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 Introduction: Today, due to population growth and the fact that white meat and eggs are cheap 

and healthy, the industry for the production of these products is expanding. In the laying and 

broiler industry, the study of the immune system is considered to assess the body's readiness to 

fight diseases.  

Materials & Methods: In this study, fourteen native laying hens, seven 5-week-olds and, 

seven 50-week-olds were evaluated to assess the immune system. At the end of the course, 

after blood sampling, macro examination of thymic lymph nodes, bursa of Fabricius, and spleen 

were performed. Then the parameters of blood, lymphatic organ weight relative to chicken 

weight, measurement of lymph follicle diameter, number of follicles were evaluated. 

Results: The most abundant cells in birds were red blood cells. Measuring the length and width 

of a blood cell was no different from its standard. The lymphatic organs of the bursa of 

Fabricius, thymus, and spleen were histologically devoid of any lesions. The correlation 

coefficient between the live weight of chickens and the weight of lymphatic organs did not 

interfere between any of the groups.  

Conclusion: The parameters studied can be an indicator of the bird's health, indicating the 

potential strength of the immune response to common infections on the farm or on the open 

environment of birds. 
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با افزایش سن  بومیگذار تخم یهاغمر یلنفاو یهابافت شناسیای بافتبررسی مقایسه

 جهت ارزیابی پاسخ ایمنی
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 چکیده  کلمات کلیدی
 یلنفاوبافت 
 شناسیبافت

 سیستم ایمنی
 خونیگسترش 
  گذار بومیمرغ تخم

 

الت در این محصو ت تولیدمرغ، صنعدلیل ارزان و سالم بودن گوشت سفید و تخمامروزه با توجه به افزایش جمعیت و به :مقدمه 

گی گذار وگوشتی، مطالعه دستگاه ایمنی، جهت بررسی میزان آمادباشد. در صنعت پرورش مرغ تخمحال گسترش روزافزون می

 ها مورد توجه است.ابله با بیماریبدن در مق

قطعه با  7هفته و  5گذار بومی، هفت قطعه با سن تخممرغ  قطعه 14در این مطالعه جهت ارزیابی سیستم ایمنی،  ها:مواد و روش

 وهای لنفاوی تیموس، بورس فابریسیوس گیری، بررسی ماکروسکوپی اندامپس از خون هفته بررسی شد. در پایان دوره، 50سن 

وی، شمارش های لنفاگیری قطر فولیکوللنفاوی نسبت به وزن مرغ، اندازه سپس پارامترهای خونی، وزن اندام طحال انجام شدند.

 .ها ارزیابی شدندتعداد فولیکول

 اوتی نداشت.تفدارد آن ل خونی با استانطول و عرض سلو گیریاندازه بودند.قرمز  هایها در پرندگان، گلبولترین سلولفراوان نتایج:

گیری قطر دازهان دند.ای بوشناسی عاری از هر نوع ضایعههای لنفاوی بورس فابریسیوس، تیموس و طحال از نظر بافتاندام

 نیب یمبستگه بیضرتند. های گزارش شده، تفاوتی نداشها با نمونهتعداد فولیکولمیکروسکوپی های لنفاوی، شمارش فولیکول

  .ها تداخلی ایجاد نکردندازگروه کیهر ی بین لنفاو یهاندامو وزن امرغ  وزن زنده
منی در لی پاسخ ایدهنده قدرت احتماکه نشانباشد پرنده تواند شاخصی از سالمتیمی مورد بررسیپارامترهای  گیری:بحث و نتیجه

 زاد زندگی پرندگان است.آدر مزرعه یا محیط  های رایج برابر عفونت

mailto:%20e.babaahmady@ilam.ac.ir
mailto:%20e.babaahmady@ilam.ac.ir


 .Saleki et al                                                                                                                                           سالکی و همکاران

120 

 قدمهم
ن پروتئین حیوانی مورد نیاز تغذیه انسان یکی از اهداف تأمی       

گذار مهم بخش کشاورزی است و در این میان صنعت مرغداری تخم

سیستم ایمنی پرندگان و عملکرد طبیعی  (.1) سزایی داردنقش به

های های مشتق شده از مغز استخوان که در اندامآن به وجود سلول

کیسه در  Bهای لنفوسیت تگی دارد.بس ،شوندلنفاوی اولیه ایجاد می

حجم شوند. در تیموس متمایز می در Tهای لنفوسیت فابریسیوس و

 کیسه فابریسیوس پرندگاندر  Bهای ، رشد و بلوغ لنفوسیتزیاد

در مغز  Bهای افتد و از نظر رشد و بلوغ مانند لنفوسیتاتفاق می

پرکار است  ، اندامی کوچک وتیموس .(2) استخوان پستانداران است

تیموس سه زیر  باشد.می Tهای لنفوسیتکثیر و تولید تکه محل 

 هایکمکی، لنفوسیت Tهای ، یعنی لنفوسیتT هایسلول از مجموعه

T های سیتوتوکسیک و لنفوسیتT که هر کدام  کرده ایجاد سرکوبگر

(. 3کنند )ایفا میایمنی هومورال و سلولی  هاینقش خود را در پاسخ

های لنفاوی ثانویه نیز ها و بافتهای لنفاوی اولیه، اندامر اندامعالوه ب

که شوند، استراتژیک در بدن پرنده پخش می طوروجود دارند که به

طحال تنها اندام لنفاوی  شوند. اندامباعث تقویت سیستم ایمنی می

دار موجود در پرندگان است که باعث ایجاد پاسخ ثانویه کپسول

 (.4) دشووجود در جریان خون پرندگان میهای مژنایمنی به آنتی

در  IgAو  IgY ،IgMبادی و تولید مشخص آنتی Bهای وجود سلول

 ندهای لنفاوی مرتبط با مخاط، ظاهراً با غلظت استروژن ارتباط داربافت

ر مصونیت ذاتی پرندگان مانند پریتونیت ناشی از کاراجینین در (. د5)

بود. در دو تا چهار عروقی  افزایش نفوذپذیری هندهدنشان پرندگان، نتایج

ساعت  24-48 و درای های چندهستهلکوسیتا در اگزودساعت ابتدایی، 

 هایسلول ترین تجمعبیش غالب هستند.ای هستههای تکسلولبعد 

 ساعت اتفاق افتاد 24و  4ترتیب بعد از ای بههستهای و تکچندهسته

هومورال و ایمنی های مکانیسمپرندگان، در مصونیت تطبیقی (. 6)

که ایمنی هومورال درحالی .کندرا هم درگیر میواسط سلولی ایمنی 

ایمنی  و دهدپاسخ میی ایمنی خارج سلول یهاژنویژه به آنتیبه

های و باکتری هاویروس مثل سلولی داخل هایژنسلولی به آنتی واسطه

ه به اهمیت دستگاه لنفاوی با توج .(7) دهدداخل سلولی پاسخ می

داری نگه جهت ضروری هایداشتن پادتن الزمه ها،و جوجه بالغ هایمرغ

های گوناگون و ایجاد در برابر میکروب بدن و محافظت سیستم ایمنی

لنفاوی اولیه و ثانویه سالم  هایکافی در زندگی، وجود اندام طول عمر

قادر به تولید ایمونوگلوبولین  یفیزیولوژیک طورها بهاندام باشند. اینمی

هستند و از وقوع هر نوع آسیب و اختاللی در بدن پرنده جلوگیری 

ای برای مطالعات کنند. از همین رو جهت فراهم نمودن زمینهمی

تر با سالمت سیستم ایمنی پرندگان،  هیستوپاتولوژی و آشنایی بیش

نظر ها ضروری بههای لنفاوی آنشناسی اندامبررسی  و مطالعه بافت

زا را در این گونه از های بیماریرسد و توانایی شناخت میکروبمی

های و بافت هااندام طبیعی مورفولوژی آگاهی از (.3) بردجانوران باال می

مربوط به پاسخ  خونی هایسلول چنین تمامو هم اولیه و ثانویه لنفاوی

تعیین شدت پاسخ یک ابزار تحلیلی مورفومتریک مهم برای  ایمنی،

ها، ها است. سیستم ایمنی بدن پرندگان از سلولایمنی در این اندام

های لنفاوی اولیه و ثانویه، تشکیل شده ها و بافتها، انداممولکول

 ساختارهای هیستومورفولوژیکی مطالعه حاضر با هدف توصیف .است

وجه به با ت .انجام شد بومی نژاد های لنفاوی مرغبافت بافت خون و 

ها و بافت خون، الزمه های بالغ و جوجهاهمیت دستگاه لنفاوی مرغ

جهت   A ،M ،Yهایهای ضروری از قبیل ایمونوگلوبولینداشتن پادتن

داری سیستم ایمنی بدن و سالم بودن بافت خون، محافظت در نگه

های گوناگون و ایجاد طول عمر کافی در زندگی پرنده، برابر میکروب

عنوان باشند تا خون بههای لنفاوی اولیه و ثانویه سالم میاموجود اند

ها داشته باشد. یک بافت با اهمیت، حرکت سیال خود را در دیگر بافت

طور فیزیولوژیکی قادر به تولید ایمونوگلوبولین هستند و ها بهاین اندام

کنند. از وقوع هر نوع آسیب و اختاللی در بدن پرنده جلوگیری می

های قسمت شناسی ساختاربافت توصیف و مقایسه مطالعه، این زهدف ا

ی جوجه و مرغ بالغ و بافت خون در سنین لنفاومختلف دستگاه 

طور شناسی در اغلب موارد بهتحقیقات بافتمختلف دوران رشد بود. 

شناسی سبب تشخیص، در را ایمالحظه قابل نقش غیرمستقیم و مستقیم

تر دستگاه شناخت هرچه بیش .داشته استها و پیشگیری از بیماری

ای برای مطالعات هیستوپاتولوژی فراهم در گونه مرغی، زمینه یلنفاو

 سازد.های مربوطه آسان مینماید و راه را برای تشخیص بیماریمی

 

 هامواد و روش

گذار بومی تخممرغ  قطعه 14از برای انجام این مطالعه تحقیقی        

قطعه با سن  7هفته و  5قطعه با سن  7هر ایالم )روستاهای حاشیه ش

بندی هفته( استفاده شد. طیور در محلی در حاشیه شهر ایالم گروه 50

صورت آزاد و سنتی به آب و غذا دسترسی داری شدند و بهو نگه

داشتند. در پایان دوره آزمایش جهت اخذ نمونه خون، مقدار دو 

، خون ی نمونهآورپس از جمعد و بالی گرفته ش لیتر خون از وریدمیلی

در  .(8منتقل شد ) ( 5EDTA%با محلول ضدانعقاد ) یاشهیلوله ش به

، المیدانشگاه ای گروه دامپزشک یستولوژیه شگاهیدر آزمامرحله بعد، 

بخش اتر آرامداروی با  الم گسترش خونی تهیه و پس از آن حیوانات

و جدا کردن  ییلبدگشاکا سپس برای انجامو  کشی شدندآسان، یکلیات

روش و به Mallinson (8)و  Zanderبا استفاده از روش نمونه بافتی 

ی به لنفاو یهامجموعه اندامها، ی مرغنکروپسلگن و دهانه  یدررفتگ
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حالت مرغ را در عنوان نمونه برداشته شد که برای انجام این کار، 

صورت برش  ،ارگوشه منقمقعد مرغ تا و از  گرفت قراربه پشت  دهیخواب

ای نهیو س میشکحفره کرده و  ی، پوست و عضله را کالبد شکافگرفت

، پس از بررسی ماکروسکوپی گرفت.قرار  دیدر معرض دباز شد و 

 منظوربه برداشته شد.تیموس، کیسه فابریسیوس و طحال  ها ازنمونه

تهیه و  مترهایی با ضخامت یک سانتینمونه مطالعات میکروسکوپی

پس از تثبیت شدند.  درصد 10وری در فرمالین خنثی شده هبا غوط

ها تعویض و جهت تهیه مقاطع بافتی ساعت، فرمالین نمونه 24

پس از انجام  .شناسی منتقل شدندمیکروسکوپی، به آزمایشگاه بافت

ها با آبگیری نمونه شاملشناسی های متداول تهیه مقاطع بافتروش

 ،100 و 90، 80، 70، 50کل اتانولهای صعودی الاستفاده از غلظت

گیری با پارافین، از ها با گزیلول و آغشتگی و قالبسازی آنشفاف

میکرومتر با استفاده از دستگاه  6هایی به ضخامت هر نمونه برش

های آماده شده، به روش میکروتوم دورانی تهیه گردید. سپس برش

شده و پس از آمیزی ائوزین، رنگ-آمیزی عمومی هماتوکسیلینرنگ

ها در سنجی اندامریخت پارامترهایچسباندن المل و مونته کردن، 

در . مورد مطالعه قرار گرفتبا کمک میکروسکوپ نوری  هر اسالید،

های دو گروه مورد مطالعه، پارامترهای مورد ارزیابی، هر یک از نمونه

ر گیری قطلنفاوی نسبت به وزن مرغ، اندازه بافت خون، وزن اندام

افزار توسط نرم ها بودند.لنفاوی، شمارش تعداد فولیکول هایفولیکول

Metrics True Chrome و آنالیز تصویر برداریها مورد عکسنمونه 

های دو نمونه بین میانگین داریمعنی براینهایت  در (.9) قرار گرفتند

ه مورد تجزی SASافزار نرم در test -Williams t -Hotellingاز آزمون 

سپس از ضریب همبستگی پیرسن  .(10) گرفتند آماری قرار و تحلیل

 برای برآورد ضریب همبستگی استفاده شد.
 

 نتایج
ی تهیه مقاطع شده خون کلی عناصرشکل  :های خونیسلول       

 ی تجزیهنمایی میکروسکوپبا بزرگ ی بالغ و جوانهامرغدر دو گروه 

ترین نعنوان فراوابه گلبول قرمزهای سلولطول و عرض  .شدند تحلیل و

شکل با  ی هسته بیضویدارا و مترمیکرو 7×11ها در دو گروه، سلول

 کمی مرکزی با کروماتین متراکم، کمی بازوفیل و سیتوپالسم جایگاه

 ه جوانگرودست آمده در هب های قرمزمیانگین گلبول. بودائوزینوفیل 

و  )جدول شدند گیریزهدرصد اندا 75/2در گروه بالغ  درصد و 43/3

 8/5گروه جوان دست آمده در هب های سفیدمیانگین گلبول (.1 شکل

 (.2 شکل)جدول و  شد. گیریدرصد اندازه 83/6در گروه بالغ  درصد و

 
 

 های قرمزگلبول: 1 شکلجدول و 

        

 های سفیدگلبول :2شکل جدول و 

 16/37 جوان گروه در دست آمدههب هماتوکریت میانگین چنینهم       

هموگلوبین  میانگین .ندشد گیریاندازه درصد 5/52بالغ  گروه در و درصد

لیتر و میانگین هموگلوبین در دسیهر  گرم در 33/16ن در گروه جوا

ها آورده شدند. هتروفیل دستلیتر بهدسیهر  گرم در 66/23بالغ  گروه

های حاوی کروماتین تغلیظ شده ، گرانولایقطعهدارای هسته چند 

ها در گروه و میانگین آن و سیتوپالسم کروی و بیضوی شکل بودند

های لکوسیت که درصد بودند 16/75 وه بالغگر و در درصد 16/64 جوان

هسته و دارای ها، دادند. ائوزینوفیلموجود در خون را تشکیل می

رنگ  آبی هایدار و گرانولهتروکروماتین دانه ایقطعه چند سیتوپالسم

و  در گروه  33/1 ها در گروه جوان. درصد میانگین ائوزینوفیلبودند

های هسته دارای ها،مونوسیت .نشد شاهدهها مبازوفیل حضور بود. 1 بالغ

و سیتوپالسم  سست کروماتین و با شکل بیضوی سیتوپالسم، در محیطی

 66/0. میانگین درصد آن در خون گروه جوان تقریباً دیده شدندآبی 

ها دارای لنفوسیت. بود 83/1و میانگین درصد آن در گروه بالغ 

طور کم یا راکم و بهای مرکزی در سیتوپالسم، کروماتین متهسته

ها در خون گروه جوان . درصد لنفوسیتندآمیزی شده بودمالیم رنگ

ها حاوی ترومبوسیت. درصد بودند 22درصد و در گروه بالغ  33

صورت گروهی و به کرده کل سیتوپالسم را اشغال که ای هستندهسته

مقایسه بین  ،3ل در جدو .شدندو تجمع یافته در خون دیده 

نشان داده شده عناصر خونی در دو گروه جوان و بالغ  هایمیانگین

های خونی بین دو گروه بین تمام فراسنجه ،3 مطابق جدول .است

داری مشاهده نگردید. فقط بین هموگلوبین در دو گروه تفاوت معنی

 داری دیده شد.تمایل به معنی
 

  
RBC  

 

Case 
Y 433/3   

O 750/2   

Standard 

Min 000/1   

Max 000/3   

     

  WBC  

 

Case 
Y 800/5   

O 833/6   

Standard 

Min 500/2   

Max 500/4  
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های بین عناصر خونی در دو گروه مرغ مقایسه میانگین :3جدول 

 جوان و بالغ

نظر ماکروسکوپی، تیموس دارای رنگ مایل  از: تیموس اندام       

 مترسانتی 5/0تقریباً  قطر با به سفید، قوام ناپایدار، شکننده، ترد و

، کپسولی از بافت همبند متراکم که در بررسی میکروسکوپی .بود

کند، احاطه کرده های مختلف تقسیم میبافت تیموس را که به لوب

ها و قشری که غنی از لنفوسیت ترین منطقه به نام ناحیهبیرونی بود.

های ای از رگشبکه گستردهدارای ، مرکزیدر مقایسه با ناحیه 

(. در یکی از پرندگان، تیموس کاهش تدریجی 3 کل)ش بودخونی 

 .نشان داد مرکزیها را در منطقه قشری و  سلول
 

 
میکروسکوپی  تصویر غ.تیموس گروه بال پوششی اندام بافت :3 شکل

 X4. لنز H&Eآمیزی گبرش عرضی. رن
 

 ،فابریسیوس از نظر ماکروسکوپی، کیسه :کیسه فابریسیوس       

قسمت نهایی  که در ناحیه پشتی یعنی دربوده  ایاندامی کیسه

یسه کدر یکی از پرندگان مورد معاینه،  مقعدی مرغ واقع شده است.

 از نظر .متر بودسانتی0/1آن تقریباً  رفابریسیوس تاول زده بود و قط

ه ای سادپوششی استوانه بافت یکاز  فابریسیوس میکروسکوپی، بورس

ی هاکمی رشتهمیزان و توسط بافت همبند سست و با  شدهیده پوش

سما های پالها و برخی سلوللنفوسیت کالژنی و نشت و نفوذ فراوان

 (.4 شکل)شده بودند  پشتیبانی
 

 
 : بافت پوششی کیسه فابریسیوس. گروه بالغ. تصویر4شکل 

 X4. لنز H&Eآمیزی میکروسکوپی برش عرضی. رنگ

 

ای مایل به قرمز قهوه رنگطحال از نظر ماکروسکوپی به: طحال       

با بررسی بود. متر سانتی 5/0متر و قطر سانتی 5/1و تقریباً به طول 

هایی تیغه که از آن متراکم، بافت همبند از طحال کپسول ی،میکروسکوپ

غنی از سینوزوئیدها، ماکروفاژها و کرده و داخل بافت طحال نفوذ به

چنین هم و شده تشکیل ،قرمز است پولپ که مربوط به های قرمزگلبول

های خصوص در اطراف شریانها، بهلنفوسیت تجمعمربوط به  مناطق

تری مربوط ها، مناطق واضحر بعضی از قسمتدشد. کوچک مشاهده 

های هسته هایی بالنفوسیت توسط شدکه دیده طحال زنیجوانه مراکز به

ها در نزدیکی . این تجمع لنفوسیتبودند شده احاطه شده کامالً رنگ

 (.5 شکل) باشندمیمجرای شریانی، مربوط به پولپ سفید 
 

 
طحال از گروه بالغ. تصویر  بافت پوششی اندام :5شکل 

 X4. لنز H&Eمیکروسکوپی برش عرضی.رنگ آمیزی 
 

 زنده مرغ و وزن همبستگی بین وزن ضریب :همبستگی ضریب       

 4ه دو گروه جوان و بالغ در جداول ها بهای لنفاوی و وزن انداماندام

 آورده شده است. 5و 
 

 

 

 *P.Value های خونیفراسنجه

 69/0 های سفیدگلبول

 71/0 های قرمزگلبول

 09/0 هموگلوبین

 33/0 هالنفوسیت

 28/0 نوتروفیل

 32/0 مونوسیت

 51/0 هاائوزنوفیل

 .دناشبها میداری بین میانگیندهنده عدم معنینشان 05/0اعداد باالی  *
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های ن وزن زنده مرغ  و وزن اندامضریب همبستگی بی :4دول ج

 جوان ها در گروهلنفاوی و وزن اندام

 متغیرهای مرتبط ضریب همبستگی

 وزن زنده مرغ  و وزن تیموس 9/0

 وزن زنده مرغ  و وزن طحال 94/0

 وزن زنده مرغ و وزن کیسه فابریسیوس 84/0

 وزن تیموس و وزن طحال 88/0

 سیوسکیسه فابریوزن تیموس و وزن  75/0

 کیسه فابریسیوسوزن طحال و وزن   8/0
 

های ضریب همبستگی بین وزن زنده مرغ  و وزن اندام  :5جدول 

 ها در گروه بالغلنفاوی و وزن اندام

 

 بحث
های قرمز هستند. قطر ها در پرندگان، گلبولترین سلولفراوان       

گیری متر است که با اندازهمیلی 12های گلبول قرمز تقریباً سلول

های خوانی دارد. مقدارسلولتقریباً هم ،کردن آن با نتایج تصویر یک

در محدوه مینیمم و  2و  1های شکلقرمز و سفید طبق جداول و 

کامل  شناسی، شمارشخون و در مطالعه ماکزیمم استاندار هستند

های سفید و  قرمز و تجزیه و تحلیل های خونی، ارزیابی گلبولسلول

شناسی، خون مطالعات در که گرفت صورت خانگی مرغ خون مورفولوژیکی

مقادیر شمارش کامل خون، لکوگرام و تجزیه و تحلیل مورفولوژیکی 

خوانی همتایج این تحقیق نبا  مورد بحث و مشاوره قرار گرفته بودند

خونی تهیه  های سفید و شکل کلی عناصرگلبول گیریاندازه (.11) دارند

نمایی با بزرگ H&Eهای بالغ و جوان با مقاطع شده در دو گروه مرغ

، دست آمدهنتایج بهمیکروسکوپی تجزیه و تحلیل شدند که با توجه به 

ها لنفوسیت و هاهتروفیل شمارش هستند. داستاندار محدوده در عناصر همه

عنوان یک و تعیین نسبت هتروفیل به لنفوسیت در خون پرندگان به

زا عوامل میکروبی و بیماری شدن وجود مشخص مطمئن برای شاخص

همان مقدار به ،باشد ترقدر این نسبت بیشدر بدن است وهرچه

ا زبوده و احتمال مقاومت در مقابل عوامل بیماری السطح ایمنی با

های ، گرانولایقطعهها دارای هسته چند هتروفیل (.12) یابدبهبود می

حاوی کروماتین تغلیظ شده و سیتوپالسم کروی و بیضوی شکل بودند. 

دار شده لوبوله هتروکروماتین دانه ها، هسته و سیتوپالسم چندائوزینوفیل

ارای ها، دهایی دارند که به رنگ آبی درآمده است. مونوسیتو گرانول

های محیطی در سیتوپالسم، بیضوی شکل و با کروماتین سست و هسته

ای مرکزی در ها دارای هستهشوند. لنفوسیتسیتوپالسم آبی ارائه می

آمیزی شده بود. طور کم یا مالیم رنگسیتوپالسم، کروماتین متراکم و به

 کردهای هستند که کل سیتوپالسم را اشغال ها حاوی هستهترومبوسیت

ها، اگرچه بازوفیل. شدندصورت گروهی و تجمع یافته در خون دیده و به

است، اما پس از مهاجرت  هاتر از ائوزینوفیلکمیاب خون محیطی پرنده در

های بازوفیل معمول، طوربه شوند.می التهابی ظاهر هایحالت در هاهتروفیل

ها، در هر بازوفیل، اما تنوع در ظابودههای پستانداران پرنده، شبیه نمونه

دست ها با مطالب بهاین یافته دهد.های مختلف پرندگان رخ میگونه بین

ناحیه  وجود ،تیموس شناسیمطالعات بافت .(13) دندار خوانیآورده هم

با که قشری و مغزی را با حضور یک کپسول بافت همبند نشان داد، 

، ندیف شده بودتوص (4) و همکاران Ciriaco( و 14) Glick هاییافته

اطالعات مربوط به تغییرات ساختاری و عملکردی در خوانی دارد. هم

ها این پرندگان کمیاب و پراکنده هستند، اما در جوجههای اندامتکامل 

تغییرات با از دست دادن تدریجی در منطقه قشری از سه ماهگی شروع 

شکافی شده، به حال، در یکی از حیوانات کالبدکنند. با اینبه تظاهر می

که در دیگری، شد، درحالی مشاهده نظمم منطقه قشری حضور یک خوبی

با بافت چربی جایگزین شده و  تیموس مورد تحلیل کامل قرار گرفته بود

 ،های هم سن و هم نژاددهد که حتی در بین جوجهبود. این نشان می

د. اما افتتحلیل تیموس نیز در بین پرندگان به شکل ناهمگن اتفاق می

های دیگران مقایسه شود. تیموس و برای تأیید این فرضیه باید با یافته

و  Bهای هایی هستند که مسئول بلوغ لنفوسیتاندامفابرسیوس کیسه  

T ها با افزایش سن، جوجه فابرسیوس تحلیل کیسه رغمباشند، اما علیمی

ادند که آلوده نشان دها را برای پرندگان غیرمقادیر طبیعی لکوسیت

کیسه فابریسیوس (. 4) مکعب بودمترلکوسیت در میلی 4850مجموعاً 

و پر  سستساده و بافت همبند  ایاستوانه دارای یک بافت پوششی

های پالسما بودند، اما وجود بافت و سلول های لنفوسیتاز سلول

دلیل مرتبط با بافت پوششی تشخیص داده نشد. این نتیجه به لنفاوی

و  Ciriaco مطالعه این بافت بود،. این نتایج با نتایج کمی تحلیل

های اولیه و ثانویه بنابراین اگر در بافت خوانی دارد.هم (4همکاران )

های لنفاوی و کاهش کپسول و پارامترهای لنفاوی جمعیت سلول

شوند و نقص در کم می Tو  B هایدیگر مطالعه شود، تولید سلول

کیسه  شناسیدر مورد ارزیابی بافت .شودیم ایمنی بدن ایجاد سیستم

های داخلی که ای است، توسط چینفابریسیوس که یک اندام کیسه

های سری فولیکولچین تشکیل شده است و از یک 14تا  12از 

لنفاوی و چارچوبی از بافت همبند تشکیل شده است. هر چین با 

 متغیرهای مرتبط ضریب همبستگی

 وزن زنده مرغ  و وزن تیموس 92/0

 وزن زنده مرغ  و وزن طحال 97/0

 ابریسیوسوزن زنده مرغ و وزن کیسه ف 85/0

 وزن تیموس و وزن طحال 91/0

 کیسه فابریسیوسوزن تیموس و وزن  78/0

 کیسه فابریسیوسوزن طحال و وزن   83/0
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از ناحیه  شود، در عوض هر فولیکولیک اپیتلیوم کاذب پوشانده می

تلیال های اپیشود که توسط سلولقشری و ناحیه میانی ساخته می

ها در قشر ها و لنفوبالستگردند. لنفوسیتهم جدا می نیافته از تمایز

های ها، سلولشوند و در ناحیه میانی، لنفوسیتفولیکوالر دیده می

ی موارد عالوه، در بعضهشوند. برتیکولواپیتلیال و ماکروفاژها یافت می

فضاهای تو خالی و بقایای سلولی وجود دارند که محصول مرگ 

ملتحمه را نشان  لیشناسی طحال وجود کپسوبافت .ماکروفاژها است

های کوچکی را تشکیل داد که به پارانشیم اندام نفوذ کرده و تیغه

ای که به وجود پولپ سفید متشکل از یک شریان تیغه دهد.می

شود و درگیرغالف لنفوئید یکوالر منشعب میهای مرکزی فولشریان

غالف لنفوئید  مجاورت در زنیجوانه مرکز رگ شریانی است، یک اطراف

کند که شبیه همان مواردی است که اطراف رگ شریانی را ایجاد می

پولپ قرمز از . (15) توصیف شده بودو همکاران  Yasuda توسط

های ها، سلولگرانولوسیت سلولی، ماکروفاژها، هایسینوزوئیدها، رشته

 4جدول در  (.15) های بینابینی تشکیل شده استپالسما و سلول

در های لنفاوی را ضریب همبستگی بین وزن زنده مرغ و وزن اندام

ن مقدار، تریکه بیش، با مشاهده به اینهددنشان میگروه جوان 

وط ترین مقدار مربو وزن طحال است و کممربوط به وزن زنده مرغ 

به وزن زنده مرغ و وزن کیسه فابریسیوس است. همبستگی وزن 

مقدار بین تیموس  ترینکه بیش شده است ها با یکدیگر، مشاهدهاندام

دست هترین مقدار بین کیسه فابریسیوس و تیموس بو طحال و کم

همبستگی  5جدول  در (.16) دارد خوانیهم حاضر، هایکه با یافته آمد

نشان در گروه بالغ های لنفاوی را غ و وزن اندامبین وزن زنده مر

ترین مقدار، مربوط به وزن زنده که بیش، با مشاهده به اینهددمی

ترین مقدار مربوط به وزن زنده مرغ و مرغ و وزن طحال است و کم

یکدیگر، مشاهده  ها بااندام وزن همبستگی فابریسیوس است. کیسه وزن

ترین مقدار بین تیموس و طحال و کمترین مقدار شده است که بیش

حاضر های دست آمد که با یافتههبین کیسه فابریسیوس و تیموس ب

ها و عناصر خونی که در تولید و عالوه بر اندام (.17) خوانی داردهم

های دیگری اندام فعالیت دارند،  Tو B های ایمنی یعنیتنظیم سلول

 شاملهمکاری دارند،  ،هاریکه در محافظت از پرنده در مقابل بیما

 تدار، عضالهای سکال در مخاط و زیر مخاط، مناطق چینلوزه

طور لنفاوی غیرکپسوله که به تلیال و غددهای اپیاعضای بدن، سلول

دفاع موضعی  در کپسول بدون لنفاوی غدد (.18) اندشده توزیع پراکنده،

. انقباض کم های ساکن مهم هستندنیسمرگادر برابر تکثیر میکروا

، باعث شده که این هانیسمرگامعده و روده با تجمع این میکروا

وجود  (.18باشد )حاوی مقدار قابل توجهی بافت لنفاوی  ها،اندام

ایلئوم پرندگان  منطقه در پالسماتیک هایلنفاوی و سلول غدد هایاندام

زمان سیستم تولیدمثل مرغ، هم مشاهدات در (.19) شد داده تشخیص

با حضور  تخمدان در دیگربا مطالعات انجام شده، غدد لنفاوی 

ناحیه  در (.5) مخاط وجود داشت استرومای پالسماتیک در هایسلول

لنفاوی تشخیص  غدد استرومای در پالسما هایسلول لنفاوی، وجود غدد

ها در ها در این منطقه و نقش آنداده شد و تولید ایمونوگلوبولین

های پالسما، در وجود سلول .(20) و اثبات شد دفاع موضعی توضیح

های لنفاوی مرغ هستند. انداماین مناطق مسئول رسوب عناصر در تخم

های لنفوسیتی را در خون برعهده ثانویه احتماالً عملکرد حفظ سلول

های سفید دارند، زیرا حیوانات مورد مطالعه دارای مقادیر طبیعی گلبول

های پالسما در ها و سلولحضور لنفوسیت . بافت لنفاوی بابودخون 

های پالسما ها و سلوللنفوسیت در این بافت، بینابینی مشاهده شد. بافت

های لنفاوی مرتبط با مخاط در ناحیه اندام در استروما وجود داشت.

  (.5) های سکال و ایلئوم مشاهده شدلوزه

ل خون، و تحلیهای آزمایشگاهی برای تجزیه تکنیک استفاده از       

ص تأیید تشخی ارزشمندی را در زمان که اطالعات ضروری است ابزاری

تلف تفاوت مقادیر مخ دلیلکند، بهبالینی در پرندگان فراهم می

باعث تغییر  که وجود دارد ایشرایط طبیعی ویژه های خونی،سلول

 پارامترهای .شودهای خونی در این نوع پرندگان میغلظت سلول

های لنفاوی اندام شناسی و وزنخون، مطالعه بافت شمارش در طبیعی

خوب تواند شاخصی از سیستم ایمنی و سالمتی دو رده سنی می

ر ددو رده سنی  درها آن یزانخون و عناصر خونی و م پرنده باشد.

ها و جههای لنفاوی جواندام محدوده استاندارد پرندگان سالم بود.

زا بیماریاز هر نوع عامل  عاریکه  مرغان بومی در دو رده سنی

 ارایدسن و طول زندگی و تغذیه آزاد و جیره علمی  بسته بهباشند، 

بادی تولید ها آنتیهستند و در مقابل میکروبمختلفی پاسخ ایمنی 

 شونددچار نقص و کاستی نمی T و B هایسلولکنند و در تولید می

 کند.می ها کمکو به سالمت آن
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