
بر پاسخ  يبا پودر رزمار رهیج يساز یو غن وکاسلین يماریب ونیناسیواکس يهاروش اثرمطالعه 
 هومورال در کبک نژاد چوکار یمنیا

 چکیده

به عنوان یک  روش تجویز واکسن. باشدمیهاي پرندگان از جمله کبک گونه در اکثرنیوکاسل یک بیماري بسیار واگیر و کشنده 
 توانند براهان بطور مستقیم و غیرمستقیم میباشد. از طرفی ترکیبات موجود در گیمد نظر میماري در مدیریت بیشاخص مهم 

 با استفاده ازبرنامه واکسیناسیون و  تقسیم بندي شدند گروه 21به  قطعه کبک 630 در این مطالعهاثرگذار باشند.  هاي ایمنیپاسخ
روزگی به  35 و 20 ،10 ،8، 1 ینسندر طیور  بیماري نیوکاسلعال روغنی واکسن غیرف، کلون و السوتا) و 1Bهاي زنده (واکسن

 سه سطح مختلف باروزگی  56تا سن ها جیره کبک همچنین، اجرا گردید ،هاي اسپري، قطره چشمی، آشامیدنی و روش تزریقیروش
ها ها، سرم آنري از ورید بالی پرندهگیبا خون روزگی 56و  28، 14 سن سپس در .گردید سازيغنیاز پودر  درصد) 5/1، 5/0، 0(

 تجویزبیماري نیوکاسل محاسبه گردید. ویروس عیار پادتن ضد  )HIآزمایش مهار هماگلوتیناسیون ( جمع آوري گردید و با استفاده از
هاي زنده واکسن االتري نسبت به استفاده ازهاي زنده منجر به تولید عیار پادتن به میزان بهاي غیرفعال به همراه واکسنواکسن

قطره چشمی و اسپري به نسبت  هايهاي زنده به روشهاي دریافت کننده واکسن). همچنین گروهP>05/0د (گردیبصورت تنهایی 
تغذیه  ).P>05/0( نشان دادندهاي واکسینه شده به روش آشامیدنی قدرت بیشتري در تحریک سیستم ایمنی هومورال را گروه
استفاده  ،طبق نتایج این مطالعه. نداشت هاي مختلفسطح عیار پادتن در گروهتاثیري بر ودر رزماري با سطوح مختلف پ هاکبک

ایجاد  در گله هاي کبک تواند عیار پادتن باالتري راهاي زنده به روش اسپري و قطره چشمی به همراه واکسن غیرفعال میواکسن
 .نماید

 پادتن، رزماري روش تجویز، واکسن، ،کبک: بیماري نیوکاسل، کلیدي هايواژه

 

 مقدمه

عامل ایجاد  توانند درگیر این بیماري شوند.اي پرندگان میهباشد و اکثر گونهنیوکاسل یک بیماري بسیار واگیر و کشنده می
. باشدمی) 1APMV( پرندگان هاي وتیپ یک پارامیکسوویروسهاي حاد متعلق به سربیماري، از سویه کننده این

از  طبقه بندي و سروتیپ 11هاي سرولوژیکی و آنالیزهاي فیلوژنوتیک به جدا شده از پرندگان بر حسب تست هايوسپارامیکسوویر
ویروساین ، Lو  Fبندي دیگر، بر اساس خصوصیات ژنومی قطعات کدکننده پروتئین در طبقه .)11, 3( اندشده نامگذاري 11تا  1

خانگی یافت  و پرندگان اهلی، هااکثرًا در پرندگان وحشی، پرنده فروشی Iهاي کالس ویروس اند.بندي شدهطبقه II و Iکالس ها به 
هاي طیور، پرندگان معموالً از گله IIهاي کالس ویروس .باشندمیهاي موجود در این کالس داراي حدت کمی اند. اکثر سویهشده

هاي موجود در واکسن هايسویهاند. بندي شدهطبقه I-XVژنوتیپ از  16به و  دگان وحشی آبزي جداسازيزینتی و خانگی و پرن
زایی به نیوکاسل بر اساس بیماري هايویروس .)16( انددر این گروه قرار گرفتهزاي نیوکاسل حاد و بیماري هاينیوکاسل و ویروس

زا و غیر بیماري (لنتوژنیک)بسیار ضعیف زایی )، با بیماريمزوژنیک(زایی متوسط ، با بیماري)ولوژنیک( زاهاي بسیار بیماريویروس
 . )46, 28( شوندیم تقسیم بندي

بطور  باشد.ی و اجراي برنامه واکسیناسیون میترویکرد در مدیریت بیماري نیوکاسل، رعایت مسائل بهداش و موثرترین مهمترین
زاي نیوکاسل قابل ویروس بیماريکننده در م محافظتالقا پاسخ ایمنی مناسب و  ،واکسیناسیون هايو اجراي برنامه هدف از انجامکلی 



هاي مرتبط با شاخصه توان بهها میرد. از مهمترین آنگیتحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می واکسیناسیون حاصل از نتیجهباشد. می
واکسن  تجویز و نحوه روش برنامه، در نهایتو  هاي مادري، سطح پادتنهاگلهدر  اییهو گون هاي فرديآن، تفاوت واکسن و محتویات

کننده در برابر ویروس بیماري محافظت توان به سطوحی از عیار پادتن می ،مناسب اکسیناسیوناجراي یک برنامه و با. )51( اشاره کرد
و بر همین  .باشدمی هاي تجویز واکسنروش هاي ایمنیز عوامل مهم و تاثیرگذار بر پاسخو یکی ا دست پیدا کرد زاي نیوکاسل،

  .)48, 37, 23, 20( رسدي به نظر میها امري ضرورهاي مختلف تجویز واکسنمقایسه روش بررسی و اساس
هاي پرورشی و همچنین عملکرد، شاخصه ور به منظور بهبوددر طی سالیان اخیر افزودن ترکیبات گیاهی به جیره غذایی طی

بطور کلی گیاهان و  د توجه قرار گرفته است.هاي ایمنی سلولی و هومورال نسبت به عوامل باکتریایی، ویروسی موربهبود پاسخ
گیاه  اکسیدانی ترکیبات طبیعی موجود دراثرات آنتی از طریق بهبود وضعیت میکروفلور طبیعی دستگاه گوارش و  هااي آنهدهفرآور

 )38, 15( کنندخود را بر سیستم ایمنی اعمال می هاي محیطی، اثرات مثبتو در نهایت کاهش استرس
ترین ترکیبات رزماري شامل فالوونوئیدها، و طعم دهنده شناخته شده است. مهم رزماري به عنوان یک گیاه دارویی و معطر

. مشتقات فنلی می باشند هاترپنو تري کافئیک اسید، رزمارینیک اسید رزمانول، ،ل، کارنوسیک اسیدترکیبات فنلی مانند کارنوسو
. شواهدي مبنی بر تاثیر مثبت پودر و اسانس )38, 10, 9(اندکسیدان در این گیاه شناخته شدها ترین ترکیبات آنتیمهم به عنوان

تواند باعث بهبود پاسخ ایمنی ه است که استفاده از این گیاه می. همچنین عنوان شد)13(این گیاه بر سیستم ایمنی وجود دارد 
درصد  5/0پودر رزماري در غلظت . عثمان و همکاران عنوان کردند استفاده از )19, 9(سلولی و هومورال در بیماري نیوکاسل شود 

فی در . از طر)31(درصد این اثر مثبت مشاهده نگردید  1ضد بیماري نیوکاسل را بهبود دهد اما در غلضت  تواند تولید پادتنمی
. با توجه توسعه و رشد روزافزون )45, 38(هاي ایمنی هومورال ندارد است که رزماري اثر مثبتی بر پاسخمطالعات متعددي عنوان شده 

در این صنعت ویژه ایی صنعت پرورش کبک در مناطق مختلف، بیماري نیوکاسل به عنوان یک بیماري واگیر و کشنده از اهمیت 
هاي روشصنعت پرورش کبک و بخصوص  اثر باشد. بر اساس شواهد موجود، اطالعات اندك و گاها متناقضی در مورد برخوردار می

ایمنی هومورال وجود  سیستم ، بر پاسخاري به عنوان یک افزودنی به جیرهمختلف واکسیناسیون و همچنین اضافه کردن پودر رزم
هاي بیماري ویروسی نیوکاسل و اثر استفاده از سطوح مختلف هاي مختلف تجویز واکسنروش ،ن اساس در مطالعه حاضردارد. بر همی

 در دوره آغازین مورد بررسی قرار گرفت.نژاد چوکار کبک  رزماري بر پاسخ ایمنی هومورال پودر

 روش کار

شامل  7*3قالب طرح کامل تصادفی از نوع فاکتوریل  قطعه جوجه کبک مخلوط یکروزه سویه چوکار الکتوریس در 630تعداد 
پرنده در  10تکرار و  3تیمار،  21درصد) در  R ،()0 ،5/0 ،5/1ي (ح از پودر گیاه رزمارهفت برنامه مختلف واکسیناسیون و سه سط

فته اول زندگی با جیره پایه متر براي هر تکرار تقسیم بندي شدند. همه پرندگان در هسانتی 150*100در فضایی در ابعاد هر تکرار 
 8مختلف از پودر رزماري تا  سطوحهاي آزمایشی حاوي کیلوکالري انرژي و از هفته دوم  با جیره 2900درصد پروتئین و 24حاوي 

آورده شده است. در طی این مدت آب و غذا بصورت آزادانه  1 تیمار مختلف تغذیه شدند. ترکیب جیره در جدول 3هفتگی در قالب 
ساعت  20به بعد،  7ساعت تاریکی در هفته اول و از روز  1ساعت روشنایی و  23 شامل، اختیار پرندگان قرار گرفت. سیستم نوري در

درجه تا رسیدن  5/2درجه سانتی گراد بود و بعد از آن هرهفته  35ساعت تاریکی اعمال گردید. درجه حرارت روز اول  4روشنایی و 
، واکسن B1نیوکاسل سویه  زنده از واکسندر این مطالعه به منظور انجام واکسیناسیون . د کاهش یافتدرجه سانتی گرا 23به دماي 

سسه (تولید مو واکسن غیرفعال روغنی نیوکاسل طیورو ، واکسن زنده نیوکاسل سویه السوتا Clone.12IRزنده نیوکاسل کلون سویه 
در ناحیه زیرپوست ) IN(و تزریق  )S( ، اسپري)D( ، آشامیدنی)E( میقطره چش هايروشاز  وي) تحقیقات واکسن و سرم سازي راز

 استفاده گردید.آمده است  2 که در جدولمشخص برنامه واکسیناسیون یک طبق  ،35و  20، 10، 8، 1روزهاي  طی ،گردن



شد و با استفاده از دستگاه پرنده در هر تکرار جمع آوري  5 با خون گیري از ورید بالی 56و  28 ،14روزهاي  در هاي خونینمونه
 درجه سانتی گراد ذخیره گردید. 20ها جداسازي گردید و در دماي منفی سرم نمونه ،دقیقه 10به مدت 3000دور  سانتریفیوژ در
 انجام گرفت OIE اساس استاندارد بر )HIها، آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون (عیار سرمی نیوکاسل، بر روي نمونهجهت بررسی 

محلول بافر فسفات  میکرولیتر 50ا . ابتداي استفاده گردیدخانه 96از میکروپلیت  ممانعت از هماگلوتیناسیون انجام آزمایش براي. )7(
)PBS( گوده اول و رقت سازي آن تا آخرین گوده انجام گرفت، در  میکرولیتر سرم پرنده در 50 شد، سپس ها ریختهگوده در تمامی

ها اضافه شد و به تمامی گودهپسوك (پسوپاسل)  شرکت ساخت نیوکاسل واحدي ویروس 4 میکرولیتر آنتی ژن 50 مرحله بعد
قرار گرفت.  )گراددرجه سانتی 25اتاق ( دقیقه در دماي 45 به مدتقرار داده شد و  دقیقه روي شیکر مکانیکی 1به مدت  روپلتمیک

 میکروپلیت روي شیکر مکانیکی ها اضافه شده و مجدداّدرصد به تمام گوده 1 کبک با غلظت میکرو لیتر گلبول قرمز 50در مرحله بعد
 قرار داده شد و نتایج گراد)سانتیدرجه  25در دماي اتاق (دقیقه  40میکروپلیت به مدت  و سپس ه شدقرار داد ثانیه 30به مدت 

گردید. تهیه  SPF هايکبکاز  درصد مورد استفاده نیز 1گرفت. گلبول قرمز  انجام 2Log بر مبناي عیارهارقت سازي . ثبت گردید
 انجام گرفت. دانشگاه اردکان هاي طیوريها در آزمایشگاه تشخیص بیمارکلیه آزمایش

و آنالیز واریانس یکطرفه مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفت، همچنین  22نسخه  SPSSمده توسط برنامه آاطالعات بدست 
 .درصد انجام شد 5ایی دانکن در سطح احتمال خطاي کمتر از ی با استفاده از آزمون چند دامنههاي آزمایشمقایسه میانگین گروه

 ایجنت

 روزگی 14پادتن در سن  عیار

را به روش قطره چشمی  ها هایی که واکسنتیمار ،روزگی 14از آزمایش مهار هماگلوتیناسیون در سن  نتایج بدست آمدهطبق 
 ترینپایین کنترل که هیچ واکسنی دریافت نکرده بودند هايو گروه )62/3±74/0پادتن ( عیار میانگین باالترین ددریافت کرده بودن

گروه کنترل مشاهده و هاي مختلف آزمایشی اختالف آماري معناداري بین گروهاما  ) را نشان دادند،75/2±7/0( میانگین عیار پادتن
  .)1 (شکل .)P>05/0( نگردید

 روزگی 28پادتن در سن  عیار

و  66/5±51/0به ترتیب  بیشترین و کمترین میانگین عیار پادتن، روزگی 28در سن  هااز آزمایش نتایج حاصلبر اساس 
 نشان دادندزمایشی اختالف آماري معناداري را ف آهاي مختلگروه هاي آماري،تحلیل با توجه به. )2شکل ( بدست آمد ۰±۷۱/۱/۷٥
معناداري آماري غیرفعال تفاوت واکسینه شده با واکسن  هاي غیریافت کننده واکسن غیرفعال و جوجهدر هايدر جوجه صورتی کهبه 

، اختالف آماري معناداري هاي مختلف مورد استفاده در این مطالعهبا روش هاي زندهبا واکسن واکسینه شدهی اما تیمارهای .شد دیده
 . )2 (شکل .)P>05/0( بودندبا گروه کنترل  معنادارآماري اختالف  داراي مایشیهاي آزهمه گروه همچنین را نشان ندادند.

 روزگی 56عیار پادتن در سن 

 عیار پادتنفاقد هاي کنترل روهگ ،روزگی 56در سن انجام گرفته هاي بررسی بر اساسشود مشاهده می ،3شکل نطور که در اهم
و رسوب  گلوتیناسیون مشاهده گردیدآها مهار هماگلوتیناسیون در همه گودهبودند و در واقع در آزمایش  ضد ویروس نیوکاسل

میانگین عیار پادتن همچنین  این مطالعه اختالف آماري معناداري را نشان دادند.ه تیمارهاي و با هم نگردید ههاي قرمز مشاهدگلبول
بیشتر بطور معناداري ، استفاده نشده بود واکسن غیرفعالی که هایواکسن غیرفعال در مقایسه با گروههاي دریافت کننده تیماردر 

هاي قطره چشمی و اسپري در مقایسه با روش آشامیدنی، به روش هاي زندهتیمارهاي دریافت کننده واکسن همچنین .بدست آمد
 16/7±75/0(باالترین عیار پادتن هاي مختلف آزمایشی در مقایسه گروه. بطور معناداري میانگین عیار پادتن باالتري را نشان دادند



. )P>05/0(و قطره چشمی مشاهد شد در تیمارهاي دریافت کننده واکسن غیرفعال و واکسن زنده به روش اسپري )57/7±53/0الی 
  . )3 (شکل

 تاثیر پودر رزماري بر عیار پادتن

سطوح تحت تاثیر  آزمایشی هايدر گروه 56و  35، 14 سنیندر عیار پادتن میانگین ، بر اساس نتایج بدست آمده در این مطالعه
تفاوت آماري ها اضافه نشده بود ماري در جیره آنهاي کنترل که پودر رزدر مقایسه با گروهقرار نگرفت و  مختلف پودر رزماري

  .)P>05/0(). 3و 2، 1(شکل  مشاهده نگردیدمعنادري 

 بحث

ي فعال در زمینه صنعت طیور هاي طیور از نظر اقتصادي می باشد. کشورهای نیوکاسل یکی از مهمترین بیماريبیماري ویروس
به اینکه صنعت پرورش  با توجه .)25, 3( کنندمان بیماري نیوکاسل صرف میل و درهاي بسیار زیادي را براي پیشگیري، کنترهزینه

روش هاي مختلف اطالعات بسیار اندکی در مورد این پرنده از جمله  از طرفی هاي اخیر مورد توجه قرار گرفته است وکبک در سال
زیستی پرورش داده -تحت شرایط امنیتها پرندگان در همه گروهدر این مطالعه  .این مطالعه طراحی گردید وجود دارد واکسیناسیون

و  هاهنی مرتبط با نیوکاسل و دیگر عارضعالئم بالی ،هابصورت روزانه مورد معاینه و بررسی قرار گرفتند و هیچ یک از گروهشدند و 
نیوکاسل  براي مقابله با بیماريبیان شده است که اجراي برنامه واکسیناسیون  در مطالعاتیر صورت در ه ها را نشان ندادند.بیماري

 جلوگیري نماید و گاها عالئمنیوکاسل  تواند از تکثیر، عفونت و دفع ویروسطوحی از پادتن محافظت کننده، نمیعلیرغم تولید س
 .)48, 27, 20, 6( ه نگردیدکه در این مطالعه عالئمی مشاهد هنددخفیفی را نشان می

ی فاقد اختالف آماري هاي مختلف آزمایشگروه در 14شود میانگین عیار پادتن در روز مشاهده می 1 شکلهمانطور که در 
ت عددي کمتر بدست آمد اما بصورت هاي کنترل که واکسنی دریافت نکرده بودند عیار پادتن بصورباشند، در گروهمعناداري می

بقایاي آن  14که تا روز بیان نمود هاي کنترل هاي مادري در گروهپادتن، وجود توانرا می علت این امرآماري اختالف معنادار نبود، 
 3را  کاسلاز جمله بیماري نیو هاي مختلفدر بیماري طیور هاي مادريمطالعات مختلفی نیمه عمر پادتن مشاهده گردیده است.

 .)30, 12, 2( گزارش شده استنیزروزگی  28الی  21 حتی تا مورد بیماري نیوکاسل این زماندر  اما اند.روز گزارش کرده 10الی

باالتري  عناداري عیار پادتنهاي آزمایشی بطور م، همه گروهپرورش 28در روز  پادتنگیري عیار از اندازه بر اساس نتایج حاصل
هاي مادري طور که بیان شد عیار پادتنهمان )2 شکل( نشان دادند را نسبت به گروه کنترل که هیچ واکسنی دریافت نکرده بودند

هاي د نظر در گروهعیار مور نیز در این مطالعه و باشندقابل رویت می 30الی  28ا تا روز هاي گوشتی نهایتطیور بخصوص جوجهدر 
واکسن غیرفعال را دریافت کرده  واکسن زنده همراه با هایی کهگروههمه در ادامه . )30, 18, 2( مشاهده گردید 2الی  7/1کنترل 
با توجه به  .بدست آوردند تري رابصورت معناداري عیار پادتن باال ،به تنهاییهاي دریافت کننده واکسن زنده در مقایسه با گروهبودند 

هاي توان به نقش مهم واکسنمی و با بررسی نتایج در این مرحله ي آزمایشیهازمان دریافت واکسن کشته در گروه روز از 18گذشت 
هاي ژنیال باعث آزاد شدن تدریجی آنتهاي غیر فعیاور روغنی همراه با واکسن ي ایمنی هومورال پی برد.هاکشته در توسعه پاسخ

هاي همچنین بر اساس یافته. )49, 36, 34, 33( شودایمنی هومورال در زمان طوالنی میموجود در واکسن و تحریک سیستم 
ی بودند اختالف هایی که فقط دریافت کننده واکسن زنده از طریق اسپري، قطره چشمی و آشامیدنسرولوژي در این مرحله، گروه

هاي با روش اما ،ده در هر نوبت واکسیناسیون یکسانهاي استفاده ششان ندادند. در این مطالعه واکسنآماري معناداري را با هم ن
تاثیري بر پاسخ تا این مرحله  هاي قطره چشمی، اسپري و آشامیدنیوان گفت روشتاین نکته میمختلف تجویز گردید و با توجه به 

هاي در برابر واکسن هاي سرولوژيواکسیناسیون پاسخهاي اولیه نوبتایی عنوان شده است در در مطالعه اند.ومورال نداشتهایمنی ه



, 21( توانند عیار باالتري را ایجاد نمایندها میستفاده از یادآورها بعضی از سویههاي بعدي و اتواند یکسان باشد و در نوبتمختلف می
39(. 

و بودند قابل مشاهده عیار پادتن فاقد هاي کنترل گروه روزگی)، 56( انتهاي مطالعه ار پادتن بدست آمده دربا توجه به نتایج عی
روزگی قابل  30هاي انتقال یافته از مادر به جوجه تا طور که توضیح داده شد پادتنبه صفر رسید. همان HIبر اساس آزمایش 

در این مرحله ، 28همچنین مانند نتایج روز  .)12, 2( رونداز بین میبطور کلی باشند و نهایتا تا هفته پنجم جداسازي و مشاهده می
 زنده دریافت کرده بودند، واکسن فقط هایی کهواکسن غیرفعال در مقایسه با گروهبا  سن زنده همراهبا واک هاي واکسینه شدهگروه نیز

هفته از زمان تجویز واکسن غیرفعال، عیار در این  7. با توجه به گذشت حدود نشان دادندبصورت معناداري عیار پادتن باالتري را 
هاي نسبت به استفاده از واکسندر طیور گوشتی هاي زنده و کشته واکسن همزمان اصوال استفاده اند.رسیدهها به سطوح باالیی گروه
، در کندایجاد میهاي وحشی ویروس بیماري نیوکاسل را در مقابل سویهبیشتري  محافظتو  باالترپادتن  بطور معناداري عیار ،زنده

تکثیر کند و میزان سطوح باالیی از پادتن را ایجاد می ،یناسیونتوان عنوان کرد که استفاده از واکسن غیرفعال در برنامه واکسواقع می
هاي زنده به که واکسیناسیون گله با واکسن همچنین گزارش شده است. )44, 28, 26, 24, 21, 3( هدددفع ویروس را کاهش میو 

استفاده از واکسن محمدي و همکاران عنوان کردند که . )50( بیماري نیوکاسل ایجاد نمایدبر ارمحافظت الزم را در بتواند تنهایی نمی
باالتري  پادتنشود عیار بصورت تنهایی استفاده می نسبت به حالتی که از واکسن زندههاي غیرفعال به همراه واکسن نیوکاسل زنده

ها، ترین کاربرد ادجوانلباشند. متداواختصاصى ایمنی ذاتی و اکتسابی میها محرك غیرها یا یاورادجوان .)29( کنندرا تولید می
ژن در محل تزریق (دپو)، ها با نگهداري آنتیادجوان و کشته شده است.هاي توکسوئیدي استفاده در افزایش قدرت ایمونوژنی واکسن

هاي لنفوسیت ها، تمایزکننده هاي التهابی از فاگوسیتیندارند. ادجوان، تولید سیتوکتري باال نگه میرا براي مدت طوالنیآن غلظت
T 1( نوع یک کمک کنندهTh(  و بیانMHC  کالسII دهد. همچنین منجر به ژن را افزایش مینتیاي عرضه کننده آهدر سلول

 تدریجی ها، آزاد کردنترین ویژگی ادجوانشود. مهمیها مچسبندگی روى لکوسیت هايکولو مول هابیان بیشتر، کمک محرك
 .)4, 1( ژن استیق و افزایش زمان دسترسى به آنتىژن محلول از محل تزرآنتى

(بدون  بودنددریافت کرده  و آشامیدنی قطره چشمی، را به روش اسپريهایی که فقط واکسن زنده مقایسه گروه دردر ادامه 
هاي واکسینه شده با واکسن زنده به همراه واکسن گروهعیار پادتن در اما  .، اختالف آماري معناداري مشاهده نگردیدواکسن کشته)

عیار  بطور معناداري هاي واکسینه شده با روش اسپري و قطره چشمی، بدین صورت که گروهداشتندبا هم تفاوت آماري  کشته
هاي مختلف تجویز ایی روشخدایاري و فیض در مطالعهباالتري را نسبت به گروه واکسینه شده به روش آشامیدنی نشان دادند. 

هاي زنده بصورت ت گزارش کردند که استفاده از واکسنهاي بیماري نیوکاسل در طیور گوشتی را مقایسه کردند و در نهایواکسن
هاي ایمنی را اعمال تواند بهترین پاسخري به همراه واکسن غیرفعال میقطره چشمی به همراه واکسن غیرفعال و همچنین روش اسپ

ي زنده هاسیناسیون با واکسنهاي مختلف واکروش ،در یک تحقیقهمچنین . )21( خوانی داردماید. که با نتایج تحقیق حاضر همن
هاي قطره چشمی و آشامیدنی مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا عنوان شد که روش قطره چشمی به نسبت السوتا و موکتسوار به روش

روش در طیور گوشتی،  آشامیدنی، داخل نایی و اسپريهاي روش در مقایسه. )37, 20( کندآشامیدنی عیار پادتن باالتري را ایجاد می
به هرحال در مطالعات مختلف، علیرغم اینکه در روش . )32(شده است هاي زنده اعالم عنوان موثرترین شیوه تجویز واکسناسپري به 

شود اما نفوذ ذرات و قطرات ریز به اعماق دستگاه تنفسی و عوارض احتمالی آن و همچنین از اسپري عیار باالیی از پادتن تولید می
در مطالعه حاضر . )23, 22( انده عنوان معایب این روش بیان کردهرا بدست رفتن ویروس در اثر تبخیر در هنگام اسپري کردن 

با توجه به برنامه واکسیناسیون استفاده شده در این مطالعه و طبق هاي واکسینه شده به روش اسپري عوارضی را نشان ندادند. گروه
و تولید عیار پادتن محاظفت  هاي با حدت پایین استفاده گردیده است و با افزایش سناز واکسن ،در روزهاي ابتدایی مطالعه 2 جدول

 تجویز گردید.واکسن السوتا  هاي آزمایشی،کننده در گروه



باشد و این در حالی است که این نسبت به روش آشامیدنی موثرتر می اند که روش قطره چشمیمطالعات مختلفی عنوان کرده
توسط هر پرنده در واکسیناسیون به روش آشامیدنی با توجه اینکه میزان مصرف آب . )43, 28, 8( باشدتر میتر و پرهزینهروش گران

. )37, 21, 14( باشدکمتر میباشد و به همین دلیل عیار پادتن در این روش نسبت به روش اسپري و قطره چشمی نمیقابل کنترل 
تواند وارد دستگاه گوارش شود و توسط ترشحات دستگاه گوارش تخریب گردد و از طرفی ویروس واکسن می ،همچنین در این روش

که در روش  باشدیهاي دستگاه تنفسی پرنده ماستفاده شده در این مطالعه، سلولهاي صوص واکسنبخ ،هاي واکسنتمایل سویه
هر پرنده این در حالی است که در روش قطره چشمی عالوه بر اینکه . )47, 17( شودی ویروس به سیستم تنفسی وارد نمیآشامیدن

ایمنی موضعی و تولید  تحریکشود و منجر به هادرین در پشت چشم نیز تحریک می کند، غدددریافت مییک دوز واکسن 
 .)42-40, 35( شودمی IgMو  IgA هايایمونوگلوبولین

ی هومورال استفاده گردید. ن بر پاسخ ایمنتاثیر آسه سطح پودر رزماري به منظور بررسی در این مطالعه از جیره آغازین شامل 
ار و عیج حاصل از تست مهار هماگلوتیناسیون سطوح مختلف رزماري تاثیري بر نتایشود مشاهده می 3و 2، 1شکل  طور که درهمان

هاي  ر بهبود پاسختاثیر جزیی ب Eایی عنوان شد که استفاده از پودر رزماري و ویتامین در مطالعهپادتن ضد ویروس نیوکاسل ندارد. 
عنوان شده  همچنین. )38( تواند محافظت کننده باشدها بصورت معنادار نمیاما این پاسخ هاي گوشتی داردایمنی هومورال جوجه

 گرددخواري و فعالیت بیگانههاي خون تواند باعث افزایش لوکوسیتیرزماري و سیر م اسانس روغنی باالي ده از غلظتااست که استف
ضد پودر رزماري را بر عیار پادتن در مطالعات مختلف که اثر  در هر صورت. )9( اردضد ویروس نیوکاسل نداما تاثیري بر عیار پادتن 

, 5( اندهاي مطالعه حاضر را گزارش دادهاند نتایجی مانند یافتهه گوشتی را مورد بررسی قرار دادهویروس بیماري نیوکاسل در جوج
ایمنی هومورال انجام نگرفته اري در جیره کبک و تاثیرگذاري بر ایی مبنی بر استفاده از پودر رزممطالعهتا بحال اما  .)45, 19, 9

 است. 

 نتیجه گیري

تغذیه کبک با سطوح مختلف پودر رزماري تاثیري بر پاسخ ایمنی هومورال ندارد. در نهایت نتایج تحقیق حاضر نشان داد که 
گذار باشد. بر اند بر پاسخ ایمنی هومورال تاثیرتویبیماري نیوکاسل م درهاي مختلف واکسیناسیون روش هاي این مطالعهیافتهطبق 

االتري نسبت به استفاده تولید عیار پادتن به میزان ب منجر بههاي زنده نبه همراه واکسهاي غیرفعال استفاده از واکسن ،همین اساس
قطره چشمی و اسپري  هايبه روشزنده  هايهاي دریافت کننده واکسند. همچنین گروهنشومیهاي زنده بصورت تنهایی از واکسن

معناداري قدرت بیشتري در تحریک سیستم ایمنی هومورال را دارند و به طور هاي واکسینه شده به روش آشامیدنی به نسبت گروه
قابل هاي واکسیناسیون بر پاسخ ایمنی هومورال تاثیر روش بود. در این مطالعه با افزایش سن،باالتر  هاعیار پادتن در این گروه

 .رسدبنظر می الزم ،تولید دوره هاي واکسیناسیون در دوره رشد وتاثیر روش بررسی تر بود و بر همین اساسمالحضه

 قدردانی و تشکر

بدینوسیله تشکر و قدردانی  تأمین گردید که اردکاندانشگاه  مطالعه از منابع مرتبط با پژوهانهرد نیاز براي انجام این بودجه مو
 گردد.می
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هاي مختلف کبک در دوره آغازین: ترکیب جیره استفاده شده در گروه1-جدول  

 اجزاي جیره (%)  *تیمارها مختلف
3 2 1   

8/50  8/50  8/50  ذرت  
8/38  8/38  8/38  کنجاله سویا  
4/4  4/4  4/4  پودر ماهی  
8/0  8/0  8/0  دي کلسیم فسفات  
2/1  2/1  2/1  کربنات کلسیم  
5/2  5/2  5/2  چربی  
2/0  2/0  2/0  متیونین -ال -دي  
1/0  1/0  1/0  لیزین -ال  

 ***مکمل ویتامینی و معدنی  1 1 1
2/0  2/0  2/0  نمک طعام  
5/1  5/0  پودر رزماري  0 
     
 ترکیبات محاسبه شده    

 م)کیلوکالري/کیلوگر(انرژي  2900 2900 2900
 پروتئین (%)  24 24 24
 کلسیم (%)  1 1 1
 فسفر قابل دسترس (%)  49/0 49/0 49/0
 متیونین (%)  6/0 6/0 6/0

 لیزین (%)  53/1 53/1 53/1
 متیونین+ سیتئین (%)  9/0 9/0 9/0
     

 کیلوگرم دان می باشد 100میزان اقالم خوراکی استفاده شده بر حسب کیلوگرم در هر *: 
 در دروه آغازین استفاده گردید. در این مطالعه از سه جیره با سطوح مختلف از پودر رزماري  **:

 3D ،3600واحد بین المللی ویتامین  A ،400000واحد بین المللی ویتامین  1800000هر کیلوگرم از مکمل دوقلوي ویتامینه و معدنی حاوي: ***: 
میلی گرم  2000میلی گرم نیاسین،  6000، میلی گرم ریبوفالوین 1230میلی گرم تیامین،  K ،360میلی گرم ویتامین  E ،400واحد بین المللی ویتامین 

میلی گرم آنتی اکسیدان،  100میلی گرم بیوتین،  20کوباالمین، میلی گرم  3میلی گرم فولیک اسید،  200میلی گرم پیریدوکسین،  600پانتوتونیک اسید، 
میلی گرم سلنیوم،  40میلی گرم مس،  2000، میلی گرم روي 17000میلی گرم منگنز،  20000میلی گرم آهن،  10000میلی گرم کولین،  80000

 میلی گرم ید. 200
  

 

 

 

 



 

 

 

 

زهاي مختلف در دروه آغازین هاي استفاده شده در روهاي تجویز و نوع واکسن: برنامه واکسیناسیون، روش2-جدول
 هاي کبک نژاد چوکارجوجه

 سن (روز)    
 
 
 

  
35  20  10  8  1   

و  روش تجویز** 1 2 3  4 5 6  7  8 9 10  11 12  13
 نوع  واکسن

 

 *تیمار                  

- - +  - - +  +  - - +  - - +  1 
- - +  - - +  -  - - +  - - +  2 
- + -  - + -  +  - + -  - + -  3 
- + -  - + -  -  - + -  - + -  4 
+ - -  + - -  +  + - -  + - -  5 
+ - -  + - -  -  + - -  + - -  6 
- - -  - - -  -  - - -  - - -  7 

استفاده گردید. قابل ذکر است هر  در این جدول در این مطالعه از واکسن هاي زنده و غیرفعال روغنی نیوکاسل در روزهاي مختلف و طبق برنامه ارائه شده
 تیمار، سه جیره مختلف حاوي سطوح مختلف پودر رزماري را دریافت نمود.

آشامیدنی  :4تیمار آشامیدنی + واکسن غیرفعال،  :3تیمار : قطره چشمی و بدون واکسن غیرفعال، 2تیمار قطره چشمی + واکسن غیرفعال،  :1ر تیما*، 
 کنترل (بدون واکسن).  :7تیمار اسپري + بدون واکسن غیرفعال، : 6تیمار اسپري + واکسن غیرفعال،  :5تیمار + بدون واکسن غیرفعال، 

، روش )1B(قطره چشمی : 4، روش تجویز )1Bاسپري (: 3، روش تجویز )1Bآشامیدنی (: 2، روش تجویز)1B(قطره چشمی : 1جویز **، روش ت
قطره چشمی : 8روش تجویز (واکسن غیرفعال روغنی نیوکاسل)   تزریقی: 7، روش تجویز )1Bسپري (ا: 6، روش تجویز )1Bآشامیدنی (: 5تجویز 
آشامیدنی  :12، روش تجویز قطره چشمی (السوتا): 11روش تجویز اسپري (کلون)، : 10، روش تجویز میدنی (کلون)آشا: 9، روش تجویز (کلون)

 اسپري (السوتا).: 13روش تجویز (السوتا)،

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

عیارپادتن ضد ویروس هاي نژاد چوکار بر هاي مختلف واکسیناسیون و سطوح مختلف پودر رزماري در جیره کبکمقایسه تاثیر روش :1-شکل
قطره  .انجراف از معیار بیان شده است) ±روزگی. (نتایج بصورت میانگین  14نیوکاسل بدست آمده توسط آزمایش مهارهماگلوتیناسیون در 

). 3R( %5/1)، پودر رزماري 2R( %5/0)، پودر رزماري1R( %0)، پودر رزماري IN)، غیرفعال تزریقی (D)، آشامیدنی (S)، اسپري (Eچشمی (
 ).Cکنترل (

گروه ؛ D ،IN ،1R: 7گروه ؛ E ،3R: 6گروه ؛ E ،2R: 5گروه ؛  E ،1R: 4گروه ؛ E ،IN ،3R: 3گروه ؛ E ،IN ،2R: 2گروه ؛  E ،IN ،1R: 1گروه 
8 :D ،IN ،2R 9گروه ؛ :D ،IN ،3R 10گروه ؛ :D ،1R 11گروه ؛ :D ،2R 12گروه ؛ :D ،3R 13گروه ؛ :S ،IN ،1R 14گروه ؛ :S ،IN ،2R گروه ؛

15 :S ،IN ،3R 16گروه ؛ :S ،1R 17گروه ؛ :S ،2R 18گروه ؛ :S ،3R19گروه  ؛ :C ،1R 20گروه ؛ :C ،2R 21گروه ؛ :C ،3R . 
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س هاي نژاد چوکار بر عیارپادتن ضد ویروهاي مختلف واکسیناسیون و سطوح مختلف پودر رزماري در جیره کبکمقایسه تاثیر روش :2-شکل

قطره  .انجراف از معیار بیان شده است) ±روزگی. (نتایج بصورت میانگین  28نیوکاسل بدست آمده توسط آزمایش مهارهماگلوتیناسیون در 
). 3R( %5/1)، پودر رزماري 2R( %5/0)، پودر رزماري1R( %0)، پودر رزماري IN)، غیرفعال تزریقی (D)، آشامیدنی (S)، اسپري (Eچشمی (
 ).Cکنترل (

گروه ؛ D ،IN ،1R: 7گروه ؛ E ،3R: 6گروه ؛ E ،2R: 5گروه ؛  E ،1R: 4گروه ؛ E ،IN ،3R: 3گروه ؛ E ،IN ،2R: 2گروه ؛  E ،IN ،1R: 1گروه 
8 :D ،IN ،2R 9گروه ؛ :D ،IN ،3R 10گروه ؛ :D ،1R 11گروه ؛ :D ،2R 12گروه ؛ :D ،3R 13گروه ؛ :S ،IN ،1R 14گروه ؛ :S ،IN ،2R گروه ؛

15 :S ،IN ،3R 16گروه ؛ :S ،1R 17گروه ؛ :S ،2R 18گروه ؛ :S ،3R19گروه  ؛ :C ،1R 20گروه ؛ :C ،2R 21گروه ؛ :C ،3R . 
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هاي نژاد چوکار بر عیارپادتن ضد ویروس هاي مختلف واکسیناسیون و سطوح مختلف پودر رزماري در جیره کبکمقایسه تاثیر روش :3-شکل
قطره  .انجراف از معیار بیان شده است) ±روزگی. (نتایج بصورت میانگین  56دست آمده توسط آزمایش مهارهماگلوتیناسیون در نیوکاسل ب
). 3R( %5/1)، پودر رزماري 2R( %5/0)، پودر رزماري1R( %0)، پودر رزماري IN)، غیرفعال تزریقی (D)، آشامیدنی (S)، اسپري (Eچشمی (
 ).Cکنترل (

گروه ؛ D ،IN ،1R: 7گروه ؛ E ،3R: 6گروه ؛ E ،2R: 5گروه ؛  E ،1R: 4گروه ؛ E ،IN ،3R: 3گروه ؛ E ،IN ،2R: 2گروه ؛  E ،IN ،1R: 1گروه 
8 :D ،IN ،2R 9گروه ؛ :D ،IN ،3R 10گروه ؛ :D ،1R 11گروه ؛ :D ،2R 12گروه ؛ :D ،3R 13گروه ؛ :S ،IN ،1R 14گروه ؛ :S ،IN ،2R گروه ؛

15 :S ،IN ،3R 16گروه ؛ :S ،1R 17گروه ؛ :S ،2R 18گروه ؛ :S ،3R19گروه  ؛ :C ،1R 20گروه ؛ :C ،2R 21گروه ؛ :C ،3R . 
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Efficacy of Newcastle Disease Vaccination Routs and Enrichment of the 
Diet by Rosemary Powder on Humoral Immune Response in Chukar 

Partridges 
Abstract 

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. Next, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abbreviation  

HI: Hemagglutination Test 

E: Eye Drop 

D:  Drinking water 

S: Spray 

IN: Injection 

R: Rosemary Powder 

APMV1: Avian Paramyxovirus serotype 1 

L: large polymerase protein 

F: Fusion glycoprotein 

OIE: Office International des Epizooties or World Organization for Animal Health 

PBS: Phosphate-buffered saline 

SPF: Specific-Pathogen-Free 

Th1: T-helper lymphocyte type one 

MHC: Major histocompatibility complex 

IgM: Immunoglobulin M 

IgA: Immunoglobulin G 

 


