهبود سیستم ایمنی مرغهای تخم گذار گردد.
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مقدمه
تفاله گوجه فرنگی محصول فرعی کارخانجات رب گوجه فرنگی و سس گوجه فرنگی میباشد .در ایران
ساالنه حدود  8100تن تفاله گوجه فرنگی مرطوب توسط کارخانجات تولید میشود که این مقدار در صورتی که
درست بهره برداری نشود میتواند مشکالت محیطی مهمی را ایجاد کند (پیر محمدی و همکاران .)2006
از هر  1000کیلو گرم گوجه فرنگی تازه حدود  150الی  300کیلوگرم تفاله گوجه فرنگی مرطوب بسته به نوع
دستگاهها و عمل آوری بدست میآید ( .)Persia, 2003خواص غذایی تفاله گوجه فرنگی به طور قابل مالحظهای
به نوع عمل آوری ،واریته گوجه و نحوه خشک کردن آن بستگی دارد (.)Persia, 2003
تفاله گوجه فرنگی سرشار از ویتامینهای  A,E,Cو همچنین دارای رنگدانههایی از جمله بتا کاروتن و لیکوپن
میباشد (.)Goula, 2006
لیکوپن یک آنتی اکسیدان قوی بوده و باعث کاهش صدمات اکسیداتیو به  DNAو در نیتجه کاهش سرطانها
از جمله سرطان پروستات و سینه میشود (.)Olson, 2008
با توجه به خواص آنتی اکسیدانی لیکوپن ،مطالب علمی قابل توجه و تحقیقات کلینیکی ،ارتباط بین مصرف
لیکوپن و سالمتی عمومی اختصاص داده شده است .تحقیقات اخیر اشاره به برخی بهبودهایی در بیماریهای قلب
و عروق ،سرطان ،دیابت ،پوکی استخوان و همچنین ناباروری در مردان دارد (.)Giovannucci, 2002
امروزه با توجه به نقش مهم ویتامین  Aدر مبارزه با عوامل عفونی به آن ویتامین ضد عفونت گفته میشود .در
برخی گونهها ،نشان داده شده که کمبود ویتامین  ،Aبا پایین بودن ایمینوگلوبولینها همراه میباشد .معهذا وظیفه
واقعی این ویتامین در تشکیل چنین پروتئینهای مهم ،شناخته نشده است (صوفی سیاوش.)1385 ،
در تحقیقی که  Olsonو همکاران در سال  2008بر روی اثر لیکوپن و عملکرد ایمنی مرغهای تخم گذار
انجام دادند نشان داده شد که استفاده از لیکوپن تاثیری بر ایمنی مرغهای تخم گذار ندارد اما مقدار لیکوپن زرده
افزایش پیدا کرده که به دنبال آن باعث مصرف لیکوپن از طریق تخم مرغ توسط مصرف کننده شده که خود نیز
در جلوگیری از برخی سرطانها از جمله سرطان پروستات نقش دارد.
در تحقیقی دیگر ( )Hoffmann, 1991که بر روی بتا کاروتن و لیکوپن و پاسخ ایمنی انجام داده بود نشان
داد که استفاده از لیکوپن باعث بهبود پاسخ ایمنی لمفوسیتها  Tو  Bمیگردد .همچنین  Lingen, 1958نشان داد
تاثیر لیکوپن بر پاسخ ایمنی موشهای آزمایشگاهی به باکتری  pneumoniaمقاومت موشهای آزمایشگاهی به
این باکتری را با تزریق لیکوپن ،به میزان  1000برابر افزایش میدهد .در تحقیقی که  Panda et al, 2008بر روی
مکملهای ویتامین  Eو  Cانجام دادند نشان دادند که استفاده از ویتامین  Cباعث بهبود پاسخ ایمنی مرغهای تخم
گذار به گلبولهای قرمز خون گوسفند ( )SRBCمیشود.
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این آزمایش در خصوص استفاده از تفاله گوجه فرنگی در تغذیه مرغان تخمگذار وتاثیر آن بر سیستم ایمنی آنها
انجام گردید.
مواد و روش ها
آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی با تعداد  150قطعه مرغ تخم گذار سویه های-الین ( )W-36از سن
 73-81هفتگی در  6تیمار وهر تیما رشامل  5تکرار با  5قطعه مرغ در هر تکرار انجام گردید .جیرههای آزمایشی
به ترتیب حاوی  8 ،6 ،4 ،2 ،0و  10درصد تفاله گوجه فرنگی بودند .جیرههای مذکور بر پایه خوراک حاوی
ذرت -کنجاله سویا و با توجه به احتیاجات مواد مغذی توصیه شده در راهنمای مدیریت مرغ های -الین سویه
 )2009-2011( W-36فرموله شدند .تیمارهای آزمایشی دارای انرژی قابل متابولیسم و پروتئین خام یکسانی بودند
(به ترتیب  2710کیلو کالری بر کیلوگرم و  17درصدجیره) و با استفاده از نرم افزار جیره نویسی  UFFDAتنظیم
گردیدند (جدول .)1
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جدول  – 1اقالم خوراکی و ترکیبات جیرههای غذایی مورد استفاده در آزمایش
ﺟﯿﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ
ﻣﺎده ﺧﻮراﮐﯽ )درﺻﺪ(

ﺗﯿﻤﺎر 1

ﺗﯿﻤﺎر 3

ﺗﯿﻤﺎر 2

ﺗﯿﻤﺎر 4

ﺗﯿﻤﺎر5

ﺗﯿﻤﺎر6

ذرت

26/85

25/32

23/79

22/27

20/74

19/22

ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ

26/03

25/56

25/09

24/62

24/15

23/68

32

32

32

32

32

2/2

2/2

2/2

2/ 2

6

8

5/25

5/24

5/24

5/25

5/25

5/25

1/46

1/46

0/6

0/6

ﮔﻨﺪم

32

روﻏﻦ

2/2

2/2

ﺗﻔﺎﻟﻪ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ

0

2

4

ﮐﺮﺑﻨﺎت

5/28

5/27

5/26

ﺻﺪف

5/25

5/25

5/25

دي ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻓﺴﻔﺎت

1/49

1/48

1/48

1/47

ﻣﮑﻤﻞ ﻣﻌﺪﻧﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻨﯽ

0/6

0/6

0/6

0/6

دي .ال  .ﻣﺘﯿﻮﻧﯿﻦ

0/29

0/3

0 /31

آﻧﺰﯾﻢ

0/02

0/02

0 /02

0/32
0/02

10

0/33
0/02

0/34
0/02

ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﯿﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﺋﯽ
اﻧﺮژي Kcal/Kg

2710

2710

2710

2710

2710

ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ %

17

17

17

17

17

17

ﮐﻠﺴﯿﻢ %

4/15

4/15

4 /15

4/15

4/15

4/15

ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس%

0/53

0/53

0/53

0/53

0/53

0/53

ﻟﯿﺰﯾﻦ %

0/96

0/97

0/99

1

1

1

ﻣﺘﯿﻮﻧﯿﻦ  +ﺳﯿﺴﺘﯿﻦ%

0/81

0/81

0/81

0/81

0/81

0/81

2710

در طول آزمایش ،شرایط محیطی برای همه گروههای آزمایشی یکسان و برنامه نوری به صورت  16ساعت
روشنایی و  8ساعت تاریکی بود .درجهی حرارت محیط کنترل شده و تمامی مرغها به صورت آزاد به غذا و آب
آشامیدنی دسترسی داشتند.
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در هفتهی ششم آزمايش از هر تكرار (واحد آزمايش)  2پرنده انتخاب و  1میلی لیتر به ازای هر
کیلوگرم وزن محلول سوسپانسيون ( SRBCتهيه شده از موسسه علوم دامی کشور ،كرج) که سه بار با سرم
فیزیولوژیک شستشو داده شده بود از طريق وريد بال به پرندگان تزريق گرديد 10 .روز بعد از تزریق ،از
پرندگان مزبور نمونههاي خون جمع آوري و به آزمایشگاه دامپزشکی انتقال داده شدند .نمونههاي خون به
مدت  1روز در شرايط آزمايشگاهي نگهداري و سرم خون جدا شد (خون به مدت  10دقیقه سانتریفوژ و
سرم جدا گرديد .).ابتدا نمونههاي سرم جهت خنثي شدن سيستم كمپلمان و عدم تداخل آن با پادتن ضد
گلبول قرمز گوسفند به مدت  30دقيقه در دماي  55درجه سانتيگراد در گرمخانه گذاشته شدند .براي
تعيين تيتر پاسخ کل ( )IgM + IgGاز روش هماگلوتيناسيون (ایساکو 1و همکاران 2005 ،و امبروز و دونر

2

 )1973 ،ميكروتيتر استفاده شد .در هنگام قرائت نمونهها لگاریتم در مبنای  2عکس آخر رقتی که در آن
هماگلوتيناسيون دیده میشد به عنوان عیار پادتنی ثبت گردید .برای تعیین اندازهگیری  IgGو  IgMکه اجزاء پاسخ
به  SRBCهستند با جداسازی آنتی بادی مقاوم به مرکاپتااتانول ( )MERکه در حقیقت  IgGمیباشد و کسر این
مقدار از پاسخ کل میتوان آنتی بادی حساس به مرکاپتااتانول ( )MESکه معرف  IgMمیباشد اقدام گردید.
))Delhanty and Solmon, 1966
در پایان ،دادهها با نرم افزار  Excelمرتب و با استفاده از نرم افزار آماري  SPSSمورد تجزيه و تحليل قرارگرفتند.
برای مقایسه میانگینها از آزمون چند دامنهای دانکن استفاده شد .مدل آماری مورد استفاده به صورت زیر میباشد:
Y=µ+Ti+Eij

در مدل فوق Yمقدار هر مشاهده µ ،ميانگين جمعیت Ti ،اثر تيمار و  Eijاثرخطاي آزمايشي میباشد.
نتایج و بحث
نتایج حاصل از مقایسه میانگین صفات تولیدی در جدول  2آمده است.

1- Isakov
2- Ambrose and Donner

15

تاثیر مصرف سطوح مختلف تفاله گوجه فرنگی بر پاسخ ایمنی مرغان تخمگذار

جدول  -2مقایسه میانگین تاثیر سطوح مختلف تفاله گوجه فرنگی بر فراسنجههای ایمنی در تیمارهای مختلف

همانطوری که در جدول  2مشاهده میکنید تفاوتهای معنی داری در تیمار  4در رابطه با  IgG ،SRBCنسبت به
تیمار شاهد وجود دارد ( .)P > 0/05همچنین اختالف معنی داری در بین تیمار  4با تیمار  5در رابطه با

SRBC

و  IgGمشاهده میشود .لیکن از لحاظ عددی پاسخ ایمنی مرغهای تخمگذاری که از تفاله گوجه فرنگی استفاده
کرده بودند نسبت به تیمار شاهد بیشتر بود اما به غیر از تیمار  4اختالف معنی دار نشد .از طرف دیگر نیز پاسخ
آنتی بادی  IgMدر هیچ یک از تیمارهای مورد آزمایش معنی دار نگردید.
گلبولهای سفید خون تیمار  2نسبت به تیمار شاهد اختالف معنی داری را نشان داد (.)P > 0/05
در دیگر تیمارهای آزمایشی نیز از نظر عددی افزایش گلبولهای سفید خون نسبت به تیمار شاهد مشاهده گردید.
نسبت هتروفیل به لمفوسیت در تیمار  2و  5نسبت به تیمارهای شاهد و تیمار  4معنی دار میباشد .)P > 0/05( .اما در
دیگر تیمارهای آزمایشی اختالف معنی داری در رابطه با نسبت هتروفیل به لمفوسیت وجود ندارد .این افزایش پاسخ
سیستم ایمنی مرغهای تخم گذار را میتوان به وجود ویتامینهایی از جمله ویتامین  Aو  Cو لیکوپن نسبت داد .طبق
تحقیقات به عمل آمده تاثیر ویتامین  Aبر تقویت سیستم ایمنی ثابت شده است .رنگ قرمز گوجه فرنگی از لیکوپن
16
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ی محسوب میشود ،دارای خاصیت ضد سرطان
موجود در آن ناشی میشود .این ماده که آنتی اکسیدان بسیار قو 
بوده و از ابتال به سرطانهای پروستات و سینه پیشگیری میکند .کاهش خطر ریسک ابتال به سرطان را میتوان به
تقویت پاسخ ایمنی بدن مرتبط دانست ( )Bendich and Olson 1989و همچنین افزایش سطح ویتامین  Aموجود
در تفاله گوجه فرنگی و بتا کاروتن موجود در تفاله گوجه فرنگی که خود پروویتامین Aمیباشد نیز میتواند باعث
بهبود ایمنی در مرغهای تخمگذار گردد .طبق تحقیقات ( )Hoffmann,1991که بر روی اثر لیکوپن بر پاسخ سیستم
ایمنی انجام داده بود نشان داد که استفاده از سطوح 0 /1و  1میلی گرم لیکوپن باعث اختالف معنی داری در پاسخ
ایمنی میشود .اما در تحقیقی دیگر ( )Olson, 2008که بر روی اثر لیکوپن بر رنگ زرده و پاسخ ایمنی مرغهای
تخمگذار انجام داد ،نشان داده شد که استفاده از لیکوپن  65و  257میلی گرم درکیلوگرم خوراک اثر معنی داری
بر سیستم ایمنی نداشته است .در تحقیقی دیگر پاندار و همکاران ()2008که تاثیر ویتامینهای  Eو  Cرا بر روی
پاسخ ایمنی مرغهای تخم گذار بر اثر تزریق گلبولهای قرمز خون گوسفند  ،SRBCبررسی میکردند ،اثر معنی
داری را به دست نیاوردند.
به طور کلی استفاده از تفاله گوجه فرنگی در جیره مرغهای تخم گذاردر این تحقیق نشان دادکه باعث افزایش
بهبود سیستم ایمنی آنها میگردد .این موضوع میتواند عامل مهمی در جلوگیری از بروز برخی از بیماریهای
رایج در مرغهای تخم گذار گردد.
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