
 1396 زمستان، 4، شماره نهمال س                                                                   انوری    پژوهشی محیط زیست جفصلنامه علمی        
 

113 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 بر سیستم ایمنی هومورال  Eتاثیر سطوح مختلف کنگرفرنگی و ویتامین 

 بلدرچین ژاپنی جنس نر و ماده در
 

 

 15739پستی: دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق گروه علوم دامی، :*مرتضی عالمی 

 15739پستی: ه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوقدانشکدگروه علوم دامی، : فیروز صمدی 

 15739پستی: دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق گروه علوم دامی، :بهروز دستار 

 15739پستی: طبیعی گرگان، صندوقدانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع  گروه علوم دامی، :سعید حسنی 

 

 1395 رمهتاریخ پذیرش:            1395 تیر تاریخ دریافت:

 چکیده

قطعه  240فرنگی بر عملکرد سیستم ایمنی هومورال بلدرچین ژاپنی انجام شد. تعداد  این آزمایش جهت مطالعه سطوح مختلف پودر کنگر 

شامل چهار  4×2قطعه در قالب طرح کامالً تصادفی با آرایش فاکتوریل  15تکرار و هر تکرار شامل  4تیمار با  4طور تصادفی به بلدرچین یک روزه به

 E (300درصد( و ویتامین  3و  5/1فرنگی ) ای شامل گروه شاهد و افزودن دو سطح پودر کنگرای و دو جنس اجرا شد. تیمارهای تغذیهتیمار تغذیه

دوره پرورش  42و  35، در روزهای (SRBC)بادی علیه گلبول قرمز گوسفندی منظور ارزیابی تیتر آنتیدند. بهگرم در کیلوگرم( به جیره پایه بومیلی

نر و  2قطعه بلدرچین ) 4های لنفاوی، های سفید و نیز وزن اندامخونگیری انجام شد. در پایان دوره آزمایش از هر واحد آزمایشی جهت مطالعه گلبول

های بادیدار مقادیر آنتیدرصد پودر کنگرفرنگی منجر به افزایش معنی 3شدند. نتایج نشان داد که مکمل نمودن جیره پایه با ماده( انتخاب و کشتار  2

IgT  وIgM ( سیستم ایمنی به  42در پاسخ ثانویه )روزگیSRBC ( 05/0شدp< در تیمار .)های سفید درصد پودر کنگرفرنگی تعداد کل گلبول 3

های های سفید نداشت. درصد گلبولبادی علیه گلبول قرمز گوسفندی و نیز تعداد کل گلبولجنس تاثیری بر مقادیر تیتر آنتی .(>05/0pتر بود )بیش

ش هتروفیل و لمفوسیت و نیز نسبت هتروفیل به لمفوسیت تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی و جنس قرار نداشتند. وزن نسبی کبد در جنس ماده افزای

تواند در تقویت سیستم ایمنی هومورال در درصد پودر کنگر فرنگی می 3(. نتایج این مطالعه نشان داد که افزودن >05/0p) نشان دادداری را معنی

 بلدرچین ژاپنی موثر باشد.
 

   فرنگی ژاپنی، کنگرهای لنفی، بلدرچینایمنی هومورال، اندام کلمات کلیدی:

 m.a_agri86@yahoo.com :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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 مقدمه
کننده پروتئین ترین منابع تأمینبزرگ امروزه پرورش طیور یکی از       

 افزون جمعیت و افزایش تقاضا به موادباشد. با ازدیاد روزحیوانی می

هایی است که پروتئینی، پرورش متراکم و گسترده طیور یکی از روش

برای تأمین پروتئین مورد نیاز مورد توجه قرار گرفته است. در تولید 

دی با اختالل در فعالیت سیستم زای متعدتجاری طیور، عوامل تنش

شوند. بنابراین، سالمت ایمنی سبب کاهش عملکرد و بازده اقتصادی می

در عملکرد و ماندگاری گله  کنندهپرنده یکی از عوامل مهم و تعیین

  .(Chrousos ،2000؛ Klasing ،1988) شودمحسوب می
صورت ه بهها گروهی از ترکیبات شیمیایی هستند کبیوتیکآنتی       

 منشأ معموالًهای خاصی که بیولوژیکی، توسط گیاهان و یا میکروارگانیسم

ها بیوتیککشی دارند. آنتیشوند و قدرت باکتریقارچی دارند، تولید می

و بدون هیچ محدودیت خاصی در  ایطور فزایندههای اخیر بهطی دهه

منظور یز بهو ن هایبیمارگیری از و پیشصنعت طیور با هدف درمان 

. اما با توجه به اثرات سوء گرفتندتحریک رشد مورد استفاده قرار می

ها ت دارویی و آلرژی(، استفاده از آنمقاومها در انسان )نظیر بیوتیکآنتی

میالدی در بسیاری از کشورها ممنوع و یا محدود شده  2006از سال 

بیوتیکی و ص آنتیاست. بر این اساس، استفاده از گیاهان دارویی با خوا

 Mcو Owen) باشدمی محققین روزافزون توجه مورد اکسیدانیآنتی

Cracken ،2007 ؛Jurani ،2008).  گیاهان دارویی طبقه جدیدی از

های رشد در چند سال اخیر هستند که توجه زیادی را در صنعت محرک

 (Cynara scolymus. L)فرنگی  خود معطوف کرده است. کنگرتغذیه به

 باشددرصد( می 194/1تا  064/1ترکیبات فالوونوئیدی و سینارین ) رایدا

(Abdo برگ کنگر2007 ،همکاران و .)  فرنگی منبع غنی از ترکیبات

باشد که ترکیبات عمده آن شامل فالنوئیدها و مونو و دی فنولیک می

و  Xianfeng. (Puigmacia ،1985و  Adzet) باشدکافنیئک اسید می

( با بررسی خواص ترکیبات فنولی گیاه کنگرفرنگی اثرات 2004همکاران )

( نشان 2003و همکاران ) Jimenezضدمیکروبی آن را گزارش کردند. 

های طبیعی از جمله اکسیداندادند که کنگرفرنگی منبع خوبی از آنتی

باشد، لذا سبب تحریک سیستم ها میفنول، کاروتنوئیدها و پلیCویتامین 

( گزارش کردند که کنگرفرنگی 1391فتی و همکاران )عشود. ایمنی می

  شود.گرمایی می تنش در گوشتی هایدر جوجه سیستم ایمنی تقویت موجب

اکسیدانی های مورد نیاز بدن با خواص آنتیویتامین از یکی E ویتامین

باشد که برای عملکرد بهینه عضالت، سیستم ایمنی، باروری و سیستم می

 Eویتامین  .) 2000و همکاران،   (Elaroussiباشد گردش خون الزم می

، سیستم ایمنی اطریق تحریک فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز و ماکروفاژه از

 Tهای فعالیت لنفوسیتبا تحریک  Eویتامین  ،عالوههکند. بمیرا تقویت 

مطالعات شود. بادی میافزایش فعالیت فاگوسیتوزی و تولید آنتیسبب 

بادی تیتر آنتیبا افزایش جیره ه ب Eافزودن ویتامین که  اندنشان داده

نیز  و (SRBC: Sheep Red Blood Cells) گلبول قرمز گوسفندیعلیه 

 Akbari) شودتقویت سیستم ایمنی می باعثخون  های سفیدتعداد گلبول

 . با توجه به اثرات آنتی(2008، و همکاران  Biswas؛2008، و همکاران

ها با بیوتیکشده کنگرفرنگی و لزوم جایگزینی آنتی اکسیدانی شناخته

طبیعی، این مطالعه برای بررسی اثرات کنگرفرنگی بر  منشأموادی با 

 سیستم ایمنی هومورال بلدرچین ژاپنی انجام شد.

 

 هامواد و روش
 4تیمار و  4با قطعه بلدرچین ژاپنی  240استفاده از این آزمایش با        

قطعه در قالب طرح کامالً تصادفی با آرایش  15ر شامل تکرار و هر تکرا

ای و دو جنس اجرا شد. تیمارهای با چهار تیمار تغذیه 4×2فاکتوریل 

درصد(  3و  5/1ای شامل گروه شاهد و دو سطح پودر کنگرفرنگی )تغذیه

جیره پایه گرم در کیلوگرم( به جیره پایه بودند. میلی 300) Eو ویتامین 

براساس احتیاجات بلدرچین ژاپنی مطابق جداول انجمن  مورد استفاده

افزار کمک نرم( و بهNational Research Council، 1994)ملی تحقیقات 

UFFDA (User Friendly feed Formulation Done Again) تنظیم شد 

پرورش  35و  28در روزهای  ،منظور ارزیابی سیستم ایمنی به. (1)جدول 

 به عضله سینه (SRBC) %40لیتر از سوسپانسیون میلی 1/0میزان به

(. هفت روز بعد از هر 2004و همکاران،  Shimizu) پرندگان تزریق شد

 4پرورش از هر واحد آزمایشی  42و  35نوبت تزریق یعنی در روزهای 

گیری شدند. ه ماده( انتخاب و از ورید بال خونپرند 2پرنده نر،  2جوجه )

 (IgG)مرکاپتواتانول -2 بادی مقاوم بهآنتی ،(IgT) مقادیر ایمنوگلوبین تام

 و Haghighiروشبه (IgM)مرکاپتواتانول  -2بادی حساس به و آنتی

پایان دوره پرورش، از هر  درعالوه، هشدند ب یریگاندازه( 2005)همکاران 

عدد ماده( که از نظر  2عدد نر و  2قطعه بلدرچین ) 4واحد آزمایشی 

زن آن واحد نزدیک بودند، انتخاب و توزین شدند. بعد وزنی به میانگین و

و کبد طحال و بورس فابرسیوس( مثل ) های لنفاویوزن اندام، کشتاراز 

برای تعیین  توسط ترازوی دیجیتالی با دقت یک هزارم گرم توزین شدند.

کمک گلبول سفید به 100، ابتدا تعداد فوسیتمنسبت هتروفیل به ل

شد و سپس نسبت فوق محاسبه شد. برای  میکروسکوپ نوری شمارش

های سفید، ابتدا مقداری خون با محلول گیری تعداد کل گلبولاندازه

 رقیق شد. سپس خون رقیق شده داخل پیپت یکهر کننده نات و رقیق

های سفید با دقیقه بر روی شیکر قرار گرفت. شمارش گلبول 10مدت به

های حاصل از یافته ری انجام شد.استفاده از الم نئوبار و میکروسکوپ نو

تجزیه و تحلیل شدند. میانگین  SASافزار آماری نرم  GLMرویهآزمایش با 
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با هم مقایسه  05/0ای دانکن در سطح کمک آزمون چند دامنهها بهداده

  استفاده شد. دار نبودن اثرات متقابل، از اثرات اصلیبه معنی شدند. با توجه
 

 پایه خوراکی و مواد مغذی جیرهیب مواد ترک :1جدول 

 درصد اجزای جیره

 92/48 (=89/7CP) ذرت

 1/45 (=68/43CP) یاکنجاله سو

 90/2 روغن سویا

 75/0 کلسیم فسفات دی

 3/1 کربنات کلسیم

 35/0 نمک

 25/0 1مکمل معدنی

 25/0 2مکمل ویتامینی

DL- 15/0 متیونین 

 03/0 لیزین

  ده:ترکیبات شیمیایی محاسبه ش

  2900 (کیلوکالری در کیلوگرم) انرژی قابل سوخت و ساز

  24 )%( پروتئین

  8/0 )%( کلسیم

  3/0 دسترس )%(فسفر قابل 

  15/0 )%( سدیم

  39/1 )%( لیزین

  88/0 )%( متیونین+ سیستین
گرم، میلی 66140: منگنز بودکننده مواد زیر تأمینهر کیلوگرم مکمل معدنی  1

 640گرم، ید میلی 16000گرم، مس میلی 99600گرم، روی میلی 100000آهن 

 گرم میلی 134140گرم و کولین میلی
، A IU3600000کننده مواد زیر بود: ویتامین تأمینهر کیلوگرم مکمل ویتامینی  2

گرم، میلی 1B 720گرم، ویتامینمیلی 3K  1600، ویتامین3IU D800000ویتامین

-میلی 5B 12000گرم، ویتامینمیلی 3B4000گرم، ویتامین لیمی 2B3300ویتامین 

-میلی  12B 600گرم، ویتامینمیلی 9B 500گرم، ویتامینمیلی 6B 1200گرم، ویتامین

 گرم میلی 2H2000گرم و ویتامین 

 

 نتایج
سیستم ایمنی هومورال در تیمارهای آزمایشی بر فعالیت  یرتأث       

روزگی(  35یج نشان داد که پاسخ اولیه )ارائه شده است. نتا 2جدول 

یر تیمارهای آزمایشی و جنسیت قرار تأثسیستم ایمنی هومورال تحت 

در تیمارهای دریافت کننده  IgG یباداما مقدار عددی تیتر آنتی ،نداشت

روزگی( سیستم ایمنی هومورال  42کنگرفرنگی باالتر بود. پاسخ ثانویه )

یر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت ثتأ تحت به گلبول قرمز گوسفندی

(05/0p< به طوری که تیمار سطح ،)درصد پودر کنگر فرنگی دارای  3

 مقدار .(>05/0pبود ) IgM و IgTبادی برای آنتیمقدار تیتر ترین بیش

داری بین تیمارها نشان نداد ولی تیمار دریافت یمعنتفاوت  IgGتیتر 

ر تیتر را در پاسخ ثانویه نشان ترین مقدادرصد کنگرفرنگی بیش 3کننده 

داری در پاسخ ثانویه سیستم یمعنیر تأثها ینبلدرچجنسیت  چنینهم داد.

  ایمنی به تزریق گلبول قرمز گوسفندی نشان نداد.

های سفید خون، اثر تیمارهای آزمایشی و جنس بر تعداد کل گلبول       

وفیل به های هتروفیل و لمفوسیت و نیز نسبت هتردرصد گلبول

های سفید تحت ارائه شده است. تعداد کل گلبول 3لمفوسیت در جدول 

 3(. در این رابطه، تیمار >001/0pیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت )تأث

را در تعداد کل  (>05/0p)داری درصد پودر کنگرفرنگی افزایش معنی

درصد نشان داد. مقادیر  5/1های سفید در مقایسه با تیمار گلبول

یر تیمارهای تأثتحت  لمفوسیت هتروفیل، لمفوسیت و نسبت هتروفیل به

داری بر یمعنیر تأثها ینبلدرچچنین جنسیت آزمایشی قرار نگرفت. هم

 سفید خون نشان نداد. هایمقادیر گلبول

های لنفاوی در یر تیمارهای آزمایشی و جنس بر وزن کبد و اندامتأث       

به  Eافه کردن پودر کنگرفرنگی و ویتامین ارائه شده است. اض 4جدول 

های لنفاوی داری را در وزن نسبی اندامهای آزمایشی تفاوت معنیجیره

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 

 (. >05/0pر نشان داد )داری را نسبت به جنس نافزایش معنی

 

 بحث

یرگذاری گیاه دارویی کنگر فرنگی در تأثیری میزان گاندازهبرای        

سیستم ایمنی بلدرچین این مطالعه صورت گرفت. مطابق با نتایج این 

الدینی و یر کنگرفرنگی بر سیستم ایمنی پرندگان، تاجتأثمطالعه در مورد 

بادی علیه گلبول عددی تیتر آنتی ( نیز باالترین مقدار1390همکاران )

درصد پودر  3کننده سطح های گوشتی دریافتقرمز گوسفندی را در جوجه

 در نیز (1391) و همکاران عفتی (.p<05/0) کردند گزارش کنگرفرنگی

های گوشتی در یر پودر کنگرفرنگی بر سیستم ایمنی جوجهتأثمطالعه 

را در  SRBCتی بادی علیه شرایط تنش گرمایی باالترین میزان تیتر آن

درصد پودر کنگرفرنگی گزارش  3ی گوشتی دریافت کننده سطح هاجوجه

بادی شاخصی برای فعالیت سیستم ایمنی هومورال آنتی تیتر کردند. میزان

بادی حساس مقایسه بین تیتر آنتی (. در2008 و همکاران، Yang) باشدمی

یش را در تزریق اولیه مشاهده ترین افزا( بیشIgMمرکاپتواتانول ) – 2به 

 IgYدلیل افزایش سریع مقدار گردید. روند کاهشی بعد از تزریق ثانویه به

می تواند عمل کند. از این  IgMخون هست که یک عامل بازدارنده تولید 

 کند. روند کاهشی پیدا می IgMدر تزریق ثانویه،  IgYرو با افزایش تولید 
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 گرم / دسی لیتر(ایمنی هومورال )میلی های اولیه و ثانویه سیستمایشی و جنس بر پاسختأثیر تیمارهای آزم :2جدول 

 تیمار
IgT IgG IgM 

 روزگی 42روزگی              35 روزگی 42روزگی        35 روزگی 42روزگی      35

 3/45b 84/0 63/1 15/2 1/81b 3 شاهد

 3/25b 63/1 56/1 09/2 1/68b 72/3 درصد پودر کنگر فرنگی 5/1

 5/06a 30/1 80/1 46/2 3/26a 76/3 درصد پودر کنگر فرنگی 3

 E 57/3 3/33b 76/0 13/1 78/2 2/20abویتامین 

SEM 2/0 17/0 13/0 13/0 2/0 2/0 
 05/0 68/0 49/0 22/0 003/0 70/0 سطح احتمال

       جنس

 42/2 36/2 28/1 21/1 71/3 48/3 نر
 10/2 42/2 75/1 11/1 86/3 53/3 ماده

SEM 12/0 08/0 07/0 06/0 1/0 1/0 
 54/0 85/0 17/0 88/0 71/0 94/0 سطح احتمال

،a  05/0)باشند دار میدهنده اختالف معنیستون نشاندر هر حروف متفاوت>P(  
 

 ت و نسبت هتروفیل به لمفوسیتهای هتروفیل و لمفوسیهای سفید خون، درصد گلبولتأثیر تیمارهای آزمایشی بر تعداد کل گلبول :3جدول

 نسبت هتروفیل به لمفوسیت لمفوسیت )درصد( درصد() هتروفیل های سفیدتعداد کل گلبول تیمار
 19025ab 64/21 35/74 292/0 شاهد

 18975b 26/22 07/75 296/0 درصد پودرکنگر فرنگی 5/1
 20037a 75/20 25/74 279/0 درصد پودر کنگر فرنگی 3

 E 19075ab 71/21 66/74 290/0ویتامین 
SEM 93/134 29/0 5/0 005/0 

 54/0 83/0 38/0 009/0 سطح احتمال
     جنس

33/21 19237 نر  00/75 289/0 
82/21 19193 ماده  16/74 294/0 

SEM 46/67 14/0 17/0 002/0 
 67/0 21/0 43/0 61/0 سطح احتمال

b،a  05/0)باشند دار میمعنیدهنده اختالف ستون نشاندر هر حروف متفاوت>P( 

 

 های لنفاوی )%(تأثیر تیمارهای آزمایشی و جنس بر وزن نسبی اندام :4جدول 

 بورس فابریسیوس طحال کبد تیمار
 081/0 0741/0 93/2 شاهد

 077/0 0758/0 97/2 درصد پودرکنگر فرنگی 5/1
 075/0 0756/0 87/2 درصد پودر کنگر فرنگی 3

 E 80/2 0698/0 088/0ویتامین 
SEM 06/0 002/0 003/0 

 64/0 86/0 93/0 سطح احتمال
    جنس

 2/49b 068/0 084/0 نر

 3/27a 079/0 077/0 ماده

SEM 03/0 001/0 001/0 
 36/0 05/0 001/0 سطح احتمال

 b،a  05/0)باشند دار میدهنده اختالف معنیستون نشاندر هر حروف متفاوت>P( 
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ها گیاهان دارویی با افزایش تولید ایمنوگلوبین ثرهمؤترکیبات        

 و همکاران، Stimpel) شوندمی هومورال منجر به تقویت سیستم ایمنی

1984.) Dong که سینارین موجود  ( گزارش کردند2009) همکاران و

منجر  -28CD گیرنده یر برتأث در کنگرفرنگی در محیط آزمایشگاهی با

شود. گزارش شده است که گیاهان غنی بهبودی سیستم ایمنی می به

اکسیدانی ترین فعالیت آنتیاز فالونوئید و ترکیبات فنولی دارای بیش

موجب  Cها از قبیل ویتامین اکسیدانبوده و با افزایش فعالیت آنتی

 ؛2011 و همکاران،  Rahimiشوند )بهبود عملکرد سیستم ایمنی می

Cook و Saman، 1996وئیدهای موجود در گیاهان (. بنابراین، فالون

توانند سیستم ایمنی دارویی ازجمله ترکیبات سودمند هستند که می

(. نتایج مربوط به شمارش 2008 و همکاران، Catoniرا تقویت نماید )

خوانی دارد های سفید با گزارش برخی از محققان همکل گلبول

و  Alim؛ 1390ینی و همکاران، الدتاج؛ 1391)عفتی و همکاران، 

( گزارش کردند که 1391(. آزادگان و همکاران )2009همکاران، 

 Ferulago) درصد پودر گیاه چویر 3استفاده از تیمار حاوی سطح 

angulata) به افزایش نرخ هتروفیل به  منجر در جیره بلدرچین

های گلبول تعداد شود. افزایش درمی شاهد مقایسه با گروه لنفوسیت در

و همکاران  Alimزایی دانست. ان نوعی ایمنیتوسفید خون را می

( نیز گزارش کردند که کنگرفرنگی سبب افزایش تعداد کل 2009)

یر تأثگردد. های سفید موش در مقایسه با گروه شاهد میگلبول

تیمارهای آزمایشی بر درصد هتروفیل، لمفوسیت و نسبت هتروفیل 

یل به لمفوسیت جزیی در نسبت هتروف کاهش لمفوسیت مشابه بود. به

درصد پودر کنگر فرنگی با افزایش  3های دریافت کننده در جوجه

یر تأثخوانی داشته و نشان از بادی تیمار فوق هممقدار تیتر آنتی

درصد کنگر فرنگی بر سیستم ایمنی هومورال دارد. نتایج  3مثبت 

( مبنی بر افزایش 2013و همکاران ) Fallahمطالعه حاضر با گزارش 

های جوجه لمفوسیت در به هتروفیل نسبت و لمفوسیت هتروفیل، درصد

کنگرفرنگی مغایرت دارد. این  گوشتی تیمار شده با پودر و عصاره

دلیل درصد پودر استفاده شده، عصاره هتفاوت تا حدی ممکن است ب

های فعالیت اندام استفاده شده و نیز سایر شرایط آزمایشی باشد.

گیاهان  مؤثرهیر نوع ترکیبات تأثنیز تحت  لنفاوی در شرایط تنش و

یر تأثتواند متغیر باشد. بر این اساس، نتایج متناقضی نیز از دارویی می

عنوان های لنفاوی گزارش شده است. بهگیاهان دارویی بر وزن اندام

 ( و تاج1391مثال، نتایج مطالعه حاضر با گزارش عفتی و همکاران )

یر کنگرفرنگی بر وزن تأثمبنی بر عدم  (1390لدینی و همکاران )ا

خوانی دارد. آزادگان های گوشتی همهای لنفاوی در جوجهاندام نسبی

( نیز گزارش کردند که استفاده از گیاه چویر 1391و همکاران )

های لنفاوی در بلدرچین ژاپنی یری در افزایش وزن نسبی اندامتأث

ررسی بدر ( 1389عطار و همکاران )هاشمی نداشت.

های گوشتی تأثیر سیر بر عملکرد و پاسخ ایمنی هومورال در جوجه

یر تیمارهای تأثتحت  طحال و بورس هایوزن اندام گزارش کردند که

 (2007) و همکاران Dongآزمایشی و جنس قرار نگرفت. در مقابل، 

 نسبی افزایش وزن باعث یونجه، عصاره ساوینپلیبیان کردند که 

 (2000و همکاران ) Gauشود. می فابرسیوس رسبو و تیموس ،طحال

نیز گزارش کردند که مصرف گیاهان دارویی منجر به افزایش وزن 

های لنفاوی مانند تیموس، طحال و بورس فابریسیوس در اندام

( گزارش کردند 2000) و همکاران Stoveشوند. می گوشتی هایجوجه

دار وزن عنیکه اکراتوکسین و عصاره کنگرفرنگی سبب افزایش م

( گزارش 1999ن )و همکارا Cosentinoشود. های لنفاوی میاندام

ساکاریدهای استخراج شده از تعدادی از گیاهان در پلیکردند که 

 بورس ،نظیر طحال، تیموسلنفاوی هایی تحریک رشد اندام

ی هاهای ایمنی اندامسلول یتچنین افزایش فعالفابریسیوس و هم

ها دخالت داشته و ژها و ماکروفافوسیتمل ،Tی هانظیر سلول فوق

شوند. نتایج مطالعه باعث افزایش پاسخ ایمنی هومورال و سلولی می

در بلدرچین ماده با نتایج  حاضر در خصوص افزایش وزن نسبی کبد

( 2006) و همکاران Kul ( و2010) Banerjee(، 1389کالتی )صنوبر

خوانی ( هم2011همکاران )و  Khalighمطابقت داشت، اما با نتایج 

تر و نیز بیش وزن دلیلماده به هایکه در بلدرچین رسدمی نظربه ندارد.

تری نسبت به جنس نر داشته باشند. سنگین کبد تخمدان، زیاد فعالیت

    باشد.های زرده دلیل تولید پروتئینهتواند بیمکبد در این رابطه  نقش

پودر کنگرفرنگی به  %3 داد که افزودننشان  حاضر مطالعه نتایج       

 IgMو  IgTهای بادیآنتی دار مقادیرمنجر به افزایش معنیجیره پایه 

 چنین،هم شود.می SRBC به ایمنی سیستم روزگی( 42) در پاسخ ثانویه

 .شودمی های سفیدگلبول کل تعداد افزایش سبب کنگرفرنگی % 3 پودر

بادی علیه گلبول قرمز گوسفندی ر آنتییری بر مقادیر تیتتأثجنس 

 پودر کنگرفرنگی %3های سفید نداشت. تیمار و نیز تعداد کل گلبول

هتروفیل به لمفوسیت را در مقایسه با سایر تیمارها  نسبت ترینکم

های آزمایشی یر جیرهتأثهای لنفاوی تحت اندام داشت. وزن نسبی

داری نس ماده افزایش معنیقرار نداشتند، ولی وزن نسبی کبد در ج

فرنگی پودر کنگر %3های مذکور، افزودن را نشان داد. با توجه به یافته

 ژاپنی موثر باشد. بلدرچین در هومورال ایمنی سیستم تقویت در تواندمی
 

  منابع
 .1391 .،هاشمی، ر و صمدی، ف. ؛امیری، م. ؛آزادگان، ع. .1

( بر نرخ Ferulago angulata) بررسی سطوح مختلف گیاه چویر

های سفید خون در هتروفیل به لنفوسیت و میانگین تعداد گلبول

 صنعتی دانشگاه .ایران دامی علوم کنگره بلدرچین ژاپنی. پنجمین

 .71تا  69 . صفحاتاصفهان



 نی هومورال در جنس نر و ماده بلدرچین ژاپنیایم سیستمبر  Eتاثیر سطوح مختلف کنگرفرنگی و ویتامین            عالمی و همکاران 
 

118 
 

هاشمی، ر. و قاسم  ؛حسنی، س. ؛ صمدی، ف.؛الدینی، م.تاج .2

بر  Eویتامین و  یر سطوح مختلف کنگر فرنگیتأث .1390 نژاد، ع.،

ارشد. دانشگاه نامه کارشناسییانپاگوشتی.  هایجوجه سیستم ایمنی

 علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
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