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 چکیده
عنوان منبع بزرگی از مرغ بهتخم ها را کاهش دهد.که باعث سالمتی شده و خطر ابتال به بیماریبه دنبال غذاهای هستند  کنندگانامروزه، مصرف

هلیکوباکتر در برابر باکتری  خوراکی ایمنی غیرفعالبا هدف ایجاد پژوهش رو، این  است که نقش بسیار مهمی در ایمنی غیرفعال دارد. از این Y ایمونوگلوبین
با  هلیکوباکتر پیلوریهای باکتری بدین منظور، سلولصورت پذیرفت. و عامل اصلی زخم و سرطان معده است،  داشتهشیوع بسیار وسیعی در جهان  که پیلوری

تزریق زیرجلدی شد. استخراج آنتی  نقطه از سینه مرغ نژاد لگهورن سفید 4وند به استفاده از فرمالدهید غیرفعال و پس از ترکیب با ادجوانت فعال و غیرفعال فر
و برادفورد مورد بررسی قرار گرفت. از زرده  SDS-PAGEاتیلین گالیکول و کیفیت و غلظت آن با استفاده از روش های با استفاده از پلی IgYبادی 

. از تست االیزا غیرمستقیم مورد ارزیابی حسی قرار گرفتمحصول در مقایسه با بستنی وانیلی و مرغی استفاده منظور تولید بستنی تخمهب IgYهای حاوی مرغتخم
کیلودالتونی بر روی ژل نشان از  76و  52. حضور دو باند استفاده شداز تولید  پسدر طی سه ماه  IgYهمچنین فعالیت  ،استخراجی IgYمنظور بررسی فعالیت به

با روش االیزا نشان داد که بیشترین  IgYآنالیز فعالیت لیتر برآورد شد. میلی گرم بر میلی 47/11استخراجی  IgYو غلظت داشت استخراج  کیفیت مناسب روش
ررسی ارزیابی بادی حفظ شده است. بدرصد از فعالیت آنتی 44، -11مرغی در دمای ماه نگهداری بستنی تخم 3و بعد از  داشتهبادی در هفته دوم میزان این آنتی

با توجه به فعال بودن . بنابراین، می باشد چند نقطه ایپارامتر اصلی تست  2در داری نشان دهنده عدم تفاوت معن و نمونه شاهد  IgYبین بستنی حاوی  حسی
و این  فراهم بوده پیلوری هلیکوباکتریمرغی تولید شده در این پژوهش با باکتری حاضر در بستنی تخم IgYهای االیزا، امکان اتصال در آزمایش IgYبادی آنتی

  موثر عمل کند.  پیلوری هلیکوباکتریتواند در پیشگیری از تکثیر باکتری محصول می
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و رشد  بقاءمرغ یکی از مواد غذایی بسیار مغذی است که در تخم

مرغ منبع اصلی مواد مغذی مانند تخمانسان، نقش بسیار حیاتی دارد. 
ها، چربی، اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع، کلسترول، پروتئین

، Aهای روی و ویتامین ،کولین، فوالت، آهن، کلسیم، فسفر، سلنیوم
B2 ،B6 ،B12 ،D،  E  وK است (Réhault-Godbert et al., 

مرغ همچنین منبع بسیار مناسبی از کارتونوئیدهای آنتی (. تخم2019
(. 2013et alAal -Abdel ,.است ) 6و زاکزانتین 7، لوتین2اکسیدانی
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5 Antioxidant Carotenoid 

ایی بسیار مناسب، این ماده غذایی ، با توجه به خواص تغذیهلذا
امین نیاز به مواد جهت ت ،عنوان یکی از کاندیدهای اصلی جامعهبه

 مغذی در نظر گرفته می شود. 
های بادی، ایده انتقال ایمنی غیرفعال آنتی1143در سال 

 Klempererتوسط  ،مرغاختصاصی از مرغ به جوجه از طریق تخم
 1474بعد از آن، در سال . (Rahman et al., 2013) گزارش شد

مرغ ارائه تخمهای زرده بادیرا برای آنتی IgYدانشمندان اصطالح 
، آنتی بادی سرمی اصلی IgY(. Leslie and Clem, 1969کردند )

و دارای مشترکاتی با  بودهدوزیستان، خزندگان و پرندگان 
(. Taylor et al., 2008) استپستاندارن  IgEو  IgGهای بادیآنتی
IgY گلوبولین عنوان یک گاماگیلکوپروتئینی است که اولین بار به

لیتر در زرده گرم بر میلیمیلی 52-11متوسط  طوربه شناخته شده و
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 1دومینشود. لیتر در خون تولید میگرم بر میلیمیلی 7-2مرغ و تخم
های پستاندارن فاقد منطقه بادیبادی برخالف آنتیاصلی این آنتی

-توپپذیری کمتری جهت اتصال به اپیاست، بنابراین انعطاف 5لوال

 IgYدهد که ها نشان می، بررسیاین حال ژنی دارد. باهای آنتی
برابری و همچنین سرعت باالتری جهت اتصال به یک  2تا  3 تمایل

 ;Ikemori et al., 1993دارد ) IgGآنتی ژن در مقایسه با 

Lemamy et al., 1999; Rahman et al., 2013 .) پژوهشگران با
های بادیآنتیاستفاده از ایده انتقال ایمنی غیرفعال در مرغ، تولید 

با هدف های مختلف باکتریایی و ویروسی را اختصاصی برعلیه گونه
سازی نمودند هنولوژیک بهینوکاربرد در علوم پزشکی و تحقیقات ایم

(Xu et al., 2011, Nassiri et al., 2015; Narat et al., 2003 .) 
گرم یا ژن )در محدوده میلیمقدار بسیار ناچیزی از آنتی

را در بدن مرغ به  IgYتواند پاسخ کافی از میکروگرم( معموال می
بادی در طی چند هفته و چند ماه باقی همراه داشته باشد و تیتر آنتی

عنوان به IgYرو، استفاده از  . از این(Rahman et al., 2013) بماند
ایمنی درمانی دارای چندین خصیصه جذاب است. مهمترین این 

های واکنش با سیستم ایمنی بدن انسان است و گیرندهها عدم ویژگی
FC شود )های غیراختصاصی میانسان مانع التهابLarsson et al., 

نیازی به استفاده از ترکیبات سمی و  IgYمنظور استخراج ، به(1993
گلسیرید امکان کنترل کلسترول و تری، یا مواد افزودنی نیست

 ،(Nilsson et al., 2008ود دارد )مرغ در سطوح بسیار ناچیز وجتخم
های دیگر دارای اثر آنتی میکروبی و به همراه پروتئین IgYبادی آنتی

آلرژی (. Kovacs-Nolan et al., 2005کننده ایمنی هستند )تحریک
مرغ است که سبب مرغ به دلیل اجزای آلبومین سفیده تخمبه تخم

تامین نیاز این منظور به لذا،گردد، های ایمنی میپاسخ
گردد. در مقایسه خالص شده در بازار ارائه می IgYکنندگان، مصرف

غیرفعال دارای مزایایی از قبیل شروع ایمونودرمانی با واکسیناسیون، 
سنی )کودک و و موضعی، قابلیت استفاده در دامنه وسیع تر سریع 

جیره بزرگسال(، فعالیت اختصاصی باال و سمی نبودن برای مصرف در 
درجه  61 تا 31ی یدر دامنه دما IgYبادی باشد. آنتیانسان می

فعال بوده و در برابر تریپسین و  11تا  2/3 بین pHو  گرادسانتی
 (. Rahman et al., 2013) استتریپسین کامال مقاوم وکیم

یکی از عوامل اصلی گاستریت مزمن  هلیکوباکتر پیلوریباکتری 
عنوان فاکتور کلیدی تشدید و به استفعال و سرطان بدخیم معده 

(. این باکتری با Backert et al., 2016معده شناخته می شود )زخم 
 & Czinnکند )ها را تشدید میتحریک مداوم ترشحات معده، زخم

Blanchard, 2011; Kabir, 2007; Sutton &Lee, 2011 .)
در بین  هلیکوباکتر پیلورید که میزان شیوع ندهنشان می هاگزارش

                                                           
1 Domain 

2 Hinge 

درصد و در بعضی کشورها در بین بزرگساالن این  72تا  1/1کودکان 
بنابراین، از (. Aitila et al., 2019درصد شیوع دارد ) 41 تا باکتری

نکته اصلی درمان زخم معده در  پیلوریهلیکوباکتربین بردن 
 ،های جدیددرمان بیندر  (.Yong et al., 2015بزرگساالن است )

های گیاهی، ها و عصارهاستفاده از منابع طبیعی مانند پروبیوتیک
ترین و عنوان موثرترین، قویمرغ بهنوگلوبولین زرده تخموایم

 Mony et al., 2019; Hong etشود )ترین دارو شناخته میارزان

al., 2018 .) 
در  IgYیکی از مسیرهای جذاب استفاده از  3ایمنی درمانی دهانی

، زیرا دهان محل ورودی استهای عفونی انسان درمان بیماری
(. قابلیت جذب Russo et al., 2001بسیاری از عوامل عفونی است )

IgY این آنتی بادی سبب لذاهای روده وجود ندارد، از سلول ،
های آلرژیک گردد. بنابراین خطر واکنشهای سیستامتیک نمیواکنش

شود، وجود نخواهد داشت به شکل خوراکی مصرف می IgYزمانی که 
(Matsunaga et al., 2000عالوه بر .)  این، تجویز خوراکی تخم

 Rahman etپذیرد )منظور افزایش تحمل سیتمیک صورت میمرغ به

al., 2013 .) که مصرف روزانه معنی استاین بدان ،IgY  بدون هیچ
عیت میکروبی دستگاه گونه خطر برای سالمت انسان سبب کنترل جم

گوارش می شود. در حال حاضر، چندین اختراع و مطالعه در خصوص 
انجام شده، که نتایج آن تجاری نشده  IgYحاوی  هایفرآوردهتولید 
 Yamane et al., 2003; Horie et al., 2004; Chen et) است

al., 2003) . عنوان حامل این مطالعات از ماست بهدرIgY  استفاده
و همچنین سایر ترکیبات  کلروسدیمکردند که با توجه به حضور نمک 

ها بادی کاهش یافته است. پژوهشاین ماده غذایی، پایداری آنتی
-51نشان داده که بستنی با توجه به مزایایی همچون دمای نگهداری 

 شود(بادی میها )سبب افزایش ماندگاری آنتی، حضور کربوهیدرات
(Aradat et al., 2000, Lee et al., 2003 )، پسند بودن و مشتری

تر جهت مرغ در آن، گزینه بسیار مناسبامکان استفاده مستقیم تخم
 است. IgYتولید یک ماده غذایی حاوی 

مرغی حاوی ، تولید بستنی تخمهدف از انجام این پژوهش
بار برای اولین  هلیکوباکترپیلوریبر علیه باکتری  IgYبادی آنتی
همچنین ارزیابی حسی با استفاده از آزمون استاندارد . باشدمی

تواند استفاده روزانه از این بستنی میصورت پذیرفت. ای چندنقطه
روز هرا کنترل و از ب هلیکوباکتری پیلوریجمعیت میکروبی 

 د. نمایهای زخم معده و سرطان معده جلوگیری بیماری
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 431     ...ایمونوگلوبین حاوی فراسودمند مرغتخم بر مبتنی بستنی تولیدصباحی و همکاران/ 

 هامواد و روش
 هاپرورش مرغ

تحقیقات  سیزدهم از مرکزمرغ سفید نژاد لگهورن در هفته  7
ها تحت علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد تهیه گردید. این مرغ

ساعت خاموشی و با دسترسی به  7ساعت نور و  11شرایط محیطی 
 . (Nasiri et al., 2016) جیره آزاد پرورش داده شدند

 
 ژنسازی آنتیآماده

میکروبیولوژی بیمارستان  آزمایشگاه از پیلوریهیلکوباکتر باکتری 
-Muellerمنظور رشد آن از محیط کشت مایع قائم مشهد تهیه و به

Hinton  درجه  36ساعت در دمای  54ها به مدت . نمونهشداستفاده
شدند و سپس کدورت با استفاده از دستگاه  گذاریگرمخانهگراد سانتی

و  Blanchardاده از روش و با استف OD 550تومتر در واسپکتوف
های کلنی از باکتری 411سپس ( صورت پذیرفت. 5115همکاران )

درصد  12 کلروسدیم لیتر بافرمیلی 2با استفاده از  هلیکوباکترپیلوری
فوژ یسانتر rpm11111دقیقه در  11بار( و سپس به مدت  3شستشو )
درصد از  3/1ها در باکتری، پلت کردن منظور غیرفعالگردید. به

دقیقه در دمای محیط انکوبه  11فرمالدهید سوسپانسیون و سپس 
و  فوژیسانتر rpm 11111دقیقه در  11گردید. سوسپانسیون به مدت 

درصد محلول و  12 کلروسدیملیتر میلی 2های باکتری در سپس پلت
 ,.Loibner et alگراد نگهداری شدند )درجه سانتی 4در دمای 

2016 .) 

 
 زایی در مرغایمنی

های کنترل و عنوان گروهتکرار( به 3ها )هر گروه دو گروه از مرغ
زایی با استفاده از هفتگی اولین ایمنی 17تیمار در نظر گرفته شدند. در 

محل از  4کامل فروند با تزریق به  تژن و ادجوانحجم مشابه از آنتی
میکرولیتر( صورت پذیرفت. از ادجوانت  521سینه مرغ )هر محل 

های جهت تزریق نمونهکامل فروند بدون اضافه کردن آنتی ژن 
هفتگی و با استفاده از  11کنترل استفاده شد. تزریق مرحله دوم، در 

فتگی و با ه 51ادجوانت ناقص فروند صورت پذیرفت. تزریق سوم در 
. یک هفته بعد از اولین انجام شد استفاده از ادجوانت کامل فروند

 4آوری و در دمای مرغ به شکل روزانه جمعهای تخمتزریق، نمونه
 (.Pauly et al., 2011) ندگراد نگهداری شددرجه سانتی

 
 IgY سازیخالص

اتیلین با استفاده از روش پلی IgYسازی جداسازی و خالص
 ,.Pauly et al) ( )مرک، آلمان( صورت پذیرفتPEG600گالیکول )

مرغ از سفیده جدا شد و پس از خالصه، زرده تخمطور (. به2011
( pH=7.6ی زرده، محتویات زرده در بافر سالین فسفات )ئحذف غشا

به اندازه دو برابر حجم زرده ریخته و سپس با استفاده از ورتکس 
به این محلول  PEGحجمی از -درصد وزنی 2/3همزده شد. سپس 

دقیقه در دمای محیط بر روی  11اضافه گردید. این مخلوط به مدت 
 4دقیقه در  51به مدت  rpm 13111شیکر قرار داده شد و سپس در 

ها، محلول رویی منظور حذف چربید. بهفوژ شریدرجه سانتیگراد سانت
با  PEG پس از آن. شدبر روی کاغذ واتمن ریخته شده و سپس فیلتر 

دقیقه در  11درصد به محلول اضافه و به مدت  1غلظت حجمی وزنی 
 51. سپس محلول به مدت گرفتدمای محیط بر روی شیکر قرار 

 11شد. پلت تشکیل شده در  فوژیسانتردقیقه مطابق مرحله قبل 
درصد وزنی حجمی  15لیتر بافر سالین فسفات حل و سپس میلی

PEG  گردید. پلت  فوژیسانتربه آن اضافه و مطابق مراحل قبل
لیتر بافر سالین فسفات حل و در بافر سالین میلی 5تشکیل شده در 

گراد دیالیز درجه سانتی 4ساعت و در دمای  17فسفات به مدت 
و روش برادفورد  SDS-PAGEتولیدی با استفاده از  IgY. گردید

 مورد بررسی قرار گرفت. 
 

 اختصاصی منظور شناسایی فعالیتآزمایش االیزا به
 بادیآنتی

بادی خالص شده بر با منظور برآورد فعالیت اختصاصی آنتیبه
 111االیزا استفاده شد. بدین منظور  از روش هلیکوباکتر پیلوریکتری 

، 411، 311) هلیکوباکترپیلوریباکتری های مختلف میکرولیتر از غلظت
در ساعت  1کف پلیت االیزا کوت شد و به مدت در( CFU711 و 211

بار با محلول سالین فسفات  3دمای محیط قرار داده شد. سپس پلیت 
کننده درصد بافر بلوکه 2/1شستشو و  Tween20درصد  12/1حاوی 

میکرولیتر از  111به آن اضافه گردید. سپس  BSAدرصد  2/1
ساعت در  1ژن ریخته و به مدت تولیدی بر روی آنتی IgYیدباآنتی
ها با استفاده از محلول شد. نمونهگذاری گرمخانهگراد درجه سانتی 36

 rabbit anti-chickenبادی ثانویه سالین بافر شستشو و سپس آنتی

IgY H&L (HRP)  و با شماره کاتولوگ  11111به  1با غلظت
C2288  )36ساعت در  1پلیت ریخته و به مدت  در)سیگما، امریکا 

منظور شناسایی براساس رنگ، از گراد انکوبه گردید. بهدرجه سانتی
O-phenylenediamine ( مطابق دستور سازندهSigma, USA )

 5میکرولیتر اسید سولفوریک  21استفاده شد. سرانجام با استفاده از 
نانومتر خوانش شد  445نرمال، واکنش متوقف و جذب آن در 

(Nasiri et al., 2016 .) 

 
 مرغیسازی بستنی تخمآماده
و  Heraldمرغی مطابق پژوهش سازی بستنی تخمآماده

منظور به IgYمرغ حاوی زرده تخم( صورت پذیرفت. 5111همکاران )
. گردید وانیلی تولیدمنظور کنترل بستنی مرغی و بهتولید بستنی تخم
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 37/1، پایدارکنندهگرم  51/1مرغ، گرم زرده تخم 47/1بدین منظور، 
 16/4پاستوریزه و  گرم شیر 25/53شکر،  12/7گرم شیر بدون چربی، 

گراد درجه سانتی 61دقیقه در  11گرم خامه با هم ترکیب و به مدت 
 psi 1211گراد سرد و در درجه سانتی 35همزده شد. سوسپانسیون تا 

گراد به سرعت درجه سانتی 4در  هموژنسوسپانسیون گردید.  هموژن
گراد نگهداری شد. درجه سانتی 4 دمای ساعت در 54سرد و به مدت 

گراد منتقل درجه سانتی -11 دمای بهسوسپانسیون نهایی نهایت  در
 تا بستنی آماده گردد.  گردید
 

 در بستنی IgY بررسی مدت ماندگاری
ماه پس  3در بستنی با استفاده از روش االیزا  IgYبررسی فعالیت 

 2لیتر از نمونه با میلی 2. بدین منظور، پذیرفت از تولید صورت
لیتر میلی 11( ترکیب و سپس با pH=10) ناتلیتر بافر کربمیلی
دقیقه در  31دقیقه مخلوط شد. محلول به مدت  31م به مدت رکلروف
rpm 3111 منظور برآورد ماندگاری باالیی به محلولو از  فوژیسانتر

 (. Horie et al., 2004در بستنی استفاده گردید ) IgYفعالیت 
 

 ارزیابی حسی بستنی
مرغی از طریق نظرسنجی میزان ارزیابی حسی بستنی تخم

کنندگان برآورد شد. بعد از دو هفته نگهداری بستنی، پذیرش مصرف
احساس، بافت و پذیرش نهایی با ها براساس طعم، رنگ، نمونه

ای هدونیک مورد ارزیابی قرار گرفتند درجه 2استفاده از مقیاس 
(Lima et al., 2016 .) 

 

 نتایج و بحث
 IgYتولید 

استخراج شده بر  IgYخالص شده،  IgYمنظور بررسی کیفیت به
 72و  56باند قوی  5برده شد. حضور  SDS-PAGEروی ژل 

دهنده بهینه بودن شرایط نشان ،درصد 15کیلودالتونی بر روی ژل 
. (الف 1)شکل  استو صحت انجام کار  IgYبادی استخراج آنتی

میلی  47/11غلظت آنتی بادی استخراجی با استفاده از روش برادفورد، 
بررسی ها نشان می دهد . ب( 1)شکل  گرم بر میلی لیتر برآورد گردید

دو فاکتور بسیار کلیدی برای  IgYبادی که خلوص و غلظت آنتی
(. از Amro et al, 2018غذایی است ) هایفرآوردهاستفاده از آن در 

در این خصوص بسیار حائز اهمیت  ،سازی روشی مناسببهینه ،رو این
ماده دو بر مبنای  IgYروش اصلی برای استخراج  5است. تا به امروز 

 et alStålberg ,.صورت گرفته است ) 1تریتوناتیلن گالیکول و پلی

2001; Pauly et al., 2011 .)بادی حال اگرچه که غلظت آنتیبا این
درصد حجم کل گزارش شده  46تا  تریتوناستخراجی با استفاده از 

                                                           
1 Triton 

اما این ماده به شدت برای بدن  (،Stålberg et al., 2001است )
سمی بوده و استفاده از ان فرآیندهای بعدی مربوط به حذف این ماده 

گردد. کند که به نوبه خود سبب سختی کار میشیمیایی را اضافه می
عنوان بهاتیلن گالیکول ماده خوراکی برای انسان است که پلی

های مختلف در پژوهش IgYسازی منظور خالصترین ماده بهاصلی
 ,.Najdi et al., 2016; Nassiri et alگیرد )مورد استفاده قرار می

2016; Rahman et al., 2013رسد استفاده نظر میحال، به(. با این
به میزان باالی با هدف مطالعه وابستگی دارد.  IgYاز روش استخراج 

شناسایی منظور به IgYکلونال بادی پلیزیرا، در مطالعات تولید آنتی
 تریتونهای االیزا، استفاده از روش ژن در طراحی کیتیک آنتی

یکی از  (.Cai et al., 2012; Liu et al., 2013) گرددتوصیه می
بادی و اضافه آنتیاهداف اصلی این مطالعه، حذف مرحله استخراج 

مرغ به محصول جهت استفاده حداکثری از کردن مستقیم زرده تخم
 . بردتولیدی میبادی غلظت آنتی

 
 IgYبررسی فعالیت 

خالص شده  IgYبادی دهد که انتیبررسی نتایج االیزا نشان می
متصل گردد  هلیکوباکتری پیلوریتواند با تمایل باال به باکتری می

کند که الف(. همچنین آنالیز نتایج االیزا مشخص می 5کند )شکل 
ژن وجود بادی و آنتیاختصاصی بودن بسیار باال جهت اتصال آنتی

-Pدست آمد )داری بین گروه تیمار و کنترل بهداشته و تفاوت معنی

value <0.001زایی مرغ، منظور ایمنی(. تعیین دز دقیق باکتری به
ها ژنبر علیه آنتی IgYسیار حیاتی در میزان تولید و فعالیت نقش ب
(. از طرفی استفاده ادجوانت کامل و Müller et al., 2015دارد )

تواند نقش عنوان بهترین ادجوانت برای پرندگان، میناقص فروند به
 ,.Schade et alداشته باشد ) IgYسزایی در تولید و فعالیت به

های ذکر شده، آمده در این مطالعه با پژوهش دست(. نتایج به2005
مطابقت دارد. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که بیشترین اتصال 

هلیکوباکتر ها بر علیه باکتری سازی شده از مرغخالص IgYبادی انتی
شود. زایی ایجاد میدر هفته دوم بعد از آخرین مرحله ایمنی پیلوری

 5یابد )شکل ن از زمان تزریق کاهش میبا دور شد IgYتولید میزان 
دهد که در هفته دوم تا چهارم بعد از ها نشان میب(. بررسی گزارش

آید دست میبه IgYبادی تزریق، بیشترین میزان تولید آنتی
(Loibner et al., 2016; Nasiri et al., 2016 با این حال، باید .)

ه در حیوان پایدار شود، ما 5تواند برای می IgYتوجه داشت که تولید 
زایی، استفاده از ادجوانت مناسب زایی مانند دز ایمنیاگر شرایط ایمنی

در  IgYزایی صورت پذیرد. آنالیز نتایج ماندگاری و تزریق یادآور ایمنی
درصد  7روز تنها  41بعد از  IgYدهد که فعالیت بستنی نشان می

دهد که فعالیت ها نشان میج(. گزارش5کاهش داشته است )شکل 
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IgY  درصد کاهش می 12هفته  3در ماست پس از( یابدHorie et al., 2004 .) 

  
های مرغخالص شده از تخم IgY: آنتی بادی S1درصد.  SDS-PAGE 12خالص شده بر روی ژل  IgYبررسی آنتی بادی الف(  -1شکل 

. IgYمنحنی استاندارد تعیین غلظت پروتئین ب(  کنترل منفی: S3شرکت سیناژن، : مارکر پروتئینی S2، هلیکو باکتر پیلوریزایی شده با ایمنی
 درصد نشان از دقت محاسبه غلظت پروتئین دارد. 89همانطور که در شکل نمایش داده شده ضریب صحت 

 

 

 
در  IgY. ب( میزان فعالیت هلیکوباکتر پیلوریبر علیه باکتری  IgYبادی االیزا. الف( نتایج فعالیت آنتیدست آمده از آزمون هبررسی نتایج ب -2شکل 

 روز در بستنی. 89بعد از  IgY، ج( بررسی فعالیت زایی در مرغهفته بعد از ایمنی
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Mensink ( گزارش کردند که شکر می5116و همکاران ) تواند
ها در مواد بادیها و آنتینقش بسیار مهمی در حفاظت از پروتئین

عنوان تر بهتواند محصولی مناسبغذایی داشته باشد. لذا، بستنی می
های درمانی باشد. از طرفی در دمای نگهداری ماست میزبان پروتئین

شود، اما وتئین تجزیه میگراد است که در این دما پردرجه سانتی 4در 
شود، که این به گراد نگهداری میدرجه سانتی -11بستنی در دمای 

دهد. مهمتر از بادی در محصول را افزایش مینوبه خود ماندگاری آنتی
مرغ خود دارای نقش محافظتی همه ترکیبات موجود در زرده تخم

و استفاده  IgYهستند، از این رو عدم استخراج  IgYبادی برای آنتی
در  IgYتواند به افزایش ماندگاری مرغ آن میمستقیم از زرده تخم
 محصول منجر گردد. 

 
 آنالیز ارزیابی حسی بستنی 

برای  ارزیابی حسی )تست هدونیک(دست آمده از هآنالیز نتایج ب
و بستنی وانیلی نشان  IgYمرغی حاوی مقایسه دو بستنی تخم

تجاری شدن را داشته و هیچ تفاوت دهد که این بستنی قابلیت می
وجود ندارد  آن با نمونه کنترلهای مورد بررسی داری بین ویژگیمعنی

 پایدارکنندهعنوان مرغ بههای سنتی از زرده تخمدر بستنی(. 1)جدول 
های مدرن به دلیل کاهش هزینه شود، در فرموالسیوناستفاده می

(. در Barford, 2001مرغ شده است )مواد دیگر جایگزین تخم
مرغی را از نظر ای پژوهشگران بستنی وانیلی و تخممطالعه
های بافتی )آنالیز بافت، دمای ذوب، ویسکوزیته و ...( و ارزیابی ویژگی

(. نتایج آنها نشان داد که Herald et al., 2008حسی مقایسه کردند )

مرغی از نظر های وانیلی و تخمداری بین بستنیهیچ تفاوت معنی
، ایده تولید ماده لذاپارامترهای بافتی و ارزیابی حسی وجود ندارد. 

غذایی که باعث سالمتی بدن انسان شده و خطر ابتال به بیماری را 
 را به دنبال خواهد داشت. کنندگان کاهش استقبال مصرف

 

 گیرینتیجه
پسند و ارزان است که به های مشتریستنی یکی از فرآوردهب

و استفاده از شکر  -11های همچون نگهداری در دمای سبب ویژگی
های درمانی به بدن عنوان بهترین کاندید انتقال پروتئینتواند بهمی

مرغ به بستنی، انسان باشد. در این مطالعه با اضافه کردن زرده تخم
های درمانی برای انسان بر علیه ی با ویژگیفرآورده غذایی جدید

هفته  15بعد از  IgYبادی تولید شد. آنتی هلیکوباکتر پیلوریباکتری 
همچنان به شکل فعال در بستنی حضور داشت و مقایسه ارزیابی 
حسی این بستنی با بستنی وانیلی تاییدکننده بازارپسندی بستنی 

دف این مطالعه که تولید رو، مهمترین هباشد. از اینمرغی میتخم
منظور پیشگیری و درمان زخم و سرطان معده در بستنی فراسودمند به

 دست آمد. است، به هلیکوباکتر پیلوریافراد درگیر با باکتری 
 

 تشکر و قدردانی
این پروژه تحت حمایت معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد 

ز این معاونت صورت پذیرفته، که بدین وسیله ا 47621به شماره 
  محترم قدردانی می شود. 

 
 مرغی.های وانیلی و تخمپارامتر اصلی تست هدونیک بستنی 5نتایج ارزیابی حسی برای  -1جدول 

 فرمول بافت احساس مزه طعم رنگ پذیرش کلی

 مرغیتخم 513/1±27/3 515/1±62/3 517/1±43/3 521/1±52/3 561/1±31/3 51/1±75/3

 وانیلی 513/1±21/3 515/1±71/3 517/1±315/3 521/1±71/3 561/1±75/3 51/1±71/3
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1Introduction: Immunoglobin Y (IgY) or egg yolk antibodies have captured attention as substitutes for antibiotics 

against the presence of disease-causing organisms (Thomsen et al., 2016; Li et al., 2015; Pereira et al., 2019). 
Compared to mammalian IgG, IgY has several advantages including high yield, cost-effectiveness, and convenience (Li 
et al., 2015). It has been reported that the use of IgY against Helicobacter pylori can be particularly useful for 
prevention and treatment of diseases (Najdi et al., 2016). The growth inhibitory effect of IgY antibody is one of its 
crucial features (Alfarouk et al., 2019), meaning that IgY antibody could be consumed daily with no health risks. 
Therefore, daily consumption of IgY requires a suitable host. The ice cream is the best choice for this proposed, because 
this product is maintained at -18 C and ice cream composition has positive effect on the function of IgY. Therefore, we 
develop a new product for the prevention and treatment of Helicobacter pylori.  

 
Material and Methods: The Mueller-Hinton media was used for H. pylori growth. Then, 109 colonies of bacterium 

were inactivated by formaldehyde methods. The 3 white leghorn chickens (Animal Science Department of Ferdowsi 
University of Mashhad) of 16 weeks old were immunized by H. pylori and Freund’s complete adjuvant with an equal 
volume. The reminder immunization was done two weeks later and using of Freund’s incomplete adjuvant for stage 2. 
One week after the chickens received their last injection, their eggs were collected on a daily basis for eight weeks, 
labeled and kept at 4 °C (Pauly et al., 2011). Extraction and purification of IgY antibody from egg yolk was done using 
polyethylene glycol 6000 (PEG 6000) powder (Merck, Germany) according to Polson’s method (Pauly et al., 2011). 
The IgY production wasverified by the SDS-PAGE and Bradford methods. The specific activity of IgY antibody against 
H. pylori was examined by ELISA. The absorbance of each well was measured at 492 nm (Nasiri et al., 2016). The egg 
yolk ice cream preparation contains IgY was prepared according to the method of Herald et al (2008). For estimation of 
IgY shelf life in ice cream, the residual activity of IgY after freezing was measured by ELISA. The Sensory evaluation 
of the egg yolk ice creams was conducted by 5-point hedonic scale through surveys to assess consumers’ level of 
acceptance.  

 
Results and Discussion: The purification of IgY using the SDS-PAGE method was verified correctly and the size 

of heavy and light chains of IgY was estimated about 65 and 27 kDa. The IgY yield in samples was 11.46 mg/ml, 
therefore, the high purity and yield of IgY, it could be effectively used as an ideal antibody in the food industry. The 
purification of IgY from egg yolk by PEG method is remarkably cost effective. The ELISA assay indicated binding of 
IgY to H. pylori antigen that was fixed on plates. Also, the results revealed significant differences between the control 
and treatment groups (P-value <0.001). The shelf life of IgY in ice cream showed that this product could be most 
certainly used as bio-food. ELISA analysis confirmed that IgY could remain effective in ice cream for 3 months. The 
activity of IgY during this period decreased about 6%, which is insignificant. The sensory features of ice cream using 
hedonic scale revealed that this product could be suitable for marketing, as no significant difference was found between 
egg yolk and vanilla ice creams. Ice cream is considered as the best candidate for production of IgY bio-foods, as it 
possesses the features needed to protect IgY and to increase efficiency of IgY activity. The optimum temperature for 
protection of ice cream was -18 °C that is utterly suitable for IgY protection. Furthermore, ice cream is consumed while 
cold and studies showed that IgY can remain active at temperatures of up to 80 °C and pasteurization process had no 
effect on IgY activity (Horie et al., 2004). Jaradat et al (2000) reported that, IgY activity was inhibited in presence of 
carbohydrates (sucrose, lactose and trehalose). Therefore, here, we used freeze dried egg yolk to protect IgY. 
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Consequently, ice-cream is an ideal candidate for transferring antibodies into human body, as the particular composition 
of ice cream can properly protect IgY antibodies.  
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