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چکیده
هدف از این مطالعه برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات ایمنی هومورال (تیتر آنتیبادی علیه سلولهای قرمز خونی گوسفندی ( )SRBCو
ویروس بیماری نیوکاسل ( ))NDVو باقیمانده مصرف خوراک از  20تا  45روزگی در بلدرچین ژاپنی بود .بدین منظور از تعداد  2492رکورد
صفت باقیمانده مصرف خوراک و  5238رکورد مربوط به صفات ایمنی استفاده شد .پارامترهای ژنتیکی صفات با استفاده از تجزیه و تحلیل تک
و دو صفتی از طریق نمونهگیری گیبس برآورد شد .وراثتپذیریهای برآورد شده برای تیتر آنتیبادی کل ( ،)AbTتیتر ایمونوگلوبولین ،)IgY( Y
تیتر ایمونوگولوبولین  )IgM( Mو تیتر ایمونوگولوبولین  )IgF( Fبرعلیه  SRBCبهترتیب برابر  0/02 ،0/14 ،0/08و  0/24اما وراثتپذیری
تیتر آنتیبادی برعلیه  )AbNDV( NDVپایینتر از برآوردهای آنتیژن  )h2=0/05( SRBCبود .وراثتپذیری باقیمانده مصرف خوراک در سنین
مختلف در دامنه  0/04تا  0/07بهدست آمد .همبستگی ژنتیکی بین تیتر آنتیبادی کل و  IgYمثبت و باال ( )0/92بود .همبستگی ژنتیکی بین
 RFIبا  IgMمنفی و با سایر ایمونوگولوبولینها ( )IgY, AbT, IgFو  NDVمثبت بود .از این مطالعه نتیجهگیری میشود که انتخاب برای IgF

با وراثتپذیری  0/24بهدلیل داشتن همبستگی ژنتیکی منفی ( )-0/23با باقیمانده مصرف خوراک موجب بهبود این صفت و کاهش هزینهها،
عمدتا مرتبط با بحث خوراک و انتخاب از روی فنوتیپ حیوانات ،میشود .از طرفی بهدلیل همبستگی مثبت ،متوسط و باالی آن با سایر
ایمونوگلوبولینها ( )0/0-34/80انتخاب آن منجر به کاهش پاسخهای ایمنی هومورال در بلدرچین نمیشود.
کلمات کلیدی :ایمنی همورال ،باقیمانده مصرف خوراک ،تیتر آنتیبادی ،وراثتپذیری ،همبستگی ژنتیکیSRBC ،
* پست الکترونیکی نویسنده مسئولrokouei@gmail.com :
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محمودیزرندی و همکاران

تجزیه و تحلیل بیزین پارامترهای ژنتیکی برای صفات ایمنی همورال و باقیمانده....

مقدمه
پرورش ماکیان در ایران و انتشار آن از طریق این کشور
تاریخچه ای بسیار کهن دارد .ایران (پرشیا) یک امپراطوری بزرگ از
قرن  5قبل از میالد تا تقریبا قرن  7میالدی بود و از هند (دهلی) تا
دریاها ی سیاه و مدیترانه گسترده بود .در آن زمان و بعد از آن ،در
قرون وسطی ایران در محل تقاطع راهها برای حمل و نقل محصوالت،
از قبیل ماکیان از شرق به غرب ،هم از طریق خشکی و هم از طریق
دریا قرار داشت .جنگهای زیادی در حوالی ایران و کشورهای همسایه
در طی این دورهها نیز توسعه و گسترش جمعیتهای ماکیان را
تسهیل کرد .حفاریهای باستانشناسی حضور ماکیان را در ایران در
زمانهای باستان تأیید کرده است ( Mohammadabadiو همکاران،
 .)2010براساس تحقیقات  Westو  Zhouاستخوانهای یافت شده در
ایران در سه منطقه وجود داشتهاند :دو کشف در تپه یحیی ( Tepe
( )Yahyaجنوبشرقی ایران) بهترتیب متعلق به  3800تا  3900قبل
از میالد و  1000قبل از میالد و دیگری در تخت سلیمان (شمال
غربی ایران) متعلق به  1000قبل از میالد ( Mohammadabadiو
همکاران .)2010 ،از طرفی ،مصرف گوشت طیور در سراسر جهان
متداول بوده و مواد مغذی برای بشر از طریق این غذای سالم فراهم
میشود .یکی از پرندگانی که در دهههای اخیر بسیار مورد توجه
پژوهشگران قرار گرفته بلدرچین ژاپنی است .بلدرچین ژاپنی ( Coturnix
 )coturnix japonicaپرندهای کوچک است که بهدلیل بلوغ جنسی
زودهنگام و رشد سریع ،فاصله نسلی کوتاه ،نرخ باالی تولید تخم،
هزینههای نگهداری پایین و مقاومت به بیماریها بهعنوان مدل حیوانی
ارزشمندی در تحقیقات نیز درنظر گرفته شده است ( Yalcinو
همکاران .)1995 ،در دهههای گذشته ،بلدرچین ژاپنی ( Coturnix
 )japonicaبهعنوان یکی از مهمترین حیوانات آزمایشگاهی برای تحقیقات
علمی در دانشگاهها و ایستگاههای تحقیقاتی مورد استفاده قرار گرفته
( Cainو  )1972 ،Cawelyو بهطور گسترده در تحقیقات فیزیولوژی
( Balthazartو همکاران ،)2003 ،رفتارشناسی ( Millsو ،)1991 ،Faure
ژنتیک ( Jonesو همکاران1991 ،؛  Moradianو همکاران2014 ،؛ Ori
و همکاران2014 ،؛  Sohrabiو همکاران )2012 ،و بیومدیکال استفاده
شده است .بلدرچین از لحاظ سیتولوژیکی و مورفولوژیک شباهت زیادی
به گونه مرغ دارد .اطالعات ژنتیکی بلدرچین ژاپنی بهعنوان حیوانی
مهم در صنعت دامپروری در مقایسه با دیگر گونههای پرنده نظیر مرغ
و بوقلمون بسیار اندک است و دارای نقشه ژنومی بسیار ناقصی میباشد
که نیاز به مطالعات بیشتر دارد ( Kayangو همکاران.)2004 ،
بهعالوه ،اخیراً ،بلدرچین در کشورهای مختلف تأمینکننده سهم قابل
توجهی از گوشت و تخم مصرفی انسانها شده است ( Kayangو همکاران،
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 .) 2004بلدرچین در اروپا عمدتاً برای تولید گوشت ،در ژاپن برای
تولید تخم ( Silvaو همکاران ،)2013 ،و در کشورهای آسیایی ازجمله
ایران به عنوان حیوانی دومنظوره و برای تولید تخم و گوشت پرورش
داده میشود ( Lotfiو همکاران .)2011 ،در سطح تجاری ،هدف اکثر
برنامههای اصالحی بلدرچین انتخاب پرندگانی است که از لحاظ
ژنتیکی برای تولید تخم و گوشت مناسبترند .اگرچه ،بهمنظور افزایش
تولید گوشت بلدرچین ،تالشهای زیادی برای بهبود عملکرد رشد
پرندهها بهعنوان صفت همبسته صورت گرفته است ( Narincو همکاران،
2013؛  Zerehdaranو همکاران .)2012 ،برای حداکثر کردن سودمندی
سیستم تولیدی بلدرچین ضروری است که صفاتی مانند تولیدمثل و
وضعیت سالمتی مورد توجه قرار گیرد .بههرحال ،ثبت وضعیت سالمتی
پرندهها در سطح تجاری ساده نیست .بنابراین ،عملکرد ایمنی پرندهها
(بهعنوان شاخص مهمی از وضعیت سالمت) از نظر اقتصادی بسیار
مهم بوده ،اما بهعلت مشکالت رکوردبرداری در بیشتر برنامههای
اصالحی از آن چشمپوشی میشود .یکی از صفاتی که در صنعت پرورش
طیور بایستی به آن توجه ویژه داشت صفات مربوط به بازده مصرف
خوراک است .تفاوت در خوراک مصرفی در تفاوت در باقیمانده مصرف
خوراک ( )RFIمنعکس میشود ( Luitingو  .)1991 ،Urffباقیمانده
مصرف خوراک بهعنوان صفتی برای تمایز حیوانات ناکارا از کارا استفاده
میشود و بهصورت تفاوت بین خوراک مصرفی مشاهده شده و خوراک
مصرفی مورد انتظار تعریف میشود .پرندگانی با  RFIپایین نسبت به
پرندگانی با  RFIباال ،خوراک کمتری برای بهدست آوردن وزن یکسان
و سطح تولیدی یکسان مصرف میکنند و بنابراین تولیدکنندگان
کاراتری نسبت به پرندگان با  RFIباال هستند .در برآورد صفت ضریب
تبدیل خورک ( )FCRبه این دلیل که از تقسیم دو صفت به هم برآورد
میشود بخشی از واریانس از دست میرود و بههمین دلیل وراثت
پذیری کمتری نسبت به صفت باقیمانده مصرف خوراک دارد .در
صفت باقیمانده مصرف خوراک تمامی روابط بهصورت جمع ،تفریق و
ضرب هستند و این مشکل بهوجود نمیآید .از طرفی RFI ،صفت
بهتری نسبت به  FCRاست زیرا  FCRفقط خوراک مصرفی و صفات
تولیدی را استفاده میکند ،درحالیکه  RFIبا در نظر گرفتن وزن بدن
متابولیکی هزینههای نگهداری را هم بهحساب میآورد (،Van Eerden
 .)2007هدف برنامههای اصالحی مدرن برای حیوانات مزرعهای تولید
کارامد و در عین حال ایمن ،سالم و بیخطر شیر ،گوشت یا تخم با
کمترین هزینههای نگهداری است .پایین بودن هزینههای نگهداری
منجر به باقیماندن بیشتر انرژی میشود و این انرژی باقیمانده
میتواند بهطور بالقوه صرف تولید بیشتر حیوان شود .براساس نظریه
تئوری تخصیص منابع ( Beilharzو همکاران ،)1993 ،در شرایط
محدودیت محیطی ،حیوانات بستهای از منابع محدود را دارا
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میباشند ،به این معنی که منابعی که برای یک عملکرد استفاده
میشوند ،برای عملکردهای دیگر در دسترس نیستند .طبق این نظریه
و بهدلیل محدودیت در منابع ،تعادل در میان تقاضاهای فردی مهم
است و حیوانات مجبورند جهت تخصیص منابع و تقاضا برای صفات
حیاتی و بهدست آوردن حداکثر شایستگی ،بررسی و گزینش داشته
باشند .نگهداری ،رشد ،تولیدمثل و ایمنی بهعنوان اصلیترین طبقه
تخصیص منابع در موجودات مورد توجه قرار میگیرند ( Siegelو
 .)2009 ،Honakerبر این اساس ،انتخاب مصنوعی طوالنی مدت برای
یک صفت اقتصادی بهخصوص در بیشتر گلههای تجاری طیور تخصیص
منابع به هر تقاضایی را تغییر داده است ( Zhaoو همکاران.)2012 ،
سالیان سال اصالح حیوانات بر روی حداکثر کردن صفات تولیدی
تمرکز داشته است .بنابراین ،این فرض عجیب نیست که حیوانات
مزرعهای از لحاظ ژنتیکی طوری برنامهریزی شدند که سهم بزرگی از
منابع را برای صفات تولیدی و کاهش توانایی خود به پاسخ به دیگر
تقاضاها ازجمله عملکرد سیستم ایمنی تخصیص دادند (،Dunnington
 .)1990متعارفترین آنتیژن برای ارزیابی پاسخ ایمنی هومورال در
طیور سلولهای گلبولهای قرمز خون گوسفندی ( )SRBCو واکسنهایی
از قبیل ویروس بیماری نیوکاسل ( )NDVاست .از اینرو ،گزارشهایی
در رابطه با برآورد پارامترهای ژنتیکی پاسخ ایمنی هومورال برعلیه
 Van Der Zijpp( SRBCو 1980 ،Leenstra؛  Leitnerو همکاران،
1992؛  Pinardو همکاران1992 ،؛  Bovenhuisو همکاران2002 ،؛
 Mohammadi-Tighsiahو همکاران ،)2018 ،و تیتر آنتیبادی بر
علیه  Lwelamira( NDVو همکاران2009 ،؛ 2012 ،Lwelamira؛
 Mohammadi-Tighsiahو همکاران ،)2018 ،و ایمنی هومورال طبیعی
( Wijgaو همکاران2009 ،؛  Baoو همکاران )2016 ،در پرندگان
وجود دارد Demas .و همکاران ( )2011و  Mollerو همکاران (،)1998
نیز برای بررسی پاسخ ایمنی از آنتیژنهای مصنوعی ،گلبول قرمز
خون گوسفندی ( )SRBCدر طیور استفاده و ارتباط پاسخ ایمنی را
با وزن بدن بررسی کردند .مطالعات چندی وجود همبستگی مثبت
بین صفات تولیدی معین و بیماریها بهعنوان مثال ،بین وزن بدن و
تخم و شیوع مرگ و میر در اثر بیماری مارک را نشان دادند (Pinard
و همکاران .)1993 ،این نتایج به این موضوع اشاره دارند که اگر
انتخاب فقط برای صفات تولیدی بهخصوصی باشد منجر به افزایش
حساسیت به بیماریها میشود ( Pinardو همکاران )1993 ،و در بلند
مدت این انتخاب ممکن است منجر به افزایش مرگ و میر ،تلفات
تولید و افزایش نیاز به تجویز دارو شود ( Dunningtonو همکاران،
 .)1992در کنار مزایای اقتصادی ناشی از بهبود مقاومت به بیماریها،
احتمال کاهش تجویز دارو ،سالمت عمومی ،کیفیت تولید و رفاه
حیوان است ( Pinardو همکاران .)1993 ،بهبود
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مقاومت به بیماریها از طریق انتخاب طیور برای افزایش پاسخ ایمنی
ممکن است .از آنجاییکه در بلدرچین الین وجود ندارد و پرورش
بلدرچینهای مولد و گوشتی در اغلب مزارع بهطور توام انجام میشود.
بنابراین الزم است که تمامی پرورشدهندگان بلدرچین ،با سیستم
رکوردگیری آشنا شده و در مزرعه خود بهبود ژنتیکی را ایجاد کنند.
این مسئله برای هر پرورشدهندهای در ایران که بلدرچین مولد داشته
و قصد بهبود عملکرد پرندگان را دارد مفید میباشد .از اینرو ،وجود
اطالعات کافی برای پرورشدهندگان در زمینه پارامترهای ژنتیکی
نظیر وراثتپذیری و همبستگیهای ژنتیکی مربوط به صفات ایمنی و
باقی مانده مصرف خوراک در بلدرچین ژاپنی جهت ارائه برنامه اصالح
نژادی مؤثر ضروری است .با توجه به اینکه ثبت رکوردهای مربوط به
ایمنی و همچنین باقیمانده مصرف خوراک در طیور کاری بسیار
دشوار است ،تا آنجاکه نویسندگان میدانند ،تاکنون گزارشی برای
برآورد همبستگی ژنتیکی بین ایمنی هومورال و باقیمانده مصرف
خوراک در بلدرچینها گزارش نشده است .برهمین اساس ،هدف مطالعه
حاضر برآورد پارامترهای ژنتیکی (وراثتپذیری و همبستگی) صفت
 RFIو همچنین پاسخ ایمنی هومورال (تیترآنتیبادی بر علیه SRBC
و  )NDVدر بلدرچین ژاپنی از طریق تجزیه و تحلیل بیزین چندصفته
بود.

مواد و روشها
مطالعه حاضر در پژوهشکده دامهای خاص دانشگاه زابل اجرا
شد .دادهها و اطالعات شجره جمعآوری شده مربوط به پنج نسل بود.
در هر نسل تخمها بهمدت  12روز از  70روزگی تا  82روزگی
جمعآوری و براساس شماره پدر و مادر شمارهگذاری شد .تعداد 2524
تخم جمعآوری شده از  543قطعه بلدرچین ژاپنی پس از ضدعفونی
در دو نوبت به دستگاه جوجهکشی انتقال و بهمدت  14روز در ستر و
سپس بهمدت  3روز در هچر قرار داده شدند .در روز اول ،پس از
وزنکشی ،شماره شناسایی به بال هر پرنده نصب شده ،سپس پرندگان
به اتاقی که دمای آن  35-37درجه سانتیگراد بود انتقال داده شدند.
آب و غذا بهطور اختیاری در اختیار پرندهها قرار داده شد .جیره
براساس توصیههای تغذیهای  )1994( NRCفرموله شد و در طی دوره
آزمایش برنامه نوردهی سالن بهصورت پیوسته ( 24ساعت روشنایی)
بود .تعداد  220قطعه بلدرچین از سن  20روزگی به قفسهای
انفرادی انتقال داده شدند .تعداد پرندگان انتخاب شده در نتیجه
محدود بودن تعداد قفسهای انفرادی بود .بلدرچینها بهطور انفرادی
در فواصل پنج روز ( 40 ،35 ،30 ،25 ،20و  45روزگی) با استفاده از
ترازوی دیجیتالی (±01/0گرم) وزنکشی شدند .از دو ساعت قبل از
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خون از ورید بال پرنده در  45روزگی در تیوبهای حاوی
جمعآوری شد .نمونههای خون بالفاصله در یخ نگهداری و سپس به
مدت  10دقیقه در دمای  4درجه سانتیگراد با دور  2500سانتریفیوژ
و پالسمای حاصل در  -80درجه سانتیگراد تا زمان تجزیه و تحلیل
آنتیبادی نگهداری شد .تیتر آنتیبادی برعلیه ویروس )AbNDV( ND
با استفاده از تست مهارکننده هماگلوتنین ( )HIبراساس دستورالعمل
( ،Cunningham )1971اندازهگیری شد .دو سری رقتسازی شده از
پالسمای غیرفعال شده در دمای باال ( 56درجه سانتیگراد) ساخته
شد که در یکسری از  0/01( PBSمول/لیتر و  pHبرابر با  )7/4برای
اندازهگیری آنتیبادی کل ( )AbTو دیگری از  PBSبا  1/4درصد
 -2مرکاپتواتانول برای تعیین تیتر آنتیبادی ایمنوگلوبولین )IgY( Y
برعلیه  SRBCاستفاده شد .تیتر  IgMاز کم کردن تیتر  IgYاز AbT
بهدست آمد .تیتر  IgY ،AbTو  IgMدر آنتیژن  SRBCبهصورت
 Log 2براساس دستورالعمل  Wegmannو  )1966( Smithiesبیان شد.
برای هر نمونه پالسما ،تمام آزمایشات ایمنی هومورال دو بار و در
میکروپلیتهایی با  96چاهک انجام شد .بنابراین ،پاسخ ایمنی هومورال
اولیه برعلیه ویروس  21( NDVروز پس از واکسیناسیون) و پاسخ
ایمنی همورال ثانویه برعلیه  7( SRBCو  14روز پس از ایمنسازی)
اندازهگیری شدهاند .پس از ثبت صفات ایمنی ،بهمنظور تعیین شاخص
برآیند عملکرد سیستم ایمنی از رابطه زیر استفاده شد:
IgF= IgYz + IgMz + IgNz
رابطه :2
که در این رابطه  IgFبرآیند عملکرد سیستم ایمنی همورال،IgYz ،
 IgMzو  IgNzارزشهای استاندارد شده هریک از مقایسه عملکرد
سیستم ایمنی همورال (بهترتیب  IgM ،IgYو  )IgNاست .بعد از ویرایش
دادهها ،ساختار دادههای مورد استفاده بهصورت جدول  1بود.

هر نوبت وزنکشی خوراک پرندهها قطع شده و در این فواصل پنج
روزه باقیمانده خوراک مصرفی هر پرنده نیز ثبت و یادداشت شد و
 )Residual Feed Intake( RFIمربوطه محاسبه شد .از آنجاییکه،
اندازهگیریها در فاز اول (هچ تا  20روزگی) بهصورت گروهی بود و
میتوانست به تخمین اریب پارامترهای ژنتیکی منجر شود باقیمانده
مصرف خوراک در فاز اول (یعنی تا  20روزگی) مورد استفاده قرار
نگرفت و تنها دادههای باقیمانده مصرف خوراک انفرادی که از روز
 20به بعد جمعآوری شد مورد استفاده قرار گرفت .با توجه به وزن
انفرادی هر پرنده در فواصل پنج روز از سن  20تا  45روزگی ،افزایش
وزن بدن در دورههای جزئی 20 :تا  25روزگی ( 25 ،)BWG20-25تا
 30روزگی ( 30 ،)BWG25-30تا  35روزگی ( 35 ،)BWG30-35تا 40
روزگی ( )BWG35-40و  40تا  45روزگی ( ،)BWG40-45افزایش وزن
بدن در کل دوره 20 :تا  45روزگی ( )BWG20-45محاسبه گردید.
برای محاسبه  RFIاز رابطه  1استفاده شد ( Aggreyو همکاران:)2010 ،
])RFI = FI – [a + (b1 × BW0.75) + (b2 × BWG
رابطه :1
در این رابطه :FI ،میزان خوراک مصرفی مشاهده شده در طول دوره،
 :aعرض از مبدا b1 ،و  :b2ضرایب رگرسیون جزئی  FIبر روی
 BW0.75و  ،BWGو  :BWGافزایش وزن بدن در طول دوره بود .برای
تعیین ایمنی همورال در هر نسل ،همه پرندگان در  24روزگی با
واکسن سویه  NDV-B1و روش چکاندن قطره در مردمک چشم
واکسینه شدند ( .)Razi Co, Karaj, Iranبهعالوه ،برای اندازهگیری
پاسخ ایمنی هومورال ثانویه ،هر پرنده در  31و  38روزگی میزان 0/2
میلیلیتر  5 SRBCدرصد محلول در بافر فسفات سالین استریل
( )PBSبهوسیله تزریق درون ماهیچهای در ماهیچه سمت چپ سینه
دریافت کرد ( Mohammadi-Tighsiahو همکاران .)2018 ،نمونههای

EDTA

جدول  :1آماره توصیفی صفات ایمنی و باقیمانده مصرف خوراک در سنین مختلف
صفات

RFI20-25 a
RFI25-30 a
RFI30-35 a
RFI35-40 a
RFI40-45 a
RFI20-45 a
AbT b
IgY c
IgM d
AbNDV e
IgF f

تعداد مشاهدات
496
500
498
476
227
295
1087
1072
1087
905
1087

میانگین
0
0
0
0
0
0
4/21
2/96
1/30
7/66
5/77

حداقل
-74/82
-105/15
-99/67
-81/92
-123/65
-289/42
0/50
0/50
0/50
1/00
-29/57

حداکثر
143/48
123/59
126/54
171/35
131/34
308/78
11/50
9/00
9/00
12/00
12/66

انحراف استاندارد
30/98
37/74
32/92
33/68
54/09
123/78
1/67
1/52
1/00
2/07
2/59

خطای استاندارد
1/39
1/68
1/47
1/54
3/59
7/21
0/05
0/04
0/03
0/07
0/08

ضریب تغییرات (درصد)
39/66
47/85
76/89
26/99
44/94

 :aباقیمانده مصرف خوراک در سنین  20تا  25روزگی 25 ،تا  30روزگی 30 ،تا  35روزگی 35 ،تا  40روزگی 40 ،تا  45روزگی و  20تا  45روزگی :b ،آنتیبادی کل :c ،تیتر
آنتیبادی ایمونوگلوبولین  :d ،Yتیتر آنتیبادی ایمونوگلوبولین  :e ،Mتیتر آنتیبادی برعلیه ویروس نیوکاسل :f ،تیتر آنتیبادی ایمونوگلوبولین .F
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بعد از ویرایش دادهها ،ابتدا مؤلفههای واریانس و وراثتپذیری
صفات با استفاده از تجزیه و تحلیل تک صفتی برآورد گردید .سپس
همبستگی ژنتیکی و باقیمانده بین صفات با استفاده از تجزیه و
تحلیل دو صفته برآورد گردید .مدل چند صفتی مورد استفاده به شکل
ماتریسی بهصورت رابطه  3بود:
yi = Xibi + Ziai + ei
رابطه :3
که در آن  yiبردار مشاهدات برای  iامین صفت (باقیمانده مصرف
خوراک و ایمنی هومورال) bi ،بردار اثرات ثابت (جنس ،نسل و هچ)
برای  iامین صفت ai ،بردار تصادفی اثرات ژنتیکی افزایشی برای i
امین صفت Xi ،و  Ziبهترتیب ماتریسهای ارتباطدهنده مشاهدات به
اثرات ثابت و ژنتیکی افزایشی تصادفی برای  iامین صفت و  eiبردار
اثرات تصادفی باقیمانده برای  iامین صفت است .فرض میشود اثرات
ژنتیکی افزایشی و واریانس باقیمانده (اثرات تصادفی) بهطور نرمال با
فرضهای زیر توزیع شدهاند E[y]=Xb; a~N (0, Aσa2) :و )e~N (0,Iσe2
که  Aماتریس ارتباطدهنده اثرات ژنتیکی افزایشی و  Iماتریس واحد
میباشد .ساختار کوواریانس اثرات تصادفی به صورت رابطه  4بود:
a
G ⊗A
O
رابطه :4
[= ] [var
],
e
O
R ⊗ IN
که  R, A, Gو  Iبهترتیب ماتریس (کو)واریانس اثرات ژنتیکی افزایشی،
ماتریس ارتباطدهنده ،ماتریس (کو)واریانس اثرات باقیمانده ،ماتریس

واحد هستند .بهعالوه ⊗ ضرب کرونر و  Nشماره حیوانات دارای رکورد
است .تعداد  500000نمونه با دوره قلقگیری  50000و فاصله نمونهگیری
 100تولید گردید و بعد از به همگرایی رسیدن تجزیه و تحلیلها ،از
نمونههای تولید شده ،مؤلفه (کو)واریانس بهدست آمده و همبستگی
ژنتیکی صفات برآورد گردید .تجزیه و تحلیل صفات توسط روش
نمونهگیری گیبس ( )Gibbs samplingبا استفاده از نرمافزار
 Misztal ،Gibbs3F90و همکاران ( )2002و کنترل همگرایی رسیدن
تجزیه و تحلیلها توسط  Postgibbsf90انجام گرفت.

نتایج
جدول  2مؤلفههای واریانس و وراثتپذیری بهدست آمده برای صفات
مختلف را نشان میدهد .چنانچه مشاهده میشود وراثتپذیری برای
باقیمانده مصرف خوراک در دورههای مختلف پایین برآورد گردید که
نشان دهنده این است که انتخاب ژنتیکی برای این صفات در کوتاه
مدت باعث بهبود نشده و باید عوامل محیطی جهت بهبود صفات مورد
توجه قرار گیرد .میزان وراثتپذیری برای صفات ایمنی نیز پایین بود
بهاستثنای  IgYو  IgFکه دارای وراثتپذیری باالی  10درصد بودند.
با توجه به باال بودن وراثتپذیری ( )0/24برای صفت  ،IgFانتخاب
ژنتیکی برای این صفت میتواند در بهبود ایمنی مؤثر واقع شود.

جدول  :2تجزیه و تحلیل تک صفتی مؤلفههای واریانس و وراثتپذیری صفات ایمنی و باقیمانده مصرف خوراک در دورههای مختلف
صفات

انحراف استاندارد ±واریانس ژنتیکی افزایشی

انحراف استاندارد  ±واریانس فنوتیپی

انحراف استاندارد  ±وراثتپذیری

AbT a

0/18 ± 0/11
0/23 ± 0/09
0/02 ± 0/02
0/14 ± 0/11
1/42 ± 0/39
33/48 ± 32/93
48/80 ± 50/27
50/01 ± 46/77
72/56 ± 55/99
220/93 ± 206/66
1074/70 ± 936/87

2/20 ± 0/09
1/60 ± 0/07
0/91 ± 0/04
3/13 ± 0/15
5/95 ± 0/27
782/21 ± 51/82
1061/50 ± 69/31
1043/60 ± 68/28
1076/80 ± 71/64
3069/60 ± 300/20
15848/00 ± 1323/90

0/08 ± 0/05
0/14 ± 0/05
0/02 ± 0/02
0/05 ± 0/04
0/24 ± 0/06
0/04 ± 0/04
0/05 ± 0/05
0/05 ± 0/04
0/07 ± 0/05
0/07 ± 0/06
0/07 ± 0/06

IgY b
IgM c
AbNDV d
IgF e
RFI20-25 f
RFI25-30 f
RFI30-35 f
RFI35-40 f
RFI40-45 f
RFI20-45 f

 :aآنتیبادی کل :b ،تیتر آنتیبادی ایمونوگلوبولین  :c ،Yتیتر آنتیبادی ایمونوگلوبولین  :d ،Mتیتر آنتیبادی برعلیه ویروس نیوکاسل :e ،تیتر آنتیبادی ایمونوگلوبولین  :f ،Fباقیمانده
مصرف خوراک در سنین  20تا  25روزگی 25 ،تا  30روزگی 30 ،تا  35روزگی 35 ،تا  40روزگی 40 ،تا  45روزگی و  20تا  45روزگی.

جدول  3همبستگیهای ژنتیکی و باقیمانده بهدست آمده بین صفات ایمنی مختلف را نشان میدهد .همانطورکه مشاهده میشود همبستگی
ژنتیکی مثبت و باالیی بین  AbTو  ،)0/92( IgYهمبستگی ژنتیکی مثبت و متوسط بین  AbTو  )0/50( IgMو همبستگی ژنتیکی مثبت و متوسط
بین  AbTو  )0/52( IgFبرآورد شده است .بنابراین بیشترین همبستگی ژنتیکی بین تیتر آنتیبادی کل و  IgYمشاهده شد .از طرفی ،همبستگی
ژنتیکی بین  AbTو  AbNDVمثبت و پایین و برابر  0/01برآورد شد .با توجه به اینکه همبستگی ژنتیکی
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جدول  :3همبستگی ژنتیکی (±انحراف استاندارد) (قطر باال) و همبستگی باقیمانده (±انحراف استاندارد) (قطر پایین) بین صفات ایمنی
صفات

AbT a
IgY b
IgM c
AbNDV d
IgF e
RFI20-45 f

AbT

0/74 ± 0/02
0/53 ± 0/03
0/03 ± 0/04
0/50 ± 0/04
-0/36 ± 0/20

IgY

IgM

AbNDV

IgF

RFI20-45

0/92 ± 0/04

0/50 ± 0/15
0/14 ± 0/17

0/01 ± 0/19
-0/07 ± 0/22
0/20 ± 0/24

0/52 ± 0/13
0/34 ± 0/19
0/58 ± 0/18
0/80 ± 0/08

0/17 ± 0/68
0/45 ± 0/59
-0/33 ± 0/63
0/11 ± 0/64
-0/23 ± 0/59

-0/18 ± 0/04
0/07 ± 0/05
0/33 ± 0/05
-0/07 ± 0/21

-0/05 ± 0/04
0/32 ± 0/04
-0/17 ± 0/13

0/59 ± 0/03
0/05 ± 0/72

-0/12 ± 0/10

 :aآنتی بادی کل :b ،تیتر آنتی بادی ایمونوگلوبولین  :c ،Yتیتر آنتی بادی ایمونوگلوبولین  :d ،Mتیتر آنتی بادی برعل یه ویروس نیو کاسلللل :e ،تیتر آنتی بادی ایمونوگلوبولین :f ،F
باقیمانده مصرف خوراک در سنین  20تا  45روزگی.

 AbNDVو  IgFمثبت و باال ( )0/80برآورد شد میتوان نتیجه گرفت
که انتخاب براساس  IgFمیتواند منجر به تیترهای باالیی برعلیه
ویروس بیماری نیوکاسل هم بشود .جدول  4همبستگیهای ژنتیکی
و باقیمانده بین صفات باقیمانده مصرف خوراک در دورههای مختلف
با صفات ایمنی را نشان میدهد .همبستگی ژنتیکی بین RFI20-45
با تیترهای آنتیبادی برعلیه  SRBCو تیتر نیوکاسل کم تا متوسط
( )0/0-11/45و بهاستثنا  )-0/33( IgMو  )-0/23( IgFمثبت بود.
که این همبستگی منفی  IgMو  IgFبا  RFIبه این موضوع اشاره دارد
که کاهش  RFIسبب افزایش تیتر آنتیبادیهای مذکور میشود .در
این مطالعه با بررسی همبستگی ژنتیکی بین  RFIدر سنین مختلف
با  AbNDV ،IgF ،IgM ،IgY ،AbTاینگونه بهنظر میرسد که نتایج
این همبستگی در سنین  40-45برابر با کل دوره ( 45-20روزگی)
است .بر این اساس بهمنظور بررسی پارامترهای ژنتیکی در کل دوره
( 45-20روزگی) پرورش میتوان سنین  40-45روزگی را مبنا
اندازهگیریها قرار داد .از نقطه نظر همبستگیهای باقیمانده هم دقیقاً
نتایج یکسانی بهدست آمد .همچنین اعداد همبستگیهای باقیمانده
کمتر از همبستگی ژنتیکی است .برآورد همبستگی ژنتیکی بین صفات
 RFIدر سنین مختلف با  IgMو  IgFبهاستثنا  40-45روزگی
(بهترتیب  -0/33و  )-0/23مثبت و متوسط و بهترتیب در دامنه 0/17
تا  0/35برای  IgMو  0/03تا  0/52برای  IgFبرآورد شد .و همبستگی
ژنتیکی بین صفات  RFIبا  AbNDVبهجز در دوره  30-35روزگی
( )-0/08مثبت و پایین و در دامنه  0/11تا  0/23برآورد شد .از نظر
همبستگیهای باقیمانده تیترهای  IgMنسبتاً باالتر از  IgYاست.
همبستگیهای باقیمانده در  IgMبا همبستگیهای ژنتیکی از نظر
عالمتی با هم برابر و از لحاظ مقداری کوچکتر بودند.

جدول  :4برآورد همبستگیهای ژنتیکی و باقیمانده (±انحراف استاندارد)
بین صفات باقیمانده مصرف خوراک ( )RFIبا صفات ایمنی
صفت 1
RFI20-25 f
RFI25-30 f
RFI30-35 f
RFI35-40 f
RFI40-45 f
RFI20-45 f
RFI20-25 f
RFI25-30 f
RFI30-35f
RFI35-40 f
RFI40-45 f
RFI20-45 f
RFI20-25 f
RFI25-30 f
RFI30-35 f
RFI35-40 f
RFI40-45 f
RFI20-45 f
RFI20-25 f
RFI25-30 f
RFI30-35 f
RFI35-40 f
RFI40-45 f
RFI20-45 f
RFI20-25 f
RFI25-30 f
RFI30-35 f
RFI35-40 f
RFI40-45 f
RFI20-45 f

صفت 2

AbT a

IgY b

IgM c

AbNDV d

IgF e

انحراف
استاندارد±همبستگی
ژنتیکی
0/10 ± 0/70
-0/04 ± 0/72
0/71 ± 0/37
-0/50 ± 0/52
0/17 ± 0/68
0/17 ± 0/68
-0/40 ± 0/58
-0/56 ± 0/49
0/43 ± 0/59
-0/45 ± 0/56
0/45 ± 0/59
0/45 ± 0/59
0/28 ± 0/67
0/35 ± 0/66
0/18 ± 0/43
0/17 ± 0/70
-0/33 ± 0/63
-0/33 ± 0/63
0/13 ± 0/58
0/23 ± 0/70
-0/08 ± 0/60
0/14 ± 0/59
0/11 ± 0/64
0/11 ± 0/64
0/26 ± 0/62
0/03 ± 0/68
0/52 ± 0/51
0/25 ± 0/49
-0/23 ± 0/59
-0/23 ± 0/59

انحراف
استاندارد±همبستگی
باقیمانده
0/07 ± 0/080
0/05 ± 0/10
-0/05 ± 0/09
0/07 ± 0/09
-0/36 ± 0/20
-0/36 ± 0/20
0/02 ± 0/09
0/02 ± 0/11
-0/22 ± 0/09
-0/02 ± 0/10
-0/07 ± 0/21
-0/07 ± 0/21
0/08 ± 0/06
0/05 ± 0/07
0/13 ± 0/07
0/09 ± 0/07
-0/17 ± 0/13
-0/17 ± 0/13
-0/05 ± 0/09
-0/03 ± 0/12
-0/07 ± 0/10
-0/14 ± 0/09
0/05 ± 0/72
0/05 ± 0/72
0/03 ± 0/08
0/09 ± 0/08
-0/05 ± 0/08
0/01 ± 0/08
-0/12 ± 0/10
-0/12 ± 0/10

 :aآنتیبادی کل :b ،تیتر آنتیبادی ایمونوگلوبولین  :c ،Yتیتر آنتیبادی ایمونوگلوبولین
 :d ،Mتیتر آنتیبادی برعلیه ویروس نیوکاسل :e ،تیتر آنتیبادی ایمونوگلوبولین :f ،F
باقیمانده مصرف خوراک در سنین  20تا  25روزگی 25 ،تا  30روزگی 30 ،تا 35
روزگی 35 ،تا  40روزگی 40 ،تا  45روزگی و  20تا  45روزگی.
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بحث
بیماری نیوکاسل بیماری ویروسی ،بهشدت واگیردار و مهلک برای
اکثر گونههای طیور در سرتاسر جهان است و میتواند موجب مرگ و
میر صد در صدی در گله و تلفات اقتصادی فاجعهباری شود .اگرچه
توانایی پرنده برای تولید آنتیبادی برعلیه این ویروس کشنده بسیار
مفید است .گزارشها نشان دادهاند که تیتر  AbNDVوراثتپذیر و
انتخاب برای تولید پرندگان مقاومتر امکانپذیر است ( Lwelamiraو
همکاران2009 ،؛  .)2012 ،Lwelamiraدر مطالعهای که توسط Tianfei
 Liuو همکاران ( )2014در جمعیت پرندگان آمیخته اجرا شد وراثت
پذیری برآورد شده برای  AbNDVدر تجزیه و تحلیل مدلهای تک
صفته و چندصفته بهترتیب برابر با  0/478و  0/487گزارش شد که
وراثتپذیری باالیی است Sacco .و همکاران ( )1994وراثتپذیری
 AbNDVدر جمعیت بوقلمونهای خالص را  0/30گزارش کردند.
 Mohammadi-Tighsiahو همکاران ( )2018وراثتپذیری تیتر آنتیبادی
علیه نیوکاسل ( )AbNDVرا در جمعیت بلدرچین ژاپنی برابر 0/17
گزارش کردند .این نتایج بسیار باالتر از وراثتپذیری برآورد شده در
تحقیق حاضر  0/05است هرچند جمعیتهای مختلف وراثتپذیریهای
متفاوتی برای  AbNDVدارند .در مطالعهای که توسط  Sunو همکاران
( )2013bبر روی تیترهای آنتیبادی در جمعیت مرغان دورگه تخمگذار
انجام شد وراثتپذیری برای  IgYو  IgMبهترتیب  0/21و  0/26گزارش
شد .همچنین در مطالعه دیگر توسط  Sunو همکاران ()2013a
وراثتپذیری  IgMدر دامنه  0/41تا  0/44و وراثتپذیری  IgYرا در
دامنه  0/14-0/31گزارش شد که برای  IgMباالتر از نتایج تحقیق
حاضر ( )0/02و برای  IgYمشابه تحقیق حاضر ( )0/14بود Bao .و
همکاران ( )2016در جمعیت تجاری لگهورن سفید وراثتپذیری برآورد
شده برای  IgMو  IgYبهترتیب  0/10تا  0/17و  0/02تا  0/11گزارش
کردند Bao .و همکاران ( )2016آنتیبادیهای طبیعی را مورد ارزیابی
قرار دادند درحالیکه در تحقیق حاضر روی پاسخهای ثانویه ایمنی
هومورال بعد از اینکه در معرض آنتیژن  SRBCقرار گرفتند تحقیق
صورت گرفت Berghof .و همکاران ( )2015وراثتپذیری  0/12را
برای تیتر آنتیبادی کل ( 0/14 ،)AbTبرای  IgMو  0/07برای IgY
در مرغان خالص تخمگذار گزارش کردند .در مطالعه دیگری که بر
روی بلدرچین ژاپنی اجرا شد وراثتپذیری  IgMو  IgYو  AbTبر
علیه  SRBCبهترتیب برابر  0/24 ،0/20و  0/21گزارش شد (Mohammadi
 Tighsiahو همکاران .)2018 ،تفاوت در وراثتپذیریهای گزارش
شده در مطالعه حاضر در مقایسه با مطالعات گذشته میتواند بهدلیل
تفاوت در جمعیتهای مورد مطالعه باشد همچنین سن نمونهگیری
از پرندگان بر روی تیتر آنتیبادی و پارامترهای ژنتیکی مربوطه اثر
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میگذارد و حذف اثرات مادری (محیطی) در مدل بهدلیل کم بودن
تعداد نتاج بهازا هر مادر نیز میتواند یکی از دالیل دیگر این تفاوتها
باشد .در مطالعه  Sunو همکاران ( )2013bهمبستگی ژنتیکی بین تیتر
 IgYو  IgMدر مرغان تخمگذار دورگه  0/43گزارش شد که بسیار
باالتر از برآورد تحقیق حاضر است ( Berghof .)0/14و همکاران ()2015
همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی بین  IgTو  IgMرا بهترتیب برابر 0/97
و  0/55و همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی بین  IgTو  IgYرا بهترتیب
برابر  0/96و  0/81در مرغان تخمگذار گزارش کردند .همچنین آنها
همبستگی ژنتیکی بسیار باالیی ( )0/86بین  IgMو  IgYگزارش
کردند درحالیکه همبستگی فنوتیپی بین این دو ایمونوگلوبین پایین
و مثبت ( )0/26گزارش شد .در تحقیق حاضر برآورد همبستگی ژنتیکی
 RFI20-45با  IgMو  IgFمنفی است که میتوان نتیجه گرفت انتخاب
برای  IgMو  IgFمنجر به بهبود باقیمانده مصرف خوراک میشود از
طرفی براساس اطالعات موجود در جدول  3همبستگی ژنتیکی بین IgM
با  IgYو  AbNDVمثبت و متوسط ،همبستگی ژنتیکی بین  IgFبا IgY
و  AbNDVمثبت و متوسط و باال برآورد شد .بنابراین نتیجهگیری میشود
که انتخاب برای  IgMیا  IgFاثر منفی روی سایر آنتیبادیها ندارد و
منجر به تیترهای باالیی از  IgYو  AbNDVمیشود .بنابراین انتخاب برای
 IgMو  IgFمنجر به کاهش پاسخهای ایمنی در بلدرچین ژاپنی نمیشود.
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Abstract
The aim of this study was to estimate genetic parameters of humoral immune responses
(antibody titers against sheep red blood cells (SRBC) and Newcastle Disease Virus (NDV)) and
residual feed intake from 20 to 45 days of age in Japanese quail. For this purpose, a total of 2492
records of residual feed intake traits and 5238 records of immune traits were used. The analyses
of Genetic parameters of traits were estimated through single and bivariate animal models via
Gibbs sampling method. Heritability estimates of total antibody titer (AbT), titer of
immunoglobulin Y (IgY), titer of immunoglobulin M (IgM) and titer of immunoglobulin F (IgF)
against SRBC were 0.08, 0.14, 0.02 and 0.24, respectively, however, heritability of antibody
titer against NDV was lower than estimated of SRBC antigen (h2= 0.05). heritability of RFI in
different ages were in ranges of 0.04 to 0.07. genetic correlations estimate between total antibody
and IgY were positive and high and was 0.92. The negative genetic correlations were related to
IgM with RFI and genetic correlations estimates between RFI and other immunoglobulins (IgY,
AbT, IgF) and NDV were positive. As a conclusion, selection for IgF due to its heritability
(0.24) and negative genetic correlation (-0.23) with RFI, cause improve in RFI and reduce costs,
related mainly to feeding and selecting of animals with phenotyping. On the other hand, due to
moderate to high positive genetic correlations (0.34-0.80) were found between IgF and other
immunoglobulins, selection of it didn’t lead to decline of humoral immune responses in quail.
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