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سنجش ایمونوگلوبولین  Aدر مخاطات دستگاه تنفس بهدنبال تجویز واکسن
برونشیت عفونی در جوجههای گوشتی
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چکیده
رابطة ایمنی مخاطي با مقاومت عليه ويروس برونشيت بخوبي شناخته شده است .بنابراین به منظور ارزیابی و مقایسه پاسخ ایمنی
کروزه به  5گروه تقسیم شدند و طبق راهبردهاي مختلف علیه
مخاطی علیه ویروس برونشیت عفونی 054 ،قطعه جوجه گوشتی ی 
ویروس برونشيت عفوني واکسینه شدند .جوجهها در گروههای مختلف در سنین یک روزگی و  8روزگی 1 ،و  8روزگی و نیز ،1

 8و  18روزگی در طول دوره پرورش با واکسن زنده برونشیت عفونی واکسینه شدند 10 .روز پس از اتمام هر برنامه واکسیناسیون

علیه برونشیت عفونی و در سن  82روزگي كشتار شدند و نمونههاي ناي و بيني از بدن جدا گردید و مخاط نای و بيني شستشو داده
شد .سپس ميزان ایمونوگلوبولین  Aاختصاصي عليه ویروس برونشيت عفوني در مخاطات تنفسی با روش الیزا و با آنتی گلوبولین

بزی ضد  IgAماکیان کونژگه شده با هورس رادیش پراکسیداز سنجش شد .نتایج نشان داد پاسخ ایمنی مخاطی بدنبال دریافت

یدار باالتر از
یداری ندارد حال آنکه پاسخ ایمنی مخاطی پس از دریافت سومین واکسن بطور معن 
اولین و دومین واکسن تفاوت معن 

یرود مقاومت بهتری را درمقابل ویروس بیماریزای برونشیت عفونی حاصل کند.
پاسخ ایمنی اولیه و ثانویه است که انتظار م 
کلمات کلیدی :ایمنی مخاطی ،برونشیت عفونی ،جوجه گوشتی.
٭ نویسنده مسئول :مجید غالمی آهنگران

آدرس :گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد ،شهرکرد ،ایران .تلفن060 16331830 :
پست الکترونیکGholami@iaushk.ac.ir:
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مقدمه

بیماری برونشیت عفونی یک بیماری ویروسی

واگیردار تنفسی در ماکیان است که به لحاظ ایجاد
هزینههای مرتبط با دارودرمانی ،تلفات و حذف الشه
در کشتارگاه واجد اهمیت است .بیماریزایی عامل
بیماری عمدتًاًا مربوط به دستگاه تنفسی ،تولید مثلی و
یباشد ( .)1بررسیها نشان داده است حضور
کلیهها م 
ایمونوگلوبولین  )IgA( Aدر سطح مخاطات با مقاومت
عليه ويروس برونشيت بخوبي ارتباط دارد و رابطه
مستقیم و معني داري بين عیار ایمونوگلوبولین A

موضعي و مقاومت عليه عفونت با ويروس برونشيت
عفوني وجود دارد ( .)5بهطوركلي ایمونوگلوبولین G

( )IgGبهعنوان كي

پادتن موثر در خنثي كردن ويروس

در گردش خون عمومي و ایمونوگلوبولین  Aبهعنوان
كي

پادتن موثر در دستگاه تنفس مطرح است كه نقش

ایمونوگلوبولین  Aدر حفاظت ناي ،بهعنوان اولين خط
دفاعي در مقابل ويروس برونشيت عفونی از اهميت
بیشتری برخوردار است ( .)6عالوه بر آن ساخت
موضعي ایمونوگلوبولین  Aاختصاصي و انتقال
ایمونوگلوبولین  Gاز سرم به مايع اشك با مقاومت عليه
یباشد ( .) 21
ويروس برونشيت عفوني در ارتباط م 
بنابراين حضور آنتي باديهاي ضد ويروس برونشيت
عفوني در دستگاه تنفس فوقاني در ايجاد ايمني و
مقاومت عليه ويروس برونشيت عفونی نقش مهمی ایفا
میکنند (  .) 20لذا در صورتی که با اجرای یک برنامه
مناسب واکسیناسیون علیه برونشیت عفونی بتوان پاسخ
یتوان در افزایش
ایمنی مخاطی را تحریک نمود م 
سطح مقاومت پرنده علیه برونشیت عفونی گام برداشت.
در همین راستا در مطالعه اخیر برای اولین بار با استفاده
از تکنیک االیزا به ارزیابی میزان ایمونوگلوبولین  Aدر
سطوح مخاطی دستگاه تنفسی بدنبال چند برنامه

واکسیناسیون پرداخته شد تا ضمن ارائه یک روش
جدید برای پایش وضعیت ایمنی مخاطی در جوجههای
گوشتی بهترین برنامه واکسیناسیون از لحاظ تحریک
ایمنی مخاطی ارائه گردد.
مواد و روش کار

کروزه نژاد راس
تعداد  054قطعه جوجه گوشتی ی 

به  5گروه شامل  4گروه تیمار و یک گروه شاهد به
طور تصادفی تقسیم شدند .جوجههای متعلق به هر گروه
در  3تکرار پن بندی شدند و در پنهای مجزا با ابعاد
 1×3متر بر روی بستر نگهداری شدند .تعداد جوجه
موجود در هر گروه با توجه به تعدد نمونه گیری در
طول دوره پرورش تقسیم بندی شدند بطوری که به
ازای هر مرحله نمونه گیری از هر تکرار  15قطعه و
جمعًاًا  45قطعه از هر گروه نمونه گیری شد .تمام
پرندگان در طول دوره پرورش در شرایط یکسان
مدیریتی نگهداری شده و آب و دان را به شکل آزاد

( )Ad libitumدریافت نمودند .به منظور امکان سنجی
و مقایسه پاسخ ایمنی مخاطی (سنجش ایمونوگلوبولین
 Aدر سطوح مخاطی دستگاه تنفسی) علیه ویروس
برونشیت عفونی ،گروههاي مختلف طبق راهبردهاي
ذيل واكسن برونشيت عفوني را دريافت نمودند.
گروه یک :در یک روزگي واكسن برونشيت
عفونی را بهصورت اسپری دريافت نمود و سنجش
ایمونوگلوبولین  Aمخاطی در

10

روز پس از

واکسیناسیون (سن  11روزگی) و  82روزگی انجام شد.
گروه دو :در  8روزگي واكسن برونشيت عفونی را
بهصورت آشاميدني دريافت نمود و سنجش
ایمونوگلوبولین  Aمخاطی در

10

روز پس از

واکسیناسیون (سن  18روزگی) و  82روزگی انجام شد.
گروه سوم :در یک روزگي واكسن برونشيت
عفونی را بهصورت اسپری ،و در  8روزگي واكسن

سنجش ایمونوگلوبولین  Aدر مخاطات دستگاه تنفس34 ...

برونشيت عفونی را بهصورت آشاميدني دريافت نمود و

( )Euthanizeشدند و بالفاصله نمونههاي ناي و بيني از

سنجش ایمونوگلوبولین  Aمخاطی در  10روز پس از

بدن جدا گردید و مخاط بيني با كي

ميلي ليتر محلول

پایان برنامه واکسیناسیون علیه برونشیت عفونی (سن 18

سالين بافر فسفاته ( )pH=7.4( )PBSحاوي  0/1درصد

روزگی) و  82روزگی انجام شد.

آلبومين سرم گاوي ( 18 ( )BSAو  )9 ،71سه مرتبه ()9

گروه چهارم :در یک روزگي واكسن برونشيت

شستشو داده شد .عالوه بر حضور بافتهای لنفاوی مربوط

عفونی را بهصورت اسپری ،و در  8و  18روزگي

به بينی ،بهدلیل حضور مجرای بينی-اشکی که

واكسن برونشيت عفونی را بهصورت آشاميدني دريافت

ایمونوگلوبولین  Aرا از غده هاردرين به حفره بينی

نمود و سنجش ایمونوگلوبولین  Aمخاطی در سن 82

یکند ( ،)1حفره بينی به عنوان محل مناسب
منتقل م 

روزگی انجام شد.

برای بررسی ميزان ایمونوگلوبولین  Aاختصاصی

گروه پنجم :به عنوان شاهد ،از واکسن برونشیت

انتخاب شد.

عفونی در طول دوره پرورش استفاده نکردند و سنجش

بالفاصله پس از استحصال مایع حاصل از شستشو،

 IgAدر سن  18 ،11و  82روزگی انجام شد و پس از

یباشد ،نمونهها
كه حدود  0/8-0/9ميلي ليتر م 

سنجش عیار ایمونوگلوبولین  Aمخاطی با گروه متناظر

سانتريفوژ گردید و محلول رو يي آن اخذ شد (  18و

دریافت کننده واکسن برونشیت عفونی مقایسه شد.

 .)9 ، 16 ،71سپس براي سنجش ميزان ایمونوگلوبولین

تعداد جوجهها در هر گروه بصورت  45قطعه (3

Aاختصاصي عليه ویروس برونشيت عفوني درمخاطات

تکرار  15قطعه ای) برای هر مرحله نمونه گیری در نظر

بيني ،نمونههاي تهيه شده با روش الیزا ()Synbiotic co.

گرفته شد به طوری که جمعیت گروه  2 ،1و  3با دو

تست شدند (  16و  .)9با توجه به عدم وجود کیتهای

مرحله نمونه گیری  09قطعه (هر کدام) ،گروه  4با یک

تجاری سنجش ایمونوگلوبولین  Aاز کیتهای معمول

مرحله نمونه گیری  45قطعه و گروه  5با سه مرحله

سنجش ایمونوگلوبولین  Gاستفاده شد و آنتی گلوبولین

نمونه گیری  531قطعه در نظر گرفته شد.

آن با آنتی گلوبولین بزی ضد ایمونوگلوبولین  Aماکیان

در اين بررسي از واكسن برونشيت عفوني سوية

کونژگه شده با هورس رادیش پراکسیداز جایگزین شد

 H120مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي

( Goat anti-Chicken IgA Conjugated with

استفاده شد .اين واكسن حاوي ويروس تخفيف حدت

 .)HRPآنتی گلوبولین ذکر شده به صورت جداگانه از

يافتة برونشيت سويه  H120سروتيپ ماساچوست

 )Cat No. A30-103P( Bethyl Laboratoriesتهیه

یباشد كه در تخم مرغ عاري از عوامل بيماريزا كشت
م 

ش د.

داده شده است و در خالء بهصورت ليوفيليزه در آمده

براي محاسبة عیار ایمونوگلوبولین  Aاختصاصي

است .هر دوز از اين واكسن پس از حل شدن در حالل

برونشيت عفوني در مايع استحصالي شستشوي مخاطات

داراي عیاري معادل 10 3/5تا

4

یباشد.
 EID50 10م 

بيني ،طبق روش ژلب و همكاران در سال  ) 14 ( 1998و

جوجههای موجود در هر گروه در  10روز پس از

تامپسون و همكاران در سال  )15( 997 1عمل شد .براي

اتمام برنامه واکسیناسیون علیه برونشیت عفونی و نیز در

اين منظور ميانگين تراكم نوري ()Optical Density

در سن  82روزگی با جابجایی مهره گردن آسان کشی

كنترل منفي محاسبه شد و  3برابر انحراف از معيار به آن

44

نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی /دوره نهم ،شماره اول ،2931 ،پیاپی 62

اضافه شد .سپس براي محاسبه عیار هر نمونه ،از كنترل

ساير گروههاي دريافت كننده واكسن برونشيت عف نو ییی
یباشد ( . )P<0/ 05
معني دار م 

منفي و آستانه كنترل منفي-مثبت (–Positive

مقایسه عیار ایمونوگلوب نیلو  Aمخا رد يط

 )Negative Thresholdاستفاده شد ( 15و  .)14در اين

 10روز

بررسي بر اساس كنترل منفي و آستانه كنترل منفي-

پس از واکسیناسیون و در سن  82روزگی در گروههای

مثبت و با استفاده از برنامه نرم افزاري  KPLعیار

مختلف نشان میییدهددد از لحا تفايرد هورگ يمك ظ     

ایمونوگلوبولین  Aدر هر نمونه محاسبه شد و بر اساس

كنن نسكاو هد

لگاريتم  2بيان شد.

مخاطي بيشتري را نسبت ب ورگ ه هه هههها اي درياف نك ت ن هد   

براي مقايسه ميانگين ميزان ایمنوگلوبولین  Aدر

     در دو نوب  رایع ،ت ا وبولگونومی ل نی        A

واكسن در كي

نوبت بدست آورده اند اما میانگین عیار

ایمونوگلوبولین  Aمخاطی در جوجههای دريافت كننده

گروههای مختلف از برنامه نرم افزاري Sigma State
 2.0و روش واريانس كي طرفه دادهها ( One way

واكس  تبون كي رد ن (((((( (یک   

 )ANOVAاستفاده شد و در صورت وجود اختالف

گروههاي دريافت كنن نسكاو هد    برونش ینوفع تی    در

ميانگين ،با آزمون توکی ( )Tukeyمیزان اختالف

دو نوبت ( 1و  8روزگي) هيچ اختالف آما اري مشا هده

یدار ،کمتر از  0/ 05درنظر
مشخص شد .سطح معن 

نشده است .همچنين اختالف معني داري بين گروهها اي

گرفته شد.

ک نوبتتت
ی در یک ک
دريافت كننده واكسن برونشیت عف نو ی ی
(یک روزگي يا  8روزگ )ي

نتایج

نوبت   

دريافت كننده واكسن برونشيت عفونی به طور معني دار

واكس تيشنورب ن     

واکسیناس و نوی

بيش لرتنك هورگ زا رت        م یی یباشد    (  .)P<0/ 05در ب ني   

عف رد ینو     10روز پ زا س   

نس رد       82روزگی    نشان    م یی یدهد   

اخ د ينعم فالت ا نيب ير نسكاو تفايرد   

عف ،ینو   

        برونش تی   

عفونی در سن يک روزگي به روش اسپری و  8روزگي

بيشترين عیار ایمونوگلوبولین  Aمخاطي در جوجهههها ای
دریاف دننک ت هههه هه واکس رد ن    در س تبون ه     

وج دن دو ار دد ددد ( .)P>0/ 05

بهعبارتی مقايسه عیار جوجهههها ای دريافتتت كنن هد یک

عیار ایمونوگلوبولین  Aمخاطي در تما ورگ م هه هههها ای

گ ور ه ههااي درياف نسكاو هدننك ت        برونشتي   

و يا     8روزگ و )ي زين     

ب یندیماشآ شور ه      وج دو    ندا در    ( ( .)P>0/ 05ج ود لل ل

 1و 8و 18

شماره .)1

روزگي حاصل شد كه اين اختالف از لحا ب يرامآ ظ اا ااااا

جدول شماره  -1ميانگين عیار ایمونوگلوبولین  Aدر مايع استحصالي از شستشوي مخاط بيني (براساس لگاریتم  )2در گروههاي مختلف دريافت كننده واكسن
سن واکسیناسیون

برونشيت عفوني در  01روز پس از واکسیناسیون.
یک روزگی

 8روزگی

یک و  8روزگی

یک و  8و  18روزگی

 11روزگی

 18روزگی

 18روزگی

 82روزگی

سن نمونه گیری ( 01روز پس از
اجرای برنامه واکسیناسیون)

عیار ایمونوگلوبولین  Aگروه

b

2/ 80 ±1/ 22

عیار ایمونوگلوبولین  Aگروه شاهد

a

0/ 65 ±0/ 30

دریافت کننده واکسن

(بدون دریافت واکسن)

b

3/04±0/ 96

a

0/ 50 ±0/ 22

b

4/ 00 ±1/ 24

a

0/55±0/ 27

حروف نامشابه در هر ردیف و ستون نشان دهنده وجود اختالف معنیدار در بین دو گروه میباشد.
دادهها به صورت میانگین ±انحراف از میانگین گزارش شده است.

c

0/ 42 ±0/11a

5/ 80 ±1/ 54

سنجش ایمونوگلوبولین  Aدر مخاطات دستگاه تنفس54 ...
جدول شماره  -2ميانگين عیار ایمونوگلوبولین  Aدر مايع استحصالي از شستشوي مخاط بيني (براساس لگاریتم  )2در گروههاي مختلف درسن  28روزگی.
سن واکسیناسیون

سنجش ایمونوگلوبولین
 Aدر سن  28روزگی

یک روزگی

 8روزگی

2/ 10 ±1/ 19

2/ 80 ±1/ 81

b

b

یک و  8روزگی
b

3/ 60 ±1/ 26

یک و  8و  18روزگی
c

کنترل منفی (بدون دریافت واکسن)
0/ 42 ±0/11a

5/ 80 ±1/ 54

یباشد.
حروف نامشابه در هر ردیف نشان دهنده وجود اختالف معنیدار در بین دو گروه م 
دادهها به صورت میانگین ±انحراف از میانگین گزارش شده است.

بحث

یدهد بدنبال اس نسکاو زا هدافت   
بررسی اخیر نشان م 

برونشیت عفونی پاسخ پا طاخم نتد یی ییی (ایمونوگلوب نیلو
 )Aدرسطح مخاطات دستگاه تنفس تحریک میییگ در د
و بهترين عیار ایمونوگلوبولین  Aمخاطي در  10روز بعد
از واکسیناس و نوی

نس       82روزگ زيوجت لابند هب ،ی        

واكسن زنده برونشيت عفونی در س تبون ه   

 1و  8و 18

یش و دو ئاجنآ زا ييييي
روزگ لصاح ي      م یی 

فالتخا هك     

میانگین عیار ایمونوگلوبولین  Aدر گروه دریافت کننده
سه نوب س اب نسکاو ت ا ورگ ري ههههه ههههههها اي درياف نك ت ن هد   
واكسن در كي

نوب د ينعم تبون ود اي ت ار     میییباشد

بنابراين ممكن است پاسخ ايمني ثالثيه مخاطي نس هب تب   
پاسخ اوليه و ثانويه به طور شديدتري القاء شود.
با ويروس برونشيت عفونی ب ما دراد هدهع ر ا ر  ا ا هطب ییییییییی
          

ويروس وجود ندارد بهطوريکه در مواردی جوجههايی
ک پ رايسب رایع هاي ني پا تد نن ن ننننننن ن س لباقم رد دنتشاد یمر       
ويروس بيماريزا از خود مقاوم اد ناشن ت د نا ه ددد دددد ( .)8از
طرفی سيستم ايمن گتسد يعضوم ي ا ناونع هب سفنت ه       
اولين خط دفا قم رد يع ا اب حرطم تيشنورب سوريو ل     
یتوان چن هك درك طابنتسا ني
یباشد (  .) 19بنابراين م 
م 

با بانب .دراد دوجو تيشنورب سوريو  ر شجنس نيا      

      

یتوان يبسانم نيزگياج د    
ایمونوگلوبولین  Aموضعی م 
براي پايش وضعيت گلههاي طيور پس از واكسيناس نوي
يا ريو تنوفع  و ياجب س

ومیا شجنس ن نیلوبولگو

           G

سرمي مورد استفاده قرار گيرد (.)5
در رابطه با شناسایی ایمونوگلوبولین  Aدر مخاطات
لسيل و مارتين در سال  ، 1973براي اولين بار به مطالعه
ايمونو گلوبولينهاي موجود در محلول شستشوي ناي و
برونش پرداختند ( .)4در اين مطالعه ترشحات ناي و
برونش از كي

ستون حاوي آنتي گلوبولين زنجيره

سبك عبور داده شدند و با روش ايمونو ادسوربنت
مورد بررسي قرار گرفت .با اين روش 75 ،ميلي گرم

اگر چه پادتن سرمي نقش مهمي در غلبه ب تنوفع ر   
مس پ رایع نيب ميقت ا نتد فح و یمرس ا لباقم رد تظ    

ایمونوگلوبولین  Aموضعی و مقاومت در مقابل عفونت

   

مقاومت در مقابل ايجا ريو اب تنوفع د و تيشنورب س      
ممكن است بخاطر وجود ايمني موض  يان رد يع (( ((( )8و
يا ايمني با واسطه سلولي (  ) 13باشد .بهرحال گزارشا يت
یكند رابطة معن  يراد ي بب بببين عیار
وجود دارد كه بيان م 

ایمونوگلوبولین  Gو  120ميلي گرم ایمونوگلوبولین A

در هر ميلي ليتر از مايع استحصالي شستشوي ناي و
برونش جدا شد اما  IgMجدا سازي نشد ( .)4در
بررسي حاضر ،تمام جوجههاي متعلق به گروههاي
مختلف دريافت كننده واكسن برونشيت در  10روز
پس از اتمام برنامه واکسیناسیون و نیز در سن 82
روزگي كشتار شدند و از لحاظ ميزان ایمونوگلوبولین
 Aمخاطي اختصاصي برونشيت عفونی به روش الیزا
مورد بررسي قرار گرفتند .قب ًالًال گزارش شده است كه
آنتی باديهای خنثي كننده ويروس برونشيت عفوني در
ترشحات دستگاه تنفس،

 14ـ 10

روز پس از

واكسيناسيون جوجهها به شيوه داخل نا يي

يا داخل

چشمي به اوج خواهد رسيد و سپس به ميزان اندکی
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یكند ( .)1لذا بر این اساس زمان نمونه گیری 10
افت م 

یداری ب  رایع نی ا گونومی لللل لوب نیلو     Aجوج هه ههااای
معن یی 

روز پس از انجام آخرین دریافت واکسن انتخاب

دریافت کننده یک نوبت و دو نوبت واکس تیشنورب ن   

گردید .مقایسه عیارهای ایمونوگلوبولین  Aموضعی

عفونی وجود ن ساپ و دراد خخ خخخها اي اولي ينميا هيوناث و ه    

پس از گذشت  10روز در گروههای دریافت کننده

مخاطي (ایمونوگلوبولین  )Aدرهر مرحل یریگ هنومن ه    

یک نوبت واکسن برونشیت عفونی حاکی از نزول

شامل  10روز پس از واکسیناسیون یا سن  82روزگ ،ی

تدریجی عیار ایمونوگلوبولین  Aاست که نتایج بدست

اختالف معني داري ندارد .بهنظر میرس ینمیا خساپ د    

آمده همراستا با تحقیق مشابه است (.)8

ثانویه تکرار پاس ث خساپ و تسا هیلوا خ ا فرص هیون ًاًا از       

نتایج مطالعه حاضر نشان داد كه حت ب ي هه هههدنبا ي ل ككككك

اف وبولگونومیا نازیم ت ل نی         Aاختصاص حطس رد ی     

مرتب س رد نويسانيسكاو ه ن ي كككككككككككككك روزگ يييي عیار    

مخاطات تنفسی جل یریگو

   

ایمونوگلوبولین  Aمخاطي اختصاصي برونش ینوفع تي   

روي انسان و ساير پس هك تسا هداد ناشن زين نارادنات

با روش الیزا در سن  82روزگي قابل تش يعت و صيخ ين   

سيستم ايمني ترشحي موضعي قادر به القاي خساپ كي   

میییباش س رد زين ناراكمه و زملوه .د ال   

     

میییکن بق .د ًالًال رب تاعلاطم 

   

 1983نشان   

یباشد ( 12و  .)10گزارشاتی وجود دارد
پادتن ثانويه نم 

دادند ،تلقيح داخل بيني ويروس زنده برونش ینوفع تي   

یکن اب ددجم نويسانيسکاو د هدنز سوريو
که بيان م 

     

در سن ي كككروزگ  ثعاب ی ت تداپ ديلو نننن ننننن خنث نك ي ن هد   

نيوکاس قيرط زا ل      داخ د اي یيان لخاد ،ینيب ل ا لخ

ويروس ب زيم ه ا رد يكدنا ن تر سد تاحش ت  هاگ ت سفن      

چشمی ممکن است باعث افزايش اندکی در پادتنها ای

یشود و اين پاسخ ممكن است چهار تا پنج هفت ماود ه
م 

ترشحی در نای گردد و پاسخ ثانو يسب هي ا خساپ هيبش ر     

داشته باشد (.)8

یباشد ( .)11آيتکن و همکا اران در
اوليه واکسيناسيون م 

           

اگر چه جوجههای دریافت کنن نس رد نسکاو هد    

سال  1976بیان کردند که حتی ب سوريو شلاچ لابند    

یکروزگی به شیوه اس نس و یرپ     8روزگ قیرط زا ی   

بيما و اب نويسانيسکاو یپ رد لساکوين یازير ي سور             

آب آشامیدنی در سن

 10روز پ  نویسانیسکاو زا س وو ووو

ولوژن نيوکاسل ،برخالف پاسخ عم ساپ ،نتداپ یمو خخخ خخخخ

یدار عیار بیشتری را نس تب
نیز سن  82روزگی بطور معن 

پادتن ترشحی در سطح مخاطات نای اف  شياز ننمیییيابد

به گروه کنترل ایجاد نمودند اما اخ نیگنایم فالت    عیار

یشود ( .)3عالوه بر موارد ذکر
بلکه پاسخ اوليه تکرار م 

یدار
ایمونوگلوب نیلو     Aمخارگ ود نیا رد یط وه        معنیی 

شده ،يافتههای مشابه در مورد پاسخ ايمنی مخاطی عليه

نیست .با توجه به حساسیت جوجههای کم سن نسبت به

ويروس برونشيت نيز وجود دارد .بهههطوریک رد تليژ ه   

این بیماری و پراکندگی برونشیت عفونی در تمام نقاط

سال

 1980مشا و ديدجت هك درك هده ا انيسك سي اب نو        

یرسد جهت القا  خساپ کی ی ا نمی ی     
ایران ( )2بنظر م 

ويروس هومولوگ برونشيت عفوني منجر به القاي كي

مناس جوج تسا رتهب ب ههههه ههههها ا اول تیشنورب نسکاو نی     

یش  دو (( .)8ع رب هوال   
پاسخ ضعيف و شبيه پاسخ اوليه م 

کروزگی و ترجیحًاًا به ش هوی اس رپ ییی
عفونی را در سن ی 

ای لاس رد ناراكمه و بلژ ،ن   

دریافت کنند.

واكسيناس وج نوي ج هههه هه ااي ك هيوس اب هزوركي ا توان         

در بررس بند هب ،ریخا ي ال هدنز نسكاو زيوجت        
برونش هلحرم ره رد ینوفع تي فت یریگ هنومن ا تو       

      
       

     

 1998نشا نن ن دادند   

برونشيت ب هب و يمشچ لخاد هرطق هويش ه

ند بال آن     

چالش با س هيو  M41منج یلبق رایع نامه ياقلا هب ر      

  

سنجش ایمونوگلوبولین  Aدر مخاطات دستگاه تنفس74 ...

ایمونوگلوب نیلو     Aموض و يع

یتح اي یع شهاك ار    

      

یگردد اما عیا رد یمرس ر   
ایمونوگلوبولین  Aموضعی م 
جوجهها اف ديپ شياز ا    میییكن نند ( .)7گزارشا دوجو یت   
یکند ايجاد عفونت با و تيشنورب سوري   
دارد که بیان م 
عفوني باعث اف زيم شياز ا نومیا ن و بولگ و نیل      Gس يمر
میشود و اين پاسخ براي مدت طوالني پ تنوفع زا س   
باقي میماند اما ایمونوگلوب نیلو
پا يقاب نيئ      م یی یمان و د

 Aترش تظلغ رد يح   

پ نازيم نيا ا تد ن ننننننن ن برا تدم ي     

کوتاهي پس از عفونت حضور دارد (.)7
در بررسی اخیر ،اظهار نظر در مورد اینکه س تبون ه   
واکسیناسیون نسبت به دو یا یک نوبت مقاوم یرتهب ت   
یکند امکانننپ ریذ
را در مقابل ویروس بیماریزا حاصل م 
نیست و آستانه حداقل عیار ایمونوگلوب نیلو  Aمخا یط
جهت القا سانم تمواقم کی ی بببب ببببب در مقاب  ل وووی ییروس
بیماریزا مشخص نیست .اما قیقحت نیا حیاتن زا هچنآ       
حاصل    م یی یش  نیا دو ا تس بندب هک ا تبون هس ل   

           

یدار
واکسیناس ینوفع تیشنورب هیلع نوی ب هههههههههه هطرو    معنیی 
پاسخ ایمنی مخاطی با م اقلا یرتال ییی ییییگ در د راظتنا هک     
میرود مقاومت بیشتری را درمقابل وی یازیرامیب سور   
برونشیت عفونی حاصل کند.
تشکر و قدردانی
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همفکری و سرکار خا لیلد هب یمرهج ءایض اشون من      
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میآید.
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Abstract
The relation between mucosal immunity and resistance to infectious bronchitis virus (IBV)
has been known. Thus, for the evaluation and comparison of mucosal immunity response
against IBV, 450 one-day-old broiler chickens were divided and vaccinated against IBV
according to different approaches. The chickens in different groups were vaccinated against
live IB vaccine in one day old, 8 days old,1 and 8 days old, 1, 8 and 18 days old in growing
period. The chickens were slaughtered 10 days after the end of each vaccination program and
when they were 28 days old. The nasal and tracheal samples were dissected and washed.
Specific IgA against IBV in mucosa of respiratory was assayed using ELISA with goat antichicken IgA conjugated with horse radish peroxidase. The results revealed there are no
significant differences in mucosal immunity response following the administration of the first
and second IBV vaccines. Following the administration of IBV vaccine in the third time, it
induces significantly higher mucosal immunity response than expected which can, in turn,
induce higher resistance to pathogenic IBV.
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