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الخالصة
أجريت الدراسة الحالية لغرض تقييم كفاءة برامج لقاحية مختلفة ضد مرض النيوكاسل لمعرفة البرنامج األفضل الذي
 والبرامج،صممت الدراسة الحالية لتحتوي أربع مجموعات من فروج اللحم نوع هبرد.يوفر حماية قوية ضد مرض النيوكاسل
 ثم لقحت بلقاح حي نوع،( بعمر يوم واحدB1(  المجموعة األولى لقحت بطريقة الرش بلقاح حي نوع:اللقاحية نفذت كالتالي
) بعمر يومB1(  المجموعة الثانية لقحت بطريقة الرش بلقاح حي نوع. عن طريق ماء الشرب70 ،00 ،10 السوتا في األعمار
 ثم لقحت بلقاح حي نوع، ثم لقحت باللقاح الزيتي المقتول بعمر خمسة أيام عن طريق الحقن تحت الجلد في منطقة الرقبة،واحد
 ثم،) بعمر يوم واحدB1(  المجموعة الثالثة لقحت بطريقة الرش بلقاح حي نوع. أيام عن طريق ماء الشرب10 السوتا بعمر
73 ،11 ،3  المجموعة الرابعة تم تلقيحها في األعمار. بلقاح حي نوع السوتا عن طريق ماء الشرب11  و3 لقحت في األعمار
 يوم وبعدها تم تقييم األستجابة المناعية في األعمار0  تم تقييم المناعة االمية بعمر.بلقاح حي نوع السوتا عن طريق ماء الشرب
 أظهرت النتائج عدم. بأستخدام أختبار أثباط التالزن الدموي وأختبار األنزيم المناعي الممتز غير المباشر11 ،71 ،01 ،11
،( بين مجاميع التجربة في مستوى األضداد لمرض نيوكاسل المكتسبة من األمهاتP≤0.05( وجود فرق معنوي عند مستوى
 يوم فقد01  أما في عمر،)P≤0.05(  يوم عند مستوى11 وكذلك لم يكن هنالك فرق معنوي في مستوى األجسام المضادة بعمر
 يوم كان71  بينما بعمر،(P≤0.05(أظهرت المجموعة الثانية مستوى أضداد أعلى من مجموعات التجربة األخرى على مستوى
.( بين المجموعة الثانية والثالثة فقط ولم يكن هنالك فرق معنوي بين بقية المجاميعP≤0.05( هنالك فرق معنوي عند مستوى
( لصالح المجموعة الثانية على حساب المجموعاتP≤0.05(  يوم كان هنالك فرق معنوي عند مستوى11 بينما في عمر
 أثبتت الدراسة الحالية كفاءة البرنامج المستخدم في المعاملة الثانية والذي أستعمل فيه اللقاح الزيتي مسبوقا بلقاح حي.األخرى
.بطريقة الرش ويعزز بلقاح حي أخر
 فروج اللحم، اختبار االليزا، اختبار اثباط التالزن الدموي،  مرض النيوكاسل،  البرامج القاحية،  المناعية الخلطية:الكلمات المفتاحية
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Abstract
The present study carried out to assess different vaccination programs against Newcastle disease
to know the best program which provides bold protection against Newcastle disease. The present
study designed to contain four groups of broiler chicks (type Hubbard), and vaccination programs
done as following:T1 vaccinated at day old by spraying method with live vaccine type (B1), then
vaccinated at 10, 20, and 30 days old with live vaccine type (Lasota) by drinking water method.
T2 vaccinated at day old by spraying method with live vaccine type (B1), then vaccinated with
killed vaccine at five days old by injecting subcutaneously at neck region.T3 vaccinated at day old
by spraying with live vaccine type (B1), then vaccinated at 7, and 18 days old with live vaccine
type (Lasota) by drinking water method. T4vaccinated at 7, 18, and 35 days old with live vaccine
type (Lasota) by drinking water method. Maternal immunity assessed at 2 days old then Immune
response assessed in 14, 24, 34, and 44 days old by heamaglutination inhibition test (HI) test and
enzyme linked immunosorbent assay (ELISA), and daily body weight recorded. The results of
immune response tests revealed there is non-significance between experimental groups at 1, 14
days old (P≤0.05), while there is highly significance in antibody level between T2 and other
groups at 24 days old (P≤0.05). In the 34th days old there is significance between T2 and T3 only
while there is insignificance between other groups (P≤0.05). In 44 th days old there is high level of
antibody in T2 which is significant in compare with other experimental groups (P≤0.05).The
present study provided the evidence of efficacy of the program that used killed vaccine which
preceded with live vaccine by spraying method and followed by live vaccine by drinking water
method in compare with other famous usable programs, and this efficacy represented in the levels
of immune response and body weight, the present study also showed that increasing of
vaccination numbers considered stress factor as well as it provide solid immunity against
Newcastle disease.
Key words: humoral immunity, vaccination programs, Newcastle disease, hemagglutination test, ELISA,
broiler.
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 ،(10( AntigenicVariationاال انه ال يمكن تصنيف
العتر على اساس هذه االختالفات( (11وتقسم عتر الحمة
حسب شدة المرض الى-:عتر ضارية ( Velogenic
 )Strainsوعتر متوسطة الضراوة ( Mesogenic
 )Strainsوعتر طفيفة الضراوة ( Lentogenic
.)12( .)Strainsلقد كان هدف هذه الدراسة ايجاد افضل
برنامج لقاحي ضد مرض نيوكاسل في افراخ اللحم للحد من
الخسائر في حقول التربيه.

المقدمة

مرض نيوكاسل Newcastle Diseaseمن أشد
االمراض الوبائية القاتلة التي تصيب جميع أنواع الطيور
الداجنة  ،وانواع عديدة من الطيور البريه) (1بينما اليصاب
البط ويعتبر عامال ناقال ويعد الدجاج األكثر استعدادا
لالصابة بالمرض واظهار العالمات السريرية (  .) 2يتميز
المرض باالعراض السريرية والمرضية التي تتباين حسب
ضراوة الفايروس المسبب والعترة والجرعة وطريقة دخول
الفايروس والعمر والحالة المناعية للطيور عند الخمج ) (3المـواد وطرائـق العـمل
.يعد هذا المرض من األمراض المستوطنة في العراق حيث جدول رقم ( )1يوضح تصميم التجربة.
عزلت الحمة في عام  1968في منطقة أبو غريب  ،وكذالك أفـــراخ التجــــربــة
تكونت الدراسة من تجربة واحدة أستمرت ()13
تمكن زاهد من عزل حمه مر ض نيوكاسل في العراق
وسميت) . (4) (Zahid 2003كما أنتشرمرض نيوكاسل يومآ  ,أجريت التجربة بأستخدام أفراخ لحم تجارية
عددها( )100فرخا بعمر يوم واحد غير مجنسة ساللة هبرد
في السنوات االخيرة وبشكل كبيرفي االعوام 2009-
2007وتسبب بخسائر اقتصادية كبيرة  5وهو يعاود  ,من مفقس الموفق االهلي  ,قسمت االفراخ الى أربعه
الظهور في كل مناطق العالم مسببا اندالعات متكررة )  . (6مجاميع معاملة كل منها ( )03فرخا للمجموعة الواحدة ,
صنفت الحمة المسببة لمرض نيوكاسل على انها أحد إفراد وأعطيت االفراخ عليقة تجارية مصنعة من شركة حديثة
عائلة البارامكسوفاريدي  Paramyxovirdaeتمتلك حمة ألنتاج األعالف  ,وتم تعليف االفراخ بصورة حرة
مرض نيوكاسل خواص بايولوجية وفيزيائية تميزها عن واخضعت المجاميع لظروف تربية واحدة  ,وتمت تربية
بقية حمات البارامكزو Paramyxovirusمثل القابلية على االفراخ على فرشة نشارة الخشب البيضاء وفي حجزات
تلزين خاليا الدم الحمر(.)7تكون مدة الحضانة بعد التعرض معزولة  .لقحت األفراخ بالقاح  NDبأوقات مختلفة وجمعت
لحمة مرض نيوكاسل بين(  )13-0يوماً ،أو أكثر نماذج الدم من المجاميع األربعة بأوقات مختلفة من عمر
وبمعدل( )6-3ايا ًم (. )8تظهر عتر الحمة اختالفات واسعة الطيور وفصل منة المصل وأستخدم في قياس HI ,
في الضراوة على الرغم من وجود نمط مصلي واحد( ELISA )9وبمعدل  3أفراخ لكل مرة من المجاميع المعاملة .
مستضدية
اختالفات
بوجود
تتميز
كذلك
جدول ()1يوضح تصميم التجربة
المجاميع
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نوع اللقاح
Hitchner B1
LaSota
LaSota
LaSota
Hitchner B1
زيتي
LaSota
Hitchner
LaSota
LaSota
Hitchner
LaSota
LaSota

مواعيد جمع الدم
عمر 0يوم
عمر 11يوم
عمر 01يوم
عمر11يوم
عمر 0يوم
عمر 11-71- 01يوم
عمر  1يوم
عمر  11يوم
عمر 11-71- 01يوم
عمر  1يوم
عمر  11يوم -عمر  01يوم
عمر  71يوم -عمر  11يوم

طريقة التلقيح
الرش الخشن
ماء الشرب
ماء الشرب
ماء الشرب
الرش الخشن
حقن تحت الجلد
ماء الشرب
الرش الخشن
ماء الشرب
ماء الشراب
الرش الخشن
ماء الشرب
ماء الشرب

 0 -1نتائج فحص األثباط المناعي بعمر  11يوم :
أظهرت نتائج فحص األثباط المناعي كما هو موضح في
الجدول ( )1عدم وجود فرق معنوي بين معدالت مستوى
االجسام المضادة الموجودة في االفراخ بعمر  11يوم على
مستوى ((P≥0.05
 7 -1نتائج فحص األثباط المناعي بعمر  01يوم :أظهرت
نتائج فحص األثباط المناعي الموضحة في جدول ()1
وجود فرق معنوي بين معدالت مستوى االجسام المضادة
الموجودة في االفراخ بعمر  01يوم عند مستوى
( (P≤0.05حيث كان مستوى األجسام المضادة في
المجموعة الثانية أعلى من مستوى األجسام المضادة في
المجموعات األخرى

التحليل اإلحصائي
حللت النتائج إحصائيا باستعمال البرنامج المسمى
 SPSSاالصدار  13لسنة  0001حيث حللت النتائج
باستخدام التحليل الوصفي للبيانات والذي شمل (اعلى قيمة
– اقل قيمة – المعدل -الخطا القياسي) تحليل التباين
( )Anovaواختبار ( )LSDللكشف عن االختالفات
المعنوية بين معدالت المجاميع.

النتائج
 -1نتـائـج فحص االثبـاط المنـاعـي (.)HI
 1-1نتائج فحص األثباط المناعي بعمر  0يوم :أظهرت
النتائج من خالل الجدول ( )1عدم وجود فرق معنوي على
مستوى ) )P>0.05بين المجاميع المختلفة
71
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 0-0نتائج فحص األليزا بعمر  11يوم :أظهرت النتائج
الموضحة في الجدول ( )2عدم وجود فرق معنوي في
مستوى األجسام المضادة بين أفراخ التجربة على مستوى (
 (P≥0.05في هذا العمر.
 7-0نتائج فحص األليزا بعمر  01يوم :يتبين من خالل
الجدول( )2تفوق المعاملة الثانية على جميع معامالت
التجربة حيث أن تفوقها على المعاملة الرابعة كان حسابيا
،في حين أظهرت المعاملة الثالثة أقل قيمة في مستوى
االضداد رغم أنها لم تظهر فرق معنوي مع المعاملة
االولى.
 1-7نتائج فحص األليزا بعمر  71يوم :أظهرت النتائج كما
في جدول ( )2تفوق المعاملة االولى و الثانية  ،عند مستوى
( .(P≤0.05على المعاملتين الثالثة و الرابعة  ،في حين كان
التفوق للمعاملة االولى حسابيا على المعاملة الثانية-
والمعاملة الرابعة تفوقت معنويا على المعاملة الثالثة.
 1-1نتائج فحص األليزا بعمر  11يوم  :أظهرت النتائج من
خالل جدول ( )2تفوق المعاملة الثانية معنويا على مستوى
) )P<0.05على المعاملتين الثالثة والرابعة اللتان لم تظهرا
فارقا معنويا بينهما في حين أختفى الفارق المعنوي بين
المعاملة االولى والرابعة .

 1-1نتائج فحص األثباط المناعي بعمر  71يوم :أظهرت
النتائج من خالل الجدول  1وجود فرق معنوي بين معدالت
مستوى االجسام المضادة الموجودة في االفراخ بعمر 71
يوم على مستوى ( (P≤0.05حيث كان مستوى األجسام
المضادة في المجموعة االولى و الثانية و الرابعة أعلى من
مستوى األجسام المضادة في المجموعة الثالثة .جدول 1
يوضح المعدل والخطأ القياسي لمعيار أضداد مرض
نيوكاسل بأختبار أثباط التالزن بعمر  71يوم
 3-1نتائج فحص األثباط المناعي بعمر  11يوم :أظهرت
نتائج فحص األثباط المناعي الموضحة في جدول ()1
وجود فرق معنوي بين معدالت مستوى االجسام المضادة
الموجودة في االفراخ بعمر  11يوم على مستوى
( (P≤0.05حيث كان مستوى األجسام المضادة في
المجموعة األولى أعلى من مستوى األجسام المضادة في
المجموعة الثالثة و كان هنالك فرق معنوي بين المجموعة
الثانية والمجموعتين الثالثة والرابعة ولم يكن هنالك فرق
بين المجموعتين الثالثة والرابعة -0نتائـج فحـص األليـزا.
 1-0نتائج فحص األليزا بعمر 0يوم :معدل األجسام
المضادة لمرض النيوكاسل المنتقلة من األمهات الى األفراخ
بعمر1يوم موضح في الجدول ( )2حيث أظهرت النتائج
عدم وجود فرق معنوي بين المجموعات في مستوى
األجسام المضادة لمرض النيوكاسل () p >0.05
الجدول ( )2نتائج تشخيص معيار االجسام المضادة لفايروس نيوكاسل باستخدام فحص  ELISAلكل التجربة .
المجاميع

 0يوم
HI
00.1a

م1
3.360

م0

م7

م1

Elisa
a

a

3336
161.06
3

3.6

a

a

01.1

3100
717.31
1

1.136

 11يوم
Elisa
HI

0.100
10.1a
0.100

a

a

a

01.0

3310

1.1

1.117

00.000

1.131

711.1a

 01يوم
Elisa
HI
a

11.0

31.103

1.131

a

b

133

11.6

30.713

1.600

337.0a
111.316

a

16
1.711

a

a

a

a

a

00.1

1010
037.17
0

6.1

630

13.6

0.111

133.117

7.111

3.116

0136b
111.1
03
0000b
131.0
31
1110a
710.6
31
7611a
036.0
00

 17يوم
Elisa
HI
a

 11يوم
HI

Elisa

a

ab

166.1

1670

M

13.636

713.106

71.100

1171.063

±SE

a

a

a

a

17.0

1011

001.1

10010

30.1

1711a

M

11.000

600.131

71.737

0610.001

±SE

b

b

b

70

7100
011.101

61

C
1110

M

13.303

103.331

1.367
a

c

b

bc

61

1366

61.6

6001
+617.661
_

13.303

036.071

07.313

±SE
M
±SE

 Mتمثل معدل المعيار ألحجمي ألضداد نيوكاسل ،العدد الكلي  ،00الحروف  aو  bو  : cتمثل وجود فروقات معنويه تحت مستوي احتمالية  P < 0.05بين
المجاميع بين المجاميع باختالف الحروف عمودياً  ±SE،تمثل الخطأ القياسي

الثانية والثالثة وهذا قد يعزى الى المناعة االمومية المكتسبة
والتي قد تؤثر على فعالية اللقاح عند اعطاءه في االسابيع
األربعة من العمر وهذا يتفق مع الباحث )(2الذي اشار الى
ان المناعة المكتسبة من االمهات تعادل قسم من اللقاح
والتداخل يكون واضح ومختلف حسب طريقة اعطاء اللقاح
ونوعية العترة المستخدمة في البرنامج التلقيحي وتشابهت
نتائج فحص االليزا مع هذه النتيجة لنفس السبب .في عمر
 01يوم ظهر تفوق معنوي لصالح المجموعة الثانية وقد
يعود السبب الى حصول استجابة مناعية جيدة نتيجة فعالية
اللقاح الزيتي التي تظهر بعد اسبوعين الى ثالثة اسابيع بعد
اعطاء اللقاح الزيتي وهذا ما اشار اليه ) (14وكذلك يتفق
مع نتائج فحص االليزا وفي عمر  71يوم توضح نتائج

المناقشة
تم استخدام برامج لقاحية مختلفه لمقارنة معيار
االجسام المضادة لحمة مرض نيوكاسل في فروج اللحم
بعمر يومين وحتى عمر  11يوم وتم قياس المناعة باستخدام
اختبار اثباط التالزن الدموي واختبار االليزا وقد اظهرت
نتائج فحص المناعة االمية باختبار اثباط التالزن الدموي
عدم وجود فروقات معنوية بين المجاميع وهذا متوقع الن
االفراخ مصدرها قطيع امهات واحد وهذا يتفق مع الباحث(
 ،(13كما وأعطى اختبار االليزا نتائج مماثلة اما في اختبار
اثباط التالزن بعمر 11يوم تبين عدم وجود فرق معنوي
بين المجاميع وسجل فرق غير معنويا لصالح المجموعة
71
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فحص  HIتأخر معنوي في االستجابة المناعية في
المجموعة الثالثة مقارنة مع المجاميع األخرى التي لم يظهر
فرق معنوي بينها رغم وجود تفوق حسابي لصالح
المجموعة الثانية على االولى والرابعة وقد يعود سبب
التفوق الى تحفيز مستوى اعلى من االضداد نتيجة اللقاح
الزيتي ,اما سبب انخفاض مستوى االضداد في المجموعة
الثالثة لكون اخر لقاح بماء الشرب هو في عمر  11يوم
والية الحماية التي يقدمها هذا البرنامج تكون قصيرة )(15
ونتائج اختبار االليزا في عمر  71يوم متقاربه لفحص تثبيط
التالزن ولكن االليزا ادق بسبب حساسيته للمستويات القليلة
من االجسام المضادة المثبطة للتالزن والمعادلة للحمة
والمثبتة للمتمم والمرسبة لمستضد الحمة في حين ان اختبار
 HIيقيس ويحدد فقط االضداد المثبطة للتالزن دون غيرها
حيث تبين تفوق المعاملة االولى والثانية معنويا على الثالثة
والرابعة ولكن المجموعة الرابعة تفوقت معنويا على
المجموعة الثالثة ( المتاخرة مناعيا ) وقد يعود سبب التفوق
هذا هو تقارب المدة بين التلقيح وقياس مستوى االجسام
المناعية للمجموعة الرابعة .في عمر  11يوم تبين نتائج
فحص HIتفوق المعاملة االولى والثانية معنويا على
المجموعتين الثالثة والرابعة واللتان لم يظهرا فرق معنوي
بينهما كذلك لم يكن هناك فارق معنوي بين البرنامج
التلقيحي االول والثاني في المجموعتين االولى والثانية وقد
يكون السبب في تفوق البرنامج االول هو تكرار اللقاحات

في فترات متقاربة وكذلك الحصول على مستوى متوسط
من االجسام المضادة لمرض نيوكاسل الذي لم يرتفع الى
المستوى العالي الموجود في المعاملة الثانية وهذا ما توصل
اليه ) ) 4الذي اشار بان الفيروسات الحية لها القدرة على
اصابة خاليا البلعم الكبير مما يجعلها عرضة للفعل السام
)(T-cells ,CD8الواسم الثامن في
للخاليا التائية
االصابات الالحقة بينما التمتلك المستضدات الفايروسية
المبطلة مثل هذا الفعل وهذا يفسر المستوى المنخفض من
المناعة الخلطية المتحفزة ضد اللقاح الحي ولمرات عديدة
مقارنة مع المعاملة الثانية التي استخدم فيها التلقيح الزيتي
حيث ان مستضد الحمة يكون موجودا في االنسجة وعملية
تحرره من مكان الحقن تكون مستمرة ولكن بصورة بطيئة
وتؤدي عملية تحرره بهذذه الطريقة الى التحفيز المتواصل
للجهاز المناعي الحداث استجابة مناعية خلطية لمدة طويلة
من الزمن(  (16وبينت النتائج الحالية ايضا في عمر 11
يوم في فحص االليزا مطابقة لفحص اثباط التالزن الدموي
 HIباستمرار تفوق المجموعة الثانية معنويا على جميع
مجاميع التجربة اال ان تفوقها على المجموعة االولى كان
حسابيا في حين لم يسجل فارق معنوي بين المجموعة الثالثة
والرابعة رغم تفوق المجموعة الرابعة حسابيا وقد يعود
السبب الى التلقيح االضافي لهذه المجموعة والذي جعل
معيار االضداد يرتفع عما هو عليه في المجموعة الثالثة
).)3
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