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 چکیده  
زمینه مطالعه: علیرغم اســتفاده فراوان از داروهای ضدکوکسیدیایی و توسعه واکسن علیه ایمریا، این انگل کماکان در میان ماکیان شایع 
می باشد. درک مکانیسم های ایمنی، محققان را در پیشگیری کار آمدتر این عفونت انگلی یاری می نماید. هدف: مطالعه حاضر به منظور بررسی 
ایمنی هومورال علیه کوکســیدیوز طیور با اســتفاده از االیزا، قبل و پس از مصرف واکســن تخفیف حدت یافته لیواکوکس Q انجام شده است. 
روش کار: یکصد و بیست جوجه یک روزه گوشتی سویه تجاری رأس به صورت تصادفی به 4 گروه 30 قطعه ای تقسیم گردیده وواکسن لیواکوکس 
Q در سن 4روزگی و دز عفونی در 14روزگی به صورت داخل دهانی به هر جوجه تلقیح گردید. ضمن ارزیابی شاخص هایی نظیر میزان افزایش 
وزن، ضایعات روده ای و تعداد اُُاسیســت در 21 روزگی، ایمنی هومورال با روش االیزا بر روی نمونه های ســرمی تهیه شده از جوجه ها در 7 و 21 
روزگی مورد بررسی قرارگرفتند. نتایج: سه روز پس از واکسیناسیون میانگین جذب نوری گروه های بدون دریافت واکسن- چالش نشده  )0/553( 
اختالف معنی داری با گروه های دریافت کننده واکســن - چالش نشــده )0/686( داشت )p>0.05(. در سن 21 روزگی میانگین جذب نوری سرم 
در گروه های بدون دریافت واکســن- چالش نشــده )کنترل منفی( )0/331( با گروه های دریافت کننده واکســن - چالش نشــده )شاهد واکسن( 
)0/663( و گروه های دریافت کننده واکسن- چالش-شده )آزمایش( )0/662( اختالف معنی داری را نشان داد. در گروه های آزمایش، میانگین امتیاز 
ضایعات روده ای 2/22 و این امتیاز در پرندگان بدون دریافت واکســن- چالش شــده )شــاهد آلوده( 3/78 بود که از نظر آماری معنی دار می باشد. 
ارتباط معنی داری میان میانگین افزایش وزن و میزان دفع اُُاسیســت با ســطح سرمی پادتن در گروه های آزمایش و شاهد آلوده مشاهده نگردید. 
نتیجه گیری نهایی: بر اساس مطالعه حاضر می توان گفت استفاده از واکسن زنده تخفیف حدت یافته، اثری مشابه چالش با اُُاسیست حاد بر ایمنی 
داشــته و ســبب افزایش میزان پادتن ها در سرم می گردد. همچنین استفاده از واکســن روی شاخص هایی مانند ضایعات روده ای، که در ارزیابی 

بیماریزایی و آسیب شناسی کوکسیدیا کاربرد دارند، دارای اثر مهارکنندگی می باشد.

واژه های کلیدی: واکسن ضدکوکسیدیا، کوکسیدوز، ایمنی هومورال، ایمریای ماکیان

مقدمه
اهمیت اقتصادی کوکســیدیوز در صنعت پرورش طیور به اندازه ای اســت 

که ایمن ســازی ماکیان در برابر این بیماری، از دیر باز هدف عده زیادی از 

محققین بوده است. با توجه به پیچیدگی پاسخ های ایمنی در برابر کوکسیدیا 

دستیابی به یک روش ایمن سازی رضایت بخش، مستلزم شناسایی و درک 

ماهیت پاســخ های ایمنــی و پادگن های ایمنی زا می باشــد )15(. ایمنی در 

کوکســیدیوز بسیار پیچیده بوده و تحت تأثیر عوامل مختلف اختصاصی و 

غیراختصاصی شامل فاگوسیت ها، لکوســیت ها، سدهای فیزیکی و آنتی 

بادی ها، لیمفوسیت ها و سایتوکاین ها قرار دارد )5(.بررسی ها نشان داده اند 

بافت های لنفوئیدی وابسته به لوله گوارش در ماکیان حاوی لنفوسیت های 

B و T  بــوده که ســبب بروز پاســخ های ایمنی اکتســابی علیه انگل های 

 B خانواده کوکسیدیا می شوند. شــروع این مکانیسم توسط لنفوسیت های

روده ای می باشد که در مدت کوتاهی پس از آلوده شدن، با تولید آنتی بادی 

اختصاصــی ضد انگل ایفای نقش می نماید. در مرحله بعد، ایمنی ســلولی 

وارد عمل شده و توسط سلول های ایمنی موجود در بافت اپی تلیال و المینا 

پروپریای روده ای با ترشح یک سری از اجزای ایمنی و سایتوکاین ها، ایمنی 

ســلولی را آغاز می نماید )20(. پرندگانی که با ایمریا مواجه می شــوند ســه 

کالس آنتی بــادی شــامل IgY )IgG( ،IgA و IgM در جریان خون آنها 

قابــل ردیابی اســت. هرچند این آنتی بادی ها تهاجم انگل به ســلول های 

میزبان را در سطح مخاط روده کاهش می دهند ولی در نقاطی که مواجهه 

با آنتی بادی وجود ندارد، انگل در ورود به ســلول موفق خواهد بود. مطالعه 

بر روی پرندگانی که بورس فابریســیوس آنها حذف شده است نشان داده 

است که آنتی بادی ها نقش محافظتی چندانی در کوکسیدیوز طیور برعهده 

ندارند )5(. از ســوی دیگر اولین و تنها واکســن تحت واحد مورد مصرف، 

®CoxAbic، برمبنای انتقال آنتی بادی های محافظت کننده از مرغ ایمن 

به جنین طراحی شده که نشان دهنده نقش آنتی بادی ها در ایجاد مقاومت 

می باشــند و مطالعات نیز نشــان داده اند که افزایش آنتی بادی ها در سرم، 

همزمان و موازی با شکل گیری ایمنی سلولی رخ می دهد )2(. در صورتی که 

انگل قبل از ورود به سلول میزبان در تماس نزدیک با پادتن های موضعی 

واقع شــوند، این امکان وجــود دارد که پادتن ها بتوانند با تشــدید تخریب 

اســپوروزوآیت ها در داخل محوطه روده تهاجم بعضی از گونه ها )و نه همه 

گونه هــا( را کاهش دهند )12(. با توجه به این که آنتی بادی ها در مطالعات 
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اپیدمیولوژیک و پایش مواجهه گله با  ایمریا کاربرد دارندو با در نظرداشتن 

این که االیزا روشــی نســبتًا کم هزینه و دارای قابلیت بررسی تعداد بسیار 

زیاد نمونه به صورت همزمان می باشد، می توان از االیزا در پایش وضعیت 

ایمنی گله ها اســتفاده نمود.با توجه به این که واکســن های تخفیف حدت 

یافته سیرتکاملی کوتاه تری نسبت به سویه های وحشی دارند احتمااًل ایمنی 

میزبانی را به گونه ای متفاوت از سویه های وحشی تحریک نمایند. بنابراین 

در این مطالعه تالش شد تا با استفاده از روش االیزا، ایمنی هومورال قبل و 

پس از مصرف واکسن تخفیف حدت یافته لیواکوکس Q و نیز پس از چالش 

با جدایه مزرعه ای مورد بررسی قرارگیرد. 

مواد و روش کار
جداســازی، تخلیــص اُُاسیســت ها، تکثیر و تعییــن دز عفونی جدایه 

انتخابی: از اردیبهشت تا مرداد سال 1389 به منظور دستیابی به مناسب ترین 

جدایه جهت آلوده ســازی تجربی پرندگان، روده های پرندگان یا نمونه های 

بســتر از مزارع مختلف طیور صنعتی از استان های مختلف کشور، مطابق 

روش اســتاندارد جداســازی اُُاسیســت های ایمریا مورد بررسی قرارگرفتند 

)3،6(. جدایه ای مربوط به اســتان همدان که بیشترین تعداد اُُاسیست را در 

بررســی اولیه داشت، جهت آلوده ســازی تجربی انتخاب گردید. بر اساس 

شــمارش های ابتدایی و درصد تقریبی گونه ها در ایــن جدایه و با توجه به 

مشاهدات در زمان چالش تجربی اولیه جهت تکثیر، دز عفونی به گونه ای 

تنظیم شد که بیشترین کاهش وزن و کمترین مرگ و میر در پرندگان القا 

گردد )3(. 

تیمارهــا، واکسیناســیون و چالش پرنــدگان: 120 جوجه یک روزه نر 

گوشتی سویه تجاری رأس308 به صورت تصادفی به 4 گروه 30 قطعه ای، 

مشتمل بر ســه تکرار شــامل گروه  آزمایش )چالش شــده-دریافت کننده 

واکسن(، گروه شاهد آلوده )چالش شده-بدون دریافت واکسن(، گروه کنترل 

منفی )چالش نشده – بدون دریافت واکسن( و گروه کنترل واکسن )چالش 

نشده – دریافت کننده واکسن(، در قفس های سیمی تقسیم شدند. آب و غذا 

آزادانه در دســترس پرندگان قرار گرفت، نور 24 ســاعته در سالن برقرار و 

دمای سالن در هفته اول oC 30 تا 32 و در ادامه به تدریج تا oC   3 از دما به 

صورت هفتگی کاسته شد. واکسن لیواکوکس Q، حاوی  گونه های تخفیف 

حدت یافته ایمریا آسرولینا، ایمریا تنال، ایمریا نکاتریکس و  ایمریا ماکسیما 

 )Biopharm, Czech Repulic( می باشد، طبق دستور شرکت سازنده

در ســن 4 روزگی به میزان mL 1/5 به صــورت داخل دهانی به گروه های 

دریافت کننده واکسن و دز عفونی نیز در 14 روزگی به صورت داخل دهانی 

به جوجه های چالش شــده تلقیــح گردید. به پرندگان گــروه کنترل منفی  

mL 1/5 آب مقطر استریل خورانده شد.

نمونه های ســرمی و آزمون االیزا: نمونه های سرمی در چندین نوبت از 

گروه های مختلف اخذ گردید؛ 1- در 7 روزگی )3روز پس از واکسیناسیون( 

از 13 پرنده واکسینه و 13 پرنده غیر واکسینه با استفاده از سرنگ و از ورید 

بالی نمونه خون تهیه گردید. 2- یک هفته پس از تلقیح دز عفونی، یعنی در 

ســن 22 روزگی )18 روز پس از واکسیناسیون( 9 پرنده به ازای هر گروه با 

قطع ورید وداج، کشتار و در هنگام سر بریدن، نمونه خون در لوله آزمایش 

جمع آوری گردید.

جهــت تهیــه پادگــن از محتویات روده طیور کشــتار شــده، از روش 

Wallachو همکاران در ســال 1994 اســتفاده شــد. به صورت خالصه، 

پس از اطمینان از هاگدار شــدن، اُُاسیســت هابا محلول بافر فسفات نمکی 

با pH=7/2 و هیپوکلریت ســدیم )5/7%(، به ترتیب شستشو و ضدعفونی 

شــدند. اُُاسیســت های شســته شــده به صورت اســتریل و با اســتفاده از 

ســاچمه های شیشــه ای و ورتکس نمودن مکرر در مجاورت یخ، شکسته 

و مایــع رویــی حــاوی پروتئین هــای آنتی ژنی، جمــع آوری و بااســتفاده 

از روش Warburger پروتئیــن ســنجی شــدند )7(. پادتــن کونژوگــه                                                                                                          

مــورد  رنگــی  سوبســترای  و   )peroxidase goat anti-chicken(

)sulphonic acid-6-ethylbenzthiazoline-3(ز              اســتفاده 

azino-bis-'2,2 بوده است. کنترل مثبت از سرم پرندگانی انتخاب گردید 

که با ســویه مزرعه ای تلقیح شده و وجود ضایعات کوکسیدیایی با مشاهده 

عالیم بالینی، با روش های هیســوپاتولوژیک و نیز با مشاهده اُُاسیست در 

تخریش روده به اثبات رسیده بود. در مقابل کنترل منفی از سرم پرندگانی 

تهیه شــده که با اُُاسیســت ایمریا مواجهه ای نداشــته اند و این موضوع با 

روش های هیستوپاتولوژیک و جستجوی اُُاسیست در مدفوع نیز مورد تأیید 

مجدد قرار گرفته بود.

به روش چکر بورد با استفاده از سرم های کنترل مثبت و منفی، بهترین 

غلظت آنتی ژن کوت شــده و بهترین رقت سرمی، به ترتیب µg 4 به ازای 

هر گودهــو 1:1200 تعیین گردید. در پلیت های 96 گــوده ای االیزا، از هر 

4 گوده برای آزمایش یک نمونه سرمی اســتفاده شــد؛ به طوری که گوده 

اول حاوی آنتی ژن و ســرم مورد آزمایش، گوده دوم تنها حاوی آنتی ژن، 

گوده ســوم فقط حاوی ســرم و گونه چهارم تنها حاوی بافر فسفات نمکی 

با   pH =7/2 بود. جذب نوریگوده ها با اســتفاده از دســتگاه خواننده االیزا 

)Awarness, USA( بــا طول موج nm 405 قرائــت گردید. الزم به ذکر 

اســت که همیشه در هر پلیت یک ســرم کنترل مثبت و یک سرم کنترل 

منفی نیز وجود داشت.

افزایش وزن، شــمارش اُُاسیست های رودهو تعیین ضایعات روده ای: 

در هــر گروه تغییرات وزن در طی 7 روز، از روز 14 تا 21 روزگی، به عنوان 

افزایش وزن ثبت گردید. به منظور بررســی ارتباط احتمالی میان ســطوح 

آنتی بادی های تولیدشده علیه کوکسیدیا با میزان دفع اُُاسیست و ضایعات 

روده ای، در 21 روزگی سه پرندهاز هر گروه ذبح گردیده ومحتویات روده ها 

جهت شمارش تعداد اُُاسیست ها با الم مک مستر )8( به آزمایشگاه منتقل 

گردیدند. برای بررسی جراحات روده ای، دستگاه گوارش از دئودنوم تا انتهای 
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رکتوم به صورت کامل از الشه پرنده خارج و سطح مخاطی آن از نظر وجود 

ضایعات کوکســیدیایی در 4 قسمت دئودنوم و ژوژنوم یا روده باالیی، روده 

میانی، روده پایینی یا ایلئوم و سکوم ها به صورت ماکروسکوپیک بررسی و 

امتیازدهی )صفر تا 4( شدند )3(.

 t-test آنالیز اطالعات: تجزیه و تحلیل داده ها در سن 7 روزگی با روش

و در روز 21 بر اساس آنالیز واریانس با روش p>0/05( GLM( و با کمک 

نرم افزار آماری SPSS16 انجام گرفت.

نتایج
جدایه انتخاب شده جهت چالش، بر اساس اندیس شکل )عرض/طول( 

حاوی شــش گونه رایج ایمریا )ایمریا آســرولینا 40%، ایمریا برونتی %15،  

ایمریا ماکسیما 25%، ایمریا میتیس 8%، ایمریا تنال 6% و ایمریا نکاتریکس 

6%( بود. 

در 7 روزگی )3 روز پس از واکسیناســیون(، میانگین جذب نوری گروه 

واکسینه شــده )0/687( با پرندگان غیرواکســینه )0/553( اختالف آماری 

معنی داری داشــت )p>0/05(. حداقــل و حداکثر جذب نوری در گروه های 

واکســینه شــده به ترتیب 0/461 و 0/949 و در گروه های غیرواکسینه به 

ترتیب 0/321 و 858% بوده است )نمودار 1(.

نتایــج جــذب نوری و ســایر پارامترهای ثبت شــده در 21 روزگی، در 

جدول 1 به صورت خالصه نمایش داده شــده اســت. میانگین جذب نوری 

در پرندگان گروه چالش شــده بدون دریافت واکســن )0/874( با گروه های 

چالش شــده با دریافت واکســن )0/662( و چالش نشده با دریافت واکسن 

)0/663( اختالف آماری معنی داری را نشان نمی دهد. میانگین جذب نوری 

گروه کنترل منفی چالش نشــده بدون دریافت واکســن )0/331( اختالف 

معنــی داری با ســایر گروه ها دارد. تعداد اُُاسیســت در پرندگان گروه کنترل 

واکســن 105×0/27، در گــروه کنتــرل منفی صفر و فاقــد اختالف آماری 

معنی دار بوده اســت. این تعداد در گروه های آزمایش و شــاهد آلوده بدون 

اختالف آماری و به ترتیب 105×13/45و 105×14/09 بوده است. بیشترین 

جراحــات روده ای مربوط به گروه چالش شــده بدون دریافت واکســن و در 

ناحیه سکوم بوده است )3/78(. به جز در ناحیه روده باالیی و روده پایینی، در 

سایر قسمت های روده، شدت جراحات در پرندگان گروه چالش شده واکسینه 

شده به صورت معنی داری کمتر از گروه چالش شده غیرواکسینه بوده است. 

میانگین افزایش وزن در گروه های کنترل واکسن و کنترل منفی، به ترتیب 

g 340/16 و 371/28 بوده است که با گروه های چالش شده دریافت کننده 

واکسن )185/25g( و چالش شده بدون دریافت واکسن )163/90g( دارای 

اختالف آماری معنی دار می باشند. 

بحث
به نظر می رسدبا توجه به بروز مقاومت به انواع ترکیبات ضدکوکسیدیایی، 

مهم ترین راه کنترل کوکسیدیوز در ماکیان طی سال های آینده القای ایمنی 

مناسب در این حیوانات باشد)19(. در دست داشتن اطالعات کافی از واکنش 

و پاسخ ایمنی میزبان به انگل، برای انتخاب روش کنترلی مناسب، الزم به 

نظر می رسد. با توجه به این که االیزا روشی نسبتًا کم هزینه و دارای قابلیت 

بررســی تعداد بسیار زیاد نمونه به صورت همزمان می باشد، در این مطالعه 

تالش شد با استفاده از روش االیزا، ایمنی هومورال قبل و پس از مصرف 

واکسن تخفیف حدت یافته لیواکوکس Q و نیز پس از چالش با یک جدایه 

مزرعه ای مورد بررسی قرارگیرد. 

همانطور که در نمودار 1 مشــاهده می گردد، تنوع در حداقل و حداکثر 

میزان جذب نوری در 7 روزگی در میان افراد گروه واکســینه شــده و نیز در 

میان افراد گروه غیرواکسینه اختالف زیادی را نشان می داد که این می تواند 

به علت تفاوت های فردی ناشی از ایمنی مادری منتقل شده از طریق زرده 

باشد. گزارش شده است که IgYز)IgG( منتقل شده از طریق زرده می تواند 

ایمنی مناسبی علیه چالش با سویه همسان )هومولوگ( و ایمنی جزیی در 

چالش با سویه های غیرهمسان )هترولوگ( ایجاد نماید )13،16،17(. اخیرًا 

نیز گزارش شــده که ایمن نمودن جوجه های گوشــتی به صورت خوراکی 

با اســتفاده از زرده هایپرایمن حاصل از چالش مرغان تخمگذار با سه گونه 

ایمریا تنال، ایمریا ماکسیما و ایمریا آسرولینا، در ایجاد ایمنی غیرفعال مؤثر 

بوده است )9،10(.

در میانگین جذب نوری نمونه های سرمی اخذ شده در سن 21روزگی از 

گروه های آزمایش، کنترل واکسن و شاهد آلوده اختالف آماری معنی داری 

مشاهده نگردید که نشان دهنده این است که واکسیناسیون با اُُاسیست های 

تخفیف حدت یافته، ایمنی هومورال را به اندازه چالش با اُُاسیست های حاد، 

تحریک می نماید. در این مطالعه، ارتباط آماری معنی داری میان جذب نوری 

سرم و میزان دفع اُُاسیست توسط پرندگان گروه آزمایش و گروه شاهد آلوده 

مشاهده نگردید. هرچند مطالعات in vivo نشان داده اند که مواجه نمودن 

انگل با آنتی بادی اثرات زیان باری مانند آگلوتیناسیون، لیز، خنثی سازی 

نمودار 1. میزان جذب نوری سرم در سن 7 روزگی در دو گروه سیزده تایی جوجه های 
غیر آلوده- بدون واکسن و غیرآلوده- واکسینه شده در سن 4 روزگی.

جوجه های واکسینه شده             جوجه های واکسینه نشده
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عفونت و تغییرات مورفولوژیک را به دنبال دارد )14( ولی مطالعات دیگری 

نیز عدم وجود ارتباط میان میزان دفع اُُاسیست با سطح پادتن در سرم )5،11( 

و عدم وجود تطابق میان میزان آنتی بادی های سرم و دفع اُُاسیست و وجود 

همبستگی منفی میان میزان دفع اُُاسیست با پرولیفراسیون لمفاوی )18( را 

نشان داده اند.

همانطور که از نتایج مشخص است واکسیناسیون به تنهایی اثر سوئی 

در القای ضایعات روده ای در قســمت های مختلف روده نداشــته است ولی 

در پرندگان چالش شــده، در ســکوم و روده میانی شــدت جراحات روده ای 

به صورت معنی داری کاهش یافته است. علیرغم این که جراحات روده ای 

به فراوانی در ارزیابی اثربخشــی ترکیبات ضدکوکسیدیایی به کار می روند 

ولی وابســته بــودن آن به فرد عامل، عدم افزایــش آن به طور همزمان با 

افزایش تعداد اُُاسیســت تلقیح شــده به صورت خطی و نیز عدم همخوانی 

آن با افزایش وزن، استفاده از این معیار را با مالحظات خاص همراه نموده 

است )1،4(.

وجود اختالف آماری معنی دار در میانگین افزایش وزن پرندگان گروه 

شــاهد آلوده با گروه کنترل منفی نشــان دهنده مناســب بــودن دز چالش 

می باشــد. واکسیناســیون در گروه های چالش نشده، تأثیر منفی بر افزیش 

وزن نداشته و میانگین افزایش وزن در دو گروه کنترل منفی و شاهد واکسن 

اختالف آماری معنی داری نشــان نمی دهند. میانگیــن افزایش وزن گروه 

چالش شده با دریافت واکسن اختالف آماری معنی داری با گروه چالش شده 

بدون دریافت واکسن نداشته است. هرچند Williams و Catchpole در 

سال 2000 اعالم کرده اند که افزایش وزن در پرندگان واکسینه شده در دوره 

7 روزه پس از چالش با جدایه واجد یک گونه حاد کوکسیدیا، شواهد کافی 

از ایمن بودن پرندگان را نشان می دهد، ولی از آنجا که پرندگان در سیستم 

قفس شانس اندکی برای مواجهه با مدفوع، به عنوان منبعی از اُُاسیست های 

تخفیف حدت یافته، دارند، ایمنی در آنها به صورت کامل شکل نمی گیرد. 

در مجموع، به نظر می رســد اهمیت اقتصادی کوکسیدیوز در صنعت 

پرورش طیور به اندازه ای است که ایمن سازی ماکیان در برابر این بیماری، 

از دیر باز هدف عده زیادی از محققین بوده است. اگرچه مشخص شده است 

که آنتی بادی های اختصاصی کوکسیدیا متعاقب عفونت، در سرم افزایش 

می یابند اما نقش آنها در حفاظت علیه انگل، به دلیل رشد مراحل مختلف 

آن در روده مشــخص نمی باشد. از ســوی دیگر به دلیل وجود پادگن های 

مشــترک در گونه هــای مختلف مراحــل مهاجم انــگل و در نتیجه رویداد 

واکنش متقاطع میان پادتن تولید شــده توســط یک گونه با سایر گونه ها، 

االیزا نمی تواند گونه عامل مســبب کوکسیدیوز را شناسایی نماید؛ ولی از 

آنجا که در سطح مزرعه معمواًل عفونت ایمریایی به صورت چند گونه ای رخ 

می دهد و نیز به دلیل همزمانی حضور پادتن با ایمنی محافظت کننده سلولی 

در کوکسیدیوز، اهمیت و کاربرد االیزا در ارزیابی و پایش وضعیت ایمنی یا 

عفونت درگله غیرقابل انکار است )2(. 

بر اساس مطالعه حاضر می توان گفت با توجه به کم هزینه بودن االیزا 

و قابلیت باالی آن در بررســی تعداد بســیار زیاد نمونه به صورت همزمان، 

می تــوان از االیزا در پایــش وضعیت ایمنی گله ها پس از واکسیناســیون 

استفاده نمود. همچنین مشخص گردید که استفاده از واکسن زنده تخفیف 

حدت یافته، اثری مشــابه چالش با اُُاسیســت حاد بر ایمنی داشته و سبب 

افزایــش میزان پادتن ها در ســرم می گردد. به عالوه اســتفاده از واکســن 

روی شــاخص هایی مانند ضایعــات روده ای، که در ارزیابــی بیماریزایی و 

آسیب شناسی کوکسیدیا کاربرد دارند، دارای اثر مهارکنندگی قابل توجهی 

است که می تواند در کاهش خسارات ناشی از بیماری مؤثر باشد. البته چالش 

با جدایه حاوی یک گونه و اســتفاده از ســویه های هومولوگ و هترولوگ 

می تواند اطالعات بیشتری از ایمنی زایی واکسن های رایج در کشور فراهم 

نماید.

تشکر و قدردانی
این پژوهش با حمایت مالی معاونت پژوهشــــی دانشکده دامپزشکی 

دانشــگاه تهران انجام شده و مؤلفین مراتب قدرانی و تشکر خود را از این 

معاونت اعالم می دارند.

میانگین جذب گروه
نوری

OPG میانگین افزایش میانگین امتیاز جراحات روده ای*میانگین
)g( وزن DMIC

a13/45×105 a2/11 a1/33 b1/11 a2/22 b185/25 b 0/662چالش شده-دریافت کننده واکسن

a14/09×105 a2/44 a2/11 a1/00 a3/78 a163/90 b 0/874چالش شده-بدون دریافت واکسن

b0 b0 b0 c0 b0 c371/28 a 0/331چالش نشده –بدون دریافت واکسن

a0/27×105 b0/25 b0/16 c0 b0/08 c340/16 a 0/663چالش نشده – دریافت کننده واکسن

جدول 1. اثر واکسیناســیون† بر میزان آنتی بادی های هومورال و ســایر پارامترهای رشــد و بیماریزایی در پرندگان چالش شــده ‡ و چالش نشده با جدایه مخلوط مزرعه ای ایمریا در 
 :C روده پایینی یا ایلئوم؛ :I روده میانی؛ :M،دئودنوم و ژوژنوم یا روده باالیی :D*ر.)p>0/05( 21روزگی. حروف مختلف در هر ســتون نشــان دهنده اختالف آماری معنی دار هســتند
سکوم ها؛ OPG: ُاُاسیست در گرم. † واکسن لیواکوکس Q در 3 روزگی به صورت داخل دهانی به جوجه ها خورانده شد. ‡ جدایه مخلوط ایمریا به میزان 250000 ُاُاسیست به صورت 

داخل دهانی در 14 روزگی به پرندگان چالش شده خورانده شد.

References
Chapman, H.D. (1989) Sensitivity of field iso-
lates of Eimeria tenella to anticoccidial drugs in 
the chicken. Res Vet Sci. 47: 125-128.
Constantinoiu, C.C., Molloy, J.B., Jorgensen, 

1.

2.



283

W.K., Coleman, G.T. (2008) Antibody response 
against endogenous stages of an attenuated strain 
of Eimeria tenella. Vet Parasitol. 154: 193-204. 
Conway, D.P., McKenzie, M.E. (2007) Poultry 
Coccidiosis Diagnosis and Testing Procedures, 
(3rd ed.) Blackwell Publishing, Iowa, USA. p. 
41-49.
Conway, D.P., McKenzie, M.E., Dayton, A.D. 
(1990) Relationship of coccidial lesion scores 
and weight gain in infections of Eimeria acervu-
lina, E. maxima and E. tenella in broilers. Avian 
Pathol. 19: 489-496.
Gilbert, E.R., Cox C.M., Williams, P.M., McEl-
roy, A.P., Dalloul, R.A., Ray,W.K., Barri, A.,  
Emmerson, D.A., Wong, E.A., Webb, Jr.K.E. 
(2011) Eimeria species and genetic background 
influence the serum protein profile of broil-
ers with coccidiosis. PLoS ONE. 6: e14636. 
doi:10.1371/journal. pone. 0014636
Holdsworth, P.A., Conway, D.P., McKenzie, 
M.E., Dayton, A.D., Chapman, H.D., Mathis, 
G.F., Skinner, J.T., Mundt, H.C. and Williams, 
R.B. (2004) World association for advancement 
of veterinary parasitology (WAAVP) guidelines 
for evaluating the efficacy of anticoccidial drugs 
in chickens and turkeys. Vet Parasitol. 121: 189-
212.
Hudson, H.P., Hay, F.C. (1989) Practical Immu-
nology. (3rd ed.) Blackwell Publishing, Oxford, 
London, UK. 
Lee, S.H., Lillehoj, H.S., Dalloul, R.A., Park, 
D. W., Hong, Y.H., Lin, J.J. (2007) Influence of 
Pediococcus-based probiotic on coccidiosis in 
broiler chickens. Poult Sci. 86: 63-66.
Lee, S.H., Lillehoj, H.S., Park, D.W., Jang, S.I., 
Morales, A., García, D., Lucio, E., Larios, R., 
Victoria, G., Marrufo, D., Lillehoj, E.P. (2009) 
Induction of passive immunity in broiler chick-
ens against Eimeriaacervulina by hyperimmune 
egg yolk immunoglobulin Y. Poult Sci. 88: 562-
566.
Lee, S.H., Lillehoj, H.S., Park, D.W., Jang, S.I., 
Morales, A., Garcia, D., Lucio, E., LArios, R., 
Victoria, G., MArrufo, D., Lillehoj, E.P. (2009) 
Protective effect of hyperimmune egg yolk IgY 

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

antibodies against Eimeria tenella and Eimeria-
maxima infections. Vet parasitol. 163: 123-126.
Lillehoj, H.S. (1989) Intestinal intraepithelial 
and splenic natural killer cell responses to ei-
merian infections in inbred chickens. Infect Im-
mune. 57: 1879-1884.
Lillehoj, H.S. (1996) Immunity and host genetic 
based control strategies for avian coccidiosis. 
Poult Sci. 35: 294-301.
Rose, M.E. (1972) Immunity to coccidiosis: 
maternal transfer in Eimeria maxima infections. 
Parasitol. 65: 273-282.
Rose, M.E., Hesketh, P. (1982) Immunity to coc-
cidia in chickens: adoptive transfer with periph-
eral blood lymphocytes and spleen cells. Parasite 
Immunol. 4: 171-185.
Rose, M.E. (1973) Immunity to Emeriabrunetti 
and Eimeria maxima infections in the fowl. Para-
sitology. 57: 363-370.
Smith, N.C., Wallach, M., Miller, C.M., Morgen-
stern, R., Braun, R., Eckert, J. (1994) Maternal 
transmission of immunity to Eimeria maxima: 
enzyme-linked immunosorbent assay analysis of 
protective antibodies induced by infection. Infect 
immune. 62: 1348-1357.
Smith, N.C., Wallach, M., Petracca, M., Braun, 
R., Eckert, J. (1994) Maternal transfer of anti-
bodies induced by infection with Eimeria maxi-
ma partially protects chickens against challenge 
with Eimeria tenella. Parasitology. 109: 551-558.
Talebi, A., Mulcahy, G. (1995) Correlation be-
tween immune responses and oocyst production 
in chickens monospecifically infected with Ei-
meria maxima. Avian Pathol. 24: 485-495.
Wallach, M. (2010) Role of antibody in immu-
nity and control of chicken coccidiosis. Trends 
parasitol. 26: 382-387.
Wallach, M., Smith, N.C., Miller, C., Eckert, J. 
(1994) Eimeria maxima: ELISA and western blot 
analysis of protective sera. Parasite Immunol. 
16: 377-383.
Williams, R.B., Catchpole, J. (2000) A new pro-
tocol for a challenge test to assess the efficacy of 
live anticoccidial vaccines for chickens. Vaccine. 
18: 1178-1185.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

ایمنی هومورال قبل و پس از واکسن ضدکوکسیدیوز در طیور



Analysis of humoral immunity in broilers challenged with Eimeria 
prior to and following anticoccidial vaccination, by means of ELISA

Nabian, S.1, Arabkhazaeli, F.1*, Kefayati, M.H.1, Modirsanei, M.2

1Department of Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran  
2Department of Animal and Poultry Health and Nutrition, Faculty of Veterinary Medicine, University of 

Tehran, Tehran-Iran
(Received  10 May  2015, Accepted  22 Juan  2015)

________________________________________________________________

Abstract:
BACKGROUND: Despite the use of prophylactic chemotherapy and vaccination, coccid-

iosis is still one of the most devastating diseases in poultry industry. Understanding the im-
mune mechanism helps researchers to prevent this parasitic infection more effectively. OB-
JECTIVES: The purpose of this study was to evaluate the antibody response in chickens, 
induced by a live attenuated vaccine (Livacox Q), before and after challenge, by means of 
ELISA. METHODS: One hundred and twenty one-day-old male Ross 308 broiler chicks 
were randomly divided into 4 groups of 30 birds. In 4th day of age, half the birds were oral-
ly vaccinated. The challenged groups received the infective dose at 14th day of age via oral 
administration. Besides recording weight gain, lesion score and oocyst count in 21st day 
old birds, humoral immunity was assessed by means of ELISA on serum samples taken 
from 7 and 21day-old birds. RESULTS: Three days post vaccination, the average of optical 
density (OD) showed significant difference between vaccinated (0.553) and unvaccinated 
(0.686) birds (p≤0.05). In 21 day-old birds, the OD of unvaccinated-unchallenged (nega-
tive control) groups (0.331) differed significantly with vaccinated-unchallenged (0.663) 
birds. The average of lesion score in vaccinated-challenged birds (2.22) showed significant 
dissimilarity with unvaccinated-challenged groups. No difference and correlation were 
observed in comparing average of weight gain and oocyst count with serum optical density 
among treatment and control groups. CONCLUSIONS: The results indicated that ELISA 
can be used for evaluating immunity uniformity of a flock after vaccination. Besides in-
ducing antibody responses comparable to challenge with wild oocysts, vaccination with 
live attenuated coccidiosis vaccines may have inhibitory effects in intestinal lesion scores 
which are responsible for pathogenesis and economic loss during coccidial infections.
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Figure Legends and Table Captions
Graph 1. Serum optical density in 7 day-old chickens in two groups of 13 unvaccinated-unchallenged and vaccinated-unchallenged 
chickens.
Table 1. Effect of vaccination † on humoral antibody levels and performance and pathogenesis parameters in birds challenged ‡ and 
unchallenged with mixed Eimeria isolate on day 21.


