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چکیده
این آزمایش جهت مطالعه سطوح مختلف پودر کنگر فرنگی بر عملکرد سیستم ایمنی هومورال بلدرچین ژاپنی انجام شد .تعداد  240قطعه
بلدرچین یک روزه بهطور تصادفی به  4تیمار با  4تکرار و هر تکرار شامل  15قطعه در قالب طرح کامالً تصادفی با آرایش فاکتوریل  4×2شامل چهار
تیمار تغذیهای و دو جنس اجرا شد .تیمارهای تغذیهای شامل گروه شاهد و افزودن دو سطح پودر کنگر فرنگی ( 1/5و  3درصد) و ویتامین 300( E
میلیگرم در کیلوگرم) به جیره پایه بودند .بهمنظور ارزیابی تیتر آنتیبادی علیه گلبول قرمز گوسفندی ) ،(SRBCدر روزهای  35و  42دوره پرورش
خونگیری انجام شد .در پایان دوره آزمایش از هر واحد آزمایشی جهت مطالعه گلبولهای سفید و نیز وزن اندامهای لنفاوی 4 ،قطعه بلدرچین ( 2نر و
 2ماده) انتخاب و کشتار شدند .نتایج نشان داد که مکمل نمودن جیره پایه با  3درصد پودر کنگرفرنگی منجر به افزایش معنیدار مقادیر آنتیبادیهای
 IgTو  IgMدر پاسخ ثانویه ( 42روزگی) سیستم ایمنی به  SRBCشد ( .)p<0/05در تیمار  3درصد پودر کنگرفرنگی تعداد کل گلبولهای سفید
بیشتر بود ( .)p<0/05جنس تاثیری بر مقادیر تیتر آنتیبادی علیه گلبول قرمز گوسفندی و نیز تعداد کل گلبولهای سفید نداشت .درصد گلبولهای
هتروفیل و لمفوسیت و نیز نسبت هتروفیل به لمفوسیت تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی و جنس قرار نداشتند .وزن نسبی کبد در جنس ماده افزایش
معنیداری را نشان داد ( .)p<0/05نتایج این مطالعه نشان داد که افزودن  3درصد پودر کنگر فرنگی میتواند در تقویت سیستم ایمنی هومورال در
بلدرچین ژاپنی موثر باشد.
کلمات کلیدی :ایمنی هومورال ،اندامهای لنفی ،بلدرچینژاپنی ،کنگر فرنگی

* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولm.a_agri86@yahoo.com :
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مقدمه
امروزه پرورش طیور یکی از بزرگترین منابع تأمینکننده پروتئین
حیوانی میباشد .با ازدیاد روزافزون جمعیت و افزایش تقاضا به مواد
پروتئینی ،پرورش متراکم و گسترده طیور یکی از روشهایی است که
برای تأمین پروتئین مورد نیاز مورد توجه قرار گرفته است .در تولید
تجاری طیور ،عوامل تنشزای متعددی با اختالل در فعالیت سیستم
ایمنی سبب کاهش عملکرد و بازده اقتصادی میشوند .بنابراین ،سالمت
پرنده یکی از عوامل مهم و تعیینکننده در عملکرد و ماندگاری گله
محسوب میشود (1988 ،Klasing؛ .)2000 ،Chrousos
آنتیبیوتیکها گروهی از ترکیبات شیمیایی هستند که بهصورت
بیولوژیکی ،توسط گیاهان و یا میکروارگانیسمهای خاصی که معموالً منشأ
قارچی دارند ،تولید میشوند و قدرت باکتریکشی دارند .آنتیبیوتیکها
طی دهههای اخیر بهطور فزایندهای و بدون هیچ محدودیت خاصی در
صنعت طیور با هدف درمان و پیشگیری از بیماریها و نیز بهمنظور
تحریک رشد مورد استفاده قرار میگرفتند .اما با توجه به اثرات سوء
آنتیبیوتیکها در انسان (نظیر مقاومت دارویی و آلرژی) ،استفاده از آنها
از سال  2006میالدی در بسیاری از کشورها ممنوع و یا محدود شده
است .بر این اساس ،استفاده از گیاهان دارویی با خواص آنتیبیوتیکی و
آنتیاکسیدانی مورد توجه روزافزون محققین میباشد ( Owenو Mc
2007 ،Cracken؛  .)2008 ،Juraniگیاهان دارویی طبقه جدیدی از
محرکهای رشد در چند سال اخیر هستند که توجه زیادی را در صنعت
تغذیه بهخود معطوف کرده است .کنگر فرنگی )(Cynara scolymus. L
دارای ترکیبات فالوونوئیدی و سینارین ( 1/064تا  1/194درصد) میباشد
( Abdoو همکاران .)2007 ،برگ کنگر فرنگی منبع غنی از ترکیبات
فنولیک می باشد که ترکیبات عمده آن شامل فالنوئیدها و مونو و دی
کافنیئک اسید میباشد ( Adzetو  Xianfeng .)1985 ،Puigmaciaو
همکاران ( )2004با بررسی خواص ترکیبات فنولی گیاه کنگرفرنگی اثرات
ضدمیکروبی آن را گزارش کردند Jimenez .و همکاران ( )2003نشان
دادند که کنگرفرنگی منبع خوبی از آنتیاکسیدانهای طبیعی از جمله
ویتامین  ،Cکاروتنوئیدها و پلیفنولها میباشد ،لذا سبب تحریک سیستم
ایمنی میشود .عفتی و همکاران ( )1391گزارش کردند که کنگرفرنگی
موجب تقویت سیستم ایمنی در جوجههای گوشتی در تنش گرمایی میشود.
ویتامین  Eیکی از ویتامینهای مورد نیاز بدن با خواص آنتیاکسیدانی
میباشد که برای عملکرد بهینه عضالت ،سیستم ایمنی ،باروری و سیستم
گردش خون الزم میباشد ) Elaroussiو همکاران .( 2000 ،ویتامین E
از طریق تحریک فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز و ماکروفاژها ،سیستم ایمنی
را تقویت میکند .بهعالوه ،ویتامین  Eبا تحریک فعالیت لنفوسیتهای T
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سبب افزایش فعالیت فاگوسیتوزی و تولید آنتیبادی میشود .مطالعات
نشان دادهاند که افزودن ویتامین  Eبه جیره با افزایش تیتر آنتیبادی
علیه گلبول قرمز گوسفندی ) (SRBC: Sheep Red Blood Cellsو نیز
تعداد گلبولهای سفید خون باعث تقویت سیستم ایمنی میشود (Akbari
و همکاران2008 ،؛  Biswasو همکاران .)2008 ،با توجه به اثرات آنتی
اکسیدانی شناخته شده کنگرفرنگی و لزوم جایگزینی آنتیبیوتیکها با
موادی با منشأ طبیعی ،این مطالعه برای بررسی اثرات کنگرفرنگی بر
سیستم ایمنی هومورال بلدرچین ژاپنی انجام شد.

مواد و روشها
این آزمایش با استفاده از  240قطعه بلدرچین ژاپنی با  4تیمار و 4
تکرار و هر تکرار شامل  15قطعه در قالب طرح کامالً تصادفی با آرایش
فاکتوریل  4×2با چهار تیمار تغذیهای و دو جنس اجرا شد .تیمارهای
تغذیهای شامل گروه شاهد و دو سطح پودر کنگرفرنگی ( 1/5و  3درصد)
و ویتامین  300( Eمیلیگرم در کیلوگرم) به جیره پایه بودند .جیره پایه
مورد استفاده براساس احتیاجات بلدرچین ژاپنی مطابق جداول انجمن
ملی تحقیقات ( )1994 ،National Research Councilو بهکمک نرمافزار
 )User Friendly feed Formulation Done Again( UFFDAتنظیم شد
(جدول  .)1به منظور ارزیابی سیستم ایمنی ،در روزهای  28و  35پرورش
بهمیزان  0/1میلیلیتر از سوسپانسیون  (SRBC) %40به عضله سینه
پرندگان تزریق شد ( Shimizuو همکاران .)2004 ،هفت روز بعد از هر
نوبت تزریق یعنی در روزهای  35و  42پرورش از هر واحد آزمایشی 4
جوجه ( 2پرنده نر 2 ،پرنده ماده) انتخاب و از ورید بال خونگیری شدند.
مقادیر ایمنوگلوبین تام ) ،(IgTآنتیبادی مقاوم به -2مرکاپتواتانول )(IgG
و آنتیبادی حساس به  -2مرکاپتواتانول ) (IgMبهروش Haghighiو
همکاران ( )2005اندازهگیری شدند بهعالوه ،در پایان دوره پرورش ،از هر
واحد آزمایشی  4قطعه بلدرچین ( 2عدد نر و  2عدد ماده) که از نظر
وزنی به میانگین وزن آن واحد نزدیک بودند ،انتخاب و توزین شدند .بعد
از کشتار ،وزن اندامهای لنفاوی (مثل طحال و بورس فابرسیوس) و کبد
توسط ترازوی دیجیتالی با دقت یک هزارم گرم توزین شدند .برای تعیین
نسبت هتروفیل به لمفوسیت ،ابتدا تعداد  100گلبول سفید بهکمک
میکروسکوپ نوری شمارش شد و سپس نسبت فوق محاسبه شد .برای
اندازهگیری تعداد کل گلبولهای سفید ،ابتدا مقداری خون با محلول
رقیقکننده نات و هر یک رقیق شد .سپس خون رقیق شده داخل پیپت
بهمدت  10دقیقه بر روی شیکر قرار گرفت .شمارش گلبولهای سفید با
استفاده از الم نئوبار و میکروسکوپ نوری انجام شد .یافتههای حاصل از
آزمایش با رویه  GLMنرمافزار آماری  SASتجزیه و تحلیل شدند .میانگین
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دادهها بهکمک آزمون چند دامنهای دانکن در سطح  0/05با هم مقایسه
شدند .با توجه به معنیدار نبودن اثرات متقابل ،از اثرات اصلی استفاده شد.
جدول  :1ترکیب مواد خوراکی و مواد مغذی جیره پایه
اجزای جیره
ذرت ()CP=7/89
کنجاله سویا ()CP=43/68
روغن سویا
دی کلسیم فسفات
کربنات کلسیم
نمک
1
مکمل معدنی
2
مکمل ویتامینی
 -DLمتیونین
لیزین

درصد
48/92
45/1
2/90
0/75
1/3
0/35
0/25
0/25
0/15
0/03

ترکیبات شیمیایی محاسبه شده:
انرژی قابل سوخت و ساز (کیلوکالری در کیلوگرم)

2900

پروتئین ()%
کلسیم ()%
فسفر قابل دسترس ()%
سدیم ()%
لیزین ()%
متیونین +سیستین ()%

24
0/8
0/3
0/15
1/39
0/88

 1هر کیلوگرم مکمل معدنی تأمینکننده مواد زیر بود :منگنز  66140میلیگرم،
آهن  100000میلیگرم ،روی  99600میلیگرم ،مس  16000میلیگرم ،ید 640
میلیگرم و کولین  134140میلیگرم
 2هر کیلوگرم مکمل ویتامینی تأمینکننده مواد زیر بود :ویتامین ،3600000IU A
ویتامین ،800000IU D3ویتامین 1600 K3میلیگرم ،ویتامین 720 B1میلیگرم،
ویتامین  3300B2میلیگرم ،ویتامین  4000B3میلیگرم ،ویتامین 12000 B5میلی-
گرم ،ویتامین 1200 B6میلیگرم ،ویتامین 500 B9میلیگرم ،ویتامین 600 B12میلی-
گرم و ویتامین  2000H2میلیگرم

نتایج
تأثیر تیمارهای آزمایشی بر فعالیت سیستم ایمنی هومورال در
جدول  2ارائه شده است .نتایج نشان داد که پاسخ اولیه ( 35روزگی)
سیستم ایمنی هومورال تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی و جنسیت قرار
نداشت ،اما مقدار عددی تیتر آنتیبادی  IgGدر تیمارهای دریافت کننده
کنگرفرنگی باالتر بود .پاسخ ثانویه ( 42روزگی) سیستم ایمنی هومورال
به گلبول قرمز گوسفندی تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت
( ،)p<0/05به طوری که تیمار سطح  3درصد پودر کنگر فرنگی دارای

بیشترین مقدار تیتر آنتیبادی برای  IgTو  IgMبود ( .)p<0/05مقدار
تیتر  IgGتفاوت معنیداری بین تیمارها نشان نداد ولی تیمار دریافت
کننده  3درصد کنگرفرنگی بیشترین مقدار تیتر را در پاسخ ثانویه نشان
داد .همچنین جنسیت بلدرچینها تأثیر معنیداری در پاسخ ثانویه سیستم
ایمنی به تزریق گلبول قرمز گوسفندی نشان نداد.
اثر تیمارهای آزمایشی و جنس بر تعداد کل گلبولهای سفید خون،
درصد گلبولهای هتروفیل و لمفوسیت و نیز نسبت هتروفیل به
لمفوسیت در جدول  3ارائه شده است .تعداد کل گلبولهای سفید تحت
تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت ( .)p<0/001در این رابطه ،تیمار 3
درصد پودر کنگرفرنگی افزایش معنیداری ( )p<0/05را در تعداد کل
گلبولهای سفید در مقایسه با تیمار  1/5درصد نشان داد .مقادیر
هتروفیل ،لمفوسیت و نسبت هتروفیل به لمفوسیت تحت تأثیر تیمارهای
آزمایشی قرار نگرفت .همچنین جنسیت بلدرچینها تأثیر معنیداری بر
مقادیر گلبولهای سفید خون نشان نداد.
تأثیر تیمارهای آزمایشی و جنس بر وزن کبد و اندامهای لنفاوی در
جدول  4ارائه شده است .اضافه کردن پودر کنگرفرنگی و ویتامین  Eبه
جیرههای آزمایشی تفاوت معنیداری را در وزن نسبی اندامهای لنفاوی
نسبت به تیمار شاهد نشان نداد .جنسیت در وزن نسبی طحال و بورس
فابریسیوس تفاوتی را نشان نداد ولی وزن نسبی کبد در جنس ماده
افزایش معنیداری را نسبت به جنس نر نشان داد (.)p<0/05

بحث
برای اندازهگیری میزان تأثیرگذاری گیاه دارویی کنگر فرنگی در
سیستم ایمنی بلدرچین این مطالعه صورت گرفت .مطابق با نتایج این
مطالعه در مورد تأثیر کنگرفرنگی بر سیستم ایمنی پرندگان ،تاجالدینی و
همکاران ( )1390نیز باالترین مقدار عددی تیتر آنتیبادی علیه گلبول
قرمز گوسفندی را در جوجههای گوشتی دریافتکننده سطح درصد پودر
کنگرفرنگی گزارش کردند ( .)p>0/05عفتی و همکاران ( )1391نیز در
مطالعه تأثیر پودر کنگرفرنگی بر سیستم ایمنی جوجههای گوشتی در
شرایط تنش گرمایی باالترین میزان تیتر آنتی بادی علیه  SRBCرا در
جوجههای گوشتی دریافت کننده سطح  3درصد پودر کنگرفرنگی گزارش
کردند .میزان تیتر آنتیبادی شاخصی برای فعالیت سیستم ایمنی هومورال
میباشد ( Yangو همکاران .)2008 ،در مقایسه بین تیتر آنتیبادی حساس
به  – 2مرکاپتواتانول ( )IgMبیشترین افزایش را در تزریق اولیه مشاهده
گردید .روند کاهشی بعد از تزریق ثانویه بهدلیل افزایش سریع مقدار IgY
خون هست که یک عامل بازدارنده تولید  IgMمی تواند عمل کند .از این
رو با افزایش تولید  IgYدر تزریق ثانویه IgM ،روند کاهشی پیدا میکند.
3
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جدول  :2تأثیر تیمارهای آزمایشی و جنس بر پاسخهای اولیه و ثانویه سیستم ایمنی هومورال (میلیگرم  /دسی لیتر)
تیمار

IgT

IgG

شاهد
 1/5درصد پودر کنگر فرنگی

 35روزگی
3
3/72

 3درصد پودر کنگر فرنگی

3/76

5/06a

3/57

3/33b

0/76

0/2
0/70

0/17
0/003

0/13
0/22

0/13
0/49

نر
ماده

3/48
3/53

3/71
3/86

1/21
1/11

1/28
1/75

2/36
2/42

سطح احتمال

0/12
0/94

0/08
0/71

0/07
0/88

0/06
0/17

0/1
0/85

ویتامین

E

SEM

سطح احتمال
جنس

SEM

 42روزگی
3/45b
3/25b
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 35روزگی
0/84
1/63

IgM

 35روزگی
2/15
2/09

 42روزگی
1/81b
1/68b

 42روزگی
1/63
1/56

1/30

1/80

2/46

3/26a

1/13

2/78

2/20ab

0/2
0/68

0/2
0/05
2/42
2/10
0/1
0/54

((P>0/05

جدول :3تأثیر تیمارهای آزمایشی بر تعداد کل گلبولهای سفید خون ،درصد گلبولهای هتروفیل و لمفوسیت و نسبت هتروفیل به لمفوسیت
تیمار
شاهد
 1/5درصد پودرکنگر فرنگی
 3درصد پودر کنگر فرنگی
ویتامین E
SEM

سطح احتمال
جنس
نر
ماده
SEM

سطح احتمال

تعداد کل گلبولهای سفید
19025ab
18975b
20037a
19075ab
134/93
0/009

هتروفیل (درصد)
21/64
22/26
20/75
21/71
0/29
0/38

لمفوسیت (درصد)
74/35
75/07
74/25
74/66
0/5
0/83

نسبت هتروفیل به لمفوسیت
0/292
0/296
0/279
0/290
0/005
0/54

19237
19193
67/46
0/61

21/33
21/82
0/14
0/43

75/00
74/16
0/17
0/21

0/289
0/294
0/002
0/67

 a،bحروف متفاوت در هر ستون نشاندهنده اختالف معنیدار میباشند

((P>0/05

جدول  :4تأثیر تیمارهای آزمایشی و جنس بر وزن نسبی اندامهای لنفاوی ()%
تیمار
شاهد
 1/5درصد پودرکنگر فرنگی
 3درصد پودر کنگر فرنگی
ویتامین

E

SEM

سطح احتمال
جنس
نر
ماده
SEM

سطح احتمال

کبد
2/93
2/97
2/87

طحال
0/0741
0/0758
0/0756

بورس فابریسیوس
0/081
0/077
0/075

2/80
0/06
0/93

0/0698
0/002
0/86

0/088
0/003
0/64

2/49b

0/068

0/084

3/27a
0/03
0/001

0/079
0/001
0/05

0/077
0/001
0/36

 a،bحروف متفاوت در هر ستون نشاندهنده اختالف معنیدار میباشند
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ترکیبات مؤثره گیاهان دارویی با افزایش تولید ایمنوگلوبینها
منجر به تقویت سیستم ایمنی هومورال میشوند ( Stimpelو همکاران،
 Dong .)1984و همکاران ( )2009گزارش کردند که سینارین موجود
در کنگرفرنگی در محیط آزمایشگاهی با تأثیر بر گیرنده  CD-28منجر
به بهبودی سیستم ایمنی میشود .گزارش شده است که گیاهان غنی
از فالونوئید و ترکیبات فنولی دارای بیشترین فعالیت آنتیاکسیدانی
بوده و با افزایش فعالیت آنتیاکسیدانها از قبیل ویتامین  Cموجب
بهبود عملکرد سیستم ایمنی میشوند (  Rahimiو همکاران2011 ،؛
 Cookو  .)1996 ،Samanبنابراین ،فالونوئیدهای موجود در گیاهان
دارویی ازجمله ترکیبات سودمند هستند که میتوانند سیستم ایمنی
را تقویت نماید ( Catoniو همکاران .)2008 ،نتایج مربوط به شمارش
کل گلبولهای سفید با گزارش برخی از محققان همخوانی دارد
(عفتی و همکاران1391 ،؛ تاجالدینی و همکاران1390 ،؛  Alimو
همکاران .)2009 ،آزادگان و همکاران ( )1391گزارش کردند که
استفاده از تیمار حاوی سطح  3درصد پودر گیاه چویر ( Ferulago
 )angulataدر جیره بلدرچین منجر به افزایش نرخ هتروفیل به
لنفوسیت در مقایسه با گروه شاهد میشود .افزایش در تعداد گلبولهای
سفید خون را میتوان نوعی ایمنیزایی دانست Alim .و همکاران
( )2009نیز گزارش کردند که کنگرفرنگی سبب افزایش تعداد کل
گلبولهای سفید موش در مقایسه با گروه شاهد میگردد .تأثیر
تیمارهای آزمایشی بر درصد هتروفیل ،لمفوسیت و نسبت هتروفیل
به لمفوسیت مشابه بود .کاهش جزیی در نسبت هتروفیل به لمفوسیت
در جوجههای دریافت کننده  3درصد پودر کنگر فرنگی با افزایش
مقدار تیتر آنتیبادی تیمار فوق همخوانی داشته و نشان از تأثیر
مثبت  3درصد کنگر فرنگی بر سیستم ایمنی هومورال دارد .نتایج
مطالعه حاضر با گزارش  Fallahو همکاران ( )2013مبنی بر افزایش
درصد هتروفیل ،لمفوسیت و نسبت هتروفیل به لمفوسیت در جوجههای
گوشتی تیمار شده با پودر و عصاره کنگرفرنگی مغایرت دارد .این
تفاوت تا حدی ممکن است بهدلیل درصد پودر استفاده شده ،عصاره
استفاده شده و نیز سایر شرایط آزمایشی باشد .فعالیت اندامهای
لنفاوی در شرایط تنش و نیز تحت تأثیر نوع ترکیبات مؤثره گیاهان
دارویی میتواند متغیر باشد .بر این اساس ،نتایج متناقضی نیز از تأثیر
گیاهان دارویی بر وزن اندامهای لنفاوی گزارش شده است .بهعنوان
مثال ،نتایج مطالعه حاضر با گزارش عفتی و همکاران ( )1391و تاج
الدینی و همکاران ( )1390مبنی بر عدم تأثیر کنگرفرنگی بر وزن
نسبی اندامهای لنفاوی در جوجههای گوشتی همخوانی دارد .آزادگان
و همکاران ( )1391نیز گزارش کردند که استفاده از گیاه چویر
تأثیری در افزایش وزن نسبی اندامهای لنفاوی در بلدرچین ژاپنی
نداشت .هاشمیعطار و همکاران ( )1389در بررسی
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تأثیر سیر بر عملکرد و پاسخ ایمنی هومورال در جوجههای گوشتی
گزارش کردند که وزن اندامهای بورس و طحال تحت تأثیر تیمارهای
آزمایشی و جنس قرار نگرفت .در مقابل Dong ،و همکاران ()2007
بیان کردند که پلیساوین عصاره یونجه ،باعث افزایش وزن نسبی
طحال ،تیموس و بورس فابرسیوس میشود Gau .و همکاران ()2000
نیز گزارش کردند که مصرف گیاهان دارویی منجر به افزایش وزن
اندامهای لنفاوی مانند تیموس ،طحال و بورس فابریسیوس در
جوجههای گوشتی میشوند Stove .و همکاران ( )2000گزارش کردند
که اکراتوکسین و عصاره کنگرفرنگی سبب افزایش معنیدار وزن
اندامهای لنفاوی میشود Cosentino .و همکاران ( )1999گزارش
کردند که پلی ساکاریدهای استخراج شده از تعدادی از گیاهان در
تحریک رشد اندامهایی لنفاوی نظیر طحال ،تیموس ،بورس
فابریسیوس و همچنین افزایش فعالیت سلولهای ایمنی اندامهای
فوق نظیر سلولهای  ،Tلمفوسیتها و ماکروفاژها دخالت داشته و
باعث افزایش پاسخ ایمنی هومورال و سلولی میشوند .نتایج مطالعه
حاضر در خصوص افزایش وزن نسبی کبد در بلدرچین ماده با نتایج
صنوبرکالتی ( )2010( Banerjee ،)1389و  Kulو همکاران ()2006
مطابقت داشت ،اما با نتایج  Khalighو همکاران ( )2011همخوانی
ندارد .بهنظر میرسد که در بلدرچینهای ماده بهدلیل وزن بیشتر و نیز
فعالیت زیاد تخمدان ،کبد سنگینتری نسبت به جنس نر داشته باشند.
نقش کبد در این رابطه میتواند بهدلیل تولید پروتئینهای زرده باشد.
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که افزودن  %3پودر کنگرفرنگی به
جیره پایه منجر به افزایش معنیدار مقادیر آنتیبادیهای  IgTو IgM
در پاسخ ثانویه ( 42روزگی) سیستم ایمنی به  SRBCمیشود .همچنین،
پودر  % 3کنگرفرنگی سبب افزایش تعداد کل گلبولهای سفید میشود.
جنس تأثیری بر مقادیر تیتر آنتیبادی علیه گلبول قرمز گوسفندی
و نیز تعداد کل گلبولهای سفید نداشت .تیمار  %3پودر کنگرفرنگی
کمترین نسبت هتروفیل به لمفوسیت را در مقایسه با سایر تیمارها
داشت .وزن نسبی اندامهای لنفاوی تحت تأثیر جیرههای آزمایشی
قرار نداشتند ،ولی وزن نسبی کبد در جنس ماده افزایش معنیداری
را نشان داد .با توجه به یافتههای مذکور ،افزودن  %3پودر کنگرفرنگی
میتواند در تقویت سیستم ایمنی هومورال در بلدرچین ژاپنی موثر باشد.
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