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Abstract 
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Objective: The purpose of the study was to evaluate the production of antibodies 
in serum as well as egg yolk raised against S. typhimurium and the cross-reactiv-
ity of this antibody with other enteric bacteria. 
Materials and Methods: White egg–laying hens were immunized with S. typh-
imurium, heat-killed whole cell, in Freund's adjuvant. Immunization was done with 
107 conlony forming unit (CFU) of bacteria per hen which was injected into the 
breast muscle of lay. Specific antibodies were detected by enzyme-linked immu-
nosorbent assay in the serum and in eggs. The serum and eggs of two adults 
white Leghorn hens were not immunized with S. typhimurium used as a control.
Results: Chicken egg yolk antibodies (IgY) were raised against S. typhimuruim in 
the serum as well as in eggs. The production of IgY in serum was higher than IgY 
produced in egg yolk. Anti-S. typhimurium IgY cross-reacted 63%, 25% and 14% 
with S. typhimurium, Shigella dysenteriae  and E. coli respectively.
Conclusion: The findings indicate that eggs from hens immunized with S. typh-
imuruim have not specific antibodies for the detection of S. typhimuruim, but they 
may have the potential of being  a useful source of passive immunity against this 
pathogen.
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چكيده 
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اين متقاطع  واكنش  بررسى  نيز  و  موريوم  تيفي  سالمونال  عليه  مرغ،  تخم  و  سرم  در  آنتي بادي  ارزيابى  و  توليد  هدف:   *
آنتى بادى با ديگر باكترى هاى روده اى

گذار با سلول كامل سالمونال تيفي موريوم  كه توسط حرارت كشته و با ادجوونت  * مواد و روش ها: مرغ هاي سفيد تخم 
زايي توسط Colony Forming Unit (CFU) 107 از باكتري كه به عضله سينه  فروند مخلوط شده، ايمن شدند. ايمني 
گذار تزريق گرديد، ايجاد شد. آنتي بادي هاي اختصاصي توسط روش االيزا در سرم و تخم مرغ ها مورد ارزيابي قرار  مرغ تخم 
گذار كه عليه سالمونال تيفي موريوم ايمن نشده بودند به عنوان  گرفتند. از سرم و تخم مرغ دو مرغ سفيد لگهورن بالغ تخم 

شاهد استفاده شد.
* يافته ها: آنتى بادى عليه باكترى سالمونال تيفى موريوم در سرم و تخم مرغ توليد شد. ميزان  آنتى بادى Y در سرم بيش 
از تخم مرغ توليد شد. آنتى بادى توليد شده عليه سالمونال تيفى موريوم با باكترى سالمونال تيفى 63 درصد، با باكترى شيگال 

ديسانترى 25 درصد و با باكترى اشريشياكلى 14 درصد واكنش متقاطع داشت.
باكترى هاى  با  آنتى بادى  اين  متقاطع  واكنش  وجود  رغم  على  كه  دارد  اين  بر  داللت  تحقيق  اين  نتايج  گيري:  نتيجه   *
قرار  بررسى  مورد  زا  بيمارى  عامل  اين  توسط  شده  ايجاد  بيمارى  در  غيرفعال  ايمنى  منبع  عنوان  به  مى شود  پيشنهاد  اى  روده 

گيرد.

* كليدواژگان: ايمونوگلوبولين Y، سالمونال، االيزا، تخم مرغ
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مقاله اصيل

مقدمه
آلودگى موادغذايى يكى از مشكالت بهداشتى بسيارى از كشورها 
مى شود.  صرف  آن  كنترل  جهت  گزافى  هزينه هاى  ساله  هر  كه  است 
اين  در  كه  دارند  عهده  آلودگى  اين  ايجاد  در  مهمى  نقش  ها  باكترى 
ميان باكترى سالمونال اهيمت ويژه اى دارد و در بسيارى از كشورها اين 
آلودگى گزارش شده است (1، 2). باكترى سالمونال يكى از مهمترين 
طريق  از  كه  است  ها  انسان  و  حيوانات  در  اى  روده  زاى  بيمارى  عوامل 

آب و غذاي آلوده انتقال مى يابد (2). 
تواند  مى  كه  است  متعددى  هاى  سروتيپ  داراي  سالمونال،  جنس 
اى (تيفوئيد  باعث گاسترو آنتريت حاد (مسموميت غذايى)، تب روده 

يا پاراتيفوئيد)، عفونت هاى سيستميك شود (1).
آلودگى هاى انسانى از طريق مصرف غذاهاى خام مانند گوشت، 

تخم مرغ و غذاهاى روزانه حاصل مى شود (3).
سالمونال تيفى موريوم يكى از سروتيپ هاي اين باكترى است كه 
براى حيوانات آزمايشگاهى كامال بيمارى زاست و پس از ورود به بدن 

آنها قادر است نوع بيمارى شبيه تيفوئيد انسانى ايجاد كند (3، 4).
با  مقابله  براى  ها  بيوتيك  آنتى  از  مختلفى  انواع  اخير،  سال هاى  در 
مقاوم  باكترى هاى  تعداد  افزايش  با  كه  است  شده  استفاده  سالمونالها 
نظر به  ضرورى  جايگزين  هاى  روش  از  استفاده  بيوتيك،  آنتى  به 

براى  جالبى  روش  خوراكى،  هاى  آنتى بادى  از  استفاده   .(5) رسد  مي 
ها و حيوانات محسوب مى شود  اى در انسان  مقابله با پاتوژن هاى روده 

(6، 7). در اين ميان مطالعات فراوانى در خصوص توليد آنتى بادى زرده 
تخم مرغ (IgY) براى ايجاد ايمنى غيرفعال در انسان و حيوانات جهت 
است  شده  انجام  ويروسى  و  باكتريايى  بيمارى هاى  از  بسيارى  با  مقابله 

.(8-10)
به  مقرون  بسيار  اقتصادى  لحاظ  از  مرغ  تخم  زرده  در   IgY توليد 
توان  صرفه است و در مقايسه با IgG حجم زيادى از آنتى بادى را مى 
صورت  به   IgY  .(11) برسد  آسيبى  حيوان  به  آنكه  بدون  كرد  توليد 
موش  به  وريدى  داخل  صورت  به  اگر  اما  نيست  ايمونوژن  خوراكى 
ايمنى  پاسخ  ايجاد  سبب  و  شده  محسوب  ايمونوژن  يك  شود  تزريق 
معرض  در  شود  مى  مصرف  خوراكى  صورت  به  كه   IgY شود.  مى 
تقليب توسط pH اسيدى معده و تجزيه توسط آنزيم هاى پروتئازى قرار

مى گيرد. اما مطالعات نشان داده كه بخشى از آنتى بادى ها به صورت سالم 
 Fab, Fab2, Fc قطعات  به  آنها  از  ديگرى  بخش  و  مانند  مى  باقى 
توانايى  هنوز   Fab و   Fab2 قطعات   وجود،  اين  با  شوند.  مى  تجزيه 
روش،  اين  مزاياى  ديگر  از  اند (12).  كرده  حفظ  را  ژن  آنتى  به  اتصال 
است  زا  بيمارى  هاى  باكترى  با  بادى  آنتى  اين  متقاطع  واكنش  وجود 
امكان  جمله  از  معايبى  داراى  تواند  مى  مرغى  آنتى بادى  از  استفاده  اما 
واكنش متقاطع با باكترى هاى غيربيمارى زاى روده اى باشد كه با ايجاد 
تغيير در فلور طبيعى روده ممكن است زمينه ايجاد بعضى از بيمارى ها 

را فراهم سازد.
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هدف از  اين تحقيق توليد و تخليص IgY عليه سالمونال و بررسى 
با  موريم  تيفى  سالمونال  عليه  شده  توليد  بادى  آنتى  متقاطع  واكنش 

باكترى هاى روده اى با استفاده از روش االيزا بوده است.

مواد و روش ها
سوش باكترى

نيز   و   (ATCC=14028) موريوم  تيفى  سالمونال  باكترى 
سالمونال تيفى، باكترى شيگال ديسانترى و اشريشياكلى از آزمايشگاه 

رفرانس بيمارستان بوعلى سينا تهران تهيه شد. سپس با استفاده از روش 
هاى بيوشيميايى مورد شناسايى قرار گرفتند. 

آماده كردن باكترى سالمونال تيفي موريوم براى تزريق
تازه  كشت هاى  ابتدا  تزريق  جهت  باكترى  كردن  آماده  منظور  به 
 BHI تهيه شد. بدين منظور باكترى ها به طور جداگانه در محيط كشت
گراد بر روى شيكر به مدت 8 ساعت  براث در دماي 73 درجه سانتى 
درجه   65 دماى  از  ها  باكترى  كردن  غيرفعال  براى  شدند.  داده  قرار 

گراد به مدت 30 دقيقه در بن مارى استفاده شد. سانتى 

تهيه آنتى بادى عليه سالمونال تيفي موريوم در مرغ
به منظور تهيه آنتى بادى در مرغ، تعداد 2 مرغ سفيد لگهورن بالغ تخم 
گذار تهيه و به هر كدام از مرغ ها تعداد CFU 107 باكترى تزريق شد. 
پس از غيرفعال كردن باكتري ها به روش فوق، با استفاده از سانتريفيوژ 
صورت  ها  باكتري  جداسازي   3000 rpm دور  با  و  دقيقه   10 مدت  به 
و  شدند  داده  شو  و  شست  استريل  مقطر  آب  با  ها  سلول  سپس  گرفت. 
در نهايت حجم سلول ها با آب مقطر استريل به 250 ميكروليتر رسانده 
شد. 250 ميكروليتر ادجوانت كامل با نمونه آماده مخلوط و پس از تهيه 
گذار  تزريق شد. از  سوسپانسيون از آن به عضله سينه دو مرغ سفيد تخم 
گذار كه آنتى ژن دريافت  سرم و تخم مرغ دو مرغ سفيد لگهورن بالغ تخم 

نكرده بودند به عنوان شاهد استفاده شد.
مورد  باكترى   107 CFU تعداد  آنتى بادى،  تيتر  افزايش  منظور  به 
نظر همراه با ادجوانت ناقص كه به روش فوق تهيه شده بودند در 3 نوبت 
ديگر با فاصله زمانى هر دو هفته يك بار به مرغ هاى مورد نظر تزريق 
ادجوانت  بدون  و  چهارم  تزريق  از  پس  ماه  يك  پنجم  تزريق  شدند. 
ها مرغ  از  يك  هر  بال  زير  رگ  از  تزريق،  هر  انجام  از  قبل  شد.  انجام 
طور  به  مرغ  هر  خون  سرم،  جداسازى  براى  آمد.  عمل  به  گيرى  خون 
جداگانه به داخل اپندورف استريل منتقل و به مدت 10 دقيقه با دور 
rpm 3000 سانتريفيوژ شدند. مايع رويى كه حاوى سرم بود جمع آورى 
گراد تا انجام آزمايش نگهدارى شد.  و در دماى منهاي 4 درجه سانتى 

تخليص IgY و تعيين ميزان پروتئين
به ژن  آنتى  سرم  تزريق  از  IgY،     پس  تخليص  منظور  به 

آورى   جمع  بادى  آنتى  حاوى  هاى  مرغ  تخم  آزمايش،  مورد  هاى  مرغ 
تخليص  منظور  به  شدند.   نگهدارى  گراد  سانتى  درجه   4 دماي  در  و 
سفيده  از  طوركامل  به  كه  مرغ  تخم  زرده  از  ليتر  ميلى   10 به   ،IgY

سانتى  درجه   20 (منهاى  سرد  فرم  كلرو  ليتر  ميلى   100 بود  شده  جدا 
و  ريخته  دور  زيرين  فاز  دوفاز،  تشكيل  از  پس  شد.  اضافه  گراد) 
ايزوپروپانول  رويى  فاز  به  آن  از  پس  شد.  تكرار  دوباره  مرحله  اين 
رسوب ريخته،  دور  را  رويى  فاز  مرحله  اين  در  شد.  اضافه  سرد 
جمع آورى و به آن استون سرد افزوده شد. سپس براى خشك شدن در

و  افزوده   PBS ليتر  ميلى  آن 50  به  سپس  شدند.  پخش  صافى  كاغذ   
هم  به  مگنت  توسط  مرتبا  كه  حالى  (در  محيط  دماى  در  ساعت  يك 
 12000  rpm دور  در  نمونه  بعد  مرحله  در  شد.  داده  قرار  خورد)  مى 
سانتريفيوژ و محلول رويي كه حاوى IgY بوده جدا شد. از روش براد 

فورد براي تعيين ميزان پروتئين استفاده شده است. 

تست االيزا
براى بررسى تيتر آنتي بادي توليد شده عليه سالمونال تيفي موريوم 
و نيز براى انجام تست متقاطع از تست االيزا استفاده شد. جهت انجام 
آزمايش، 4 عدد پليت االيزا انتخاب شد. بدين منظور ابتدا هر چاهك 
كه  موريوم  تيفي  سالمونال  باكترى  از   CFU  104 با  ميكروپليت  از 
بافر  كوتينگ  از  ليتر  ميكرو   100 و  بود  شده  غيرفعال  حرارت  توسط 
(بافركربنات – بى كربنات 0/05 موالر با pH= 9/6) پوشانده و به مدت 
گراد بر روى شيكر قرار داده شد. به  1 ساعت در دماى 73 درجه سانتى 
منظور كنترل اجزاي واكنش االيزا، يك رديف از اين پليت ها به عنوان 

شاهد انتخاب شد.
پس از زمان فوق، ميكروپليت سه دفعه با بافر PBS) PBST با 
سپس  شد.  داده  وشو  شست   (20 توئين  درصد   0/05 حاوي   pH=7/4
 PBST)  PBSTG بافر  ميكروليتر   100 با  ميكروپليت  هاي  چاهك 
درجه   73 دماى  در  ميكروپليت  و  شد  بالك  ژالتين)  2درصد  حاوي 
وشو  شست  از  پس  گرفت.  قرار  ساعت  يك  مدت  به  گراد  سانتي 
در  مربوطه  چاهك هاي  در  مرغ  تخم  زرده  ويا  مرغ  سرم  ميكروپليت، 
بافر PBST در حجم 100 ميكروليتر تهيه و ريخته شد و مجددا ميكرو 
گراد قرارداده شد.  پليت به مدت يك ساعت در دماى73 درجه سانتي 
پس از شست و شو، 100 ميكروليتر از كانژوگه (AntiIgY) در رقت 
ساعت  يك  مدت  به  گراد  سانتي  درجه  دماي 73  در  و  اضافه   1/3000
قرار گرفت. در نهايت به دنبال شست و شو، 100 ميكروليتر از محلول 
سوبسترا به چاهك اضافه شد و اجازه داده شد تا واكنش طي مدت 20 
دقيقه كامل شود. واكنش با اسيدسولفوريك 1 موالر متوقف و جذب 

درطول موج 940 نانومتر به كمك دستگاه االيزا ريدر خوانده شد. 

SDS-PAGE الكتروفورز
دودسيل  سديم  الكتروفورز   Laemli روش  از  استفاده  با 
درصد   10 ژل  از  و  انجام  الكتروفورز  ژل  آميد  آكريل  پلي  سولفات 
زرده از  شده  تخليص   IgY فورز،  الكترو  انجام  منظور  به  شد.  استفاده 

شد.  جوشانده   2ME بدون  نمونه  بافر  در  دقيقه   5 مدت  به  مرغ  تخم 
همچنين براي بررسي بيشتر، يك نمونه از IgY تخليص شده از زرده 
الكتروفورز  شد.  استفاده   2ME داراي  نمونه  بافر  همراه  به  مرغ  تخم 
بوسيله ژل 10 درصد و در شدت جريان 14 ميلي آمپر انجام و پس از 

اتمام الكتروفورز، ژل باكوماسى بلو رنگ آميزى شد. 

يافته ها 
پس از شناسايي باكتري با استفاده از روش هاي بيوشيميايي نسبت 
شده  توليد   IgY تيتر   1 نمودار  شد،  اقدام  مرغ  در  آنتى بادى  توليد  به 
در  دهد.  مى  نشان  را  مرغ  سرم  در  موريوم  تيفى  سالمونال  باكترى  عليه 
در  شده  تهيه  ژن  آنتى  تزريقات  از  پس   IgY ميزان  افزايش  نمودار  اين 
نوبت سوم، چهارم و پنجم مشخص شده است. بيشترين تيتر آنتى بادى 
گذار كه  پس از تزريق نوبت پنجم مشاهده شد. از سرم مرغ هاى تخم 
 2 نمودار  شد.  استفاده  شاهد  عنوان  به  بودند  نكرده  دريافت  ژن  آنتى 
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مقايسه تيتر آنتي بادي توليد شده عليه سالمونال تيفي موريوم در سرم، 
تخليص  مرغ  تخم  و  آلي  هاي  حالل  وسيله  به  شده  تخليص  مرغ  تخم 
نشده را نشان مي دهد. ميزان آنتى بادى IgY در سرم بيش از ميزان آن 
در زرده تخم مرغ تخليص نشده بود. اين درحالى است كه با تخليص 

اين آنتى بادى ميزان آن در نمونه افزايش يافت (نمودار 2). 

در  موريوم  تيفي  سالمونال  عليه  شده  توليد  بادي  آنتي  تيتر   :1 نمودار 
سرم مرغ ايمن شده با اين باكتري پس از تزريق سوم، چهارم و پنجم (از 
سرم مرغ هاى تخم گذار كه آنتى ژن دريافت نكرده بودند به عنوان شاهد 

استفاده شده است)

نمودار 2: مقايسه تيتر آنتي بادي توليد شده عليه سالمونال تيفي موريوم 
در زرده تخم مرغ تخليص شده با حالل هاي آلي، سرم و تخم مرغ تخليص 
نكرده  دريافت  ژن  آنتى  كه  گذار  تخم  مرغ  هاى  مرغ  تخم  زرده  (از  نشده 

بودند به عنوان شاهد استفاده شده است)

كه گذارى  تخم  هاى  مرغ  از  شده  تهيه  هاى  مرغ  تخم  زرده  از 
آنتى ژن دريافت نكرده بودند به عنوان شاهد استفاده شد. ميزان پروتئين 
سنجيده شده در تخم مرغ تخليص شده به روش براد فورد برابر با 11 
ميلي گرم در ميلي ليتر بود. نمودار 3 تست تقاطع ميان سرم ضد سالمونال 
تيفي موريوم باكتري هاي سالمونال تيفي، شيگال و اشريشياكلي را نشان 
بين  متقاطع  واكنش  بررسى  از  آمده  دست  به  شباهت  درصد  دهد.  مي 
سرم ضدسالمونال تيفي موريوم و باكتري سالمونال تيفي بيشترين ميزان 
ميزان  كمترين  كه  است  حالى  در  اين  بود.  درصد  كه 36  داد  نشان  را 
ميزان   به  اشريشياكلي  باكترى  با  بادى  آنتى  اين  بين  متقاطع  واكنش 
شيگال  باكترى  بين  متقاطع  واكنش  ميان  اين  در  رسيد.  مى  درصد   41

ديسانترى با آنتى بادى توليد شده، 52 درصد مشاهده شد.

نمودار 3: نتايج تست كراس حاصل از االيزا بين سرم ضد سالمونال تيفي 
همچنين  و  اشريشياكلي  و  شيگال  تيفي،  سالمونال  هاي  باكتري  موريوم 
سالمونال تيفي موريوم (به عنوان شاهد مثبت) كه از باكتري سالمونال 

تيفي موريوم و سرم ضدباكتري سالمونال استفاده شده است.

و  مرغ  تخم  و  سرم  در  شده  توليد  بادى  آنتى  بررسى  منظور  به 
از  استفاده  با  شد.  استفاده  درصد   10 الكتروفورز  ژل  از  آن،  تخليص 
استفاده  با   IgY آنتى بادى  تخليص  كه  شد  داده  نشان   SDS-PAGE

آنتي  به  مربوط  ستون 1  (شكل 1).  بود  مطلوب  شده  استفاده  روش  از 
از  استفاده  با  آلي)  حالل  (توسط  مرغ  تخم  از  شده  تخليص  بادي 
به مربوط  باند  دهنده  نشان   2 ستون  است.   2ME بدون  نمونه  بافر 

بدون  نمونه  بافر  از  استفاده  با  مرغ  سرم  از  شده  تخليص  بادي  آنتي 
2ME است. باندهايي با وزن مولكولي تقريبا 180 كيلودالتون در اين 

دو ستون مربوط به IgY تخليص شده از تخم مرغ است. ستون 3 آنتي 
 2ME داراي  نمونه  بافر  از  استفاده  با  مرغ  سرم  از  شده  تخليص  بادي 
است. باندهاي 50 و 25 كيلودالتوني به ترتيب مربوط به زنجيره سنگين 

و زنجيره سبك آنتي بادي هستند. ستون 4 ماركر پروتئيني است.

ژل  روي  بر  مرغ  تخم  و  سرم  در  موجود  هاي  بادي  آنتي  آناليز   :1 شكل 
الكتروفورز پلي آكريل آميد 10 درصد با رنگ آميزي با كوماسي بلو 

با  آلي  حالل  توسط  مرغ  تخم  از  شده  تخليص  بادي  آنتي   :1 ستون 
 180 تقريبا  مولكولي  وزن  با   2ME بدون  نمونه  بافر  از  استفاده 
استفاده  با  مرغ  سرم  از  شده  تخليص  بادي  آنتي   :2 ستون  كيلودالتون. 
:3 ستون  كيلودالتون.  مولكولي 190  وزن  با   2ME بدون  نمونه  بافر  از 
داراي  نمونه  بافر  از  استفاده  با  مرغ  سرم  از  شده  تخليص  بادي  آنتي 
زنجيره  به  مربوط  ترتيب  به  كيلودالتوني   25 و   50 باندهاي   .2ME

سنگين وسبك آنتي بادي و ستون 4: ماركر پروتئيني است.

بحث
است.  رديابي  قابل  مرغ  تخم  و  خون  در   IgY بادي  آنتي  وجود 
افزايش براي  موثرى  و  اقتصادي  روش  مرغ  تخم  زرده  در   IgY توليد 

1      2       3        4
IgY 200 كيلو دالتون

50 كيلو دالتون

25 كيلو دالتون

زنجيره سنگين

زنجيره سبك

سعادتى و همكاران

263 263      فصلنامه پزشكى ياخته، سال دهم، شماره 4، زمستان 87

1/4
1/2

1
0/8
0/6
0/4
0/2

0

O
D
تر
و م

نان
 59

6 

تيتر آنتى بادى

x
x

x
x

x
x x

x x x x

x

نوبت 5

نوبت 4

نوبت 3

شاهد

x

1/100 
1/200 

1/400 
1/800 

1/1600 
1/3200 

1/6400 

تيتر آنتى بادى

1/6
4/4

1/2
1

0/8

0/6

0/4

0/2

0
1/100 

xx x x x

x
x

x
x x x x

x
x

x
x

x

x x

 تخليص شده

تخليص نشده

سرم

xشاهد

x
x

1/200 
1/400 

1/800 
1/1600 

1/3200 
1/6400 

O
D
تر
و م

نان
 59

6 

1/4

1/2

1

0/8

0/6

0/4

0/2

0

ريوم
ى مو

ال تيف
لمون

سا

تيفى
ونال 

سالم شيگال
اكلى

شرشي
ا

باكترى هاى استفاده شده در االيزا

O
D
تر
و م

نان
 59

6 



گذار  تخم  مرغ  يك  مثال  طور  به  است.  كلونال  پلي  هاي  بادي  آنتي 
 150-180 يا  سرم  از  ليتر  ميلي   75-90 با  معادل  بادي  آنتي  تواند  مي 
كند.  توليد  تخم مرغ  زرده  در  هفته  يك  طي  را  خون  كل  از  ليتر  ميلي 
گيري  خون  ليتر  ميلي   20 هفته  هر  در  تقريبا  خرگوش  از  كه  حالي  در 
توانند مي  اسب  و  گاو  مثل  بزرگتر  پستانداران  فقط  شود.  مي 

ضدباكتريايي  خواص   .(12) كنند  توليد  مرغ  از  بيشتر  هايي  آنتي بادي 
از  بسياري  است.   IgY مطالعه  هاي  جنبه  مهمترين  از  يكي   IgY
زايي  ايمني  عملكرد  داراي  تواند  مي   IgY دهد  مي  نشان  ها  گزارش 
باشد  زنده  موجودات  در  ويروسى  و  باكتريايي   هاي  عفونت  در 
سالمونال  عليه  شده  توليد   IgY از  همكارانش  و  پرالتا   .(13  ،10)
صورت  به  ها  موش  در  سالمونلوزيس  از  جلوگيري  براي  انتريتيديس 
تواند  مي   IgY كه  داد  نشان  نتايج  اين  اند.  كرده  استفاده  خوراكي 
از  همكارانش  و  هاتا    .(14) باشد  داشته  زايي  ايمني  در  مهمي  نقش 
جلوگيري  جهت  در  موتانس  استرپتوكوكوس  عليه  شده  توليد   IgY
اين  استقرار  كاهش  سبب  كه  كردند  استفاده  دنداني  پالك  ايجاد  از 
عليه  IgY از  استفاده  بر  عالوه   .(15) است  شده  دندان  در  باكتري 

بيماري هاي باكتريايي، اين آنتي بادي عليه بيماري ويروسي نيز استفاده 
روتا  عليه  شده  توليده   IgY از  همكارانش  و  كوروكى  است.  شده 
ويروس در مدل موش استفاده كردند كه سبب كاهش اسهال در آنها 

شد     (9). 
باكترى  مجدد  تزريق  از  پس  دادند  نشان  نيز  همكارانش  و  بيال 
يابد  مى  افزايش  شدت  به   IgY اختصاصى  آنتى بادى  ميزان  سالمونال 
(16). كليفتون هادلى و همكارانش و وودوارد و همكارانش گزارش 
اند كه پس از تزريق باكترى كشته شده سالمونال تيفى موريوم،  كرده 
مقدار قابل توجه آنتى بادى IgY توليد مى شود     (17، 18). در اين تحقيق 
تا  شد  استفاده  ايمنى  سيستم  تحريك  جهت  شده  كشته  باكترى  از  نيز 
ميزان قابل قبولى آنتى بادى توليد شود. توليد آنتى بادى پس از تزريق 
اولين دوز باكترى آغاز شد و پس از تزريق بوستر افزايش يافت كه با 
نتايج به دست آمده از تحقيق بيال و همكارانش مطابقت دارد. هر چند 
حداكثر آنتى بادى توليد شده پس از تزريق بوستر چهارم اتفاق افتاد و 

تا هفته دوازدهم ادامه يافت (16).
در اين تحقيق نشان داده شد كه آنتى بادى توليد شده عليه باكترى 
سالمونال تيفى موريوم داراى واكنش متقاطع با باكترى سالمونال تيفى 
بود (63 درصد) اين در حالى بود كه اين آنتى بادى با باكترى شيگال 
ديسانترى 25درصد و با باكترى اشريشياكلى 14درصد واكنش متقاطع 
داشت كه با يافته لى و همكارنش كه  نشان داده اند آنتى بادى توليد شده 
در مرغ عليه سالمونال انتريتيديس داراى 55/3 درصد واكنش متقاطع با 

سالمونال تيفى موريوم بوده و در مقابل، مقدار كمترى واكنش متقاطع 
با باكترى اشريشياكلى دارد تطابق دارد (19). اين واكنش متقاطع زياد  
بين آنتى بادى توليد شده عليه سالمونال تيفى موريوم با باكترى سالمونال 
باكترى  با  و  ديسانترى 25درصد  شيگال  باكترى  با  آن  مقايسه  و  تيفى  
داراى سالمونال  مختلف  هاى  گونه  كه  را  حقيقت  اين  اشريشياكلى 

توپ هاى مشترك بر روى فالژلين هستند  ژن سوماتيك و نيز اپى  آنتى 
نسبى  مزاياى  از  زا  بيمارى  باكترى هاى  با  متقاطع  واكنش  كند.  مى  بيان 

كاربرد اين آنتى بادى است اما واكنش متقاطع با باكترى هاى غيربيمارى 
اى ممكن است منجر به تغيير فلور طبيعى روده شود و زمينه  زاى روده 

ايجاد بعضى از بيمارى ها را فراهم سازد.
مرغ  تخم  زرده  و  سرم  در  آنتى بادى  توليد  ميزان  مطالعه،  اين  در 

بررسى شد. مقدار آنتى بادى در سرم بيش از مقدار آن در زرده تخم 
سپس در  يابد و  مى  افزايش  ميزان آنتى بادى در سرم  ابتدا  كه  بود  مرغ 
تخم مرغ اين افزايش مشاهده مى شود. روند افزايش آنتى بادى در سرم 
و به دنبال آن در زرده تخم مرغ توسط سونوو قبال گزارش شده بود و 

نتايج به دست آمده را مورد تاييد قرار مى دهد (20).
آن  ايمونولوژيكى  فعاليت  و  است  مقاوم  حرارت  به  كامال   IgY
فيلوژنتيكي  تفاوت   .(21) يابد  نمي  كاهش  پاستوريزاسيون  تاثير  تحت 
زيادي بين گونه پستانداران و پرندگان وجود دارد. اين اختالف تكاملي 
پستانداران  هاي  آنتي بادي  با  مقايسه  در  مرغي  آنتي بادي  مي شود  سبب 
شود.  متصل  پستانداران  هاي  پروتئين  روي  بر  بيشتري  هاي  توپ  اپي  به 
به  هستند.  بااليى  حساسيت  داراى  مرغي  هاى  بادى  آنتى  نتيجه  در 
دهد آنتى بادى مرغي 5-3 برابر بيشتر از طورى كه تحقيقات نشان مى 

آنتى بادى خوك به IgG خرگوش متصل مى شود (21، 22).

نتيجه گيري
العمل نشان داد  ژن سالمونال عكس  سيستم ايمنى مرغ نسبت به آنتى 

و آنتى بادى توليد كرد. نظر به اينكه اين آنتى بادى در تخم مرغ توليد مى 
كنند و با توجه به نتايج اين  شود و عموما مردم از تخم مرغ استفاده مى 

تحقيق و يافته ديگر محققن و على رغم وجود واكنش متقاطع اين آنتى 
بادى با باكترى هاى روده اى، اين آنتى بادى به عنوان منبع ايمنى غيرفعال 

در بيمارى سالمونلوز پس از بررسى كامل مورد استفاده قرار گيرد.

تقدير و تشكر
بدينوسيله از معاونت پژوهش دانشكده علوم و مهندسى و نيز اداره 
را  تحقيق  اين  انجام  زمينه  كه  اهللا  بقيه  پزشكى  علوم  دانشگاه  تحقيقات 

فراهم ساختند كمال تشكر را داريم.
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