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مى كند.  وارد  طيور  صنعت  به  را  زيادى  اقتصادى  خسارات  كه  است  طيور  مهم  بسيار  ويروسى  بيمارى هاى  از  يكى  نيوكاسل  بيمارى  مقدمه: 
واكسيناسيون طيور گوشتى به عنوان يكى از مهم ترين راه هاى پيشگيرى از بيمارى هاى ويروسى در صنعت طيور مطرح مى باشد. امروزه با توجه به 
انجام برنامه هاى واكسيناسيون در سطح گله هاى جوجه گوشتى، همچنان شاهد بيمارى هاى ويروسى طيور هستيم هدف از اين مطالعه بررسى تأثير 
واكسن نيوكاسل در برنامه واكسيناسيون ١٥ گله ى گوشتى اطراف كاشان در يك دوره پرورشى بود. روش كار: در اين مطالعه ١٥ مرغدارى جوجه 
گوشتى به صورت تصادفى انتخاب شدند گله هاى جوجه گوشتى از ابتدا تا انتهاى دوره پرورش پيگيرى شدند و در صورت مشاهده عالئم مشكوك 
به بيمارى نيوكاسل پس از اخذ نمونه خون، بررسى عيار سرمى نيوكاسل بر اساس استاندارد OIE انجام گرفت؛ و براى تاييد حضور ويروس در 
 PCR-RT گله،  نمونه هاى بافتى لوزه هاى سكومى و ناى اخذ گرديد. بر روى نمونه ها پس از آماده سازى و استخراج، آزمايش مولكولى به روش
براى بررسى نيوكاسل ولوژنيك صورت گرفت. بحث و نتيجه: نتايج حاصل از بررسى نشان داده كه در برنامه واكسيناسيون از انواع واكسن هاى 
نيوكاسل به روش هاى اسپرى، قطره چشمى، آشاميدنى و تزريقى مورداستفاده قرارگرفته بود. ٨ گله جوجه گوشتى ازنظر آزمايش سرولوژى مثبت 
بودند كه پس از انجام آزمايش مولكولى ٤ گله جوجه گوشتى ازنظر ويروس نيوكاسل تائيد گرديد. با توجه به بيان برنامه هاى مورداستفاده و درگيرى 
٤ گله جوجه گوشتى به بيمارى نيوكاسل مى بايست به دنبال داليل شكست برنامه واكسيناسيون بود. البته واكسن هاى نيوكاسل موجود در ايران 

جزو ويروس هاى لنتوژن مى باشند، قاعدتًا ويروس هاى جداشده مربوط به ويروس هاى واكسن نمى باشند.
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بررسى مقايسه اى دو روش سرمى  HI و ELISA  در ارزيابى تيتر آنتى بادى جوجه هاى گوشتى در برابر واكسن 
هاى نيوكاسل
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امروزه استفاده از آزمايشات سرمى براى تشخيص بيمارى هاى ويروسى و نيز ارزيابى ميزان آنتى بادى و پاسخ سيستم ايمنى بدن به واكسن هاى 
مورد استفاده، با استقبال خوبى مواجه شده است. براى اين منظور روش هاى HI  و Elisa مورد استفاده قرار مى گيرند. براى مقايسه كفايت دو 
روش  در ارزيابى  پاسخ آنتى بادى نسبت به واكسن ها ى مصرفى ارزيابى سطح ايمنى گله هاى مرغ گوشتى استان مازندران با دو روش سرولوژى 
HI  و ELISA (كيت بيوچك) مورد استفاده قرار گرفته است. براى اين منظورتعداد ٣٠ واحد مرغدارى گوشتى از مرغدارى هاى استان مازندران 

انتخاب شده و بر اساس برنامه واكسيناسيون مورد استفاده در گروه هاى مجزا دسته بندى شدند  و در پايان دوره،  جهت تعيين تيترآنتى بادى 
نيوكاسل به روش HI و  ELISA، از هر گله ١٠ نمونه خون تهيه شد. در نهايت تيتر هاى آنتى بادى بدست آمده از روش هاى سرمى متفاوت 
و گله هاى با واكسيناسيون مختلف در جداولى جداگانه تنظيم شده و با استفاده از نرم افزار SPSS  و روش چند دامنه اى دانكن مورد تجزيه و 
تحليل امارى قرار گرفت. نتايج نشان داده است كه تغييرات ميانگين تيتر آنتى بادى با روش HI در تيمارهاى مختلف با تيتر آنتى بادى بدست آمده 
به روش االيزا در ٨٠ درصد موارد همخوانى داشته است. اما مقايسه آمارى مقادير CV در تيمارهاى آزمايشى فقط در ٣٠ درصد موارد همخوانى 

نشان داده است و در ٧٠ درصد موارد داراى تفاوت معنى دار بوده است.
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