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چکیده
هدف از انجام این تحقیق ،مقایسه عیار پادتن سرمی  8نوع واكسن زنده تجاري برونشیت عفونی در جوجههاي گوشتیی بتود 023
قطعه جوجه گوشیی یک روزه نر (سویه  038راس) بهطور تصادفی به  8گروه تیمار (هر گروه شامل  0تکرار) تقسیم شدند در روز 8
دوره پرورشی هر یک از گروهها نوع میفاوتی از واكسن زنده برونشیت عفونی را بهصورت قطره چشمی دریافت كردند در روزهتاي
 22و  22دوره پرورشی از هر گروه 22 ،قطعه جوجه بهطور تصادفی انیخاب شده و پس از خونگیري و جداسازي سرم ،جهت تعیتین
عیار پادتن سرمی ،آزمایش االیزا بر روي نمونهها انجام شد میانگین عیار پادتن سرمی ضد واكستنهتاي برونشتیت عفتونی در بتین
گروههاي آزمایشی در روز  22دوره پرورشی نشان داد كه بین گروه دریافتكننده واكسن  HIPRAVIAR Colon/ H120و گروههتاي
دریافتكننده واكسنهاي  H120 ،Nobilis Ma5+ Clone30و  Cevac Vitabron Lاخیالف معنیداري وجود دارد ( ،)p<3/30ولتی در
بین سایر گروههاي آزمایشی از لحاظ عیار آنییبادي اخیالف معنیداري مشاهده نشد میانگین عیار پتادتن سترمی ضتد واكستنهتاي
برونشیت عفونی در بین گروههاي آزمایشی در روز  22دوره پرورشی نشان داد كه در بین گروههاي آزمایشی از لحاظ عیار آنییبتادي
اخیالف معنیداري وجود ندارد مقایسه عیار پادتن سرمی ضد واكسنهاي برونشیت عفونی در گروههاي آزمایشی بین روزهتاي  22و
 22دوره پرورشی نشان داد كه در بین گتروههتاي دریافتتكننتده واكستنهتاي  Nobilis Ma5+Clone30 ،Gallivax IB88و

Cevac

 Vitabron Lاخیالف معنیداري وجود دارد ( )P<3/30ولی بین سایر گروههاي آزمایشی اخیالف معنیداري مشاهده نشد

کلید واژهها :برونشیت عفونی ،واكسن زنده ،جوجه گوشیی ،پادتن سرمی.
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مقدمه

سامان مهدوی و همکاران

د شاکسنهایب غینفعایل بنشیتایو ی ا یی یسابو باه
بیماای ب شانش اای

شاکسنهیب زیده ،اامن یزب کمتنب د ج جههی ااداید

بیماای ب بنشیتاایو ی ا یی ا ا

شاگیندا تن سی د میکیای ا او کاه باه حاایا ااداید

دااان ا ات یده از شاکسان غینفعایل

شهاه

هزانههیب منتبط بی دا ش د مییی ،تل یت ش حاف

د کتتی گیه شاجد اهمیاو ا او .بیمای بزااای ییما
شدههی ش کلیاههای مای بیهاد ( Gholami Ahangaran,

 .)2013ج جههی د تمیم نین میت ایند بی اان شاانش
بد طی

قید به تک ین د بیتتن بیفوهایب

ا و .ج جههایب آحا ده ،یمااف افساندگی،

نفه ،تنهایت بینای ،افازاات تنهاد اد ا ش مان
دا ید ( .)Saif et al., 2003بهط
 Gبهین ا ا
گندش خ

ا

کلی اام ی گل با حین

پیدتن م ثن د خن ی کاند شاانش

د

یم می میبیهد ( Gholami Ahangaran,

 .)2013گزا هیتی شج د دا د کاه بیای مایکناد ااداید
ی یو بی شانش

بنشیتیو ی یی مایفظو کف ش اای فقادا اامنای ا د
بنابن کیهت ت حید تخف منغ اادید میکناد ( Ignjatovic

بیمی ب یمدتیً منب ط به د اتایه تن سای ،ت حیاد م لای،

آح ده ه ید ش شانش

میکنناد .از طان

بنشیتیو ی یی بییث افزاات میزا

اام ی گل ب حین  Gنمی مایها د ش ااان پی ار باناب

 .)and Galli, 1994تانا

اانتنفنش هی ت ط شانش

بنشیتیو ی یی ،بستای به ا اه شاانش

دا د ،شحای

تیکن

یقت اانتنفانش د مقیشماو پنیادگی د بنابان

شانش

بنشیتیو ی یی متخص یتده ا و ( Calnek

.)et al.,1997

بی ت جه به اانکه د ص ت یدم اامن ایزب منی ا
گلههیب طی  ،اان بیمی ب میت اید تی  %03مان
اادید کند ،حازشم اامان ایزب منی ا

ش میان

ش تق ااو ییای

پیدتنی حیصله بی ا ت یده از شاکسنهیب م ج د د کت
بسیی حیئز اهمیاو مایبیهاد (.)Johnson et al., 2003

بنییمه هیب شاکسینی ی یی که د ا
به تتخیص دامپزه
اه شانش

گله پییده مایگاندد

ش بی ت جه به فیکت هیب متعاددب
هیاع د منطقه ،تی اخچاه گلاه،

ماادت ط ا شیی پااف از ی یااو بنقاانا ماایمییااد اماای

از جمله

اام ی گل ب حین  Aتنهای د غلظو پیاین بیقی میمیید

یا ه مداناو ش ی ام متعددب تعیین میه د .یمشه بن

ش اان میزا پیدتن بناب مدت ک تایهی پاف از ی یاو

م ا د ذکن هده ت یشت بین شاکسانهایب ا ائاه هاده د

آیتیبیدبهایب

بیزا بهشاژه از یظن میزا ییی پیدتنی که اادید مایکنناد

ضدشانش

بنشیتیو ی یی د اادید اامنی ش مقیشمو

بسیی حیئز اهمیو می بیهد.

یلیه شانش

بنشیتیو ی یی یقت مهمی اا ی مایکنناد

حض

دا د ( .)Gelb et al.,1998حض

د ا ائه بنییمه شاکسینی ی

بی ت جه به تعدد ای اع شاکسن هیب بنشیتیو م جا د د

( .)Gholami Ahangaran, 2013ا ت یده از شاکسن زیده

کت

تخ یف حدت ایفته بنشیتیو ی یی بن شاکسان کتاته

میها د ،از ااان ش هاد

هده غینفعیل ااان شاانش

مزااو دا د ا

شاکسان

ش ند گمی که د باین مران کننادگی ااداید
از ایدایم ااان تاقیا ا ائاه

اکسنب یتیاج کی بندب بناب تسهی کای دامپزهاکی د

کتااته هااده غینفعاایل کمتاان بییااث احقاای اامناای فعاایل

ا ائه بنییمه هیب شاکسینی ای

ج جههی بی آیتایبایدب ماید ب مایها د ( Zakeri and

میبیهد که د اان مطیحعه اقدام به مقیاساه ییای پایدتنی

 .)Kashefi, 2011یلی غف حض
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مایگاندد ( .)Hay green et al., 2005بای اجاناب اا
بنییمااه منی ا

شاکسینی اای

هااده ش آو ش دا

یلیااه بنشیتاایو ی ا یی

میت ا پی ر اامنی مخایطی ا تاناا

ا بااه هااک د تن اای آزاد د ایفااو

کندید.
د شز  8دش ه پنش هاای هاان اا

کاند ش بییاث

از گاانشههاای یا ع

افزاات طد مقیشمو پنیده یلیه بنشیتیو ی یی هاد.

مت یشتی از شاکسن بنشیتیو ی یی ا بهصا ت قطانه

از ایدیم اان تاقی  ،مقیاسه ییی پایدتن انمی 8

تمی د ایفو کندید که د جدشل  1یتای داده هاده

هد

یاا ع شاکساان زیااده تداای ب بنشیتاایو ی اا یی د

ا و .باه منظا

ج جههیب گ هتی ب د.

شاکسینی ااای

ایادازهگیانب ییای پایدتنی حیصا از
د

ااانم ،د شزهااایب  22ش  22دش ه

پنش هی از هن گنشه  12قطعه ج جه باهطا

مواد و روشها

ترایدفی

ایتخیو گنداده ش خ گینب از ش اد بایحی ایدایم هاد.

تعداد  023قطعه ج جه گ هتی ا

شزه یان ا اه

یم یههی بمفیصله باه آزمیاتاایه منتقا هاده ش پاف از

 038ا  ،د  8گنشه تیمای باهطا

ترایدفی تقسایف

جدا اایزب اانم ،ماا د آزماایات اشااازا باای کیااو

هادید .ج جاههایب متعلا باه هان گانشه د  0تکانا

هنکو  BioChekد ط ل م ج  534ییی متن قنا گنفتاه

پنبندب هدید .تمیم پنیدگی د ط ل دش ه پانش ش د

ش یتیاج حیصله بی یانمافازا ) SAS (9.1.3, 2004ما د

هنااط اکسی مایطی ،تغفااهاب ش ماداناتی یااهدا ب

تالی آمی ب قنا گنفو.

جدول  -1مشخصات واکسنهای برونشیت مورد استفاده در گروههای مختلف آزمایشی
واكسنهاي مورد آزمايش (نام تجاري)

كد

شركت سازنده

نام سويه

Gallivax IB88

1

منایل فنایسه

793/B

Nobilis 4/91

2

اانتنشت هلند

793/B

Nobilis Ma5+Clone30

0

اانتنشت هلند

Ma5

Bronhikal SPF

5

شتنانی کنشا ی

H120

H120

4

مؤ سه ازب اانا

H120

Cevac Vitabron L

6

ا مدی تی

H120

Bioral H120

7

منایل فنایسه

H120

HIPRAVIAR Colon/ H120

8

هیپنا ا پیییی

H120

یافتهها
میییاین ییی پیدتن نمی ضد شاکسنهیب بنشیتایو

( ،)p<3/34شحاای د بااین اایان گاانشههاایب آزمیاتاای

شز  22دش ه پنش های

معنیدا ب متیهده یتاد .میاییاین ییای پایدتن

د بین گنشههایب آزمیاتای د

یتی داد که بین گنشه  8ش گنشههیب آزمیاتی  4 ،0ش 6
از حایا ییی آیتیبیدب اختم

معنیدا ب شج د دا د

اختم

نمی ضد شاکسنهایب بنشیتایو د باین گانشههایب
آزمیاتی د

شز  22دش ه پنش هی یتی داد که د باین
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گنشههیب آزمیاتای اخاتم

سامان مهدوی و همکاران

(جدشل .)2

معنایدا ب شجا د یادا د

جدول  -2میانگین عیار پادتن سرمی ضد واکسنهای برونشیت در گروههای مختلف آزمایشی در روز  22و  22دوره پرورشی
گروه

 aش  :bحنش

ميانگين عيار آنتیبادي در

ميانگين عيار آنتیبادي در روز

روز  22پرورش

 22پرورش

1

1243/2ab

2440/47

2

1238/0ab

2468/47

0

1448/4b

1216/50

5

1801/6ab

2370/07

4

1417/1b

1858/47

6

1418/0b

2067/24

7

1718/4ab

1803/07

8

2224a

2414/07

SEM

174/27

276/70

p-value

3/352

3/231

غین متیبه ،ت یشت آمی ب معنیدا ب ا د

طد احتمیل  3/34یتی میدهد.

معناایدا ب شجاا د دا د ()p<3/34

مقیاسه ییی پیدتن نمی ضاد شاکسانهایب بنشیتایو

 0 ،1ش  6اخااتم

د گنشههیب مختلاف آزمیاتای باین شزهایب  22ش 22

شحی بین یان گنشههیب آزمیاتای اخاتم

دش ه پنش هی یتی داد که د بین گنشههایب آزمیاتای

متیهده یتد (جدشل .)0

معنایدا ب

جدول  -3مقایسه عیار پادتن سرمی ضد واکسن های برونشیت درگروههای مختلف آزمایشی بین روزهای  22و  22دوره پرورشی.
گروه1

روزهاي

گروه2

گروه4

گروه3

گروه6

گروه5

گروه7

گروه8

پرورشی

22

b

1243/2

1238/24

b

1448/56

1801/61

1417/1

22

2440/6a

2468/47

1216/50 a

2370/07

1858/47

2067/24 a

SEM

160/221

510/17

23/67

207/02

157/52

164/51

253/42

p-value

3/3087

3/22

3/301

3/502

3/327

3/3354

3/720

 aش  :bحنش

غین متیبه ،ت یشت آمی ب معنیدا ب ا د

طبیعی حض

1803/07

2414/07
206/47
3/0450

پنیدگی قیبا هنی ایای ا او ( .)Cavanagh, 2003د
اام ی گل با حین 23-03 ،)Y(G

م د بنشیتیو ی یی ،بناب ندان شز اامنی غینفعیل

نم

زشد هنااایم

شز پف از ی یو بی شانش

376

1418/24

1718/4

2224

طد احتمیل  3/34یتی میدهد.

بحث و نتیجهگیری
بهط

b

بنشیتیو ی یی د

دشام دا د ش ماایت ایااد باای شاکسینی اای
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ج جههی تاداخ یمیااد ( .)Hay green et al., 2005د
جنای ی یو طبیعی بی شاانش

بنشیتایو ی ا یی د

کننده ا

ی بو شاکسان بنشیتایو ی ا یی (باه شش

ا اپنب ااای آهاایمیدیی) حایکی از یاازشل تااد ادی ییاای

پنیدگی  ،پی رهیب اامنی به تعیدل می د شحی بعاد از

اام ی گل باا حین  Aا ااو ( Gholami Ahangaran,

ا اه شاکسان ،ان پنیاده،

،

شاکسینی ی  ،ی املی م

 .)2013; Gillete, 1980زمی بندب شاکسینی ی

منی

بیی  MHC Iش  MHCIIش یسبو  CD4به  ،CD8ممکان

دزهایب ما د ا اات یده ش اه تدا از شاکسان مهمتاانان

ا و پی ارهایب اامنای متغیان بیهاد ش فتای ایتخایبی

ی اما کنتانل بیمای ب ا او ( Zakeri and Kashefi,

شا د ها د (.)Zinkernagel, 2003

بستای به فیکت هایب

بیتتنب بان شاانش
حض

آیتیبیدبهی ای شاکنت اختریصی ل لهایب Tc

متعددب از قبی شاکسن ،کی یو اام ی ح ژاکی شاانش

ش

م د ا ت یده د ت حیاد شاکسان ،شاژگایهایب شاانش

به آیتیژ  ،بستای به کی یو ب
تیم

 .)2011م فقیو د شاکسینی ی

طیا

فیبن ی

تی زمی بل غ جنسی پنیاده دا د ( Van Ginkel

 .)et al., 2008پی ارهایب اامنای ال حی باه شاانش
بنشیتیو ی یی هیم فعیحیو یت ت کسی

حم

یو،

شاکنت ازداید حسی یو تایخینب ،فعیحیاو ال لهایب
کتنده طبیعی ش تدمع حن

شاکسن ،ثبیت آیتیژیی ش میزا شاانش

بکای

فتاه د

شاکسن دا د ( .)Marius et al., 1983مطیحعیت تکمیلای
مبتنی بن اادید اامنی ت ط شاکسنهایب مختلاف زیاده
بنشیتاایو ایداایم هااده تاای یتاای دهنااد کااه اخااتم

ایوهایب  Tد بیفاوهایب

معنیدا ب باین شاکسانهایب بنشیتایو ی ا یی ا اه

بنشیتایو

 H120ت حید هده ت ط هنکوهیب مختلف شج د دا د

ی ا یی ا او ( .)Calnek et al., 1997شاکانت پی ار

( .)Mondal and Naqi, 2001د مطیحعاهاب یتای داده

م ضعی اامنی ل حی د ی یاو اشحیاه بییاث تساناع

هده ا و که شاکسنهیب بنشیتیو مختلف بی ا اهاب

پیکسیزب شانش ی میه د شحی د بنخ د دشم باد بای

اکساای ماایت اینااد ااط ت مختلااف آیتاایباایدب ا د

تن سی ش کلیه ج جههیب آحا ده باه شاانش

شانش

بنشیتیو ی یی بهدحی خن ی هد

بیمی بزا ت ط  ،IgYشاکانت مافک

ناع ییم

اهمیاو کمتانب

پیدا میکند (.)Guo et al., 2008

پنیدگی اادید کنند ش اان ت یشتهی ا میت ا به میازا
ذ ات م ج د د شاکسن ،کی یو ت حید ش خایحص ایزب
شاکسان مانتبط دایساو ( .)Gelb et al., 1998د ااان

اگن ه پیدتن نمی یقت مهمی د غلباه بان ی یاو

تاقی ا ا اات یده از شاکساان بنشیتاایو  H120م سااه

بنشیتیو ی ا یی بنیهاده دا د امای ابطاهاب

ازب ،ت ایشت معناایدا ب د ییای پاایدتن انمی ضااد

بی شانش

مستقیف باین ییای پایدتن انمی ش ح یراو د مقیبا
شااانش

شجاا د یاادا د بااهطاا ب کااه ،د ماا ا دب

ج جههیای که ییی بسیی پیاین پیدتن نمی داهاتند د
مقیب شانش

بیمی بزا از خ د مقیشمو یتای دادهایاد

( .)Gillete, 1980مقیاسااه ییی هاایب اامن گل ب ا حین A

م ضعی پف از گفهو  13شز د گنشههایب د ایفاو

بنشیتیو ااداید یکاند کاه بای یتایاج غممای آهناانا
( )1022مطیبقاو دا د (.)Gholami Ahangaran, 2013
د اان مطیحعه ییی پیدتن نمی ضد بنشیتایو ی ا یی
د

شز  22دش ه پنش هی د گنشه  8یسابو باه گانشه

هیب  4 ،0ش 6افازاات معنایدا ب ا یتای داد شحای د
شز  22دش ه پنش هی هیچ اا

از شاکسانهایب ما د
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بهد و آمده میتا ا یتیداه گنفاو کاه جهاو تاداشم

آزمیات افزاات معنیدا ب ا د مقیاساه بای هاف یتای

بنشیتیو ی یی

 د، دش ه پنش هاای22 داااان د شز

افزاات ییی پیدتن نمی ضد شانش

تخفگفا که طا ل دش ه پنش های

 از طاان.یدادیااد

به خر ص د طی

 افزاات ییی پیدتن نمی ا بهطا6 ش0 ،1 گنشه هیب

ط شییتنب یسبو به طیا

 دش ه پنش هی یتای دادیاد22 معنیدا ب یسبو به شز

Nobilis Ma5+Clone30 ،Gallivax IB88 شاکسنهایب

که یتی دهنده تداشم افزاات ییی پایدتن انمی یسابو

. ت صیه میه دCevac Vitabron L ش

 بی ت جه به یتایاج.به یان شاکسنهیب م د آزمیات ب د

 ا ات یده از،گ هاتی دا یاد
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Abstract
The aim of this study was to compare the serum antibody titer of 8 types of commercial live
infectious bronchitis vaccines in broiler chickens. Three hundred and twenty one-day-old male broiler
chickens (308 Ross strain) were divided into 8 groups (each group comprised of 3 replicates) randomly.
At 8 days of age, each treatment group received different types of live infectious bronchitis vaccine by
eye-drop method. Twelve birds from each group were randomly chosen and blood sample was taken on
the 22nd and 29th days of experimental period and ELISA test was performed on sera for detection of
sample antibody titer. The mean of serum antibody titer against infectious bronchitis vaccines among
treatment groups on the 22nd day of experimental period showed statistical significance between the
group that had received HIPRAVIAR Colon/ H120 and the groups that had received Nobilis Ma5+
Clone30, H120 and Cevac Vitabron L (p<0.05) but no statistical significance was seen between the other
treatment groups. The mean of serum antibody titer against infectious bronchitis vaccines among
treatment groups on the 29th day of experimental period showed no statistical significance between the
treatment groups. The comparison of serum antibody titer against infectious bronchitis vaccines in
treatment groups between the 22nd and 29th day of experimental period showed statistical significance
between the groups that had received Gallivax IB88, Nobilis Ma5+Clone30 and Cevac Vitabron L
(p<0.05) but there were no statistical significance between the other treatment groups.
Key words: Infectious bronchitis, Live vaccine, Broiler chicken, Serum antibody.
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