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 چکیده

سیستم  ییهای مختلفی برای باال بردن کاراراه .است موثریمنی در جلوگیری از تلفات و افزایش راندمان تولید ایستم ستقویت 
به ستفاده از اطالعات مربوط حاضر با ا یقتحق . بدین منظور درایمنی وجود دارد و تحقیقات زیادی هم در این زمینه صورت گرفته است

 99 و عدد جنس ماده 99ژاپنی ) بلدرچین 691 ینوفیل،و ائوز یلبازوف یت،منوس یل هتروفیل، لیمفوسیت،قب های خونی ازتعداد سلول
( SRBC) قرمز گوسفندیبادی برعلیه گلبولگرگان، تیترآنتیکشاورزی ومنابع طبیعیعدد جنس نر( در ایستگاه تحقیقاتی دانشگاه علوم

یق تزر ینهس به عضله SRBCدرصد  5محلول  یترلیلیم 5/0دوره پرورش مقدار  89، در روز SRBCتهیه محلول  پس از. بینی شدپیش
بادی برعلیه یآنتیترت ی وخون یهاشمارش سلول گردنی جهتگ یاهراز س یریگخون ،پرورش دوره 55روز  درهفت روز بعد  شد و

SRBC بادی ومیزان یترآنتیشده ت بینییناسیون جهت بررسی همبستگی بین میزان پیشاز روش هماگلوت بادییآنتیتر. تانجام شد 
 5/99متانول  گسترش با، الم استفاده شد یگسترش بر رو یهخون جهت ته یترلیلیم 6/0 حدودشد.  گیری شده در واقعیت انجاماندازه

باتوجه به نتایج آماده شمارش شد.  و شستشو،شده  یقرق گیمسایبا  آمیزیرنگبعد از  وشده  خشکمجاورت هوا  درو  تثبیتدرصد 
برآورد  .(>05/0P) شد نرمشاهدهبه جنس  ماده نسبتجنس  داری درنسبت هتروفیل به لیمفوسیت دریمعن یق، افزایشتحق یناز ا حاصل
معادله  استفاده از با (IgM) بادی حساس به مرکاپتواتانولتیترآنتیو  (IgG)بادی مقاوم به مرکاپتواتانول یآنت یترت کل، بادیتیترآنتی

 چنین همبستگی بین میزان برآوردهم. انجام شد جنس نر و در جنس مادهدر  های خونیرگرسیونی خطی چندگانه براساس تعداد سلول
  .(>05/0P)دست آمد دار بهیمثبت و معنبادی در دوجنس شده و واقعی برای انواع تیتر آنتی

 بادی، تیترآنتی(SRBC)های خونی، گلبول قرمز گوسفندی بلدرچین ژاپنی، سلول کلمات کلیدی:

 batol_asghari@yahoo.com :مسئولپست الکترونیکی نویسنده * 
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 مقدمه
ها و از اندام پیچیده سیستم ایمنی پرندگان یک شبکه       

. اندلنفاوی متصل شده و عروق باشد که توسط خونها میبافت

های سلول بخش سلولی و غیرسلولی است و عمده شامل دو خون

، هاهتروفیلها )موجود در خون شامل دو گروه گرانولوسیت

ها و لیمفوسیتها )ها( و غیرگرانولوسیتها و بازوفیللینوفیائوز

 به نام پالسما یعیما ،خون یسلولریغ . بخشباشندمی ها(منوسیت

ها( بادیآنتیها )نیمنوگلوبی، ااست که ترکیبات عمده پالسما

های فیزیولوژیکی مهم (. یکی از شاخصGisela، 8991هستند )

ها در برابر استرس، نسبت ی پاسخ جوجهاعتماد برا قابلو 

دلیل در معرض نسبت به که این باشدیمهتروفیل به لیمفوسیت 

 ،Siegelو  Gross) ابدیزا افزایش میعوامل استرس قرار گرفتن

ها قادر به فاگوسیتوز و تشکیل کمپلکس لینوفیائوز(. 8911

هایی را که به توانند واکنشپادتن هستند و چون می-پادگن

 شود، تعدیل کنند،ها منجر میسلها و ماستشدن بازوفیل فعال

 هالیبازوفاند. های ضدالتهاب نیز شناخته شدهیاخته عنوانبه

 خاصیت جذبه شیمیایی دارند و تا حدی جزئی از خود، بیگانه

های بازوفیل حاوی پراکسیداز، دهند. گرانولخواری بروز می

شوند. التهابی می پاسخ دیتشداند و باعث نهیستامین و هپاری

 تری طول ها مدت زمان بیشها نسبت به هتروفیلمنوسیت

تری از کشد که تا به محل عفونت برسند ولی تعداد بیشمی

 ،ی ویروسیهابا عفونتهمراه  و ندبریمها را از بین میکروب

 ی،ری)ضم ابندیمی افزایش مزمن هایبیماری سایر و قارچی

8111.) 

پروتئینی هستند  هایمولکول (lg) هابینوایمنوگل یا هاپادتن       

اند، ها مبدل شدهکه به پالسموسیت Bهای که توسط سلول

 Gهای . ایمنوگلوبین(8118)لیلوی و رعایایی، . گردندیمتولید 

(lgG)هستند و نقش اصلی را در خون ن اصلی سرم یبویمنوگل، ا

 Mهای بینووگلن. ایمکنندیپرندگان بازی مرال موه یهاواکنش

(lgMکه به )توسط  شده جادیدر تحریکات ا رسدینظر م

ها قبل از بقیه مختلف این دسته از ایمنوگلوبین یهاپادگن

 1تا  1 باًیتقر lgMکه طوری، بهشوندیها تولید مبینوایمنوگل

 . گردندیم تولیدروز پس از ورود پادگن به بدن 

های ایمنی وجود های متعددی برای سنجش پاسخروش       

بادی در طرز کار و اثرات آنتی ،های این روشدارد که با مطالعه

شود. یکی از این بدن و نقش آن در ایجاد بیماری مشخص می

بادی را بادی است. تعیین غلظت آنتیتیتر آنتی بررسی هاروش

گویند و این می دیآنتی با های دیگر، تیتردر سرم و یا محلول

بادی در هر های آنتیدر سرولوژی به معنی تعیین تعداد مولکول

باشد. طرز عمل به این ترتیب است که واحد از محلول می

ژن مواجه های مختلف سرم را با میزان معینی از آنتیغلظت

شود می مشاهده آگلوتیناسیون آن در که رقتی ترینکم .کنندمی

 .(8118 ،رعایایی و )لیلوی بود مزبور خواهد بادیآنتی تیتر عنوانبه

 Demas  ؛(1188) همکاران، وMoller  ؛ (1998) و همکاران

Raberg  ( 8991و همکاران)؛Gustafsson  (1994ان )همکار و 

های مصنوعی همانند ژنبرای بررسی پاسخ ایمنی، از آنتی

ارتباط گلبول قرمز خون گوسفندی در طیور استفاده کردند و 

و همکاران  Krams پاسخ ایمنی را با وزن بدن بررسی کردند.

 parusای از پرندگان زینتی )( در تحقیق خود در گونه1181)

majorرا با استفاده  بروسال ابرتوسعلیه  بادی برتیترآنتی ( دامنه

که طوریبینی کردند. بهاز نسبت هتروفیل به لمفوسیت پیش

بادی را با کاهش نسبت هتروفیل به تیترآنتی افزایش دامنه

لیمفوسیت گزارش کردند با توجه به وجودارتباط و همبستگی 

بادی تولید شده در خون و آنتی یافته تخصص هایسلولبین 

مقابل سایر عوامل بیگانه، هدف از تحقیق حاضر، ارائه یک مدل 

بادی بر علیه گلبول قرمز بینی تیتر آنتیرگرسیونی جهت پیش

( با استفاده از Sheep red blood  cell:SRBC گوسفندی )

سفید در جمعیتی از بلدرچین هایگلبول تعداد به مربوط اطالعات

 .باشدژاپنی در ایستگاه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی می

 

 هاشمواد و رو
اطالعات مورد استفاده در این پژوهش طی یک معرفی        

روزه، در ایستگاه تحقیقاتی پرورش بلدرچین  13دوره پرورشی 

واقع در پردیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،  

 آوری شد. جمع8191در شهریور ماه سال 

گیری شده در این اندازه صفاتصفات مورد مطالعه:        

 قرمزبادی علیه گلبول آنتی گیری تیتراندازه از: اندتحقیق عبارت

 بادی کل، تیتر مقاوم بهیآنتشامل تیتر  یگوسفندخون 

 ،1( IgMمرکاپتواتانول )به  حساس یترت( و IgGمرکاپتواتانول )

یل ، بازوفیت، منوسیتمفوسی، لهتروفیل) خونهایسلولشمارش

 و ائوزینوفیل( 

، SRBCبرای تهیه محلول  :SRBCروش تهیه محلول        

در و انجام شد  یریگخوننژاد افشاری، ابتدا از یک گوسفند 

 EDTA (Ethylene Diamine Tetra Acetic حاویهای لوله

Acid)  .دقیقه  81مدت و به 1311سپس با دور قرار گرفت

سانتریفوژ گردید. بعد از این مرحله، مایع باالیی 
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همان میزان سرم ور ریخته شد و بههای قرمز )پالسما( دگلبول

 یددرصد( به آن اضافه گرد 9/1فیزیولوژی )محلول کلرید سدیم 

این  و محلول باالیی دور ریخته شد.و دوباره سانتریفوژ گردید 

های قرمز شسته شده مرتبه انجام گرفت. سپس گلبول 1عمل 

درصد گلبول قرمز  3با محلول کلرید سدیم رقیق شد و محلول 

 .(1111و همکاران،  Cheema) دست آمدهشده ب شسته

 دوره 11در روز : هابه بلدرچین SRBCتزریق محلول        

 یلهوسبه SRBCدرصد  3لیتر محلول میلی 3/1پرورش مقدار 

 91 و عدد جنس ماده 91) بلدرچین 891 ینهس سرنگ به عضله

هفت  (.1111و همکاران،  Cheemaد )تزریق شعدد جنس نر( 

 گردنیگیری از سیاهرگ ( خون13روز بعد از تزریق )روز 

ها به ها، نمونهها انجام گرفت و پس از جداسازی سرمبلدرچین

گیری گراد انتقال یافت و تا روز اندازهدرجه سانتی -11فریزر 

و همکاران،  Cheema) داری شددر این دما نگه بادییآنت یترت

1111) . 

گیری اندازه برای :SRBC یهعل بادیآنتی تیتر گیریاندازه       

از روش هماگلوتیناسیون استفاده  SRBC بادی علیهتیترآنتی

داخل اولین چاهک پلت پنجاه میکرولیتر سرم به ابتدا. شد

شده و پلت در داخل انکوباتور در  شکل( اضافه Uتایی االیزا )91

دقیقه قرار داده شد.  11مدت  یگراد برادرجه سانتی 31 دمای

 :PBS)بافر فسفات سالینمیکرولیتر  31 ،پس از نیم ساعت

Phosphate Buffer Solution)  ها اضافه شد و چاهک اول پلتبه

یقه دق 11مدت گراد بهدرجه سانتی 11ی در دماداخل انکوباتور 

 میکرولیتر  31ها ساعت به بقیه چاهک. پس از نیمقرار گرفتند

PBS تهیه میکرولیتر  1/8 -691/8های اضافه و سپس رقت

 SRBC محلول میکرولیتر  13ها پس از تهیه این رقت .گردید

دقیقه دیگر در  11مدت پلت به شد.به هر چاهک اضافه  8%

گراد انکوباسیون و پس از آن شماره اولین درجه سانتی 11دمای 

عنوان ، بهlog 2شده یادداشت گردید. تیترها براساس چاهک لیز

دهد، بیان رین رقتی که آگلوتیناسیون کامل را نشان میتشبی

 (. 1111و همکاران،  Cheemaشد )

 و حساس IgG به مرکاپتواتانول مقاوم تیتر گیریاندازه       

داخل پنجاه میکرولیتر سرم بهابتدا  :IgMمرکاپتواتانول به 

شکل( اضافه شده و پلت در  Uتایی االیزا )91اولین چاهک پلت 

 11مدت  یگراد برادرجه سانتی 31 داخل انکوباتور در دمای

میکرولیتر محلول  31 ساعت،یمن دقیقه قرار داده شد. پس از

ها اضافه اولین چاهک پلت داخلبه درصد 18/1مرکاپتواتانول 

 11مدت گراد بهدرجه سانتی 11ی در دماانکوباتور شد و در

 31ها ساعت به بقیه چاهک. پس از نیمگرفتند یقه قراردق

 میکرولیتر( 1/8-691/8) هایاضافه و سپس رقت PBS میکرولیتر

محلول میکرولیتر  13ها پس از تهیه این رقت .گردید یهته

SRBC 8%  دقیقه  11مدت پلت به شد.به هر چاهک اضافه

گراد انکوباسیون و پس از آن درجه سانتی 11دیگر در دمای 

شده یادداشت گردید. تیترها براساس شماره اولین چاهک لیز

2 logترین رقتی که آگلوتیناسیون کامل را نشان عنوان بیش، به

 تیتر بادی کل ویآنتیترتتفاضل بین  از IgM .شدبیان  دهد،می
همکاران،  و Cheema) یدآمی دستهب ،IgG مرکاپتواتانول مقاوم به

1111.) 

خون کامل  لیترمیلی 8/1حدود  خونی: هایسلول شمارش       

جهت تهیه روزگی،  13ها در سن گیری از بلدرچینپس از خون

استفاده شد. پس از خشک شدن در مجاورت خونی گسترش 

و سپس به گستره  شدهثابتدرصد  3/99با متانول  ، المهوا

 به 8 نسبت به آب با شدهرقیق گیمسای رنگ شده خشک خونی

مدت آمیزی به. رنگشد افزوده بپوشاند را الم که میزانی به81

 سفید هایگلبول شمارش ،از شستشو بعددقیقه ادامه داشت.  63

ن روغ ازاستفاده  با شده، آمیزیرنگانجام شد. در یک گستره 

 هتروفیل،) سفید گلبول، نوع 811ایمرسیون و عدسی شیئی 

 شناساییبخش  هر در ائوزینوفیل( بازوفیل، منوسیت، لیمفوسیت،

 شدعدد گلبول سفید انجام  811و این کار تا شمارش  شده

(Lucas  وJamroz ،8918.)  

برای : مطالعه مورد صفات آماری تحلیل و تجزیه روش       

دار بودن ها و بررسی معنیداده توزیع بودن نرمال اطمینان از

های ترتیب از رویهبه بر روی صفات مورد نظر )جنس( اثرات ثابت

univariate و مدل خطی عمومی (GLM) افزار نرمSAS استفاده ،

 هایگلبول تعداد مربوط به صفات تابعیت تعیین برای چنینهم .شد

 SASافزارنرم Reg از رویه SRBC  بادی علیهسفید و تیتر آنتی

8/9 (SAS ،1118 ).استفاده شد 

 

          نتایج

 8جدول در مطالعه مورد روی صفات و اثر جنس بر میانگین       

بینی شده برای صفات و ارائه مدل رگرسیونی، مقادیر پیش

بینی شده بادی و همبستگی بین میزان پیشمربوط به تیتر آنتی

حاصل  نتایج به توجه با است. شده داده نشان 1جدول و واقعیت در

 هتروفیل به لیمفوسیت نسبت در داریمعنی افزایش تحقیق، این از

   .(>13/1P) در جنس ماده نسبت به جنس نر مشاهده شد
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 صفات
 میانگین 

 خطای معیار
 نر ماده تعداد

 1/11a  1/61b 11/1  91 )درصد( لیفوسیت هتروفیل/

 11/1 81/86 13/81 91 )درصد( مونوسیت

13/1 91 )درصد( بازوفیل  11/1  8/1 

11/1 91 ائوزینوفیل)درصد(  11/1  11/1 

 11/1 1/8 3/8 91 لیتر(گرم بر دسی)میلی بادی کلتیتر آنتی

 11/1 11/1 66/1 91 لیتر(گرم بر دسی( )میلیigGبادی مقاوم به مرکاپتو اتانول )تیتر آنتی

 11/1 91/1 11/8 91 لیتر(گرم بر دسی( )میلیigMبادی حساس به مرکاپتو اتانول)تیتر آنتی
 .(>13/1pدار است )دهنده اختالف معنیحروف نامشابه درهر ستون نشان

 

 و IgMی تیترآنتی بادی کل، برو در بررسی اثر جنس        

IgG، نشد داری بین دو جنس نر و ماده مشاهده یمعن تفاوت

(13/1P>.) تر از نر بود. مقدار عددی آن در جنس ماده بیش ولی 

 به مقاوم بادیآنتی تیتر کل، بادیآنتی تیتر برآورد       

بادی حساس به مرکاپتواتانول و تیتر آنتی (IgG)مرکاپتواتانول 

(IgM) معادله رگرسیونی خطی چندگانه براساس  استفاده از با

و  66/1، 81/8ترتیب به های خونی در جنس نرتعداد سلول

، 19/8ترتیب لیتر و در جنس ماده بهگرم بر دسیمیلی 11/8

چنین دست آمد. هملیتر بهگرم بردسیمیلی98/1و  11/1

دار بینی شده و واقعی مثبت و معنیهمبستگی بین میزان پیش

 مد. دست آهب

 

 های خونی( با استفاده از سلولSRBC: ارائه مدل رگرسیونی جهت پیش بینی تیتر آنتی بادی بر علیه گلبول قرمز گوسفندی )2جدول

 معادالت جنس متغیر وابسته

 میانگین

بینی پیش

 شده

 میانگین 

گیری اندازه

 شده

همبستگی بین 

و  بینیپیش

 واقعیت

گرم بر تیتر آنتی بادی کل )میلی

 لیتر(دسی

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

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

81/8 38/8 11/1* 

 **63/1 11/8 19/8 ماده

تیتر آنتی بادی مقاوم به مرکاپتو 

 لیتر(گرم بر دسی( )میلیigGاتانول )

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

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

66/1 66/1 31/1** 

 *18/1 11/1 11/1 ماده

تیتر آنتی بادی حساس به مرکاپتو 

 لیتر(گرم بر دسی( )میلیigMاتانول)

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

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

11/8 11/8 19/1* 

 *11/1 91/1 98/1 ماده

 (>13/1Pداری )*  سطح معنی

 (>18/1Pداری )** سطح معنی

:a  ،منوسیتb ،نسبت هتروفیل به لیمفوسیت :c ،بازوفیل :dائوزینوفیل : 
 

   بحث

گسترده برای موجودات  یزا تهدیدها و عوامل بیماریانگل       

ها ه این چالشبشوند و مسئول رسیدگی زنده محسوب می

سیستم پیچیده ایمنی است که با تعامل گسترده با یکدیگر، 

زا های بدن را برای تخریب و از بین بردن عوامل بیماریفعالیت

 و Schulenburg ؛1188 همکاران، و Martin) برندمی کاربه

روش سنتی برای ارزیابی هزینه و قدرت  (.1119 همکاران،

هایی در حیوانات آزمایشی با پاسخ ایمنی شامل ایجاد چالش

گیری پاسخ ایمنی ناشی از این چالش ژن خارجی و اندازهآنتی

ژن مصنوعی، جداسازی اثرات ایجاد شده با استفاده از آنتی

ها های ایمنی را از اثرات پاتولوژیک انگلچالش ،وژیکیلفیزیو

کار رفته برای های بهژنترین آنتیکند. یکی از رایجایجاد می

سیستم ایمنی، محلول گلبول قرمز خون گوسفندی  پاسخ بررسی

جدول1 : بررسی اثر جنس برروی سلولهای خونی و تیترآنتیبادی 
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 ، Evansو Norris ؛Deerenberg، 1111و  Lochmiller) باشدمی

. تحریک سیستم ایمنی (Verhulst ،8991 و Sheldon؛ 1111

زنده براساس جنس متفاوت بر اثر چالش وارده بر بدن موجود 

( در تحقیقات 1181و همکاران ) Sahinکه طوریهباشد، بمی

خود گزارش کردند که در اثر استرس گرمایی، نسبت هتروفیل 

تر بیش به لنفوسیت در بلدرچین ماده نسبت به بلدرچین نر

است. این محققین تولید باالتر گلوکوکورتیکوئیدها در جنس 

ای احتمالی اثرات مثبت آن بر نسبت ماده را از سازوکاره

عالوه بر این گزارش شده  هتروفیل به لیمفوسیت عنوان کردند.

زا و تنشها موجب کاهش تولید است که عوامل استرس

-IL) 1-ها مانند اینترلوکینفاکتورهای موثر بر تکثیر لیمفوسیت

طورکلی جنس ماده به(. 8911و همکاران،  Farrarشود )( می2

و  Campo) یردگیر تنش قرار میتأثتر تحت نر بیش به نسبت

رو تولید هتروفیل از مغز استخوان در (. از این8998همکاران، 

جنس ماده تحت شرایط محیطی نامطلوب مثل استرس گرمایی 

زا افزایش یافته و نسبت یا چالش با سایر عوامل بیماری

طورکلی تولید یابد. بههتروفیل به لیمفوسیت نیز افزایش می

 نام فاکتور محرک کلونیهایی بهوسیله سایتوکاینها بههتروفیل

(CSF: Colony Stimulatig Factors )شود. این تحریک می

 ها، در پاسخ بهوسیله بسیاری از انواع سلولها بهسایتوکاین

کنند، های مغز استخوان اثر میسلول شوند و برعفونت ترشح می

 سازهای هتروفیلی را باعث شوند.پیش تا ازدیاد و بلوغ

بادی کل، ی تیترآنتیبرو چنین در بررسی اثر جنسهم       

IgM و IgG، داری بین دو جنس نر و ماده مشاهده یمعن تفاوت

تر از ولی مقدار عددی آن در جنس ماده بیش (.<13/1Pنشد )

 و همکاران Leitnerو  (8999و همکاران ) Sarkerنر بود. 

 در را IgMو  IgG( در تحقیقات خود بر روی مرغ، میزان 8991)

 نتایج چنینتر از جنس نر گزارش کردند. همجنس ماده بیش

، و همکاران Nelson) استشده  گزارش انسان و موش در یمشابه

های هورمون را به علت آن که (8913، همکاران و Ahmed ؛8911

دهند. می نسبت سلولیروی تیموس و ایمنی  جنسی تاثیرگذار بر

Boa-Amponsem  (، بیان کردند که در 8991همکاران )و

تر بادی، در جنس ماده بیشیآنتیترت گوشتی میانگین هایجوجه

یرگذار تأثهای را قرار گرفتن ژنها علت آنآن. استنر  از جنس

 .کردند عنوان روی کروموزوم جنسی مرغ بر این صفات
ها، بادیهای تولیدکنندة آنتیسلولکه با توجه به این       

ها در کبد، شوند که این سلولنامیده می Bهای فوسیتیمل

کیسة زرده و مغز استخوان تولید شده و به بورس فابریسیوس 

زا بعد از ورود به بدن بیماری عاملیابند. انتقال می

ها ها میکروبشوند و سپس ماکروفاژمی توسط ماکروفاژها بلعیده

روز  چندها نیز دارند. این سلولعرضه می B هایفوستییمل را به

کنند. این وقفة زمانی به خاطر بادی تولید میبعد از عرضه، آنتی

. از باشدمی Bهای آماده شدن و تکثیر تعداد مورد نیاز از سلول

های سلول رو نسبت هتروفیل به لیمفوسیت و تعداد سایراین

ها مقاومت تواند در برابر بیماریبشود تا پرنده باعث می خونی

و همکاران  Krams. پاسخ مؤثر بدهد عوامل بیگانهنموده و یا به 

 parusای از پرندگان زینتی )( در تحقیق خود در گونه1181)

majorرا با استفاده  بروسال ابرتوسبادی برعلیه تیترآنتی ( دامنه

که طوریبینی کردند. بهاز نسبت هتروفیل به لمفوسیت پیش

بادی را با کاهش نسبت هتروفیل به تیترآنتی افزایش دامنه

لیمفوسیت گزارش کردند که با نتایج تحقیق حاضر مغایرت 

گونه مورد استفاده، شرایط  توان بهرا میداشت که دالیل آن

عوامل تنش و... اشاره کرد. نتایج حاصل از  آب وهوا، پرورش،

گیری و شمارش انواع نجام خوندهد که با ااین تحقیق نشان می

توان تا حد مطلوبی عملکرد سیستم ایمنی های سفید میگلبول

 در بلدرچین ژاپنی را تعین کرد.
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