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  الخالصة

  
عن طريق الحقن بعمر يوم H9N2 ة للقاح أنفلونزا الطيور الزيتي المعطل للنمط المصليتضمنت ھذه الدراسة قياس االستجابة المناعي

المجموعة ( يوم ٢١و ٧عن طريق ماء الشرب بعمر  VG/GAوكذلك لقاح نيوكاسل الحي المضعف عترة ) المجموعة األولى(واحد 
المجموعة (فضال عن قياس المناعة األمية لكال اللقاحين ) الثالثةالمجموعة ( ودراسة التداخل المناعي بين كال اللقاحين في آن واحد) الثانية
، واستخدم فحص االليزا لقياس معيار األضداد المتكونة في مصول األفراخ  فرخا من فروج اللحم١٦٠وقد استخدم لھذا الغرض ) الرابعة

  و٢٨,٢ و٢٧,٣ يوما وبمعيار ٤٢ و ٣٥ و ٢٨  و٢١  و١٤ وقد أظھرت النتائج حدوث االستجابة المناعية للمجموعة األولى عند عمر
 وحدة اليزا على التوالي وبفارق معنوي بالمقارنة مع مجموعة السيطرة في كافة األعمار أما المجموعة الثانية فقد ٤٧,٣ و ٤٦,٢و  ٢٩,٢

 وحدة ٢٧,٣ يوما ليصبح ٢١ عمر  وحدة اليزا ثم انخفض ھذا المعيار عند٣١,٣ يوما بمعيار ١٤أظھرت تكونا لألضداد المناعية عند عمر 
 ٣٦,٣  يوما إلى٤٢ على التوالي بعدھا انخفض عند عمر ٤٤,١  و٤٠,٥ يوما ليصل إلى ٣٥ و٢٨اليزا ثم ارتفع ذلك المعيار عند عمر 

سل بالمقارنة مع وقد أظھرت نتائج المجموعة الثالثة انخفاض معيار األضداد وتذبذبه لكال اللقاحين أنفلونزا الطيور ونيوكا. وحدة اليزا
مجموعة السيطرة،كما أظھرت نتائج المجموعة الرابعة عدم وجود أي أضداد أمية لمرض أنفلونزا الطيور بينما وجد معيار متوسط من 

يستنتج من ذلك وجود تداخل سلبي بين لقاحي أنفلونزا الطيور ونيوكاسل عند إعطاء اللقاحين إلى  .األضداد األمية ضد مرض نيوكاسل
  .القطيعنفس 
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Abstract 
 

 This study included measuring of immune response to oily inactivated Avian Influenza vaccine(AIV) serotype H9N2 
injected alone in broiler at 1 day old (group1), also the measuring of Newcastle disease vaccine (NDV) Avenue VG/GA strain 
when given orally at 7and21 days old (gp2), then study the immune response interaction between these vaccines at same time 
(gp3), as well as the measuring of maternal immunity of both AIV and NDV vaccines (gp4), for this study 160 broiler chicks 
were used and ELISA test was used for detecting the antibodies in the serum of all groups. Results exhibited immune response 
to AIV (gp1) at 14, 21, 28, 35, 42 days post vaccination at the titer of 27.3, 28.2, 29.2, 46.2, 47.3, ELISA unit (EU), 
respectively. (gp2) show the formation of ND antibodies at 14 days post vaccination with titer of 31.3 EU which decline to 
27.3 EU at 21 days, then elevated to 40.5, 44.1 EU at 28, 35 days respectively, then decline to 36.3 EU at 42 days post 
vaccination. The results of (gp3) show decline and irregular antibodies titers for both AIV and NDV in comparison with (-ve) 
control group. The results of (gp4) showed intermediate level of maternal antibodies against NDV but not detected against 
AIV. In conclusion, there was negatively immune response interaction between AIV and NDV when vaccinated in same 
broiler flock. 
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  المقدمة
 

 األمراض الطيور ومرض نيوكاسل من أنفلونزايعتبر مرض 
 وھالكات عالية في إصابات إلىالفايروسية المھمة التي تؤدي 

 بالعتر اإلصابةفي حالة % ١٠٠ إلىالدواجن قد تصل نسبتھا 
 األنفلونزا العتر واطئة االمراضية لفايروسات أما )١،٢( الضارية

 إصابات إحداثھا دور كبير في لف H9N2ومنھا النمط المصلي 
 فايروسة بأمراض إصابةمرضية اقل شدة ولكنھا تمھد لحصول 

ي لما تحدثه مرض نيوكاسل والتھاب القصبات الخمج مثل أخرى
  وفي العراق تم عزل النمط المصلي) ٣(من تثبيط مناعي 

H9N2 مرة من ألول الطيور واطي االمراضية أنفلونزالفايروس 
 خالل اإلصاباتوره في إحداث الكثير من واثبت د) ٤(قبل 

 في بغداد والمحافظات المجاورة لھا في ٢٠٠٥-٢٠٠٤ األعوام
وقد تم عزل وتشخيص ) ٥(حقول فروج اللحم والدجاج البياض 

النمط ذاته باستخدام مصل مرجعي متخصص واثبت التشخيص 
 وقد درس )٦( RT-PCR البلمرة المتعاكسة سلسلةباختبار تفاعل 

 لتفشي ومھيء كعامل مثبط للمناعة H9N2  للنمطاألساسي الدور
بينما درس ) ٧(مثل التھاب القصبات الخمجي  األخرى األمراض

على H9N2  الطيورأنفلونزا بفايروس اإلصابةمدى تأثير 
 في المحافظات أما) ٨(االستجابة المناعية للقاح مرض نيوكاسل 

 المتكررة باتاإلصاالشمالية ومنھا محافظة اربيل فقد ظھرت 
 حدوث ھالكات عالية في قطعان فروج اللحم إلى أدتوالتي 
 والذي تم عزله وتشخيصه ومالحظة H9N2 النمطب اإلصابةنتيجة 

يروس مرض نيوكاسل والعوامل االمراضية  الدور المساعد لفا
وفي محافظة ) ٩(  المرضيةاإلصابات في زيادة شدة ھذه األخرى
 المناعية األجسامتحري عن  عدة دراسات للأجريتنينوى 

 األخرى الطيور في الدجاج والطيور أنفلونزاالمضادة لفايروس 
 )١٣- ١٠(الدموي   فحص االليزا وفحص اثباط التالزنباستخدام

 التنفسية المشتركة في قطعان اإلصاباتوان استمرار ظھور 
 استخدام إلىفروج اللحم في محافظة نينوى اضطرت المربين 

 الطيور أنفلونزا مختلفة ضد كل من مرض برامج تلقيحية
 لذلك فقد )١٤( بوكاسل بشكل غير مدروس علمياومرض ن
 أنفلونزا ھذه الدراسة لقياس االستجابة المناعية للقاح أجريت

الطيور الزيتي المستخدم حاليا في حقول فروج اللحم ومعرفة 
خالته تأثير ھذا اللقاح على االستجابة المناعية للقاح نيوكاسل وتدا

  .المناعية
  

  المواد وطرائق العمل
  

  اللقاحات الفايروسية المستخدمة
الزيتي المعطل النمط المصلي  الطيور أنفلونزالقاح استخدم 

H9N2 لقاح و .  للصناعات البايولوجيةاألردني المركز إنتاج
 شركة ميريال إنتاج VG/GAنيوكاسل الحي المضعف عترة 

 .الفرنسية

  األفراخ
 بعمر يوم Ross 308  دجاج فروج اللحم عرقاخأفراستخدمت 
المجموعة ،  مجاميعأربعة فرخ قسمت الى ١٦٠واحد وبعدد 

 الطيور الزيتي أنفلونزا فرخا حقنت بلقاح ٤٠تضمنت : األولى
 .مللتر تحت الجلد في الرقبة بعمر يوم واحد٠,٣بجرعة 

 فرخا اعطيت لقاح مرض ٤٠تضمنت : المجموعة الثانية
مللتر عن طريق ماء ٠,٢ي المضعف بجرعة نيوكاسل الح

 يوم وجرعة ٧بعمر ) EID50/0.1ml 3.7 10(الشرب بمعيار 
 فرخا حقنت ٤٠تضمنت : المجموعة الثالثة . يوم٢١منشطة بعمر 

 فضال عن التلقيح األولى الطيور كما في المجموعة أنفلونزابلقاح 
 .األفراخبلقاح نيوكاسل كما في المجموعة الثانية في نفس 

 فرخا تركت بدون أي تلقيح لتمثل ٤٠تضمنت : المجموعة الرابعة
 .األميةمجموعة ضبط سالبة للمجاميع السابقة ولقياس المناعة 

  
  جمع نماذج الدم

 لكافة المجاميع عن طريق األفراخجمعت عينات الدم من 
 للتجربة األول والوريد الجناحي منذ اليوم يالو داجالوريد 
 متتالية وقد فصل المصل بواسطة أسابيع لمدة ستة وأسبوعيا

دقيقة لمدة / دورة ١٥٠٠بسرعة جھاز الطرد المركزي المبرد 
 درجة ٢٠- خاصة بدرجة أنابيب في األمصالحفظت  دقيقة و١٥

  .مؤية لحين استخدامھا
  

  ELISA المناعي الممتز اإلنزيمعدة فحص 
 األردنيتم استخدام ھذه العدة المنتجة من قبل المركز 

،  الطيور ومرض نيوكاسلأنفلونزاناعات البايولوجية لمرض للص
وقد استخدمت محتويات ھذه العدة حسب تعليمات الشركة المنتجة 

 بوحدات  المناعية مقدرااألضدادوقرأت النتائج وحسب معيار 
وفسرت النتائج بموجب الجدول التالي ) ELISA unit(االليزا 

   - :المرفق مع عدة االليزا وكما يلي 
  

 أنفلونزاعدد وحدات االليزا ضد 
 ELISA units (EU) الطيور ونيوكاسل

  التفسير

  نتيجة سالبة   وحدات١٠أقل من 
  نتيجة موجبة ضعيفة  وحدة ٣٠ -١٠من 
  نتيجة موجبة متوسطة   وحدة٧٥ – ٣٠من 
  نتيجة موجبة عالية   فأكثر٧٥

  
  اإلحصائيةالتحليالت 

 One بطريقة اإلحصائي )(Fتم تحليل النتائج باستخدام اختبار 
way analysis of variance ، واستخدم اختبارDuncan  لبيان

 P< 0.05الفروقات المعنوية ضمن المجاميع عند مستوى معنوية 
)١٥(.  
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  النتائج
  

  نتائج فحص االليزا
  األولىالمجموعة 
 أمصال الطيور في ألنفلونزا نتائج فحص االليزا أظھرت

 الطيور فقط ارتفاع أنفلونزاحة بلقاح  ھذه المجموعة الملقأفراخ
 وبشكل تدريجي أللقاحي الموجھة ضد المستضد األضدادمعيار 

 ٢٨,٢و ٢٧,٣ بمعيار ٤٢ و ٣٥  و٢٨ و ٢١ و١٤عند عمر 
 على التوالي وبفرق معنوي عن ٤٧,٣و  ٤٦,٢ و ٢٩,٢و

 P<0.5  وعند مستوى احتماليةاألعمارمجموعة السيطرة في كافة 
 .)١(جدول 
  
 الطيور للمجموعة ألنفلونزا نتائج فحص االليزا :)١(ل جدو

  .األولى
 

 األفراخعمر 
  باأليام

 أنفلونزا أضدادمعيار 
 EUالطيور 

 أضدادمعيار 
 EUالسيطرة السالبة 

٤,٣  ١ A * ٤,٣ A  
٩,٧  ٧A  ٣,١ B  
٢٧,٣  ١٤ A  ٣,٣ B  
٢٨,٢  ٢١ A  ٣,٥ B  
٢٩,٢  ٢٨ A  ٤,٠ B  
٤٦,٢  ٣٥ A  ٤,٨ B  
٤٧,٣  ٤٢ A  ٧,٠٨ B  

 . وجود فرق معنويإلىبن المجاميع تشير الحروف المختلفة ب* 
 

  المجموعة الثانية
أظھرت نتائج فحص االليزا ألضداد نيوكاسل في أمصال ھذه 

ث انخفاض المجموعة الملقحة بلقاح مرض نيوكاسل فقط حدو
 ٣١,٣ أيام ثم ارتفع إلى ٧ بعمر EU ١٨,٥معيار األضداد إلى 

EU ثم  إعطاء الجرعة األولى من اللقاح يوم بعد ١٤ بعمر
 ٤٠,٥ يوم وارتفع إلى ٢١ بعمر ٢٧,٣EUانخفض المعيار إلى 

توالي ثم انخفض المعيار  يوما على ال٣٥ و٢٨ بعمر EU ٤٤,١و
 يوم وبفرق معنوي عن مجموعة ٤٢ عند عمر EU ٣٦,٣إلى 

 يوما وعند مستوى ٤٢و ٣٥و ٢٨ و ٢١ السيطرة في األعمار
  .)٢جدول ( P<0.05احتمالية 

  
 المجموعة الثالثة

أظھرت نتائج فحص االليزا ألنفلونزا الطيور في أمصال 
أفراخ ھذه المجموعة الملقحة بلقاح أنفلونزا الطيور بعمر يوم 

 يوم ارتفاع معيار ١٤ و٧واحد فضال عن لقاح نيوكاسل بعمر 
 يوم ١٤األضداد الموجھة ضد لقاح أنفلونزا الطيور عند عمر 

 EU ٢٣,٨ثم لوحظ انخفاض ھذا المعيار إلى  EU ٢٩,٧وبمعيار 
 عند عمر EU ٢١,٤ يوم واستمر االنخفاض إلى ٢١عند عمر 

 EU ٣٠,١ وEU ٢٨,٣ يوم بعدھا ارتفع المعيار ليصل إلى ٢٨
 يوما على التوالي وبفرق معنوي عن ٤٢ و٣٥عند عمر 

مجموعة السيطرة في كافة األعمار وعند مستوى احتمالية 
P<0.05 )٣دولج(.  

  
نتائج فحص االليزا للمجموعة الثانية الملقحة بلقاح ) : ٢(جدول 
  .نيوكاسل

  
عمر األفراخ 

  باأليام
 EUمعيار األضداد 

لألفراخ الملقحة بلقاح 
  نيوكاسل

مجموعة السيطرة 
 EUالسالبة 

٢٥,٧  ١ A* ٢٥,٧ A  
١٨,٥  ٧ A  ١٨,٥ A  
٣١,٣  ١٤ A  ١٣,٨ A  
٢٧,٣  ٢١ A  ١١,٦ B  
٤٠,٥  ٢٨ A  ٤,٠ B  
٤٤,١  ٣٥ A  ٣,٠ B  
٣٦,٣  ٤٢ A  ٣,١ B  

الحروف المختلفة الكبيرة بين المجاميع تشير الى وجود فرق * 
 .P<0.05معنوي عند مستوى احتمالية 

  
 الطيور ومرض ألنفلونزا نتائج فحص االليزا :)٣(جدول 

  .الثالثةنيوكاسل للمجموعة 
  

 EUمعيار األضداد 
 نيةللمجموعة الثا

 األضدادمعيار 
لمجموعة السيطرة 

 EU السالبة
عمر 
 األفراخ
 أنفلونزا  باأليام

  *الطيور
 نيوكاسل

**  
 أنفلونزا
  *الطيور

نيوكاسل
**  

٤,٣  ١ A ٢٥,٧ a ٤,٣A ٢٥,٧a 
٣,١  ٧ A ١٣,٨ a  ٣,١A ١٨,٥ a  
٢٩,٧  ١٤ A ١٤,٠ a  ٣,٣B ١٣,٨ a  
٢٣,٨  ٢١ A ١٠,٤ a  ٣,٥ B  ١١,٦ a  
٢١,٤  ٢٨ A ١٣,٨ b ٤,٠ B  ٤,٠b 
٢٨,٣  ٣٥ A ٢٦,١ a  ٤,٨ B  ٣,٠ b  
٣٠,١  ٤٢ A ٢٧,٢ a  ٧,٠ B  ٣,١ b  

 الطيور تشير ألنفلونزاالحروف المختلفة الكبيرة بين المجاميع * 
 نالصغيرة بيالحروف المختلفة **  وجود فرق معنوي، إلى

  .معنوي  وجود فرقإلىتشير  المجاميع للنيوكاسل
  

المجموعة أما نتائج فحص االليزا ألضداد لقاح نيوكاسل لھذه 
 EU ١٠,٤ و١٤ و١٣,٨ذاتھا فكانت انخفاض تلك األضداد إلى 

 يوما على التوالي بعدھا بدأ ذلك المعيار ٢١ و١٤ و٧عند عمر 
 و ٣٥عند عمر  EU ٢٧,٢ و٢٦,١باالرتفاع التدريجي ليصبح 
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 على التوالي وبفرق معنوي عن مجموعة السيطرة عند ٤٢
  ).٣جدول  (P<0.05 مستوى

  
 ابعةالمجموعة الر
 الطيور عدم وجود ألنفلونزا نتائج فحص االليزا أظھرت

 ، الطيورأنفلونزا ضد األمھات الواردة من لألضدادمعيار ايجابي 
 نتائج الفحص ضد مرض نيوكاسل عن وجود معيار أظھرتبينما 

اسل عند  ضد مرض نيوكاألمھات الواردة من لألضدادمتوسط 
 إلىاض ھذا المعيار  ثم لوحظ انخف٢٥,٧عمر يوم واحد وقدره 

 يوما على التوالي ٢١ و١٤ و٧ عند عمر ١١,٦ و١٣,٨ و١٨,٥
 .)٤(جدول 
 

نتائج فحص االليزا للمجموعة الرابعة يبن معيار  ):٤(جدول 
  . الطيور ونيوكاسلأنفلونزا ضد لألفراخ األمية األضداد

  
 األفراخعمر  EU لألفراخ األميةالمناعة 

 زاأنفلون أضدادمعيار   باأليام
  الطيور

 أضدادمعيار 
  نيوكاسل
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 ألحاله اختيار اللقاح المناسب وبرنامج التلقيح وتداخله مع إن

 كبيرة لضمان الحصول على أھمية له األخرى لألمراضالمناعية 
 الفايروسية ومن األمراضاسبة والكافية للسيطرة على الوقاية المن

 الطيور ونيوكاسل في فروج اللحم وقد أنفلونزا مرضي أھمھا
 المناعية للقاح األضدادلوحظ في ھذه الدراسة بداية ارتفاع معيار 

 الثاني لكافة المجاميع الملقحة به األسبوع الطيور منذ أنفلونزا
 اللقاح المعطل المستخدم أن ىإلويعزى ذلك  )١٥(وھذا يتفق مع 

والتي لوحظت في يعتبر بطيء في تحفيز االستجابة المناعية 
 لم األضداد مستوى أنكما لوحظ ) ١٦( الثاني بعد التلقيح األسبوع

لكل المجاميع وفي ) EU ٧٥ من أكثر ( لهاألعلىيتجاوز الحد 
 المعطل يعطي معيارا أللقاحيالن الفايروس  وذلك األعماركافة 

 نتائج أما )١٧(لمقارنة مع اللقاحات الحية  بااألضدادمنخفضا من 
 نيوكاسل في  الطيور ولقاحأنفلونزاالمجموعة الثالثة الملقحة بلقاح 

 الطيور بالظھور في ألنفلونزا األضدادآن واحد فقد بدأ معيار 
 الثاني ولكنه لم يستمر باالرتفاع التدريجي كما حصل في األسبوع

 الثالث األسبوع في المفاجئ بل بدأ باالنخفاض لىاألوالمجموعة 

 الخامس األسبوعينوالرابع ثم عاود االرتفاع البطيء في 
 للقاح نيوكاسل لھذه المجموعة األضداد وكذلك معيار ،والسادس

كان منخفضا وبشكل معنوي بالمقارنة مع مستواه في المجموعة 
احين المستعملين  حدوث تداخل سلبي لكال اللقإلىالثانية مما يشير 

 إلى أشاروااللذين ) ٢٠- ١٨(وھذا يتفق مع في ھذه المجموعة 
 ،ن اللقاحات الفايروسية المختلفة حدوث تداخل سلبي بيإمكانية

المجموعة (وعند مالحظة االستجابة المناعية للقاح نيوكاسل فقط 
 ١٤ عند اليوم األضداد كان ھناك ارتفاع معيار تلك )الثانية

 إعطاءوبعد  )٢١( يوم وھذا يتفق مع ٢١ عمر وانخفاضه عند
 أعلى األضداد معيار أصبح يوم ٢١الجرعة المنشطة عند عمر 

 بعمر األولى الجرعة أن إلىويعزى سبب ذلك ) ٢٢(مما يتفق مع 
 مع أللقاحي حصول ظاھرة التعادل الفايروسي إلى تؤدي أيام ٧

  .)٢٣،٢٤ (األمية األضداد
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