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مطالعه اثر روشهای واکسیناسیون بیماری نیوکاسل و غنیسازی جیره با پودر رزماری
بر پاسخ ایمنی هومورال در کبک نژاد چوکار
غالمحسین پورقنبری مروست

*1

 .5گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده پیرادامپزشکی ،دانشگاه اردکان ،اردکان ،ایران

دریافت 2 :دیماه 98

پذیرش 1 :شهریورماه 99

چکیده
نیوکاسل یک بیماری بسیار واگیر و کشنده در اکثر گونههای پرندگان از جمله کبک است .روش تجویز واکسن بهعنوان یکک شکا
مهم در مدیریت بیماری مورد نظر است .از سویی ترکیبات موجود در گیاهان بهطور مستقیم و غیر مستقیم بر پاسک هکای ایمنکی اثرگکاار
هستند .در این مطالعه  031قطعه کبک به  25گروه تقسیم شدند و برنامه واکسیناسیون با واکسنهای زنده ( ،B5کلون و السوتا) و واکسن
غیر فعال روغنی بیماری نیوکاسل طیور در سنین  21 ،51 ،8 ،5و  31روزگکی بکه روشهکای اسکپری ،قطکره یشکمی ،یشکامیدنی و روش
تزریقی ،اجرا گردید ،همچنین جیره کبکها تا سن  10روزگی با سه سطح مختلف ( 5/1 ،1/1 ،1درصد) پودر رزماری غنیسکازی گردیکد،
ینگاه در سن  28 ،50و  10روزگی با ونگیری از ورید بالی پرندهها ،سرم ینها جمعیوری شد و یزمایش مهار هماگلوتیناسیون ( )HIبه-
منظور محاسبه عیار پادتن ضد ویروس بیماری نیوکاسل استفاده گردید .گروههای دریافتکننده واکسنهای غیر فعال به همراه واکسنهای
زنده منجر به تولید عیار پادتن به میزان باالتری نسبت به تجویز واکسنهای زنده بهصورت تنهایی گردید ( ،)P>1/11همچنین گکروههکای
دریافتکننده واکسن زنده به روشهای قطره یشمی و اسپری به نسبت گروههای واکسینه شده بکه روش یشکامیدنی قکدرت بیشکتری در
تحریک سیستم ایمنی هومورال را نشان دادند ( .)P>1/11تغایه کبکها با سطوح مختلف پودر رزماری تأثیری بکر سکطح عیکار پکادتن در
گروههای مختلف نداشت .طبق نتایج این مطالعه ،تجویز واکسنهای زنده به روش اسپری و قطکره یشکمی بکه همکراه واکسکن غیکر فعکال
میتواند عیار پادتن باالتری را در گلههای کبک ایجاد کند.
واژههای کلیدی :بیماری نیوکاسل ،کبک ،واکسن ،روش تجویز ،پادتن ،رزماری.

مقدمه
نیوکاسل یک بیماری بسکیار واگیکر و کشکنده اسکت و
اکثر گونههای پرندگان میتوانند درگیر این بیماری شکوند.
عامل ایجاد کننده این بیماری ،از سویههای حاد متعلق بکه
سروتیپ یک پارامیکسوویروسهکای پرنکدگان ()APMV5
است .پارامیکسوویروس های جدا شده از پرندگان بر حسب
تسککتهککای سککرولو یکی و ینالیزهککای فیلو نوتیککک بککه 55
سروتیپ طبقهبندی و از  5تا  55نامگکااری شکدهانکد ( 2و
 .)55نوم این ویروس از  0ن مختلف تشکیل شده است و
در طبقهبندی دیگر بر اساس صوصیات نومی قطعات کد
کننده پروتئین  ،Fاین ویروسها بهکالس  Iو  IIطبقهبندی

شدهاند .ویروس های ککالس  Iاکثکرا در پرنکدگان وحشکی،
پرندهفروشیها ،پرندگان اهلی و انگی یافت شدهاند .اکثکر
سویههای موجود در این گروه دارای حدت کمی هسکتند.
ویروسهای کالس  IIمعموال از گلکههکای طیکور ،پرنکدگان
زینتی و انگی و پرندگان وحشی یبزی جداسازی و به 58
نوتیپ از  XVIIIطبقه بندی شده اند .سویههای موجود در
واکسنهای نیوکاسکل و ویکروسهکای حکاد و بیمکاریزای
نیوکاسل در این گروه قرار گرفتهاند .ویروسهای نیوکاسکل
بر اساس بیمکاریزایکی بکه ویکروسهکای بسکیار بیمکاریزا
(ولو نیک) ،با بیماریزایی متوسط (مزو نیک) ،بکا بیمکاری
زایی بسیار ضعیف (لنتو نیک) و غیر بیماریزا تقسیمبندی
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میشوند (50 ،9 ،8و .)01
مهککمتککرین و مکؤثرترین رویکککرد در مککدیریت بیمککاری
نیوکاسککل ،رعایککت مسککایل بهداشککتی و اجککرای برنامککه
واکسیناسیون است .به طور کلی هکد از انجکام و اجکرای
برنامه واکسیناسیون ،القا پاس ایمنی مناسب و محافظکت-
کننده در مقابل ویروس بیماریزای نیوکاسل است .نتیجکه
حاصل از واکسیناسیون تحت تکأثیر عوامکل مختلفکی قکرار
میگیرد ،از مهمترین ینها میتوان به شا صههای مکرتبط
با واکسن و محتویات ین ،تفاوتهای فردی و گونکهایکی در
گلهها ،سطح پادتنهای مادری ،برنامه واکسیناسیون ،روش
و نحوه تجویز واکسن اشاره کرد ( .)08با اجرای یک برنامکه
واکسیناسیون مناسب ،میتوان به سطوحی از عیکار پکادتن
محافظکتکننککده در برابکر ویککروس بیمکاریزای نیوکاسککل،
دسککت پیککدا کککرد و یکککی از عوامککل مهککم و تأثیرگککاار بککر
پاس های ایمنکی ،روش تجکویز واکسکن اسکت .بکر همکین
اساس بررسی و مقایسه روش های مختلف تجویز واکسنها
امری ضروری به نظر میرسد ( 30 ،21و .)03
گیاهان و فریورده های ینها از طریکق بهبکود وضکعیت
میکروفلککور طبیعککی دسککتگاه گککوارش و اثککرات بیولو یککک
مختلف از جمله واص ینتیاکسیدانی ،تأثیرات مثبت ود
را بر سیستم ایمنی نیز اعمال میکنند (51و  .)31رزمکاری
بهعنوان یک گیاه دارویی و معطکر و طعکمدهنکده شکنا ته
شده است .مهمترین ترکیبات رزماری شامل فالوونوئیکدها،
ترکیبات فنلی مانند کارنوسول ،کارنوسیک اسید ،رزمانول،
کافئیک اسید ،رزمارینیک اسکید و تکریتکرپنهکا هسکتند.
مشتقات فنلی بهعنوان مهمترین ترکیبات ینتیاکسیدان در
این گیاه شنا ته شدهاند ( 55 ،51و  .)31شواهدی مبنکی
بر تأثیر مثبت پودر و اسانس این گیاه بکر سیسکتم ایمنکی
وجود دارد ( ،)50همچنین عنوان شده است که ایکن گیکاه
میتواند موجب بهبود پاس ایمنکی سکلولی و هومکورال در
بیمککاری نیوکاسککل شککود ( 51و  .)59عثمککان و همکککاران
عنوان کردند که پودر رزماری به مقدار  1/1درصد میتواند
تولید پادتن ضد بیماری نیوکاسکل را بهبکود دهکد ،امکا در
غلظت  5درصد این اثکر مثبکت مشکاهده نگردیکد ()28؛ از
سویی در مطالعات متعددی عنوان شده است ککه رزمکاری
اثر مثبتی بر پاس های ایمنی هومورال ندارد ( 31و  .)02با
توجه توسعه و رشکد روزافکزون صکنعت پکرورش کبکک در
مناطق مختلف ،بیماری نیوکاسکل بکهعنکوان یکک بیمکاری
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واگیر و کشنده اهمیکت ویک های در ایکن صکنعت دارد .بکر
اساس شواهد موجود ،اطالعات اندک و گکاهی متنکاق در
ارتباط با صنعت پرورش کبک و به صوص اثکر روشهکای
مختلف واکسیناسیون وهمچنین اضافه کردن پودر رزماری
بهعنوان یک افزودنی به جیکره ،بکر پاسک سیسکتم ایمنکی
هومورال وجود دارد .بر همکین اسکاس در مطالعکه حاضکر،
روش های مختلف تجکویز واکسکنهکای بیمکاری ویروسکی
نیوکاسل و اثر سطوح مختلف پودر رزماری بر پاس ایمنکی
هومورال کبک ن اد یوکار در دوره یغازین بررسی شد.
مواد و روشکار
تعداد  031قطعه جوجه کبک مخلوط یککروزه سکویه
یوکار الکتکوریس در قالکب طکرح کامکل تصکادفی از نکو
فاکتوریل  7*3شامل هفت برنامه مختلف واکسیناسکیون و
سه سطح پودر گیاه رزماری ( 5/1 ،1/1 ،1( ،)Rدرصکد) در
 25تیمار 3 ،تکرار و  51پرنده در هر تککرار در فضکایی در
ابعاد  511*511سانتیمتر برای هر تککرار تقسکیم شکدند.
همه پرندگان در هفته اول زندگی با جیره پایکه حکاوی 20
درصد پروتئین و 2911کیلوکالری انر ی و از هفته دوم بکا
جیرههای یزمایشی حاوی سطوح مختلف پودر رزماری تا 8
هفتگی در قالب  3تیمار مختلف تغایه شدند .ترکیب جیره
در جدول  5درج شده است .در طی ایکن مکدت یو و غکاا
بهصورت یزادانه در ا تیار پرنکدگان قکرار گرفکت .سیسکتم
نوری شامل 23 ،سکاعت روشکنایی و  5سکاعت تکاریکی در
هفتککه اول و از روز  7بککه بعککد 21 ،سککاعت روشککنایی و 0
ساعت تاریکی اعمال شد .درجه حرارت روز اول  31درجکه
سانتیگراد بود و بعد از ین هر هفته  2/1درجه تکا رسکیدن
به دمای  23درجه سانتیگراد کاهش یافت .در این مطالعه
بهمنظور انجام واکسیناسیون واکسن زنده نیوکاسل سکویه
 ،B5واکسککن زنککده نیوکاسککل کلککون سککویه ،IR52Clone.
واکسن زنده نیوکاسل سکویه السکوتا و واکسکن غیکر فعکال
روغنی نیوکاسل طیور (تولید مؤسسه تحقیقکات واکسکن و
سرمسازی رازی) و روشهای قطره یشمی ( ،)Eیشامیدنی
( ،)Dاسپری ( )Sو تزریق ( )INدر ناحیه زیر پوست گردن،
طککی روزهککای  21 ،51 ،8 ،5و  ،31طبککق یککک برنامککه
واکسیناسیون مشخ که در جدول  2یمده است ،استفاده
گردید.
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جدول  -1ترکیب جیره استفاده شده در گروههای مختلف کبک در دوره یغازین
*

تیمارها مختلف

اجزای جیره ()%
ذرت
کنجاله سویا
پودر ماهی
دی کلسیم فسفات
کربنات کلسیم
یربی
دی -ال -متیونین
ال -لیزین
**
مکمل ویتامینی و معدنی
نمک طعام
پودر رزماری

1

3

2

11/8
38/8
0/0
1/8
5/2
2/1
1/2
1/5
5
1/2
1

11/8
38/8
0/0
1/8
5/2
2/1
1/2
1/5
5
1/2
1/1

11/8
38/8
0/0
1/8
5/2
2/1
1/2
1/5
5
1/2
5/1

ترکیبات محاسبه شده
2911
20
5
1/09
1/0
5/13
1/9

انر ی(کیلوکالری/کیلوگرم)
پروتئین ()%
کلسیم ()%
فسفر قابل دسترس ()%
متیونین ()%
لیزین ()%
متیونین +سیتئین ()%

2911
20
5
1/09
1/0
5/13
1/9

2911
20
5
1/09
1/0
5/13
1/9

* :در این مطالعه سه جیره با سطوح مختلف از پودر رزماری در دوره یغازین استفاده گردید.
** :هر کیلوگرم مکمل دو قلوی ویتامینه و معدنی حاوی 5811111 :واحد بینالمللی ویتامین  011111 ،Aواحد بینالمللی ویتامین  3011 ،D3واحد بینالمللی
ویتامین  011 ،Eمیلیگرم ویتامین  301 ،Kمیلیگرم تیامین 5231 ،میلیگرم ریبوفالوین 0111 ،میلیگرم نیاسین 2111 ،میلیگرم پانتوتونیک اسید 011 ،میلیگرم
پیریدوکسین 211 ،میلیگرم فولیک اسید 3 ،میلیگرم کوباالمین 21 ،میلیگرم بیوتین 511 ،میلیگرم ینتیاکسیدان 81111 ،میلیگرم کولین 51111 ،میلیگرم
یهن 21111 ،میلیگرم منگنز 57111 ،میلیگرم روی 2111 ،میلیگرم مس 01 ،میلیگرم سلنیوم 211 ،میلیگرم ید.

جدول  -3برنامه واکسیناسیون ،روشهای تجویز و نو واکسنهای استفاده شده در روزهای مختلف در دروه یغازین جوجههای کبک ن اد یوکار
سن (روز)
1
تیمار

*

روش تجویز و نو
واکسن**

12

8

32

1

3

2

2

2

6

7

1

+

-

-

+

-

-

+

+

3

+

-

-

+

-

-

-

+

2

-

+

-

-

+

-

+

-

2

-

+

-

-

+

-

-

-

2

-

-

+

-

-

+

+

-

6

-

-

+

-

-

+

-

-

7

-

-

-

-

-

-

-

-

22

8

9

12

11

13

12

-

-

+

-

-

-

-

+

-

-

+

-

-

+

-

+

-

-

+

-

-

+

-

-

+

-

+

-

-

+

-

-

-

-

-

در این مطالعه واکسن های زنده و غیرفعال روغنی نیوکاسل در روزهای مختلف و طبق برنامه ارایه شده در این جدول استفاده گردید .قابل ذکر است هر تیمار ،سه جیره
مختلف حاوی سطوح مختلف پودر رزماری را دریافت کرد.
* ،تیمار  :1قطره یشمی  +واکسن غیرفعال ،تیمار  :3قطره یشمی و بدون واکسن غیر فعال ،تیمار  :2یشامیدنی  +واکسن غیر فعال ،تیمار  :2یشامیدنی  +بدون
واکسن غیر فعال ،تیمار  :2اسپری  +واکسن غیر فعال ،تیمار  :6اسپری  +بدون واکسن غیر فعال ،تیمار  :7کنترل (بدون واکسن).
** ،روش تجویز  :1قطره یشمی ( ،)B5روش تجویز :3یشامیدنی ( ،)B5روش تجویز  :2اسپری ( ،)B5روش تجویز  :2قطره یشمی ( ،)B5روش تجویز :2
یشامیدنی ( ،)B5روش تجویز  :6اسپری ( ،)B5روش تجویز  :7تزریقی (واکسن غیر فعال روغنی نیوکاسل) روش تجویز  :8قطره یشمی (کلون) ،روش تجویز :9
یشامیدنی (کلون) ،روش تجویز  :12اسپری (کلون) ،روش تجویز  :11قطره یشمی (السوتا) ،روش تجویز  :13یشامیدنی (السوتا) ،روش تجویز :12اسپری (السوتا).
32

دوره  - 51شماره 5
اثر واکسن نیوکاسل و پودر رزماری در جیره بر ایمنی هومورال کبک

نمونههای ونی در روزهکای  28 ،50و  10بکا کون-
گیری از ورید بالی  1پرنده در هر تکرار جمکعیوری شکد و
با دستگاه سانتریفیو سرم نمونکههکا جداسکازی در دمکای
منفی  21درجه سانتیگراد ذ یره شد .بکهمنظکور بررسکی
عیککار سککرمی پککادتن نیوکاسککل ،یزمککایش ممانعککت از
هماگلوتیناسیون ( )HIبر اسکاس اسکتاندارد Office ( OIE
International des Epizooties or World Organization
 )for Animal Healthانجام گرفت ( .)0برای انجام یزمایش

از میکروپلیککت  90انککهای و ینتکی ن  0واحککدی ویکروس
نیوکاسککل سککا ت شککرکت پسککوک (پسوپاسککل) اس کتفاده
گردید ،همچنین گلبول قرمز  5درصد نیز از تعدادی کبک
کامال سالم ،کنترلشده از نظر بهداشکتی و بکدون دریافکت
هیچگونه واکسن در طی دوره پرورش ا کا گردیکد .کلیکه
یزمککایشهککا در یزمایشککگاه تشککخی بیمککاریهککای طی کور
دانشگاه اردکان انجام گرفت.

اطالعات بهدست یمکده بکا برنامکه  SPSSنسکخه  22و
ینالیز واریکانس یککطرفکه تجزیکه و تحلیکل یمکاری شکد،
همچنین برای مقایسه میانگین گروههای یزمایشی ،یزمکون
یند دامنهای دانکن در سطح احتمکال طکای کمتکر از 1
درصد انجام شد.
نتایج
طبکککق نتکککایج بککهدسکککت یمکککده از یزمکککایش مهکککار
هماگلوتیناسککیون در سککن  50روزگککی ،تیمارهککایی کککه
واکسنها را به روش قطره یشکمی دریافکت ککرده بودنکد،
باالترین میانگین عیار پکادتن ( )3/02±1/70و گکروه هکای
کنترل که هیچ واکسنی دریافت نکرده بودنکد پکایینتکرین
میککانگین عیککار پککادتن ( )2/71±1/7را نشککان دادنککد ،امککا
ا تال یماری معنی دار بین گروههای مختلف یزمایشکی و
گروه کنترل مشاهده نگردید (( .)P<1/11شکل .)5

یار پادتن  12روز ی
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روه های زمای ی
شکل  -1مقایسه تأثیر روشهای مختلف واکسیناسیون و سطوح مختلف پودر رزماری در جیره کبکهای ن اد یوکار بر عیارپادتن ضد ویروس نیوکاسل
بهدست یمده توسط یزمایش مهارهماگلوتیناسیون در  50روزگی( .نتایج بهصورت میانگین  ±انجرا از معیار بیان شده است) .قطره یشمی ( ،)Eاسپری
( ،)Sیشامیدنی ( ،)Dغیرفعال تزریقی ( ،)INپودر رزماری  ،)R5( %1پودر رزماری ،)R2( %1/1پودر رزماری  .)R3( %5/1کنترل (.)C
روه  R5 ،IN ،E :1؛ روه R2 ،IN ،E :3؛ روه R3 ،IN ،E :2؛ روه  R5 ،E :2؛ روه R2 ،E :2؛ روه R3 ،E :6؛ روه R5 ،IN ،D :7؛ روه ،D :8
R2 ،IN؛ روه R3 ،IN ،D :9؛ روه R5 ،D :12؛ روه R2 ،D :11؛ روه R3 ،D :13؛ روه R5 ،IN ،S :12؛ روه R2 ،IN ،S :12؛ روه R3 ،IN ،S :12؛
روه R5 ،S :16؛ روه R2 ،S :17؛ روه R3 ،S :18؛ روه R5 ،C :19؛ روه R2 ،C :32؛ روه .R3 ،C :31

بر اساس نتایج حاصل از یزمایشها در سن  28روزگی،
بیشککترین و کمتککرین میککانگین عیککار پککادتن بککه ترتیککب
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 1/00±1/15و  5/75±1/71بهدست یمد (شکل  .)2طبکق
تحلیلهای یماری ،گکروههکای مختلکف یزمایشکی ا کتال
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یماری معنیدار را نشان دادند ،بهصورتیکه در جوجههکای
دریافتکننده واکسن غیر فعال و جوجههای غیر واکسکینه
با واکسن غیر فعال ،تفاوت یماری معنیدار دیکده شکد ،امکا
روشهککای قطککره یشککمی ،اسککپری و یشککامیدنی ا ککتال

یماری معنیداری را نشان ندادند ،همچنین همه گروههکای
یزمایشی دارای ا تال یماری معنکی دار بکا گکروه کنتکرل
بودند (( .)P>1/11شکل .)2

شکل  -3مقایسه تأثیر روش های مختلف واکسیناسیون و سطوح مختلف پودر رزماری در جیره کبکهای ن اد یوکار بر عیار پادتن ضد ویروس نیوکاسل
بهدست یمده توسط یزمایش مهار هماگلوتیناسیون در  28روزگی( .نتایج بهصورت میانگین  ±انحرا از معیار بیان شده است) .قطره یشمی ( ،)Eاسپری
( ،)Sیشامیدنی ( ،)Dغیر فعال تزریقی ( ،)INپودر رزماری  ،)R1( %1پودر رزماری ،)R3( %1/1پودر رزماری  .)R2( %5/1کنترل (.)C
روه  R5 ،IN ،E :1؛ روه R2 ،IN ،E :3؛ روه R3 ،IN ،E :2؛ روه  R5 ،E :2؛ روه R2 ،E :2؛ روه R3 ،E :6؛ روه R5 ،IN ،D :7؛ روه ،D :8
R2 ،IN؛ روه R3 ،IN ،D :9؛ روه R5 ،D :12؛ روه R2 ،D :11؛ روه R3 ،D :13؛ روه R5 ،IN ،S :12؛ روه R2 ،IN ،S :12؛ روه R3 ،IN ،S :12؛
روه R5 ،S :16؛ روه R2 ،S :17؛ روه R3 ،S :18؛ روه R5 ،C :19؛ روه R2 ،C :32؛ روه .R3 ،C :31

همانطور که در شکل  3مشاهده میشکود ،بکر اسکاس
بررسیهای انجکامگرفتکه در سکن  10روزگکی ،گکروههکای
کنترل فاقد عیار پادتن ضد ویکروس نیوکاسکل بودنکد و در
واقع در یزمایش مهار هماگلوتیناسکیون در همکه گکودههکا
یگلوتیناسیون مشاهده گردید و رسوو گلبکولهکای قرمکز
مشاهده نگردید و با همه تیمارهکای ایکن مطالعکه ا کتال
یماری معنیدار را نشکان دادنکد ،همچنکین میکانگین عیکار
پادتن در تیمارهای دریافکتکننکده واکسکن غیکر فعکال در
مقایسه با گروههایی که واکسن غیر فعکال اسکتفاده نشکده

بود ،بهطکور معنکیداری بیشکتر بکهدسکت یمکد ،همچنکین
تیمارهای دریافتکننده واکسکنهکای زنکده بکه روشهکای
قطره یشمی و اسپری در مقایسه با روش یشکامیدنی ،بکه-
طور معنیدار میانگین عیار پادتن باالتری را نشکان دادنکد.
در مقایسه گروههای مختلف یزمایشی باالترین عیار پکادتن
( 7/50±1/71الککی  )7/17±1/13در تیمارهککای دریافککت-
کننده واکسن غیر فعال و واکسن زنده بکه روش اسکپری و
قطره یشمی مشاهد شد (( )P>1/11شکل .)3
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شکل  -2مقایسه تأثیر روشهای مختلف واکسیناسیون و سطوح مختلف پودر رزماری در جیره کبکهای ن اد یوکار بر عیار پادتن ضد ویروس نیوکاسل
بهدست یمده توسط یزمایش مهار هماگلوتیناسیون در  10روزگی( .نتایج بهصورت میانگین  ±انجرا از معیار بیان شده است) .قطره یشمی ( ،)Eاسپری
( ،)Sیشامیدنی ( ،)Dغیر فعال تزریقی ( ،)INپودر رزماری  ،)R1( %1پودر رزماری ،)R3( %1/1پودر رزماری  .)R2( %5/1کنترل (.)C
روه  R5 ،IN ،E :1؛ روه R2 ،IN ،E :3؛ روه R3 ،IN ،E :2؛ روه  R5 ،E :2؛ روه R2 ،E :2؛ روه R3 ،E :6؛ روه R5 ،IN ،D :7؛ روه ،D :8
R2 ،IN؛ روه R3 ،IN ،D :9؛ روه R5 ،D :12؛ روه R2 ،D :11؛ روه R3 ،D :13؛ روه R5 ،IN ،S :12؛ روه R2 ،IN ،S :12؛ روه R3 ،IN ،S :12؛
روه R5 ،S :16؛ روه R2 ،S :17؛ روه R3 ،S :18؛ روه R5 ،C :19؛ روه R2 ،C :32؛ روه .R3 ،C :31

بر اساس نتایج بکهدسکت یمکده سکطوح مختلکف پکودر
رزماری در این مطالعه ،تأثیری بر میانگین عیکار پکادتن در
سنین  31 ،50و  10روزگی در گروههای یزمایشی نداشکت
و در مقایسه با گروههای کنترل که پودر رزماری در جیکره
ینها اضافه نشده بود تفکاوت یمکاری معنکیداری مشکاهده
نگردید (شکل  2 ،5و.)P<1/11( )3
بحث
بیمککاری ویروسککی نیوکاسککل یکککی از مهککمتککرین
بیماریهای طیور بهلحاظ اقتصادی است .کشورهای فعکال
در زمینه صنعت طیور هزینههکای بسکیار زیکادی را بکرای
پککیشگیککری ،کنتککرل و درمککان بیمککاری نیوکاسککل صککر
میکنند ( .)2با توجه به این که صنعت پکرورش کبکک در
سککالهککای ا یککر رونککق زیککادی داشککته اسککت و از طرفککی
اطالعات بسیار انکدک در ارتبکاط بکا ایکن پرنکده از جملکه
روشهای مختلف واکسیناسیون ،پک وهش حاضکر طراحکی
گردید .در این مطالعکه پرنکدگان در همکه گکروههکا تحکت
شرایط امنیت-زیستی پرورش یافتنکد و بکهصکورت روزانکه
معاینه و بررسی شدند و هیچ یک از گروهها ،عالئم بکالینی
مرتبط با نیوکاسل و دیگر عارضهها و بیمکاریهکا را نشکان
38

ندادند .در هر صکورت در مطالعکاتی بیکان شکده اسکت ککه
اجرای برنامه واکسیناسیون برای مقابله با بیماری نیوکاسل
علککیرغککم تولیککد سککطوحی از پککادتن محافظککت کننککده،
نمککیتوانککد از تکثیککر ،عفونککت و دفککع ویککروس نیوکاسککل
جلوگیری کند و گاهی عالئم فیفی را نشان میدهند ککه
در این مطالعه عالئمی مشاهده نگردید ( 21 ،21 ،1و .)03
همانطور که در شکل  5مشکاهده مکیشکود میکانگین
عیار پادتن در روز  50در گروههای مختلف یزمایشی فاقکد
ا تال یماری معنیدار هستند .در گروههکای کنتکرل ککه
واکسنی دریافت نکرده بودند عیار پادتن بهصکورت عکددی
کمتر بهدست یمد ،اما بهصورت یمکاری ا کتال معنکیدار
نبود؛ علت این امر را میتوان وجود پادتنهکای مکادری در
گککروههککای کنتککرل بیککان کککرد کککه تککا روز  50بقایککای ین
مشککاهده گردیککده اسککت .مطالعککات مختلفککی نیمککه عمککر
پادتنهای مادری طیور در بیماریهکای مختلکف از جملکه
بیماری نیوکاسل را  3الی 51روز گزارش ککردهانکد ،امکا در
ارتباط با بیماری نیوکاسل این زمان حتکی تکا  25الکی 28
روزگی نیز گزارش شده است ( 53 ،5و .)27
بر اساس نتایج حاصل از اندازهگیری عیار پادتن در روز
 28پرورش ،همه گروههای یزمایشی بهطور معنکیدار عیکار
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پادتن باالتری نسبت به گکروه کنتکرل ککه هکیچ واکسکنی
دریافت نکرده بودند را نشان دادند (شکل  .)2همانطور که
بیان شد عیکار پکادتنهکای مکادری در طیکور بکه صکوص
جوجههای گوشتی نهایتا تکا روز  28الکی  31قابکل رؤیکت
هستند و در ایکن مطالعکه نیکز عیکار پکادتن در گکروههکای
کنترل  5/7الی  2مشاهده گردید ( 58 ،5و  .)27در ادامکه
همه گروههایی که واکسن زنده همراه با واکسن غیر فعکال
را دریافت کرده بودنکد در مقایسکه بکا گکروههکای دریافکت
کننده واکسن زنده به تنهکایی ،بکهصکورت معنکیدار عیکار
پادتن باالتری را بهدست یوردند .با توجه به گاشت  58روز
از زمان دریافت واکسن کشته در گروههکای یزمایشکی و بکا
بررسککی نتککایج در ایککن مرحلککه مککیتککوان بککه نقککش مهککم
واکسنهای کشته در توسعه پاس های ایمنی هومورال پکی
برد .یاور روغنی همراه با واکسنهای غیر فعال موجکب یزاد
شدن تدریجی ینتی نهای موجکود در واکسکن و تحریکک
سیستم ایمنی هومورال در زمان طوالنی میشود (،35 ،31
 33و  ،)00همچنین بر اساس یافته های سرولو ی در ایکن
مرحله ،گروههایی که فقط دریافتکننکده واکسکن زنکده از
طریق اسپری ،قطره یشمی و یشکامیدنی بودنکد ،ا کتال
یماری معنیداری را با هم نشکان ندادنکد .در ایکن مطالعکه
واکسنهای استفادهشده در هر نوبت واکسیناسیون یکسان
بود ،اما با روشهای مختلف تجویز گردید ،با توجه بکه ایکن
نکتککه ،اسککتفاده از روشهککای قطککره یشککمی ،اسککپری و
یشامیدنی تا این مرحلکه تکأثیر متفکاوتی بکر پاسک ایمنکی
هومورال نداشتهانکد .در مطالعکهای عنکوان شکده اسکت در
نوبتهای اولیه واکسیناسیون ،پاسک هکای ایمنکی در برابکر
واکسنهای مختلکف یکسکان اسکت ،امکا ممککن اسکت در
نوبتهکای بعکدی و ککاربرد واکسکنهکای یکادیور و حکاوی
سویههای متفاوت ،عیار باالتری را ایجاد کنند ( 25و .)30
با توجه به نتایج عیار پادتن بهدسکت یمکده در انتهکای
مطالعه ( 10روزگی) ،گروههکای کنتکرل فاقکد عیکار پکادتن
قابل مشاهده بود و بر اساس یزمایش  HIبکه صکفر رسکید.
همان طور که توضیح داده شد پادتنهکای انتقکال یافتکه از
مادر به جوجه تکا  31روزگکی قابکل جداسکازی و مشکاهده
هستند و نهایتا تا هفته پنجم بهطور کلی از بین مکیرونکد،
اینگونه به نظر میرسد ککه در مکورد گونکه کبکک هکم از
الگوی مشابهای مانند جوجههای گوشتی پیکروی مکیکنکد
( 5و  ،)53همچنین مانند نتایج روز  ،28در این مرحله نیز

گروههای واکسینه شده با واکسن زنده و واکسن غیر فعال،
در مقایسه با گروههایی که فقط واکسن زنده دریافت کرده
بودند ،بهصورت معنیداری عیکار پکادتن بکاالتری را نشکان
دادند .با توجه به گاشکت حکدود  7هفتکه از زمکان تجکویز
واکسن غیر فعال ،عیار در این گکروههکا بکه سکطوح بکاالیی
رسیدهاند .اصوال استفاده همزمان واکسنهای زنکده و غیکر
فعال در طیور گوشتی نسبت بکه اسکتفاده از واکسکنهکای
زنده ،بکهطکور معنکیداری عیکار پکادتن بکاالتر و محافظکت
بیشتری را در مقابل سویههکای وحشکی ویکروس بیمکاری
نیوکاسل ایجاد میکنند؛ در واقع میتوان عنکوان ککرد ککه
اسککتفاده از واکسککن غیککر فعککال در برنامککه واکسیناسککیون،
سطوح باالیی از پادتن را ایجاد میکنکد و میکزان تکثیکر و
دفع ویکروس را ککاهش مکیدهکد ( 20 ،23 ،25 ،2و ،)05
همچنین گکزارش شکده اسکت ککه واکسیناسکیون گلکه بکا
واکسنهای زنده به تنهایی نمیتوانکد محافظکت الزم را در
برابر بیماری نیوکاسکل ایجکاد کنکد ( Mohammadi .)00و
همکککاران عنککوان کردنککد کککه کککاربرد واکسککنهککای زنککده
نیوکاسل بههمراه واکسنهای غیر فعال نسکبت بکه حکالتی
که واکسن زنده بهصورت تنهایی اسکتفاده مکیشکود ،عیکار
پادتن باالتری را تولید میکنند ( .)20ادجوانها یا یکاورهکا
محرک غیر ا تصاصک ایمنکی ذاتکی و اکتسکابی هسکتند.
افزایش قدرت ایمونو نی واکسنهکای توکسکوئیدی و غیکر
فعال بهعنوان مهمترین فایکده ادجکوانهاسکت .ادجکوانهکا
باعث افزایش ماندگاری ینتکی ن در محکل تزریکق واکسکن
غیر فعال ،میشوند و غلظت ین را برای مدت طوالنیتکری
باال نگه میدارند ،همچنین این ترکیبات با تحریکک تولیکد
سیتوکینهای التهابی ،کمک به تمایز لنفوسکیتهکای  Tو
افکککزایش بیکککان Major histocompatibility ( MHC
 )complexکالس  ،IIباعث تقویت سیستم ایمنی میشوند.
مهمترین وی گی ادجوان ها ،یزاد ککردن تکدریجی ینتک ن
محلول از محل تزریق و افزایش زمان دسترس به ینت ن
است (.)3
در ادامه در مقایسه گروههایی که فقط واکسن زنکده را
به روش اسپری ،قطره یشمی و یشامیدنی دریافکت ککرده
بودند (بدون واکسن غیر فعال) ،ا تال یماری معنکیداری
مشاهده نگردید ،اما عیار پادتن در گروههای واکسینه شکده
با واکسن زنده به همراه واکسن غیکر فعکال بکا هکم تفکاوت
یماری داشتند ،بدینصورت که گروههای واکسینه شکده بکا
39
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روش اسککپری و قطککره یشککمی بکهطککور معنککیداری عیککار
باالتری را نسبت به گروه واکسینه شده به روش یشامیدنی
نشان دادند .دایاری و فی ( )25در مطالعهای روشهای
مختلف تجکویز واکسکنهکای بیمکاری نیوکاسکل در طیکور
گوشتی را مقایسه کردند و در نهایکت گکزارش کردنکد ککه
استفاده واکسنهای زنده بهصورت قطره یشمی بکههمکراه
واکسن غیر فعال و همچنین روش اسپری بههمراه واکسکن
غیر فعال می تواند بهترین پاس های ایمنی را اعمکال کنکد
که با نتایج پ وهش حاضر هم وانی دارد .همچنین در یک
بررسی ،روشهای مختلف واکسیناسکیون بکا واکسکنهکای
زنده السکوتا و موکتسکوار بکه روشهکای قطکره یشکمی و
یشامیدنی بررسی شده و نهایتا عنوان شده است ککه روش
قطره یشمی به نسبت یشامیدنی عیکار پکادتن بکاالتری را
ایجاد میکند ( 21و  .)30در مقایسه روشهای یشکامیدنی،
دا ل نایی و اسپری در طیکور گوشکتی ،روش اسکپری بکه
عنوان مؤثرترین شیوه تجویز واکسنهای زنده اعکالم شکده
است ( .)29به هرحال علیرغکم ایکن ککه در روش اسکپری
عیار باالیی از پادتن تولید مکیشکود ،امکا ایکن روش دارای
مخاطرات اص ود است ( .)22در مطالعه حاضر با توجه
به برنامه واکسیناسیون ،در گکروههکای واکسکینه شکده بکه
روش اسپری عوارضی را نشان ندادند.
مطالعککات مختلفککی عنککوان کککردهانککد کککه روش قطککره
یشمی در مقایسه با روش یشکامیدنی مکؤثرتر اسکت ( 7و
 .)01در روش یشامیدنی عواملی مانند عدم یکنکوا تی در
توزیع و دریافت واکسن ،تخریب ویروس واکسن در دستگاه
گوارش ،تفاوت در تمایل بافتی سویههای واکسن ،بکر عیکار
ینتیبادی تولید شده روش مکؤثر هسکتند ( 25 ،57و .)30
این در حالی است که در روش قطره یشمی عالوه بر ایکن
که هر پرنده یک دوز واکسن دریافت میکند ،غدد هادرین
در پشت یشم نیز تحریک میشکود و منجکر بکه تحریکک
ایمنی موضعی و تولیکد ایمونوگلوبکولینهکای  IgAو IgM
میشود ( 38 ،37 ،32و .)39
در این مطالعه جیره یغکازین شکامل سکه سکطح پکودر
رزماری بهمنظور بررسی تأثیر ین بر پاس ایمنی هومکورال
استفاده گردید .همانطور که در شککل  2 ،5و  3مشکاهده
میشود سطوح مختلف رزماری تأثیری بر نتکایج حاصکل از
تست مهار هماگلوتیناسکیون و عیکار پکادتن ضکد ویکروس
نیوکاسکککل نکککدارد .گیاهکککان از طریکککق تحریکککک تولیکککد
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سیتوکینها ،افزایش فعالیت ماکروفا هکا و لنفوسکیتهکا و
گاها اثرات ضد التهابی سیستم ایمنی را تقویکت مکیکننکد
( .)07در مطالعات مختلفی عنوان شده است ککه اسکتفاده
پودر رزماری با توجه به ترکیباتی نظیر رزمارنیکک اسکید و
 ...موجب بهبود پاس ایمنی سلولی و هومورال در بیمکاری
نیوکاسل مکیشکود ( ،)28 ،59 ،50 ،51از سکوی دیگکر در
مطالعهای مشاهده شده است که پودر رزمکاری بکه همکراه
ویتامین  Eتأثیر جزئی بر بهبود پاس های ایمنی هومکورال
جوجههای گوشکتی دارنکد ،امکا ایکن پاسک هکا بکهصکورت
معنی داری محافظتکننده نیستند ( ،)31همچنین عنکوان
شده است ککه اسکتفاده از غلظکت بکاالی اسکانس روغنکی
رزماری و سیر میتواند موجب افزایش لوکوسیتهای ون
و فعالیت بیگانه واری گردد ،اما تأثیری بر عیار پادتن ضکد
ویروس نیوکاسل ندارد ( .)51در هر صورت ،نتایج مطالعات
متعددی با یافتههای مطالعه حاضکر هکم کوانی دارنکد (،0
 31 ،59 ،51و  .)02از دالیل عدم تأثیر پکودر رزمکاری بکر
ایمنی هومورال میتوان به مواردی از جملکه ،میکزان پکودر
رزماری اسکتفاده شکده ،کیفیکت نامناسکب پکودر رزمکاری،
سالمت پرنده ،وضعیت بهداشتی محل نگکهداری و شکرایط
پرورشی و کیفیت ترکیبات استفاده شده در جیکره ،اشکاره
کرد .قابل ذکر است که تا بکه حکال مطالعکهای مبنکی بکر
کاربرد پودر رزماری در جیره کبک و تأثیرگااری بر ایمنی
هومورال انجام نگرفته است (.)07
در نهایت نتایج پک وهش حاضکر نشکان داد ککه تغایکه
کبک با سطوح مختلف پودر رزماری استفاده شده در ایکن
مطالعه تأثیری بر پاس ایمنی هومورال ندارد و بررسیهای
بیشتری در ایکن مکورد الزم اسکت .طبکق یافتکههکای ایکن
مطالعککه ،روشهککای مختلککف واکسیناسککیون در بیمککاری
نیوکاسل بر پاس ایمنی هومورال تأثیرگاار است .بر همین
اساس استفاده واکسنهای غیر فعال به همراه واکسنهکای
زنده منجر به تولید عیار پادتن به میزان باالتری نسبت بکه
استفاده از واکسنهای زنده بکهصکورت تنهکایی مکیشکوند،
همچنین گروههای دریافکتکننکده واکسکنهکای زنکده بکه
روشهای قطره یشکمی و اسکپری بکه نسکبت گکروههکای
واکسککینه شککده بککه روش یشککامیدنی قککدرت بیشککتری در
تحریک سیستم ایمنی هومورال را دارند و بهطور معنکیدار
عیار پادتن در گروههای واکسینه شده به روشهکای قطکره
یشمی و اسپری باالتر بود .در این مطالعه با افزایش سکن،
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Newcastle is a highly contagious and deadly disease in the bird species, including partridges.
Vaccine administration is one of the most important indicators of disease management. On the other
hand, immune responses could be influenced direct or indirect by different herbal ingredients. In this
study 630 Chukar partridges were divided into 21 groups. Then, live (B1, Clone and Lasota) and
inactivated Newcastle disease vaccines were used at 1, 8, 10, 20 and 35 days of age by spray, eye drop,
drinking and injection methods. The birds were fed with diets containing different levels of rosemary
powder (0.5, 1, 1.5 %) till to 56 days of age as starter diet. blood samples were collected from the wing
vein of the birds at 14, 28 and 56 days of age, and antibody titer was calculated by using
Hemagglutination Inhibition (HI) test. Treatments that were vaccinated with live and inactivated
vaccines, demonstrated higher antibody production compared to live vaccines alone (P<0.05). Also,
groups receiving live vaccines by eye drop and spray methods showed more potency in stimulating the
humoral immune system than those vaccinated by drinking (P<0.05). Feeding partridges with different
levels of rosemary powder had no effect on the level of antibody in different groups. According to the
results of this study, the higher antibody titer could be produced by using live vaccines through the
spray and eye drop approaches in combination with the inactivated vaccine than drinking water.
Keywords: Newcastle disease, partridge, vaccine, administration route, antibody, rosemary
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