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پیشبینی پاسخایمنی همورال برعلیه گلبولقرمز گوسفندی براساس شمار گلبولهای
سفیدخونی در بلدرچین ژاپنی )(Coturnix japonica
 بتول

اصغریاسفدن* :گروه علوم دامی ،دانشکده کشااورزی ،دانشاااه علاوم کشااورزی و مناابی ی ی ای

گرگان ،صندوق پستی81134-15731 :



سعید زرهداران :گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشااه فردوسی مشهد ،صندوق پستی11735-331 :

 یوسف

جعفریآهنگری :گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشااه علاوم کشااورزی و مناابی ی ی ای

گرگان ،صندوق پستی81134-15731 :



سعید حسنی :گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشااه علوم کشاورزی و منابی ی ی ی گرگان ،صاندوق
پستی81134-15731 :



الیاس لطفی :باشااه پژوهشاران جوان ،دانشااه آزاد اسالمی واحد گرگان ،صندوق پستی717 :
تاریخ دریافت :فروردین 1318

تاریخ پذیرش :تیر 1318

چکیده
تقویت سیستم ایمنی در جلوگیری از تلفات و افزایش راندمان تولید موثر است .راههای مختلفی برای باال بردن کارایی سیستم
ایمنی وجود دارد و تحقیقات زیادی هم در این زمینه صورت گرفته است .بدین منظور در تحقیق حاضر با استفاده از اطالعات مربوط به
تعداد سلولهای خونی از قبیل هتروفیل ،لیمفوسیت ،منوسیت ،بازوفیل و ائوزینوفیل 691 ،بلدرچین ژاپنی ( 99عدد جنس ماده و 99
عدد جنس نر) در ایستگاه تحقیقاتی دانشگاه علومکشاورزی ومنابع طبیعیگرگان ،تیترآنتیبادی برعلیه گلبولقرمز گوسفندی ()SRBC
پیشبینی شد .پس از تهیه محلول  ،SRBCدر روز  89دوره پرورش مقدار  0/5میلیلیتر محلول  5درصد  SRBCبه عضله سینه تزریق
شد و هفت روز بعد در روز  55دوره پرورش ،خونگیری از سیاهرگ گردنی جهت شمارش سلولهای خونی و تیترآنتیبادی برعلیه
 SRBCانجام شد .تیترآنتیبادی از روش هماگلوتیناسیون جهت بررسی همبستگی بین میزان پیشبینی شده تیترآنتیبادی ومیزان
اندازهگیری شده در واقعیت انجام شد .حدود  0/6میلیلیتر خون جهت تهیه گسترش بر روی الم استفاده شد ،گسترش با متانول 99/5
درصد تثبیت و در مجاورت هوا خشک شده و بعد از رنگآمیزی با گیمسای رقیق شده و شستشو ،آماده شمارش شد .باتوجه به نتایج
حاصل از این تحقیق ،افزایش معنیداری درنسبت هتروفیل به لیمفوسیت در جنس ماده نسبت به جنس نرمشاهده شد ( .)P<0/05برآورد
تیترآنتیبادی کل ،تیتر آنتیبادی مقاوم به مرکاپتواتانول ( )IgGو تیترآنتیبادی حساس به مرکاپتواتانول ( )IgMبا استفاده از معادله
رگرسیونی خطی چندگانه براساس تعداد سلولهای خونی در جنس نر و در جنس ماده انجام شد .همچنین همبستگی بین میزان برآورد
شده و واقعی برای انواع تیتر آنتیبادی در دوجنس مثبت و معنیدار بهدست آمد (.)P<0/05
کلمات کلیدی :بلدرچین ژاپنی ،سلولهای خونی ،گلبول قرمز گوسفندی ( ،)SRBCتیترآنتیبادی

* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولbatol_asghari@yahoo.com:
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مقدمه
سیستم ایمنی پرندگان یک شبکه پیچیده از اندامها و
بافتها میباشد که توسط خون و عروق لنفاوی متصل شدهاند.
خون شامل دو بخش سلولی و غیرسلولی است و عمده سلولهای
موجود در خون شامل دو گروه گرانولوسیتها (هتروفیلها،
ائوزینوفیلها و بازوفیلها) و غیرگرانولوسیتها (لیمفوسیتها و
منوسیتها) میباشند .بخش غیرسلولی خون ،مایعی به نام پالسما
است که ترکیبات عمده پالسما ،ایمنوگلوبینها (آنتیبادیها)
هستند ( .)8991 ،Giselaیکی از شاخصهای فیزیولوژیکی مهم
و قابل اعتماد برای پاسخ جوجهها در برابر استرس ،نسبت
هتروفیل به لیمفوسیت میباشد که این نسبت بهدلیل در معرض
قرار گرفتن عوامل استرسزا افزایش مییابد ( Grossو ،Siegel
 .)8911ائوزینوفیلها قادر به فاگوسیتوز و تشکیل کمپلکس
پادگن-پادتن هستند و چون میتوانند واکنشهایی را که به
فعال شدن بازوفیلها و ماستسلها منجر میشود ،تعدیل کنند،
بهعنوان یاختههای ضدالتهاب نیز شناخته شدهاند .بازوفیلها
خاصیت جذبه شیمیایی دارند و تا حدی جزئی از خود ،بیگانه
خواری بروز میدهند .گرانولهای بازوفیل حاوی پراکسیداز،
هیستامین و هپاریناند و باعث تشدید پاسخ التهابی میشوند.
منوسیتها نسبت به هتروفیلها مدت زمان بیشتری طول
میکشد که تا به محل عفونت برسند ولی تعداد بیشتری از
میکروبها را از بین میبرند و همراه با عفونتهای ویروسی،
قارچی و سایر بیماریهای مزمن افزایش مییابند (ضمیری،
.)8111
پادتنها یا ایمنوگلوبینها ( )lgمولکولهای پروتئینی هستند
که توسط سلولهای  Bکه به پالسموسیتها مبدل شدهاند،
تولید میگردند( .لیلوی و رعایایی .)8118 ،ایمنوگلوبینهای G
) ،(lgGایمنوگلوبین اصلی سرم خون هستند و نقش اصلی را در
واکنشهای همورال پرندگان بازی میکنند .ایمنوگلوبینهای M
( )lgMکه بهنظر میرسد در تحریکات ایجاد شده توسط
پادگنهای مختلف این دسته از ایمنوگلوبینها قبل از بقیه
ایمنوگلوبینها تولید میشوند ،بهطوریکه  lgMتقریباً  1تا 1
روز پس از ورود پادگن به بدن تولید میگردند.
روشهای متعددی برای سنجش پاسخهای ایمنی وجود
دارد که با مطالعهی این روشها ،طرز کار و اثرات آنتیبادی در
بدن و نقش آن در ایجاد بیماری مشخص میشود .یکی از این
روشها بررسی تیتر آنتیبادی است .تعیین غلظت آنتیبادی را
در سرم و یا محلولهای دیگر ،تیتر آنتی بادی میگویند و این

81

در سرولوژی به معنی تعیین تعداد مولکولهای آنتیبادی در هر
واحد از محلول میباشد .طرز عمل به این ترتیب است که
غلظتهای مختلف سرم را با میزان معینی از آنتیژن مواجه
میکنند .کمترین رقتی که در آن آگلوتیناسیون مشاهده میشود
بهعنوان تیتر آنتیبادی مزبور خواهد بود (لیلوی و رعایایی.)8118 ،
 Demasو همکاران)1188( ،؛  Mollerو همکاران ()1998؛
 Rabergو همکاران ()8991؛  Gustafssonو همکاران ()1994
برای بررسی پاسخ ایمنی ،از آنتیژنهای مصنوعی همانند
گلبول قرمز خون گوسفندی در طیور استفاده کردند و ارتباط
پاسخ ایمنی را با وزن بدن بررسی کردند Krams .و همکاران
( )1181در تحقیق خود در گونهای از پرندگان زینتی ( parus
 )majorدامنه تیترآنتیبادی بر علیه بروسال ابرتوس را با استفاده
از نسبت هتروفیل به لمفوسیت پیشبینی کردند .بهطوریکه
افزایش دامنه تیترآنتیبادی را با کاهش نسبت هتروفیل به
لیمفوسیت گزارش کردند با توجه به وجودارتباط و همبستگی
بین سلولهای تخصص یافته خون و آنتیبادی تولید شده در
مقابل سایر عوامل بیگانه ،هدف از تحقیق حاضر ،ارائه یک مدل
رگرسیونی جهت پیشبینی تیتر آنتیبادی بر علیه گلبول قرمز
گوسفندی ( )SRBC: Sheep red blood cellبا استفاده از
اطالعات مربوط به تعداد گلبولهایسفید در جمعیتی از بلدرچین
ژاپنی در ایستگاه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی میباشد.

مواد و روشها
معرفی اطالعات مورد استفاده در این پژوهش طی یک
دوره پرورشی  13روزه ،در ایستگاه تحقیقاتی پرورش بلدرچین
واقع در پردیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
در شهریور ماه سال 8191جمعآوری شد.
صفات مورد مطالعه :صفات اندازهگیری شده در این
تحقیق عبارتاند از :اندازهگیری تیتر آنتیبادی علیه گلبول قرمز
خون گوسفندی شامل تیتر آنتیبادی کل ،تیتر مقاوم به
مرکاپتواتانول ( )IgGو تیتر حساس به مرکاپتواتانول (،1 )IgM
شمارشسلولهایخون (هتروفیل ،لیمفوسیت ،منوسیت ،بازوفیل
و ائوزینوفیل)
روش تهیه محلول  :SRBCبرای تهیه محلول ،SRBC
ابتدا از یک گوسفند نژاد افشاری ،خونگیری انجام شد و در
لولههای حاوی Ethylene Diamine Tetra Acetic ( EDTA
 )Acidقرار گرفت .سپس با دور  1311و بهمدت  81دقیقه
سانتریفوژ گردید .بعد از این مرحله ،مایع باالیی
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گلبولهای قرمز (پالسما) دور ریخته شد و بههمان میزان سرم
فیزیولوژی (محلول کلرید سدیم  1/9درصد) به آن اضافه گردید
و دوباره سانتریفوژ گردید و محلول باالیی دور ریخته شد .این
عمل  1مرتبه انجام گرفت .سپس گلبولهای قرمز شسته شده
با محلول کلرید سدیم رقیق شد و محلول  3درصد گلبول قرمز
شسته شده بهدست آمد ( Cheemaو همکاران.)1111 ،
تزریق محلول  SRBCبه بلدرچینها :در روز  11دوره
پرورش مقدار  1/3میلیلیتر محلول  3درصد  SRBCبهوسیله
سرنگ به عضله سینه  891بلدرچین ( 91عدد جنس ماده و 91
عدد جنس نر) تزریق شد ( Cheemaو همکاران .)1111 ،هفت
روز بعد از تزریق (روز  )13خونگیری از سیاهرگ گردنی
بلدرچینها انجام گرفت و پس از جداسازی سرمها ،نمونهها به
فریزر  -11درجه سانتیگراد انتقال یافت و تا روز اندازهگیری
تیتر آنتیبادی در این دما نگهداری شد ( Cheemaو همکاران،
.)1111
اندازهگیری تیتر آنتیبادی علیه  :SRBCبرای اندازهگیری
تیترآنتیبادی علیه  SRBCاز روش هماگلوتیناسیون استفاده
شد .ابتدا پنجاه میکرولیتر سرم بهداخل اولین چاهک پلت
91تایی االیزا ( Uشکل) اضافه شده و پلت در داخل انکوباتور در
دمای  31درجه سانتیگراد برای مدت  11دقیقه قرار داده شد.
پس از نیم ساعت 31 ،میکرولیتر بافر فسفات سالین (PBS:
) Phosphate Buffer Solutionبه چاهک اول پلتها اضافه شد و
داخل انکوباتور در دمای  11درجه سانتیگراد بهمدت  11دقیقه
قرار گرفتند .پس از نیمساعت به بقیه چاهکها  31میکرولیتر
 PBSاضافه و سپس رقتهای  8/1 -8/691میکرولیتر تهیه
گردید .پس از تهیه این رقتها  13میکرولیتر محلول SRBC
 %8به هر چاهک اضافه شد .پلت بهمدت  11دقیقه دیگر در
دمای  11درجه سانتیگراد انکوباسیون و پس از آن شماره اولین
چاهک لیزشده یادداشت گردید .تیترها براساس  ،log 2بهعنوان
بیشترین رقتی که آگلوتیناسیون کامل را نشان میدهد ،بیان
شد ( Cheemaو همکاران.)1111 ،
اندازهگیری تیتر مقاوم به مرکاپتواتانول  IgGو حساس
به مرکاپتواتانول  :IgMابتدا پنجاه میکرولیتر سرم بهداخل
اولین چاهک پلت 91تایی االیزا ( Uشکل) اضافه شده و پلت در
داخل انکوباتور در دمای  31درجه سانتیگراد برای مدت 11
دقیقه قرار داده شد .پس از نیمساعت 31 ،میکرولیتر محلول
مرکاپتواتانول  1/18درصد بهداخل اولین چاهک پلتها اضافه
شد و درانکوباتور در دمای  11درجه سانتیگراد بهمدت 11
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دقیقه قرار گرفتند .پس از نیمساعت به بقیه چاهکها 31
میکرولیتر  PBSاضافه و سپس رقتهای ( 8/1-8/691میکرولیتر)
تهیه گردید .پس از تهیه این رقتها  13میکرولیتر محلول
 %8 SRBCبه هر چاهک اضافه شد .پلت بهمدت  11دقیقه
دیگر در دمای  11درجه سانتیگراد انکوباسیون و پس از آن
شماره اولین چاهک لیزشده یادداشت گردید .تیترها براساس
 ،log 2بهعنوان بیشترین رقتی که آگلوتیناسیون کامل را نشان
میدهد ،بیان شد IgM .از تفاضل بین تیترآنتیبادی کل و تیتر
مقاوم به مرکاپتواتانول  ،IgGبهدست میآید ( Cheemaو همکاران،
.)1111
شمارش سلولهای خونی :حدود  1/8میلیلیتر خون کامل
پس از خونگیری از بلدرچینها در سن  13روزگی ،جهت تهیه
گسترش خونی استفاده شد .پس از خشک شدن در مجاورت
هوا ،الم با متانول  99/3درصد ثابتشده و سپس به گستره
خونی خشک شده رنگ گیمسای رقیقشده با آب به نسبت  8به
81به میزانی که الم را بپوشاند افزوده شد .رنگآمیزی بهمدت
 63دقیقه ادامه داشت .بعد از شستشو ،شمارش گلبولهای سفید
انجام شد .در یک گستره رنگآمیزی شده ،با استفاده از روغن
ایمرسیون و عدسی شیئی  ،811نوع گلبول سفید (هتروفیل،
لیمفوسیت ،منوسیت ،بازوفیل ،ائوزینوفیل) در هر بخش شناسایی
شده و این کار تا شمارش  811عدد گلبول سفید انجام شد
( Lucasو .)8918 ،Jamroz
روش تجزیه و تحلیل آماری صفات مورد مطالعه :برای
اطمینان از نرمال بودن توزیع دادهها و بررسی معنیدار بودن
اثرات ثابت (جنس) بر روی صفات مورد نظر بهترتیب از رویههای
 univariateو مدل خطی عمومی ( )GLMنرمافزار  ،SASاستفاده
شد .همچنین برای تعیین تابعیت صفات مربوط به تعداد گلبولهای
سفید و تیتر آنتیبادی علیه  SRBCاز رویه  Regنرمافزار SAS
 )1118 ،SAS( 9/8استفاده شد.

نتایج
میانگین و اثر جنس بر روی صفات مورد مطالعه در جدول8
و ارائه مدل رگرسیونی ،مقادیر پیشبینی شده برای صفات
مربوط به تیتر آنتیبادی و همبستگی بین میزان پیشبینی شده
و واقعیت در جدول 1نشان داده شده است .با توجه به نتایج حاصل
از این تحقیق ،افزایش معنیداری در نسبت هتروفیل به لیمفوسیت
در جنس ماده نسبت به جنس نر مشاهده شد (.)P<1/13
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جدول : 1بررسی اثر جنس برروی سلولهای خونی و تیترآنتیبادی
میانگین
صفات
نر
ماده
تعداد

هتروفیل /لیفوسیت (درصد)
مونوسیت (درصد)
بازوفیل (درصد)
ائوزینوفیل(درصد)
تیتر آنتیبادی کل (میلیگرم بر دسیلیتر)
تیتر آنتیبادی مقاوم به مرکاپتو اتانول (( )igGمیلیگرم بر دسیلیتر)
تیتر آنتیبادی حساس به مرکاپتو اتانول(( )igMمیلیگرم بر دسیلیتر)

91
91
91
91
91
91
91

1/11a
81/13
1/13
1/11
8/3
1/66
8/11

خطای معیار

1/11
1/11
1/8
1/11
1/11
1/11
1/11

1/61b
86/81
1/11
1/11
8/1
1/11
1/91

حروف نامشابه درهر ستون نشاندهنده اختالف معنیدار است (.)p<1/13

در بررسی اثر جنس بروی تیترآنتی بادی کل IgM ،و
 ،IgGتفاوت معنیداری بین دو جنس نر و ماده مشاهده نشد
( .)P>1/13ولی مقدار عددی آن در جنس ماده بیشتر از نر بود.
برآورد تیتر آنتیبادی کل ،تیتر آنتیبادی مقاوم به
مرکاپتواتانول ( )IgGو تیتر آنتیبادی حساس به مرکاپتواتانول
( )IgMبا استفاده از معادله رگرسیونی خطی چندگانه براساس

تعداد سلولهای خونی در جنس نر بهترتیب  1/66 ،8/81و
 8/11میلیگرم بر دسیلیتر و در جنس ماده بهترتیب ،8/19
 1/11و 1/98میلیگرم بردسیلیتر بهدست آمد .همچنین
همبستگی بین میزان پیشبینی شده و واقعی مثبت و معنیدار
بهدست آمد.

جدول : 2ارائه مدل رگرسیونی جهت پیش بینی تیتر آنتی بادی بر علیه گلبول قرمز گوسفندی ( )SRBCبا استفاده از سلولهای خونی
متغیر وابسته

جنس

معادالت

تیتر آنتی بادی کل (میلیگرم بر
دسیلیتر)
تیتر آنتی بادی مقاوم به مرکاپتو
اتانول (( )igGمیلیگرم بر دسیلیتر)
تیتر آنتی بادی حساس به مرکاپتو
اتانول(( )igMمیلیگرم بر دسیلیتر)

میانگین

میانگین

همبستگی بین

پیشبینی

اندازهگیری

پیشبینی و

شده

شده

واقعیت

نر

Y=8/11-1/113a-1/98b+1/81 c-1/18 d

8/81

8/38

1/11

ماده

Y=1/13-1/111a+1/88b-1/11 c+1/11 d

8/19

8/11

1/63

**

نر

Y=1/69-1/116a-1/11b+1/11 c-1/8 d

1/66

1/66

1/31

**

ماده

Y=1/31-1/11a+1/83b-1/19 c+1/19 d

1/11

1/11

1/18

نر

Y=8/16-1/111a+1/16b-1/86 c-1/18 d

8/11

8/11

1/19

ماده

Y=8/61-1/16a-1/16b+1/11 c-1/11 d

1/98

1/91

1/11

*

*
*
*

* سطح معنیداری ()P<1/13
** سطح معنیداری ()P<1/18
 :aمنوسیت :b ،نسبت هتروفیل به لیمفوسیت :c ،بازوفیل :d ،ائوزینوفیل

بحث
انگلها و عوامل بیماریزا تهدیدی گسترده برای موجودات
زنده محسوب میشوند و مسئول رسیدگی به این چالشها
سیستم پیچیده ایمنی است که با تعامل گسترده با یکدیگر،
فعالیتهای بدن را برای تخریب و از بین بردن عوامل بیماریزا
بهکار میبرند ( Martinو همکاران1188 ،؛  Schulenburgو
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همکاران .)1119 ،روش سنتی برای ارزیابی هزینه و قدرت
پاسخ ایمنی شامل ایجاد چالشهایی در حیوانات آزمایشی با
آنتیژن خارجی و اندازهگیری پاسخ ایمنی ناشی از این چالش
ایجاد شده با استفاده از آنتیژن مصنوعی ،جداسازی اثرات
فیزیولوژیکی ،چالشهای ایمنی را از اثرات پاتولوژیک انگلها
ایجاد میکند .یکی از رایجترین آنتیژنهای بهکار رفته برای
بررسی پاسخ سیستم ایمنی ،محلول گلبول قرمز خون گوسفندی

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

میباشد ( Lochmillerو 1111 ،Deerenberg؛  Norrisو ،Evans
1111؛  Sheldonو  .)8991 ،Verhulstتحریک سیستم ایمنی
بر اثر چالش وارده بر بدن موجود زنده براساس جنس متفاوت
میباشد ،بهطوریکه  Sahinو همکاران ( )1181در تحقیقات
خود گزارش کردند که در اثر استرس گرمایی ،نسبت هتروفیل
به لنفوسیت در بلدرچین ماده نسبت به بلدرچین نر بیشتر
است .این محققین تولید باالتر گلوکوکورتیکوئیدها در جنس
ماده را از سازوکارهای احتمالی اثرات مثبت آن بر نسبت
هتروفیل به لیمفوسیت عنوان کردند .عالوه بر این گزارش شده
است که عوامل استرسزا و تنشها موجب کاهش تولید
فاکتورهای موثر بر تکثیر لیمفوسیتها مانند اینترلوکینIL-( 1-
 )2میشود ( Farrarو همکاران .)8911 ،بهطورکلی جنس ماده
نسبت به نر بیشتر تحت تأثیر تنش قرار میگیرد ( Campoو
همکاران .)8998 ،از اینرو تولید هتروفیل از مغز استخوان در
جنس ماده تحت شرایط محیطی نامطلوب مثل استرس گرمایی
یا چالش با سایر عوامل بیماریزا افزایش یافته و نسبت
هتروفیل به لیمفوسیت نیز افزایش مییابد .بهطورکلی تولید
هتروفیلها بهوسیله سایتوکاینهایی بهنام فاکتور محرک کلونی
( )CSF: Colony Stimulatig Factorsتحریک میشود .این
سایتوکاینها بهوسیله بسیاری از انواع سلولها ،در پاسخ به
عفونت ترشح میشوند و بر سلولهای مغز استخوان اثر میکنند،
تا ازدیاد و بلوغ پیشسازهای هتروفیلی را باعث شوند.
همچنین در بررسی اثر جنس بروی تیترآنتیبادی کل،
 IgMو  ،IgGتفاوت معنیداری بین دو جنس نر و ماده مشاهده
نشد ( .)P>1/13ولی مقدار عددی آن در جنس ماده بیشتر از
نر بود Sarker .و همکاران ( )8999و  Leitnerو همکاران
( )8991در تحقیقات خود بر روی مرغ ،میزان  IgGو  IgMرا در
جنس ماده بیشتر از جنس نر گزارش کردند .همچنین نتایج
مشابهی در انسان و موش گزارش شده است ( Nelsonو همکاران،
8911؛  Ahmedو همکاران )8913 ،که علت آن را به هورمونهای
جنسی تاثیرگذار بر روی تیموس و ایمنی سلولی نسبت میدهند.
 Boa-Amponsemو همکاران ( ،)8991بیان کردند که در
جوجههای گوشتی میانگین تیترآنتیبادی ،در جنس ماده بیشتر
از جنس نر است .آنها علت آنرا قرار گرفتن ژنهای تأثیرگذار
این صفات بر روی کروموزوم جنسی مرغ عنوان کردند.
با توجه به اینکه سلولهای تولیدکنندة آنتیبادیها،
لیمفوسیتهای  Bنامیده میشوند که این سلولها در کبد،
کیسة زرده و مغز استخوان تولید شده و به بورس فابریسیوس
انتقال مییابند .عامل بیماریزا بعد از ورود به بدن
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توسط ماکروفاژها بلعیده میشوند و سپس ماکروفاژها میکروبها
را به لیمفوستیهای  Bعرضه میدارند .این سلولها نیز چند روز
بعد از عرضه ،آنتیبادی تولید میکنند .این وقفة زمانی به خاطر
آماده شدن و تکثیر تعداد مورد نیاز از سلولهای  Bمیباشد .از
اینرو نسبت هتروفیل به لیمفوسیت و تعداد سایر سلولهای
خونی باعث میشود تا پرنده بتواند در برابر بیماریها مقاومت
نموده و یا به عوامل بیگانه پاسخ مؤثر بدهد Krams .و همکاران
( )1181در تحقیق خود در گونهای از پرندگان زینتی ( parus
 )majorدامنه تیترآنتیبادی برعلیه بروسال ابرتوس را با استفاده
از نسبت هتروفیل به لمفوسیت پیشبینی کردند .بهطوریکه
افزایش دامنه تیترآنتیبادی را با کاهش نسبت هتروفیل به
لیمفوسیت گزارش کردند که با نتایج تحقیق حاضر مغایرت
داشت که دالیل آنرا میتوان به گونه مورد استفاده ،شرایط
پرورش ،آب وهوا ،عوامل تنش و ...اشاره کرد .نتایج حاصل از
این تحقیق نشان میدهد که با انجام خونگیری و شمارش انواع
گلبولهای سفید میتوان تا حد مطلوبی عملکرد سیستم ایمنی
در بلدرچین ژاپنی را تعین کرد.
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