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ABSTRACT 

The study was carried out to investigate the effect of vitamin E supplement 
on humoral immune response against Newcastle disease and long - lasting 
maternal antibody. In the first study, chickens were unvaccinated while in 
the second study, they were vaccinated Newcastle at 7 day-old and booster 
at 21 day-old. Chickens in treatment 2 and 3 were supplied with vitamin E 
at 11mg/bird/day on feeds and drinking water from the day 7. Blood 
samples were collected at 3, 7, 21 and 30 day-old (Study 1) and 21, 35 and 
52 days of age (Study 2) to estimate the maternal antibody and the immune 
response by HI test. The results showed that maternal antibody was high 
(12.5) at day 3 of age and decreased rapidly at 7 days of age (5.06) and 
almost disappeared at day 30 of age. At postvaccination (21 days of age), 
most chickens had low antibody titer and GMT of 3 treatments were 6.25, 
8.16 and 11.39, respectively. At 35 day-old, antibody titer grew up to the 
protective level with GMT >8. The titer antibody was highest at 52 day-
old, with 28, 58 and 88 for treatments 1, 2 and 3, respectively. 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu gồm 2 thí nghiệm. Thí nghiệm 1 không tiêm vaccine Newcastle 
nhằm khảo sát kháng thể thụ động. Thí nghiệm 2 gồm ba nghiệm thức, gà 
được tiêm vaccine Newcastle lần 1 lúc 7 ngày tuổi và lần 2 lúc 21 ngày 
tuổi. Riêng nghiệm thức 2 và 3 được bổ sung vitamin E lần lượt vào thức 
ăn và nước uống với liều 11mg/con/ngày từ lúc 7 ngày tuổi. Gà ở thí 
nghiệm 1 được lấy mẫu vào 3, 7, 21 và 30 ngày tuổi. Gà thí nghiệm 2 được 
lấy mẫu vào lúc 21, 35 và 52 ngày tuổi. Các mẫu huyết thanh được xét 
nghiệm bằng phản ứng ức chế ngưng kết hồng cầu (HI). Kết quả kháng thể 
mẹ truyền, ở 3 ngày tuổi với hiệu giá kháng thể trung bình (GMT)=12,5 và 
giảm nhanh ở 7 ngày tuổi (5,06), đến 30 ngày tuổi với GMT=2. Thí 
nghiệm 2, ở 21 ngày tuổi, GMT ở 3 nghiệm thức lần lượt là 6,25, 8,16 và 
11,39. Ở 35 ngày tuổi, GMT ở 3 nghiệm thức đều tăng cao đủ bảo hộ gà 
(GMT>8). Tại thời điểm 52 ngày tuổi, GMT đạt cao nhất với nghiệm thức 
1 là 28, nghiệm thức 2 là 58 và nghiệm thức 3 là 88. 

 
1 ĐẶT VẤN ĐỀ 

Newcastle là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đã 
được tổ chức Dịch tễ thế giới xếp vào danh mục 
các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên gia cầm. 

Khi bệnh xảy ra sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến hiệu quả kinh tế chăn nuôi do tỷ lệ chết cao có 
thể lên đến 100% (Alexander, 1997). Đây là bệnh 
bắt buộc phải tiêm phòng, tuy nhiên, hiệu quả tiêm 
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phòng chưa cao do tỷ lệ gà có đáp ứng miễn dịch 
thấp, hoặc mức độ kháng thể tạo ra ở gà thấp 
không đủ khả năng bảo hộ gà chống lại sự nhiễm 
virus. Do đó, việc nâng cao đáp ứng miễn dịch 
trong tiêm phòng vaccine phòng bệnh Newcastle 
trên đàn gà luôn là vấn đề được quan tâm. Vitamin 
E được biết là chất chống oxy hóa rất hiệu quả và 
có chức năng điều hòa miễn dịch (Moriguchi và 
Muraga, 2000). Ngoài ra, vitamin E cũng có tác 
dụng là giảm stress cho đàn gà, nâng cao đáp ứng 
miễn dịch của đàn gà trong điều kiện gặp bắt lợi 
khi tiêm phòng như stress (Niu et al, 2009). Vì vậy, 
việc nghiên cứu bổ sung vitamin E vào qui trình 
tiêm phòng vaccine phòng bệnh cho gà được thực 
hiện nhằm mục tiêu khảo sát tác dụng của vitamin 
E lên đáp ứng miễn phòng bệnh Newcastle. 

2 VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Vật liệu thí nghiệm 

Gà thí nghiệm: giống gà tàu lai Lương Phượng 
1 ngày tuổi, số lượng 120 con. 

Vaccine sử dụng: Vaccine Newcastle (Lasota), 
Gumboro của Navetco, cúm gia cầm. 

Thức ăn cho gà thí nghiệm là thức ăn hỗn hợp 
của công ty Cargill. 

Vitamin E được cung cấp bởi công ty hóa chất 
miền Nam. 

Các hóa chất và sinh phẩm dùng trong phản 
ứng ức chế ngưng kết hồng cầu. 

2.2 Phương pháp 

Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm 1 gồm 30 gà không tiêm phòng 
vaccine Newcastle nhằm khảo sát kháng thể thụ 
động. 

Thí nghiệm 2 được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên, 
mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần. Thí nghiệm gồm 3 
nghiệm thức, số gà trong mỗi nghiệm thức là 30. 
Tổng số gà thí nghiệm 2 là 90 con. Gà trong các 
nghiệm thức phải đồng đều nhau.  

Nghiệm thức 1: Tiêm vaccine Newcastle nhưng 
không bổ sung vitamin E. 

Nghiệm thức 2: Tiêm vaccine Newcastle và bổ 
sung vitmin E vào thức ăn với liều 11mg/con/ngày.  

Nghiệm thức 3: Tiêm vaccine Newcastle và bổ 
sung vitamin E vào nước uống với liều 
11mg/con/ngày. 

Gà được chủng vaccine Newcastle (chủng 
Lasota) lần 1 lúc 7 ngày tuổi và lặp lại lần 2 lúc 21 

ngày tuổi, vaccine được cấp qua đường nhỏ mắt, 
mũi. Gà ở thí nghiệm cũng được tiêm vaccine 
phòng các bệnh gồm Gumboro vào lúc 11 và 29 
ngày tuổi, cúm lúc 15 và 31 ngày tuổi. 

Phương pháp chăm sóc nuôi dưỡng 

Giai đoạn úm từ 1 đến 24 ngày tuổi: Sử dụng 
thức ăn 5101-A của công ty Cargill, gà được cho 
ăn uống tự do và sử dụng đèn để sưởi. Sau giai 
đoạn úm sử dụng thức ăn 5102-A. Ở nghiệm thức 2 
và 3 gà được bổ sung vitamin E với liều 
11mg/con/ngày qua thức ăn và nước uống từ lúc 7 
ngày tuổi cho đến kết thúc thí nghiệm. 

Phương pháp lấy mẫu 

Ở thí nghiệm 1, mẫu máu được thu thập vào các 
thời điểm gà được 3, 7, 21 và 30 ngày tuổi và thí 
nghiệm 2 khi gà được 21,35, 52 ngày tuổi. Mẫu 
máu được lấy từ tim khi gà 3 và 7 ngày tuổi, gà lớn 
hơn 7 ngày tuổi, máu được lấy từ tĩnh mạch cánh. 
Số lượng mẫu thu thập là 1/3 số gà trong mỗi 
nghiệm thức, mỗi mẫu lấy khoảng 0,5-1ml  máu. 
Mẫu sau khi thu thập được chuyển về phòng thí 
nghiệm để chiết huyết thanh.  

Phương pháp xét nghiệm 

 Kiểm tra hàm lượng kháng thể trong mẫu 
huyết thanh của gà thí nghiệm qua phản ứng ức chế 
ngưng kết hồng cầu (HI). Qui trình HI được thực 
thiện theo Allan và Gough (1974). Các mẫu huyết 
thanh có hiệu giá kháng thể HI với GMT ≥ 8 
(3log2) được xem là đủ bảo hộ gà chống lại bệnh 
Newcastle. 

Chỉ tiêu theo dõi 

Hiệu giá kháng thể trung bình (GMT). GMT = 
Antilog [  log 2(mshg) / n ] 

Trong đó: mshg: mâũ số hiêụ giá của mâũ 
dương tı́nh 

n: tổng số mẫu dương tính 

Phương pháp xử lý số liệu 

So sánh hiệu giá kháng thể trung bình  
(GMT) giữa các nghiệm thức bằng phép thử t của 
Minitab 13. 

3  KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Kháng thể thụ động 

Tại thời điểm 3 ngày tuổi, kháng thể mẹ truyền 
đủ bảo hộ 100% gà chống lại bệnh Newcastle với 
GMT=12,5 (3,9 log2). Theo Allan và Gough 
(1974), hiệu giá kháng thể ≥8 đủ bảo hộ gà chống 
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lại bệnh Newcastle. Kháng thể mẹ truyền giảm 
nhanh ở 7 ngày tuổi, tại thời điểm này hầu hết gà 
có hiệu giá kháng thể dưới mức bảo hộ với GMT 
=5,06 (2,25 log2). Do đó, việc tiêm phòng cho gà 
vào lúc 7 ngày tuổi là thích hợp và cần thiết nhằm 
tạo miễn dịch chủ động cho gà chống lại sự nhiễm 
virus Newcastle. Khi gà 30 ngày tuổi, kháng thể 
mẹ truyền giảm mạnh với GMT=2. Tại thời điểm 
này gà hoàn toàn mẫn cảm với bệnh. Kết quả 
nghiên cứu của Trần Ngọc Bích và ctv. (2014) cho 
thấy, hiệu giá kháng thể thụ động của gà con 1 

ngày từ 4,13 log2 đến 4,6 log2 và đến 6 ngày tuổi 
hiệu giá kháng thể giảm nhanh chỉ còn 1,13 log2 
đến 1,87 log2. Theo Nguyễn Hồng Minh và ctv. 
(2001), hiệu giá kháng thể thụ động của gà lúc 7 
ngày tuổi từ 2,72 log2 đến 2,85 log2. Từ kết quả 
trên cho thấy hàm lượng kháng thể thụ động của gà 
con rất khác nhau. Điều này có thể do khác nhau về 
miễn dịch của đàn gà mẹ. Theo Saad và Mahmoud 
(2013), vào thời điểm đẻ trứng hàm lượng kháng 
thể của đàn gà mẹ là 8,5 log2 khi khảo sát gà con ở 
1 ngày tuổi là 5,8 log2. 

Bảng 1: Hiệu giá kháng thể thụ động 

Ngày tuổi Số mẫu khảo sát Số mẫu dương tính Số mẫu bảo hộ Tỷ lệ bảo hộ (%) GMT 
3 12 12 12 100 12,5 
7 12 12 3 25 5,06 

21 12 7 0 0 4,8 
30 12 3 0 0 2,0 

3.2 Đáp ứng miễn dịch trên gà sau tiêm phòng 

Sau tiêm phòng lần 1 được 14 ngày, tỷ lệ gà có 
đáp ứng kháng thể đạt bảo hộ từ 30% đến 60%, 
mặc dù ở nghiệm thức có bổ sung vitamin E 
(nghiệm thức 2 và 3) có hàm lượng kháng thể cao 
đủ bảo hộ với hiệu giá kháng thể trung bình (GMT) 
lần lượt là 8,16 và 11,39  nhưng tỷ lệ bảo hộ chỉ 
đạt từ 40% đến 60%. Nghiệm thức không bổ sung 
vitamin E (nghiệm thức 1) với GMT=6,25, chưa đủ 
bảo hộ. Việc bổ sung vitamin có nâng cao tỷ lệ đáp 
ứng miễn dịch và kháng thể đủ bảo hộ nhưng tỷ lệ 
bảo hộ không cao. Vào thời điểm này, chỉ một số 
cá thể đạt được hiệu giá bảo hộ và chưa đạt tiêu 
chuẩn về bảo hộ đàn. Theo Michiel et al (2008) khi 
có 85% cá thể trong đàn đạt hiệu giá ≥ 3log2 (hiệu 

giá bảo hộ) khi đó mới được xem là bảo hộ đàn đối 
với bệnh Newcastle. Theo Hồ Thị Việt Thu (2012), 
sau khi tiêm vaccine Lasota 14 ngày hiệu giá kháng 
thể trung bình GMT =10,35. Theo Shuaib et al 
(2006), sau khi tiêm vaccine Newcastle chủng 
Lasota, kháng thể tạo ra sau 14 ngày tiêm với 
GMT= 13,931. Điều này có thể là do sự khác nhau 
về số lượng virus có trong mỗi lọ vaccine. Nhận 
định này đã được chứng minh qua nghiên cứu của 
Abbas et al (2006). Theo Abbas et al (2006), qua 
thực hiện bằng phản ứng HA để xác định lượng 
virus trong vaccine, vaccine có hiệu giá HA thấp sẽ 
cho đáp ứng miễn dịch thấp. Qua đó cho thấy mặc 
dù cùng chủng vaccine nhưng số lượng virus khác 
nhau trong các lọ vaccine thì cho đáp ứng miễn 
dịch khác nhau nên hiệu quả tiêm phòng sẽ khác. 

Bảng 2: Tỷ lệ đáp ứng miễn dịch sau tiêm phòng lần 1 (gà 21 ngày tuổi) 

Nghiệm thức Số mẫu khảo sát Số mẫu dương tính Số mẫu bảo hộ Tỷ lệ bảo hộ (%) GMT 
1 10 6 3 30 6,25 
2 10 7 4 40 8,16 
3 10 8 6 60 11,39 

Bảng 3: Tỷ lệ đáp ứng miễn dịch sau tiêm phòng lần 2 (gà 35 ngày tuổi) 

Nghiệm thức Số mẫu khảo sát Số mẫu dương tính Số mẫu bảo hộ Tỷ lệ bảo hộ (%) GMT 
1 10 8 7 70 20b± 7,6 
2 10 10 10 90 34ab± 12 
3 10 10 10 100 64a ±15 

Các số trong cùng một cột có mang chữ mũ khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê, p<0,05 

Sau 14 ngày tiêm phòng lần hai, tỷ lệ gà có đáp 
ứng kháng thể tăng lên so với tiêm phòng lần 1. 
Nghiệm thức đối chứng (nghiệm thức 1) với 
GMT= 20±7,6, đủ bảo hộ chống lại bệnh 
Newcaslte nhưng bên cạnh đó có một số cá thể vẫn 
chưa có đáp ứng kháng thể và số có đáp ứng kháng 

thể nhưng chưa đủ bảo hộ, cụ thể tỷ lệ bảo hộ của 
nghiệm thức đối chứng chỉ đạt 70%. Trong khi đó 
ở nghiệm thức 2 và 3 (có bổ sung vitamin E) 100% 
gà đều cho đáp ứng miễn dịch và đạt tỷ lệ bảo hộ 
từ 90-100% với GMT lần lượt là 34±12 và 64 ±15. 
Sự sai khác về hiệu giá kháng thể trung bình giữa 
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nghiệm thức 1 và 3 có ý nghĩa thống kê (p=0,018). 
Theo Tengerdy và Brown (1977), vitamin E là chất 
chống oxy hóa có vai trò điều hòa miễn dịch qua 
tác động trực tiếp lên các tế bào miễn dịch và tác 
động gián tiếp bảo vệ tế bào miễn dịch chống lại 
tác động của các chất oxy hóa, có tác dụng nâng 
cao đáp ứng miễn dịch. Vitamin E có chức năng 
chống oxy hóa sẽ bảo vệ tế bào miễn dịch như 
lympho bào, đại thực bào, bạch cầu chống lại tác 
hại của các chất oxy hóa nên làm tăng chức năng 
và sự tăng sinh của các tế bào này (Ashgan et al, 
2011). 

Việc bổ sung vitamin E giúp gà tạo đáp ứng 
miễn dịch tốt giúp gà chống lại bệnh. Theo Trần 
Ngọc Bích và ctv. (2014), sau 14 ngày tiêm phòng 
lặp lại lần 2 gà đạt 35 ngày tuổi,  tỷ lệ gà có hiệu 
giá kháng thể đạt bảo hộ từ 79,1% đến 87,0%. Khi 
bổ sung vitamin E vào thức ăn và nước giúp cải 
thiện miễn dịch trên đàn gà.  

Theo nghiên cứu của Weber et al. (2008) việc 
bổ sung vitamin E vào nước uống nâng cao đáp 
ứng miễn dịch đối với vaccine phòng bệnh 
Newcastle được thể hiện qua hiệu giá kháng thể 
của lô đối chứng (chỉ tiêm vaccine) với GMT lúc 7 
và 14 ngày sau khi tiêm vaccine lần lượt là 181,0 
và 1722,1. Trong khi đó ở nghiệm thức có bổ sung 
vitamin E thì GMT ở 7 và 14 ngày sau tiêm phòng 
lần lượt là 1776,2 và 4096,0. Các tác giả cũng kết 
luận rằng vitamin E đã có tác dụng trong nâng cao 
đáp ứng miễn dịch cho gà. 

Ngoài ra, tác dụng của vitamin E trong đáp ứng 
miễn dịch đã được nghiên cứu trên một số bệnh 
như E.coli, Gumboro (Ali, 2014), các tác giả cho 
rằng vitamin E hạn chế sự tổn thương tế bào, tăng 
khả năng thực bào, nâng cao đáp ứng miễn dịch 
dịch thể và miễn dịch tế bào. Vì vậy, việc bổ sung 
vitamin E sẽ giúp cải thiện miễn dịch cho đàn gà. 

Bảng 4: Tỷ lệ đáp ứng miễn dịch sau tiêm phòng lần 2 (gà 52 ngày tuổi) 

Nghiệm thức Số mẫu khảo sát Số mẫu dương tính Số mẫu bảo hộ Tỷ lệ bảo hộ (%) GMT 
1 10 10 8 80 28b±6,9 
2 10 10 10 100 58ab±13 
3 10 10 10 100 88a±17 

Các số trong cùng một cột có mang chữ mũ khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê, p<0,05 

Qua khảo sát đáp ứng miễn dịch ở 52 ngày tuổi 
cho thấy tỷ lệ gà có miễn dịch và hàm lượng kháng 
thể đạt cao nhất. Đặc biệt ở nghiệm thức có 2 và 3, 
tỷ lệ gà có kháng thể đạt mức bảo hộ là 100% với 
GMT lần lượt là 58±13 và 88±17. Sự khác biệt về 
hiệu giá kháng thể trung bình giữa nghiệm thức 1 
và 3 có ý nghĩa thống kê (p=0,04). Nghiên cứu của 
Abbas et al. (2006) cho thấy sau 28 ngày tiêm lặp 
lại lần hai hiệu giá kháng thể đạt cao nhất với 5 
vaccine của các công ty khác nhau từ 3,25 log2 đến 
5,63 log2. Theo Trần Ngọc Bích và ctv. (2014), 
hiệu giá kháng thể giảm dần theo thời gian, sau 28 
ngày tiêm lặp lại lần 2, tỷ lệ bảo hộ trên gà giảm và 
chỉ đạt từ 62,5% đến 70,8%. Từ kết quả nghiên cứu 
cho thấy kháng thể vẫn được duy trì cao ở tất cả gà 
trong ba nghiệm thức đặc biệt là nghiệm thức có 2 
và 3 tỷ lệ gà có kháng thể đạt mức bảo hộ là 100%.  

4 KẾT LUẬN 

Sau 14 ngày tiêm phòng lần 1, miễn dịch ở gà 
thấp chưa đủ bảo hộ gà chống lại bệnh Newcastle, 
sau tiêm phòng lặp lại lần hai hầu hết gà đều cho 
miễn dịch đủ bảo hộ, đặc biệt là nghiệm thức có bổ 
sung vitamin E qua nước uống đạt tỷ lệ bảo hộ 
100%. Kháng thể tạo ra đạt cao nhất sau 31 ngày 
tiêm lặp lại lần hai. 
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