
 
IgY production in egg yolk against Salmonella typhimurium and 

salmonella enteritidis 

Shima Eshaghi  

MSc. of Animal Genetics and Breeding, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, 

Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran. Tel: +98 9162793975 Email: 

shimaeshaghi95um@gmail.com  

 

Mohammadreza Nassiri  

*Author for correspondence: Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, 

Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran. Tel: +98 51 38805738 Email: 

nassiryr@um.ac.ir  

 

Mojtaba Tahmoorespour  

Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of 

Mashhad, Mashhad, Iran. Tel: +98 51 38805743 Email: tahmoores@um.ac.ir  

 

Ali Javadmanesh  

Associate Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University 

of Mashhad, Mashhad, Iran. Tel: +98 51 38805899 Email: javadmanesh@um.ac.ir  

 

Abstract 

          Objective 

Salmonella is a Gram-negative, anaerobic, flagellated bacterium of Salmonella type in 

Enterobacteriaceae family, which is known as a zoonosis infectious agent. In recent years, 

different types of antibiotics have been used to overcome the Salmonella infection; 

however, the increasing number of antibiotic-resistant bacteria, the provision of alternative 

methods seems be necessary. Specific immunoglobulin Y (IgY) originated from egg yolk 

causes passive immunity in the fetus, and extracting these antibodies from egg yolk is 

cheaper and more feasible than other antibodies. Numerous studies have shown that the 

egg yolk IgY has immunogenic function against a wide range of bacterial and viral 
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infections in mammals. The purpose of this study was to produce specific immunoglobulin 

Y against Salmonella typhimurium and Salmonella enteritidis bacteria in laying hens.  

Materials and Methods 

           In the current study, six pullets were inoculated and boosted with one milliliter of killed 

Salmonella typhimurium and Salmonella enteritidis. Injections were done fortnightly until 

one week before egg production. After breast muscle injection of chickens, the eggs were 

collected, and the IgY was extracted from yolk by the Polson method with polyethylene 

glycol 6000. The produced IgY was approved by SDS-PAGE method. The specific indirect 

ELISA done by specificity test for purified IgY also approved the specific IgY against both 

Salmonella typhimurium and Salmonella enteritidis. 

Results 

The results of SDS - PAGE demonstrated the presence of two protein bands of 27 and 67 

kDa representing light and heavy chains of IgY, respectively. The specific indirect ELISA 

method proved that the specific IgY against Salmonella typhimurium and Salmonella 

enteritidis was produced in the egg yolk.  

         Conclusions 

 It might be possible to administer the egg yolk containing specific IgY against both 

Salmonella typhimurium and Salmonella enteritidis, to induce passive immunity for 

preventing some pathogenic diseases in calves such as diarrhea. 
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Y نیمنوگلوبیا دیتول سیدیتیانتر و ومیموریفیت سالمونال یها یباکتر هیعل مرغ تخم زرده در   
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 دهیچک

 قرار اسهیانتروباكتر خانواده در و سالمونال جنس در كه است تاژكدار و یارياخت یهوازيب ،يمنف گرم یباكتر كی سالمونال هدف:

 يآنت از يمختلف انواع ر،ياخ یهاسال در. است شده شناخته واناتيح و انسان در مشترک يعفون یماريب عامل كی عنوان به كه دارد

 از استفاده ك،يوتيب يآنت به مقاوم یهایباكتر تعداد شیافزا با كه است شده استفاده سالمونالعفونت  با مقابله یبرا هاكيوتيب

 نيجن در رفعاليغ يمنیا جادیا باعث مرغتخم زرده ياختصاصY (IgY ) نيمونوگلوبیا. رسديم نظر به یضرور نیگزیجا یهاروش

 نشان یادیز مطالعاتو آسانتر هستند.  ترارزان هابادیيآنت ریسا با سهیمقا در مرغتخم زرده از هابادیيآنت نیا استخراج و شودمي

در پستانداران هستند.  يروسیو و یيایباكتر هایعفونتتعداد زیادی از  در یيزايمنیا عملکرد دارای مرغزرده تخم IgY كه دادند

 یهامرغ مرغدر زرده تخم سیديتیو انتر ومیموريفيتسالمونال  یهایباكتر هيعل ياختصاص IgY ديمطالعه تول نیهدف از انجام ا

 گذار بود.تخم
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 نهيس عضله در تريليليم كی زانيم به سیديتیانتر و ومیموريفيت سالمونال یشده كشته یهایباكتر منظور نیبد مواد و روش ها:

 از بعد هفته كی و ههفته تکرار شد ها هر دوقیشدند. تزر قیتزر يهفتگ 11 سن در ديسف لگهورن نژاد تخمگذار مرغ قطعه شش

 .شد استخراج 6000 کوليگللنياتيپل و پولسون روش از استفاده با مرغتخم زرده IgY و یورآ جمع هامرغتخم قیتزر نیآخر

 ميرمستقيغ یزایاال آزمون انجام با ياختصاص یها IgY وجود و دیيتا PAGE - SDS كمك به شده ديتول یهاIgYوجود

  .شد دیيتا سیديتیانتر سالمونال و ومیموريفيت سالمونال شدهكشته یهایباكتراستفاده از  با ياختصاص

هستند  IgY نيسنگ و سبك یهارهيزنج مربوط به كه لودالتونيك 67 و 27 ينيپروتئ یباندها حضور PAGE-SDS جینتا نتایج:

 سیديتیانتر و ومیمور يفيت سالمونال هيعل ياختصاص یباديآنت توليددهنده نشان ياختصاص ميرمستقيغ یزایاال و آزمونرا تایيد كرد 

  .بود مرغتخمزرده  در

 جادیا با ،سیديتیانتر و ومیموريفيت سالمونال یبرا ياختصاص IgY یحاو یهااست بتوان از زرده تخم مرغ ممکن گیری:نتیجه

 گوساله مثل اسهال استفاده كرد. یهایمارياز ب ياز برخ یريجهت جلوگ رفعاليغ يمنیا

 مرغ تخم زرده سالمونال، ،IgY ،تخمگذار مرغ: ها واژه دیکل

 

 مقدمه

ای بسيار كهن دارد. ایران )پرشيا( یك امپراطوری بزرگ پرورش ماكيان در ایران و انتشار آن از طریق این كشور تاریخچه

 Mohammadifar) ميالدی بود و از هند )دهلي( تا دریاهای سياه و مدیترانه گسترده بود هفت قبل از ميالد تا تقریبا قرنپنج  از قرن

and Mohammadabadi 2017)ها برای حمل و نقل . در آن زمان و بعد از آن، در قرون وسطي ایران در محل تقاطع راه

های زیادی در حوالي ایران ه غرب، هم از طریق خشکي و هم از طریق دریا قرار داشت. جنگقبيل ماكيان از شرق بمحصوالت، از

شناسي حضور های باستانهای ماكيان را تسهيل كرد. حفاریها نيز توسعه و گسترش جمعيتو كشورهای همسایه در طي این دوره

های یافت شده در ایران (. استخوانMohammadabadi et al. 2010های باستان تأیيد كرده است )ماكيان را در ایران در زمان

 1000قبل از ميالد و  3900تا  3800)جنوب شرقي ایران( به ترتيب متعلق به  1اند: دو كشف در تپه یحييدر سه منطقه وجود داشته

 Mohammadifar andقبل از ميالد ) 1000سليمان )شمال غربي ایران( متعلق به قبل از ميالد و دیگری در تخت

Mohammadabadi 2018 .)جمله از یباديآنت یادیز مقدار شامل كه است شده یيشناسا یمغذ ماده عنوان به مرغتخم IgY 

 به یديسولف ید یهاپل با و باشدمي (L) سبك شاخه دو و (H) نيسنگ شاخه دو از يبيترك IgY .باشدمي مرغ تخم زرده در

(. Gassmann et al. 1990) باشدمي پستانداران در IgG از بزرگتر دالتونلويك 180يمولکول وزن یدارا و هستند متصل گریکدی

. باشدمي توسعه حال در يدرمان و يصيتشخ یكاربردها منظور به مرغتخم زرده یهایباديآنت از استفاده نینو یتکنولوژ امروزه

                                                           
1 Tepe Yahya 
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 یكاربردها امروزه كه باشدمي پستانداران در IgG یهمتا و است مرغتخم زرده غالب نيمونوگلوبیا (IgY) مرغتخم زرده یباديآنت

 شودمي نيجن در رفعاليغ يمنیا جادیا باعث مرغتخم زرده Y نيمونوگلوبیا(. Richard et al. 2002) است كرده دايپ یاگسترده

(. Gassmann et al. 1990) باشدمي ترآسان و ترارزان هایباديآنت ریسا با سهیمقا در مرغتخم زرده از هایباديآنت نیا استخراج و

 كه است شده داده نشان هاگزارش از یاريبس در. است IgY مطالعه مورد یها جنبه نیمهمتر از يکی IgY یيایباكتر ضد خواص

IgY باشد زنده موجودات در يروسیو و یيایباكتر یهاعفونت در یيزايمنیا عملکرد یدارا تواندمي (Van Nguyen et al. 

 زرده در گرم يليم 25-5) آورد دست به گذار تخم یهامرغ از ماه هر در توانمي IgY گرم يليم 1500 يبیتقر طور به (.2006

 روش دهنده نشان كه (Carlander et al. 2003) باشدنظرمي مورد ژنيآنت یبرا ياختصاص IgY درصد 10-2 نيب كه( مرغ تخم

 نيمونوگلوبیا آنها به كه محلول یهایباديآنت .باشد تواندمي منابع گرید به نسبت كلوناليپل یباديآنت ديتول یبرا ترعیسر و ترارزان

 مشتق آنها از اساساً و دارند B یها سلول يژنيآنت یهارندهيگ با يکینزد ارتباط كه هستند سرم یهامولکول از یادسته شودمي گفته

 ژنيآنت به اتصال یبرا ريمتغ ی هيناح دو Y یهاشاخك یرو. هستند شکل Y مشترک ساختار یدارا هانيمونوگلوبیا تمام. اندشده

(Fab )اسکلت هیپا. دارد وجود Y بوده ثابت (Fc )ندارد يدخالت ژنيآنت اتصال در و (Chen et al. 1982 .)موجود یهایباد يآنت 

 نهيواكس یهاجوجه توسط تخمگذار مرغ از ياختصاص IgY یباديآنت ن،یبنابرا. است شده ینامگذار IgY نام به مرغتخم درزرده

( IgG) نيمنوگلوبیا هيشب یعملکرد نظر از Y نيمنوگلوبیا هاجوجه در(. Shimizu et al. 1988) دیآمي بدست ژنيآنت هيعل شده

 نيمنوگلوبیا دو نیا نيب يبزرگ یهاتفاوت اما است، شده ليتشک نيسنگ رهيزنج دو و سبك رهيزنج دو از IgG هيشب درست و است

 180 يمولکول وزن یدارا Y نيمنوگلوبیا کهيحال در باشدمي دالتون لويك 150 يبیتقر يمولکول وزن یدارا G نيمنوگلوبیا. دارد وجود

 رهيزنج به اتصال و IgY نيسنگ رهيزنج نيدوم در كه است یهاتفاوت ليدل به Y نيمنوگلوبیا وزن يبزرگ نیا. باشدمي لودالتونيك

 باشدمي یكمتر یریپذانعطاف یدارا IgG به نسبت جهينت در بوده كوتاهتر IgY یباديآنت در ثابت منطقه. است يدراتيكربوه یها

 رهيزنج 2 و سبك رهيزنج 2 از متشکل آن یاجزا كه است شده ليتشک یديپپتيپل رهيزنج چهار از Y نيمونوگلوبولیا يكل ساختار

 یدارا كه اندشده ليتشک ينواح از سبك رهيزنج و نيسنگ رهيزنج. باشديم( L2H2 n) صورت به آنها يكل فرمول كه است نيسنگ

 مانند پل یساختارها و باشديم پتوفانیتر و نيستئيس شده محافظت اريبس ينواح یدارا ينواح نیا. باشنديم نهيآم دياس 115

 یديسولف ید یباندها لهيبوس نيسنگ و سبك رهيزنج. مؤثرهستند هانيمونوگلوبولیا یكاربرد و سوم شکل یفایا در ،یديسولفید

 رهيزنج ريمتغ ينواح. رنديمتغ اريبس كه دارد وجود رهيزنج نهيآم یدهاياس یانتها در ينقاط. گردنديم متصل بهم یارهيزنج داخل

 تيخاص كه آورنديم بوجود را ژنيآنت اتصال محل هم، با شدن جفت از پس( VL) سبك رهيزنج ريمتغ ينواح و( VH) نيسنگ

 از يکی گوساله اسهال سندروم (.Kumaran and Citarasu  2016) دارند خود ياختصاص ژنيآنت با ياختصاص يشوندگ اتصال

 در یماريب وعيش. باشدمي زندگي اول هایهفته در هاخوک و هابره ،یريش ای يگوشت یهاگوساله اكثر در مؤثر عیشا یهایماريب

 ر،يم و مرگ به منجر تولد اول یهاهفته در گوساله اسهال سندروم. شود هاگوساله از سوم كی مرگ به منجر توانديم شدید حالت

 دوره نياول در ريش ديتول كاهش بلوغ، شروع در ريتأخ ها،گوساله وزن شیافزا در كندی: شامل كه یبهرور كاهش و یماريب وعيش
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 از. باشدمي اهميت دارای یدامپرور واحد در اسهال وعيش نیبنابرا شود،مي يگوشت یهاگوساله یپرواربند زمان در ريتأخ و يردهيش

 سالمونالها، نها،يآنتروتوكس ،ياكلياشرش روس،یروس،كروناویروتاو دامپروری واحدهای در اسهال سندروم شده شناخته و مهم عوامل

 لحاظ به روسیكروناو و روتا ،ياكلياشرش فوق عوامل نيب در(. Radostits et al. 2000) باشندمي ایديكوكس و ایدیپتوسپریكر

 Zeman and) شوند یريشگيپ يستیبا و بوده مهم هاگوساله تولد یروزها نينخست در ،یاقتصاد خسارات و بروز كثرت ،يپراكندگ

Thomson 1998  .)تا باشد،مي مادر ونيناسيواكس یبرمبنا هاگوساله در اسهال یزایماريب عوامل كنترل یبرا رياخ یهایاستراتژ 

 كاهش را اسهال یاستراتژ نیا(. Fernandez et al. 1998) شود محافظت شان نتاج از رفعاليغ یهایباد يآنت انتقال توسط

 یباال تيتر اگرچه(. Parreño et al. 2010) بکند مهار تواندنمي را ينيبال یهانشانه ظهور ای يروسیو عفونت اما دهدمي

 ویروسي و باكتریایي عفونت عوامل برابر در آنها محافظت در مهمي نقش شده متولد تازه هایگوساله در خون گردش هایبادیآنتي

 باشدمي انتقال قابل هاگوساله كوچك روده به سرم از بادیآنتي این كه دارند كلستروم از آمده بدست IgG دليل به اسهال مسبب

(Besser et al. 1988 .)و هیتغذ تيوضع و ستیز طيمح گله، تیریمد جمله از یمتعدد عوامل توسط اسهال یماريب شدت 

 هفته هشت تا دو در سنين بين هاگوساله در معموال یماريب نیا (.Carlander et al. 2000) ابدیمي شیافزا زبانيم كیمونولوژیا

 در اسهال و( ساعت 24 تا 12) است كوتاه اريبس ونيانکوباس دوره. ابدیمي شیافزا سن شیافزا با آن شدت و دشومي مشاهده یا

 تخم زرده یباديآنت (IgY) نيمونوگلوبولیا ،دهدرخ یيایباكتر هیثانو یهاعفونت نکهیا مگر شود،مي محدود خود روز 7 تا 5 عرض

 است گرفته قرار استفاده مورد واناتيح و انسان در هاعفونت از یريشگيپ و درمان یبرا یاگسترده طور به كه است مرغ

(Fernandez et al. 1998; Jahandar et al. 2019.) ،ياصل علت و گوساله نوزادان از شده گزارش زانيم نیشتريب اسهال 

 تازه یهاگوساله با مرتبط مزارع از یاريبس در يسالمت مهم معضالت از يکی تیانتور عالمت كی عنوان بهو  ،است ريم و مرگ

 14 تا 5 یهاگوساله در معموال عفونت(. Carlander et al. 2000) ببرد نيب از توانديم را يتوجه قابل شمار كه است شده متولد

 1 یبرا اغلب و دهنديم پاسخ درمان به یكند به ها گوساله. شود دهید مدفوع در است ممکن روده ستيك و خون. دهديم رخ روزه

 یماريب. است شده متولد تازه یهاگوساله در عفونت به انیمبتال در عیشا علت كی ومیمور يفيت سالمونال. شونديم ماريب هفته 2 تا

 انجام از هدف (.Carlander et al. 2000) شودمي مشخص ميشک درد و حاد اسهال با و شوديم يمنته روده به معمول طور به

 گذارتخم یهامرغمرغ تخم زرده در ومیموريفيت سالمونال و سیديتیانتر سالمونال یها یباكتر هيعل ياختصاص IgY ديتول تحقيق نیا

 .بود

 

 هاروش و مواد

 14028 هیسو  ومیمور يفيت سالمونال یباكتر  :ومیموریفیت سالمونال و سیدیتیانتر سالمونال یهایباکتر هیته

 یيشناسا منظور به گارآ يكانکمك طيمح از استفاده با و شد هيته رانیا يمل ونيكلکس مركز از 1624 هیسو سیديتیانتر سالمونال و

 یهاطيمح یرو بر رشد لهيوسبه استاندارد هیسو و يكلون یمورفولوژ نيهمچن .شدند داده كشت الكتوز ركنندهيتخم یباكتر یها هیسو
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 نیزيل لوزياكس و 4گارآ گاليش-سالمونال ،3آگار تيسولف تسمويب ،2گارآ راتتيس كوالت ياكس ید يانتخاب طيمح و گارآ نتینوتر

 درجه 37 یدما در و شدند انتخاب گارآ يكانکمك طيمح یرو بر كرده رشد یيایباكتر یهاهیسو. ندشد دیيتا 5گارآ کوالتيداكس

 قهيدق15 یبرا دور 3000 در ها سلول ط،يمح نیا در رشد از بعد. شد ونيانکوباس ساعت 24 یبرا BHI 6كشت طيمح در گراديسانت

 .گرفتند قرار انکوباتور در شب كی مدت به درصد 7/3 نيفرمال با سپس و شدند، شسته PBS بافر با هاسلول. شدند وژيفیسانتر

 نوری يچگال و PBS در هاسلول سوسپانسيون سپس. شد شستشو و وژيفیسانتر PBS بافر در بار سه مدهآ دستبه سوسپانسيون

 .شد ینگهدار خچالی در استفاده یبرا سلول محلول سپس و شد منتقل بويتکرويم به 5/1× 10 6 استاندارد معادل

 هامرغتخم یآورجمع و یيزامنیا جهت گذارتخم یهامرغ پرورش یهاقفس :گذار تخم یهامرغ پرورش طیشرا

 و درجه 19 یيدما طیشرا و هفته 11 سن با  ديسف لگهورن نژاد گذار تخم مرغ قطعهشش  تعداد بعد مرحله در. شد یسازآماده

 مرغ قطعه سه تعداد. شد منتقل مشهد يفردوس دانشگاه دانشکدهميدا علوم گروه يشگاهیآزما واناتيح اتاق به ساعت 12یيروشنا

 .افتی شیافزا ساعت 16 تا یيروشنا مدت جیبتدر هامرغ در یگذارتخم شروع یبرا. شد گرفته نظر در كنترل گروه عنوان به زين

 مرحله در و گردد روان ات همزده يخوب به را فروند كامل نتاادجو. گرفت انجام 11 هفته در قیتزر نياول: هایباکتر قیتزر

 يكاف مرغ كی قیرتز یبرا مقدار نیا. دیگرد مخلوط PBS در محلول ژنيآنت يسيس 5/0 با را كامل نتاادجو يس يس 5/0 بعد

 عضله بر عمود بصورت متريسانتیك  عمق با قیتزر و كرده يضدعفون را قیتزر لمح و كرده ديمق را هامرغ قیتزر جهت. است

 ژنيآنت فاقد قیتزر محلول يول بود كنترل گروه مشابه قاتیتزر شاهد گروه مورد در. گرفت صورت هيناح چهار در و دوطرف در ،نهيس

 شاهد گروه به و مخلوط PBS يسيس 5/0 و فروند كامل ادجونت يسيس 5/0. بود نيسال فسفات بافر یحاو فقط و بود سالمونال

 .گرفت صورت قیتزر نياول از بعد هفته دو هر قیتزر نيسوم و ني. دومشد قیتزر

 كی هامرغتخم بود، مرغتخم در Y یباديآنت ديتول يبررس هدف كه یيآنجا از  :هامرغتخم رهیذخ و یآورجمع

 يسانت درجه 4 یدما رد و خچالی در IgY یساز خالص یبرا و شدند یآورجمع روزانه( يهفتگ 23) قیتزر نیآخر از بعد هفته

 .Polson et al) شد نجاما 6000 کوليگللنياتيپل از استفاده با IgY ی. جداسازدیگرد رهيذخ و یآورجمع خیتار ثبت با گراد

 ميرمستقيغ یازیاال(. Mousavi et al. 2021) دیگرد انجام SDS-PAGE الکتروفورز روش به IgY يبررس يو بررس (1980

 (.Basiri et al. 2012) گرفت انجام همکاران و یريبص توسط شدهفيتوص روش طبق زين

 جینتا

                                                           
2 Deoxycholate citrate agar 
3 Bismuth sulfite agar 
4 Salmonella – Shigella agar 
5 Xylose Lysine Deoxycholate agar 
6 Brain Heart Infusion 
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 يبررس منظور به :ومیموریفیت سالمونال و سیدیتیانتر سالمونال ژنیآنت لهیبوس هاجوجه ییزایمنیا جینتا

 مورد یهامرغ گروه به فروند ادجوانت با همراه ژنيآنت كی عنوانبه آن، هيعل ياختصاص IgY ديتول نيهمچن و یيزايمنیا تيقابل

 و پولسون روش با مرغتخم زرده از IgY كه دادند نشان 6000 کوليگللنياتيپل از استفاده با یسازخالص جینتا. شد قیتزر مطالعه

 . دیگرد یسازخالص تيموفق با 6000 کوليگللنياتيپل از استفاده

-SDS الکترفورز از آمده بدست جینتا:  سالمونال ژنینتآ به پاسخ در یدیتول IgY سنجش و استخراج جینتا

PAGE نيسنگ و سبك یهارهيزنج حضور دیمو كه لودالتونيك 67 و 27 ينيپروتئ یباندها حضور IgY شکل  داد نشان را است(

1).  

 

 
 نسبت به شاهد تیماردر گروه  یتخصص IgY یباندها دهندهنشان SDS-PAGEژل  الکتروفورز .1 شکل

Figure 1. SDS-PAGE showed specific IgY bands in control vs. treated groups 
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 بر IgY یبادينتآ حيصح ديتول از نشان ها ژن ينتآ با IgY یباديآنت درصد 0.13 اتصال :میرمستقیغ یزایاال آزمون

 سیديتیانتر سالمونال و ومیموريفيت سالمونال گونه دو یبرا هایبادينتآ نیا تياختصاص نيهمچن و مطالعه مورد یهاگونه هيعل

 . (2)شکل  باشدمي

 
 شده دیتول IgY تیاختصاص -2 شکل

Figure 2- Specificity of the produced IgY  
 

 بحث

 یسو از مرغتخم زرده یباديآنت انبوه ديتول سهولت و سو كی از سالمونال هيعل يکيوتيبيآنت یهادرمان ينیگزیجا به ازين

 یساز منیا مستلزم IgY ديتول. است ساخته مطرح یباكتر نیا هيعل يدرمان كاربرد یبرا يمناسب نهیگز عنوان به را  IgYگر،ید

 كننده رمز DNA ای و خالص ژنيآنت ای يسلول زيل عصاره از مختلف قاتيتحق در منظور نیا یبرا كه است نظر مورد ژنيآنت با پرنده

 موجود یها یباكتر ریسا با متقاطع یهاواكنش بروز از یريشگيپ و تياختصاص شیافزا منظوربه مطالعات. شودمي استفاده ژنيآنت

 سالمونال یهایباكتر از مطالعه نیا در كه اند شده معطوف یباكتر خالص یهاژنيآنت از استفاده بر شتريب گوارش، دستگاه در

 Leenaars and Hendriksen) باشدمي هامرغ یگذارتخم سن قیتزر زمان نیبهتر. است شده استفاده سیديتیانتر و ومیموريفيت

مقدار  اما( Bollen and Hau 1996) بود خواهند نظرمورد ياختصاص  IgYیحاو هاتخم قیتزر نياول از بعد هفته كی(. 2005

 قیتزر نيدوم از بعد هفته 2 ای و( Trott et al. 2008) قیتزر نياول از هفته سه از بعد مرغتخم در IgY یباديآنت تريت بيشينه

 .شد انتخاب قیتزر یبرا يهفتگ 15 سن ،حاضر مطالعه در. دش جادیا( Schade et al. 2005) ادآوری
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 داد نشان هاآن جینتا و دادند قرار يبررس مورد ساله دو دوره كی در را IgY سطوح Pauly et al. (2009)وهشي ژدر پ

 .Pauly et al) بود شده شتريب كل IgY یمحتوا اما ابدیمي كاهش دوم سال در گذار تخم یهادرمرغ یگذارتخم تيظرف كه

 خلوص ليدل به (PEG) کوليگللنياتيپل از استفاده بر يمبتن روش مرغ تخم زرده از IgY صيتخل جهت پژوهش نیا در. (2009

 (.Santos et al. 2014) است شده انتخاب  IgYاستخراج گرید یهاروش به نسبت یريگنمونه ندیفرا سهولت و نیيپا نهیهز باال،

 6 ك،يژنيآنت عوامل با مواجه علتبه مرغ در يمنیا پاسخ یالقا زمان از كه دهدمي نشانBollen and Hau  (1996 )یها افتهی

 Bollen) شود منتقل تخم به( تخم قیطر از جوجه به مادر از انتقال) الیارواو ترانس صورت به يمنیا نیا تا كشدمي طول روز 7 تا

and Hau 1996) .یحاو هاتخم قیتزر نياول از بعد هفته كی IgY بود خواهند نظر مورد ياختصاص (Bollen and Hau 

 قیتزر از بعد هفته 2 ای و( Trott et al. 2008) قیتزر نياول از هفته كی از بعد مرغتخم در IgY یباديآنت تريت كيپ اما( 1996

 و ومیموريفيت سالمونال یباكتر از استفاده باLee et al. (2002 ) مطالعه در. شودمي جادیا( Schade et al. 2005) ادآوری

 بود افتهی شیافزا يثابت طور به سپس و بود كرده شیافزا به شروع قیتزر از هفته كی از بعد IgY ياختصاص تيفعال س،یدینتریا

(Lee et al. 2002) .مطالعه Thibodeau et al. (2017 )از یيباال غلظت قیتزر از پس شده ديتول یهامرغتخم كه داد نشان 

 یيباال غلظت قیتزر از پس شده ديتول یهامرغتخم حاضر مطالعه در ،(Thibodeau et al. 2017) بودند دارا را یبادينتآ دو هر

 نيسنگ رهيزنج با در تحقيق حاضر شدهسازی  خالص IgYهای مختلف بخش كه ندداد نشان SDS-PAGE نتایج .دادند نشان را

 رهيزنج و دالتون لويك 65 با نيسنگ رهيزنج جه،ينت در. (Amro et al. 2018) داشت مطابقت  IgY یبرا انتظار مورد سبك و

 27 حدود با سبك رهيزنج و كيلودالتون 65 با بایتقر نيسنگ رهيزنج. شد دیيتا SDS PAGE توسط دالتون لويك 27 با سبك

 و دالتون لويك 67 با نيسنگ رهيزنج مطالعه، نیا در. مدآ بدست مرغ تخم زرده IgY از خالص نيپروتئ كه دهدمي نشان ،كيلودالتون

 شد. دیيتا SDS PAGE توسط دالتون لويك 27 با سبك رهيزنج

 ونيناسيواكس لهيبوس يمنیا ستميس با مرغ یهامرغتخم از IgG یباديآنت ديتول امکان Amro et al. (2018)همچنين 

 سیديتیانتر سالمونال و ومیموريفيت سالمونال یها یباكتر هيعل بر IgY ديتول ،حاضر مطالعه در .كردند دیيتا ،ومیموريفيت سالمونال با

 دو در سیديتیانتر سالمونال عفونت بر مرغتخم یهایباديآنت يمحافظت اثر حاضر مطالعه در .(Amro et al. 2018) شد دیيتا

 از كه یباديآنت یحاو مرغتخم پودر. است شده كنترل مختلف یدوزها با پاتوژن اتيخصوص یدارا یهامرغ یرو بر يعفون شیآزما

 استفاده مورد يافزودن خوراک عنوان به بود شده هيته سیديتیانتر سالمونال با شده منیا یهاجوجه توسط تخمگذار مرغ ،مرغتخم

 یرو مطالعه نیشتريب پرندگان یهانيمونوگلوبولیا نيب در (;Nassiri et al. 2016 Jahandar et al. 2019) گرفت قرار

 4 تعداد نیا پستانداران در كه( C1-C4 و V) است گاهیجا 5 یدارا مرغ IgY .است شده انجام مرغ و بوقلمون یهانيمونوگلوبولیا

. دهديم C3-C4 و C2-C1 ينواح در محدود یریپذانعطاف IgY به كه باشديم ضیتعو ينواح یدارا مقابل، در .باشديم جایگاه

 يمتراكم اريبس ی هيناح Cv2 هيناح در. است فرد به منحصر یيايميوشيب خواص معرف پرندگان IgY یریپذانعطاف تیمحدود نيهم

 هاشیآزما رد،يگيم صورت هاژن توسط یيلوال ينواح نیا انيب و ليتشک پستانداران، در گرفته صورت تکامل دنبال به كه دارد وجود
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 نيسنگ یرهيزنج از تر متفاوت ژنيآنت نظراز و بوده پستانداران IgG به نسبت یبزرگتر نيسنگ رهيزنج یدارا IgY كه دهديم نشان

 یروشها ياعتبارسنج یياروپا مركز توسط نیگزیجا روش كی عنوان بهY (IgY) نيمونوگلوبولیا از استفاده. كنديم عمل پستانداران

 یكاربردها عرصه در (.Schade et al. 2005) است شده هيتوص يشگاهیآزما واناتيح از استفاده كاهش و اصالح یبرا نیگزیجا

 ديتول مرغ توسط نيمونوگلوبولیا نیا. باشدمي گسترش حال در مرغتخم زرده از IgY استخراج دیجد یتکنولوژ ها،یباديآنت متنوع

 یکالیا شدهكشته یباكتر قیتزر با توانمي كه شودمي منتقل ن،يجن یبرا فعالريغ يمنیا جادیا یبرا مرغتخم  زرده درون به و شده

 به توجه با توانمي و افتی دست ياختصاص IgY به مرغ در یيزايمنیا دوره ليتکم و تخمگذار یهامرغ به ژنيآنت منبع عنوان به

 یهامکمل عنوان به آن از و كرد استفاده هاكيوتيبيآنت یجا به ای كنار در محصول نیا از ،یيایباكتر مقاوم یهاهیسو آمدن بوجود

  (.Nassiri et al. 2016) كرد استفاده يدرمان

 و ددادن نشان آن به يتوجه قابل يمنیا سیديتیانتر سالمونال و ومیموريفيت سالمونال با شده منیا یهامرغ: یریگ جهینت

 نیشتريب و شد مشاهده قیتزر نياول از پس دوم تا اول هفته نيب واكنش نياول. كردند ديتول آن هيعل ياختصاص IgY از یيباال سطح

 ياختصاص IgY یحاو یهامرغاست بتوان از زرده تخم ممکن .شد جادیا قیتزر نياول از پس هفته 8 در ياختصاص یباديآنت سطح

 گوساله مثل اسهال استفاده كرد یهایمارياز ب ياز برخ یريجهت جلوگ رفعاليغ يمنیا جادیا با سالمونال، یبرا

 

 یقدردان و تشکر

 .شد انجام 45671/3 شماره گرنت با مشهد يفردوس دانشگاه يمال تیحما با پژوهش نیا

 

 منابع

 ليانتهای كربوكس صيو تخل انيهمسانه سازی، ب (1391) و همکاران، یرجا يموسوی گرگری، رسول سيد لطيف ،سينح ریيبص

. يدانشگاه آزاد اسالم يدر زردة تخم مرغ. مجله علوم پزشک IgYديتول منظور به لوریيپ کوباكتريآز هل اوره میآنز C رواحدیز

22 (1) ،23-31. 

 یاكاليشیاشر هيعل نيمنوگلوبولیا صيتخل و ديتول (1395) و همکاران ،حمدم زاده محسن ،ليرضاع پرست حق ،حمد رضام یرينص

 .161-154 ،(2) 1: رانیاميعلوم دا یها . پژوهشمرغ تخم زرده در

 يبرخ هيعلدر زرده تخم مرغ  ياختصاص Yنيمونوگلوبولیا ديتول (1400) و همکاران، ميهس ، اسدزادهرجانم یازغند، هراز یموسو

 .شده رفتهیپذ ،130. كیولوژيب یو فرآورده ها يدامپزشک قاتياسهال گوساله. تحق یپاتوژن ها
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