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  چکیده
لذا تشخیص و . بیماري نیوکاسل نوعی بیماري ویروسی حاد است که غالبا در جوجه هاي جوان با مرگ و میر زیاد همراه می باشد    

روش هاي سرولوژیکی است که  ،وش هاي تشخیص بیماريیکی از مهم ترین ر. کنترل این بیماري از اهمیت خاصی برخوردار است
در اوایل و دو هفته بعد از درگیري مطالعه حاضر جهت بررسی تیتر آنتی بادي . می باشد ELISAو  HIمشخص ترین آنها تست هاي 

 42در سن  308اریته راس و سویهبدین منظور، از یک گله گوشتی . با ویروس نیوکاسل با استفاده از روش هاي سرولوژي انجام گرفت
روز 14در ابتدا و . طعه جوجه انتخاب گردیدق 30 داشته بطور تصادفی تعداد Vicserotropic Velogenicروزگی عالیم ابتال به فرم 

همبستگی آنها نیز تعیین ضریب و  بعد از بیماري خون گیري بعمل آمد و سپس با استفاده از روش هاي سرولوژي تیترشان ارزیابی
 .)>001/0P(آنتی بادي دو هفته بعد از درگیري با ویروس بطور معنی دار افزایش می یابد  تیترنتایج این بررسی نشان داد  .گردید

روز الزامی می باشد که در صورت افزایش تیتر در طی این مدت، 14دو نمونه سرمی با فاصله  آزمایش ،بیماريتشخیص بنابراین جهت 
  .ودتیتر مربوط به بیماري خواهد ب

  
  روش هاي سرولوژيتشخیص، گوشتی،  جوجهنیوکاسل،  :کلیدي واژه هاي

  
  مقدمه

با  یکیک پارامیکسو ویروس تیپ  ،عامل بیماري. در سراسر جهان است بیماري هاي مهم ویروسی صنعت طیورنیوکاسل یکی از     
). 3و 1(ف آن بسیار متفاوت استاي مختلویروس فقط یک سروتیب دارد، ولی حدت سویه ه. تک رشته اي می باشد RNAژنوم 

ترشحات دفعی پرندگان از قبیل چشمی، بینی، مدفوع و غیره در محیط پخش می شود و راه ورود ویروس از طریق  توسطویروس 
. روز طول می کشد 6تا  5روز و بطور متوسط  15تا  2دوره کمون بیماري بر اساس حدت ویروس بین . دستگاه تنفس و گوارش است

، تولید تخم مرغ بدون پوسته و ردگی، اسهال سبز، لرزش سر و گردنیماري در سویه هاي بسیار حاد شامل مرگ ناگهانی، کزکعالیم ب
 ، عالیمدر سویه هاي با حدت مالیم بیماري. درصد برسد 100یا نرم و متعاقبا قطع کامل تخم گذاري و مرگ و میر ممکن است به 

سویه . درصد یا کمی بیشتر می باشد 50نبال آن نشانه هاي عصبی ظاهر می شود که تلفات تنفسی شدیدي به وجود می آید و به د
فقط مختصري آشفتگی تنفسی به مدت کوتاهی به وجود می آید و در حضور سایر  ،ایجاد نمی کنند شدیدي عالیمهاي کم حدت 

ري خونریزي هاي پتشی در یم کالبدگشایی بیماعمده ترین عال. عوامل عفونی و یا مدیریت ضعیف باعث حاد شدن ویروس می گردد
و 2، 1(ا کنندو سکال تونسیل و همچنین ناي و کسیه هاي هوایی نیز ملتهب شده و ممکن است ظاهر کدر و پرخون پید پیش معده

و  HIها است که مهمترین این روش  یروش هاي سرولوژیک ین روش هاي تشخیص بیماري نیوکاسلتربهترین و کاربردي  یکی از  ).3
ELISA با  تحقیق حاضر با هدف تعیین میزان تیتر آنتی بادي در اوایل و دو هفته بعد از درگیري با ویروسلذا  ).9و 4(می باشد

 . صورت گرفت و متعاقبا میزان همبستگی بین آنها استفاده از روش هاي سرولوژي
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  مواد و روش کار
از جملـه   نیوکاسـل  Vicserotropic Velogenicروزگی عالیم ابتال به فـرم   42در سن که  308راس واریته  سویهیک گله گوشتی 

مخاطـات  در  پتشـی خونریزي هـاي  بی اشتهایی، اسهال سبز رنگ، درگیري شدید تنفسی، عالیم عصبی به همراه تلفات باال و همچنین 
 30بطـور تصـادفی تعـداد     از بیمـاري بعد روز 14 در ابتدا و ،داشت کسیه هاي هوایی التهابناي، پیش معده، سکال تونسیل، روده ها و 

با اسـتفاده  پس از جداسازي سرم و  ارسال آزمایشگاه بهنمونه هاي خونی اخذ شده  .خون گیري بعمل آمدقطعه جوجه انتخاب و از آنها 
 .تیترشان ارزیابی گردید ELISAو  HIاز روش هاي 

  
  (HI)هماگلوتیناسیونآزمایش ممانعت از 

در . ریختـه شـد   (PBS)سرم فیزیولـوژي  میکرولیتر  25مقدار  ،با استفاده از میکروپیپت گوده یک ردیف افقی پلیت 12ی ابتدا در تمام
میکرولیتر از محلـول گـوده اول بـه گـوده      25ریخته و در ادامه  نمونه سرماز میکرولیتر  25مرحله دوم به اولین گوده ردیف فوق مقدار 

 25صورت گرفـت و در نهایـت   دوازده آن، عمل رقیق سازي از گوده دوم به سوم تا گوده  د و پس ازدوم منتقل و به خوبی مخلوط گردی
 لـول آنتـی ژن  اسـتاندارد   میکرولیتـر مح  25 تا یکـم دوازده هاي گوده از در مرحله سوم  .دور ریخته شد آخرمیکرولیتر از محلول گوده 

کـه بعـد از    گردیـد نگهداري  )22تا  C 25°( دقیقه در دماي اتاق 30ه مدت درپوش پلیت گذاشته و بپس از این مرحله  .افزوده گردید
دقیقه قرار دادن پلیـت در دمـاي    30اضافه شد و پس از یک درصد گلبول قرمز میکرولیتر  25گوده دوازده این زمان به تمامی گذشت 

   ).8و 7(هماگلوتیناسیون بررسی گردیدنتیجه آزمایش از نظر ایجاد اتاق، 
 

   ELISAش آزمای
بدین صورت آزمایش بطور خالصه مراحل  .گردیداستفاده و طبق دستورالعمل آن  گلبیدبراي انجام آزمایش االیزا از کیت آماده شرکت 

ریخته و  B ردیف1در خانه شماره  میکرولیتر 100 و  A ردیف1از سرم کنترل منفی در خانه شماره  میکرولیتر 100ابتدا میزان  .بود
. اضافه گردید D ردیف1در خانه شماره  میکرولیتر 100 و C ردیف1از سرم کنترل مثبت در خانه شماره  میکرولیتر 100سپس میزان 

. قرار داده شد )22تا  C 25°( دقیقه در دماي اتاق 30به مدت افزوده شد و  از سرم رقیق شده مشکوك میکرولیتر 100در مرحله بعد 
بار تخلیه و  3الی  2دیونیزه با محلول شستشوي موجود در کیت به میزان  ده از آب مقطرمیکروپلت با استفا ،پس از این مرحله

درجه  25دقیقه در دماي  30به مدت افزوده و  میکرولیتر محلول کنژوگه 100 به تمامی گوده هاي مورد آزمایش ابعد شستشوي شد و
به تمامی گوده هاي مورد سپس و  انجام میکروپلت تخلیه و شستشويعمل مجددا پس از این مرحله . نگهداري شد سانتی گراد

 100میزان  ،بعدي مرحله در .داده شددقیقه قرار  15 به مدت و در دماي اتاق گردید اضافهمیکرولیتر محلول سوبسترا  100 آزمایش
نهایتا با قرار دادن  و افزوده شدده هاي مورد آزمایش به تمامی گو) Stop Solution(میکرولیتر محلول متوقف کننده واکنش 

   ).6و 4، 2(تیترها محاسبه و ارزیابی شدندنانومتر  650با طول موج  Elisa Readerمیکروپلت در دستگاه 
  

  تجزیه و تحلیل آماري 
  .با حداقل اختالفات معنی دار استفاده شد T زمونآسرولوژي از روش  تستبراي مقایسه تیتر آنتی بادي در دو 

 
  نتایج

 11200نشان داد تیتر آنتی بادي در اوایل بیماري  االیزاآزمایش . آورده داده شده است 2و  1 سرولوژي در نمودارهاي هاينتایج تست
نیز تیتر آنتی بادي در ابتدا و  HIدر تست  ).>001/0P( رسید 26200روز بعد از بیماري بطور معنی دار افزایش به میران 14بود که 

 ).>001/0P(بدست آمد که این اختالف از لحاظ آماري معنی دار بود  3/9±42/0و  1/7±65/0ماري به ترتیب دو هفته بعد از بی
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 ELISAروز بعد از بیماري به روش تست  14بادي در بدو شروع و  تیتر آنتی  مقایسه: 1نمودار

  
  
  

  
  

  
  
  

 
 
 
 
 
 

  HI به روش تست آنروز بعد از  14ماري و بادي در بدو شروع بی تیتر آنتی  مقایسه: 2نمودار
  

  بحث
و  HIاز بهترین و کاربردي ترین روش هاي تشخیص بیماري نیوکاسل روش هاي سرولوژیک است که مهمتـرین ایـن روش هـا    یکی    

ELISA ده همراه با عالیم بالینی از روش سرولوژي جهـت تشـخیص بیمـاري اسـتفا     بطوریکه محققین مختلف .)8و 7، 6، 2(می باشد
 9هفتگـی تیتـر    32و بعد از درگیري با ویـروس در سـن    6هفته تیتر  30در مرغان ) 2005( و همکارانEl Hakim . )4و 1(کرده اند

  Marquardتحقیقـات   .)7(گزارش کردنـد  23500و 12000به ترتیب  درگیري با ویروس از را  قبل و بعد ELISAمشاهده و مقادیر 
و مقـادیر   9و بعـد از درگیـري بـا ویـروس در هفتـه هفـتم        5/6در جوجه هاي هفته پـنجم   HIتیتر نشان داد که ) 1985(و همکاران 

ELISA  8(بـود   22500و  11000قبل از درگیري و دو هفته بعد از بیماري به ترتیب .( Jordan  و همکـاران)بـا اسـتفاده از   ) 2001
 و همکـاران   Bruceو ) 1989(و همکـاران   Adairافتـه هـاي   طبـق ی ). 10( گزارش کردند 11تا  9کشته تیتري  واکسن هاي زنده و

  نتایج این مطالعه با تحقیقات صورت ). 4,5( تیترآنتی بادي بعد از درگیري با ویروس بطور قابل توجه اي افزایش می یابد) 1999(
 قیق حاضر با یافته هاي گزارش شـده تح ELISAاما مقادیر. گرفته توسط محققین از نظر افزایش تیتر آنتی بادي بیماري مطابقت دارد

 مورد استفاده در این تحقیق  کیت هاي بطوریکه مقادیر. می باشدنوع کیت هاي به کار رفته این اختالف مربوط به تفاوت دارد که  قبلی
ي تجـاري و  در نتیجه تیترهاي تشخیصی باید بر اساس نوع کیت ها. تفاوت دارد CEVA هاي دیگر از جمله با شرکت) گلبیدشرکت (

 ضـریب  )1985(و همکـاران   Marquardt مطالعـات بـر اسـاس    .محل درگیري تعیین گردد تا در تشخیص با مشـکل برخـورد نشـود   
 در دو هفته بعد از بیماري ) 1992(همکاران و Cvelic-Cabriloو   بود 960/0در بدو بیماري  ELISAو  HI تستهمبستگی دو 

 

 



 

۴ 

 
در شروع و دو هفته بعـد از  بطور معنی دار  سرولوژي همبستگی بین دو روشضریب ه حاضر نیز در مطالع ).8، 6( کردند گزارش 673/0

، ایـن اخـتالف بـه ویژگـی     کهدارد تفاوت  محققیننتایج  که این یافته با )>001/0P(مشاهده گردید 746/0و  859/0 بیماري به ترتیب
 .حساسیت روش ها و وضعیت ایمنی پرندگان بستگی دارد

  
 کلی ينتیجه گیر

کـه   می باشـد الزامی روز 14گرفتن دو نمونه سرمی به فاصله سرولوژیکی به روش هاي  تشخیص بیماري جهت ،بر اساس مطالعه حاضر
 . بود طی این مدت، تیتر مربوط به بیماري خواهد در صورت افزایش تیتر در
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