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نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی

بررزی تغییرات تیتر آنتیبادی علیه بیماری نیوکازل و آنفلوانزا در زرده تخممرغ در
دوره انکوبازیون و تاًثیر آن بر تکثیر داخل تخممرری ویروسها
15
لیال علیزاده ارزی* ،1عارف هوشیاری ،1علی آمقی رودزری ،1ابوالفضل رنی ئی ،2بهبود جعفری ،3ابوالفضل جعفری
ثالث4

 -1بخش تحقیق و توسعه ،موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی( ،)AREEOکر .
 -2گروه بیماریهای طیور ،دانشکده ی دامپزشکی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه.
-3گروه میکروبیولوژی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اهر ،اهر.
 -4گروه میکروبیولوژی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کازرون،کازرون.
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چکیده
آنتیبادیهای مادری از طریق زرده تخممرغ جذب شده و وارد گردش خون جوجه میشوند .ایمنی پاسیو کسب شده از آنتیبادی مادری در
جوجه میتواند اترات عوامل عفونی را کاهش داده یا از بروز بیماریهای بالینی جلوگیری کند .بیماری نیوکاسل و آنفلوانزا از بیماریهای بسیار
مهم و واگیر در پرندگان هستند که خسارات اقتصادی زیادی به صنعت طیور وارد میکنند .تست ممانعت از هماگلوتیناسیون یکی از تستهای
رایج و عمومی برای تشخی

تیتر آنتی بادی علیه ویرو

نیوکاسل و آنفلوانزا در پرندگان است .در بررسی حاضر در سه مرحله مقادیر تیتر

آنتی بادی علیه بیماری نیوکاسل و آنفلوانزا در سرم مرغ مادر ،زرده تخممرغ و جوجه یک روزه به روش تست ممانعت از هماگلوتیناسیون
اندازهگیری گردید .در این بررسی در سه دوره متوالی تیتر آنتیبادی نیوکاسل و آنفلوانزا در سرم مرغ مادر اندازهگیری و با مقادیر آن در زرده
تخممرغ حاصل از همان گله مقایسه گردید .مقادیر تیتر این آنتیبادیها در زرده تخممرغ در دوره انکوباسیون در روزهای اول ،سوم ،ششم ،نهم،
چهاردهم و هیجدهم اندازهگیری شد .همچنین این مقادیر با تیتر آنتیبادی در سرم جوجه یک روزه همان گروه تخممرغها مقایسه گردید .در
قسمتی از بررسی با تزریق ویرو های نیوکاسل و آنفلوانزا در حفره آالنتوئیک تخممرغ جنیندار مقادیر تست  EID50در تخممرغهای دارای
آنتیبادی نیوکاسل و آنفلوانزا با مقادیر آن در تخممرغهای فاقد آنتیبادیهای مذکور ( )SPFمقایسه گردید .بررسی آماری نتایج نشان داد که
مقادیر آنتیبادی نیوکاسل و آنفلوانزا در سرم خون مادر تفاوت معنیداری با مقادیر این آنتیبادی در زرده تخممرغ این گله ندارد (.)P˃0.05
نتایج اندازهگیری مقادیر آنتی بادی نیوکاسل و آنفلوانزا در دوره انکوباسیون نشان داد که مقدار این آنتیبادی در مدت انکوباسیون در روزهای
مختلا و همچنین بین مقادیر آنها در زرده و سرم جوجه یک روزه تفاوت معنیداری وجود ندارد ( .)P˃0.05بنابراین میتوان با اندازهگیری
آنتیبادی در زرده تخممرغ ،تیتر آنتیبادی را در سرم گله مادر و سرم جوجه حاصل از این تخممرغها تخمین زد .نتایج تست  EID50نشان داد
که  EID50ویرو
مورد ویرو

نیوکاسل ،حاصل از تزریق آن به تخممرغ  SPFنسبت به تزریق آن به تخممرغ دارای آنتیبادی باالتر بوده ( )P<0.05ولی در

آنفلوانزا تفاوت معنیداری بین مقادیر  EID50در تخممرغ  SPFو تخممرغ دارای آنتیبادی وجود ندارد ( .)P˃0.05لذا در مورد

نیوکاسل جهت انجام تست مذکور بهتر است از تخممرغ  SPFاستفاده گردد.

واژگان کلیدی :آنتیبادی ،زرده تخم ،ویرو

آنفلوانزای پرندگان ،ویرو

* پست الکترونیک نویسنده مسئول مکاتبهleilaalizadeharsi@gmail.com :
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لیلی علیزاده ارسی و همکاران

و پیشننگیری از ویننرو هننای آنفلننوانزا محسننوب مننیشننود

مقدمه
وینرو

بنه تیناهننای  B ،Aو

طیننننور محسننننوب مننننیشننننود .عامننننل آن تیننننا 1

 Cبنننر مبننننای آنتنننیژنهنننای داخلنننی نوکلئنننوپروتئین و

پارامیکسوویرو

پرنندگان منی باشند و بنال بنر  211گوننه

پننروتئین منناتریکس تقسننیم مننیشننود ( .)1ویننرو هننای

پرنده را آلوده منی کنند ( .)12وینرو هنای نیوکاسنل را بنر

آنفلنننوانزای تینننا  Aبنننر مبننننای  11پنننروتئین سنننطحی

اسننا

بیمنناریزایننی شننان در ماکیننان بننه سننه گننروه

همننناگلوتینین ( )Hو  11نورآمینینننداز ( )Nبنننه تحنننت

ولوژنیننک ،مزوژنیننک و لنتوژنیننک تقسننیمبننندی مننیکنننند

تیننناهنننایی تقسنننیم منننیشنننوند ( .)2بنننا توجنننه بنننه

( .)13عفوننننت وینننرو

نیوکاسنننل از فنننرم فنننوو العننناده

بیمننناریزاینننی ،اینننن وینننرو هنننا را بنننه دو گنننروه بنننا

کشنننده تننا حالننت بنندون عالئننم متغیننر مننیباشنند ( .)12از

بیمنناریزایننی بنناال ( )HPAIو بیمنناریزایننی کننم ()LPAI

و

آنفلنوانزا منیباشند .وینرو

تقسننیمبننندی مننیکنننند ( .)3ویننرو

هننای  H7و H5

اسننتراتژیهننای مختلننا بننرای کنناهش انتشننار ویننرو

کنتننرل خسننارتهننای اقتصننادی آن اسننتفاده شننده اسننت.

 H9N2کنه یکنی از تحنت تینا هنای شنایع طبقنه

بیمنناری رکننر شننده اسننت ( .)14البتننه بنندیهی اسننت کننه

 LPAIمحسننوب مننیشننود ،در بسننیاری از مننناطق دنیننا از

هننیس برنامننه واکسیناسننیونی نمننیتواننند جننایگزین برنامننه

جملننه در آسننیا و خاورمیانننه گننزارش شننده اسننت (.)5

امنیت زیسنتی و رعاینت اصنول بهداشنتی در سنط منزارع

آنفلننوانزای تحننت تیننا  H9N2یکننی از تحننت

قلمداد شود .در اینران از واکسنن هنای زننده و کشنته بنرای

آنفلننوانزا اسننت کننه در ایننران بننومی

کنتننرل بیمنناری نیوکاسننل اسننتفاده مننیشننود .بهتننرین

مننیباشنند و مسننبب خسننارات زیننادی در صنننعت طیننور

روش تشننخی

بیمنناری ،جداسننازی و شناسننایی عامننل

کشور می باشد .اینن تحنت تینا قابلینت انتقنال بنه انسنان

منننیباشننند .تسنننتهنننای سنننرمی ابزارهنننای مفیننندی در

ویرو

ویننرو

تینناهننای ویننرو

را نیننز دارد و بننه عنننوان یننک پنناتوژن زئونننوز محسننوب
مننیشننود ( .)6ویننرو

 H9N2جننز ویننرو هننایی بننا

تشننخی

عفونننت مننیباشننند .از ایننن تسننتهننا در سننط

وسننیعی بننرای تشننخی

عفونننت در گلننههننای طیننور

بیمنناریزایننی پننائین محسننوب مننیشننود کننه منجننر بننه

اسننتفاده مننیشننود .تسننت مهننار هماگلوتیناسننیون ()HI

بیمنناریهننای تنفسننی ،کنناهش تولینند تخننممننرغ ،اسننهال و

رایج ترین تسنتی اسنت کنه از آن بنرای ردینابی پاسن هنای

سننندرمهننای کلیننوی مننیشننوند .البتننه بیمنناریزایننی ایننن

ایمنننی در پرننندههننای آلننوده اسننتفاده مننیشننود (.)12

ویننرو هننا متنناًتر از عوامننل دیگننری مانننند سننن ،گونننه،

ایمنننی مننادری در طیننور از طریننق تخننممننرغ بننه جوجننه

شرایط محیطنی و مندیریتی و سنایر عفوننت هنای همزمنان

منتقننل مننیشننود و ایمونوگلوبننولینهننای ناشننی از بیمنناری

 H9N2پتانسننیل بننازآرایی بننا

ینننا واکسیناسنننیون در زرده جمنننع منننیشنننوند کنننه

آنفلننوانزا را دارد (.)1 ،11

آنتننیبننادیهننای موجننود ،جوجننه را تننا منندتی بعنند از تولنند

لننذا یکننی از ویننرو هننایی محسننوب مننیشننود کننه تننوان

محافظننت مننیکننند کننه ایننن منندت بسننتگی بننه عیننار

ایجننناد پانننندمی را بنننه صنننورت بنننالقوه دارا منننیباشننند.

آنتنننیبنننادی منننورد نظنننر دارد .بنننا تعینننین مقنننادیر

واکسیناسننیون اسننتراتژی م نؤتر و اقتصننادی جهننت کنتننرل

آنتی بادی های زرده ی تخنم منرغ منی تنوان مراحنل بیمناری

نیننز مننیباشنند ( .)7ویننرو

سننایر تحننت تینناهننای ویننرو
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عوامل اصنلی وینرو هنای  HPAIمحسنوب منی شنوند(.)4

واکسیناسننیون بننه عنننوان تنهننا گزینننه ایمننن در کنتننرل
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وینرو

آنفلننوانزا جننز خننانواده ارتومیکسننوویریده و جنننس

( .)11نیوکاسننل یکننی از مهننمتننرین بیمنناریهننای صنننعت

بررسی تغییرات تیتر آنتیبادی بر علیه ...

در گلننههننا را بررسننی و ارزیننابی نمننود .از ایننن رو مطالعننات

شنروع انکوباسننیون تعنداد  21عنندد تخنممننرغ از هنر گننروه

و بررسنننیهنننای فراواننننی جهنننت جنننایگزینی اسنننتفاده از

جهت انجام تست بنهصنورت تصنادفی برداشنته شند و بعند

تسننتهننای زرده بجننای سننرم انجننام یافتننه اسننت (.)15،16

از جداسنننازی زرده تیتنننر  HIآنتنننیبنننادی نیوکاسنننل و

امروزه با توجه بنه اهمینت واکسیناسنیون گلنه هنا خصوصنا

آنفلننوانزا اننندازهگیننری شنند .تخننممننرغهننا در دسننتگاه

در یننکروزگننی در واحنندهای جوجننهکشننی ،چنانچننه ایننن

جوجننهکشننی در دمننای  37درجننه سننانتیگراد و رطوبننت

تکنیننک و فرمننولهننا و تفنناوتهننای مقننادیر آنتننیبننادی در

 65درصد بنا چنرخش اتوماتینک هنر سنه سناعت ینک بنار

سننرم و زردهی تخننممننرغ بننهدسننت بیاینند مننیتننوان بننا

انکوبننه گردیدننند .در طننول دوره انکوباسننیون در روزهننای

کمتننرین هزینننه نسننبت بننه تعیننین زمننان واکسیناسننیون و

سننوم ،ششننم ،نهننم ،چهنناردهم و هیجنندهم تعننداد  21عنندد

انجننام اقنندامات پیشننگیرانه قبننل از درآمنندن جوجننه اقنندام

تخم مرغ برای روزهنای رکنر شنده از دسنتگاه جوجنه کشنی

نمود .ایمنی منادری بایند بتوانند جوجنه را قبنل از دریافنت

برداشننت شنند و بننه سننردخانه منتقننل گردینند .بعنند از 24

اولننین واکسننن محافظننت نماینند ،آنتننیبننادی در جوجننه

ساعت تخم مرغ هنا بنه آزمایشنگاه منتقنل و زرده آنهنا جندا

یکننروزه ارتبنناط مسننتقیم بننا سننط آنتننیبننادی مننادر دارد

گردیند .بنرای انجننام تسنت  HIابتندا در داخننل ینک تننرف

( .)17لنننذا تخمنننین آنتنننیبنننادی موجنننود در جوجنننهی

ننناودانی مقننداری محلننول  PBSریختننه سننپس بننا اسننتفاده

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی

یکروزه منی توانند ارزینابی مینزان حفناتتی علینه بیمناری

از سننرسننمپلر هشننت کانالننه در داخننل گننودههننای سننتون

خاصی را راحتتنر کنند ،بندین صنورت کنه بنا رسنیدن بنه

افقننی میکننروپلیننت  Vشننکل از شننماره  1تننا شننماره 12

الگننوی تغییننرات و ارتبنناط سننط آنتننیبننادی مننادر ،زردهی

مقدار  51میکرولیتر از محلنول ریختنه و از نموننه سنرم هنا

تخم منرغ و جوجنه و همچننین احتمنال تغیینرات در طنول

 51میکرولیتننر در گننودههننای سننتون اول ریختننه و بننه

دورهی انکوباسننیون مننیتننوان پننیشبینننی دوره حفاتننت و

صننورت سننریال رقننتسننازی انجننام گردینند ،تننا گننودهی

نمنود .از طرفنی

شماره  51 ،12میکرولیتنر بینرون ریختنه شند ،بنا اسنتفاده
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و بننا هنندف

از شیکر لولنه ای ،آنتنی ژن واحنددار را شنیک کنرده سنپس

و جداسننازی ویننرو هننا و همچنننین تکثیننر و

آنتی ژن شیک شنده را در داخنل ینک تنرف نناودانی دیگنر

بررسی جهنت تولیند اننواع واکسنن هنای زننده و غیرفعنال،

ریختنننه بنننه مقننندار 51میکرولیتنننر از آنتنننیژن واحنننددار

اهمیت ارزیابی آنتنیبنادیهنای زردهی تخنممنرغ را بیشنتر

نیوکاسل یا آنفلوانزای تهینه شنده بنه گنودههنای شنمارهی

میکند.

 1تا  12اضنافه کنرده و درپنوش میکروپلینت گذاشنته شند

همچنین اولنین زمنان واکسنن را مشنخ

اسننتفاده از تخننممننرغ بننرای تکثیننر ویننرو
تشننخی

و به مندت ینک دقیقنه بنر روی شنیکر مکنانیکی قنرار داده

مواد و روشها
در این بررسنی تعنداد  311عندد تخنم منرغ بهداشنتی گلنه
مننادر تخننمگننذار نننژاد الیننن واقننع در شهرسننتان ملکننان
مرغننداری فتحننی تهیننه گردینند و تعننداد  311تخننممننرغ
 SPFوارداتننی از شننرکت  VENKYSکشننور هننند تهیننه
گردینند .بعنند از تهیننه تخننممننرغهننا از گلننه مننادر ،قبننل از

ینا بنه آرامنی میکروپلیننت را بنه طنور دوراننی در دو جهننت
تکننان داده و پننس از آن بننه منندت  31دقیقننه در دمننای
 25درجننه سننانتیگراد قننرار داده ،بعنند از  31دقیقننه بننه
تمامی گنودههنا  51میکرولیتنر گلبنول قرمنز شسنته شنده
 1درصد اضافه گردیند .میکروپلینت بنه مندت  15تانینه بنر
روی شیکر مکانیکی نهناده ینا بنه آرامنی میکروپلینت را بنه
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منندت  45دقیقننه در دمننای  25درجننه سننانتیگراد گذاشننته

همینطنور انندازهگینری مقنادیر تیتنر آنتنیبنادی آنفلنوانزا

شنند و پننس از گذشننت زمننان فننوو گننودی کننه ریننزش

در سننه دوره متننوالی در زرده تخننممننرغ توسننط تسننت HI

داشننت قرائننت گردینند .بننرای آنننالیز آمنناری از نننرم افننزار

انجام گرفنت کنه نتنایج سنه دوره در نمنودار  4تنا  6آمنده

 SPSSنسننخه  21اسننتفاده گردینند .دادههننای بدسننت آمننده

است .اندازهگیری مقنادیر تیتنر آنتنیبنادی آنفلنوانزا در سنه

توسننط تسننتهننای  ANOVAو Tukeyمننورد تحلیننل و

هفتنننه متنننوالی در سنننرم خنننون گلنننه منننادر و زرده

تجزیننه آمنناری قننرار گرفتننند .نتننایج ب نهصننورت میننانگین و

تخننممننرغهننای

حاصننل از همننان گلننه توسننط تسننت HI

انحننراف معیننار ( )Mean ± SDنشننان داده شنند ،در تمننام

انجام گرفت کنه نتنایج سنه دوره در نمنودار  7آمنده اسنت.

موارد  p>1/15معنیدار تلقی گردید.

همچنننین اننندازهگینری مقننادیر تیتننر آنتنیبننادی نیوکاسننل
در سننه هفتننه متننوالی در سننرم خننون گلننه مننادر و زرده
تخننممننرغهننای

نتایج
اننندازهگیننری مقننادیر تیتننر آنتننیبننادی نیوکاسننل در سننه

حاصننل از همننان گلننه توسننط تسننت HI

انجام گرفت که نتایج سه دوره در نمودار  1آمده است.
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طننور دورانننی در دو جهننت تکننان داده و بعنند از آن بننه

گرفننت کننه نتننایج سننه دوره در نمننودار 1تننا  3آمننده اسننت.

دوره متننوالی در زرده تخننممننرغ توسننط تسننت  HIانجننام
جلد /1شماره /1پائیز و زمستان 1931

نمودار  -1نتایج تیتر آنتی بادی نیوکازل  -دوره اول (از گله  41هفته)

بررسی تغییرات تیتر آنتیبادی بر علیه ...

11

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی

نمودار  -2نتایج  HIنتایج تیتر آنتیبادی نیوکازل  -دوره دوم (از گله  44هفته)

جلد /1شماره /1پائیز و زمستان 1931

نمودار  -3نتایج  HIنتایج تیتر آنتیبادی نیوکازل  -دوره زوم (از گله  47هفته)

.
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نمودار  -5نتایج تیتر آنتیبادی آنفلوانزا  -دوره دوم (از گله  44هفته)
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نمودار  -4نتایج تیتر آنتیبادی آنفلوانزا  -دوره اول (از گله  41هفته)

بررسی تغییرات تیتر آنتیبادی بر علیه ...

21

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی

نمودار  -7نتایج تیتر آنتیبادی آنفلوانزا در زرم خون و زرده تخممرغ
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نمودار  -6نتایج تیتر آنتیبادی آنفلوانزا  -دوره زوم (از گله  47هفته)
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نیوکاسننل بننا اسننتفاده از تخننممننرغ  SPFو  Localنشننان

ندارد ( .) P<0.05لنذا بنا توجنه بنه نتنایج حاصنل منیتنوان

داد کنننه مینننانگین آن در تخنننممنننرغ ) SPF (Log1010و

بننا اننندازهگیننری مقننادیر آنتننیبننادی نیوکاسننل در زرده در

مینننانگین آن در تخنننممنننرغ ) Local (Log102/9اسنننت.

طننننول دوره انکوباسننننیون مقننننادیر احتمننننالی آن را در

آنفلننوانزا بننا

جوجه هنای حاصنل تخمنین زد و قبنل از در آمندن جوجنه

اسنننتفاده از تخنننممنننرغ  SPFو  Localنشنننان داد کنننه

از تخننممننرغ در واحنندهننای جوجننهکشننی مننیتننوان بننا

میننانگین آن در تخننممننرغ ) SPF (Log107/9و میننانگین

اننندازهگیننری آنتننیبننادی نیوکاسننل ضننمن تخمننین مقننادیر

آن در تخممرغ ) Local (Log105/9است.

آن در سننرم جوجننههننا نسننبت بننه بننرآورد وضننعیت ایمنننی

مقایسننه مقننادیر تسننت  EID50بننرای ویننرو

جوجننههننا و برنامننهریننزی بننرای برنامننه واکسیناسننیون

بحث و نتیجهگیری
بررسننی آمنناری میننانگین تیتننر آنتننیبننادی نیوکاسننل
در روزهننای مختلننا دوره انکوباسننیون در سننه دوره نشننان
داد که مقنادیر اینن آنتنی بنادی در طنول دوره انکوباسنیون
تغییننرات معنننیداری ندارننند ( . )P<0.05نتننایج بررسننی در
سننه دوره ارزیننابی روننند مشننابهی را نشننان داد و همچنننین
مقایسننه میننانگین تیتننر آنتننیبننادی نیوکاسننل در زرده و
سرم جوجه هنای حاصنل نشنان منیدهند کنه بنین مقنادیر

روزهننننای اول جوجننننه اقنننندام الزم را بننننه عمننننل آورد.
همچنننین بررسننی آمنناری میننانگین تیتننر آنتننیبننادی
آنفلننوانزا در روزهننای مختلننا دوره انکوباسننیون در سننه
دوره نشننان داد کننه مقننادیر ایننن آنتننیبننادی در طننول دوره
انکوباسنننیون تغیینننرات معننننیداری نننندارد (. )P<0.05
نتایج بررسنی در سنه دوره ارزینابی رونند مشنابهی را نشنان
داد و همچنین مقایسنه مینانگین تیتنر آنتنیبنادی آنفلنوانزا
در زرده و سننرم جوجننههننای حاصننل نشننان مننیدهنند کننه
بننین مقننادیر ایننن آنتننیبننادی در زرده و سننرم تفنناوت

جلد /1شماره /1پائیز و زمستان 1931

مقایسنننه مقنننادیر تسنننت  EID50بنننرای ویننننرو

ایننن آنتننیبننادی در زرده و سنرم تفنناوت معنننیداری وجننود

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی

نمودار  -8نتایج تیتر آنتیبادی نیوکازل در زرم خون و زرده تخممرغ

بررسی تغییرات تیتر آنتیبادی بر علیه ...

معنی داری وجود نندارد ( .)P<0.05لنذا بنا توجنه بنه نتنایج

ویننرو

حاصل میتوان با انندازهگینری مقنادیر آنتنیبنادی آنفلنوانزا

گننردد .بررسننی و مقایسننه آمنناری میننانگین مقنندار EID50

در زرده در طننول دوره انکوباسننیون مقننادیر احتمننالی آن

ویننرو

آنفلننوانزا در تخننممننرغ  SPFتفنناوت معنننیداری بننا

را در جوجننههننای حاصننل تخمننین زد و قبننل از در آمنندن

میننننانگین آن در تخننننممننننرغ  Localننننندارد (.)P<0.05

جوجه از تخممرغ در واحندهنای جوجنهکشنی منیتنوان بنا

ایمننننی منننادری جوجنننه را در اواینننل زنننندگی محافظنننت

اندازهگیری آنتنی بنادی آنفلنوانزا ضنمن تخمنین مقنادیر آن

مننینماینند و مقننادیر آنتننیبننادی زرده فنناکتور مهننم ایمنننی

در سننرم جوجننههننا نسننبت بننه بننرآورد وضننعیت ایمنننی

جوجه یک روزه است .بننابراین بنا تعینین تیتنر آنتنیبنادی

جوجننههننا و برنامننهریننزی بننرای برنامننه واکسیناسننیون

مننادری مننیتننوان زمننان اولننین واکسیناسننیون جوجننه را

روزهننای اول جوجننه اقنندام الزم را بننه عمننل آورد .بررسننی

تخمنین زد .خننونگیننری از پرننندگان و جداسننازی سننرم آن

و مقایسننه آمنناری میننانگین تیتننر آنتننیبننادی آنفلننوانزا در

بننرای مونیتورینننن انننواع بیمنناریهننا یننک روش مرسننوم

سننرم خننون و زرده تخننممننرغ در طننول سننه هفتننه متننوالی

مننیباشنند ولننی مطالعننات زیننادی انجننام یافت نه کننه نشننان

نشان میدهند کنه مقنادیر اینن آنتنیبنادی در سنرم و زرده

منننیدهننند ارتبننناط خنننوب و مسنننتقیمی بنننین مقنننادیر

تخننممننرغ تغییننرات معنننیداری ننندارد ( .)P<0.05لننذا بننا

آنتننیبننادی در سننرم و زرده تخننممننرغ مننادر وجننود دارد.

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی

توجننه بننه نتننایج حاصننل مننیتننوان بننا اننندازهگیننری مقننادیر

بنابراین اسنتفاده از تیتنر آنتنی بنادی زرده بنه عننوان روش

آنتننیبننادی آنفلننوانزا در زرده ،مقننادیر احتمننالی آن را در

جننایگزینی بننرای نمونننه سننرم مطننرش گردیننده اسننت.

سننرم خننون گلننه مننادر و یننا بننالعکس تخمننین زد و بننا

جستجوی آنتی بنادی هنای وینژه عوامنل بیمناریزای طینور

اندازهگیری آنتنیبنادی آنفلنوانزا در زرده منیتنوان وضنعیت

در زرده و مقایسننه آن بننا سننرم خننون توسننط محققننین

ایمنننی گلننه مننادر را ارزیننابی نمننود .بررسننی و مقایسننه

مختلنننا انجنننام یافتنننه اسنننت .بنننرای اینننن جسنننتجو از

آماری مینانگین تیتنر آنتنیبنادی نیوکاسنل در سنرم خنون

آزمایشات متنداول از جملنه تسنت  HIو االینزا بنرای اننواع
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و زرده تخممرغ در طنول سنه هفتنه متنوالی نشنان داد کنه

بیمنناریهننا اسننتفاده شننده اسننت ( .)15 ،11در بررسننی

مقادیر این آنتنی بنادی در سنرم و زرده تخنممنرغ تغیینرات

حاضنننر از روش  HIبنننرای تعینننین مقنننادیر آنتنننیبنننادی

معنننیداری ننندارد ( . )P<0.05لننذا بننا توجننه بننه نتننایج

نیوکاسننل و آنفلننوانزا اسننتفاده شنند کننه در حننال حاضننر در

حاصننل مننیتننوان بننا اننندازهگیننری مقننادیر آنتننیبننادی

اکثر آزمایشنگاههنا منورد اسنتفاده قنرار منیگینرد .بنوداد و

نیوکاسننل در زرده ،مقننادیر احتمننالی آن را در سننرم خننون

همکنناران ( )11در سننال  2112در بررسننی خننود تحننت

گلننه مننادر و یننا بننالعکس تخمننین زد و بننا اننندازهگیننری

عنننوان اسننتفاده از آنتننیبننادی زرده بننرای تخمننین سننن

آنتننیبننادی نیوکاسننل در زرده مننیتننوان وضننعیت ایمنننی

مناسننب واکسیناسننیون علیننه بیمنناری بننور

عفننونی بننه

گلننه مننادر را ارزیننابی نمننود .بررسننی و مقایسننه آمنناری

این نتیجنه رسنید کنه تفناوت معننیداری در مقنادیر تیتنر

نیوکاسننل در تخننممننرغ

آنتیبادی زرده و سنرم وجنود نندارد کنه در تحقینق حاضنر

 SPFبن نهصنننورت معننننیداری بیشنننتر از مینننانگین آن در

نیننز نتننایج نشننان داد در مننورد آنتننیبننادی نیوکاسننل و

تخنممنرغ  Localاسنت ( .)P>0.05لنذا بنا توجنه بنه وجننود

آنفلننوانزا تفنناوت معنننیداری بننین مقننادیر آن در سننط

میننانگین مقنندار  EID50ویننرو

آنتننیبننادی در تخننممننرغ لوکننال در ارزیننابی تسننت EID50

نیوکاسننل بهتننر اسننت از تخننممننرغ  SPFاسننتفاده
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سننرم و زرده وجننود ننندارد کننه مطننابق بننا یافتننههننای

جوجننه یننک روزه وجننود دارد و بیننان کردننند مننیتننوان از

محققین فوو میباشد.

تسننت  HIزرده بننه عنننوان روش جننایگزین بننرای نمونننه

بیننک و همکنناران ( )15در سننال  2113در تحقیقننی
کننه تحننت عنننوان ،معتبرسننازی تسننت آنتننیبننادی زرده

خننون در مننرغ مننادر و جوجننه یننکروزه اسننتفاده کننرد کننه
نتایج آن با یافتههای تحقیق حاضر همخوانی دارد.
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بنرای تعیننین تیتنر آنفلننوانزا در ننژاد لگهننورن سنفید انجننام

جینننووانی توسنننی و همکننناران ( )21در سنننال 2115

دادنننند .تیتنننر آنتنننیبنننادی در زرده و سنننرم متعاقنننب

تیتننر آنتننیبننادی مایکوپالسننما را در زرده و سننرم مقایسننه

واکسیناسننیون را ارزیننابی کردننند و نشننان دادننند مقننادیر

کردننند و بننه ایننن نتیجننه رسننیدند کننه بننین مقننادیر

آنتننیبننادی در سننرم در واکسیناسننیون بننا واکسننن زنننده

آنتننیبننادی موجننود در زرده و سننرم تفنناوت معنننیداری

مننیگننردد .بننه ایننن معنننی کننه

وجننود ننندارد و بیننان کردننند کننه ارزیننابی تیتننر آنتننیبننادی

آنتیبنادی در سنرم زودتنر از زرده قابنل ردینابی اسنت .امنا

زرده یننک رهیافننت مناسننب و عملننی بننرای بررسننی شننیوع

در مواردی کنه بیمناری تنازه اتفناو افتناده باشند منیتوانند

عفوننننت مایکوپالسنننما در گلنننه منننادر اسنننت .کنننه عننندم

سننط آنتننیبننادی را در زرده کمتننر نشننان دهنند .امننا در

معنننیدار بننودن نتننایج حاصننل در خصننور آنتننیبننادی

بررسی ما با توجنه بنه واکسیناسنیون برنامنهرینزی شنده در

نیوکاسنننل و آنفلنننوانزا در ارزینننابی زرده و سنننرم مشنننابه

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی

گلننه مننادر ،امکننان خطننا کمتننر وجننود داشننت .در تحقیننق

محققین فوو میباشد.
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آنفلننوانزا زودتننر مشننخ

حاضر نیز اندازهگینری سنط آنتنیبنادی آنفلنوانزا در سنرم

دارل و همکنننننارن ( )21در سنننننال  2116مقنننننادیر

خون جوجه ینک روزه ،منرغ منادر و زرده انجنام یافنت کنه

آنتننیبننادی آنفلننوانزای طیننور را در زرده و سننرم بررسننی

بیننانگر عنندم تفنناوت سننط معنننیدار در بننین مقننادیر

کردننند .آنهننا در بررسننی خننود سننط آنتننیبننادی سننرم و

آنتننیبننادی زرده و سننرم خننون آنهننا بننود .و از طرفننی بننه

زرده را در هفتننههننای مختلننا متعاقننب ایجنناد عفونننت بننا

علنننت عننندم تغیینننرات سنننط آنتنننیبنننادی در طنننول

ویننرو

آنفلننوانزای پرننندگان سننویه  H6N2اننندازهگیننری

انکوباسننیون ،نتننایج تحقیننق اخیننر بیننانگر ایننن اسننت کننه

کردند و بنه اینن نتیجنه رسنیدند کنه آنتنیبنادی در سنرم

سننط آنتننیبننادی در زرده قبننل از انکوباسننیون و سننط

نسننبت بننه زرده زودتننر تنناهر شننده و پیننک آن در سننرم

آنتنننیبنننادی در جوجنننه ینننک روزه حاصنننل از همنننان

بیشننتر بننوده و بننه منندت طننوالنی در مقننادیر بنناال حفنن

تخننممننرغهننا تفنناوت معنننیداری ننندارد و بننا اطمینننان

میشود.

مننیتننوان سننط آنتننیبننادی جوجننههننا را بننا اننندازهگیننری

امننا در تحقیننق حاضننر مشننخ

شنند کننه آنتننیبننادی

سنننط آنتنننیبنننادی زرده تخمنننین زد .سنننانن ژون و

آنفلننوانزا در سننرم مننرغ مننادر تخننمگننذار بننا مقننادیر آن در

همکنناران ( )13در سننال  2113در تحقیقننی کننه تحننت

زرده تفنناوت معنننیداری ننندارد کننه احتمنناالً دلیننل آن ایننن

عنننوان روش غیننر مسننتقیم بننرای تعیننین تیتننر آنتننیبننادی

اسننت کننه زمننان نمونننه بننرداری بعنند از بننه او رسننیدن

نیوکاسل در جوجهها بنهوسنیله تیتنر کنردن آنتنیبنادیهنا

پاس ایمننی بنه واکسناسنیون بنوده اسنت و چنانچنه قبنل

در زرده تخم مرغ انجام دادنند بنه اینن نتیجنه رسنیدند کنه

از این زمنان نموننهبنرداری انجنام منیشند احتمناال مقنادیر

همبستگی مثبنت بنین تیتنر آنتنیبنادی نیوکاسنل در زرده

آنتیبادی در سنرم منرغ منادر تخنمگنذار و زرده تخنممنرغ

و سننرم مننرغ مننادر و همچنننین بننین تیتننر زرده و سننرم

معنیدار منیشند .بننابراین زمنان واکسیناسنیون گلنه منادر

... بررسی تغییرات تیتر آنتیبادی بر علیه
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در میننانگین تیتننر آنتننیبننادی در سننرم و زرده در سننه دوره

و فاصننله نمونننهبننرداری از آن و همچنننین نننوع واکسننن

.متوالی باشد

اسننتفاده شننده از جهننت زنننده یننا غیننر فعننال بننودن آن

آنننالیز نتننایج تحقیننق حاضننر نشننان مننیدهنند کننه در

مننیتواننند منجننر بننه اخننتالف در یافتننههننای محققننین

مواقعی کنه دسترسنی بنه گلنه منادر جهنت گنرفتن نموننه

 از ایننن رو در تفسننیر نتننایج در نظننر گننرفتن.مختلننا شننود

 مننیتننوان جهننت تعیننین عیننار،خننون و سننرم وجننود ننندارد

برنامننه واکسیناسننیون مننیتواننند نحننوه نتیجننهگیننری را

آنتی بادی نیوکاسنل و آنفلنوانزا در گلنه بجنای نموننه سنرم

 بننا عنایننت بننر اینکننه گلننه مننادر مننورد.کننامالً تغییننر دهنند

از زرده تخم منرغ همنان گلنه اسنتفاده کنرد و همچننین بنا

اسننتفاده در ایننن بررسننی از واکسننن دوگانننه غیننر فعننال

ًاننندازهگیننری مقننادیر آنتننیبننادی نیوکاسننل در زرده دقیق نا

 روز قبننل35 روغنننی نیوکاسننل و آنفلننوانزای طیننور حنندود

مننیتننوان میننزان ایننن آنتننیبننادی را در سننرم جوجننه یننک

از شروع نمونه برداری اسنتفاده کنرده بنود لنذا اینن فاصنله

 در صننننعت.روزه حاصنننل از همنننان گلنننه تخمنننین زد

زمنانی باعنند شنند کنه تیتننر ایننن دو آنتنیبننادی در سننرم و

واکسنننسننازی و جداسننازی ویننرو هننا جهننت بررسننی

متعاقب آن در زرده به پینک برسند و اینن پینک بنه خناطر

نیوکاسننل بهتننر اسننت از تخننممننرغ

عفونننتزایننی ویننرو

استفاده از واکسنن روغننی بنرای مندتی در او حفن شند

. استفاده گرددSPF

و این می تواند دلینل اصنلی عندم وجنود اخنتالف معننیدار
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Summary
Maternal antibodies are transferred from hens to their offWinter through the egg yolk where the antibody is absorbed and
enters the circulatory system. Passive immunity via maternal antibodies can lessen the effects of clinical diseases in chicks or
prevent the incidence of them. Haemagglutination inhibition (HI) test is one of the popular assays for detection of Newcastle disease
virus (NDV) and Avian influenza virus (AIV) infections. Newcastle disease and avian influenza disease are very important
contagious infections which causes vast economic losses to poultry industry. In this study, antibody titres against NDV and AIV
measured in serum of breeders, egg yolk, and day old chicks by HI method. NDV and AIV antibodies compared in serum of
breeders and egg yolk of the flock. Level of antibodies in the first, third, 6 th, 9th, 14th, and 18th days of incubation measured and
compared. These values compared with antibody levels of day old chicks. In another experiment, NDV and AIV injected to eggs
via allantoic cavity of eggs. EID50 test was used to compare the eggs with NDV and AIV antibodies and the eggs without antibodies
(SPF eggs). There was no significant difference in NDV and AIV titres in serum of breeders and egg yolk samples (P>0.05). Also,
antibody titres during incubation and serum of day old chicks showed no significant difference (P>0.05). Hence, evaluation of egg
yolk antibodies is a valuable tool for estimation of antibody levels in serum of breeders and their chicks. Results of NDV EID50
test showed significant difference between eggs with NDV antibodies and SPF eggs (P<0.05). But, this comparison about AIV was
non-significant (P>0.05). Hence, it is better to use SPF eggs for determination of EID50 of NDV.
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