
 

 1 پاسخ آنتي بادي شتر مرغ به واكسن روغني نيوكاسل توليد مؤسسه رازي :عنوان 

 2 چكيده

از  تواندميشتر مرغ در ايران  آن دروقوع  هايگزارش هاي حساس به نيوكاسل است كه بنابراز جمله گونه (Struthio camelus) شتر مرغ  3 

ز مورد نظر وهدف اوليه از انجام اين مطالعه ارزيابي پاسخ آنتي بادي شتر مرغ به برنامه و دباشد. هاي مشكل ساز براي اين صنعت  جمله بيماري 4 

تيمار مختلف  5 در ييقطعه جوجه شتر مرغ نژاد گردن سياه آفريقا 03براي اين منظور تعداد   از واكسن نيوكاسل توليدي موسسه رازي بود. 5 

 6 82در دو نوبت  در  زود 5ز  و واكسن خارجي كشته نيوكاسل روغني  به ميزان ود  05، و 03، 5بررسي شد. در سه گروه واكسن رازي به ميزان 

روز پس از واكسن دوم  83گيري در سه نوبت شامل پيش از هر نوبت واكسن و  . خونبود روزگي و گروه شاهد بدون واكسيناسيون 82روزگي و  7 

داري مقايسه آماري نتايج اليزاي نيوكاسل نشان داد كه ميانگين تيتر مرحله دوم با اول و مرحله سوم با دوم اختالف آماري معني .انجام شد 8 

داري مشاهده هاي واكسينه اختالف معنيداري است هر چند بين گروهف آماري معنيدارد. به عبارت ديگر روند تيتر در طول زمان داراي اختال 9 

ز وهاي واكسينه با ددار سطح تيتر آنتي بادي ضد نيوكاسل با ساير گروهنمي شود. مقايسه آماري گروه غير واكسينه نشان دهنده اختالف معني 10 

 11 03هفتگي و تزريق  8-8زي را در تزريق اول در سن ود 5تزريقي اين مطالعه تزريق بر اين اساس و با توجه به حجم واكسن  .استهاي مختلف 

 12 .كند زي را در تزريقات بعدي در سنين باالتر توصيه ميود

 13 : شتر مرغ، بيماري نيوكاسل، االيزا، ممانعت از هماگلوتيناسيون، آنتي بادي، واكسنكليدي هايواژه

 14 

 15 مقدمه

از  Avulavirusهاي جنس كه توسط گونه ستنياهاي عفوني پرندگان در سراسر دبيماريترين  نيوكاسل از جمله مهم 16 

هاي سازمان بيماري Aبيماري نيوكاسل در ليست  ، به دليل حدت و ميزان واگيري باالشود. ايجاد مي  Paramyxoviridaeخانواده  17 

OIE كه به منظور  استهاي فراوان در صنعت مرغداري خسارت. بيماري در ايران بسيار شايع است و عامل (01)آورده شده است 18 

 19 از سويميالدي( بيماري نيوكاسل  0153) 0081در سال شود. گيري از آن، واكسيناسيون در تمامي مزارع پرورش انجام ميپيش

تلقيح مواد مظنون به تخم هاي مستعد و سپس موسسه رازي با تزريق نمونه آلوده به ويروس از آلودگي در شهرستان تبريز به جوجه 20 

(. بيماري در شتر مرغ اولين 8دار و موفقيت در جداسازي و شناسايي ويروس بيماري نيوكاسل، رسماً گزارش گرديد )هاي جنينمرغ 21 

زمان با افزايش شيوع بيماري در ايران هم .ي و گزارش گرديديمميز و همكاران در مؤسسه رازي شناسا از سوي 0020بار در سال  22 

ورش طيور و توسعه صنعت مرغداري بود و به همين علت بيماري در مدت كوتاهي در سراسر ايران گسترش يافت. امروزه بيماري پر 23 

نيز از جمله  (Struthio camelus)شتر مرغ بروز مي كند.  در ماكيان زوتيکدر ايران به صورت اندميک و بعضي اوقات به صورت اپي 24 

وقوع  هاگزارش رش منتشر شده است. بنابرمتعددي از وقوع بيماري در مزارع پرو هايگزارشكه  استهاي حساس به نيوكاسل  گونه 25 

اين بيماري مي تواند  رش شتر مرغ،بيماري و جداسازي ويروس نيوكاسل از شتر مرغ در ايران و  با توجه به توسعه و رشد مزارع پرو 26 

ي در نگاه داشتن سر و يعصبي مانند عدم توانا عاليم صنعت به شمار آيد.مشكل ساز براي توليد كنندگان اين هاي بيمارياز جمله  27 

درمانگاهي غالب در بيماري نيوكاسل در شتر مرغ هستند. معموال شدت بيماري نيوكاسل در شتر مرغ در مقايسه با   عاليمگردن  28 

بنابراين انتقال بيماري از  ؛سيستم تنفسي نداردگيري رشتر مرغ دبيماري نيوكاسل در  .استمرغ كمتر  و ميزان تلفات در آن متغير  29 

برنامه واكسيناسيون و رود كه  انتظار مي دارينگهبا توجه به اندازه جثه بزرگ طول دوره پرورش و نوع  افتد. طريق هوا نيز اتفاق نمي 30 

توان با تست  را مي دنكن ميكه ميزبان را در برابر بيماري محافظت هايي بادي آنتي .ز مرغي باشدومصرف آن متفاوت از ددوز  از جمله 31 

در خصوص ويروس نيوكاسل  با توجه به آنكه(. 08گيري كرد ) تشخيص داد و اندازه (Virus Nutralization)سازي ويروس  خنثي 32 

، تست اخير مكرراً براي است HIهاي مسئول بادي موازي با افزايش آنتيVN هاي مسئول بادي مشاهده شده كه  افزايش آنتي 33 



 

ها بسته به تيتر ايجاد شده بادي رود. سرعت كاهش تيتر آنتي ويژه بعد از واكسيناسيون به كار ميسنجش پاسخ ايمني هومورال به 34 

ممكن است تا مدت يک  HIهاي مسئول بادي كه آنتي طوريه گيرد ب متفاوت است؛ ولي نسبت به توليدشان بسيار كندتر صورت مي 35 

(. 2و5واكسيناسيون، قابل شناسايي باقي بمانند ) نوبتهاي مزوژنيک يا بعد از يک  سال در طيور بهبود يافته از عفونت ناشي از سويه 36 

؛ ولي در نيستندهاي در گردش به تنهايي قادر به جلوگيري از عفونت بافت پوششي دستگاه تنفس به ويروس نيوكاسل بادي آنتي 37 

 38 (.03و1)مؤثرند د كردن عفونت به اين مناطق و جلوگيري از پخش آن بسيار محدو

 39 (:HI( و ممانعت از هماگلوتيناسيون)HAهاي هماگلوتيناسيون)الف( تست

 40 انجام شود و عيار ويروس آنتي ژن مشخص گردد.  HAتابتدا بايد تس  HIبراي انجام تست  

، HIتست  باهاي واكسينه شده با بررسي سرولوژي شود. در گلهبراي ارزيابي وضعيت ايمني گله استفاده مي HIتيترهاي : HIتست  41 

 42 (.5) استاين تيترها نشان دهنده وضعيت مصون بودن يا نبودن گله 

 ELISA 43 االيزا ب( تست 

ضد عامل بيماري نيوكاسل كه امروزه كاربرد وسيعي پيدا كرده  آنتي باديهاي دقيق تشخيص  ه، يكي از راااليزاروش آزمايشگاهي   44 

 45 .است

و  نيوكاسل توليدي موسسه رازيكشته روغني از واكسن  هاي مختلفزوارزيابي پاسخ آنتي بادي شتر مرغ به دهدف از اين مطالعه  46 

 47 نيوكاسل و مقاومت در برابر بيماري ه رژيم واكسيناسيون نيوكاسل مناسب در شتر مرغ به منظور ايجاد ايمني محافظت كنندهيارا

 48  بود.

 49 مواد و روش كار

روغني نيوكاسل توليد مؤسسه رازي، و واكسن  به منظور بررسي پاسخ آنتي بادي جوجه هاي شتر مرغ به دز هاي مختلف واكسن 50 

 51 ي استفاده شد. يفريقاقطعه جوجه شتر مرغ نژاد گردن سياه آ 03از  توليدي كمپاني خارجي به عنوان كنترل،

قطعه در هر تيمار  1طور تصادفي قطعه جوجه شتر مرغ انتخابي كه به صورت تصادفي از هر دو جنس بود، به 03در اين مطالعه   52 

در تكرار و  0 شاملهر تيمار بررسي شد.  نشان داده شده است، مجموعا پنج تيمار مختلف 0گونه كه در جدول قرار گرفت.  همان 53 

 54 8، جز گروه شاهدبتمامي تيمارها به در هر واحد دو قطعه جوجه بود(.  واحد آزمايش و 05ه جوجه بود. )مجموعا قطع 8هر تكرار 

سرم فيزيولوژي ميلي ليتر  8گروه شاهد  بهروزگي تزريق شد.  82و  82نوبت واكسن  به روش زير جلدي در ناحيه گردن در سنين  55 

پيش از تزريق اول و در سن  ،روزگي 82تمامي جوجه هاي تحت آزمايش در سن از  گيريخون شد.تزريق  زير جلد ناحيه گردن 56 

هاي گرفته شده  نمونه روز پس از تزريق دوم از وريد متاتارسال انجام شد. 83روزگي،  12پيش از تزريق دوم و در سن  ،روزگي 82 57 

هاي جمع آوري  سرمدقيقه سانتريفوژ شد.  05ه به مدت دور در دقيق 0533شده و سپس با  دارينگهساعت در دماي آزمايشگاه  8 58 

 59 .ندداري شد نگه  -C °83هاي سرولوژيک در دماي  لوله اپندورف منتقل و تا زمان انجام  آزمايش به شده

 60 گروه بندي، زمانبندي و تيمارهاي انجام شده روي جوجه هاي تحت آزمايش  -0جدول

 61 

تعداد  روزگي 82 روزگي 82 روزگي 82 روزگي 82 روزگي 82 روز )سن جوجه(



 

  62 

 63 

  64 

    65 

 66 

 67 

 68 

 69 

هاي  هاي اخذ شده از روش از واكسيناسيون در نمونه سرم به دست آمدههاي ضد ويروس نيوكاسل  به منظور ارزيابي آنتي بادي 70 

هاي مختلف با روش  بررسي آماري بين تيمار استفاده شد. ، ELISAو   Haemagglutination Inhibition (HI)سرولوژيک آزمايش  71 

GLM (General Linear Model)  انجام گرفت. تجزيه و تحليل آماري با نرم افزارهايEXCEL    وSPSS  .72 انجام گرفت 

 73 نتایج

از جمله شاهد ها همه گروه بادي آنتيگيري اول كه پيش از واكسيناسيون انجام شده سطح بر اساس نتايج آزمايش االيزا در خون 74 

 75 آنتي بادياند كه احتماال به دليل حضور گروه چهارم تيتر باالتري از بقيه داشته هايجوجهدر اين نوبت دو تا از  پايين بوده است

دار به صورت معني آنتي باديكه سه هفته پس از تزريق اول انجام شده افزايش تيتر  گيريخوندر نوبت دوم  .مادري بوده است 76 

و  0.25 معادل دوزي به ترتيب  5ه تيتر مربوط به گروو كمترين كامال مشهود است. بيشترين  گيريخوننسبت به نوبت اول  77 

واكسن دوزي  5متعلق به گروه  8.55شود و بيشترين تيتر يعني  هم روند افزايشي مشاهده مي گيريخوناست. در نوبت سوم 3.5 78 

دوزي واكسن موسسه رازي  03گروه  باشد. مي0.05دوزي معادل  5چهارم و كمترين متعلق به گروه اول يعني خارجي يعني گروه  79 

به دليل سرم  گروه چهارم يعني گروه واكسن خارجياز جوجه  قطعه دوداشت.  8.85تيتر باال معادل  گيريخونهم در نوبت سوم  80 

 81 دوزي در نوبت سوم خون 05و  03نتايج بين گروه  اختالف ميانگين  .(0)نمودار تيترشان قابل اندازه گيري در نوبت سوم نبود كم

. ميانگين طبق نتايج آزمايش االيزا روند افزايشي در طول كل دوره مطالعه مشاهده شد توان گفت بنابراين مينبود. دار معنيگيري  82 

ميانگين تيتر مرحله  به دست آمدهطبق نتايج  .داده شده استنمايش  0در نمودار شماره  SPSSنيوكاسل با نرم افزار  االيزا تيتر  83 

،  5هاي تزريقي ز واكسنوداري دارد. در مجموع در سه گروه يک، دو و سه كه به ترتيب ميزان دسوم با دوم اختالف آماري معني 84 

 85 .(0)نمودارآماري مشاهده نشدداري از نظر بادي روند افزايشي داشتند هرچند تفاوت معني ز بود، سطح تيتر آنتيود 05، و 03

هاي واكسينه  دار سطح تيتر آنتي بادي ضد نيوكاسل با گروهمقايسه آماري گروه شاهد )غير واكسينه( نشان دهنده اختالف معني 86 

 87 افزايش تيتر آنتي بادي در طول زمان انجام آزمايش مشاهده نشد. گونههيچباشد به شكلي كه  مي

و ميانگين  بدون سابقه واكسن انجامماهه  يکقطعه جوجه شتر مرغ  5روي سرم در نوبت اول به دليل نبود سرم كافي  HIآزمايش  88 

هاي واكسن  گيري بين گروه در نوبت دوم خونمنظور شده است. ها در تمام گروهگيري  براي نوبت اول خون 8معادل عدد آن  89 

دوزي و  03دوزي است. و در نوبت سوم بيشترين تيتر مربوط به گروه  5متعلق به گروه  نبيشترين تيتر در گروه چهارم و كمتري 90 

ها در هر سه مرحله وجود داشته  در همه گروه HIهاي غيرقابل شناسايي در تست دوزي است. نمونه 5كمترين متعلق به گروه  91 

دست ه در طول زمان با وجود اختالفات بروند افزايش تيتر  HIهاي مختلف تزريق با روش دست آمده در دورهه مقايسه تيتر باست.  92 

خونگيري  واكسن اول گيري اولخون عمليات

 دوم
گيري خون واكسن دوم

 سوم
 جوجه

 قطعه 1 + + + + + زود 5گروه اول: واكسن رازي 

 قطعه 1 + + + + + زود 03گروه دوم: واكسن رازي 

 قطعه 1 + + + + + زود 05گروه سوم: واكسن رازي 

 قطعه 1 + + + + + زود 5واكسن خارجي گروه چهارم: 

 قطعه 1 + + + + + گروه پنجم: شاهد غير واكسينه 



 

نشان داد كه تيتر آنتي   HIهاي مختلف تحت آزمايش به روش مقايسه بين گروه .(8و 8نمودار)ندارددار معني اختالف آماريآمده  93 

داري وجود دارد اما  آماري معنيزي رازي( اختالف ود 05)گروه واكسن  0زي رازي(  با گروه ود 5)گروه واكسن  0بين گروه  بادي 94 

 SPSS 95هاي مختلف واكسيناسيون با نرم افزار  نيوكاسل در نوبت HIميانگين تيتر  ها اختالف معني داري وجود ندارد. بين ساير گروه

 96 نمايش داده شده است.  8در نمودار 
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 102 

 103 نيوكاسل االيزا تيتر ميانگين نمودار -0نمودار                  

 104 

 105 نيوكاسل HIنمودار ميانگين تيتر  -8نمودار               

 106 

 107 بحث 

هاي مختلف زنده تخفيف حدت در برابر ابتال به نيوكاسل است. براي اين منظور از واكسن گيريپيشترين روش واكسيناسيون رايج 108 

ي مختلف بر اساس سه عامل وضعيت بيماري در ها اكسن. ميزان تزريق و رژيم واكسيناسيون وشودمياستفاده  ،يافته و كشته 109 

بي به دست يا در اين مطالعه نيز هدف  (.05و2)متغير استمنطقه، نوع و مشخصات واكسن و گونه ميزبان تحت واكسيناسيون  110 

در ها به واكسن توليدي موسسه رازي  اين پرنده آنتي بادينيوكاسل در گونه شتر مرغ و ارزيابي پاسخ  برنامه و دوز مناسب واكسن 111 

هاي تحت آزمايش در ي واكسنيهاي آماري نتايج نشان دهنده توانا مقايسه و بررسي بوده است. مقايسه با واكسن مشابه خارجي  112 

كه اين تفاوت به  بود HI. اين افزايش در روش االيزا بسيار مشهودتر از روش استافزايش سطح تيتر آنتي بادي هاي ضد نيوكاسل  113 

اساس اين اين هاي ضد ويروس نيوكاسل است. بر  در تعيين ميزان آنتي بادي HIدليل حساسيت بيشتر اين روش نسبت به روش  114 

دو قطعه . كند ميهاي ضد نيوكاسل در مطالعات واكسن معرفي  تري براي تعيين سطح آنتي باديمطالعه روش االيزا را روش مناسب 115 

 116 دوزي( قبل از تزريق واكسن سطح نسبتا باالي تيتر آنتي 5جوجه تحت آزمايش  گروه چهار )واكسن خارجي  از مجموع پنج قطعه



 

در اين دو جوجه ها  بادي آنتيرسد كه وجود اين  به نظر نمي ولي هاي مادري است بادي به دليل وجود آنتيبادي داشتند كه احتماال  117 

زي فقط به ود 03در گروه دو يعني گروه االيزا بادي  كه سطح تيتر آنتي توجه به اينبا تاثيري در روند آزمايش ايجاد كرده باشند.  118 

هفتگي و  8-8زي را در تزريق اول در سن ود 5تر بود، اين مطالعه تزريق زي پايينود 05يعني گروه  ؛ميزان ناچيزي از گروه سه 119 

مي كند. اين الگوي تزريق منطبق بر الگوي پيشنهادي ماهگي را توصيه  08و  1،  8هاي بعدي در  زي را در نوبتود 03تزريق  120 

هاي  تيتر در دورهروند افزايش مقايسه  .(0)كنندهاي دامپزشكي دنيا اين جدول را توصيه ميآلكساندر است كه بيشتر سازمان 121 

ظاهرا در بيشتر موارد افزايش به شكل انفرادي  و ندارد داريمعنيدر طول زمان اختالف  با وجودي كه HIمختلف تزريق با روش  122 

نسبت به روش  HIروند افزايشي در طول كل دوره مطالعه مشاهده شد. عدم حساسيت كافي روش كه با روش االيزا  ،بوده است 123 

اين  خوانيهمو عدم  HI. نامناسب بودن روش دهد شترمرغ به ويروس بيماري نيوكاسل را نشان مي آنتي باديدر ارزيابي پاسخ االيزا  124 

خواني قابل هم هر چند قبال . (1 و 1)ديگري نيز گزارش شده است  از سوي پژوهشگرانروش با مقاومت در برابر ابتال به بيماري  125 

ها و شرايط به هر حال اين اختالف نظرها نشان دهنده تاثير تكنيک(. 00)است  شدهبين اين دو روش در شترمرغ گزارش  قبول 126 

به عنوان عاملي  پژوهشگراناز سوي برخي  HIدر روش  استفاده شده RBCانتخاب نوع   در گونه شتر مرغ است. HIمختلف بر نتايج  127 

روي ديگر اي مطالعهبا اين حال شتر مرغ استفاده شد.  RBCاست به اين دليل در مطالعه حاضر از  HIي روش يارآبر ك  اثر گذار 128 

 129 ترمناسباز حاكي سرولوژيک در شتر مرغ  برخي مطالعات .(0كند) ايجاد نمي HIتفاوتي در نتايج  RBCبلدرچين نشان داد كه نوع 

هاي سرولوژيک به دليل ارتباط بيشتر با  در مقايسه با ساير روش virus neutralization (VN)سازي ويروس  بودن روش خنثي 130 

زيرا در آن از كشت سلول اوليه فيبروبالست استفاده  ي دارد،ها و مشكالت پيچيدگي VN. تكنيک (05) است (protection)محافظت  131 

به همين دليل در مطالعه حاضر  ؛دهد را نشان مي (variation)ه اختالفاتي دو نتايج به دست آم است  برشود كه تهيه آن زمان مي 132 

كه پس  مواجه با مشكالت تكنيكي، تصميم به استفاده از تكنيک االيزا شدپس از  VNرغم تالش اوليه براي استفاده از تكنيک علي 133 

 134 اندازي آن خوشبختانه به خوبي جواب گرفته شد. از راه

زي رازي(  با ود 5)گروه واكسن  0بين گروه  بادي نشان داد كه تيتر آنتي  HIهاي مختلف تحت آزمايش به روش مقايسه بين گروه 135 

داري وجود ندارد.  ها اختالف معنيداري وجود دارد اما بين ساير گروه زي رازي( اختالف آماري معنيود 05)گروه واكسن  0گروه  136 

بيني شده  باشد كه امري كامال پيش ز مصرفي واكسن و سطح تيتر ايجاد شده ميوداين اختالف نشان دهنده ارتباط مستقيم بين  137 

براي تزريق در  03ز وشد. اين اختالف نشان دهنده مناسب بودن دهاي اين پروژه طراحي  است و بر اساس همين فرضيه آزمايش 138 

 139 شتر مرغ است. 

-داري دارد. اين اختالف معني ميانگين تيتر مرحله سوم با دوم اختالف آماري معني نيوكاسل نشان داد كه HIمقايسه آماري نتايج  140 

متاسفانه به دليل كم بودن  .است HIبه روش  ها بادي آنتيدوم در افزايش تيتر ي واكسيناسيون نوبت يتوانادار آماري نشان دهنده  141 

وجود نداشت و  HIروزگي امكان انجام آزمايش به روش  82هاي گرفته شده در نوبت اول واكسيناسيون يعني سن حجم نمونه سرم 142 

نمونه سرم جوجه  5ها براي آزمايش به روش االيزا مصرف شدند. براي جبران اين نقيصه تعداد ها آن فقط پس از رقيق كردن سرم 143 

داشتند )نتايج نشان داده نشده است(. اين امر نشان  8انجام گرفت كه همه تيتر  HIشترمرغ با سن يک ماهه اخذ شد و آزمايش  144 

گيري نشده مربوط به كه تيتر اندازه است ولي به لحاظ اينز تزريقي نوبت اول واكسن در گروه تحت آزمايش وي ديتوانادهنده  145 

هاي  يک مطالعه در آفريقاي جنوبي روي سرم در هاي مربوط در جدول نتايج آورده نشد. هاي تحت آزمايش نيست پس دادهجوجه 146 

 HI 147 نسبت به روش از جهت حساسيت و ويژگي االيزاكه روش  مشخص شد HI غير مستقيم و االيزايتهيه شده از شتر مرغ با روش 

هاي نيوكاسل در شتر مرغ  بادي آنتيمقادير كم  در تعيين HI تر از روشبار حساس 03حداقل  االيزابه طوري كه روش  استارجح  148 

 149 .(08)كند عمل مي

 150 كه به كشته پاراميكسوويروسيناسيون با واكسن واكستوصيه شده است مثال قبال هاي واكسيناسيون براي شتر مرغ  برخي برنامه

سپس هر ؛ شود تكرار مي ، و نوبت دوم آن شش هفته بعدها تزريق مرغسي توصيه مي شود. اين واكسن به جوجه شتر ميزان يک سي 151 



 

در فلسطين اشغالي استفاده از واكسن زنده )السوتا به طريقه اسپري  شود. استفاده ميشش ماه يک بار واكسن يادآور نيوكاسل  152 
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واكسينه شده و واكسينه نشده انجام  هاي كشتارياي در آفريقاي جنوبي به منظور ايجاد عفونت تجربي نيوكاسل در شتر مرغمطالعه 154 

 155 .(00)نقش محافظتي واكسن نيوكاسل را به خوبي نشان داد پژوهشين يج اايافت، نت

زيرا درماني براي اين بيماري  ؛تفهيم شود بايدداران طيور و به طريقه صحيح به گله هاي رايجضرورت استفاده از واكسندر مجموع  156 

 157  شود. گرفته نمينظر شترمرغ در در

 158 منابع

 159 

1- Abdel Rhman, S.S; Al Jassem, A.H; Hussein, G.M. and Al Blowi, M.H; Comparison 160 

between Hemagglutination Inhibition Test and Enzyme Linked Immune Sorbent 161 

Assay in Evaluation of Newcastle disease Antibodies in Japanese Quails. Journal of  162 

World's Poultry Research; 2013; 3(3):83-88,. 163 
2- Aghakhan, S.M; Abshar, N; Rasoul Nejad,  S; Fereidouni, C. and Khodashenas, M; 164 

Studies on avian viral infections in Iran; Archive of  Razi Institute; 45: 1-10 165 
3- Alexander, D.J; Newcastle Disease in ostriches (Struthio camelus)- a review. Avian 166 

pathology; 1994;29: 95-100. 167 
4- Alexander, D.J; Senne, D.A; Newcastle Disease and Other Avian Paramyxoviruses. 168 

In: A Laboratory Manual for the Isolation, Identification and Characterization of 169 

Avian Pathogens; Dufour-Zavala L. (Editor in Chief) Swayne D.E; Glisson J.R; 170 
Jackwood M.W; Pearson J.E; Reed W.M. and Woolcock P.R; 4th Ed; American 171 

Association of Avian Pathologists, Athens, GA; 2008; Pp:  135–141.  172 
 173 

5- Berinstein, A; Vazquez-rovere, C; Asurmendi, S; Gomez, E; Zanetti, F. and Zabal, O; 174 
Mucosal and systemic immunization elicited by Newcastle disease virus (NDV) 175 

transgenic plants as antigens.Vaccine; 2005; 23: 5583–5589.  176 
6- Brown, J; Resurreccion, R.S. and Dikson, T.G; The relationship between the 177 

hemagglutination-inhibition test and the enzyme-linked immunosorbent assay for the 178 

detection of antibody to Newcastle disease. Avian Diseases; 1990; 34 (3): 585–587. 179 
7- Dimitrov Kiril, M; Afonso Claudio, L; Qingzhong, Y; Patti, M. J; Newcastle disease 180 

vaccines—A solved problem or a continuous challenge?. Veterinary Microbiology; 181 
2016;  28:343-347 182 

8- Haddas, R; Meir, R; Perk, S; Horowitz, I;  Lapin, E; Rosenbluth, E. and Lublin, A; 183 
Newcastle disease virus in little owls (Athene noctua) and African penguins 184 

(Spheniscus demersus) in an Israeli zoo. Transbound Emerging Disease; 2014; 185 
61(6):79-82. 186 

9- Koch, G; Czifra, G.B. and Engstrom, E; Detection of Newcastle disease virus- 187 
specific antibodies in ostrich sera by three serological methods. Veterinary Record; 188 
1998; 143:10-12. 189 

10- King, D.J; Foreign animal diseases; Boca Raton; FLorida United States Animal 190 
Health Association; 2008; p: 343-349  191 

11- Madeiros, C; Vaccination of ostriches against Newcastle disease. Veterinary Record; 192 
1997; 140-188 193 

12- Moro de Sousa, R.L; Montassier, H.J. and Panito, A.A; Detection and quantification 194 

of antibodies to Newcastle disease virus in ostrich and Rhea sera using liquid phase 195 



 

blocking Enzyme Linked Immunosorbant Assay. Clinical Diagnostic Laboratory 196 
Immunology; 2000; 7: 940-944 197 

13- Newcastle Disease; Avian Paramyxovirus-1 Infection; Iowa State University, College 198 
of Veterinary Medicine; 2016  www.cfsph.iastaete.edu/IICAB 199 

14- Sakai, K; Sakabe, G; Tani, O; Nakamura, M. and Takehara, K; Antibody Responses 200 
in Ostriches (Struthio camelus) Vaccinated with Commercial Live and Killed 201 
Newcastle Disease Vaccines. Journal of Veterinary Medical Science; 2006; 68(6): 202 
627-629. 203 

15- Śmietanka, K; Olszewska, M; Domańska-Blicharz, K; Bocian, A.L. and Minta, Z; 204 

Experimental infection of different species of birds with pigeon paramyxovirus type 1 205 
virus-evaluation of clinical outcomes, viral shedding, and distribution in tissues. 206 
Avian Diseases; 2014 ;58(4):523-30.  207 

16- World Organization for Animal Health [OIE]. Manual of diagnostic tests and 208 
vaccines for terrestrial animals. Paris: OIE; 2012. Newcastle disease. 209 
http://2.03.14_NEWCASTLE_DIS.pdf.  210 

 211 

 212 

             213 

 214 

 215 

 216 

 217 

 218 

 219 

 220 

 221 

 222 

 223 

 224 

 225 

http://www.cfsph.iastaete.edu/IICAB


 

 226 

  227 



 

  228 

 229 

Summary: 230 

Ostrich (Struthio camelus) is also among sensitive species from which NDV isolated and reported in Iran shows the 231 
significance of the disease as a potential problem for this growing industry. The first aim of this study was evaluation 232 
of the ostrich antibody response to different doses of ND oil-adjuvanted vaccine produced by Razi vaccine and 233 
serum research institute (RVSRI), Karaj, Iran. 30 of African black neck ostrich chicks in Five different treatments 234 
were used in this experiment. In three groups Razi vaccine was injected with 5, 10, and 15 doses, one group received 235 
5 doses of an oil-adjuvanted vaccine produced by another company, and a control non vaccinated group. All 236 
vaccinated groups received 2 injections at the ages of 28, and 48 days. Blood samples were taken three times before 237 
each vaccination and also 20 days after the second vaccination. Results were suggestive of an increasing trend of 238 
seral antibody levels after first and second vaccination in all vaccinated groups measured by ELISA an HI. There 239 
was no significant difference between all four vaccinated groups. Comparison between non-vaccinated group with all 240 

vaccinated groups showed significant difference. According to the results, and regarding the volume of the 241 
inoculums, the present study suggests the 5-dose in first vaccination at the age of 2-4 weeks and the 10-dose in 242 
repeating vaccinations thereafter in higher ages.  243 
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