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چکيد ه 

بیامری نیوکاسل خسارت زیادی را به صنعت طیور وارد می کند. دارای واکسن به شکل های مختلف و از سویه های مختلف می باشد. چهار هدف 
این آزمایش شامل مقایسه تیرت و محافظت ایجاد شده از واکسن های کشته با بذر های متفاوت نیوکاسل علیه ویروس ژنوتیپ 7، مقایسه واکسن 
اتوژن ژنوتیپ 7 با واکسن  های معمولی، مقایسه اثر دو ادجوانت در ساخت واکسن اتوژن، بررسی تزریق همزمان واکسن زنده نیوکاسل روی 
تیرت و محافظت ایجاد شده از واکسن های کشته با بذر های متفاوت علیه ژنوتیپ 7 می باشد. این آزمایش در هفت گروه پولت یک روزه صورت 
پذیرفت. به غیر از گروه کنرتل، گروه ها واکسن های کشته حاوی V4 ، Ulster  2C، السوتا، ژنوتیپ G7 همراه ادجوانت A یا B و واکسن کشته 
السوتا با زنده السوتا بصورت زیرجلدی در 14 روزگی دریافت کردند. جوجه ها در یک روزگی، واکسن B1 را قطره چشمی دریافت کرده بودند. 
قبل از چالش، در سن 35 روزگی و 14 روز بعد از چالش خونگیری انجام شد. در 35 روزگی جوجه ها )بغیر از5 قطعه کنرتل(، توسط روش چشمی 
_ بینی با ویروس ژنوتیپ هفت چالش داده شدند و مرگ و میر تا 7 روز بعد از چالش بررسی شد. نتایج نشان داد واکسنی که Uslter 2C دارد 
تیرت بیشرتی )7 ± 1/26( در سه هفته بعد تزریق نسبت به سایر گروه ها ایجاد کرد)غیر معنی دار، P>0.05(. در گروه  واکسن السوتا، ژنوتیپ 7 با 
ادجوانت A و کنرتل، مرگ و میر به ترتیب 13/3، 10 و 40 درصد بود.  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد این واکسن ها دارای تفاوت معنی داری 

)تیرت و زنده مانی( منی باشند.

كلامت كليدی: بیامری نیوکاسل، واکسن کشته، واکسیناسیون، ژنوتیپ 7، ایران

• حسین حسینی 
گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسالمی، کرج، ایران

•محمدحسین فالح مهرآبادی و محمد عبدالشاه
موسسه تحقیقات واکسن و رسم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،  کرج، ایران

• لیال آقاییان، امیر مدیری همدان، زهرا ضیافتی کافی، علی هژیر راجعونی و 
نارص صدری 
گروه میکروبیولوژی و ایمنی شناسی ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

• آرش قلیان چی لنگرودی )نویسنده مسئول(
گروه میکروبیولوژی و ایمنی شناسی ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

تاريخ دريافت: 28-01-1399  تاريخ پذيرش:1399-06-20

Email:ghalyana@ut.ac.ir

DOI: 10.22092/VJ.2020.342608.1715

ارزیابی سویه های مختلف ویروس نیوکاسل در واکسن های 
غیرفعال در چالش با ژنوتیپ 7

شامره 133 زمستان 1400



18

•  Veterinary Researches & Biological Products No 133 pp: 17-24
Evaluation of different strains of Newcastle disease virus in inactive vaccines in the challenge with Genotype VII 
vNDV
  By: Hosseini, H., Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Karaj Branch, Islamic Azad 
University, Karaj, Iran. Fallah Mehrabadi, M. H., Razi Vaccine & Serum Research Institute, Agricultural Research, 
Education & Extension Organization, Karaj, Iran. Abdoshah, M., Razi Vaccine & Serum Research Institute, Agricul-
tural Research, Education & Extension Organization, Karaj, Iran. Aghaeean, L., Department of Microbiology and 
Immunology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran. Modiri Hamedan, A., Department of 
Microbiology and Immunology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran. , Ziafati Kafi, Z.,   
Department of Microbiology and Immunology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran. , 
Hojabr Rajeoni, A., Department of Microbiology and Immunology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Teh-
ran, Tehran, Iran. Sadri, N., Department of Microbiology and Immunology, Faculty of Veterinary Medicine, University 
of Tehran, Tehran, Iran. and Ghalyanchi Langeroudi, A., (Corresponding Author) Department of Microbiology and 
Immunology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran.
Received: 2020-04-16            Accepted: 2020-09-10  
Email:ghalyana@ut.ac.ir
Newcastle disease virus (NDV) causes economic losses to the poultry industry. ND vaccines are used in different 
forms and include one of the strains. The purposes of this study were comparing titer and protection created by 
killed vaccines with different NDV seeds against genotype VII, comparing the autogenous genotype VII vaccine 
with conventional vaccines, comparing the effect of adjuvants in making the autogenous vaccine, and examining 
vaccination of live Newcastle vaccine on titer and protection created with inactivated ND vaccines against Genotype 
VII vaccines. The study was conducted in seven groups of day-old chicks. In addition to the control group, all groups 
injected subcutaneous vaccines containing V4, Ulster 2C, Lasota, G7 genotype with Adjuvant A or B, and Lasota 
with a live Lasota vaccine at 14 days old. At old-day, the chickens received the B1 vaccine. Serum was given before 
the challenge, at the age of 35 days and 14 days after challenge. At 35 days old, chickens were challenged by the 
ocular-nasal method with the genotype VII virus and the mortality was assessed up to 7 days after the challenge. The 
results of titration rate in 3 weeks after injection showed the Ulster 2C strain vaccine had a higher titer (1.26 ±7) than 
other groups (insignificant difference P>0.05). In Lasota vaccine group, Genotype VII with Adjutant A and control 
group, the mortality rate was 13.3, 10, and 40 percent, respectively. The results showed that different commercial 
vaccines in terms of titers do not have significant difference (titer and survival). 
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مقدمه
جامعه  در  پروتئین  کننده  تأمین  اصلی  منابع  از  یکی  طیور  گوشت 
تعیین  در  زیادی  اهمیت  طیور  بیامری های  نظر،  این  از  که  می باشد 
صنعت  به  را  زیادی  خسارات  نیوکاسل  بیامری  دارند.  جامعه  سالمت 
نیوکاسل  بیامری  از  عاری  که  مناطقی  در  همچنین  می کند،  وارد  طیور 
می باشند، ساالنه هزینه ی زیادی رصف پاک نگاه داشنت  منطقه از بیامری 
درگیر،  گله های  معدوم سازی  رصف  بیامری،  رخداد  صورت  در  یا  و 
 1 تیپ  اورتوآووالویروس  نیوکاسل،  بیامری  عامل   .)17  ،2(  می شود 
زیرخانواده  از  ویروسی   ،)Avian orthoavulavirus 1 (AOAV-1)(

 RNA یک   ،(NDV) نیوکاسل  بیامری  ویروس   .)11( است  آووالویرینه 
 ،(NP) ویروس با سنس منفی و حاوی شش پروتئین  شامل نوکلئوکپسید
هآمگلوتنین-نورآمینیداز   ،(F) فیوژن   ،(M) ماتریکس   ،(P) فسفوپروتین 
فرم  پنج  در  نیوکاسل  بیامری  ویروس  می باشد.   (L) پلی مراز  و   ،(HN)
احشائی  ولوژنیک  فرم  می شود:  دسته بندی  بیامری زائی  پاتوتایپ  
درگیر  را  طیور  سنین،  متامی  در  که  کشنده ای  و  حاد  فرم   :(NVND)
می شود.  گوارش  دستگاه  در  هموراژیک  جراحات  ایجاد  سبب  و  کرده 
فرم ولوژنیک عصبی (NVND): فرم حاد و کشنده ای که در متامی سنین 
مرغان را درگیر و اغلب با عالئم عصبی و تنفسی مشاهده می شود. فرم 
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مزوژنیک: بیامری با تلفات اندک و عالیم به صورت حاد تنفسی مشاهده 
تنفسی  خفیف  عالئم  با  که  مالیمی  بیامری  لنتوژنیک:  فرم  می شود. 
همراه است. فرم بدون نشانه: در این فرم، ویروس در روده تکثیر یافته 
پاتوتایپ ویروس بیامری  تعیین  برای  و بدون عالمت مشخص می باشد. 
از  یکی  می شود.  استفاده  آزمایشگاهی  مختلف  روش های  از  نیوکاسل 
روش ها اندازه گیری شاخص بیامری زایی داخل مغزی (ICPI) می باشد، که 
در جوجه یک روزه تعیین می شود. ویروس های دارای ICPI کمرت از0/7 
لنتوژنیک، مساوی یا باالتر از 0/7 و کمرت از 1/5 مزوژنیک و ویروس های 

دارای ICPI باالی 1/5 ولوژنیک نام گذاری می شوند )1(.
و  ابتال  موارد  کاهش  بر  عالوه  نیوکاسل  بیامری  کنرتل  در  واکسیناسیون 
تلفات، موجب کاهش میزان دفع ویروس و نیز کاهش وقوع بیامری در 
سطح گله های طیور می شود. قابل ذکر هست که هیچ واکسنی منی تواند 
 vNDV به طور کامل پرندگان را در مقابل مرگ و میر حاصل از درگیری با
میزان  اساس  بر  ایجاد شده توسط واکسن  ایمنی  نتایج  دارد.  نگاه  ایمن 
و  شده  تلف  یا  و  بیامر  پرندگان  کاهش  میزان  شده،  تولید  آنتی بادی 
که  قانونی  اساس  بر  بررسی می شود.  از چالش  پس  ویروس  دفع  میزان 
در اتحادیه اروپا در EEC/93/152 مصوب شده است، واکسن زنده علیه 
بیامری نیوکاسل باید ICPI کمرت از 0/4 یا 0/5 داشته باشد. سازمان جهانی 
بهداشت حیوانات (OIE) نیز تصویب کرده است که واکسن زنده بیامری 
طبق  ایران،  در    .)15( باشند  داشته   0/7 از  باالتر   ICPI نباید  نیوکاسل 
ژنوتیپ  مختلف  ژنوتیپ های  تحت  شناخته شده،  و  قدیم  تقسیم بندی 
VIIj در حال چرخش می باشند )7-8(. در  و   VIIi، VIIl، VIId مانند   7
زنده  مختلف  واکسن های  از  کشور،  در  بیامری  این  علیه  واکسیناسیون 
 Lasota، Hitchner) های متفاوت دارای گرایش تنفسی ICPI نیوکاسل با
 (PHY.LMV.42 و ND6/10، VG/GA) یا گوارشی )Cloned Lasota و B1

مرصف می گردد.

 در حوزه واکسن های کشته نیز، واکسن ها به صورت  تک گانه نیوکاسل، 
مختلف  اشکال  در  چهارگانه  یا  و  سه گانه  آنفلوانزا،   + نیوکاسل  دوگانه 
می شوند.  استفاده  اجداد  و  مادر  تخم گذار،  پولت،  گوشتی،  گله های  در 
مختلف  سویه های  از  واکسن ها  این  در  رفته  کار  به  ویروس  سویه های 
با وجود واکسیناسیون های گسرتده  V4، Ulster 2C و السوتا می باشند. 
علیه نیوکاسل در کشور، همچنان شکست ایمنی به علل گوناگون از جمله 
ایجاد شده در گله وجود دارد  پایین و غیریکنواخت  آنتی بادی  تیرت های 
 7 ژنوتیپ  از  اتوژن  واکسن  تولید  همواره  اخیر  سال های  طی  در   .)4(
نیز مورد نظر محققین داخلی بوده است. با توجه به سواالت متعدد و 
مشکالت صنعت طیور در این حوزه،  چهار هدف برای انجام این مطالعه 
در نظر گرفته شد: 1( مقایسه تیرت آنتی بادی و محافظت ایجاد شده از 
واکسن های کشته با بذرهای متفاوت ویروس نیوکاسل علیه ژنوتیپ 7، 
2( مقایسه واکسن اتوژن ژنوتیپ 7 با واکسن های رایج، 3( مقایسه اثر 
دو ادجوانت تجاری مختلف در ساخت واکسن اتوژن نیوکاسل، 4( بررسی 
تزریق همزمان واکسن زنده نیوکاسل بر روی تیرت و محافظت ایجاد شده 

از واکسن های کشته با بذر های متفاوت نیوکاسل.
 

مواد و روش کار
تهیه واکسن کشته 

در  ژنوتیپ هفت که  نیوکاسل  از ویروس  از یک سوش  این مطالعه  در 
بانک ویروسی موجود بود و در بانک جهانی ژن ثبت شده بود به عنوان 
از  عاری  تخم مرغ های  در  نظر  مورد  ویروس  شد.  استفاده  ویروس  بذر 
پاتوژن پاساژ داده شد و ویروس به صورت تیرت 107  ایجاد گردید. سپس 
به مدت 24 ساعت در  فرمالین یک دهم درصد   با  نظر  ویروس مورد 
دو  آزمایشگاهی،  هموژنایزر  توسط  و  گردید  غیر فعال  درجه   37 دمای 
اجوانت مونتاناید ISA-70 از دو کشور مختلف سازنده  با نسبت حجمی 

 

جدول 1- گروه بندی و نوع واکسن و نحوه دریافت واکسن و چالش در گروه های مختلف.

35 روزگی )چالش(14 روزگییک روزگیگروه                      سن                  

-B1)قطره چشمی( گروه اول یا کنرتل 
بدون چالش )5 عدد جوجه(

)ویروس زنده ژنوتیپ 7  ) قطره چشمی و بینی(

V4 ) زیر جلدی(B1 )قطره چشمی( گروه دوم )ویروس زنده ژنوتیپ 7  )قطره چشمی و بینی(واکسن کشته 

)ویروس زنده ژنوتیپ 7  )قطره چشمی و بینی(واکسن کشته C Ulster ) زیر جلدی(B1 )قطره چشمی( گروه سوم

)ویروس زنده ژنوتیپ 7  )قطره چشمی و بینی واکسن کشته السوتا )زیر جلدی(B1 )قطره چشمی(گروه چهارم

)ویروس زنده ژنوتیپ 7   )قطره چشمی و بینی واکسن کشته ژنوتیپ هفت با ادجوانت A )زیر جلدی ( B1 )قطره چشمی( گروه پنجم

)ویروس زنده ژنوتیپ 7   )قطره چشمی و بینی(واکسن کشته ژنوتیپ هفت با ادجوانتB )زیر جلدی (B1 )قطره چشمی( گروه ششم

ویروس زنده ژنوتیپ 7   )قطره چشمی و بینی(واکسن کشته السوتا )زیر جلدی( + یک دوز واکسن زنده السوتا )قطره چشمی(B1 )قطره چشمی( گروه هفتم
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70 به 30 با آنتی ژن ویروسی غیر فعال شده به خوبی مخلوط گردید تا 
ترکیب هموژن یکدست بدست آید و از این قسمت ها پس از تست های 

تاییدی به عنوان واکسن کشته مورد استفاده گردید. 

طرح آزمایش
 25 گروه  )هر  روزه  یک  تخم گذار  پولت  گروه  هفت  در  آزمایش  این 
طبق  و  یکسان  تغذیه  مجزا،  اتاق های  در  شده  نگهداری  جوجه،  عدد 
دستورالعمل پرورش( صورت پذیرفت. متامی جوجه ها در یک روزگی یک 

دز واکسن B1، با روش قطره چشمی دریافت منودند. سپس در 14 روزگی 
واکسن های  زیرجلدی  تزریق  با  دیگر  گروه های  کنرتل،  گروه  از  غیر  به 
کشته بیامری نیوکاسل، حاوی سویه های V4 ، Ulster 2C، السوتا، ژنوتیپ 
G7 همراه ادجوانت A، ژنوتیپ G7 همراه ادجوانت B و واکسن کشته 
زیرجلدی  تزریق  بصورت  السوتا  زنده  واکسن  دز  یک  با  همراه  السوتا 
دریافت منودند )جدول 1(. عملیات خونگیری  قبل از تزریق واکسن و سه 
هفته بعد در سن 35 روزگی انجام و میزان تیرت آنتی بادی علیه بیامری 
 (HI) هامگلوتیناسیون  از  مامنعت  آزمون  با  گروه ها  همه  در  نیوکاسل 

 

جدول 2- میزان تیرت HI در گروه های مختلف که در سن 35 روزگی و قبل از چالش با ویروس زنده.

 

شکل 1- میزان تیرت HI در گروه های مختلف که در سن 35 روزگی و قبل از چالش با ویروس زنده.

V4Ulster 2cLasotaG7 (Adj-A)G7 (Adj-B)Lasota + Lasota (Live)کنرتلواکسن

HI 2/65/207/005/305/906/606/20تیرت

0/551/661/261/731/920/660/98انحراف معیار

CV%9/1331/9518/0732/7332/5610/0515/80
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اندازه گیری شد. ساخت واکسن ژنوتیپ 7، طبق دستورالعمل OIE انجام 
دوگانه  تجاری  واکسن های  از  شده،  مرصف  واکسن های  متامی  گرفت. 

ساخت ایران و یا وارداتی بودند.

چالش
در 35 روزگی، کلیه جوجه ها )بغیر از پنج قطعه از جوجه های کنرتل(، 
ویروس  از  استفاده  با   )EID

50
(105 دز   با  بینی  چشمی_  روش  توسط 

 (Accession No.: JX131352) ژنوتیپ 7 ثبت شده در بانک جهانی ژن
چالش داده شدند و میزان مرگ و میر تا هفت روز بعد از چالش مورد 

بررسی قرار گرفت. جهت بررسی میزان اثر چالش بر روی تیرت، 14 روز 
بعد از تلقیح از همه گروه ها خونگیری شد.

)HI( آزمون مامنعت از هامگلوتیناسیون
در یک زمان مشخص، آزمون HI بر روی متامی منونه های رسمی، با توجه 

به دستورالعمل استاندارد سازمان دامپزشکی کل کشور انجام شد.

تجزیه و تحلیل آماری
 Graphpad و  Office Excel تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار

جدول 3 - میزان تیرت HI در گروه های مختلف در دو هفته بعد از چالش در سن 49 روزگی.

شکل 2- میزان تیرت HI در گروه های مختلف در دو هفته بعد از چالش در سن 49 روزگی.

V4Ulster 2cLasotaG7 (Adj-A)G7 (Adj-B)Lasota + Lasota (Live)کنرتلواکسن

HI9/59/108/909/568/708/908/90 تیرت

0/650/700/700/830/900/700/70انحراف معیار

CV%10/237/697/878/7010/347/877/87
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جدول 4- میزان مرگ و میر و زنده مانی در گروه های مختلف در سن 42 روزگی.

شکل 3- میزان مرگ و میر و زنده مانی در گروه های مختلف در سن 42 روزگی.

ControlLasotaG7 (Adj-A)V4Ulster 2CG7 (Adj-B)Lasota + Lasota (Live)گروه ها

4013/3100000نسبت مرگ و میر

6086/790100100100100نسبت زنده مانی

سطح  )میزان   ANOVA آزمون  و  توصیفی  آزمون های  از  استفاده  با   6
معنی داری P>0.05( مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج
نتایج نشان داد، میزان تیرتآنتی بادی علیه بیامری نیوکاسل در سه هفته 
بعد از تزریق در گروهی که واکسن حاوی سویه Uslter 2C دریافت کرده 
بود، نسبت به سایر گروه ها بیشرت )7 ± 1/26( بود )غیرمعنی دار، 0/05 
<p(. اطالعات تیرت متامی گروه های واکسن در شکل 1 و جدول 2 آورده 
آنتی بادی )5/2 ±  1/66( توسط واکسن  تیرت  شده است. کمرتین میزان 
حاوی سویه V4 ایجاد شد )غیرمعنی دار، p>0/05( )شکل2 و جدول 3(. 
با   7 ژنوتیپ  و  السوتا  سویه های  حاوی  واکسن  دریافت کننده  گروه  در 
A مرگ و میر به ترتیب 13/3 و 10 درصد بود و در  ادجوانت رشکت 

گروه کنرتل میزان مرگ و میر 40 درصد ثبت شد )شکل 3 و جدول 3(.

بحث
و  بوده  طیور  صنعت  در  شایع  بیامری های  از  یکی  نیوکاسل  بیامری 
بروز  از  بعد  می کند.  وارد  صنعت  این  به  را  جدی  اقتصادی  خسارات 
بیامری نیوکاسل در انگستان در سال 1933، واکسن H از سویه بیامری زا، 
و   Hitchner B1 سویه  آن  دنبال  به  گردید.  تهیه  واکسن  اولین  بعنوان 
و  معرفی  واکسن  بعنوان  مزرعه  بیامری زای  غیر  ویروس های  از  السوتا 
مرصف شدند )3(. واکسن های  مختلفی با گرایش  تنفسی )B1 و السوتا 
 ND6/10, VG/GA68, PHY.LMV.42) و کلون السوتا( و گرایش گوارشی
 .)7( متفاوتی هستند   ICPI دارای  که  در کشور مرصف می گردد   )I2 و
نسبتاً  از سویه های  تهیه شده  نیوکاسل  سال هاست که واکسن های زنده 
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مرصف  قابلیت  و  استفاده  در  راحتی  دلیل  به  لنتوژن  یا  غیربیامری زا 
با  بوده اند.  توجه  از واکسن های غیرفعال مورد  بیشرت  بصورت گروهی، 
این حال، پیرشفت های اخیر در تهیه واکسن های غیرفعال از طریق فرآیند 
غیرفعال سازی، به کار بردن ادجوانت های مختلف، بهینه کردن روش های 
برانگیختگی  افزایش  به  منجر  که  امولسیون  ایجاد  روند  و  فرموالسیون 
را  آن  دشوار  و  پرهزینه  مرصف  شده اند،  هومورال  ایمنی  سیستم  در 
توجیه پذیر ساخته اند )17(. در حوزه واکسن های کشته، واکسن ها بصورت 
تک گانه نیوکاسل، دوگانه نیوکاسل + آنفلوانزا و سه گانه و چهارگانه در 
فرمول های مختلف در گله های گوشتی، پولت، تخم گذار، مادر و اجداد 
به  می توان  نیوکاسل  غیرفعال  واکسن های  معایب  از  می شوند.  استفاده 
دوره ی منع مرصف چند روزه قبل از کشتار طیور و به مرصف رسیدن 
تجویز  نیازمند  نوع واکسن  این  اشاره کرد و همچنین  انسان  آن توسط 
انفرادی به صورت تزریق زیر جلدی یا داخل عضالنی هستند. این دسته از 
واکسن ها هرچند میزان آنتی بادی هومورال باالیی را ایجاد می کنند، ولی 
ایجاد نکرده و پرنده های تزریق  پاسخ های قدرمتند وابسته به سلول را 
که  پرنده هایی  با  مقایسه  در  را  از ویروس چالش  بیشرتی  مقادیر  شده، 
حال،  این  با  می کنند.  دفع  کرده اند  دریافت  را  نیوکاسل  زنده ی  واکسن 
بطور کلی بیشرت واکسن ها میزان دفع ویروس در بزاق و مدفوع را در 
مقایسه با پرندگان غیر واکسینه کاهش می دهند )14(. میزان دفع ویروس 
به میزان ایمنی میزبان، گونه میزبان آلوده شده، مقدار و حدت ویروس 
چالش  و  واکسیناسیون  بین  زمان  و  واکسن  نوع  دریافتی،  دز  چالش، 

بستگی دارد )15(.
ایران از سویه های مختلف  سویه های واکسن کشته بیامری نیوکاسل در 
مانند V4، Ulster 2C و السوتا بوده و میزان تیرتآنتی بادی متفاوتی در اثر 

تزریق در تخم مرغ ایجاد می کنند.
وینرتفیلد و همکاران  )1980( ایمنی زایی دو واکسن کشته تولید شده از 
سویه السوتا، از دو برند تجاری مختلف را بررسی کردند و نشان دادند 
که تیرت HI حاصل از یک نوع واکسن به طور معنی دار از دیگری بیشرت 
بود )16(. تجربه میلر و همکاران در سال 2013 حاکی از ایجاد تیرتهای 
HI بین 6 و log2( 7( برای هر دو واکسن کشته حاصل از ویروس های 
السوتا و ژنوتیپ 7 حاد و با استفاده از آنتی ژن سویه السوتا برای انجام 
دریافت  گروه  تیرت   ،7 ژنوتیپ  آنتی ژن  کردن  جایگزین  با  که  بود  تست 
 .)12( داشتند  کاهش  دیگری  و  افزایش  کشته هومولوگ،  واکسن  کننده 
نتایج این مطالعه  هامنند  مطالعه میلر و همکاران، نشان داد که پاسخ 
از  تهیه شده  از واکسن های تجاری مختلف و واکسن های  ایمنی حاصل 
ویروس حاد ژنوتیپ 7 علی رغم دارا بودن آنتی ژنیسیته و ایمونوژنیسیته 
متفاوت بذر، در محدوده بین پنج تا هفت بوده و اختالف معنی داری با 
یکدیگر نداشتند. شاید تفاوت های تیرت ایجاد شده را حتی بتوان به کیفیت 
ساخت ارتباط داد. با بررسی پرونده ثبت این واکسن ها مشخص شد که 
 ISA-70 ادجوانت  از  و  ثابت  نیز  آنها  همه  در  شده  استفاده  ادجوانت 

رشکت Seppic فرانسه استفاده شده بود. 
چه  اگر  السوتا  زنده  واکسن  تزریق  که  داد  نشان  تجربه  این  همچنین 
سبب تغییر معنی داری در افزایش تیرت منی شود، اما میزان پراکندگی را در 
مقایسه به گروهی که تنها واکسن کشته دریافت کرده بودند، کاهش داد 
که شاید تزریق این واکسن زنده در جوجه کشی همراه با سایر واکسن های 

زنده مانند )بورس عفونی پرندگان( بتواند مشکالت پراکندگی تیرت را تا 
حد زیادی برطرف سازد.

در مطالعه ی وینرتفیلد و همکاران )1980(، چالش گروه های واکسینه با 
ویروس حاد استاندارد GB-Texas )متعلق به ژنوتیپ2( انجام گرفت که 
هر دو واکسن تجاری مورد استفاده که از سویه السوتا تهیه شده بودند 
توانستند 100 درصد محافظت در برابر تلفات ایجاد کنند )17(. میلر و 
همکاران )2013( نشان دادند جوجه های واکسینه با واکسن کشته تهیه 
شده از سویه السوتا و ویروس حاد ژنوتیپ7، هر دو در مقابل چالش با 
ویروس حاد به کار رفته در واکسن، ایمنی 100درصد ایجاد می کنند )12(. 
که  بود   7 ژنوتیپ  به  متعلق  چالش  مورد  ویروس  حارض  مطالعه ی  در 
نسبت به ویروس به کار رفته در واکسن های تجاری، هرتولوگ، و نسبت 
به واکسن های تهیه شده با ویروس حاد، هومولوگ در نظر گرفته شد. 
در این مطالعه محافظت واکسن کشته حاوی سویه السوتا و ژنوتیپ 7 
با ادجوانت A به ترتیب 86/7 و 90 درصد بود )12(. با توجه به اهمیت 
زمان در ارتقای پاسخ ایمنی، نکته مهم دیگر مطالعه حارض این بود که، 
حتی واکسن های غیرفعال هرتولوگ نیز هامنند انواع هومولوگ می توانند 
در صورت به تعویق افتادن چالش از ایجاد بیامری جلوگیری کنند و بدین 
ترتیب اهمیت کاربرد اصول امنیت زیستی در سطح  مزرعه با توجه به 

نتایج کارهای آزمایشگاهی بیش از پیش مورد تاکید است.
در این مطالعه اثرات دو ادجوانت مختلف در ساخت یک واکسن اتوژن 
بررسی شد. جعفری و همکاران در سال 2017 ایمنی حاصل از واکسن 
نیوکاسل غیرفعال فرموله شده با ادجوانت روغنی و دو غلظت متفاوت 
از آلومینیوم هیدروکساید را در جوجه های SPF بررسی و با مقایسه نتایج 
از  ترکیبات روغن قوی تر  از  استفاده  ایمنی در  پاسخ  گزارش کردند که، 
ترکیبات آلومینیوم هیدروکساید است )12(. نتایج این مطالعه در ساخت 
واکسن اتوژن نشان داد که انتخاب ادجوانت تجاری می تواند نقش موثر 
در ایجاد حفاظت و تیرت مناسب داشته باشد هرچند که تفاوت معنی داری 

در میزان تیرت آنتی بادی و حفاظت  ایجاد شده مشاهده نشد.
مشاهدات وینرتفیلد )1980( نشان داد با وجود محافظت 100 درصد در 
واکسن  و  واکسن های کشته  گروه های  در  از چالش  تلفات حاصل  برابر 
السوتا، فقط در گروه واکسن السوتا ویروس حاد از نای جدا نگردید و 
واکسن های کشته نتوانستند از دفع ویروس چالش از نای جلوگیری کنند 
پرنده های دریافت کننده واکسن  نیز در  )12(. میلر و همکاران )2013( 
کشته السوتا و نیز ژنوتیپ 7، افزایش تیرت آنتی بادی را پس از چالش با 
ویروس ژنوتیپ 7 گزارش کردند که اثبات کننده عدم پیشگیری کامل از 
تکثیر ویروس چالش شده بود. البته این افزایش در مورد واکسن السوتا 

حدود 3 لوگ و برای واکسن هومولوگ حدود 1 لوگ گزارش شد )17(.
حال  در  سویه  و  واکسن  بین  آنتی ژن  هم خوانی  از  استفاده  مورد  در 
سبب  را  بیشرت  شباهت  برخی  دارد.  وجود  متفاوتی  نظرات  چرخش 
افزایش ایمنی، حفاظت بیشرت و کاهش دفع ویروس می دانند )6, 10( و 
برخی آن را بدلیل وجود تنها یک رسوتیپ برای ویروس نیوکاسل، مفید 
منی دانند )13(. همچنین نقش ادجوانت های متفاوت و کیفیت آن ها در 
ایمنی و محافظت جوجه در برابر چالش با نیوکاسل حاد تایید شده است 
تیرت  ایجاد  ادجوانت در  تفاوت  از  نیز شواهدی  این مطالعه  )5(، که در 

آنتی بادی و محافظت، مشاهده شد. 
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نتیجه گیری نهایی
تفاوت  دارای  واکسن ها  این  داد  نشان  مطالعه  این  از  حاصل  نتایج 
مانی  زنده  و  نیوکاسل  بیامری  علیه  آنتی بادی  تیرت  درایجاد  معنی داری 
بعدی  مطالعات  است  شایسته  منی باشند.  آزمایش  مورد  جوجه های  در 
در مورد واکسیناسیون به جز استفاده از آنتی ژن های همولوگ، بر روی 

راه های رسعت بخشیدن به پاسخ ایمنی نیز  متمرکز گردند.

تشکر و قدردانی
بدینوسیله از دکرت کسایی جهت تامین جوجه و دان مورد نیاز این مطالعه 
ویروس شناسی  آزمایشگاه  کارشناسان  کلیه  از  می گردد.  تشکر  و  تقدیر 
در   PCR دامپزشکی  آزمایشگاه  و  تهران  دانشگاه  دامپزشکی  دانشکده 

انجام این آزمایش سپاسگزاری می شود.
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