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  الخالصة
  

فت الدراسة الحالية تقييم تأثير المايكوفكس في رفع مستوى المناعة و تأثيره على المناعة األمية و لمعرفة تأثير إعطاء جرعة إستھد
ً فرخا من فروج اللحم قسمت ٢٠٠ً يوما وكذلك تأثيره على معدل الوزن الحي، وقد أستخدم لھذا الغرض ١٤معززة من لقاح نيوكاسل بعمر

مجموعة األولى و الثالثة لم يتم تلقيحھا بأي لقاح لغرض قياس مستوى المناعة األمية، أما المجموعة الثانية و الرابعة إلى أربع مجاميع، ال
ُفقد تم تلقيحھا بلقاح نيوكاسل بعمر يوم واحد، و أستخدم فحص اإلليزا و فحص تثبيط التالزن الدموي لقياس معيار األضداد المتكونة ضد 

وقد أظھرت نتائج الدراسة أن المايكوفكس عمل على إطالة فترة المناعة األمية ضد لقاح النيوكاسل في المجموعة اللقاحات المستخدمة، 
ًالثالثة مقارنة مع المناعة األمية في المجموعة األولى غير المعاملة بالمايكوفكس، كما بينت النتائج أن إختبار اإلليزا كان أدق من إختبار 

المجموعتين الثانية و الرابعة فقد أظھرت النتائج حدوث إستجابة إيجابية في كلتا المجموعتين لكنھا كانت أعلى و تثبيط التالزن، أما في 
ًبفارق معنوي في المجموعة الرابعة التي أضيف لھا المايكوفكس مقارنة بالمجموعة الثانية، في حين أدت الجرعة المعززة إلى إرتفاع 

كاسل في كلتا المجموعتين السابقتين لكن كان معدل معيار المجموعة الرابعة ھو األعلى طيلة أيام معدل معيار األمصال ضد لقاح نيو
ًالتجربة نتيجة إعطاء المايكوفكس إضافة إلى الجرعة المعززة، وكذلك أظھرت النتائج حدوث تأثيرا إيجابيا عند إضافة المايكوفكس والذي  ً

غير (حي في المجاميع المعاملة بمادة المايكوفكس عند مقارنتھا مع مجاميع السيطرة تمثل بحدوث إرتفاع معنوي في معدل الوزن ال
  ).المعاملة بالمايكوفكس
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Abstract 
 

This study aimed to evaluate the effect of Mycofix in elevating the immune level also to know the mycofix effect on 
maternal immunity and to know the effect of giving booster dose of Newcastle disease vaccine in 14 days old on Newcastle 
disease vaccine, also to know the mycofix effect on body weight, two hundred one day old Ross broiler chicks 308 have been 
used divided into four groups. The 1st and 3rd groups did not vaccinated to evaluate the maternal immunity. While the 2nd and 
4th groups vaccinated with ND vaccine at one day of age, ELISA and HI tests are used to for detecting the antibodies in all 
groups. Results of the our study showed that Mycofix acted to prolong the period of maternal immunity against ND vaccine in 
3rd group comparison with 1st group which not treated with Mycofix, and also the results showed that ELISA test was more 
accurate than HI test, Where as 2nd and 4th groups showed positive response in both groups but it was significantly higher in 4th 
group that treated with mycofix comparison with 2nd group, Where as giving booster dose acted to elevate the level of antibody 
against ND in both groups but the level of antibody was significantly higher in 4th group comparison with other groups along 
all days of study as a result of adding mycofix in addition to vaccination with booster dose, Results also showed positive 
response of mycofix which appeared as significantly elevation in live weight average in the groups that treated with mycofix 
comparison with (control groups) that did not treated with mycofix.  

 
Available online at http://www.vetmedmosul.org/ijvs  
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  المقدمة
  

تعد منتجات الدواجن واحدة من أفضل المصادر لتوفير 
ني ذي القيمة الحيوية العالية المتمثلة باللحم و البروتين الحيوا

 و تعد األمراض التنفسية من أكبر المخاطر التي تھدد (1)البيض 
أھمھا من صناعة الدواجن والتي تسبب خسائر مالية كبيرة و 

عد من األمراض الفايروسية المھمة حيث ي (2) النيوكاسل مرض
الكات قد تصل في حقول الدواجن و التي تؤدي إلى إصابات وھ

 و يتم إستخدام أنواع مختلفة من اللقاحات (3)% ١٠٠إلى 
إال أنه في بعض األحيان قد يحصل  لمرضاھذا للسيطرة على 

وقد يعزى السبب في ذلك إلى ) 4(فشل في عملية التحصين 
والتي أسباب مختلفة منھا التداخل السلبي بين اللقاحات المختلفة 

اعي أو نتيجة تأثير بعض السموم  على كفاءة الجھاز المنتؤثر
الفطرية و أھمھا سموم األفال و األوكرا التي تتواجد في األعالف 
و التي تعمل على تثبيط الجھاز المناعي للدجاج من خالل تثبيط 

و تثبيط إنتاج األجسام المضادة المتخصصة  T) وB(عمل خاليا 
فاءة ضد األمراض الفايروسية المختلفة مما يؤدي إلى تقليل ك

 و لتجاوز مثل ھذه المشاكل إتجه الباحثين (5)اللقاحات المستخدمة 
إلى توجيه المربين إلى إستخدام إضافات علفية كمعززات مناعية 
تعمل على إدمصاص تلك السموم الفطرية و تحفز الجھاز 
المناعي في آن واحد و من ھذه المواد مستحضر المايكوفكس 

نمساوية و الذي شاع إستخدامه في المنتج من قبل شركة بايومين ال
العراق و محافظة نينوى بشكل خاص في كثير من حقول الدواجن 

لمستحضر ھذا الذلك فقد أجريت ھذه الدراسة لمعرفة تأثير 
  . و معدل الوزن الحيالمناعةعلى ) المايكوفكس(

  
  المواد و طرائق االعمل

  
  اللقاحات الفايروسية المستخدمة

 .المنشأ الزيتي المعطل إسباني OVE JEROالنيوكاسل لقاح
 106.ألماني المنشأ Lohmannلقاح النيوكاسل الحي إنتاج شركة 

EID50 / 0.1 ml أستخدم كجرعة معززة  
  

  األفراخ
 بعمر Ross 308إستخدمت أفراخ دجاج فروج اللحم عرق 

المجموعة ؛  فرخ قسمت إلى أربعة مجاميع٢٠٠يوم واحد و بعدد 
وأعتبرت مجموعة ،  فرخا٥٠لمجموعة تضمنت ھذه ا، األولى

السيطرة ولم يتم تلقيح أفراخ ھذه المجموعة بأي لقاح طيلة فترة 
، المجموعة الثانية. التجربة وبدون إضافة مايكوفكس إلى العلف

حقنت بلقاح نيوكاسل بجرعة ، ً فرخا٥٠تضمنت ھذه المجموعة 
لقاح  فرخ من ھذه المجموعة ب٢٥كما وتم تلقيح ، في العضل ٠,٥

 يوما ١٤عن طريق الفم كجرعة معززة بعمر الحي نيوكاسل 
تضمنت ، المجموعة الثالثة .وبدون إضافة مايكوفكس إلى العلف

وتم إضافة مادة المايكوفكس إلى العلف ،  فرخا٥٠ھذه المجموعة 

طن ولم يتم تلقيح أفراخ ھذه المجموعة بأي لقاح / كغم2.5بمعدل 
تضمنت ھذه المجموعة ،  الرابعةالمجموعة .طيلة فترة التجربة

كما ،  في العضل٠,٥حقنت بلقاح نيوكاسل بجرعة ، ً فرخا٥٠
 فرخ من ھذه المجموعة بلقاح نيوكاسل الحي عن ٢٥وتم تلقيح 

 يوما وتم إضافة مادة ١٤طريق الفم كجرعة معززة بعمر 
) أ (-:مالحظة  (.طن/ كغم2.5المايكوفكس إلى العلف بمعدل 

األفراخ الملقحة بجرعة ) ب(. لقحة بجرعة معززةاألفراخ الغير م
  ).معززة

  
  جمع عينات الدم

تم جمع عينات الدم من أفراخ المجاميع كافة عن طريق القلب 
ًالواحدة إبتداءا من عمر يوم واحد و   مل للعينة٤-١بحجم 

ً يوما وقد فصل المصل ٤٢أسبوعيا لغاية لنھاية التجربة بعمر 
) دقيقة/  دورة٢٥٠٠(كزي بسرعة جھاز الطرد المربواسطة 

لفصل المصل بعد ذلك حفظت األمصال بالتجميد   دقائق٥لمدة 
لحين إجراء   ْم)٢٠- (أنابيب بالستيكية تحت درجة حرارة  في

  .االختبارات
  

  األوزان
ًتم حساب أوزان األفراخ اسبوعيا إبتداءا من اليوم األول و  ً

أفراخ لكل ) ٥(قع ً يوما و بوا٤٢لغاية لنھاية التجربة بعمر 
  .مجموعة

  
  ELISAعدة فحص اإلنزيم المناعي الممتز 

تم إستخدام ھذه العدة المنتجة من قبل المركز األردني 
ُوقد أستخدمت ، للصناعات البايولوجية لمرض النيوكاسل

محتويات ھذه العدة حسب تعليمات الشركة المنتجة و قرأت 
ًرا بوحدات اإلليزا النتائج و حسب معيار األضداد المناعية مقد

(ELISA unit) و فسرت النتائج بموجب النتائج بموجب الجدول 
  -:التالي المرفق مع عدة اإلليزا وكما يلي

  

عدد وحدات اإلليزا ضد إنفلونزا 
  التفسير ELISA unit (EU)الطيور و نيوكاسل 

  نتيجة سالبة   وحدات١٠أقل من 
  نتيجة موجبة ضعيفة   وحدة٣٠-١٠من 
  نتيجة موجبة متوسطة   وحدة٧٥-٣٠من 
  نتيجة موجبة عالية   فأكثر٧٥

  
  التحليالت اإلحصائية

 Duncan ،s Multipleتم استخدام إختبار دنكن المتعدد المـدى 
Test)( الختبار معنوية الفروقات بين المتوسطات )Duncan ،
إن ،  للمقارنة بين المجاميعT كما تم إستخدام إختبار،)1955

نوية المذكورة في ھذه الدراسة عند مستوى احتمال الفروقات المع
(P<0.05) ضمن برنامج حاسوبي (Sigma Stat. Version 3.1)  و

 .الخطأ القياسي± القيم معبر عنھا بالمعدل 
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   النتائج
  

تأثير المايكوفكس على المناعة األمية للقاح نيوكاسل بإستخدام 
 إختبار اإلليزا

 تأثير مادة المايكوفكس على أظھرت نتائج إختبار اإلليزا مدى
مستوى معيار األضداد األمية الموجھة ضد مستضد لقاح 

إذ ، النيوكاسل في أمصال أفراخ المجموعتين األولى و الرابعة
و ، (8.67 ± 32)كان مستواه بعمر يوم واحد في كال المجموعتين 

قد بدأ معيار تلك األضداد األمية باإلنخفاض و بشكل تدريجي منذ 
 يوم و كان ھذا 28 بعمر (1.39±9.8) السابع ليصل إلى معيار اليوم

ًاإلنخفاض يختلف معنويا عن قيمته لأليام السابقة و حتى نھاية 
أما معيار تلك األضداد في المجموعة ،  يوم42التجربة بعمر 

ًفكان إنخفاضه تدريجيا و لم يختلف ) بإضافة المايكوفكس(الثالثة 
   .)2( جدول ًمعنويا طيلة أيام التجربة

تأثير المايكوفكس على المناعة األمية للقاح النيوكاسل 
  بإستخدام إختبار تثبيط التالزن

أظھرت نتائج إختبار تثبيط التالزن مدى تأثير مادة 
المايكوفكس على مستوى معيار األضداد األمية الموجھة ضد 
مستضد لقاح نيوكاسل في أمصال أفراخ المجموعتين األولى و 

 70.4)، إذ كان مستواه بعمر يوم واحد في كال المجموعتين الثالثة
± 15.67).  

وقد بدأ معيار تلك األضداد األمية باإلنخفاض و بشكل 
 يوم 35تدريجي منذ اليوم السابع، إذ بلغ اإلنخفاض أشده بعمر 

ً و كان ھذا اإلنخفاض يختلف معنويا عن قيمته لأليام (0.49 ± 2.8)
 يوم، أما معيار تلك 42تجربة بعمر السابقة و حتى نھاية ال

فكان ) بإضافة المايكوفكس(األضداد في المجموعة الثالثة 
ًإنخفاضه تدريجيا و لم يختلف معنويا طيلة أيام التجربة جدول  ً

)٢.(
 

  .تأثير المايكوفكس على المناعة األمية للقاح النيوكاسل بإستخدام إختبار اإلليزا) ١(جدول 
  

 المجاميع األيام
1 7 14 21 28 35 42 

  8.67 ± 32.0 المجموعة األولى
A 

29.6 ± 13.60  
A 

24.6 ± 3.14  
A 

15.4 ± 4.51  
A 

9.8 ± 1.39 
B 

6.8 ± 0.73  
B 

4.0 ± 0.44 
B 

  8.67 ± 32.0 المجموعة الثالثة
A 

30.4 ± 8.84  
A 

26.2 ± 2.81  
A 

24.2 ± 1.42  
A 

22.2 ± 1.68 
A 

18.64 ± 2.2  
A 

16.4 ± 1.47 
A 

  .ًالمختلفة عموديا تعني وجود فرق معنوي بين المجاميع لليوم الواحداألحرف 
  

  .تأثير المايكوفكس على المناعة األمية للقاح نيوكاسل بإستخدام إختبار تثبيط التالزن) ٢(جدول 
  

 المجاميع األيام
1 7 14 21 28 35 42 

  5.67±70.4 المجموعة األولى
A  

51.2 ± 7.83 
A  

44.8±23.26 
A 

35.2 ± 3.26 
A 

11.2 ± 2.93 
B 

2.8 ± 0.49 
A 

0.0 ± 0.00  
B 

  15.67±70.4 المجموعة الثالثة
A 

57.6 ± 18.65 
A 

48.0±22.05 
A  

41.0 ± 9.60 
A 

19.2 ± 3.20 
A 

3.2 ± 0.49 
A 

2.0 ± 0.63 
A 

  .ً المختلفة عموديا تعني وجود فرق معنوي بين المجاميع لليوم الواحداألحرف
  

إلستجابة المناعية للقاح نيوكاسل تأثير المايكوفكس على ا
  ستخدام إختبار اإلليزابإ

بينت نتائج تقنية اإلنزيم المناعي الممتز للمجموعتين الثانية 
حدوث إرتفاع في معيار ) ب، أ(و المجموعة الرابعة  )ب، أ(

 يوم 42 و 35بعمر )  ب٤( األضداد للقاح نيوكاسل في المجموعة
 ± 150 أليام السابقة إذ كانعلى التوالي و بفارق معنوي عن ا

أقل من )  أ٢( فيما كان المعيار للمجموعة، 9.46 ± 77.4، 10.28
باقي المجاميع في األيام ذاتھا إذ لم تلقح بجرعة معززة و لم 

 ).٣(تعامل بمادة المايكوفكس كما مبين في جدول رقم 

 
تأثير المايكوفكس على اإلستجابة المناعية للقاح نيوكاسل 

  بإستخدام إختبار تثبيط التالزن) المنفرد(
) أ، ب(بينت نتائج إختبار تثبيط التالزن للمجموعتين الثانية 

حدوث إرتفاع في معيار األضداد ) أ، ب(والمجموعة الرابعة 
 بفارق 35 و 28بعمر )  ب٤(للقاح نيوكاسل في المجموعة 

، 102.4 ± 614.4معنوي عن األيام السابقة حيث كان أعلى معدل 
 على التوالي، بينما كان أعلى معيار لألضداد 200.7 ± 563.2

الملقحة بجرعة معززة و )  ب٤(ً يوما في المجموعة 42بعمر 
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 (179.2 ± 844.4)المعاملة بمادة المايكوفكس حيث وصل إلى 
أقل من باقي المجاميع في )  أ٢(بالمقارنة مع معيار المجموعة 

لم تعامل بمادة ذات اليوم والتي لم تلقح بجرعة معززة و 
  ).٤(المايكوفكس كما مبين في جدول رقم 

 
) غم(تأثير إضافة المايكوفكس على معدل أوزان أفراخ المجاميع 

    الغير ملقحة
سيطرة بدون (كان معدل أوزان األفراخ في المجموعة الثالثة 

في اليوم السابع أعلى ) إستخدام أي لقاح و بإستخدام المايكوفكس
سيطرة بدون إستخدام (وزان المجموعة األولى ًمعنويا من معدل أ

و إستمر ھذا الفرق ) أي لقاح و بدون إستخدام المايكوفكس
 يوم إذ وصل أعلى معدل 42المعنوي حتى نھاية التجربة بعمر 

ً مقارنة مع (7.07 ± 1610)ألوزان أفراخ المجموعة الرابعة إلى 

 (13.03 ± 1290)معدل أوزان أفراخ المجموعة األولى حيث كان 
 .(5)جدول 

 
) غم(تأثير إضافة المايكوفكس على معدل أوزان أفراخ المجاميع 

  الملقحة بلقاح نيوكاسل
الملقحة (كان معدل أوزان األفراخ في المجموعة الرابعة 

في اليوم السابع أعلى ) بلقاح نيوكاسل و بإستخدام المايكوفكس
 بلقاح نيوكاسل الملقحة(ًمعنويا من معدل أوزان المجموعة الثانية 

و إستمر ھذا الفرق المعنوي حتى ) و بدون إستخدام المايكوفكس
 يوم إذ وصل أعلى معدل ألوزان أفراخ ٤٢نھاية التجربة بعمر 

ً مقارنة مع معدل أوزان (7.07 ± 1770)المجموعة الرابعة إلى 
  .(11) جدول (18.44 ± 1290)أفراخ المجموعة الثانية حيث كان 

  
  .ير المايكوفكس على اإلستجابة المناعية للقاح نيوكاسل بإستخدام اإلليزاتأث) ٣(جدول 

  
 المجاميع األيام

1 7 14 21 28 35 42 

  8.76 ± 32 )أ(المجموعة الثانية 
A b 

16 ± 4.42  
A b 

19.2 ± 3.20  
A b 

22.4 ± 3.99  
A b  

29.6 ± 3.75  
A b 

40.4 ± 7.15 
C b 

66.2 ± 8.15 
C a 

  8.76 ± 32 )أ(المجموعة الرابعة 
A bc 

17.6 ± 5.93 
A c 

27 ± 9.96 
A bc 

34.6 ± 4.75 
A bc 

42.2 ± 6.96 
A b 

72 ± 8.47 
AB a 

91.8 ± 917 
B a 

  8.76 ± 32 )ب(المجموعة الثانية 
A b 

16 ± 4.42  
A b 

19.2 ± 3.20  
A b 

25.6 ± 6.90 
A b 

35 ± 4.82 
A b 

52 ± 4.74 
BC b 

92.2 ± 5.17 
B a 

  8.76 ± 32 )ب(المجموعة الرابعة
A cd 

17.6 ± 5.93 
A d 

27 ± 9.96 
A cd  

35.2 ± 2.74 
A cd 

44.4 ± 6.61 
A c 

77.4 ± 9.46 
A b 

150±10.28 
A a 

 تعني وجود فرق ًأفقيااألحرف الصغيرة المختلفة ،  تعني وجود فرق معنوي بين المجاميع لليوم الواحدًعموديا األحرف الكبيرة المختلفة
  .احدة ضمن األياممعنوي للمجموعة الو

  
  .تأثير المايكوفكس على اإلستجابة المناعية للقاح نيوكاسل بإستخدام إختبار تثبيط التالزن) ٤(جدول 

  
 المجاميع األيام

1 7 14 21 28 35 42 

  5.67 ± 70.4 )أ(المجموعة الثانية 
A a 

57.6 ± 18.65  
A a 

89.6±15.67  
A a  

89.6±15.67  
A a  

115.2±37.31  
B a 

128±52.58 
B a 

153.6±25.60
D a  

  5.67±70.4 )أ(المجموعة الرابعة 
A a 

83.2 ±19.20 
A a 

166±87.26 
A a 

230.4±25.60
A a 

256±0.00 
B a 

332.8±109.7 
B a 

614.4±102.4
B a 

  5.67 ±70.4 )ب(المجموعة الثانية 
A c 

57.6 ±18.65 
A c 

89.6±15.67  
A bc 

134.4±49.98
A bc 

166.4±38.40 
B bc 

179.2±84.42 
B b  

281.6±94.06
C a  

  5.67 ± 70.4 )ب(المجموعة الرابعة
A c 

83.2 ± 19.20 
A c 

166 ± 87.26 
A c  

256±0.00 
A c 

563.2±200.7 
A b  

614.4± 102.4 
A b 

844.8±179.2
A a 

 تعني وجود فرق ًأفقياة المختلفة األحرف الصغير،  تعني وجود فرق معنوي بين المجاميع لليوم الواحدًعموديااألحرف الكبيرة المختلفة 
  .معنوي للمجموعة الواحدة ضمن األيام
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  .الغير ملقحة) غم(فراخ المجاميع  تأثير إضافة المايكوفكس على معدل أوزان أ)٥ (جدول
  

 المجاميع األيام
1 7 14 21 28 35 42 

  1.58 ± 55 المجموعة األولى
g A  

96 ± 2.71  
f B  

209 ± 2.82 
e B 

414 ± 1.14 
d B 

665.2 ± 3.61 
c B 

957 ± 1.41 
b B 

1290±13.03  
a B 

  1 ± 50 المجموعة الثالثة
g A  

137.2 ± 0.73 
f A 

286.6±1.99 
e A  

583.4±1.43 
d A 

890 ± 3.53 
c A 

1231 ± 4.47 
b A 

1610±7.07 
a A 

 تعني وجود فرق ًأفقياحرف الصغيرة المختلفة األ،  تعني وجود فرق معنوي بين المجاميع لليوم الواحدًعموديااألحرف الكبيرة المختلفة 
  .معنوي للمجموعة الواحدة ضمن األيام

  
  .الملقحة بلقاح نيوكاسل) غم(اميع تأثير إضافة المايكوفكس على معدل أوزان أفراخ المج) ٦ (جدول

  
 المجاميع األيام

1 7 14 21 28 35 42 

  1.61 ± 45 المجموعة األولى
A g  

96 ± 2.80 
B f  

173 ± 1.88 
e B 

410 ± 2.89 
d B 

583 ± 1.58 
c B  

905 ± 1.70 
b B 

1290±18.44  
a B 

  1.04 ± 44 المجموعة الثالثة
g A  

140.2 ± 2.72 
f A 

294 ± 1.41 
e A  

460 ± 3.53 
d A 

910 ± 4.18 
c A 

1347 ± 2.46 
b A 

1770 ± 7.07 
a A 

ًاألحرف الصغيرة المختلفة أفقيا تعني وجود فرق ، جاميع لليوم الواحدًاألحرف الكبيرة المختلفة عموديا تعني وجود فرق معنوي بين الم
  .معنوي للمجموعة الواحدة ضمن األيام

  
   المناقشة

  
البد من ) المايكوفكس(من أجل تقييم دور المعزز المناعي 

معرفة التغيرات التي قد تحصل كمؤشر على الحالة الصحية 
حظة معدل معيار  ومن نتائجنا الحالية عند مال(6)للدواجن 

أمصال أفراخ المجاميع غير الملقحة لغرض قياس مستوى 
األضداد األمية من أمھات ملقحة بلقاح نيوكاسل لوحظ أن 
المايكوفكس عمل على إطالة فترة المناعة األمية في المجموعة 
ًالثالثة مقارنة مع المجموعة األولى التي لم يضاف لھا 

إحتواء المايكوفكس على مواد المايكوفكس وقد يعزى السبب إلى 
ًو أيضا إلحتواءه على مكونات تنتج ) األعشاب الطبية(واقية للكبد 

 Saccharomycesالبروتينات وھي المكونات الطحلبية و خميرة 
cerevisiae وبذلك يزيد من إنتاج األجسام المضادة و ھذه النتيجة 

بروبيوتك  بأن إضافة البريبيوتك و ال(7)تطابق مع ما ذكرمن قبل 
إلى عليقة الدجاج البياض تعمل على رفع مستوى األضداد األمية 

 إلى أن األفراخ (8)كما أشار ، ًمقارنة مع مجموعة السيطرة
المعاملة بالبروبيوتك تحتوي على األجسام المضادة في المصل 

 .أعلى بشكل معنوي عن الغير معاملة
سل فعند قياس مستوى األضداد الموجھة ضد لقاح نيوكا

بإستخدام إختبار تثبيط التالزن لوحظ إنخفاض معيار األضداد 
 من ٣٥األمية و بشكل تدريجي منذ اليوم السابع لغاية اليوم 

 كان الثالثةالتجربة في المجموعة األولى بينما في المجموعة 
ًاإلنخفاض تدريجيا ولم يختلف معنويا طيلة أيام التجربة ليستمر  ً

 إستخدام إختبار اإلليزا لنفس المجاميع أما عند، ٤٢لغاية اليوم 
 في ٢٨ًالسابقة لوحظ وجود إنخفاض معنوي إبتداءا من اليوم 

ً مقارنة مع (9)المجموعة األولى و ھذا يطابق مع ماذكره 
ً التي كان ينخفض فيھا مستوى األضداد إنخفاضا الثالثةالمجموعة 

ًتدريجيا غير معنويا طيلة   نتائج حظ أنومن ھنا نال، أيام التجربةً
فحص االليزا في الكشف عن مستوى األضداد الموجھة ضد لقاح 
مرض نيوكاسل كانت أدق من نتائج فحص إثباط التالزن الدموي 

إذ أن اإلعتماد على  (10)للعينات نفسھا وھذا يتفق مع ما ذكره 
فحص االليزا في الكشف عن األضداد الناتجة من عملية التلقيح 

ذا أھمية تشخيصية كونه من االختبارات عد ينيوكاسل  بلقاح
المصلية الحساسة وذلك ألن فحص اإلليزا يستھدف أكثر من 
مستضد للفايروس بينما فحص إثباط التالزن الدموي يستھدف 

   .(11) فقط HNالمستضد 
ن إضافة المعززات المناعية المتمثلة بالبريبيوتك و إ

أما ، (12)تلقيح البروبيوتك مع اللقاح تزيد من كفاءة عملية ال
 فقد تم تلقيحھم بلقاح النيوكاسل الرابعة و الثانيةالمجموعتين 

 تلقيح نصف عدد كل تمبعمر يوم واحد و Ove Jeroالمنفرد
مجموعة منھم بجرعة معززة من لقاح النيوكاسل الحي 

Lohmann يوم و إضافة مستحضر المايكوفكس إلى ١٤ بعمر 
لوحظ عند فحص مستوى ،  فقطالرابعةعليقة أفراخ المجموعة 

األضداد بإستخدام إختبار تثبيط التالزن و إختبار اإلليزا أن معدل 
 المعاملة بالمايكوفكس كان أعلى من الرابعةمعيار المجموعة 

 غير المعاملة وھذا يتفق ماذكره الثانيةمعدل معيار المجموعة 
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عندما إستخدم المعزز ) 14(لكنھا تختلف مع ماذكره ) 13(
ُي البايومين اإليمبوإذ أظھرت نتائجه عدم كفاءة البيومين المناع

اإليمبو المضاف إلى العليقة في تحسين الحماية ضد فايروس 
وقد ، مرض النيوكاسل الضاري الذي لم يعزز مستوى األضداد

أدت الجرعة المعززة إلى رفع مستوى األضداد في المجموعتين 
وذلك ألن )  أ٤،  أ٢( مع المجموعتين مقارنة)  ب٤،  ب٢(

إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح يؤدي إلى تحفيز االستجابة 
المناعية الثانوية للمستضد أللقاحي والتي تتميزباستجابة مناعية 

 Memoryاألمد تؤدي إلى تحفيز خاليا الذاكـرة  سريعة وطويلة
cells وھذه النتيجة (15)للقاح ا إلنتاج الكلوبيولينات المناعية ضد 

 بأن األفراخ التي تم تلقيحھا بجرعة (17، 16)ع ماذكره تتفق م
معززة من لقاح نيوكاسل تكون حاوية على مستوى عالي من 
، ًاألجسام المضادة مقارنة باألفراخ غير الملقحة بالجرعة المعززة

أعلى و بفارق )  ب٤(فيما كان معيار األضداد في المجموعة 
عمل المايكوفكس على معنوي عن باقي المجاميع وقد يعود ذلك ل

دعم المناعة و رفع مستوى األضداد بعد الجرعة المعززة أكثر 
في حين أن ، غير المعاملة بالمايكوفكس)  ب٢(من المجموعة 

كانت ھي األقل و بكال اإلختبارين ألنھا لم تلقح )  أ٢(المجموعة 
وقد لوحظ من نتائج ،  و لم تعامل بالماكوفكسبجرعة معززة
 مستوى أضداد األفراخ التي قد أضيف إلى عليقتھم اإلختبارات أن

  .مادة المايكوفكس كانت تعادل إعطاء جرعة معززة من اللقاح
ًو لوحظ من النتائج أيضا زيادة في معدل أوزان أفراخ 

ثانية و لا(المجاميع التي قد أضيف لعليقتھم مستحضر المايكوفكس 
و جاءت النتائج ) ةالثالثاألولى و ( مع المجاميعًمقارنة ) الرابعة

مطابقة للدراسة التي أشارت إلى حصول زيادة في أوزان أفراخ 
دجاج اللحم عند إستخدام المعززات الحيوية الحاوية على خميرة 

S. Cerevisiae) 17 ( كما أشارت دراسة أجراھا)إلى أن  )18
المايكوفكس عمل على زيادة معدل األوزان عند إضافته بنسبة 

نما كانت النتائج مخالفة لنتائج أخرى بينت عدم بي) طن/ كغم٢.٥(
حصول زيادة وزنية في أفراخ فروج اللحم عند إضافة المعززات 

 وقد يعزى سبب الزيادة الوزنية في الدراسة الحالية (19)الحيوية 
إلى أن المعززات الحيوية عملت على تحسين التوازن الجرثومي 

 عملت على اإلستفادة داخل األمعاء و قللت من حاالت اإلسھال و
إلى إنعدام  ً كما قد يعود سبب ذلك أيضا(20)القصوى من الغذاء 

السموم الفطرية التي تسبب إنخفاض في معدل الزيادة الوزنية عند 
 إذ يعتمد معدل اإلنخفاض على تركيز (21)إستخدام المايكوفكس 
 وقد يعزى سبب اإلنخفاض في معدل (22)السموم في األعالف 

 الوزنية إلى اإلنخفاض المعنوي لكل من إستھالك العليقة و الزيادة
وقد ، (23)معامل التحويل الغذائي نتيجة اإلصابات المرضية 

على األعشاب ه إلحتواءالتأثير اإليجابي للمايكوفكس يعزى 
الطبية الحاوية على الخالصات الواقية للكبد و خاصة 

 (Anti-hepatotoxic) الفالفوكينات ذات التأثير المضاد لتسمم الكبد
 Salymarin milk thistle)(و على مستخلص نبات شوك الحليب 

ًأو الكلغان فضال عن إحتواءه على المزيج الطحلبي الحاوي على 

العديد من المعادن و الفيتامينات و األحماض األمينية و كذلك 
ً التي تنتج بروتينات فضال S. Cerevisiae إلحتواءه على خميرة

ئھا على عنصر السيلينيوم الذي يدخل في تركيب جدار عن إحتوا
الخميرة إذ تعمل كل ھذه العوامل على زيادة إنتاج األجسام 

 beneficial gutإن إستيطان الكائنات الحية المفيدة المضادة كما 
microfloraفي القناة الھضمية يسرع اإلستجابة المناعية الخلطية  

   (25).ضة و منع نمو المستعمرات الممر(24)
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