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Thymus)آویشنترکیبمطالعه اثر vulgaris) نجبویهورباد(Melissa officinalis)

دست آمده از هخونی بتیتربر تغییرات هیستومورفومتري بورس فابریسیوس و 
هاي گوشتیجوجهدرنیوکاسلواکسن 

ایرانتبریز،می،اسالآزاددانشگاهتبریز،واحددامپزشکی،دانشکده:آهنگريسیدمجتبی مسلمی

ایران تبریز،اسالمی،آزاددانشگاهتبریز،واحددامپزشکی،دانشکدهپایه،علومگروه:*سیدسجاد حجازي

1395تیر: تاریخ پذیرش1395فروردین: تاریخ دریافت

چکیده
بررسی اثرات بادرنجبویه و آویشن بر سیستم ایمنی این تحقیق در ادامه مطالعات گذشته طراحی شده است با این تفاوت که 

قطعه جوجه گوشتی یک روزه از نژاد تجاري راس 40در این مطالعه تعداد . روش هیستولوژي براي اولین بار مطرح شده استطیور به
پرندگان در . ار اضافه گردیدگرم در کیلوگرم به جیره غذایی در گروه تیم5ترکیب پودر آویشن و بادرنجبویه به میزان . تهیه شد308

طور تصادفی جهت انجام آزمایش هماگلوتیناسیونهبادي علیه بیماري نیوکاسل بروزگی از لحاظ میزان تیترآنتی42و 24، 10روزهاي 
(HI)هاي ادهنتایج د. آمیزي شدندهاي پارافینی با روش هماتوکسیلین و ائوزین رنگها بعد از تهیه بلوكنمونه. گیري شدندخون

داري در دوره آغازین اختالف معنیHI دست آمده از آنالیزآزمایشهنتایج ب. انجام پذیرفتT-TEST هیستولوژي با روش آنالیز آماري
شاهدداري بین دو گروه در دوره رشد و دوره پایانی اختالف معنیHI در نتایج. <P)05/0(و تیمار وجود نداشتشاهدبین دو گروه 

ضخامت بافت پوششی، تعداد سلول در دست آمده از آنالیز پارامترهاي هیستومورفومتري اندازههنتایج ب>P).05/0(ود داشتو تیمار وج
دست آمده از هاز نتایج ب>P).05/0(و تیمار بودشاهدداي بین دو گروه قشر فولیکول و تعداد سلول درمدوالي فولیکول، اختالف معنی

هاي تواند باعث افزایش تراکم سلولرسد که اثر ترکیب آویشن و بادرنجبویه مینظر میهفابریسیوس چنین ببخش تغییرات بافتی بورس 
.شودشاهدهاي بورس فابریسیوس در گروه تیمار در مقایسه با گروه در نواحی قشر و مدوالي فولیکولB لنفوسیت

خونی،هیستومورفومتريآویشن، بادرنجبویه، بورس فابریسیوس، تیتر:کلمات کلیدي

sajjad.hejazi@iaut.ac.ir : پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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مقدمه
ازجلوگیريخاطربهایمنیسیستمبهبودطیورپرورشدر
توانندمیمختلففاکتورهاي. استمهمبسیارعفونیهايبیماري

عفونیواکسیناسیون،شکست:شوند، مانندایمنینقصباعث
واستعمالایمنیسیستمکنندهتضعیفهايبیماريلهوسیبهشدن

حلراهیکایمنیهايمحركمصرف،هابیوتیکآنتیرستناد
هايبیماريبههاآنحساسیتکاهشوحیواناتایمنیبهبود
هاست در سراسرجهاناز این رو قرن). Liu،1999(استعفونی

.شوداستفاده میبدنایمنیسیستمتقویتدارویی براياز گیاهان
توانند عملکردمیها،هاي آنبعضی گیاهان دارویی و عصاره

تر تحقیقات گیاهان داروییبیش.سیستم ایمنی را افزایش دهند
ها بر سیستم ایمنی بدن متمرکزروي ارزیابی جامع تاثیرات آن

در سالیان اخیر تکمیل). Mader ،2006و Zentek(شده است
ها براي تحریک رشد،جیره با گیاهان داروئی یا مواد مؤثره آن

هاي طیور بررسی شدهو مقاومت در برابر بیماريافزایش ایمنی 
نظیرواسطه داشتن ترکیبات مؤثريبهداروئیگیاهانبرخی.است
داراي... ها وفرار، آلکالوئیدها، لکتینهايروغنوترپونیدهاها،فنل

اکسیدانیدهنده هضم و خاصیت آنتیاثرات ضدمیکروبی، بهبود
فزایش ایمنی طیور در نهایتها و ادارند که با کنترل بیماري

وGhalyanchi langeroudi (شودمنجر به بهبود رشد پرنده می
آویشن یکی از گیاهان دارویی با خاستگاه). 2008همکاران، 

اکسیدانی ودلیل خاصیت آنتیتر بهاي است که بیشمدیترانه
ترین ترکیباتمهم.باشدضدباکتریایی مورد توجه میخصوصیات

خاصیتاین ترکیبات داراي .استکارواکرول و تیمول ،آویشن
فعالیتبادرنجبویه.)Vicent،2002(باشندمیقوياکسیدانیآنتی
اسید).2012،همکارانوOndrejovic(داردقوياکسیدانآنتی

رزماریک و اسیدکافئیک موجود در گیاه بادرنجبویه خواص
ها از طریقاکسیداننتیآ).Gardiner،2000(دارنداکسیدانیآنتی

تضعیفازمانعاکسیداتیوهايتنشعلیهبدندفاعیسیستمتقویت
نتایج این مطالعه). Bendich،1993(شوندمیبدنایمنیسیستم

سزایی در چرخه اقتصادي صنعت طیور داشتههتواند ارزش بمی
این تحقیق در ادامه مطالعات گذشته طراحی شده است با. باشد
ایمنیسیستمبرفاوت که بررسی اثرات بادرنجبویه و آویشنتاین

.استشدهمطرحهیستولوژيروشهطیور ب

هاشمواد و رو
جوجه گوشتی یک روزه از قطعه40تعداد در این مطالعه 

براي این کار از یک سالن فارم . تهیه شد308نژاد تجاري راس 

تان تبریز در گوشتی مربوط به بخش خصوصی واقع در شهرس
که از لحاظ شرایط جغرافیایی و زیست محیطی 1394سال 

الن پرورشی پس س. تمام وسعت آن یکسان بود استفاده گردید
از شسته شدن با آب فشار قوي، ضدعفونی گشته و سپس تمام 

ها پوشانیده شده و براي به صفر ها، درب و پنجرهمحفظه
از فرمالدئید گازدهی رساندن بار میکروبی محیط، سرانجام با گ

درجه 32ها در روز اول حدود درجه حرارت سالن. گردید
ازاي هر سه روز یک درجه در نظر گرفته شد که بهگرادسانتی

درجه 21دوره پرورش به 27که در روز کاهش یافته تا این
رسید و این درجه تا آخر دوره پرورش براي همه گرادسانتی
جراي این مطالعه برنامه نوري از مخلوط در ا. ها ثابت ماندگروه

طول روز و نوردهی مصنوعی در طول شب استفاده درطبیعینور
غذایی و دهنده جیرهها از لحاظ اجزاي تشکیلتمام جوجه. شد

طور دان بهجهت آنالیزچنین ازها و همیک از آنهرمصرفمقدار
چیزيماندهنده دان مشابه هتغذیه شدند اجزاي تشکیلیکسان

تا عملی استفاده شدشود،میرایج کشور استفادههايجیرهدرکه
هاي گوشتی میسر بودن و استفاده از این تحقیق را در فارم

طبق پروتکل ابالغی اداره دامپزشکی کشور و با تغییراتی . سازد
کرد اعمال هاي پرورش ایجاب میکه منطقه جغرافیایی سالن

ها علیه چهار بیماري نیوکاسل، بدین منظور جوجه. گردید
.گامبورو، برونشیت و آنفلوانزا واکسینه شدند

تایی درنظر 20تکرار 2ها در قالب نمونه: نحوه القاء تیمار
آویشن پودرترکیبپرورشیدورهابتدايازتیمارگروهبه.شدگرفته

افه جیره غذایی اضگرم در کیلوگرم به5میزان و بادرنجبویه به
گوشتی روزهیکجوجهقطعه40تعداد).گرم5/2یکهراز(گردید

روز پرورش یافته و 42مدتدر سیستم بستر و به308نژاد راس 
24، 10پرندگان در روزهاي . آزمایش قرار گرفتندوبررسیتحت

هبنیوکاسلبیماريعلیهباديتیترآنتیمیزانلحاظازروزگی42و
خوننمونهسیسی1-2جوجههراز.شدندريگیخونتصادفیطور
گیرياندازهوHI)(هماگلوتیناسیونآزمایشانجامجهتوشداخذ

.ارجاع شد) پاستور(آزمایشگاه تخصصی طیوربهتامایمنوگلوبین
این آزمایش در قالب طرح کامالً: آماري تیتر خونیآنالیز

GLMرویهازاستفادهباشدهآوريجمعاطالعات.شداجراتصادفی

مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفت و SASافزار آماري با نرم
محمدي (شدآزمودهدانکنايچنددامنهآزمونوسیلهبههامیانگین

ايچنددامنهآزمونوسیلههبتیمارهامیانگین).1393همکاران،و
قراربررسیمورددرصد5سطحدرداريمعنیوشدآزمودهدانکن
فابریسیوس بورسساختاربطنی،محوطهکالبدگشاییازبعد.گرفت
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%10بافرفرمالینازاستفادهبااز بدن جدا شد وکاملطوربه
آزمایشگاه شناسی بههاي بافتجهت تهیه نمونهشد وتثبیت

از شده بعددادهبرشهاينمونه.گردیدارسالهیستوتکنیک
شده بای پارافینهايبلوكنیک،هیستوتکآمادهمراحلانجام
هماتوکسیلین و برش داده شدند و با روشمیکرون5قطر

میکروسکپ نوري نیکونو زیرهآمیزي شدرنگ(H&E)ائوزین
200Eclipseمدل( E،گرفتندقراربررسیمورد)ژاپنکشورساخت  .

با استفاده از میکروسکپ موتیک مجهز به یک قطعه 
لنز شیئی با کادر . ها شمارش شدندسلول،شیئیچشمی و لنز 

3251با برابرسطحیدرمیکرومتر65×50ابعادبهمانندمستطیلی
هایی که در داخل کادر هسته سلول.میکرومتر مربع انجام شد

هایی که با اضالع باال و راست تقاطع داشتند شمارش نآبوده و 
.رسی قرار گرفتنماي مختلف مورد بر5در هر مقطع . ندگردید

Mean±SEصورت ها بهداده: آنالیز آماري هیستولوژي

-Tها از روش آنالیز آماري بیان شد و براي تجزیه و تحلیل داده

TEST13افزارتوسط نرمSPSS جهت مقایسه وجود اختالف
برايP>05/0مقدار. شده استفاده شدتیمار وشاهدگروهدوبین

.شدگرفتهنظردرهاگروهبینبودندارمعنیسطحتعیین

نتایج
دورهدرHIآزمایشواریانسآنالیزبهمربوطنتایج

تیتر خونی ازمدهآدستهباعدادمیانگین):روزگی1-10(آغازین
HIآویشنترکیبیتیمارگروهدروواحد14/4±143/0شاهدگروهدر

اختالفآمدهدستهباعداد.دآمدستهبواحد4±182/0بادرنجیویهو
).1شکل(و تیمار وجود نداشتشاهدهايگروهبینداريمعنی

دست آمده همیانگین اعداد ب): روزگی11-24(در دوره رشد 
واحد و در گروه 43/3±173/0در گروه شاهد HIاز تیتر خونی 

در . واحد بود14/4±143/0تیمار ترکیبی بادرنجیویه و آویشن 
اي تیمار با هداري بین گروهمده اختالف معنیدست آهاعداد ب

).1شکل()>05/0P(گروه شاهد وجود داشت 
دست آمده همیانگین اعداد ب:)روزگی24-42(پایانیدورهدر

واحد و در گروه 86/3±143/0در گروه شاهد HIاز تیتر خونی 
واحد محاسبه 57/4±147/0تیمار ترکیبی بادرنجیویه و آویشن 

هاي تیمار با شاهد اختالف بین گروهآمدهدستهباعداددر.گردید
هدر مقایسه اعداد ب).1شکل)(>05/0P(داشت وجودداريمعنی

ها در دوره رشد و دوره پایانیمقطع سنی گروه3دست آمده در
).1شکل()>05/0P(داشتندآغازیندورهباداريمعنیاختالف

دوره 3در طول ) HIواحد رقت (تیتر حاصل از ویروس واکسن نیوکاسل ازMean ±SEین انحراف خطاي نمودار مقایسه میانگ: 1شکل
=P()40((n>05/0(باشدها میدار میانگین بین گروهدهنده اختالف معنیحروف متفاوت نشانab(رشد و پایانی-آغازین

20(فابریسیوسبورسپوششیبافتضخامتبراثر
گروه شاهد میانگین اندازه ضخامت دربورسهاينمونه:)روزگی

میکرومتر بود و در گروه تیمار شده 2/14±727/0پوششیبافت
. میکرون محاسبه شد8/16±757/0با آویشن و بادرنجبویه 

استگروهدوبیندارمعنیاختالفگرنشانآمدهدستهاعداد ب
)05/0P< ()1جدول.(

فابریسیوسفولیکول بورسدر قشرسلولعدادتبراثر
گروه شاهد میانگین تعداد هاي بورس درنمونه):روزگی20(

عدد 7/7±949/0ها در محور طولی از قطر قشر فولیکول سلول
میکرومتر مربع بود و در گروه تیمار شده با آویشن و 3251در 

مده دست آهاعداد ب. عدد محاسبه شد5/13±637/0بادرنجبویه 
).1جدول()>05/0P(بین دو گروه است دارمعنیاختالفگرنشان

بورسفولیکولمدواليدرسلولتعدادبراثر
گروه شاهد هاي بورس درنمونه):روزگی20(فابریسیوس 

ها در محور طولی از قطر مدوالي فولیکول میانگین تعداد سلول
و در گروه میکرومتر مربع بود 3251عدد در 593/0±2/17

عدد محاسبه 3/22±651/0تیمار شده با آویشن و بادرنجبویه 
دار بین دو گروه گر اختالف معنیدست آمده نشانهاعداد ب. شد

).1جدول()>05/0P(است 
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)روزگی20(مقایسه میانگین پارامترهاي هیستومورفومتري بورس فابریسیوس در گروه هاي شاهد  و تیمار: 1جدول
گروه تیمارشاهدروه گمتغیرها

a757/0±8/16 b 2/14±727/0)میکرومتر (اندازه ضخامت بافت پوششی

7/7a637/0±5/13b±949/0)میکرومتر مربع3251سطح با در(تعداد سلول در قشر فولیکول 

2/17a651/0±3/22b±593/0)میکرومتر مربع3251سطح با در(تعداد سلول درمدوالي فولیکول

ab05/0(باشدها میدار میانگین بین گروهدهنده اختالف معنینشاندر هر ردیفروف متفاوتح<p(

40(فابریسیوسبورسپوششیبافتضخامت
روزگی میانگین 40هاي بورس در گروه شاهد نمونه):روزگی

میکرومتر بود و در 1/11±605/0اندازه ضخامت بافت پوششی 
میکرون 5/15±453/0ویشن و بادرنجبویه گروه تیمار شده با آ

دار بین گر اختالف معنیدست آمده نشانهاعداد ب. محاسبه شد
).2جدول)(>05/0P(دو گروه است 

40(تعدادسلول در قشر فولیکول بورس فابریسیوس
روزگی میانگین 40هاي بورس در گروه شاهد نمونه):روزگی

2/5±291/0قطر قشر فولیکول ها در محور طولی از تعداد سلول
میکرومتر مربع بود و در گروه تیمار شده با 3251عدد در 

دستهاعداد ب. عدد محاسبه شد6/6±34/0آویشن و بادرنجبویه 

)>05/0P(استگروهدوبیندارمعنیاختالفگرنشانآمده
).2جدول(

تعداد سلول در مدوالي فولیکول بورس فابریسیوس
روزگی 40هاي بورس در گروه شاهد نمونه):یروزگ40(

میانگین تعداد سلول ها در محور طولی از قطر مدوالي فولیکول  
بود و در گروه تیمار میکرومتر مربع3251عدد در 49/0±2/15

. عدد محاسبه شد9/17±45/0شده با آویشن و بادرنجبویه 
دار بین دو گروه است گر اختالف معنیدست آمده نشانهاعداد ب

)05/0P<()2جدول.(

)روزگی40(مقایسه میانگین پارامترهاي هیستومورفومتري بورس فابریسیوس در گروه هاي نرمال  و تیمار: 2جدول
گروه تیمارشاهدگروهمتغیرها

a605/0±1/11b453/0±5/15)میکرومتر (اندازه ضخامت بافت پوششی
a291/0±2/5b34/0±6/6)میکرومتر مربع3251سطح با در(ولتعداد سلول در قشر فولیک

a49/0±2/15b45/0±9/17)میکرومتر مربع3251سطح با در(تعداد سلول درمدوالي فولیکول
ab 05/0(باشددار میانگین بین گروه ها مینشان دهنده اختالف معنیدر هر ردیف حروف متفاوت<p.(

بورسبافتهايالمنمونهمقایسهدر:بافتینتایج
روزگی با 20فابریسیوس گروه  تیمار آویشن و بادرنجبویه در 

بافت پوششی . ساختاري سلولی دیده شدتغییراتآن،شاهدگروه
ها از ضخامت سلولی در گروه تیمار در نواحی رأسی چین

که در مقایسه با نمونه گروه طوريهب. چشمگیري برخوردار بود
.هد با افزایش چشمگیري در ضخامت آن برخوردار شده استشا

هاي پوششی تمایز نیافته در گروه هاي مکعبی سلولسلولتراکم
آمیزي هماتوکسیلین رسید که با رنگنظرهبچشمگیربسیارتیمار

صورت اسیدوفیلی شدید قابل هها بائوزین سیتوپالسم این سلول
فابریسیوس گروه شاهد از ها در بورس این سلول.مشاهده بود

تعداد. پذیري ضعیفی برخوردار بودتر و با خاصیت رنگتعداد کم
هاي لنفاوي بورس هاي بخش قشر و مدوالي فولیکولسلول

روزگی از تراکم سلولی 20فابریسیوس در گروه تیمار در 
بررسی در . رسیدمینظر هباالتري نسبت به گروه نرمال آن ب

روزگی، 40در شاهدریسیوس در گروه هاي بورس فابنمونه
با . ساختارهاي قشر، مدوال و الیه تمایز نیافته قابل تشخیص بود

هاي لنفوسیتی قشر و این تفاوت که در این سن تراکم سلول
روزگی از تراکم 20در شاهدمدوالي بورس نسبت به گروه 

هاي بخش با کاهش تراکم سلول.تري برخوردار شده بودپائین
هاي اي از سلولقاعدهها ساختار توده بیي فولیکولمدوال

هایی محتوي مواد اسیدوفیلی در مرکز رتیکولر با وزیکول
در بررسی .مدوالي بورس فابریسیوس قابل مشاهده بودند

روزگی تمامی 40ي گروه تیمار آویشن و بادرنجبویه در هانمونه
فته قابل هاي الیه تمایز نیاساختارهاي قشر و مدوالي سلول

هاي قشر در این مقطع از سن تراکم سلول. تشخیص بودند
تر روزگی بیش40درشاهدها نسبت به گروه مدوالي فولیکول

هاي تمایز نیافته و تراکم پذیري سلولفعالیت رنگ. نظر رسیدهب
هاي گروه تیمار ها در نمونهتر نواحی از فولیکولها در بیشآن
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اي از قاعدهاي توده بیدر گروه مداخله.رسیدنظر میهتر ببیش
تري نسبت به هاي رتیکولري در تجمعات کانونی بیشسلول

اندازه . گروه شاهد و با تظاهر اسیدوفیلی شدیدتري دیده شدند

ها در بررسی بورس فابریسیوس گروه تیمار بافت پوششی چین
.رسیدنظر میهتري ببا ضخامت بیششاهدنسبت به گروه 

در شاهدفابریسیوس گروهنماي میکروسکوپی از فولیکول بورس: 2شکل
اي بافت پوششی استوانه-1، )400×نماییبزرگH&Eآمیزيرنگ(روزگی20

بخش مدوالي ندول- 3،بخش قشر ندول-2،مطبقشبه

نماي میکروسکوپی از فولیکول بورس فابریسیوس گروه : 3شکل
بافت -1،)400×نماییبزرگH&Eآمیزينگر(روزگی20سن قبل ، تیمار

بخش مدوالي ندول-3،خش قشر ندولب-2،اي شبه مطبقپوششی استوانه

،نماي میکروسکوپی از فولیکول بورس فابریسیوس گروه شاهد: 4شکل
بخش قشر - 1، )400×نماییبزرگH&Eآمیزيرنگ(روزگی40سن قبل از 

توده بی - *،هاي تمایز نیافتهالیه پوششی سلول-3،بخش مدوالي ندول-2،ندول
هاي رتیکولراي از  سلولقاعده

،گروه تیمارفابریسیوسبورسازفولیکولمیکروسکوپینماي:5شکل
بافت پوششی -1،)400×نماییبزرگH&Eآمیزيرنگ(روزگی40ازقبلسن

الیه-4،بخش مدوالي ندول-3،بخش قشر ندول-2،اي شبه مطبقاستوانه
هاي رتیکولراي از  سلولتوده  بی قاعده- 4،پوششی تمایز نیافته

بحث
اي استوانهفابریسیوس از نوعهاي بورسبافت پوششی چین

اتصال هر فولیکول نواحیدرپوششیبافتاین.باشدمیمطبقشبه
اي لنفاوي به آن تغییر شکل داده و به بافت پوششی استوانه

تلیوم وابسته به فولیکول نام اپیهشود که ببدیل میساده ت
در داخل بافت همبند زیر بافت پوششی تعداد شودخوانده می

اي از الیه. هاي لنفاوي با مراکز زایگر وجود داردزیادي فولیکول
هاي پوششی تمایز نیافته از جنس مکعبی ساده با سلول

پوشاند میسیتوپالسمی قرمز رنک، اطراف منطقه مرکزي را
دست آمده این مطالعه، وضعیت هاز نتایج ب).1385رضائیان،(

باها معموالًاین سلول. هاي پوششی الیه تمایز نیافته بودسلول
منشاء پوششی و از جنس مکعبی ساده با سیتوپالسمی قرمز 

هاي پوشش تمایز نیافته در مقطع سلول. رنگ مشاهده شدند

و تیمار بین تمامی قشر و شاهدهاي روزگی در گروه20سنی 
40ها در مقطع سنی مدوال قابل مشاهده بودند این سلول

تري مشاهده پذیري کمبا خاصیت رنگشاهدروزگی در گروه 
ها با شدند، این درحالی است که در گروه تیمار این سلول

پذیري باالیی دیده شدند و در برخی از نواحی به خاصیت رنگ
ا مطبق آرایش یافته بودند که دلیلی بر اثر فرم مکعبی ساده ت

ها فعال بودن متابولیسم این سلولآویشن و بادرنجبویه برترکیب
از دیگر تغییراتی که در بخش نتایج بدست آمد .تواند باشدمی

هاي هاي پوششی بورس بود که تعداد ردیفافزایش تعداد سلول
مشاهده شاهدا گروه تیمار در مقایسه بگروهدربرابرچندینبهآن

گر اثر ترکیب آویشن و بادرنجبویه در تواند نشانشد که می
. هاي بورس فابریسیوس باشدبهبود کیفیت بافت پوششی چین

Beezholdهاي اند که رشد فولیکولدریافته) 1985(و همکاران
لنفاوي در بورس فابریسیوس وابسته به فعال بودن اپیتلیوم 
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ساختار میکروسکوپی و میکروسکوپ .ا استهوابسته به فولیکول
الکترونی اپیتلیوم پوشاننده پلیکاهاي بورس فابریسیوس طیور 

4روزگی جنینی و دیگري در 18در دو مطالعه مجزا یکی در 
دست آمده در این هنتایج ب. هفتگی پس از تولد انجام شده است

دهدیدر این بافت در این دو مرحله نشان مرااختالفاتیپژوهش
)Davenport وAllen ،1995.(دست آمده از بخش هاز نتایج ب

فابریسیوس در این مطالعه چنین هاي بورسفولیکولمورفومتري
رسد که اثر ترکیب آویشن و بادرنجبویه در گروه تیمار نظر میهب

هاي لنفوسیتی موجود داري در تعداد سلولباعث افزایش معنی
گر افزایش ولیکول داشته که نشاندر نواحی قشر و مدوالي ف

بر . باشدفابریسیوس نسبت به تحریک ایمنی میکیفیت بورس
تیمار روي ضخامت الیه پوششی گروهدرترکیبایناساسهمین

بورس نیز بررسی شد که با افزایش ضخامت پوششی همراه بود 
هاي این مطالعهالیه پوششی از دیگر یافتهدرهاسلولافزایشاین
هاي فیزیولوژیک بورس لنفوسیتتحلیلطیدر.گرددمیسوبمح

روند و قسمت اپیتلیالی مدوال کورتکس از بین میبخش مدوال و
).Sugimura ،1976و Hashimoto(شود تر میمشخص

بادي بر علیه ویروس دست آمده از تیتر آنتیهنتایج ب
ویشن و نظر رسید که اثر ترکیب آهچنین ب) HI(نیوکاسل 

داري در تیتر تواند افزایش معنیبادرنجبویه در گروه تیمار می
.بادي بر علیه ویروس نیوکاسل ایجاد نمایدآنتی

Nobakht اثرات استفاده از سطوح ) 2012(و همکاران
بر عملکرد، صفات تخم، بادرنجبویهداروییگیاهمختلف

ی مرغان هاي ایمنپارامترهاي بیوشیمیایی خون و سلول
، 5/0، 0گذار را بررسی کردند که در این آزمایش از سطوح تخم

درصد بادرنجبویه استفاده شد و نتایج نشان داد که 2و 5/1، 1
داري بر پارامترهاي سطوح مختلف این گیاه باعث تأثیر معنی

هر فولیکول به . عملکرد، صفات تخمی و پارامترهاي خونی شد
هر دو این . ال قابل تقسیم استدو قسمت مهم کورتکس و مدو

حفرات کهاستتلیالرتیکولراپیهايسلولازايشبکهدارايقسمت
تلیال اپی- شبکه رتیکولو.شوندمیپرلنفاويهايسلولباشبکهاین

تلیال کورتکس اپی- وسیله پرده بازال از شبکه رتیکولرهمدوال ب
تلیال اي منشاء اپیتلیال مدوال داراپیرتیکولرشبکه.شودمیجدا

Ackerman(استمزانشیمیمنشاءدارايکورتکسرتیکولرشبکهو

هاي ها، سلولدر طی تمایز لنفوبالست. )Knouff،1959و 
اند به تلیالی تمایز نیافته که در مرکز فولیکول واقع شدهاپی

هاي که مشخصات سلولشوندمیتبدیلشکلايستارههايسلول
ها در مدوال یک شبکه ظریف را این سلول. درتیکولر را دارن

. )1977و همکاران، Firth(دهندتشکیل می

توان بیان کرد که اثرات مصرف در مجموع چنین می
تواند در ارتقاء کیفیت یکی از ترکیب آویشن و بادرنجبویه می

) بورس فابریسیوس(ترین اعضا سیستم ایمنی بدن طیور مهم
سزائی داشته باشد و گله تحت کنترل با این هنقش مستقیم و ب

.مکمل از نظر ایمنی در سطح باالیی قرار داشته باشند
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