االستجابة المناعية الخلطية في الدجاج الجهورن و الدجاج البلدي المحن باللقاحات الخاملة
ضد مرض جمبورو
سامي جميل صبح
ملخص :الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هي قياس االستجابة المناعية الخلطية أي معياريةة األجسةا المضةاد
اللتهةةاا الجةةرا المعةةدي ةةي أمهةةا سةةتلتي اللجهةةورن و البلةةدي المد ةةنة ضةةد هةةذا المةةرك و ةةذل قيةةاس
مستوى و استمرارية األجسا المضاد المنتقلة منها إلى االبنان
ي البداية د ن األمها
تد ينها بلقادا

ي عمةر  06يومةا بلقةا دةي ضةد المةرك المةذ ور و ةي عمةر  026يةو أوعيةد

زيتية خاملة  .وقد ت استخدا  3لقادا

زيتية تتو ر ي السواق الممل ة اددها يدتوي علةى

انتجين مأخوذ من جراا بر يشيا أما اآلخران ةاالنتجين يهمةا مدضةر مةن البةيك المخ ةا .وهةي لقادةا
ثتثية الت ا ؤ تدتوي علةى االنتاجينةا الخا ةة بااللتهةاا جةراا ةابر يشةيا إضةا ة إلةى انتاجينةا النيو اسة
والتهاا الشعا الهوائية المعدي .لذل ت قياس معايير األجسا المضاد لهذه اإلمراك سةوى ةي األمهةا أو
االبنان.
قسم التجربة ي األمها إلى ترتين-:
 -0الفتةةر االبتدائيةةة مةةن عمةةر يةةو دتةةى عمةةر  026يةةو و وختلهةةا تةة تربيةةة الطيةةور مةةن ةة سةةتلة
(303لجهورن و 0606بلدي) مجتمعة دتةى عمةر 57يةو  .ثة قسةم
ربي

ة سةتلة الةى  4مجموعةا

ة وادةد منةن منفةرد و ةان متوسةط عةدد الطيةور ة مجموعةة  061-32طةائر .خةت هةذه

الفتةةر االبتدائيةةة ت ة اسةةتخدا برنةةامو وقةةائي عةةا ضةةد األمةةراك المختلفةةة وعمل ة

ة الطيةةور نفةةس

المعاملة.
 -2تر االختبةار مةن عمةر 026يةو إلةى 306يةو وقةد تة ةي بةدايتها إعطةا ألقادةا الزيتيةة الخاملةة
أعطي

مجموعة من

ستلة ادد هذه ألقادا

وبقي المجموعة الرابعة شواهد للمقارنة.

ان نتائو االختبارا االنتشار المناعي ي االجةار مةن السةتلتين مةن األمهةا

مةن عمةر يةو إلةى بدايةة

إعطا ألقا الدي ضد مرك التهاا الجراا المعدي (06يو )سلبية و بينمةا وجةد مسةتويا منخفضةة
جدا من األجسا المضاد باستخدا اختبار اإلنزيمي المناعي  .وقد أدى عطا ألقا الدةي لمةرك التهةاا
جراا ابر يشيا لطيور بعد إعطا ألقا  .إما إعاد التد ين بواسطة ألقادا

الزيتية عند عمةر 026يةو

أد إلى نشوى زياد عالية من معيارية األجسا المضاد ي الطيور المد ةنة وقةد اسةتمر هةذا المسةتوى
طو

تر التجربة مما يد على ان استجابة الطيور إلى إعاد التد ةين باللقادةا الزيتيةة الخاملةة انة

جيد  .وقد بلغ المعيارية ذروتها بعد دوالي شهر من إعاد التد ين ث استمر بشة
مجموعن المشاهد .

جيةد مقارنةة مة

وبدراسة مستوى المناعة ي عمر يو لدى األمها

و لدى أبنائها لودظ إن نتائو االبنان تبةدو أ ضة

نوعا ما من األمها إال أن مستوى األجسا المضاد الم تسبة من قب األبنةا عنةد عمةر يةو وادةد انة
ثيةةرا مةةن األمهةةا

اق ة

اندسر

عنةةد البةةد ةةي جم ة البةةيك لتفةةري عةةتو علةةى أن معياريةةة األجسةةا المضةةاد

تمما خت أسبوعين من العمر.

من نادية أخرى قد ان معيارية األجسا المضاد للنيو اس و التهاا الشعا الهوائية المعدي ةي
بعمر يو جيد بسبا التد ينا

أمها

أعاد تد ين األمها بلقادا

المتبعة ي المزرعة ضد هذه اإلمراك وعتو على هذا قةد تة

دية و خاملة ضد

هذين المرضين خت الفتر االبتدائية مما أدى إلى وجود مستوى متوسط من المناعة عند إعاد تد ةينها
بلقادا الزيتيةة المختبةر وقةد أدى اسةتخدا ألقادةا األخيةر إلةى زيةاد ملدوظةة ةي مسةتويا األجسةا
المضاد لمرك النيو اس و التهاا الشعا الهوائية المعدي استمر لفتر طويلة.
و ما ي دالة مرك التهاا الجراا المعدي قد ةان مسةتوى األجسةا المضةاد لألبنةا ضةد مةرك
النيو اس مددود وقد اندسر خةت

تةر وجيةز ومةن ناديةة اخةرى قةد انة

عياريةن األجسةا المضةاد

اللتهاا الشةعا الهوائيةة المعةدي طةبقن الختبةار تةتزن ريةا الةد الدمةرا أ ضة ب ثيةر ةي ثيةر مةن
األبنةا

مةا أنهةا اسةةتمر

ةي مسةتوى جيةد دتةةى نهايةة التجربةة عنةد عمةةر 41يةو  .إمةا معياريةة األجسةةا

المضةاد ضةد نفةس المةرك والمقةاس باالختبةار اإلنزيمةةي المنةاعي قةد انخفضة بشةد ةي عمةر 04يةةو
وربما ان ذل بسبا التعرك الطبيعي للفيروس مما د باالستجابة المناعية.
مةةن مقارنةةة ألقادةةا المختبةةر اتضة أن اللقةةا الدةةاوي علةةى االنتجةةين مجهةةز مةةن جةةراا ةةابر يشةةيا
أعطى استجابة مناعية خلطين أ ض ضد مرك التهةاا جةراا ةابر يشةيا مقارنةة مة اللقادةا اآلخةرين
ممةةا يةةد علةةى اخةةتتف فا تهةةا التد ةةينية .ومةةن ناديةةة خةةري لةةودظ أن ألقاد ةا المجهةةز مةةن البةةيك
المخ ا أعط

استجابة مناعية أ ض بالنسبة لمرك النيو اس و التهاا الشعا الهوائية المعدي.

وقد لودظ أيضن وجود تأثير للستلة يما يتعلق ي االستجابة الخلطية للتد ةين ضةد مةرك التهةاا
الجةةراا المعةةدي دية

انة اسةةتجابة البلةةدي أ ضة مةةن اللجهةةورن .أمةةا ةي النيو اسة والتهةةاا الشةةعا

الهوائية قد ان االستجابة لدى البلدي أ ض خةت

تةر االختبةار قةط بينمةا انة اسةتجابة اللجهةورن

أ ض خت الفتر االبتدائي.
بين

هذه الدراسة أن أعةاد التد ةين باللقادةا

الزيتيةة الخاملةة ضةد التهةاا الجةراا المعةدي تةؤدي

إلى تنشيط االستجابة المناعية ي األمها  .ول ن قب قبو تو يا المنتجين يما يخص د ان األبنةا
ت بد من أجرا ال ثير من الدراسا الميدانية و الخبرية بما ي ذل اختبارا التددي للتأ ةد مةن مقاومةة
األبنا للعدوى ي بداية دياتها تد

الظروف السائد مدليا.

