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دواچی1

 - 1موسسه تحقیقات واکسن و سر سازی رازی ،سازمان تحقیقات ،موزش و تروی کشاورزی ،کر
دریافت مقاله 31 :بهمن  ،1136بازنگری 3 :خرداد  ،1317پذیرش نهایی 25 :مرداد 1317

چکیده
پرناادگان در زردهی تکاام خااود ایمونوگلااوبین ) Y (IgYکااه معااادل  IgGپسااتانداران اساات را م ایسااازند .در ای ان
مطالعااه بااه بررس ای کیف ای و کم ای نت ایبااادیهااای اسااتکرا شااده از زردهی تکاام برخ ای از پرناادگان اهل ای و زینت ای از
جنبههای مکتلاف پرداختاه شاده اسات .محتاوای ،ربای زرده تکام شاش گوناه مکتلاف از پرنادگان اهلای و زینتای پا
از ااد عفااونی و اناادازهگی اری می اانگین وزن ای و می ازان زرده ،جاادا گردی اد .می ازان ساار ب اهدساات مااده ثباات و رسااوب
نتایبااادی در دو مرحلااه متااوالی بااا سااولفات مونی او صااورت گرفاات و پا

از دیاالیز ،نتای بااادی اسااتکرا گردیاد .در

مرحلاه نهاایی OD ،مقادار کمای نتایباادی ،بارای هار کادا از نموناههاا باه طاور جداگاناه ،در طاول ماو هاای متفاااوت
برحسب  ml/µgمحاسبه و تجزیاه و تحلیال انجاا گرفات .میاانگین وزنای تکام غااز ،ارد  ،ماره باومی ،کباوتر ،بلادر،ین
و مااره عشااق بااه ترتیااب 12/4 ،11/5 ،57/4 ،62/7 ،145/5 :و  6/1گاار و نساابت وزن زرده بااه وزن تکاام ،1/31 ،1/32
 1/21 ،1/16 ،1/23و  1/21و مقااادار سااار باااه دسااات ماااده باااه ترتیاااب برابااار باااا  3 ،3/75 ،15 ،12/5 ،52و 1/5
میل ایلیتاار گاازارش شااد .نتااای غلظاات نت ایبااادی استحصااالی از هاار تکاام نی از بااه ترتی اب قبل ای،11631/25 ، 61451
 5213 ،12126و  2535میکروگاار در میلاایلیتاار در  OD280بااهدساات مااد .نتااای حاااکی از بیشااترین نتاایبااادی
استحصالی از غاز و سپ

مره بومی و همچنین امکان استفاده مناسب از بلدر،ین به عنوان جایگزین مره بود.

واژگان کلیدی :نتی بادی ،تکم مره،

* پست الکترونی

IgY

نویسنده مسئول مکاتبهmm.ranjbar.phd@gmail.com :

محمد مهدی رنجبر و همکاران

مقاااادیر باااا باااوده و نیاااازی باااه مهاااار و اساااتفاده از

مقدمه
نت ایبااادی زرده تکااممااره پرناادگان  IgYمعااادل
عملکاارد نتاایبااادی  IgGاساات کااه در ساار  ،جفاات و

روشهااای تهاااجمی نظیاار خااونگیااری نماایباشااد (،6
.)8

نت ایبااادیهااای  IgYبااهطااور انتکااابی بااه گیرناادههای

تهاااجمی بااودن روش تهیااه ن (بااه ساابب برداشاات از

بااهخصوص ای از ساار مااره متصاال و بااه زرده تکااممااره

ن،

تکاام مااره و عااد خااونگیری) ،غناای بااودن منباا

ایان نتایباادی از پساتانداران ،قیمات

منتقااال مااایشاااوند و سااابب مصاااونیت جناااین نهاااا

فاصله فیلوژنتی

میگردند (.)1

ارزان ،سااادگی دسترس ای و کااار بااا ن ( ،)1عماار نساابتاع

زماااانی کاااه سااالولهاااای لنفوسااایت  Bدر پاساااخ

بااا ی ن نساابت بااه سااایر حیوانااات زمایشااگاهی باارای

سیستم ایمنای هماورال پرناده فعاال مایشاوند ،تقسایم

تولیااد ساار و در نهایاات در تولیااد ساار هااایپر ایماان

شده و تبدیل باه پالسماسال تولیدکنناده نتایباادی بار

اسااتفاده شااده اساات ( .)11همچنااین  IgYموجااود در

نتایژن بکصاوض مایگردناد .نتایباادیهاا

زرده تکممااره جوجااه را م ایتااوان در مقااادیر بااا و بااه

(ایمونوگلوبااولینهااا) گلیکوپروتئینهااایی هسااتند کااه

سااانی در مقایسااه بااا  IgGپسااتانداران تکلایه کاارد .از

در دفاع علیه عوامل بیمااریزا نقاش ایفاا مایکنناد .ساه

طاار دیگاار  IgYدر شاارای گوناااگون نظیاار حاارارت،

نوع اصالی نتایباادی در پرنادگان جهات مواجاه شادن

فشااار ،اساایدی و بااازی و اثاار ناازیمهااای پرتئولتیاا

علیاه یا

IgM

نساابتاع پای ادار اساات .همچن این IgYبااه پااروتئین  Gو A

 , IgG, IgYو  IgAایمونوگلاااوبین  IgYباااه عناااوان

)Fc(Fragment

با اجرا پااتوژن وجاود دارد کاه عباارت هساتند از:

و پذیرنااااااده

crystallization

of

فاااراوانتااارین ایمونوگلاااوبین ( نتااایباااادی) در سااار

پسااتانداران متصاال نماایشااود ،در صااورتیکااه IgG

پرندگان شناخته میشود (.)3،2

پسااتانداران شاادیداع تمای ال بااه اتصااال بااه نهااا دارد کااه

بااهکااارگیری تکنولااوژیهااای کااارا نظیاار تولیااد

ایاان اماار گاااهی منجاار بااه وقااوع ماباات کااا ب در

نتیباادی در زرده تکاامماره  IgYبااا اهادا کاربردهااای

زمایشاااتی ماایشااود کااه در نهااا از  IgGپسااتانداران

درماااانی -تشکیصااای در حاااال گساااترش روزافااازون

استفاده میشود (.)11

میباشد و جوجاههاا باه عناوان تولیدکننادههاای کاارای

تمایااال اتصاااال نتااایباااادی باااه نتااایژن جاااز

ایمونوگلوباااولین ) (IgYدر زرده تکااامماااره شاااناخته

عملکردهااای اصاالی ایمناای ماایباشااد کااه منجاار بااه

ماایشااوند ( IgY .)1موجااود در زرده تکااممااره دارای

خناایساازی ) (Neutralizationو بایحرکااتساازی

وزن مولکااولی  KDa 180اساات کااه وزناای باااا تر از

) (Immobilizationنتایژن مایشااود .بااه عنااوان یا

همتاااای  IgGخاااود در پساااتانداران دارد و همچناااین

پلیکلوناال نتایباادی IgY ،قابلیات اتصاال باه تعادادی

ن پااائینتاار ( )7/6-5/7اساات کااه

از اپاایتااو هااای نتاایژناای مکتلااف را دارد و توانااایی

سااابب مااایشاااود خصوصااایات فیزیکاااو شااایمیایی ن

بیشااتری جهاات پاسااخ بااه نتاایژنهااا نساابت بااه

اناادکی بااا  IgGپسااتانداران متفاااوت باشااد .از سااوی

مونوکلونااال نت ایبااادی را دارد ،از ای ان رو بااهطااور رای ا

دیگاار ،سیسااتم کمپلمااان را فعااال نمیکنااد و بااا فاااکتور

بااه عنااوان اباازاری در ایمونولااوژی بااه کااار م ایرود .ای ان

روماتوئید تداخلی ندارد (.)5 ،4

خصوص ایات و مزای اای  IgYبااه ن اجااازه م ایدهااد کااه

نقطااه ایزوالکتریاا

از نقطااه نظاار رعایاات حقااو حیوانااات ،ماکیااان

محاادوده وساایعی از کاربردهااا از جملااه ایماانسااازی

جااایگزین مناساابی باارای تولیدکنناادگان نت ایبااادی در

غیرفعااااال ،اسااااتفاده در زمایشااااات تشکیصاااای و
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غوز پساتانداران یافات مایشاود .در پرنادگان (ماکیاان)

در مطالعاااات بسااایاری ،از  IgYباااه دلیااال غیااار
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مطالعه کمی و کیفی آنتیبادی ...

جداسااازی پااروتئینهااا و درمااان بیماااریهااا را داشااته

نظیاار اشیرشاایاکلی انتروپاتوژنیاا

باشد (.)13 ،12

است.

از نگاااه اقتصااادی ،حااداقل قیماات هاار گاار
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( )21اسااتفاده شااده
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از IgY

تااگثیر ایمونوگلوبااولین  Yدر مقابلااه بااا باااکتریهااای

حاادود  1111د ر مریکااا اساات .سااالیانه هاار مااره

پاااتوژن متنااوع در پرناادگان بااا موفقیاات همااراه بااوده

حادود  31گار  IgYتولیاد مایکناد .اگار فقا حااداقل

اسااات .از  IgYجهااات کنتااارل Salmonella enteridis

 11درصاااد از ن نتااایباااادی اختصاصااای  IgYباشاااد

در جوجااااههااااا و ارد هااااا ،پیشااااگیری و درمااااان

(حدود سه گر ) ،در ماد تقریبای حاصاله از هار ماره در

کمپیلوباااکتر ژژوناای در جوجااههااای بیمااار ،کاااهش

سااااال حاااادود  3111د ر خواهااااد بااااود .بنااااابراین

کلونیزاسااایون  Clostridium perfringensدر جوجاااه

و خااالهسااازی IgY

هااای گوشااتی ،ساارکوب کلونیزاساایون سااالمونال تیفاای

ماایتوانااد اامن تااگمین نیازهااای بکااش صاانعت و

موریااو  ،اشریشاایا کااالی و کمپیلوباااکتر ژژوناای در

محققاااین و همچناااین صااارفهجاااویی در هزیناااههاااای

مرههای تکامگاذار ،القاای مقاومات نسابت باه اشریشایا

تحقیقاتی ،در یناده باه منبا در ماد مطمئنای از محال

کااالی عاماال عفوناات مجاارای تنفساای در جوجااههااا و

قبول سفارش و فروش نها تبدیل شود.

کنترل عفونات اشریشایا کاالی در خرگاوشهاا اساتفاده

بهینااهسااازی تولیااد ،اسااتکرا

منتيييی بيييادی  IgYطیيييور جهيييت اهيييداف

شااده اساات .از سااوی دیگاار ،مطالعااات قبلای نشااان داده

تشخیصی ،پیشيگیری و درميان :ماکیاان را مایتاوان

است که  IgYبار علیاه سالولهاای هلیکوبااکتر لیزشاده

جهات تولیاد نتایباادی پلایکلوناال علیاه پااتوژنهااای

در مااره توانسااته در درمااان ای ان عفوناات کم ا کننااده

بیمااریزای متناوعی ایمان کاارد .عملکارد اتصاالی نتای

باشااد ( .)22اخی اراع نی از مشااکه شااده کااه نت ایبااادی

بااادیهااا بااهعنااوان مهاامتاارین فاااکتور باارای کاربردهااای

هااای  IgYزرده در ماارههااای هااایپرایمن شااده بااه طااور

گوناااگون نهااا بااوده و نتاایبااادی م ایتوانااد در بااه دا

غیااار فعاااال قادرناااد مقاومااات را علیاااه کوکسااایدیوز

اناادازی نت ایژن ( (Capturingو واکاانش بااا نت ایژنهااا

پرندگان تازه از تکم در مده ایجاد کنند (.)23

شاارکت کنااد ،از ای ان باباات می ازان عملکاارد اختصاص ای

تحقیقااات اخیاار نشااان داده اساات کااه نتاایبااادی

ن در مقابلااه و باایتحاار سااازی نتاایژنهااا خصوصاااع

هااای زرده تکااممااره مایتواننااد جااایگزینی مفیاد باارای

پاتوژنهای باکتریایی و ویروسی حائز اهمیت است.

تشااکیه و درماااان ور پسااتان در گاوهاااا بااا عامااال

بااه عنااوان پلاای کلونااال نتاایبااادی IgY ،قابلیاات

ارگانیساااامی باشااااند Zhen .و همکااااارانش در سااااال

اتصال به تعدادی از اپایتاو هاای نتایژنای مکتلاف را

 2118گااازارش کردناااد کاااه  IgYاختصاصااای علیاااه

اورئااو

دارد و لذا تواناایی بیشاتری جهات پاساخ باه نتایژنهاا

 Mastitisبااا عاماال اسااتافیلوکوکو

نسبت باه مونوکلوناال نتایباادی دارد ( .)14،13باهطاور

باااکتری را مهااار کاارده و فاگوساایتوز اسااتافیلوکوکو

کلای ،روز بااه روز تمایال بااه اسااتفاده از زرده تکااممااره

اورئااو

جهاات تولیااد نتاایبااادی پلاایکلونااال باارای اهاادا

بکشااایده اسااات ( Marco .)24و همکاااارانش در ساااال

رشااد ای ان

را باااه وسااایله ماکروفاژهاااای پساااتان بهباااود

اورئااو

کااااربردی و اقتصاااادی افااازایش ماااییاباااد (.)15 ،8 ،5

 2111باار روی مهااار رشااد اسااتافیلوکوکو

نتیبادیهاای زرده تکامماره IgYتاا باه حاال باهطاور

وسیله نتایباادی زرده تکامماره کاار کردناد و گازارش

موفقی ات می ازی جهاات اهاادا علم ای ( ،)16تشکیص ای

دادند کاه رشاد ایان بااکتری باهوسایله  IgYاختصاصای

( ،)17پااااایشگیراناااااه ( )11 ،18و درماااااانی ( )21و

در غلظاات  1-5میلیگاار مهااار شااد ( .)25همچنااین

همچنااین در دامپزشااکی در مقابلااه بااا باااکتریهااایی

تجااویز ایمونوگلوبااولین پرنااده  IgYجهاات محافظاات از

ب اه

محمد مهدی رنجبر و همکاران

عفوناات روتاویروساای توساا  Ebinaو همکاااران اثاارات

حیوانات بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

سااودمندی را نشااان داده اساات ( .)26از سااوی دیگاار،

با توجاه باه هزیناههاای تولیاد ،پارورش و نگهاداری

باارای کنتاارل مساامومیت غااذایی م ایتااوان نت ایبااادی

در مره ،حساسیت باه بیمااریهاای متناوع جوجاه ماره

مونوکلوناااال اااد اشریشااایا کاااالی و ساااالمونال نیاااز

هااا و همچنااین کلسااترول بااا ی تکااممااره ن ،اخیااراع

استفاده کرد (.)27

تمایال بااه اسااتفاده از پرناادگان جااایگزین افاازایش یافتااه

پستاندارانی نظیر اسب ،باز ،خرگاوش باا سام گوناههاایی

سازی را بر پاساخ ایمنای بلادر،ینهای تکامگاذار علیاه

جداسااازی ایمونوگلوبااولین

ن

از مااار و عقاارب و سااپ

اورگانیسااامهاااای باکتریاااایی سااانجید کاااه نتاااای

های تولید شده ،باه خصاوض از خاون حاصال مایشاوند

ر ااایتبکااش بااود .ایان مطالعااه ایان ایاده را بااه وجااود

و جهاات درمااان افاارادی کااه مااورد گاازش عقاارب و مااار

ورد کاااه در یناااده نزدیااا

ممکااان اسااات بتاااوان از

قرار گرفتهاناد ،اساتفاده مایشاوند .باه هار حاال ،تولیاد

پرناادگان دیگاار بااه عنااوان منب ا  IgYاسااتفاده کاارد .در

نتیونو هاا و تکلایه نهاا از خاون پساتانداران اماری

ای ان مقالااه ،بااه بررسای کیف ای و کمای نتایبااادیهااای

مشااکل اساات و ممکاان اساات در کاااربرد درمااانی باعااا

اسااتکرا شااده از زرده تکاام برخای از پرناادگان اهل ای و

ایجاااد واکااانشهاااای بااالینی مکتلاااف نظیااار شاااو

زینتی پرداخته شده است.

انافیالکسی ،واکانش تابزایای ،بیمااری سار  ،رتریات و

مواد و روشها

غیااره گااردد .بااه ساابب پیشاارفتهای اخیاار کااه در

تهیيه تخييم پرنييدگان :تکاام شااش گونااه مکتلااف

تکنولوژی ایمونوگلوباولین تکمماره حاصال شاده اسات،

پرنااده اهل ای و زینت ای شااامل :غاااز ،ارد  ،کبااوتر ،مااره

ااد عقااربگزیاادگی و مارگزیاادگی

بااومی ،بلاادر،ین و مااره عشااق ،از هاار پرنااده  6تکاام ،از

امااری جدیاد ،اماانتاار ،راحااتتر و روشاای ارزانتاار باارای

شهرسااتان گرگااان تهی اه گردی اد .سااپ

تکمهااا ،از هاار

ساخت نتیونو به حساب می ید (.)28

نااوع لااودگی ،تمیااز گشااته و بااا الکاال ااد عفااونی

تهیااه نتاایونااو

تااا کنااون، ،ناادین نااوع  IgYتاا ظرفیتاای علیااه
سمو مار و عقرب در تکامماره ایمانشاده تولیاد شاده
اسااات ،کاااه قادرناااد سااام گوناااههاااای ،Rattlesnake
cobra ،Viper ،Bothrops

گردیدنااد و تااا زمااان اسااتکرا در دمااای  4درجااه
سانتیگراد نگهداری و به زمایشگاه انتقال داد

شد.

انييدازهگی يری وزن يی و اسييتخرا زرده :پ ا

از

 Indianو  Kraitرا خنااااای

اندازهگیری میاانگین وزنای تکمهاای هار گوناه باه طاور

کننااد .بااه عااالوه، IgY ،ندگانااه (،نااد ظرفیت ای) علی اه

مجزا ،نهاا را شکساته ،غشاا کناار زده شاده ،محتویاات

 Bitisو  Najaبااا اسااتفاده از ساامهااای ،B. arientans

زرده باااه دقااات از سااافیده جااادا گردیاااد و در لولاااه

،N. melanoleuca ،B. rhinoceros ،B. nasicornis

مکصااوض خیااره شاادند .در گااا بعاادی ،میاازان زرده

و  N. mossambicaبااا ایماانسااازی جوجااه ماااده شااده

جاادا شااده ،اناادازه گی اری و در محلااول بااافر فس افات

است (.)28
بااا توجااه بااه مزایااای ،شاامگیاار نتاایبااادیهااای
استحصااالی از زرده تکاام مااره جوجااه کااه بااه واسااطه

)(PBSحااال شاااد و ساااپ

باااا اساااتفاده از کلروفاااور

محتااوای ،رباای زرده جاادا گردیااد .میاازان ساار بااه
دست مده پ

از این مرحله یادداشت شد.

ایمنساازی اختصاصای نهاا حاصال مایشاود باه نظار

استخرا منتيیبيادی :در اداماه بار روی سار باه

ماایرسااد در یناادهای نزدیاا  ،ایاان نتاایبااادیهااا در

دساات مااده دو مرحلااه رسااوب نت ایبااادی بااا سااولفات

مصااار درمااانی ،پیشااگیری و تشکیصاای در انسااان و

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی جلد /1شماره /1بهار و تابستان 1931

نتاایونااو هااا (پادزهرهااا) بااه واسااطه ایماانسااازی

اسااات .قاااای  Scholtzدر ساااال  ،2111تاااگثیر ایمااان
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مطالعه کمی و کیفی آنتیبادی ...

مونیااو اشااباع و سااولفات مونیااو 41درصااد باار روی
یااخ و شاایکر باار اسااا
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بحث و نتیجهگیری

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی جلد /1شماره /1بهار و تابستان 1931

روش  Polsonو همکاااران

مطالعه حا ر اولاین مطالعاه در ایان زمیناه بار روی

صااورت گرفاات ( .)21در مرحلااه بعااد مااای رویاای دور

 IgYطی اوری اهل ای و زینت ای در ای اران بااوده و میتوانااد

ریکتااه شااده و رسااوب مربوطااه محلااول بااافر فساافات

زمینااهساااز مطالعااات عمیااقتر و جزئااینگرانااهتری در

دو شابانه روز جهات جداساازی بقایاای

ایاان حاااوزه باشااد .نتاااای مطالعااه حا ااار حااااکی از

سااولفات مونیااو در کیسااه مکصااوض دیااالیز ،دیااالیز

مااره

حل شد .ساپ

شده و در نهایت نتیبادی تکم استکرا

گردید .

بیشااترین نت ای بااادی استحصااالی از غاااز و سااپ

بومی بود که این امار احتماا ع باه سابب انادازه تکمماره

انييدازهگی يری منتيیبييادی بيهدسييت ممييده :در

در ایاان پرنااده اساات .همچنااین بااا توجااه بااه حجاام

مرحلاااه نهاااایی دانسااایتهی ناااوری ( )ODنتااایباااادی

نت ایبااادی ب اهدساات مااده در بلاادر،ین و عر ااه تکاام

استحصالی برای هار کادا از نموناهها باه طاور جداگاناه

ن به صورت تجااری باه نظار ،میتواناد گزیناه مناسابی

جهت بهدسات وردن مقادار کمای نتایباادی برحساب

در کنار مره جهت تولید نتی بادی  IgYباشد.

 ml/µgمحاساابه گردی اد و نتااای

ب اهدساات مااده مااورد

تااا بااه حااال مطالعاااتی در مااورد ابعاااد مکتلااف

تجزیه و تحلیل ماری قرار گرفت.

خصوصاایات نتاایبااادی  IgYدر پرناادگان انجااا شااده

نتایج

اسااات کاااه برخااای از نهاااا بااار روی نتااایبادیهاااای

می اانگین وزن ای تکاامهااای غاااز ،ارد  ،مااره بااومی،

اسااتکراجی از ساار و تحقیقااات تشکیصاای متمرکااز

کبااوتر ،بلاادر،ین و مااره عشااق بااهدساات مااده بااه

شاادهاند ( )31و در پرناادگانی نظیاار طیااور ،بوقلمااون و

ترتیااااااااااب؛  12/4 ،11/5 ،57/4 ،62/7 ،145/5و 1/6

قرقااااول ماااورد بررسااای قااارار گرفتاااهاناااد .همچناااین

وزن زرده اناادازهگی اری و نساابت وزن

 Oloyedeو همکاااااااران نیااااااز در سااااااال 2113

زرده باااه وزن تکااام باااه هماااان ترتیاااب برابااار ، 1/32

نتاایبااادیهااای  IgYمسااتکر از سااه پرنااده را مااورد

 1/21 ،1/16 ،1/31و  1/21حاصاال شااد .مقاادار ساار

بررساای قاارار دادنااد و رواباا تکاااملی نزدیکاای از نظاار

حاصاال شااده بعااد از افاازودن محلااول بااافر فساافات

نتیژنی را در نها مشاهده کردند (.)31

وکلروفار باه ترتیاب قبلای برابار بااا 3 ،3/75 ،12/5 ،52

بااه نظاار مایرسااد در ینااده نزدیا

گاار بااود .سااپ

تکنولااوژی IgY

و  1/5میلااایلیتااار باااود .نتاااای غلظااات نتااایباااادی

نقااش پررنااگتااری را در مطالعااات تشکیص ای و درمااانی

استحصااالی از هاار تکاام نی از بااه ترتی اب قبل ای ،61451

بااازی کنااد و تااا اناادازهای بتوانااد جااایگزین سااروتراپیها

 5213 ،12126 ،11631/25و  2535میکروگااااااار در

معمول شود.

میلایلیتاار بااا دسااتگاه اسااپکتروفتومتری در OD280ب اه

بااا توجااه بااه نتااای مطالعااه حا اار م ایتااوان تکاام

دساات مااد .همچنااین قاباال کاار اساات ،از تکااممااره

بلدر،ین را باه عناوان جاایگزین تکمماره باومی معرفای

عشاق بااه علاات حجاام پااائین محتااوای زرده ،نتایبااادی

نمااود ،اگر،ااه تحقیقااات جااام تری در ارتبااا بااا ایاان

در مرحله نهایی استحصال نشد.
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Summary
Birds produce IgY immunoglobulin in their egg yolks, which is equivalent to the mammalian IgG.
In this study, we investigated the quality and quantity of antibody in egg yolks of some domestic and
ornamental birds.Eggs of six different species of domestic and ornamental birds were examined after
disinfection and weighing of the yolk content and the content of yolk fat was separated. The serum level
was recorded and two consecutive levels of antibody precipitation with ammonium sulfate were followed and after dialysis, the antibody was extracted. At the final stage, the OD values were calculated
and analyzed for each sample, separately. Average egg weight of geese, ducks, native chicks, pigeons,
quail and chicken eggs were 145.5, 62.7, 57.4, 19.5, 12.4 and 1.6 gram, respectively; and ratio of the
yolk weight to egg weight were 0.32, 0.31, 0.23, 0.16, 0.21 and 0.21, respectively. The serum levels
were observed as 52 ml, 12.5 ml, 15 ml, 3.75 ml, 3 ml, and 5.1 ml, respectively. The results of the
concentration of antibody to each egg were 60450 μg / ml, 10631.25 μg / ml, 12026 μg / ml, 5203 μg /
ml and 2535 μg / ml in OD280, respectively. The results showed that the highest antibody production is
related to geese and in next turn is for native chicken. Also, the use of quail egg as chicken egg alternative could be advisable.
Keywords: Antibody, Egg, IgY

