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 دهیچک

 ۀریفعال در ج یدهایپیمنبع فسفول ای یرهجرات استفاده از سطوح یثتأابی ین مطالعه برای ارزیا

 328راس  یۀسو ینر گوشت ۀقطعه جوج 182، با یگوشت یها جوجه یمنیا ۀبر پاسخ سامان ییغذا

درصد منبع  6/1، 4/1، 2/1، 1، 8/2، 6/2، 4/2، 2/2، 2شامل سطوح  یشیآزما یها رهیشد. ج جراا

 یر مواد مغذین و سای، پروتئوساز سوختقابل  یه شدند که انرژیته یفعال به نحو یدهایپیفسفول

 41 در وکاسل،یروس نیه ویسنجش پادتن عل رایب یروزگ 16در  یریگ کسان بود. خونی ها آندر 

تر یتست ت ایبر یروزگ 41و روزگی  36در د و یسف یها لگلبو یقیسنجش تفر رایب یروزگ

منبع  یا رهیج نشان داد که سطح جی. نتاگرفت ه پادگن گلبول قرمز گوسفند انجامیپادتن عل

ل، نسبت ی، بازوفیتمونوس، یتلنفوسل، ی، تعداد هتروفیلنفاو یها فعال بر اندام یدهایپیفسفول

 معناداریاثر وکاسل یضد ن بادی آنتیتر یبه عالوه ت Mو  G های بادی یآنتتر یت، تیل به لنفوسیهتروف

بر  یفعال، اثر یدهایپیمنبع فسفول ۀشد استفادهکه سطوح  رسد یمجه، به نظر ینداشت. در نت

 ش نداشتند.ین آزمایدر ا شده یابیارز یمنیا یها فراسنجه

 

 .وکاسلید، نیپیفسفول ،، پادتن، خروسیمنیا :ی کلیدیها واژه

 

 مقدمه

از  یریشگیپ ی،از اهداف اصل یکیور یدر پرورش ط

 یها ح برنامهیصح یق اجرایها از طر یماریوقوع ب

 یها برنامه یقصان در اجراناست.  یستیت زیامن

آن کاهش  دنبالبه و  یماریبه وقوع ب یستیت زیامن

 یدن بایبنابرا؛ دانجام یان میز یا حتی یسود اقتصاد

در  یمنیستم ایرد سکور از نظر عملیه طکمطمئن بود 

 سازوکار ،یماریب ندیفرادر قرار دارند.  یمطلوب وضع

. ت خواهد بودیلووا ینتر مهم یمنیستم ایدر س یدفاع

ن یت خوب و عملکرد ایفیمناسب است که ک یا هیتغذ

ن و به پرنده کمک کند تا در یمرا تض یدفاع سازوکار

 ابد.یرده و بهبود کمقاومت  یماریبرابر ب

Medawar et al. (1979) در انگلستان و 

Fernandes et al. (1972)  در آمریکا، اهمیت اسیدهای

های  چرب موجود در رژیم غذایی را در ایمنی و بیماری

سازهایی  پیش ها آنخودایمنی نشان دادند. در واقع 

  هایی هستند که واسطۀ قوی التهاب برای متابولیت

 . (Calder, 2006)باشند  می

مواد  از ای به طبقه، نیتیلس ای نیکول لیدیفسفات

عناصر  که تعلق دارند دهایپیفسفول به نام چرب

دهند  یل میرا تشک یستم عصبیس یساختار

(Lawrence et al., 2003). قات نشان داده استیتحق 

 خواص قیرات عمیثتأق ین از طریکول لیدیفسفات که

 یسازوکارها از یاریبر بس یکبد یها سلول غشای

 پاسخ هر دور بر ی، از جمله تأثکبد در یسلول کنترل

 ,.Lawrence et al)مؤثر است  ،بدن یمنیا و یهورمون

 یهاغشاء یاصل ۀمؤلف نیکول لیدیفسفات .(2003

 دیو تول گنالیانتقال س در کهاست  یستیز
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 Zhang et)دارد  ینقش مهم یستیز فعال یها مولکول

al., 2001). دیوجب تولم ،نیکول لیدیفسفاتز یدرولیه 

 عواملها،  نی، پروستاگالندراشباعیچرب غ یدهایاس

 درکه  شود یسرول میگل لیاس ید و پالکت ةکنند فعال

 و بر کنند یشرکت م یداخل سلول و نیب ارتباطات

اثر  ها محرک از یا ف گستردهیط به ماکروفاژها پاسخ

 با توجه به مطالب. (Melendez & Allen, 2002)دارند 

که استفاده از منبع  رسد یمظر ، به نمذکور

 ییعنوان مکمل غذا بتواند به فعال یدهایپیفسفول

د یور مفیدر ط یمنیا ۀبهبود پاسخ سامان یبرا یمناسب

ک منبع ین پژوهش استفاده از یهدف ابنابراین باشد. 

 یو بررس خروس جوجه ةریفعال در ج یدهایپیفسفول

 بود. یمنیا ۀآن بر پاسخ سامان

 اه مواد و روش

 422روز و با استفاده از  64ش به مدت ین آزمایا

 یۀ)جنس نر( از سو یگوشت روزة یک ۀقطعه جوج

با  یتصادف کامالًدر قالب طرح بلوک  322راس  یتجار

 مار، چهار تکرار و پنج پرنده در هر تکرار اجرا شد.یت 3

 یحاون برابر و یو پروتئ یبا انرژ یشیآزما یها رهیج

 4/4و  6/4، 9/4، 4، 2/2، 4/2، 6/2، 9/2صفر، سطوح 

 ۀکنجال -ذرت یۀبر پا فعال یدهایپیدرصد منبع فسفول

، 9322 وساز سوختقابل  یگندم با سطوح انرژ -ایسو

ن خام یلوگرم و پروتئیدر ک یلوکالریک 3222و  9322

های  درصد به ترتیب برای دوره29/44 و 6/43، 4/94

و پایانی روزگی(  44-96روزگی(، رشد ) 4-42آغازین )

  (.3و  9، 4  های )جدولروزگی( تنظیم شدند  64-92)
 

 روزگی( 4-42) دورة آغازینشده در  های آزمایشی استفاده یرهج. 4جدول 
 مواد خوراکی

 )درصد(

 سطح منبع فسفولیپیدهای فعال در جیره )درصد(

 4/4 6/4 9/4 4 2/2 4/2 6/2 9/2 صفر

 94/64 93/64 32/64 64/64 26/64 49/64 44/64 43/64 24/64 ذرت

 33/34 33/34 33/34 33/34 33/34 33/34 33/34 33/34 33/34 درصد پروتئین( 66کنجالۀ سویا )

 42 42 42 42 42 42 42 42 42 گندم

 36/4 63/4 42/4 22/4 34/4 44/9 94/9 69/9 22/9 پودر چربی

 4/4 6/4 9/4 4 2/2 4/2 6/2 9/2 2 لسیتین سویا

 32/2 32/2 34/2 24/2 26/2 22/2 44/2 43/2 43/2 کربنات کلسیم

 26/4 26/4 26/4 26/4 26/4 26/4 26/4 26/4 26/4 دی کلسیم فسفات

 36/2 36/2 36/2 36/2 36/2 36/2 36/2 36/2 36/2 نمک طعام

 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 مکمل ویتامینی و معدنی*

 44/2 44/2 44/2 44/2 44/2 44/2 44/2 44/2 44/2 ترئونین

 34/2 34/2 34/2 34/2 34/2 34/2 34/2 34/2 34/2 ال متیونین  -دی

 39/2 39/2 39/2 39/2 39/2 39/2 39/2 39/2 39/2 (الیزین )هیدروکلراید -ال

          شده( مواد مغذی )محاسبه

 9322 9322 9322 9322 9322 9322 9322 9322 9322 یلوگرم(هر ک)کیلوکالری در  وساز سوختانرژی قابل 

 4/94 4/94 4/94 4/94 4/94 4/94 4/94 4/94 4/94 پروتئین )درصد(

 63/3 24/3 42/3 26/3 34/3 44/6 96/6 32/6 24/6 چربی خام )درصد(

 24/4 24/4 24/4 24/4 24/4 24/4 24/4 24/4 24/4 کلسیم )درصد(

 62/2 62/2 62/2 62/2 62/2 62/2 62/2 62/2 62/2 فسفر قابل دسترس )درصد(

 42/2 42/2 42/2 42/2 42/2 42/2 42/2 42/2 42/2 سدیم )درصد(

 34/4 34/4 34/4 34/4 34/4 34/4 34/4 34/4 34/4 لیزین )درصد(

 42/2 42/2 42/2 42/2 42/2 42/2 42/2 42/2 42/2 متیونین )درصد(

 23/4 23/4 23/4 23/4 23/4 23/4 23/4 23/4 23/4 متیونین+ سیستئین )درصد(

 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 ترئونین )درصد(

المللی،  ینبواحد  E :42المللی، ویتامین  واحد بین 9222المللی، کوله کلسیفرول:  واحد بین A :3222ها در هر کیلوگرم جیره: ویتامین  یتامینو* مقدار 
 4/4گرم، ریبوفالوین:  یلیم 3/9گرم، پیریدوکسین:  یلیم 92گرم، پانتوتنیک اسید:  یلیم 32سین: گرم، نیا یلیم 4گرم، فوالسین:  یلیم B12 :242/2ویتامین 

 گرم. یلیم 4اکسیدان:  گرم و آنتی یلیم 222گرم، کولین:  یلیم 2/4گرم، تیأمین:  یلیم
گرم، منگنز )منگنز  یلیم 22گرم، آهن: )آهن سولفات(:  میلی 33/2گرم، ید )کلسیم یدات(:  یلیم 42مکمل معدنی در هر کیلوگرم جیره: مس )مس سولفات(: 

 گرم. یلیم 26گرم و روی )روی اکسید(:  یلیم 9/2گرم، سلنیوم )سدیم سلنیت(:  یلیم 33اکسید(: 
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در  انهپرورش، خوراک و آب آزاد ةدر طول دور

 93 صورت به یها قرار گرفت. برنامه نور ار جوجهیاخت

اعمال شد.  یخاموشک ساعت یو  ییساعت روشنا

، یروزگ 44وکاسل در یتست پاسخ به ن جرایا منظور به

و  یروزگ 64د در یسف یها گلبول یقیسنجش تفر

ه پادگن گلبول قرمز گوسفند یتر پادتن علیتست ت

(SRBC ) از هر تکرار دو ، یروزگ 62و روزگی  34در

ن یانگیک به میمار( با وزن نزدیپرنده در هر ت 2پرنده )

اهرگ بال یق سیاز طر یریگ و خون نددانتخاب ش

های خون به کمک  پالسمای نمونه صورت گرفت.

 42دور در دقیقه به مدت  3222سانتریفیوژ با سرعت 

 -92ها تا زمان آنالیز در دمای  دقیقه جدا شد و نمونه

  .(Huang et al., 2008)گراد منجمد شدند  درجۀ سانتی

ادگن گلبول ه پیتر پادتن علیآزمون ت جرایا یبرا

 یها درصد از گلبول 2ون یسوسپانس ،قرمز گوسفند

 9/2 ،32و  93 یه شد. در روزهایقرمز گوسفند ته

دو پرنده از هر  ۀنیس ۀن محلول در عضلیا ی ازس یس

ق شد. سپس در روز هفتم پس از یتزر یشیواحد آزما

ن ییتع یشد. برا یریگ ها خون جوجهاین از  ،قیتزر

ون یناسی( از روش هموآگلوتIgM+IgGتر پاسخ کل )یت

استفاده  SRBCبر ضد  یدشدهتول یها یباد یغلظت آنت

پاسخ  یکه اجزا  IgMاز  IgG یریگ اندازه ید. براش

SRBC مقاوم به  یباد یآنت یهستند با جداساز

ن مقدار از یاست، ا IgGقت یمرکاپتواتانول که در حق

حساس به  یباد ید که معرف آنتشپاسخ کل کسر 

  (.Akhlghi et al., 2013)است  IgMا یتواتانول مرکاپ

 
 روزگی( 44-96)شده در دورة رشد  های آزمایشی استفاده یرهج. 9جدول 

 مواد خوراکی

 (درصد)

 سطح منبع فسفولیپیدهای فعال در جیره )درصد(

2 9/2 6/2 4/2 2/2 4 9/4 6/4 4/4 

 24/63 24/63 44/63 96/63 39/63 64/63 63/63 24/63 42/63 ذرت

 46/32 46/32 46/32 46/32 46/32 46/32 46/32 46/32 46/32 درصد پروتئین( 66کنجالۀ سویا )

 42 42 42 42 42 42 42 42 42 گندم

 2 2 43/2 93/2 66/2 42/2 44/2 34/2 24/4 پودر چربی

 4/4 6/4 9/4 4 2/2 4/2 6/2 9/2 2 لسیتین سویا

 29/4 29/4 33/2 32/2 39/2 22/2 26/2 24/2 44/2 کربنات کلسیم

 24/4 24/4 24/4 24/4 24/4 24/4 24/4 24/4 24/4 دی کلسیم  فسفات

 39/2 39/2 39/2 39/2 39/2 39/2 39/2 39/2 39/2 نمک طعام

 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 مکمل ویتامینی و معدنی

 22/2 22/2 22/2 22/2 22/2 22/2 22/2 22/2 22/2 ترئونین

 92/2 92/2 92/2 92/2 92/2 92/2 92/2 92/2 92/2 ال متییونین  -ید

 43/2 43/2 43/2 43/2 43/2 43/2 43/2 43/2 43/2 (الیزین )هیدروکلراید -ال

          شده مواد مغذی تأمین

 9322 9322 9322 9322 9322 9322 9322 9322 9322 یلوگرم(هر ک)کیلوکالری در  وساز سوختانرژی قابل 

 6/43 6/43 6/43 6/43 6/43 6/43 6/43 6/43 6/43 پروتئین )درصد(

 64/9 62/9 42/9 46/9 24/9 24/3 46/3 92/3 64/3 چربی خام )درصد(

 23/2 23/2 23/2 23/2 23/2 23/2 23/2 23/2 23/2 کلسیم )درصد(

 64/2 64/2 64/2 64/2 64/2 64/2 64/2 64/2 64/2 فسفر قابل دسترس )درصد(

 42/2 42/2 42/2 42/2 42/2 42/2 42/2 42/2 42/2 )درصد(سدیم 

 46/4 46/4 46/4 46/4 46/4 46/4 46/4 46/4 46/4 لیزین )درصد(

 22/2 22/2 22/2 22/2 22/2 22/2 22/2 22/2 22/2 متیونین )درصد(

 24/2 24/2 24/2 24/2 24/2 24/2 24/2 24/2 24/2 متیونین+ سیستئین )درصد(

 44/2 44/2 44/2 44/2 44/2 44/2 44/2 44/2 44/2 (ترئونین )درصد
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د، در سن یسف یها گلبول یقیشمارش تفر یبرا

 یدو پرنده تصادف یشیاز هر واحد آزما یروزگ 69

ت یرا یزیآم ش از روش رنگین آزمایانتخاب شد. در ا

پرندگان استفاده  یخون یها گسترش یزیآم رنگ یبرا

گلبول  422شده،  یزیآم رنگد یهر اسال یبه ازاشد. 

د یمختلف د یها هیدر زاو یصورت تصادف د بهیسف

شمارش شد  422 یبا عدس یکروسکوپ نوریم

(Akhlghi et al., 2013). 

قطعه در  2نر ) ۀاز هر تکرار دو جوج یروزگ 64در 

ن انتخاب و پس از یانگیک به میمار( با وزن نزدیهر ت

وس از یس فابرسن کشتار شدند. کبد، طحال و بوریتوز

از  یدرصد صورت به ها آن یالشه جدا شد و وزن نسب

 د. یپرنده محاسبه گرد ۀوزن الش

بلوک  یدر قالب طرح آمار آمده دست به یها داده

 یتکرار )بلوک( برا 6مار و یت 3با  یتصادف کامالً

ز یآنال SAS افزار نرمبا استفاده از  زیر یآمار یها مدل

 یا فاده از آزمون چنددامنهها با است نیانگیو مشد 

  سه شدند.یدرصد مقا 32دانکن در سطح 

Yijk= µ + Ti + Bj +eijk . 

 

، Tiت؛ ین جمعیانگیم ،µمشاهدات؛ مقدار   ،Yijkکه 

 .است یشیآزما یاثر خطا، eijkاثر بلوک و ، Bjمار؛ یاثر ت

 
 روزگی( 92-64) شده در دورة پایانی های آزمایشی استفاده یرهج. 3جدول 

 مواد خوراکی

 (درصد)
 سطح منبع فسفولیپیدهای فعال در جیره )درصد(

2 9/2 6/2 4/2 2/2 4 9/4 6/4 4/4 

 34/64 34/64 34/64 34/64 34/64 34/64 34/64 34/64 34/64 ذرت
 94 94 94 94 94 94 94 94 94 درصد پروتئین( 66کنجالۀ سویا )

 92 92 92 92 92 92 92 92 92 گندم
 22/2 26/4 93/4 69/4 44/4 22/4 33/9 42/9 34/9 پودر چربی

 4/4 6/4 9/4 4 2/2 4/2 6/2 9/2 2 لسیتین سویا
 43/2 46/2 42/2 42/2 44/2 24/2 29/2 64/2 63/2 کربنات کلسیم

 23/4 23/4 23/4 23/4 23/4 23/4 23/4 23/4 23/4 دی کلسیم  فسفات
 39/2 39/2 39/2 39/2 39/2 39/2 39/2 39/2 39/2 نمک طعام

 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 مکمل ویتامینی و معدنی
 26/2 26/2 26/2 26/2 26/2 26/2 26/2 26/2 26/2 ترئونین

 93/2 93/2 93/2 93/2 93/2 93/2 93/2 93/2 93/2 ال متییونین -دی
 42/2 42/2 42/2 42/2 42/2 42/2 42/2 42/2 42/2 (الیزین )هیدروکلراید -ال

 2 22/2 44/2 44/2 99/2 94/2 33/2 32/2 66/2 ماسه
          شده مواد مغذی تأمین

 3222 3222 3222 3222 3222 3222 3222 3222 3222 یلوگرم(هر ک)کیلوکالری در  وساز سوختانرژی قابل 
 29/44 29/44 29/44 29/44 29/44 29/44 29/44 29/44 29/44 پروتئین )درصد(
 92/3 64/3 22/3 46/3 32/3 24/6 99/6 32/6 26/6 د(چربی خام )درص
 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 کلسیم )درصد(

 33/2 33/2 33/2 33/2 33/2 33/2 33/2 33/2 33/2 فسفر قابل دسترس )درصد(
 42/2 42/2 42/2 42/2 42/2 42/2 42/2 42/2 42/2 سدیم )درصد(
 29/4 29/4 29/4 29/4 29/4 29/4 29/4 29/4 29/4 لیزین )درصد(

 22/2 22/2 22/2 22/2 22/2 22/2 22/2 22/2 22/2 متیونین )درصد(
 24/2 24/2 24/2 24/2 24/2 24/2 24/2 24/2 24/2 متیونین+ سیستئین )درصد(

 44/2 44/2 44/2 44/2 44/2 44/2 44/2 44/2 44/2 ترئونین )درصد(

 

 ج و بحثینتا

 یدهایپیمنبع فسفول یبررساثر  یحاضر برا ۀمطالع

. گرفتور انجام یط یمنیا ۀسامان یها پاسخفعال بر 

ن مطالعه یدر ا شده فعال استفاده یدهایپیمنبع فسفول

، ینآم اتانولل یدین، فسفاتیکول یدیلفسفات یحاو

 یدیلفسفاتو  ینسرل یدی، فسفاتینوزیتولال یدیفسفات
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ل فعا یدهایپیفسفول ینتر مهمز اسرول بود که یگل

 شوند. یمحسوب م

و  یج تست پاسخ به گلبول قرمز گوسفندینتا

نشان داده شده  6وکاسل در جدول یتست پاسخ به ن

ه و یبر پاسخ اول یشیمختلف آزما یمارهایاست. ت

و  یتست پاسخ به گلبول قرمز گوسفند یۀثانو

 معناداری تأثیروکاسل ین تست پاسخ به نیهمچن

 یدهایپیفسفولن سطوح مختلف منبع ینداشت. همچن

نداشت  معناداریاثر  یلنفاو یها اندام ةفعال بر انداز

 یها شمارش گلبول یز آماریج آنالی(. نتا2)جدول 

در  یروزگ 69ش در یتحت آزما یها د جوجهیسف

و ل یت، هتروفیارائه شده است. تعداد لنفوس 4جدول 

ر یثأل تحت تیت به هتروفین نسبت لنفوسیهمچن

قرار نگرفت  فعال یدهایپیمنبع فسفولسطوح مختلف 

(22/2<P) .که  یخون پرندگان یها لینوفیتعداد ائوز

افت یره دریدر جفعال  یدهایپیمنبع فسفولدرصد  4/4

 ییها گروه شاهد و گروه در مقایسه با زیکرده بودند ن

فعال  یدهایپیمنبع فسفولدرصد  4/2و  6/2با سطوح 

(. سطوح P<22/2افت )یش یافزا معناداری طور به

نتوانست درصد فعال  یدهایپیمنبع فسفولمختلف 

یر أثرا تحت تها  خون جوجهل یو بازوف ها یتمونوس

 خود قرار دهد.
 

سرم خون  ( و تست نیوکاسلSRBCمقایسۀ میانگین نتایج آزمون تست پادتن علیه پادگن گلبول قرمز گوسفند ) .6جدول 

 ولیپیدهای فعالسطوح مختلف منبع فسف یرتأثهای تحت  جوجه

 صفت
 درصد منبع فسفولیپیدهای فعال

SEM P Value 
2 9/2 6/2 4/2 2/2 4 9/4 6/4 4/4 

      (SRBC)پاسخ اولیه      

Total Ig 24/9 92/3 92/3 42/9 34/9 34/9 34/9 43/3 24/9 64/2 492/2 

IgG 66/4 34/4 34/4 4 36/2 24/2 36/2 49/4 4 94/2 93/2 

IgM 66/4 24/4 36/4 42/4 66/4 2/4 66/4 24/9 24/4 92/2 44/2 

      (SRBC)پاسخ ثانویه      

Total Ig 26/3 24/3 24/6 24/3 24/3 34/6 24/3 42/6 6 62/2 29/2 

IgG 34/9 24/9 49/9 49/3 43/9 24/3 24/9 24/9 24/9 9/2 64/2 

IgM 3/2 24/2 36/4 42/2 43/4 92/4 24/4 34/4 46/4 92/2 43/2 

      تست نیوکاسل     

HI-NDV 26/6 34/6 24/3 34/6 92/6 92/6 92/6 44/6 42/6 6/2 6/2 

 

 های مؤثر در ایمنی )کبد، بورس فابرسیوس، طحال و تیموس( . مقایسۀ میانگین صفات مربوط به درصد الشه و اندام2جدول 

 منبع فسفولیپیدهای فعالسطوح مختلف  های تحت تأثیر جوجه

 د منبع فسفولیپیدهای فعالدرص  صفت
SEM P Value 

2 9/2 6/2 4/2 2/2 4 9/4 6/4 4/4 

 33/2 22/424 9432 9262 9436 9223 9423 9224 9244 9436 9423 وزن زنده )گرم(

 96/2 42/22 4344 4243 4334 4233 9266 4226 4244 4323 9294 وزن الشه )گرم(

 69/2 222/2 42/2 46/2 46/2 46/2 42/2 46/2 46/2 46/2 42/2 )درصد( نسبت الشه به وزن بدن

 32/2 462/2 32/9 49/9 24/9 34/9 36/9 39/9 64/9 63/9 29/9 نسبت کبد به وزن الشه )درصد(

 49/2 232/2 949/2 394/2 322/2 399/2 942/2 923/2 943/2 942/2 922/2 نسبت بورس به وزن الشه )درصد(

 22/2 249/2 433/2 433/2 464/2 432/2 494/2 464/2 432/2 492/2 434/2 نسبت طحال به وزن الشه )درصد(

 64/2 243/2 426/2 442/2 422/2 424/2 466/2 /464 232/2 426/2 499/2 نسبت تیموس به وزن الشه )درصد(
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 منبع فسفولیپیدهای فعالیر سطوح مختلف تأثهای تحت  های سفید خون جوجه . مقایسۀ میانگین گلبول4جدول 

 فعال یدهایپیدرصد منبع فسفول صفت
SEM P Value 

2 9/2 6/2 4/2 2/2 4 9/4 6/4 4/4 

 42/2 294/2  26/2  26/2  24/2  26/2  24/2 22/2 22/2  26/2 23/2  لنفوسیت

 94/2 223/2 63/2 49/2  44/2 63/2 64/2 62/2  23/2  23/2 44/2 هتروفیل

 446/2 223/2 294/2 292/2 232/2 26/2 262/2 264/2 234/2 264/2 263/2 مونوسیت

 44/2 294/2 44/2 229/2 234/2 234/2 224/2 223/2 242/2 222/2 242/2 بازوفیل

 a296/2  a243/2  a293/2  ab236/2  ab239/2  ab239/2  ab239/2  ab239/2 b262/2  224/2 236/2 ائوزینوفیل

 49/2 234/2 94/2 39/2 33/2 92/2 92/2 94/2 39/2 34/2 39/2 لنفوسیت /هتروفیل
 .(P< 22/2)اند، با همدیگر اختالف معنادار دارند  گذاری شده اعدادی که در هر ردیف با حروف التین متفاوت عالمت

 

بر توان  نیکول یدیلفسفاتاثر  بسیاریدر مطالعات 

ت یش فعالیها و افزا تیت لنفوسیر و فعالیتکث

 Asaoka) فاگوسیتوزی ماکروفاژها بررسی شده است

et al., 1992; Nishiyama-Naruke & Curi, 2000;. 

Miranda et al., 2008; Grando et al., 2009). 

و در  غشا یب چربیر ترکیین با تغیکول لیدیفسفات

ها  رندهیر عملکرد گییو تغ غشات یالیر سییجه تغینت

ماکروفاژها  یتوزیت فاگوسیش فعالیموجب افزا

 . نشان داده شده است(Calder et al., 1990)شود  می

عنوان  یدیل کولین بهفسفاتهای  که مولکول

عمل کرده و  Cکیناز  کنندة منفی پروتئین تنظیم

 Kaibuchi et)شوند  موجب مهار فعالیت این آنزیم می

al., 1981; Isakov, 1988.)  یدیل فسفاتهیدرولیز

 سبب تولید اسیدهای A2توسط فسفولیپاز  کولین

ن، فاکتور یکول لیدیزوفسفاتیل ،غیراشباعچرب 

ک و یدیدفسفاتین، اسیشبه پالکت، کول کنندة فعال

شود که این ترکیبات در  گلیسرول می آسیل دی

سلولی که بر عملکرد ماکروفاژها  ارتباطات درون و بین

 Asaoka)کنند  گذارند، شرکت می ها اثر می و لنفوسیت

et al., 1992; Rotondo et al., 1994; Exton, 1997) .

گلیسرول تولیدشده در این مسیر نیز در  آسیل دی

 & Nishiyama-Naruke)نقش دارد  PKCفعالیت 

Curi, 2000)ن یکول لیدیزوفسفاتیل . همچنین

Caگلیسرول و  آسیل دیدشده در حضور یتول
، فعال +2

 شود می Tهای  شدن لنفوسیت فعال شده و باعث

(Asaoka et al., 1992)ان شده است . از طرف دیگر بی

به ترکیب اسیدهای چرب  یدیل کولینفسفاتکه اثر 

موجود در ساختمان آن بستگی دارد  غیراشباع

(Calder, 1993; Calder et al., 1994.)  اسید چرب

شده، لینولئیک  فادهغیراشباع غالب در ترکیب است

درصد(. لینولئیک اسید توسط 23اسید است )

اشیدونیک اسید آ سنتتاز، تولید آر کوآنزیم آسیل

گیری ایکوزانوئیدها مانند  کند که به شکل می

ها  پروستاگالندین، پروستاسیکلین و ترمبوکسان

 (.Gonzalez, 2008)انجامد  می

از منبع  یتوجه شایانن مطالعه اثر یدر ا

در  یمنیا ۀفعال بر پاسخ سامان یدهایپیفسفول

که گفته  طور همانمشاهده نشد.  ینر گوشت های جوجه

فعال به  یدهایپیر منبع فسفولیثأن تیشتری، بشد

دارد.  ین موجود در آن بستگیکول لیدیحضور فسفات

ن یفعال مورد استفاده در ا یدهایپیمنبع فسفول

. استن یکول یدیلفسفات درصد 93 یمطالعه تنها حاو

ب و ین ترکینبودن ا ل خالصید بتوان گفت به دلیشا

 ۀپاسخ سامان ختنیبرانگ ینبودن مقدار آن برا یکاف

ها  جوجه یمنیستم ایبر س انتظار مورد رات یی، تغیمنیا

 نبوده است.  پذیر مشاهده 
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ABSTRACT 
This study was carried out to investigate the effects of dietary levels of an active phospholipids source on 

immune system response in broilers using 180 male Ross 308 broilers chicks. Experimental diets 

containing 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.4, 1.6% of active phospholipids were prepared in a way that they 

had the same metabolizable energy, protein and other nutrients. Blood samples were collected at days 16 

for Newcastle test, day 41 for differential measurement of white blood cells and at days 36 and 45 for 

SRBC test. The obtained results showed that different levels of active phospholipids source had no 

significant effect on lymphoid organs, number of heterophil, lymphocyte, monocyte, basophil, heterophil 

to lymphocyte ratio, IgG and IgM titer as well as anti-Newcastle antibody titer in broilers. In conclusion, 

it seems that levels of used active phospholipids source had no effect on the evaluated immune 

parameters in this experiment. 
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