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 کلیات

ندام اصورت اولیه های جوان بوده و بهیك بیماری ویروسی حاد و بسیار واگیردار برای جوجهبورس عفونی، بیماری 

 امبوروای با نام گگیری این بیماری در منطقهاولین همهدهد. بورس فابرسیییوس را هدق قرار می ویژهبه لنفوئیدی

(Gumboroبه ثبت رسیده است و از این )شود.می رو این بیماری گامبورو نیز نامیده 

خانواده بیرناوریده گامبورو( از  عامل بیماری بورس عفونی ) ته RNAهای )ویروس 1ویروس   2ای و دارای دو رشیی

سمت(  شد.می 2و جنس آوی بیرناویروسق شش بوده وویروس با سی  5دارای  های این جنس بدون پو پروتئین ویرو

 بادی نوترالیزانتولید آنتی وپروتئین سطحی ویروسی است ترین ایمونوژن VP2باشند که از این میان پروتئین می

پاکسییازی و  پس از تواند حتیویروس بسیییار در محیپ پایدار اسییت و میاین  کند.را القا می و محافظت کننده

 های مرغداری زنده باقی بماند.در سالنضدعفونی 

سروتایپاز روش های گامبوروبرای طبقه بندی ویروس شده و روشنگ یهای معمول  ستفاده  های ژنتیك مولکولی ا

درصد  30 تنهاویروس گامبورو  2و  1های سروتیپباشد. ویروس بیماری بورس عفونی دارای دو سروتیپ میاست. 

های واریانت از این ویروسنیز گزارش شده است.  1همچنین ویروس واریانت از سروتیپ دارند. ژنیکی ارتباط آنتی

های مولکولی با استفاده از روشاز دیدگاه دیگر، های استاندارد کالسیك متفاوت هستند. جدایهژنیکی با نظر آنتی

سویه سیك بیماری :هاینیز ویروس بیماری گامبورو به  سیك کال سلولی، کال شت  سیك آدابته به محیپ ک زا، کال

سیك واریانت سروتیپ  3و ویروس فوق حاد تخفیف حدت یافته، کال سروتیپ  همچنینو  1همه از  غیر  2ویروس 

 شوند.زا تقسیم میبیماری

ضور دارد.  1سروتیپ  شته و در اکثر مناطق پرورش طیور ح سترش جهانی دا سال ویروس گامبورو گ ، 1981در 

ماکیان و برای اولین در ایران توصیییف و گزارش نمودند. ویروس گامبورو را سییویه کالسیییك آقاخان و همکاران 

سن  بوقلمون میزبانان طبیعی سیت به بیماری بالینی در  سا شترین ح ستند. بی شد. هفتگی می 6تا  3ویروس ه با

ظر که از نشییوند دهند ولی درگیر بیماری تحت بالینی میهفته، عالئم بالینی را بروز نمی 3ماکیان حسییاس زیر 

 ود. شاقتصادی بسیار پر اهمیت است. بیماری تحت بالینی موجب تضعیف ایمنی شدید در ماکیان می

                                                           
1 Birnaviridae 
2 Avibirnavirus 
3 Very Virulent 
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از عفونت، ویروس وارد  پس سییاعت 4مطالعات متعدد در ارتباط با پاتوژنز بیماری گامبورو انجام شییده اسییت. 

سلول شود. ماکروفاژها و  سکوم می  سد و پس از آن ساعت پس از عفونت ویروس به کبد می 5های لنفوئیدی  ر

حاد  دهد. در فازشده و خود را به بورس می رساند. عفونت بورس همزمان با ویرمی ثانویه رخ می نوارد جریان خو

 های بورسسییل-Bشییوند و همزمان ها ، فعال میNKهای بورس و سییل-Tدرگیری گامبورو ماکروفاژهای طحال، 

 کنند.تخلیه شده و کاهش پیدا می

سیون جنین، 17تا  15نابالغ در روز  هایسل-Bپس از مهاجرت اجداد  صلیبهژنی  4هیپر کانور ترین عامل عنوان ا

شروع به فعالیت می Igتنوع  سمت ژنی منجر به تولید در ماکیان  شدن این ق عنوان های بالغ بهسل-Bنماید. فعال 

ستم ایمنی همورال می سی سپتورهای ایمنوگلوبینسل-Bشود. جزئی فعال از  ستند  هایی که دارای ر متنوع ه

سیون کنند؛ با اینهای لنفاوی ثانویه مهاجرت میبورس را ترک کرده و در زمان هچ به اندام حال فرآیند هیپرکانور

ها کند. ویروس بیماری بورس عفونی با هدق قرار دادن لنفوبالستژنی تا زمان بلوغ جنسی در بورس ادامه پیدا می

سیون ژنی و های تولید کننده آنتیسل-Bو  شدن فرآیند هیپر کانور ضعف ایمنی نهایتاً القا بادی موجب مختل 

شی ازگردد. می شکیل کمپلکس ضایعات هموراژیك بورس نا )نکروز، همورژ  5واکنش آرتوسرخداد و های ایمنی ت

سیت ستهو تعداد زیادی از لکو شند. واکنش آرتوس میای( های چند ه ضعیبا سیب ایمونولوژیك مو ایجاد  نوعی آ

سپ کمپلکس آنتی ست که بهکمپلمان -بادیآنتی-ژنشده تو وتاکتیك عمل کرده و موجب عنوان یك فاکتور کما

های ترشح کننده هیستامین را در در مطالعه دیگری ارتشاح مست سلشود. ریزی میها و خونارتشاح لکوسیت

در این مطالعه توانستند با استفاده عنوان عامل اصلی ایجاد ضایعات بورسی مطرح کردند. هبورس پرندگان آلوده ب

سل ست  شدن م شده در بورس پرندهاز کتوتیفن مانع دگرانوله  ستقر  متعاقب درگیری با بیماری  SPFهای های م

گیری چشمکاهش  ریو تلفات ناشی از بیما شده و نهایتا ضایعات ماکروسکوپیك و میکروسکوپیك بورس گامبورو

شت.  ضایعات گوآگلوپاتیدا شارا به 6در مطالعه دیگری  ضایعات هموراژیك در بورس عنوان یك از عوامل م هده 

 ش نمودند. گزار

 های آلودهتواند پس از تخلیه پرندهو میها مقاوم بوده و ضدعفونی کنندهو به گرما بیماری گامبورو بسیار واگیردار 

و عالئم بالینی  دوره انکوباسیییون این بیماری کوتاه اسییتدر محیپ زنده بماند. روز  122تا  54بین  از مرغداری

شییود. یکی از عالئم اولیه عفونت گامبور تمایل پرنده به نوک زدن روز بعد از مواجهه ایجاد می 3تا  2بیماری ظرق 

شد.  7ناحیه ونتبه  سهالخودش می با شامل ا سیون، شاآبکی، بی  سفید و عالئم بالینی  ، رهای ژولیدهپتهائی، دپر

 است.گیری زمین و لرزش

                                                           
4 Gene Hyperconversion 
5 Arthus reaction 
6 Coagulopathy 
7 Vent 



 

3 

 

ساس ابتال به  صد می 100در یك گله کامال ح شد،در سیار پرحدت بیماری گامبورو با صورتیکه ویروس ب سد و در  ر

روکش فروز  7تا  5تلفات از سه روز بعد ازبیماری شروع شده، اوج گرفته و ظرق رسد. درصد می 30تا  20تلفات به 

 کند. می

شائی ضالت پکتوراشامل خون عالئم کالبدگ شدید میریزی بر روی ران و ع سیون  شد. ل، دهیدراتا روز بعد  3با

سایز و وزن بورس افزایش پیدا میعفونت،  سودای زرد ژالتینی کند. به دلیل پرخونی و ادم،  در این زمان یك تران

ست.  شانده ا سروزی بورس را پو سپس رو به کاهش  4در روز سطح  شده و  سایز بورس دو برابر  بعد از عفونت، 

به بعد سییایز  8کند و از روز گردد ولی روند آتروفی ادامه پیدا میبورس به سییایز عادی باز می 5در روز گذارد. می

سایز اولیه کاهش پیدا می سوم  صویر  کندبورس به یك  شده و به . (1)ت ست کمی بزرگ   صورتطحال هم ممکن ا

شد. سطحی حاوی کانون ستری رنگ با سنگدان هم گاهی خونهای خاک صال پیش معده و  ریزی در مخاط محل ات

 شود. مشاهده می

 . عالئم بالینی و کالبدگشایی بیماری گامبورو8 1 تصویر

                                                           
 82-84قله، صفحات ، انتشارات های طیوراطلس رنگی بیماری  ،1389پازانی،ج. 8



 

4 

 

تواند موجب کاهش شدید وزن تیموس شده و ضایعات شدیدتری به ( میvvIBDVویروس بسیار پرحدت گامبورو )

ستخوان وارد کند؛ با این سکومی، تیموس، طحال و مغز ا شابه ویروسلوزه  سی آن م ضایعات بور های معمولی حال 

 باشد. گامبورو می

 

سروتیپ ویروس عموماً سروتیپ زا بوده و ویروسبیماری 1های  ستند. برای ماکیان و بوقلمون بیماری 2های  زا نی

د یتواند موجب تحریك سیستم ایمنی و تولمیکشته  یاا واکسن زنده مواجهه با ویروس فیلدی و واکسیناسیون ب

اریانت و های وند بر علیه سویهنتواهای کشته و زنده تولید شده با سویه واریانت میواکسنفعال آنتی بادی شود. 

از جوجه در تواند بادی منتقل شییده از زرده به جنین نیز میهمچنین آنتیایجاد نماید.  اسییتاندارد گامبورو ایمنی

 برابر عفونت زودهنگام و اثرات ایمنوساپرسیو ویروس محافظت نماید. 

 

از جمله )های مولکولی تشخیص بیماری گامبورو بر پایه مشاهده عالئم بالینی و متعاقب آن تستبه صورت عملی، 

RT-PCR ،RealTimePCR ... سرولوژی همچنین و  (و سرولوژی االیزا متدوال شود.انجام میبر پایه  ترین روش 

 های طیور می باشد. علیه گامبورو در گلهبادی برای سنجش آنتی

 

شروع بیماری ستی از بیماری ناگهانی بوده و گاها  گامبورو از آنجائیکه  شود، بای ست دیده  خون در مدفوع ممکن ا

سیدیوز خون شود. در بیماری کوک سیدیوز تفریق  شدن بورس را نداریم. کوک ضالت و بزرگ  سیاری از ریزی در ع ب

دهند. در این موارد هم درگیری بورس فابرسیوس های تلف شده در اثر گامبورو عالئم نفروز حاد را نشان میپرنده

های محرومیت از آب، درگیری باسییویهتواند در تفریق این بیماری از سییایر عوامل ایجاد کننده نفروز از قبیل می

شیت عفونی ستی بیماری  نفروپاتوژنیك بیماری برون شد. در ارتباط با آتروفی بورس، بای سیار کمك کننده با و ... ب

ستوپاتولوژی گامبورو از بیماری مارک  شاهده هی ستفاده از م شود. با ا سی هم میعفونتتفریق  توانند های ادنویرو

ای در بررسی هیستوپاتولوژی های درون هستهجیدگیتوان با مشاهده گنباعث آتروفی بورس شوند. تفریق را می

. (2)تصویر  شوددیده می ولوژنیك بیماری نیوکاسل ویسروتروپیكریزی در بورس ادماتوز و دارای خونانجام داد. 

با روش بایسییتی  آنفلوانزای فوق حاد همچنین  تفریق داده شییود.  گامبوروهای مولکولی از بیماری این بیماری 

 های چندکانونی در بورس فابرسیوس شود. شیپت وتواند باعث ادم می
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بیماری  ولوژنیك ریزی و ادم در بورس فابرسیییوس متعاقب درگیری با سییویه ویسییروتروپیك. خون9 2 تصییویر

  10نیوکاسل

 

صلی سیون ا سینا سیونها میترین راه کنترل بیماری بورس عفونی در جوجهواک سینا شد. به ویژه واک گله مادر  با

واکسن کشته به همراه ادجوان روغنی برای واکسیناسیون بوستر ها دارد. سزایی در انتقال ایمنی به جوجههب شنق

ستفاده میو ایجاد ایمنی طوالنی مدت در گله ها صورت معمول آنتی بادی مادری جوجهبهشوند. های مولد عموما ا

صلیهفتگی محافظت می 3تا  شکل کند. ا سیون جوجهترین م سینا سن در واک تخفیف حدت یافته،  زندهها با واک

سزایی در تعیین زمان واکسیناسیون بادی مادری، نقش بهرو مانیتورینگ میزان آنتیباشد. از اینایمنی مادری می

 یمادر بادیهای موجود در سییالن از نظر تیتر آنتینکته ظریفی که وجود دارد عدم یکنواختی تمامی جوجهدارد. 

ست سن  ،از طرفی دیگر. ا ستفاده نیز حدت ویروس واک سنمورد ا شامل: اهمیت دارد. واک سترس  ، 11مالیمهای در د

یت مد یت12مالیم اینتر مد یت پالس13، اینتر مد هات 14، اینتر ند. می 15و  با باشیی یب  نده نوترک نیز  HVT 16 واکسیین ز

ست.  شده ا سویه اینترمدیت پالس تولید تجاری  شامل  سن  شده با آنتی بادی همولوگ همچنین واک شیده  پو

نهایتا آخرین دستاورد واکسیناسیون شود. بادی مادری در یك روزگی استفاده مینتیصورت تزریقی در حضور آبه

سیون سینا شد.می InOVOصورت به ماکیان، واک بادی برای صورت کمپلکس با آنتیهای زنده گامبورو بهواکسن با

  شود. استفاده میاین روش واکسیناسیون 

                                                           
9 Cornel University online atlas 
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1 1 Mild 
1 2 Mild Intermediate  
1 3 Intermediate  
1 4 Intermediate Plus 
1 5 Hot 
1 6 Herpes virus of Turkey 
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گزارش از شناسائی ویروس محلی گامبورو در ایران با استفاده از روشهای  اولین1

 17مولکولی

 
 2، بزرگمهری فرد محمد حسن1، مرشدی دینا1، حاجیان ترانه1قریشی سید علی

 دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران 2مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیك و تکنولوژی زیستی؛  1

 

 

 هاینمونه گردید. امبوروگ محلی ویروس ژنتیکی صتتوصتتیاتخ تعیین هب اقدام ولکولیم هایروش از استتتفاد  با مطالعه این در

 در گردید. داج و انتخاب دادندمی نشان را بیماری کالبدگشائی ئمعال که گامبورو یماریب به شکوکم طیور زا فابرسیوس بورس

 RNA استتتخراج زا پس آزمایش این در ردید.گ ستتازی هینهب گامبورو اکستتنو ویروس از استتتفاد  با PCR-RT آزمایش ابتدا

ستفاد  با ویروس، صی پرایمر زا ا صا  ایگونه به زمایشآ شرایط گرفت. انجام PCR واکنش سپس و DNAc ساخت ابتدا اخت

 طیور زا شتتد  آوری معج هاینمونه مورد در گردد. تکثیر ازب جفت 743 ولط به ویروس 2VP نژ از ای قطعه تا شتتد انتخاب

 وکتور در PCR محصول و آمد عملهب PCR-RT شآزمای فابرسیوس، بورس بافت از موژنه تهیه از سپ نیز یماریب به مشکوک

R57pTZ نتایج که داد نشان تیدینوکلئو سکانس گردید. عیینت آن وکلئوتیدین ردیف پسس و کلون PCR و اختصاصی کامال 

شد.می وروگامب ویروس به مربوط سی ضمناً با شخص تایجن ینا برر شرم سکانس شبیه ویروس کانسس که مودن م  از شد  نت

 یلیخ هایویروس با فیلد یروسو آمینه اسید کانسس مقایسه باشد.می (BDVI Virulent Very) گامبورو حاد خیلی ویروس

شابه نیز ایران رد گامبورو محلی ویروس که داد شانن دنیا نقاط ایرس از د ش گزارش حاد  که ستا حاد یلیخ هایویروس م

ستان،ا چون شورهاییک ایرس زا تاکنون سائی از گزارش اولین این ست.ا شد  گزارش ژاپن ین،چ آلمان، نگل  محلی ویروس شنا

 در سویرو ژنوم مامت سکانس تعیین برای طالعهم باشد.می آن 2VP ژن سکانس از قسمتی انتشار و تعیین و یرانا در گامبورو

 باشد.می انجام دست در زیستی تکنولوژی و ژنتیک تحقیقات ملی مرکز
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های گوشتی با عالئم کلینیکی حاد در شناسائی مولکولی ویروس بیماری گامبورو در گله2

 18استان گیالن

 
 2، شوشتری عبدالحمید1، رحیم آبادی ابراهیم1اسدپور یداله

ای هبخش تحقیق و تشخیص بیماری  2؛ کشاورزی و منابع طبیعی گیالن، رشت، ایرانبخش دامپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش  1

 نطیور، موسسه واکسن و سرم سازی رازی، کرج، ایرا

 

 

ست سریم العاد  وقف و حاد بیماری یک گامبورو ای عفونی بورس بیماری ضعیف مهم پاتوژن آن یروسو و ا ستم نند ک ت  سی

 موارد رد درگیر هایستویه مولکولی بررستی مطالعه این زا هدف استت. نیاد ستراستر رد گذارتخم و گوشتتی هایجوجه ایمنی

شتی یورط در امبوروگ بیماری کلینیکی ساس بر ست.ا بود  گیالن ستانا گو شائی هاییافته و کلینیکی عالئم ا  ادتعد کالبدگ

صد( 10) گله چهار سی تحت یگله 04 از در شخیص بیماری به شکوکم برر  هر سیوسفابر بورس هاینمونه رد شد.  داد ت

 د.ش تکثیر 2VP ژن متغیر بسیار ناحیه در ازب جفت 643 اندب یک ،PCR-RT آزمایش نجاما و RNA استخراج از پس گله چهار

شتر تایید برای شیانه PCR شزمایآ گله، چهار هر PCR-RT بی ستفاد  اب که دش انجام ایآ صی یمرپرا از ا صا  552 باند یک اخت

 و رفتگ صورت BspMI و SacI آنزیم دو با آنزیمی هضم آزمایش س،ویرو حدت شناخت رایب شد. شاهد م و کثیرت باز جفت

 تشخیص vvIBD گامبورو بیماری حاد فوق ویروس به مبتال گله هارچ هر مد آ دستبه نتایج اساس بر ردید.گ ثبت هضم نتایج

 هایگله در حاد وقف ستتویه گامبورو، بیماری لینیکیک حاد واردم کاهش رغم علی اخیر ندستتالچ در هاینک نتیجه شتتد. داد 

شتی سائی عدیب مطالعه و ود ب چرخش الح در یالنگ ستانا گو صیه پائین سنین در گامبورو بیماری کلینیکی تحت شنا  تو

 .شودمی
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 19های بیماری بورس عفونیتعیین هویت مولکولی ویروس3

 
J. Razmyar and S.M. Peighambari 

Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, P.O.Box 14155-
6453, Tehran, Iran 

 

 

شد. به منظور ت 9این مطالعه برای تعیین هویت  شد  از ایران طراحی  کثیر یک قطعه جدایه ویروس بیماری بورس عفونی جدا 

سیار متغییر ژن  جفت بازی 743 سمت ب شد  از روش ویروس VP2از ق شد. مح RT-PCRهای جدا  ستفاد   صل از ا صول حا

RT-PCR هاآنارتباط فیلوژنتیکی  وثبت شتد  از ایران و ستایر نقاط دنیا مقایسته شتد  یهاپس از تعیین توالی با ستایر توالی 

ری بورس های تخفیف حدت یافته ستتویه کالستتیک ویروس بیمامورد بررستتی قرار گرفت. ستته ایزوله ارتباط نزدیکی با ستتویه

شان دادند.  سویه 6عفونی ن سیار پرحدت ویروس بیماری بورس عفونی )جدایه با  سیایی و اروپاvvIBDVهای ب شابهت ( آ یی م

شاهد  م -1366Aو  802A ،934A ،940A-تغییر نوکلوئیدی 4بسیار پرحدت جداسازی شد  از ایران،   سویه 5داشتند. در 

شد  از ایران، توالی سیار پرحدت بیماری بورس عفونی جدا  سه جدایه ویروس ب سیدهای آمینه شد. در  صد با  100های ا در

سیایی )UK661اروپایی )  vvIBDVهای سویه سویهHK46 ،GZ96(، آ شد  از ایران )( و  شابهتIR01 ،SDH1های جدا   ( م

  233N-Kو  231S-L ،231S-Pمنحصتتتر به فرد در استتتیدهای آمینه  چند جایگزینی vvIBDVهای نشتتتان داد. در جدایه

سیائی دارند. آاروپائی و  vvIBDVهای ایران قرابت زیادی با سویه vvIBDVهای های فیلوژنتیکی جدایهمشاهد  شد. در بررسی

س عفونی جدا بیماری بورهای مختلف ویروس مطالعات بیشتتتتری برای ارزیابی میزان توزیع، تنو  و ارتباط فیلوژنتیکی ستتتویه

 های دنیا بایستی انجام شود. شد  از ایران با سایر قسمت
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 20های بیماری بورس عفونیتعیین هویت مولکولی ویروس

J. Razmyar and S.M. Peighambari 

Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, P.O.Box 

14155-6453, Tehran, Iran 

 

 چکیده

شد. به منظور ت 9این مطالعه برای تعیین هویت  شد  از ایران طراحی  کثیر یک قطعه جدایه ویروس بیماری بورس عفونی جدا 

سیار متغییر ژن  743 سمت ب شد  از روش ویروس VP2جفت بازی از ق شد. مح RT-PCRهای جدا  ستفاد   صل از ا صول حا

RT-PCR هاآنارتباط فیلوژنتیکی  وثبت شتد  از ایران و ستایر نقاط دنیا مقایسته شتد  یهاپس از تعیین توالی با ستایر توالی 

ری بورس های تخفیف حدت یافته ستتویه کالستتیک ویروس بیمامورد بررستتی قرار گرفت. ستته ایزوله ارتباط نزدیکی با ستتویه

شان دادند.  سویه 6عفونی ن سیار پجدایه با  سیایی و اروپاvvIBDVرحدت ویروس بیماری بورس عفونی )های ب شابهت ( آ یی م

شاهد  م -1366Aو  802A ،934A ،940A-تغییر نوکلوئیدی 4بسیار پرحدت جداسازی شد  از ایران،   سویه 5داشتند. در 

شد  از ایران، توالی سیار پرحدت بیماری بورس عفونی جدا  سه جدایه ویروس ب سیدهای آشد. در  صد با  100مینه های ا در

سیایی )UK661اروپایی )  vvIBDVهای سویه سویهHK46 ،GZ96(، آ شد  از ایران )( و  شابهتIR01 ،SDH1های جدا   ( م

  233N-Kو  231S-L ،231S-Pچند جایگزینی منحصتتتر به فرد در استتتیدهای آمینه  vvIBDVهای نشتتتان داد. در جدایه

سیائی دارند. آاروپائی و  vvIBDVهای ایران قرابت زیادی با سویه vvIBDVهای ههای فیلوژنتیکی جدایمشاهد  شد. در بررسی

رس عفونی جدا های مختلف ویروس بیماری بومطالعات بیشتتتتری برای ارزیابی میزان توزیع، تنو  و ارتباط فیلوژنتیکی ستتتویه

 های دنیا بایستی انجام شود. شد  از ایران با سایر قسمت

 

 مقدمه

ین حساسیت را هفتگی، بیشتر 6تا  3باشد. ماکیان در سن های جوان میعفونی، بسیاری بسیار واگیردار جوجهبیماری بورس 

باشتتتند. فونی میهای لنفوئیدی، به ویژ  بورس فابرستتتیوس اهداف اولیه ویروس بیماری بورس عبه بیماری بالینی دارند. بافت

 دد.گرافتد و معموال به به ایجاد ایمنوساپرشن منتج میهفته اتفاق می 2های زیر عفونت تحت بالینی در جوجه
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شد. ژنوم ویروس از قطعات ویروس بیماری بورس عفونی از خانواد  بیرناوروید  می شته RNAبا ست که دو ر شد  ا شکیل  ای ت

له پروتئین عددی از جم کد می VP5و  VP1 ،VP2 ،VP3 ،VP4های مت ند. پروتئین را  ترین یکعنوان ایمونژنبه VP2کن

شناخته می سایت نوترالیز  کنند  میپروتئین ویروس  شامل دو  سایتشود که حداقل  شد. همچنین این پروتئین  هایی دارد با

ستفاد  مینآبرای تعیین حدت ویروس از  که شد ها ا سایی  شنا سروتیپ مجزا از ویروس بیماری بورس عفونی  اند، شود. دو 

نماید اما سروتیپ دو تر بود  و در ماکیان بیماری بورس عفونی را ایجاد میک، پاتوژنیکسروتیپ یک و سروتیپ دو. سروتیپ ی

های پاتوژن سروتیپ یک محافظت ایجاد کند. ویروس بیماری بورس تواند بر علیه سویهتواند مسبب بیماری باشد و نه مینه می

فونی بستتیار از نظر اقتصتتادی برای صتتنعت طیور مهم باشتتد. بیماری بورس ععفونی دارای توزیع جهانی در جمعیت طیور می

شد زیرا میمی سیت به بیماریبا سا شود. ویروس تواند موجب افزایش ح سیون  سینا شد  از واک ها و متاثر نمودن ایمنی ایجاد 

به غیر  در اروپا گزارش شد و سپس در سراسر دنیا 1980( ابتدا در اواخر دهه vvIBDV)  بسیار پرحدت بیماری بورس عفونی

سترالیا گسترش پیدا کرد.  سیار به سویهها از نظر آنتیvvIBDVاز آمریکای شمالی و ا باشند های کالسیک نزدیک میژنیکی ب

 های آلود  شوند. توانند موجب القا تلفات باال در گلهها به میزان قابل توجهی بیشتر است و میاما حدت آن

سال ویروس بیماری بورس عفونی برای اولین ب ضور  1981ار در  شد. ح سازی  ها در ایران با دو گزارش vvIBDVدر ایران جدا

ست. در یک مطالعه جامع، از  شد  ا شکوک به بیماری بورس عفونی از نقاط مختلف  49اخیر تائید  شتی و تخمگذار م گله گو

سال شد. از هر گله  2006تا  2005های ایران در  شدند.  از  نمونه بورس اخذ 5نمونه برداری انجام   RT-PCRو با هم مخلوط 

تکثیر شد  با استفاد  از آنزیم  VP2های فیلدی استفاد  شد. قطعات جدایه VP2جفت بازی از ژن  743برای تکثیر یک قطعه 

نشتتان دادند و ستته  vvIBDVها الگویی مطابق نمونه از آن 34نمونه مثبت پیدا شتتد   37محدود کنند  تعیین هویت شتتد  و 

منظور مطالعات تکمیلی بر روی های کالستتتیک ویروس بیماری بورس عفونی را نشتتتان دادند. بهگویی مشتتتابه ستتتویهنمونه ال

جدایه با الگوی ویروس کالسیک بیماری بورس عفونی انتخاب شدند.  3و  vvIBDVجدایه با الگوی  6های فیلدی ایران، جدایه

هرات بالینی بیماری گامبورو در فارم و منطقه جغرافیایی انتخاب ها بر استتاس ضتتایعات ماکروستتکوپیک بورس، تظااین نمونه

و سپس تعیین توالی  RT-PCRتکثیر شد  توسط  VP2جفت بازی ژن  743شدند. در مطالعه حاضر، هدف تعیین هویت قطعه 

شتتد  از ایران و های گامبورو جدا ها با ستتایر ویروسهای بیماری بورس عفونی و مقایستته آنجدایه فیلدی ویروس 9شتتد  در 

 باشد.  ها میسراسر دنیا و ارزیابی ارتباط فیلوژنتیکی آن

 

 مواد و روش کار

های طیور در مناطق مختلف ایران در طی جدایه ویروس بیماری بورس عفونی جدا شتتد  از فارم 9ها، در این مطالعه از ویروس

جفت بازی  743استفاد  شد. پیش از این مطالعه، بر اساس پروفایل آنزیم محدود کنند  در محصول  2006و  2005های سال

شد  توسط  سیار متغییر ژن  RT-PCRتکثیر  سمت ب سمت 37( در VP2)مربوط به ق شد  از ق شور،  نمونه جدا  های مختلف ک

جدایه مورد استفاد  در مطالعه حاضر، در جدول یک آمد   9این  مشاهد  شد. اطالعات مربوط به vvIBDVالگوی کالسیک و  

 است. 
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 جدایه فیلدی ویروس بیماری بورس عفونی مورد استفاد  در مطالعه حاضر 9: 1جدول 

 

A   بود.که دو دُز واکسن دریافت کرد   16اند به غیر از گله جدایه شمار  تمامی گله با یک دُز واکسن اینترمدیت واکسینه شد 

B عالئم کلینیکی و کالبدگشایی درگیری با گامبورو را نشان دادند. 39و  16های شمار  ها به جز گلهتمامی گله 

 

RT-PCR ستخراج شد  در بافر از نمونه RNA، برای ا سازند ، از کیت تجاری TNEهای بورس هموژن  شرکت  صیه  ، برابر تو

RNX Plus منظور تولید استفاد  شد. بهcDNA  از کیتFermentas  استفاد  شد. از دستورالعمل توصیه شد  توسط شرکت

میکرولیتر از پرایمر ریورس، آب  2.5استخراج شد ،  RNAمیکرولیتر  5صورت خالصه، سازند  با کمی تغییرات استفاد  شد. به

DEPC  2ایکس،  5ر ریورترانس کرایپتاز میکرولیتر از باف 4دقیقه جوشاند  شد و سپس بالفاصله بر روی یخ خنک شد.  3برای 

تاز  1میلی موالر،  dNTP 10میکرولیتر مخلوط  و  RNasinمیکرولیتر  MMLV ،0.5میکرو لیتر آنزیم ریورس ترانس کریپ

ساعت در دمای  DEPCمیکرولیتر از آب  2.5 شد  و برای یک  ضافه  شین ا سانتیگراد  80سانتیگراد و  42به مخلوط پی درجه 

شد  و در دمای دقیقه ان 5برای  سپس بر روی یخ خنک  شدند،  شد. جهت تکثیر یک بخش   - 20کوبه  سانتیگراد نگهداری 

سیار متغییر  743 سمت ب ستفاد  در  2Jو  1J، از پرایمرهای 2VPجفت بازی از ق سایر مواد مورد ا ستفاد  کردیم. پرایمرها و  ا

 1ایکس،  -PCR 1میکرولیتر بافر  5میکرولیتری حاوی  50از شرکت سیناژن تهیه شد. فرآیند تکثیر در محلول  PCRواکنش 

میکرولیتر از  Taq ،1.5پلیمراز  DNAمیکرولیتر از  0.25میکرولیتر از هر پرایمر،  1.5میکروموالر،  dNTP 10میکرولیتر از 

2MgCl 50  ،میکرولیتر از محلول  25میکرولیتر از آب دیونیز  و  14.5میکروموالرcDNA امه ترموستتتایکلر به انجام شتتتد. برن

سانتیگراد برای  95شرح ذیل بود: دمای  شامل  37دقیقه و به دنبال آن  3درجه  سانتیگراد برای  94سیکل  ثانیه،  20درجه 

درجه سانتیگراد برای  72ثانیه و مرحله اکستنشن نهایی در  40درجه سانتیگراد برای  72ثانیه و  20درجه سانتیگراد برای  55

شد )در مخلوط  PCRمی دقیقه. در تما 5 ستفاد   شد(.  PCRها از نمونه کنترل منفی ا ستفاد   به جای نمونه از آب دیونیز  ا

 درصد شناسایی شد.  1، با استفاد  الکتروفورز بر روی ژل آگارز PCRمحصول 

صول  9یابی و آنالیز فیلوژنتیکی. توالی سیار پرحدت در آزمون آنز PCRمح سیک و ب های محدود کنند  یمکه دارای الگوی کال

ستفاد  از کیت  ستفاد  از پرایمرهای خالص Rocheبودند، با ا شدند و برای تعیین توالی دو طرفه با ا به کمپانی  PCRسازی 
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ستفاد  از الگوریتم کالستر االین، اطالعات توالی نوکلئوتیدی و پیش بینی توا ایوروفین آلمان ارسال شد. ب سیدهای آمینه  لیا ا

ساس توالی شدند. آنالیز فیلوژنتیکی بر ا ستفاد  از نرم افزار تراز   CLC Free Workbench Packageهای نوکلئوتیدی با ا

 ژنی ثبت شدند. کدست آمد  با شمار  دسترسی مشخص در بانهای بهانجام شد. سکانس

 

 نتایج و بحث

از یک فارم گوشتتتی با تلفات محدود جداستتازی شتتد. بعدتر،  1981در ستتال ویروس بیماری بورس عفونی اولین بار در ایران، 

درصتتد تلفات  25درصتتد تلفات و یک فارم گوشتتتی با  75همین محقیقن ویروس بیماری بورس عفونی را از یک فارم پولت با 

دیگری هم  vvIBDVهای در ایران هستتتند. در بانک ژنی توالی vvIBDVجداستتازی نمودند. گزارشتتات اخیر، حاکی از حضتتور 

 ها منتشر نشد  است. وجود دارند که تاکنون گزارش آن

، شتتامل VP2باشتتد. پروتئین ، جذابترین قستتمت این ژن برای بستتیاری از محققین میVP2قستتمت بستتیار متغیر از ژن 

بسیار متغییر ژن های قسمت باشد. سکانسهای اختصاصی پاتوتیپ میتوپهای خنثی کنند  اختصاصی سروتیپ و اپیتوپاپی

VP2  سیاری از ستفاد  میمهای بیماری بورس عفونی بهویروسب شوند زیرا بخش اعظمی از تغییرات نظور آنالیز فیلوژنتیکی ا

 دهند. های مختلف در این قسمت روی میدر اسیدهای آمینه ما بین سویه

سطح نوکلئوتیدی، از بین  شان داد که در  شدند و  100ای ایران، فقط دو توالی هتوالی جدایه 9این مطالعه ن سایی  شنا صد  در

سیار پرحدت بیماری بورس عفونی  صد )مابین دو جدایه ب صفر در سویه  5.52( تا 24و  13میزان تغییرات بین  صد )مابین  در

، 794Gایران ) vvIBDVهای نوکلئوتید تمامی جدایه 19( بود. تغییر در 42، ایزوله vvIBDVو  16، ایزوله IBDVکالستتتیک 

826T به جز  ،UPM94 ،829T   مار یه شتتت جدا ، 832C ،856C ،865A ،896A ،904T ،988T ،1010A  ،42به جز 

1026G ،1093G ،1114A ،1144C ،1213T ،1228C ،1282C ،1369A  1399وC   و برخی 42به جز جدایه شتتمار )

و  802A ،934A ،940Aباشتتتد.  چهار تغییر نوکلئوتیدی جدایه های اروپائی و آستتتیایی ثبت شتتتد  در بانک ژن معمول می

1366A شمار  در تمامی جدایه شد  از ایران به جز جدایه  سیار پرحدت بیماری بورس عفونی جدا  ضور  42های ویروس ب ح

ال، تغییر ها یافت شتتتدند که منحصتتتر به فرد بودند. به عنوان مثدارد. به غیر از این تغییرات، تغییرات دیگری در برخی جدایه

مشاهد   16باشد که فقط در جدایه شمار  های ادابته شد  به کشت سلول میمنحصر به سویه 889Cنوکلئوتیدی در جایگا  

سیک شد. یافته سویه کال شد  از ایران،  با  سیک جدا  سه ویروس گامبورو تیپ کال شان میدهد که  اروپایی  70/52های ما ن

ها قرابت زیادی با ستتویه ادابته درصتتد بود. اما همین جدایه 4.03درصتتد و  3.26ات مابین قرابت چندانی ندارد و میزان تغییر

شتند، میزان تغییرات بین  سلولی دا سویه واکسن  0.71درصد تا  0.42شد  به کشت  ، Aدرصد بود. تفاوت این سه جدایه، با 

درصد بود. مطالعات پیشین در کشورهای  1.24ا درصد ت 0.47باشد، مابین ترین واکسن در صنعت طیور ایران میکه پر مصرف

سیائی، تغییرات نوکلئوتیدی همانند آنچه در ارتباط با جدایه شاهد  آ سیار پرحدت ویروس بیماری بورس عفونی ایران م های ب

ی گزارش یک جدایه چین 934سه جدایه و در جایگا    802شد را گزارش نمودند. کائو و همکاران همین تغییرات را در جایگا  
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های بنگالدشتتی گزارش در بین جدایه 940Aو  802A ،934Aنمودند. همچنین جایگزینی در نوکلئوتیدهای جایگا  شتتمار  

 شد. 

شمار   سیدهای آمینه )از  سکانس ا سکانس340تا  211پیش بینی  شد  از ایران های ویروس( با  شر  های بورس عفونی منت

شد )جدول  سه  سویههای ایران(. ایزوله2مقای شتند، در حدود ی که با الگوی  سیک همخوانی دا صد با جدایه  41.7های کال در

و سویه  CU-1، ارتباط نزدیکی با سویه ادابته شد  به کشت سلولی 16تغیییرات داشت. جدایه شمار   70/52کالسیک اروپائی 

در  P2ت به سویه ادابته شد  به کشت سلولی حال، میزان واگرایی آن نسببا تغغیر در دو اسید آمینه، داشت. با این Aواکسن 

در سه اسید آمینه و از  Aو سویه واکسن  CU-1نسبت به سویه  29درصد یعنی سه اسید آمینه بود. ایزوله شمار   2.18حدود 

شمار   P2سویه  سید آمینه متفاوت بود. جدایه  سویه 39در چهار ا سه با  سن  CU-1، در مقای سویه واک سبت به  چهار  Aو ن

 سه اسید آمینه تفاوت داشت.  P2اسید آمینه متفاوت و در مقایسه با سویه 

های منتر شتتد  های متفاوت مابین جدایه های فیلدی  و ستتایر ستتویه: مقایستته تغییرات استتیدهای آمینه در جایگا 2جدول 

 .Aویروس بیماری بورس عفونی

 

A های فیلدی های اسیدهای آمینه ایزولهسکانسIBDV های و سویهIBDV های سویه منتشر شد  با سکانسF52/70  اند. مقایسه شد

 دهند.را نشان می F52/70نقاط اسیدهای امینه مشابه سکانس سویه 

 

شین سیدهای آمینه از قبیل تغییر در  در مطالعات پی ست که تغییراتی در ا شد  ا   284A-Tو  253Q-H ،279D-Nگزارش 

شوند. در های ویروس بیماری بورس عفونی ایجاد میسلولی و متعاقب تخفیف حدت سویهدنبال ادابتاسیون به محیط کشت به

ضر به سه الگوی مختلف تغییرات را در مطالعه حا سیک  سه ویروس بیماری بروس عفونی کال صورت کامال تعجب بر انگیزی، 
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به ترتیب دارای  253Q-Nو  253Q-Hهای در جایگا  29و  16های شتتتمار  (. جدایه2نشتتتان دادند )جدول  253جایگا  

شمار   253اند. هیچ جایگزینی در جایگا  تغییرات بود  سویه  39جدایه  سکان  شابه  سی م سکان شد و این جدایه  شاهد  ن م

F52/70 شان داد. با این سویه 255L-Iحال، این جدایه جایگزینی در جایگا  را ن شان داد که این تغییر در  سیک  را ن های کال

شد   سلول ادابته  سه جدایه کالسیک ویروس بیماری بورس عفونی ایران  P2به محیط کشت  ست. تمامی هر  شد  ا شاهد   م

سیدهای آمینه در جایگا  شان دادند. جایگزنی در جایگا   284A-Tو  270A-T ،279D-Nهای تغییرات ا که در  330S-Rرا ن

های بسیار نزدیک العه حاضر مشاهد  شد. مشاهد  توالیشود نیز در سه جدایه تیپ کالسیک مطهای واکسینال یافت میسویه

ساژ معکوس  صی از پا شاخ ست  ضر ممکن ا سلول در مطالعه حا شت  شد  به ک سویه های تخفیف حدت یافته و آدابته  به 

سویهسویه شت احتمالی این  سینال و بازگ شد، با اینهای واک شد. بحال این تئوری نیازمند مطالعات تکمیلی میها به حدت با ا

بازآرایی بخش  بازآرایی ژنتیکی طبیعی را در ویروس بیماری بورس عفونی گزارش نمودند  در این  از  Aاخیرا وی و همکاران 

از سویه بسیار پرحدت بیماری بورس عفونی آمد  بود. این ویروس بازآرایی شد  و ویروس  Bسویه تخفیف حدت یافته و بخش 

حدت یکستتانی را نشتتان دادند. به منظور تشتتخیص دقیق  SPFهای دو در جوجه کالستتیک پرحدت بیماری بورس عفونی هر

نیاز   Bو  Aهای دیگر بخش ویروس بورس عفونی تیپ کالسیک جدا شد  در مطالعه حاضر، آنالیزهای بیشتری بر روی قسمت

 است. 

که در سویه های  270Tدر  سه ویروس تیپ کالسیک بیماری بورس عفونی جدا شد  در مطالعه حاضر، یک تغییر اختصاصی

سیک آمریکائی  سویه کال سیک ) سویه تخفیف حدت یافته آلمانی STCکال  ،CU-1 سترالیایی سیک ا سویه کال و  002-73، 

های های فیلدی ایران جایگزینی در جایگا شود را نشان دادند. هیچ یک از جدایه( مشاهد  میPBG98سویه واکسن بریتانیایی 

249Q-K  254وG-S های واریانت است را نشان ندادند. که اختصاصی سویه 

های ( چهار تغییر در استتیدهای آمینه جایگا 42و  30، 25، 24، 14، 13های شتتمار  ایران )جدایه vvIBDVهای تمامی جدایه

222P-A ،256V-I ،294L-I  299وN-

S  مامی بهvvIBDVکه در ت صتتتورت ها 

 محافظت شتتد  وجود دارد را نشتتان دادند

 (. 28و  12، 6، 4، 3  2)جدول 

 

های . درخت فیلوژنتیکی ستتکانس1نمودار 

عه  یدی قط بازی ژن  743نوکلئوت فت  ج

VP2 های بیمتاری بورس عفونی ویروس

 منتشر شد  IBDVایران و سایر سویه 
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سترالیائی  299N-Sتغییر در جایگا    سویه ا سروتیپ  73-002نیز در  ست. همین محق OH، 2و  شد  ا قین تغییری گزارش 

های واریانت در تمامی هر ستتویه استتترالیائی تحت مطالعه را گزارش نمودند. همچین تغییراتی در ستتویه 256V-Aدر جایگا  

تغییر را  299Nو  222Q ،294Lدر جایگا   88180افزیقای غربی با شتتمار   vvIBDVایاالت متحد  مشتتاهد  نشتتد. جدایه 

نشتتان  300را در جایگا   E-Aنیجریه، جایگزینی  vvIBDVشتتی و تمامی جدایه های نشتتان داد. در تمامی ستته جدایه بنگالد

سه جدایه فیلیدی  vvIBDVهای فیلدی حال همچین تغییراتی در جدایهدادند. با این سید آمینه  شد. توالی ا شاهد  ن ایران م

را نشتتان  UK661 ،HK46 ،GZ96درصتتدی تغییرات  100صتتورت ( به24و  14، 13های ویروس بورس عفونی ایران )جدایه

حال ها تغییر نشتتان دادند. با این( نیز در این جایگا IR01و  SDH1دادند. همچنین دو جدایه ستتابقا گزارش شتتد  از ایران )

، 25های ایران با شمار  vvIBDVهای فیلدی در بین جدایه 233N-Kو  231S-L ،231S-Pهای دیگر شامل نییبرخی جایگز

شد  اند. دلیل این تفاوت ها و اهمیت به  42و  30 شد. تا به امروز، این تغییرات توسط محققین دیگر گزارش ن ترتیب مشاهد  

 ها بایستی انجام شود. منظور ردیابی نقش این تغییرات در حدت جدایهها برای ما شفاف نیست. مطالعات تکمیلی بهآن

ایران به  vvIBDVهای ین منطقه هیدروفیلیک، هم در بین جدایهبعد از دوم "SWSASGS"توالی هپتاپپتید غنی از ستتترین 

ضور دارد. این مهم در جدایه شد ، ح شد )جدول صورت محافظت  شاهد  ن سیک ایران م سویه2های کال شابه  و  P2های (. م

حفاظت شد  را نشان دادند. پیش از این نقش توالی  330S-Rتغییرات در قسمت  39و  29، 16های شمار  ، جدایهAواکسن 

"SWSASGS" های تخفیف حدت حال، این توالی در ویروسدر حدت ویروس بیماری بورس عفونی گزارش شتتتد  بود  با این

استتید آمینه ستترین در این جایگا   4، پرحدت کالستتیک و واریانت، دارای vvIBDVهای یافته دید  شتتد  بود. تمامی ستتویه

 هستند. 

ها را به دو گرو  تیپ کالستتتیک ویروس بیماری بورس بر استتتاس توالی نوکلئوتیدی، جدایه در این مطالعه، آنالیز فیلوژنتیکی

سیم نمود. در ویروس vvIBDVعفونی و  سیک، جدایهرا به دو گرو  تق شمار  های تیپ کال شاخه جداگانه   39و  16های  یک 

(. هر دو این 1به ترتیب نشان دادند )نمودار  CU-1و سویه  Aو سپس واکسن  P2را تشکیل دادند و ارتباط نزدیکتری با سویه 

ها، عالئم کلینیکی و یا نرخ تلفاتی که مشخصه ای با تلفات معمول و از یک بورس ادماتوز جدا شدند. در این گلهها از گلهجدایه

vvIBDV  شد )جدول شاهد  ن شد، م شمار  1با شاخه جداگانه از درخت فیلوژنتیکی قرار گ29(. ایزوله  ست. در ، در یک  رفته ا

ریزی در بورس و دارای تلفات ناشی از بیماری بورس عفونی نیز قرار گرفته است ویروس جدا شد  از گله دارای خون این شاخه

شد، اما احتمال (. اگرچه تلفات باال این گله می1)جدول  سایر عوامل با سایر عوامل عفونی و یا به دلیل  شی از دخالت  تواند نا

تواند از یک ویروس ادابته این ویروس می Aای که قطعه گونهدارای بازآرایی ژنتیکی باشتتتد به 29د که جدایه این هم وجود دار

سایر نواحی قطعه  شتر بر روی  شد. مطالعات بی شد  با سلولی گرفته  شت  شنمی Bو  Aشد  به ک تر تواند جوانب این امر را رو

درصتتتد بودند. در  40تا  5را نشتتتان دادند، دارای تلفاتی با دامنه  vvIBDV ها الگویهای آنهایی که جدایهنماید. تمامی گله

شد. همان شاهد   شد ، بورس هموراژیک م شائی پرندگان تلف  سایر  vvIBDهای طورکه در ارتباط با تمامی ویروسکالبدگ از 

 vvIBDVهای زدیکی با ویروسهای بسیار پرحدت ویروس بیماری بورس عفونی ایران ارتباط نکشورها گزارش شد  است، سویه

شان دادند.  سیا ن شامل vvIBDVاروپا و آ سته  شدند. یک د سته گرو  بندی  و  25، 24، 14، 13جدایه ) 5های ایرانی به دو د
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سویه 30 شابه زیادی با  شامل جدایه فیلدی  BD3/99(، ت سته دیگر  شان دادند و د شابه زیادی را با  42بنگالدش ن بود که ت

vvIBDVائی و آسیائی از قبیل های اروپUK661 ،GZ96 ،HK46  وUPM94  و دو جدایهvvIBDV .از ایران داشت 

سریع ویروس  vvIBDVاگرچه منبع و طریقه ورود  سترش  شانگر گ ضر ن ست، اما نتایج تحقیق حا شخص نی به ایران برای ما م

صنعت طیور ایران می سایر نقاط دنیا به  سیار پرحدت بورس عفونی از  شد. ب شتر، اطالعات دقیقبا تری را در مطالعات جامع بی

 ایران و سایر نقاط جهان فراهم خواهد آورد.  جدا شد  از IBDهای ارتباط با توزیع، تنو  و ارتباط فیلوژنتیکی ویروس
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وش تلقیح داخل اثرات ایمنوساپرسیو واکسن ایمنوکمپلکس بیماری بورس عفونی مورد استفاد  با راین مطالعه با هدف بررسی 

ست. تخم شد  ا سن مرغ نطفهتخم 300مرغی و تزریق به جوجه یک روز  طراحی  هفته در یک  30دار از یک گله مرغ مادر با 

ح شد. در سن دار تلقیمرغ نطفهتخم 120امبورو به کشی، واکسن ایمونوکمپلکس گجوجه 18کشی انکوبه شدند. در روز جوجه

ز  هچ جوجه یک رو 300صتتورت تزریق زیر جلدی دریافت نمودند. تمامی جوجه واکستتن ایمنوکمپلکس را به 60یک روزگی 

 هاییگرو  داری شدند.های مختلف تحت شرایط مشخص نگهگرو  تقسیم شد  و در یک ساختمان ایزوله و در اتاق 5شد ، به 

شرح ذیل علی سیون به  سینا ستفاد  از برنامه واک سل که واکسن بیماری بورس عفونی را دریافت نمود  بودند با ا ه بیماری نیوکا

روزگی(. یک  18روزگی( و واکسن السوتا ) 7)در  B1سازی شدند: واکسن انتروتروپیک آپاتوژنیک )یک روزگی( یا واکسن ایمن

سن  سوتا را دریافت کرد و یک گرو  به B1گرو ، فقط واک سنی دریافت نکرد. در روو ال های ، پرند 31ز عنوان کنترل هیچ واک

صتتل منظم ها با فوا( چالش داد  شتتدند. پیش و پس از چالش، پرند Hertz33ها با ستتویه حاد ویروس نیوکاستتل )همه گرو 

 HIتیتر  یز شتد  و کالبدگشتایی شتدند. میانگین هندستیها یوتاناروزگی تمامی پرند  45گیری شتدند. در ستن هفتگی خون

سل پرند  شتند. میانگین تیتر دو گرو  واکگرو  از یک تا هفت روزگی تفاوت معنا 5های هر نیوکا شد  با روش داری ندا سینه 

و السوتا  B1یی که اهبه میزان معناداری متفاوت بود. تیتر میانگین پرند  45و  38، 21، 14مرغی در روزهای تلقیح داخل تخم

فاوت معناداری تدریافت کرد  بودند، پیش و پس از دریافت واکسن ایمونوکمپلکس در فواصل یک هفته تا انتهای زمان مطالعه 

فاوت معناداری بین تباهم نداشتتتتند. میزان تلفات در گرو  غیر واکستتتینه به میزان معناداری باالتر بود. از نظر میزان تلفات، 

شت. پرند های درگرو  سن ایمونوکمپلکس وجود ندا سن نیو4های گرو  یافت کنند  واک سل ایمن، با اینکه فقط با واک سازی کا

سبت به گرو  سل دریافتشدند، تلفات کمتری ن سن نیوکا سن ایمونوکمپلکس گامبورو را پیش از واک کرد  بودند،  هایی که واک

شتند  با این حال میزان تفاوت معنادار نبود. ای شان میدا سیون با روش تلقیح ن مطالعه ن سینا اخل تخم مرغی با ددهد که واک

 د.های گوشتی نداراستفاد  از واکسن ایمنوکمپلکس بیماری بورس عفونی هیچ اثر تضعیف کنندگی ایمنی در جوجه
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 چکیده

وش تلقیح داخل استفاد  با ر اثرات ایمنوساپرسیو واکسن ایمنوکمپلکس بیماری بورس عفونی مورداین مطالعه با هدف بررسی 

ست. تخم شد  ا سن مرغ نطفهتخم 300مرغی و تزریق به جوجه یک روز  طراحی  هفته در یک  30دار از یک گله مرغ مادر با 

ح شد. در سن دار تلقیمرغ نطفهتخم 120کشی، واکسن ایمونوکمپلکس گامبورو به جوجه 18کشی انکوبه شدند. در روز جوجه

ز  هچ جوجه یک رو 300صتتورت تزریق زیر جلدی دریافت نمودند. تمامی جوجه واکستتن ایمنوکمپلکس را به 60یک روزگی 

هایی گرو  داری شدند.های مختلف تحت شرایط مشخص نگهگرو  تقسیم شد  و در یک ساختمان ایزوله و در اتاق 5شد ، به 

ستفاد شرح ذیل علیکه واکسن بیماری بورس عفونی را دریافت نمود  بودند با ا سیون به  سینا سل   از برنامه واک ه بیماری نیوکا

روزگی(. یک  18روزگی( و واکسن السوتا ) 7)در  B1سازی شدند: واکسن انتروتروپیک آپاتوژنیک )یک روزگی( یا واکسن ایمن

سن  سوتا را دریافت کرد و یک گرو  به B1گرو ، فقط واک سنی دریافت نکرد. و ال های ، پرند 31 در روزعنوان کنترل هیچ واک

ل منظم ها با فواصتت( چالش داد  شتتدند. پیش و پس از چالش، پرند Hertz33ها با ستتویه حاد ویروس نیوکاستتل )همه گرو 

 HIتیتر  ها یوتانایز شتتد  و کالبدگشتتایی شتتدند. میانگین هندستتیروزگی تمامی پرند  45گیری شتتدند. در ستتن هفتگی خون

سل پرند  شتند. میانگین تیتر دو گرو  واکو  از یک تا هفت روزگی تفاوت معناگر 5های هر نیوکا شد  با روش داری ندا سینه 

و السوتا  B1یی که هابه میزان معناداری متفاوت بود. تیتر میانگین پرند  45و  38، 21، 14مرغی در روزهای تلقیح داخل تخم

فاوت معناداری تکس در فواصل یک هفته تا انتهای زمان مطالعه دریافت کرد  بودند، پیش و پس از دریافت واکسن ایمونوکمپل

فاوت معناداری بین تباهم نداشتتتتند. میزان تلفات در گرو  غیر واکستتتینه به میزان معناداری باالتر بود. از نظر میزان تلفات، 

شت. پرند گرو  سن ایمونوکمپلکس وجود ندا سن نیو، با اینکه فقط 4های گرو  های دریافت کنند  واک سل ایمنبا واک سازی کا

سبت به گرو  سل دریافتشدند، تلفات کمتری ن سن نیوکا سن ایمونوکمپلکس گامبورو را پیش از واک کرد  بودند،  هایی که واک

شان می شتند  با این حال میزان تفاوت معنادار نبود. این مطالعه ن سیون با روش تلقیح دا سینا اخل تخم مرغی با ددهد که واک

 د.های گوشتی نداراز واکسن ایمنوکمپلکس بیماری بورس عفونی هیچ اثر تضعیف کنندگی ایمنی در جوجه استفاد 
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 مقدمه

هفتگی، ماکیان بیشترین حساسیت  6تا  3باشد. از سن های جوان میبیماری بورس عفونی یک بیماری بسیار واگیردار در پرند 

یه را به عفونت بالینی نشتتتان می ید و علی الخصتتتوو بورس ویروس بیماری بورس عفونی، بافتدهند. هدف اول های لنفوئ

تواند منجر به شتتود که میهای با ستتن کمتر از دو هفته ایجاد میباشتتد. بیماری تحت بالینی عموما در پرند فابرستتیوس می

سخ به  شود. از آنجائیکه عفونت زودهنگام با بیماری بورس عفونی منجر به کاهش پا شن  ساپر سیون و افزایش ایمنو سینا واک

های شود، واکسیناسیون هر چه سریعتر بسیار مطلوب خواهد بود. واکسنهای جوان به سایر عوامل عفونی میحساسیت جوجه

بادی اند. این واکسن همرا  با آنتیهای بسیار حاد ویروس بیماری بورس عفونی طراحی شد اینترمدیت پالس برای کنترل سویه

مرغی یا در جوجه روز  از طریق تلقیح داخل تخم 18یمنوکمپلکس( به صتتورت موفقیت آمیزی در جنین همولوگ )واکستتن ا

های حاد واکستتن ممکن استتت بتوانند اثرات یک روز  از طریق تزریق زیر جلدی استتتفاد  شتتد  استتت. با اینحال، این ستتویه

 ها ایجاد نمایند. ایمنوساپرسیو در پرند 

 

 مواد و روش کار

( و Transmune, CEVA, Franceدر این مطالعه ما از واکسن ایمنوکمپلکس ) های چالش داده شده:و ویروسواکسن  

و السوتا  Phy. LMV.42 (Vitapest, CEVA, France ، )B1سه واکسن زند  نیوکاسل  شامل سویه انتروترپیک آپاتوژن، 

 ، برای چالش استفاد  شد.HERTZ33وس بیماری نیوکاسل، سازی رازی، ایران( استفاد  نمودیم. سویه حاد ویر)واکسن و سرم

( که دارای ستتتطح باالیی از ایمنی بر علیه 308هفته )راس  30دار از یک گله مرغ مادر مرغ جنینتخم 300 طراحی مطالعه:

دار جنینمرغ تخم 120جنینی،   18کشتتتی مدرن انکوبه شتتتدند. در روز بیماری بورس عفونی بودند، انتخاب و در یک جوجه

مرغی جهت تلقیح داخل تخم ®Ovoinjectمرغ دریافت نمودند. از دستگا  واکسن ایمنوکمپلکس را از طریق تلقیح داخل تخم

جوجه به دانشکد  قطعه  300استفاد  شد. پس از هچ، درصد جوجه درآوری در گرو  واکسینه و غیر واکسینه ثبت شد. تمامی 

شدند و پس از وزن شکی منتقل  شی به دامپز شامل  5ک شد  و در اتاق 60گرو  )هر گرو   سیم  های جداگانه قطعه پرند ( تق

صورت آزاد در اختیار پرند  شدند. در طول مدت مطالعه، آب و دان به  شخص نگهداری  شرایط م شت و آنتحت  ها ها قرار دا

 18هایی بود که در روز شامل پرند  2و  1های شدند. گرو صورت مستمر از نظر وجود تلفات و تظاهرات بیماری بررسی میبه

، واکستتن ایمنوکمپلکس 3های گرو  مرغ دریافت کرد  بودند. جوجهجنینی واکستتن ایمنوکمپلکس را با روش تلقیح داخل تخم

کاسل ، سویه انتروتروپیک آپاتوژن بیماری نیو1های گرو  صورت تزریق زیر جلدی در یک روزگی دریافت کرد  بودند. پرند را به

صورت قطر  چشمی و السوتا روزگی به 7در  B1سویه  4و  3، 2های های گرو صورت قطر  چشمی و پرند را در یک روزگی به

شامیدنی در را به سنی را دریافت نکردند و به 5های گرو  روزگی دریافت کردند. پرند  18صورت آ عنوان گرو  کنترل هیچ واک

صتتورت تصتتادفی انتخاب شتتد  و با ستتویه حاد ویروس نیوکاستتل پرند  به 50هر گرو   روزگی، از 31تلقی شتتدند. در ستتن 

33HERTZ  شدند. هر پرند  یک دُز ویروس ضالنی دریافت نمودند. تمامی پرند  50ELD 510چالش داد   های همه از طریق ع
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عالئم بالینی )به ویژ  تظاهرات روز پس از چالش، تحت مراقبت شتتتدید قرار گرفتند و از نظر حضتتتور  14ها برای مدت گرو 

پس از چالش )سن  14های تلف شد  مانیتورینگ انجام شد. در روز عصبی(، تلفات و حضور ضایعات تیپیک نیوکاسل در پرند 

)پیش از  28و  21، 14، 7، 1ها یوتانایز شد  و از نظر حضور ضایعات بالینی بررسی شدند. در روزهای روزگی(، تمامی پرند  45

نیوکاسل  HIهای سرمی برای تست گیری شدند. نمونهکشی و خونپرند  وزن 20)پس از چالش( از هر گرو   45و  38ش(، چال

 استفاد  شدند. 

سط وزن آنالیز آماری: ضر در این مطالعه با روش آنالیز یک طرفه  5در بین  HIبادی در آزمون گیری و تیتر آنتیمتو گرو  حا

شد. برای تعیین تفاوت تلفات بین هر دو گرو ،  SPSS( توسط نرم افزار P ≤ 0.05) Tukeyواریانس و تست تکمیلی  مقایسه 

 از  آزمون مربع کای استفاد  شد.

 

 نتایج و بحث

مرغی و یا تزریق زیر صورت تلقیح داخل تخماین مطالعه نشان داد که استفاد  از واکسن ایمنوکمپلکس بیماری بورس عفونی به

های گوشتتتی ندارد. پیش از چالش، تفاوت معناداری در بین وزگی هیچ اثر ایمنوستتاپرستتیو معناداری در جوجهجلدی در یک ر

و نیوکاسل را دریافت نمود  بودند با گروهی که فقط واکسن نیوکاسل را دریافت نمود  بود، وجود  وهایی که واکسن گامبورگرو 

شت )جدول  سی تیتر امی گرو (. پس از چالش، میانگین تیتر در تم1ندا سینه باال رفت. میانگین هند سل در  HIهای واک نیوکا

روزگی، میانگین تیتر گرو  یک به میزان معناداری بیشتر  14نشان نداد. در سن  7و  1گرو  تفاوت معناداری در روزهای  5هر 

سایر گرو  شد  ، میانگین تیتر در پرند 28و  21ها بود. در روزهای از  سینه ن های یک به میزان معناداری کمتر از گرو های واک

، 14مرغ دریافت نمود  بودند در روزهای های یک و دو که واکسن ایمنوکمپلکس را از طریق تلقیح داخل تخمتا چهار بود. گرو 

شتند. تیتر میانگین گرو  یک که واکسن سویه انتروپیک آپاتوژن ویروس نیوکاسل را  41و  38، 21 دریافت تفاوت معناداری دا

تواند ناشی از کارایی کمتر یک دُز واکسن نیوکاسل بود. این تفاوت می 4و  2های نمود  بودند، به میزان معناداری کمتر از گرو 

در فواصتتتل یک هفتگی تا انتهای آزمایش  4و  3، 2های ها در گرو با ستتتویه انتروتروپیک آپاتوژن باشتتتد. تیتر میانگین پرند 

 پس از چالش تلف شدند. 14( تا روز 5های گرو  کنترل )گرو  اهم متفاوت نبود. تمامی پرند صورت معناداری ببه

داری باال بود که نشتتانگر ارزش واکستتیناستتیون در مقابله با ستتویه حاد بیماری یمیزان تلفات در گرو  کنترل به صتتورت معن

های ایمن نشتتد  و چالش داد  شتتد  با در پرند هم تلفات باال  2003(.  ستتیف و همکاران در ستتال 2نیوکاستتل بود )جدول 

های واکستتینه شتتد  با واکستتن داری در  میزان تلفات گرو یهای حاد بیماری نیوکاستتل گزارش نمودند. هیچ تفاوت معنستتویه

شد. پرند  سل دریافت نمود  بودند تلفات مقداری کمتر در مقای 4های گرو  ایمنوکمپلکس مشاهد  ن سه که فقط واکسن نیوکا

دار یاما با این حالت تفاوت از نظر آماری معن هایی واکستتن گامبورو را پیش از نیوکاستتل دریافت نمود  بودند داشتتتندبا گرو 

 های مختلف تا پایان مطالعه مشاهد  نشد. گیری در بین پرندگان گرو نبود. تفاوت معناداری از لحاظ وزن
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های باکتریایی، شتتوند، نستتبت به گستتتر  وستتیعی از عفونتبورس عفونی میهایی که در ستتنین اولیه درگیر بیماری جوجه

ساس سی ح شی از بیماری بورس شوند. همانتر میپروتوزوآئی و ویرو ضعف ایمنی نا ست،  شد  ا گونه که پیش از این گزارش 

عنوان شاخصی برای سنجش به ها اثرات منفی دارد. میزان پاسخ ایمنی به واکسن نیوکاسل هموار زایی واکسنعفونی بر ایمنی

سن ساپرس ایمنی واک سن گامبورو نقش مهمیزان قدرت  ستفاد  در واک سویه مورد ا ست.  شد  ا ستفاد   می در های گامبورو ا

سیو بودن  ساپر سویهآقابلیت ایمنو شد  که  سیو کمتری ن دارد. دید   ساپر های کم حدت  بیماری بورس عفونی نقش ایمنو

دهد که استفاد  که سویه باحدت بیشتر قابلیت القای ضعف ایمنی را دارند. مطالعات محققین نشان میدارند  این در حالیست 

سکوپیک محدودی در بورس ایجاد کند اما مناز اینترمدیت می ضایعات ماکرو ضعف تواند آتروفی خفیف به همرا   جر به ایجاد 

شدید بورس )انآشود. ایمنی نمی ضایعات  سکوپیک ها نتیجه گرفتند که  ضایعات ماکرو شدید بورس به همرا   ز جمله آتروفی 

 زیاد( برای القای ضعف ایمنی ضروری و الزم است. 

تر ناشتتی از واکستتیناستتیون نیوکاستتل متعاقب واکستتیناستتیون علیه گامبورو را گزارش ن مختلف تیتر پائینیقپیش از این محق

نیوکاسل  HIاند که با نتایج مطالعه حاضر قابل مقایسه نیست. به غیر از یک گرو ، مطالعه حاضر تفاوت معناداری در تیتر نمود 

های واکسینه شد  و واکسینه نشد  بر علیه گامبورو مشاهد  نشد. گروهی که فقط یک واکسن انتروتروپ آپاتوژن در بین گرو 

داری تیتر یو الستتتوتا را دریافت کرد  بودند به میزان معن B1های روهی که واکستتتنرا دریافت کرد  بود، در مقایستتته با گ

 تری داشت. با اینحال این تفاوت ارتباطی با اثرات واکسن بیماری بورس عفونی نداشت. پائین

 

 میانگین در گرو  تیمار و شاهد HI: تیتر 1جدول 

 گروه
 سن )روز(

1 7 14 21 28 38 45 

1 6.75 4.6 4.9 4.6 3.9 5 7 

2 6.75 5.2 4 3.8 4.2 7.9 9.5 

3 6.15 5.3 4.1 3.8 4.2 6.9 8.3 

4 6.15 5.25 4 3.9 3.9 6.9 9.4 

5 6.15 5.1 3.7 2.5 1.4 - - 

مرغی =واکسن ایمنوکمپلکس به صورت تلقیح داخل تخم1ای به شرح ذیل است: گرو  قطعه 60برنامه واکسیناسیون هر گرو  

+ السوتا  گرو   B1مرغی + = واکسن ایمنوکمپلکس به صورت تلقیح داخل تخم2انتروتروپیک آپاتوژن نیوکاسل  گرو  + سویه 

 = بدون واکسیناسیون 5+ السوتا  گرو   B1 =4+ السوتا  گرو   B1صورت تزریق زیر جلدی + واکسن ایمنوکمپلکس به  =3
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 های تیمار و شاهد: میزان تلفات گرو 2جدول 

 گروه
 روز بعد از چالش

 کل 14 12 9 6 3 1

1 0 1 6 6 6 6 6 

2 0 0 8 8 8 8 8 

3 0 1 7 7 7 7 7 

4 0 0 4 4 4 4 4 

5 0 23 48 48 49 50 50 
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 23شده از ایران های بیماری بورس عفونی جداتعیین هویت مولکولی ویروس5

 
S.D. Hosseini1, A.R. Omar2, I. Aini2 

1 Research Center of Animal Science and Natural Resources, Arak, Iran. 2 University of Putra, Malasia 
 

 

 

های حاصله س سکانسژنوم ویروس بیماری بورس عفونی تکثیر و تعیین توالی شد و سپ Aبخش  RT-PCRبا استفاد  از روش 

تفاوت اسید  28ی های ایرانایزوله ویروس بیماری بورس عفونی جدا شد  از سراسر دنیا مقایسه شدند. جدایه 26های با سکانس

باشند: شرح ذیل میهتفاوت معمول در اسیدهای آمینه نیز شناسایی شد که ب 9عالو  ای منحصر به فرد را نشان دادند. بهآمینه

VP4 (685 Asn/Ser, 715 Ser and 751 Asp ،)تفاوت در  VP2 (222 Ala, 256 Ile and 294 Ile ،)3تفاوت در  3

های (. آنالیز فیلوژنتیکی نشتتان داد که جدایه49 Arg) VP5تفاوت در  1( و 990 Val and 1005 Ala) VP3تفاوت در  2

سیار پر حدت ویروس بیماری بورس عفونی ایرانی قرابت نزدیکی به جدایه سهای ب شورهای آ سایر ک شد  از  یایی دارند. با جدا 

 . اشته باشندهای پرحدت جدا شد  از سراسر دنیا نیز دتوانند منشا مشترکی با تمامی ویروسها میحال، این ویروساین

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 3 Acta Virologica, 2004, 48: 79-83 
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گذار در ویروس بیماری بورس عفونی جدا شده از مرغان تخم جدایهتعیین هویت سه 6

 24ایران
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سن نخورهای تخمشیو  این بیماری در گلهسه ویروس بیماری بورس عفونی از موارد  سن خورد  و واک سازی گذار واک د  جدا

سازی و تعیین هویت ویروسشد. به سیون )بورس عفونی از روشهای بیماری منظور جدا سیپیتا (، رنگ AGPهای آگار ژل پر

وی ردار و کشتتت بر مرغ جنین(، تلقیح داخل تخمTEMآمیزی ایمنو پراکستتیداز، بررستتی توستتط میکروستتکوپ الکترونی )

های هایتاً بررستتینو  RFLPدنبال آن و به RT-PCRهای های فیبروبالستتت جنینی استتتفاد  شتتد. با استتتفاد  از روشستتلول

دند. ش( تشخیص داد  vvLBDVهای بسیار پرحدت بیماری بورس عفونی )های جداسازی شد  جز ویروسفیلوژنتیکی، ویروس

شباهت نوکلئوتیدی این ویروس سویه %99.8تا  %96.3ها  سایر  شتند. از این مطالعه نتیجه vvIBDVهای با  شد که گدا یری 

سیار پرحدت ویروس بیماریجدایه شا اروپا، ژاپن بورس  های ب سروتیپ یک با من شد  از ایران در  ضور  وعفونی جدا  چین ح

 دارند. 

 

 

 

                                                           
2 4 Acta Virologica, 2008, 52: 167-174. 
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ارزیابی روش های مختلف استفاده از واکسن کمپلکس ایمنی بیماری بورس عفونی بر 7

 25عملکرد آن در جوجه های گوشتی

 
 
 

 صدرزاده اوستا1، پیغمبری سید مصطفی2، اشرفی هالن جواد1
نگاهی، گروه علوم درما 2؛ درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار، گرمسار، ایرانگروه علوم  1

 دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 

 

سن زایایم از ندیم بهر  رایب رجیحیت روش ستلزم که ستا دار جنین مرغ تخم داخل به تزریق ایمنی، مپلکسک های واک  م

شتن در ستگا  اختیاردا سیار هاید شرفته ب شدمی زریقت پی سترد  طورب هنوز نهاآ از ستفاد ا امکان و با ست. فراهم گ  ینا در نی

 در رغیم تخم اخلد زریقت روش اب استتتفاد  بالدنهب عفونی بورس بیماری برای ایمنی کمپلکس واکستتن کی عملکرد مطالعه

 به بورس وزن نسبت پادتن، پاسخ پایانی، وزن یانگینم شاخص: چهار بررسی اب تفریخ وزر در یرجلدیز تزریق و نینیج 81 روز

 در پادتن پاسخ القاء در واکسن از استفاد  وشر است. شد  مقایسه ابریسیوسف بورس یکروسکوپیکم جراحات نمر  و دنب وزن

 ویروس نگردید. موجب رو گ دو بین ار داریمعنی آماری تفاوت روزگی 25 و 18 در زج به یزااال عیارستتتنجی متوالی هاینوبت

 کنترل گرو  با مقایسه در اد ،استف روش رنظرگرفتند بدون اکسینهو هایگرو  در آن، زا پس و روزگی 32 هاینمونه در واکسن

 رو گ دو بین نستتبت این تتفاو اما د،شتت بدن زنو هب ستتیوسفابر بورس وزن نستتبت در )P≥0.05( دارمعنی کاهش موجب

 ورسب شتتد  فرآوری هاینمونه یزبینیر شتتناستتی آستتیب بررستتی .نبود دارمعنی گیرینمونه هاینوبت تمامی در واکستتینه

 با اکستینهو هایرو گ بین ریزبینی جراحات مر ن در را )P≥0.05( داریمعنی تفاوت گیرینمونه هاینوبت اکثر در ستیوسفابر

 زنو مقادیر .)<0.05P( نبود دارمعنی روزگی 8 هاینمونه در جزهب اکسینه،و گرو  دو در تفاوت ینا اما داد. شانن کنترل گرو 

مد  دستتتتبه یان رد آ طال پا نهو گرو  دو بین عهم فاوت نترلک گرو  با هاآن بین نیز و اکستتتی ماری ت   نشتتتان داریمعنی آ

سیونو که رفتگ نتیجه توانمی مطالعه این از .)P≥0.05( داد سینا  حفظ اب تواندمی تفریخ روز در زیرجلدی زریقت روش به اک

 .اشدب آن جنینی داخل لقیحت روش برای ایگزینیج عنوانهب ایمنی، کمپلکس واکسن عملکرد

                                                           
 .17-26 صفحات ،1 شمار  ،10 دور  ،1393 دامپزشکی، میکروبیولوژی مجله 25
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  RT/PCR تشخیص سریع جدایه های فوق حاد ویروس بیماری بورس عفونی با استفاده از8

در تعدادی از ویروس های جدا  VP1 و بررسی خصوصیات مولکولی ژن VP1 بر روی ژن
 26شده

 

یوالفضل غنی ئی، سید مصطفی پیغمبراب  
ایران-شکی، دانشگاه تهران، تهرانگروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپز  

 

 

 فیلدی هایجتتتتتتتتتدایه کند.می ایجاد یمنیا سرکوب و تلفات جوان ماکیان رد و داشته االییب واگیری فونیع بورس بیماری

 اد ،س روشی توسعه نمود. ندیب تقسیم ادحتتت خیلی و ژنیکآنتی واریانت حتتتاد، السیکک به توانمی را 1 سروتیپ بیماریزای

تریع ت  باشد.می برخوردار طیور نعتص در ایویژ  اهمیت از فونیع بورس هایویروس ژنیکیآنتی هویت عیینت برای دقیق و ست

 ستفاد ا مورد ژوهشپ این رد یروسو یرانیا هایجدایه از باز( فتج 715) 1VP ژن از ایقطعه تکثیر برای PCR-RT تست یک

 بودند. مثبت تستتت این در د،شتت کار ها آن روی مطالعه این در هک ای نمونه 26 جمو م از مونهن 20 عدادت ستتت.ا رفتهگ قرار

 را نتایج رد تناقض این بود. تفاوتم قبلی( )مطالعه 2VP و 1VP کثیریت قطعه از  استفاد با جدایه شش مولکولی هویت تعیین

ست.د مرتبط ازآراییب پدید  اب توانمی شر هایتوالی با و شد یابی والیت عفونی بورس بیماری ویروس دایهج سه تعداد ان  منت

 ایاستتیدآمینه و نوکلئوتیدی والیت .شتتدند مقایستته ژن بانک رد عفونی بورس یروسو مختلف هایستتویه 1VP ژن از شتتد 

 ایترکیه ستتتتتویه یک و سیا،آ شرق جنوب هایسویه ، )landHol( اروپایی سویه یک با یادیز شباهت ایرانی هایسویه

 )1OA/G( .شتند شاهد دیگر هایسویه و (PTو IL )بجز ادح فوق هایسویه بین نوکلئوتیدی ختالفا 23 تعداد دا  در شد.  م

 توانمی را هاسویه سایر و حاد فوق هایسویه بین ایسیدآمینها هایتفاوت بود. عدد دو ختالفاتا این تعداد ایاسیدآمینه سطح

تود.ن لحاظ حدت القو ب مارکرهای بعنوان ت تویه سه ژنی درخت رسم در م ت ت  گرفتند. رارق حاد فوق هایسویه کنار در ایرانی س

 .برد کارهب عفونی بورس بیماری ویروس ادح فوق ایهسویه شناسایی برای یموثر طورهب توانمی را PCR-RT تست این

 

 

                                                           
 1390های طیور، پایان نامه جهت اخذ دکترای تخصصی بهداشت و بیماری 26
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مطالعه پاتوژنیسیته و پروفایل آنزیم محدود کننده جدایه اخیر ویروس بورس عفونی از 9

 27ایران

 

 
1and R. Toroghi 1, M.A. Bahmaninejad2, H.A. Dadras1, S.A. Pourbakhsh1A.H. Shoshtari 

1 Department of Avian Medicine, Razi Vaccine and Serum Research Institute, PO.Box: 11365-1558; 2 
Facultry of Veterinary Medicine, University of Shiraz 

 

 

د درص 17.5، جدا شده از یك گله واکسینه نشده با IR499پاتوژنیسیته جدایه اخیر ویروس بیماری بورس عفونی، 

وس های گوشتی بررسی شد. همچنین تعیین هویت مولکولی این ویر، جنین ماکیان و جوجهSPFهای در پرنده تلفات

-ر جوجهبا استفاده از الگوی آنزیم محدود کننده نیز تحت مطالعه قرار گرفت. تلفات ایجاد شده توسپ این ویروس د

،  روز بعد از تلقیح 9و  4خص وزن بورس در درصد بود. شا 22درصد و  85های گوشتی به ترتیب و جوجه SPFهای 

یی بود. ضایعات کالبدگشا 0.7و  1.7های گوشتی حساس و برای جوجه  1.2و  4.7به ترتیب  SPFهای برای پرنده

 nestedتکثیر شده و سپس از  RT-PCRجفت بازی  643ریزی متوسپ تا شدید بورس بود. محصول شامل خون

PCR  های محدود کننده جفت بازی با آنزیم 552ت بازی استفاده شد. محصول جف 552برای تکثیر محصولSspI ،

StuI ،HhaI  وSacI صورت هضم شدند. الگوی هضمی بهSsPI  وStuI  مثبت وHhaI  وSacI منفی بود. نتایج حتصل 

یك  IR499همگی نشانگر این موضوع هستند که ویروس  RFLPتست پاتوژنیسیته و الگوس هضم آنزیمی در روش 

 باشد.ویروس بسیار پرحدت بیماری بورس عفونی می

 

 

 

 

 

                                                           
2 7 Arch. Razi Ins. 2004, 58: 9-18 
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مطالعه تجربی پاتوژنز یك جدایه بسیار حاد ویروس بیماری بورس عفونی در مراحل 10

 28یاولیه ایجاد عفونت به روش ایمونوهیستوشیم

 

مرجانمهر ، 2، بهمنی نژاد محمدعلی2، شوشتری عبدالحمید1، توسلی عباس1سیاوش حقیقی زهرامینو

 1سیدحسین
کسن و سرم های طیور، موسسه تحقیقات وابخش بیماری 2؛ بخش پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران 1

 سازی رازی، کرج، ایران
 

 

 و زایتتیبیمتتاری رونتتد تتتردقیتتق بررستتی ظتتورمن بتته عفتتونی، ورسبتت بیمتتاری یتتروسو از 499IR  جدایتته مطالعتته ایتتن در

 نشتتان بتتا و ایمونوهیستوشتتیمی روش بتته فونتتت،ع از بعتتد اولیتته راحتتلم در دت،حتت لحتتاظ زا یتتروسو صوصتتیاتخ تعیتتین

 گرفتتت. قتترار جربتتیت ارزیتتابی متتورد SPF هتتای وجتتهج بتتدن هتتایبافتتت در ویروستتی، ژن نتتتیآ بتتروز و ورظهتت رونتتد دادن

  100 در 50EID 310  میتتزان بتته499IR   حتتاد بستتیار یتتروسو بتتا هفتتته، هتتارچ جوجتته قطعتته 15 تعتتداد منظتتور بتتدین

 مقتتدار بتتا کنتتترل گتترو  نتتوانع بتته نیتتز وجتتهج قطعتته 5 تعتتداد شتتدند. قتتیحتل بینتتی / شتتمیچ روش بتته میکرولیتتتر،

 هتتایارگتتان از ویتتروس لقتتیحت از بعتتد  48 و 24 ،12 ،3،6 تستتاعا در ختتونگیری، از سپتت شتتدند. تلقتتیح ،PBS مستتاوی

 ایمونوپراکستیداز آمیتزی رنتگ نظتورم بته اریبترد نمونته ان،ر عضتله و تیمتوس طحتال، کبتد، ستکومی، هتایلتوز  بورس،

-لتوز  نفتیم هتایستلول در ویتروس تلقتیح از عتدب ستاعت 3 بتار اولتین ویتروس ژن نتتیآ مطالعته ایتن رد گرفتت. صورت

 مثبتت یهتانالستیگ گردیتد. پدیتدار کبتد وپفرکت هتایستلول و اولیته( تکثیتر رایبت ویتروس مطلتوب ارگتان) سکومی های

 استت. اولیته ویرمتی وقتو  یتانگرب کته شتد شتاهد م تلقتیح زا عتدب ستاعت 6 بتار اولتین بتورس، در یتروسو وجود از حاکی

 در هتایافتته ایتن شتد. دیتد  تیمتوس و حتالط در تلقتیح زا بعتد ستاعت 12 بتار، اولتین بترای ویروس انویه،ث ویرمی از پس

 رونتتد بتتا امبوروگتت ویتتروس حتتاد ستتیارب ستتویه کیتت عنتتوانبتته را ویهستت ایتتن ،499IR ویتتروس عفونتتت ابتتتدایی مراحتتل

 .نمود تایید vivo in حسط در سریع و گسترد  زاییبیماری

 

                                                           
2 8 Iranian Journal of Veterinary Research,2007, 10(2): 125-131. 
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دالیل افزایش تمایل استفاده از واکسن های ایمنوکمپلکس گامبورو در پیشگیری از 11

 بیماری بورس عفونی )گامبورو(
 

Gardin.Y et al 2008 WPDC 

 

 

 :چکیده

 :شامل، باشدمی ها علیه بیماری گامبوروسازی جوجهموفقیت در ایمنمشکالت عدید  ای که سد را  

  در سن بادی مادری انتقال یافته به هر جوجه و نامشخص بودن میزان آنتیمیزان ایمنی مادری تفاوت در

زمان تعیین . ر نباشدپذیامکان یکایک پرندگاندریافت واقعی واکسن توسط شود که موجب می واکسیناسیون

کمتر مورد توجه  باشد که عمومادقیق سرمی به روش االیزا مینیازمند بررسی  ،مناسب واکسیناسیون علیه گامبورو

 گیرد.قرار می

  ی متعددامل و موفقیت آن به عو مخاطر  بود دی خود پرونیز به خ آشامیدنی صورتبهمصرف واکسن روش

ز کلر آب، توزیع یکنواخت محلول واکسن در سالن و دریافت دُ مناسب سازیکیفیت آب مصرفی، خنثی :همچون

دور از  آشامیدنی روشواکسیناسیون در هر پرند  بستگی دارد. در نتیجه کیفیت نامطلوب  واکسن توسط کامل

 انتظار نیست.

  اساس مشکالت عنوان شدبر واکسیناسیون به روش آشامیدنی کنند  طیور، میزان شکست های بزرگ تولیدشرکت برخیدر 

 ایمنوکمپلکس ترنسمیون با هدف مقابله با چنین مشکالتیگامبورو واکسن  توسعهساخت و  سد.ردرصد گله می 30-50به  ،در باال

 صورت گرفته است:

  کاملز مکان بررسی دریافت دُا و شودمیتزریق کشی در جوجههای اتوماتیک این واکسن با استفاد  از دستگا 

سرعت باالی واکسیناسیون و کاهش  می توان به وجود دارد. از ویژگی های دیگر این روشبه سادگی اکسن و

 تلقیح روشد  یا به ش. واکسن ترنسمیون را می توان به روش زیرجلدی در پرندگان تاز  هچ اشار  نموداسترس 

 تزریق نمود.  روز 18جنین به  یداخل تخم مرغ
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  در نتیجهمحافظت کرد  و ایمنی مادری  در مقابللکس ایمنی، ویروس واکسن را کمپبه کار گرفته شد  در فرمول 

به شکل کامل صورت در یکایک پرندگان دریافت واکسن و  شودخنثی نمی در حضور ایمنی مادریویروس واکسن 

 می گیرد.

  حدت یافته  تخفیفاینترمدیت پالس به طور کلی واکسن ترنسمیون ترکیبی معین و متناسب از ویروس کالسیک

میون علیه آن می باشد. این دو بخش واکسن به ترتیب در یو آنتی سرم هیپرا Winterfield 2512سویه از 

 واکسن زند  لیوفیلیز شوند. محصول نهایی این ترکیب به شکل تهیه می SPFهای هو جوج SPFتخم مرغ های 

 آید.در می

به آرامی واکسن های دندرتیک فولیکولی طحال به دام افتاد  و ویروس سلول، این کمپلکس ایمنی توسط پرند  بهپس از تزریق 

 کرد  وحد معینی افت که سطح ایمنی مادری تا رسد فرا میزمانی ، با افزایش سن پرند گردد. در نتیجه آزاد میاز این مکان 

بالفاصله تکثیر در آن زمان  کرد،خواهد  پیداآن را کلونیز  شدن در و بورس فابرسیوس به  دستیابیویروس آزاد شد  توانایی 

مورد  کشورهای مختلفای در در سطح گسترد  یخطربیاثربخشی و کند. این واکسن از لحاظ و ایمنی فعال را ایجاد می یافته

با استفاد  فاکتورهای عملکردی گله نشان دهند  بهبود وضعیت وسیعی در برزیل  هایمثال، بررسی برایبررسی قرار گرفته است. 

های سرولوژیک در سن کشتار نشان دهند  بررسی ،افزون بر این. ندبود  ا آشامیدنیواکسن ترنسمیون در مقایسه با روش از 

 .باشدمیدریافت کامل و یکنواخت واکسن ترنسمیون در مقایسه با دریافت ناقص و غیریکنواخت واکسن در روش آشامیدنی 
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تمایل استفاده از واکسن های ایمونوکمپلکس گامبورو در پیشگیری از بیماری بورس عفونی دالیل افزایش 

 29)گامبورو(

 

Y. Gardin¹, V.Paly², and R.Soares¹ 

1 Ceva Sante Animale, Liborne, France ; 2 Ceva Phylaxia, Budapest, Hungary 

 

 

 مقدمه

رای تقریباً نیم پیشگیری از ابتال به بیماری گامبورو بر کسی پوشید  نیست. ب منظوربهو اهمیت واکسیناسیون صحیح  ضرورت

کست واکسیناسیون ی با مشکالتی مواجه بود  است و شمقرن است که استفاد  موفقیت آمیز از واکسن های گامبورو در شرایط فار

 .بروز می کندصورت بالینی و یا تحت بالینی همچنان به  بیماری در موارد زیادی رؤیت شد  و

 :عبارتند از ،عمد  دالیلی که سبب شکست واکسیناسیون می گردند

 ( در زمان واکسیناسیون گله30MDAوجود مقادیر متغیری از آنتی بادی های مادری ) (1

 و غیر انفرادیمناسب واکسن به پرندگان در تمامی روش های واکسیناسیون گروهی نامشکالت توزیع  (2

در امبورو گف حدت یافته های زند  تخفیبه شدت با واکسن می توانددر خون  بادی مادریتیآن مقادیر متوسط یا کمحضور 

ینترمدیت بیشتر های اطور کامل دریافت واکسن توسط پرند  را مهار کند. این رویداد باالخص در مورد واکسنو ب بود تداخل 

ندرت قابلیت هری بو در حضور ایمنی ماد شتهایمنی مادری داچرا که این نو  واکسن ها حساسیت بسیار باالیی به   کندصدق می

 ،ا  حل چنین مشکلیرترین یابند. مطلوباز پرندگان واکسینه به شکل ضعیفی به سایر پرندگان انتقال می همچنینتکثیر دارند و 

این را  اشد، اما بواکسیناسیون میترین زمان های یک روز  با هدف تعیین مناسببادی مادری در جوجهبررسی سرولوژیکی آنتی

 پذیرد.می  به درستی صورتندرت ه بر بود  و در عمل بهزینه هم بر وزمان هم حل نیز

یون علیه بیماری جهت اجرای کامل و صحیح واکسیناس هاهای فارمهای فراوان برای آموزش مرغداران و تکنیسینرغم تالشعلی

ص شد  است که مشخ ،آزمایشگاهی طوریکه با استفاد  از ابزارهای تشخیصیهدهد. بمی گامبورو، همچنان خطاهای فراوانی رخ

 هد.د جمعیت گله رخ نمی درص 30-50در به روش آشامیدنی دریافت واکسن 

های اتوماتیک با استفاد  از واکسنی که تداخلی با به دلیل وجود چنین مشکالتی، واکسیناسیون در جوجه کشی توسط دستگا 

 های نسل جدیدگردد. واکسنمحسوب می وترین روش واکسیناسیون علیه گامبورآلعنوان اید به ،ی مادری نداردایمن

                                                           
2 9 57th WPDC/ХХХІІІ ANECA 
3 0 Maternally derived antibodies 
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. در این مقاله تجربیات نویسندگان اندفراهم آورد را امکان واکسیناسیون در جوجه کشی  ،گامبورو ایمونوکمپلکس و نوترکیب

 گردد.)ترنسمیون( بیان میدر ارتباط با واکسن نو  ایمونوکمپلکس 

 واکسن گامبورو نوع کمپلکس ایمنی )ایمونوکمپلکس(

عنوان واکسن همچنین از آن به شد  وآنتی بادی شناخته و  این واکسن به عنوان واکسن کمپلکس آنتی ژن این واکسن چیست؟

ویروس با ها از ویروس تخفیف حدت یافته گامبورو )مشابه . این نو  واکسنشودکمپلکس ایمنی )ایمونوکمپلکس( یاد می

ژن )ویروس تخفیف حدت . بخش آنتیندهای اختصاصی همولوگ آن تشکیل شد  ابادیهای زند ( و سرم حاوی آنتیواکسن

تولید  SPFهای بادی این واکسن با استفاد  از جوجهو بخش آنتی SPFدار یافته( این واکسن با استفاد  از تخم مرغ های جنین

 و،. در واکسن ترنسمیون سویه ویروس گامبورشوندگردد. سپس این دو بخش با یک نسبت معین با یکدیگر مخلوط میمی

Winterfield 2512  باشد.  میلیوفیلیزبه شکل و محصول نهایی  بود 

برای این محصول گردد، می یافتبیا کشت دار های جنینبادی سبب مهار تکثیر ویروس در داخل تخم مرغکه آنتیاز آنجایی

در  ،اروپا اتحادیه سیستم ثبت بر اساس بررسی اثربخشی واکسن،رو آزمون های رایج وجود ندارد. از اینامکان تیتراسیون با روش

پاسخ  بررسی، بواسطه یرد. دریافت واکسن و تکثیر آنگهای یک روز  نگهداری شد  در ایزوالتورهای جداگانه صورت میجوجه

-واکسیناسیون جوجه ،های دیگر معمول برای ارزیابی کارایی واکسنباشد. روشپرند  قابل شناسایی می در بدن آنتی بادی فعال

 . باشدهای گوشتی تجاری و بررسی حضور و تکثیر ویروس در بورس می

 

 ؟استکمپلکس چگونه  مکانیسم کارکرد این

افتند. های دندریتیک طحال بدام میبادی توسط سلولآنتیو  ژنزیرجلدی، کمپلکس آنتیق تزریبعد از تزریق داخل تخم مرغ یا 

بادی متصل به ویروس واکسن نیز کاتابولیز  شد  و ویروس آنتی ،بادی مادریهمزمان با کاهش آنتیبا افزایش سن پرند  و 

ویروس  ،به انداز  کافی کاهش یافتهنگامی که تیتر مادری  گردد.معین وارد جریان خون میبا تیتر و واکسن به صورت مداوم 

در شرایط تحقیقاتی، هیبریداسیون ایمنی داخل بافتی جهت نشان دادن  یابد.تکثیر بالفاصله تواند به بورس رسید  و واکسن می

 چنین پروسه ای استفاد  می گردد. 

مادری کم باشد تکثیر ، اگر آنتی بادی بستگی دارددر یک روزگی بادی مادری به میزان آنتیآزادسازی و تکثیر زمان بنابراین 

های گوشتی که در جوجهگردد. در حالیروز پس از واکسیناسیون آغاز می 9الی  8تکثیر  SPFدهد. در پرندگان زودتر رخ می

واقعی  باز شد  و دریافت، کمپلکس گیرد. در واقع بر اساس سطح ایمنی مادریصورت می هفتگی 4الی  3حوالی سنین تکثیر 

 افتد.واکسن اتفاق می

بادی سازی در حضور آنتیعدم خنثیو  مورد بررسی قرار گرفتهدر طیور گوشتی تجاری با مقادیر متغیر ایمنی مادری این واکسن 

 به اثبات رسید  است.تکثیر ویروس مادری و قابلیت 
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 کند؟این واکسن در فارم چگونه کار می

فوق  ویروس باکشورهای درگیر  مطالعات گسترد  در همانند یمطالعات فارمی متعدد در شرایط گوناگون چالشاین واکسن در 

 اتبه اثبات رسید  است. در مطالعآن  خطریو بی عالی بود  اثربخشیاست. در تمامی شرایط ( بررسی شد  vvIBDحاد گامبورو )

نوکمپلکس ایموهای واکسینه شد  با واکسن موارد درگیری به گامبورو در گله میزانفارمی در برزیل مشخص گردید که متعدد 

دارای بهبود   گرو  دریافت کنند  واکسن به روش آشامیدنینسبت به  هاگلهعلمکرد این و  است % بود  2/0فقط رقمی در حدود 

 بود  است.در عملکرد 

، RT-PCR ،RFLPتفاد  از تجهیزات آزمایشگاهی )هیستولوژی، سرولوژی، اس بانتایج مانیتورینگ دریافت واکسن توسط پرندگان 

ها، تکثیر . تقریباً در تمامی گلهدهدنشان می را واکسناین یکنواختی بسیار خوبی در بین پرندگان دریافت کنند  یابی( توالی

و در بسیاری موارد بود  نتایج بسیار متغیر  آشامیدنیکه در گرو  روزگی مشاهد  شد، در حالی 21-28ویروس در سنین 

 .  استبودشکست واکسیناسیون دهند  نشان

 های کمپلکس ایمنیاستفاده از واکسن به تمایلعلل 

های نی مادری با استفاد  از دستگا توانایی واکسیناسیون در حضور ایم ،های کمپلکس ایمنیعمد  مزیت استفاد  از واکسن

باشد. در واقع واکسن با هر میزان ایمنی مادری سازگاری داشته و عدم یکنواختی مرغی یا زیرجلدی میداخل تخم اتوماتیکتزریق 

بادی مادری تأثیری در عملکرد آن ندارد و به هنگام استفاد  از این واکسن تیترگیری با االیزا برای تعیین سن در میزان آنتی

به راحتی با استفاد  از تیتر سرولوژی در سن  ،یکنواختی دریافت واکسن در سطح گله کنترل و اثباتواکسیناسیون لزومی ندارد. 

 کشتار قابل انجام است.

باشد شامل سهولت در روش واکسیناسیون و عملکرد بهتر آن برای تولیدکنند  می ،پیامدهای کاربردی این روش واکسیناسیون

واکسن به طور کامل توسط یکایک پرندگان دریافت  واکسن زند  گامبورو و بدون نیاز به تکرار آن تزریق بار یکتنها با که 

 شود.می

خوبی در تمامی دهد که واکسن از لحاظ سیستماتیک بهوسیع واکسن ایمونوکمپلکس گامبورو در فارم نشان می هایبررسی

 .شودروش آشامیدنی در فارم دید  می ی در استفد  ازامالً بر عکسکه نتایج ک(. در حالی1شمار   نمودارکند )ها عمل میگله

محافظت علیه تمامی اشکال بیماری گامبورو همچون  توانائی ایجاددهند که این واکسن های آزمایشگاهی و فارمی نشان میتست

 .دارداشکال حاد کالسیک، تحت بالینی و همچنین بسیار حاد را 

 و نیز)هیستولوژی و سرولوژی( روش مزیت دیگر این واکسن امکان بررسی تکثیر ویروس واکسن و القا پاسخ ایمنی با استفاد  از 

موجب  مانیتورینگ دریافت واکسنبرای باشد. انتخاب یک روش ساد  یا توالی یابی( می RFLPبه همرا   RT-PCRبه روش )

 گردد. یاجرایی شدن آن در تمام کشورهای جهان م
 

 



 

37 

 

-از مطالعات هیستولوژیکی گله ایخالصه :1شمار   نمودار

 گله( 19)در  مرغیتلقیح داخل تخم های واکسینه به روش

واکسینه های در مقایسه با گله با واکسن ایمونوکمپلکس

روزگی( با  17شد  در فارم )به روش آشامیدنی در سن 

 گله(. 20 در) استفاد  از واکسن اینترمدیت پالس کالسیک

حضور ضایعات در بورس نشان دهند  تکثیر ویروس واکسن 

یابی قطعی و توالی RT-PCRباشد که در ادامه توسط می

بورس فابرسیوس  5صورت هفتگی گردد. از هر گله بهمی

عالئم و ضایعات تیپیک حضور  در صورتیکه جمع آوری شد،

 بورس 5یکی از این در ویروس گامبورو  تکثیر حاصل از

-محسوب می مثبت گله از لحاظ هیستولوژی مشاهد  شود،

 ود.ش
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Gumboro: los loles mal vacunados no estan prlegidos! (Latest findings on Gumboro disease: not 
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های کمپلکس مطالعه پاتولوژیکی و ایمونولوژی تلقیح داخل تخم مرغی واکسن12

 31بیماری بورس عفونی
 

 
Kelmen M. et al. 2000 

 

 

 

 SPFدر پرنده های  Cevac® Transmuneنتایج استفاده از واکسن 

 .%90کنترل   گرو  %7/97: گرو  واکسینه SPFهای درآوری در پرند میزان جوجه

های بعد مشاهد  تهعالئم بهبودی در هف( بود  است، و 2گذرا )فقط در هفته  SPFهای افزایش اسکور هیستوپاتولوژی بورس پرند 

 شد.

اضح آنتی بادی یک مطالعه دیگر پاسخ وایجاد نمود  است.  6تا  4در هفته های  vvIBDواکسن محافظت قویی بر علیه چالش با 

(VNو محافظت ک ) را در زمان چالش با املvvIBD  هفتگی را نشان داد  است. 5تا  3در سنین 

 

 

 

 های گوشتیدر پرنده Cevac® Transmuneنتایج استفاده از واکسن 

 Cevac® Transmune مرغی واکسنبا روش تلقیح داخل تخمهای گوشتی واکسینه بادی در پرند ر شرایط فارمی، پاسخ آنتید

بیشتر پاسخ  )میزان هر چه و میزان پاسخ ایمنی )شرو  پاسخ ایمنی در حداقل زمان ممکن( از نظر زمان شرو  پاسخ ایمنی

در سن دو  صورت خوراکیبهرا  Cevac® IBD L هایی بود که در شرایط آزمایشگاهی واکسنتقریبٌا مشابه پرند  بادی(آنتی

 هفتگی دریافت نمود  بودند. 

 

 

 

                                                           
3 1 Acta Veterinaria Hungarica 48(4): pp. 443-454 (2000) 
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 های گوشتیآزمایشات سرولوژی پرند نتایج 

 
 

را  Cevac® Transmune هایی که واکسنهفتگی در پرند  6و  5در سنین  vvIBDه چالش ایجاد شد  با محافظت بر علی

هر دو گرو  واکسینه نتایج محافظتی  را دریافت نمودند. Cevac® IBD Lهایی بود که واکسن دریافت نمود  بودند، بهتر از پرند 

 بهتری نسبت به گرو  کنترل داشتند )اطالعات نمایش داد  نشد  است(.

و این  باشدمیمخاطر  کامال بیبرای عملکرد سیستم ایمنی پرند   Cevac® Transmuneمرغی واکسن لقیح داخل تخمت

در سن  ND، بررسی پروفایل این بیماری و همچنین چالش با نیوکاسل بر علیه بیماریموضو  با واکسیناسیون در زمان هچ با 

 بررسی شد. روزگی 33و  21

برای هر پرند ،  LD50 106ز روزگی با دُ 21برای چالش پرند  ها در سن  56/33هرتس  vvNDVسویه چالش با نیوکاسل: 

 لیتر، با روش تلقیح داخل عضالنی استفاد  شد.میلی 5/0

 نتایج اولیه

به سرم( )خود ویروس به تنهایی، بدون استفاد  از آنتی IBDVواکسن پس از تلقیح سویه مختلف خطری و کارایی بینتایج 

 های گوشتیدر پرند  مرغیروش تلقیح داخل تخم

 
 سویه مالیم

G-87 
 سویه اینترمدیت

LIBDV 

 سویه اینترمدیت پالس
Winterfield 2512 

 اسکور هیستوپاتولوژی بورس

 هفتگی( 4-5)سن 
 لهب خیر خیر

 بله خیر خیر هفتگی( 3-5در سن  BBآتروفی بورس )شاخص 

 بله خیر خیر هفتگی( 4-5تی بادی )سن نپاسخ آ

 بله خیر خیر هفتگی( 2-5)سن  vvIBDمحافظت بر علیه چالش با 

پس از روزگی؛  21در سن  NDمحافظت بر علیه چالش با 

بصورت تلقیح داخل  IBDدر روز اول و  NDواکسیناسیون 

 تخم مرغی

 بله بله به



 

40 

 

 

 مرغیهای متفاوت به روش تلقیح داخل تخمبا حدت IBDواکسینه شد  بر علیه  هایگوشتیهای ایمنی پاسخ

 

 

بر بادی را القا کند و بادی مادری توانست پاسخ قوی آنتیای بود که در حضور آنتیتنها سویه Winterfield 2512سویه ،

رسد اثر بخشی بهتری نسبت زمان نظر میهبفرموالسیون ترکیب واکسن کمپلکس ایمنی حافظت ایجاد نماید. م علیه چالش

 صورت تلقیح داخل مرغی داشت.  هب Winterfield 2512استفاد  از سویه 

 

 SPFهای در پرنده Cevac® Transmuneنتایج استفاده از واکسن 

 .%90  گرو  کنترل %7/97واکسینه : گرو  SPFهای درآوری در پرند جوجه

های بعد مشاهد  ( بود  است، و عالئم بهبودی در هفته2گذرا )فقط در هفته  SPFهای افزایش اسکور هیستوپاتولوژی بورس پرند 

 شد.

ایجاد نمود  است. یک مطالعه دیگر پاسخ واضح آنتی بادی  6تا  4در هفته های  vvIBDواکسن محافظت قویی بر علیه چالش با 

(VN و محافظت کامل را در زمان چالش با )vvIBD  هفتگی را نشان داد  است. 5تا  3در سنین 

 

 های گوشتیدر پرنده Cevac® Transmuneنتایج استفاده از واکسن 

 Cevac® Transmune مرغی واکسنای گوشتی واکسینه با روش تلقیح داخل تخمهبادی در پرند در شرایط فارمی، پاسخ آنتی

از نظر زمان شرو  پاسخ ایمنی )شرو  پاسخ ایمنی در حداقل زمان ممکن( و میزان پاسخ ایمنی )میزان هر چه بیشتر پاسخ 
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صورت خوراکی در سن دو را به Cevac® IBD Lهایی بود که در شرایط آزمایشگاهی واکسن بادی( تقریبٌا مشابه پرند آنتی

 هفتگی دریافت نمود  بودند. 

 

 

 

 های گوشتینتایج آزمایشات سرولوژی پرند 

 
 

 

 

 

را  Cevac® Transmuneهایی که واکسن هفتگی در پرند  6و  5در سنین  vvIBDه چالش ایجاد شد  با محافظت بر علی

را دریافت نمودند. هر دو گرو  واکسینه نتایج محافظتی  Cevac® IBD Lهایی بود که واکسن دریافت نمود  بودند، بهتر از پرند 

 بهتری نسبت به گرو  کنترل داشتند )اطالعات نمایش داد  نشد  است(.

 

 

باشد و این مخاطر  میبرای عملکرد سیستم ایمنی پرند  کامال بی Cevac® Transmuneمرغی واکسن یح داخل تخمتلق

در سن  NDموضو  با واکسیناسیون در زمان هچ با بر علیه بیماری نیوکاسل، بررسی پروفایل این بیماری و همچنین چالش با 

 روزگی بررسی شد. 33و  21
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 در یک روزگی Vitapestو نتایج ایمن سازی با به روش تلقیح داخل تخم مرغی  IBDاثر واکسیناسیون 

 33تا  21چالش: در سن 

 روزگی

 بصورت تزریق داخل عضالنی  33/56Hertsسویه  50LD 6010ز: دُ

 

 نتیجه گیری

 

سازی مخلوطبا  شد  و فرموله صورت یک واکسن ایمونوکمپلکسبه Cevac® Transmuneواکسن  تصمیم بر این شد که نهایتاً
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 چکیده

سازی ایمن های، ضرورت بهبود دستورالعمل1980های ( در اواخر سالIBDبا ظهور سویه بسیار پرحدت بیماری بورس عفونی )

-Gی با حدت مالیم )هامنظور تسهیل این فرآیند، ایمنوژنیسیتی و اثرات ایمنوساپرسیو سویههکارآمدتر را ایجاد نمود  است. ب

روز   18دار مرغ جنینروش تلقیح داخل تخم( با IBDV 2512) اینترمدیت پالس( و باحدت LIBD) اینترمدیت(، با حدت 87

SPF شد. تفاوت قابل توجهی میان نرخ هچ و وزن جوجه شتی تجاری آزمایش  شد  و های ایدر زمان هچ بین گرو  هاو گو من 

رس های بوتر، به همان نستتبت آستتیب به لنفوستتیتچه ستتویه واکستتینال مورد استتتفاد  پر حدتکنترل وجود نداشتتت. هر 

یوکاسل مورد ن( القایی توسط واکسن بیماری HIتیتر ممانعت از همآگلوتیناسیون ) SPFفابرسیوس شدیدتر بود. در جوجه های 

ات در استتت، این در حالیستتت که این اثر کاهش پیدا کرد  IBDاستتتفاد  در یک روزگی با افزایش حدت ویروس واکستتینال 

ود و ب( کاهش پیدا نکرد  Protection، سطح محافظت )HIرغم کاهش در تیتر های گوشتی تجاری مشاهد  نشد. علیجوجه

ایمن شد  از  SPFهای را دریافت کرد  اند، محافظت ایجاد شد  بود. جوجه Hotتوان گفت که در گروهی که سویه اینگونه می

سنطریق  سویه  کمپلکس تلقیح داخل تخم مرغی واک شد  با  ت بر میزان محافظ ،IBDو آنتی بادی علیه  IBDV 2512تولید 

خم مرغ ایمن تهای گوشتی که توسط تلقیح داخل علیه بیماری نیوکاسل را همانند گرو  گوشتی تجاری نشان دادند. در جنین

سویه  ست تولید آنتی IBDV 2512شد  بودند، فقط  سوم بر علیبادی را القا کند و این جوجهتوان ی بورس ه بیمارها در هفته 

 اند.مرغ، در فارم و هچری عملکرد موفقی داشتههای کمپلکس تلقیح شد  در تخمعفونی محافظت شدند. واکسن

 

                                                           
3 2 Acta Veterinaria Hungarica 48(4): pp. 443-454 (2000) 
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توستتعه ، موجب ظهور پیدا کرد  استتت 1980های ( که در اواخر ستتالIBDVستتویه بستتیار پرحدت بیماری بورس عفونی )

دو هدف داشته اند: ابتدا، هدف گذاری ایجاد ایمنی در حداقل زمان ممکن بود در این زمینه ها های کارآمدتر شد. تالشواکسن

ها به نمود  دوم، توجهتر ایجاد درگیری میآلود  بود  و این بیماری در ستتنین پائین IBDها با ویروس بستتیار پرحدت زیرا فارم

حال، وسیله ایمن سازی کارآمدتری ایجاد گردد. با اینی واکسینال با حدت باالتر معطوف شد  بود تا بدینهااستفاد  از ویروس

 منظوربهبه بورس فابرستتیوس آستتیب بزند.  شتتدیداًتواند می ویروس واکستتینال پرحدت بادی مکفی،در زمان عدم حضتتور آنتی

شتتود. از بر استتاس میزان اولیه آنتی بادی مادری محاستتبه  بایستتتمی کاهش اثر ویروس بر بورس، زمان بهینه ایمن ستتازی

سطوح آن سویهتیآنجائیکه  ست،  سیار متفاوت ا سن بادی مادری در یک گله ب سویه واک سینال با حدت باالتر )مثل  های واک

 ضعیف ایمنی نمایند.تری هستند، ایجاد تبادی مادری پائینهایی که دارای سطوح آنتیتوانند در جوجه( میاینترمدیت پالس

ستفاد  از  صورت تلقیح داخل تخمبا ا سیون ب سینا  از طرفی دیگر، شودایمنی زودهنگام ایجاد میروز   18دار  مرغ جنینواک

سویه اینترمدیت پالس ب سیار ایمونوژن  ستفاد  از ویروس ب سطه هاثرات جانبی ا ضافه بادیآنتی همراهی آن باوا های همولوگ ا

سن سنشود. بنابراین، تلقیح داخل تخمگیری میپیش ،شد  به واک ستند. مرغ واک های کمپلکس نویدبخش را  حلی اید  آل ه

ستفاد  از این روش ایمن سترش میا سیعی از مطالعات پاتولوژیکال و سازی در حال گ ستر  و شد. بنابراین، در این مقاله گ با

سویها ستفاد  از  سیمونولوژیکال با ا سترس واک ست تا های در د شد  ا سب برای از این طریق ینال ترتیب داد   سویه منا یک 

 سازی بواسطه  تلقیح داخل تخم مرغی انتخاب شود. ایمن

 مواد و روش کار

شات از پرند  ها،پرند  ست. پرند SPF (SPAFASهای در برخی از آزمای شد  ا ستفاد   شتی معمولی از آمیخته( ا های های گو

شیHe-Rossراس ) ستان( یا کاب ) ، جوجه ک ستان( بودند. گله مادر .Gallus Ltdهریناد، مجار سر، مجار شی دو ، جوجه ک

تدا با واکستن زند  و پیش از ی بورس عفونی و بیماری نیوکاستل ابهای گوشتتی بر علیه بیماری برونشتیت عفونی، بیمارجوجه

 سازی شد  بودند. تولید توسط واکسن کشته ایمن

-CEVAهای های زند  بیماری بورس عفونی با ستویهروز  با استتفاد  از واکستن 18های . جنینستویه ویروستی، ایمن ستازی

Phylaxia Co Ltd :G-87  ،سویه مالیم(CEVAC BURSA L ،)LIBD  ،سویه اینترمدیت(CEVAC GUMBO L ،)IBDV 

 50EID 3-2.710، 50TCID 3.3-310 ،50EID 2.3-1.810ز های ( به ترتیب با دCEVAC IBD Lُ)ستتویه اینترمدیت پالس،  2512

سوزن با طول  سر  ستفاد   شدند. تلقیح با ا سینه  شد. پرند  22و با گیج اینچ  1.25واک ساعت روز   14های انجام  پس از دو 

)اینترمدیت پالس( را بصتتورت آشتتامیدنی دریافت نمودند. در این  CEVAC IBD Lواکستتن  50EID 210ز دُمحرومیت از آب، 

 لیتر آب در نظر گرفته شد.میلی 10مطالعه برای هر پرند  

واحد سرم ایمن  20و   2512IBDVویروس  50EID 210(، حاوی CEVAC TRANSMUNE IBD)لکس پز واکسن کمیک دُ

مشخص شد. در آزمایشگا ،  1997ز سرم ایمن بر اساس روش حداد و همکاران در سال بود. دُ  SPFهای تولید شد  در پرند 
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شد، این در حالیست که در طول کارآزمایی 18های واکسن به جنین کشی های بالینی تلقیح در جوجهروز  با روش باال تلقیح 

 ورت گرفت.لیتر صمیلی 05/0ز ( با دEmbrexُمرغ )با استفاد  از دستگا  تلقیح داخل تخم

( با Phylaxia Co. Ltd-Vitapest, CEVA.) 50EID 6.310های یک روز  با استفاد  از ویروس آپاتوژن در آزمایشگا ، جوجه

شمی( با حجم  شم )قطر  چ سل لیتر میلی 0.3 × 2روش داخل ملتحمه چ شدند. در جوجهبر علیه بیماری نیوکا شی کایمن 

8.310  زشد و یا بصورت اسپری با دُ دقیقه استفاد  15زمان مواجهه  باو  3m/50EID 7.310ز صورت آئروسل با دُهواکسن یا ب

50EID  نیشن( واکسینه شدند.یسک)تونل وا بسته واکسیناسیون از سیستمجوجه با استفاد   100برای 

سیب جنین. شخیص درجه آ مرغی دریافت نمودند هایی که تلقیح داخل تخممیزان هچ و وزن جوجه در زمان هچ برای جنین ت

شخص برای همه  ستولوژیک مطالعاتدر یک زمان م سکوربندی هی شاخص بورس به وزن بدن و ا سبت بورس به وزن بدن،  ، ن

 میزان آسیب به بورس مورد بررسی قرار گرفت.

های جنینهای ایمن شتتتد  و های انفرادی از گرو  جنینستتترم 35و  28، 21، 14، 7در زمان هچ و روزهای  تستتتت کارآیی.

ستتازی بادی بر علیه بیماری بیمارس عفونی با استتتفاد  از روش خنثیواکستتینه نشتتد  گرو  کنترل جمع آوری و محتوای آنتی

 ویروس بررسی شد.  50TICD 200 دُز ( باVNویروس )

گیری همه ، جدا شد  از یکMOH 94/9( سویه vv IBDVچالش با استفاد  از ویروس بسیار پرحدت بیماری بورس عفونی )

ستان، با روش تلقیح  شد. پرند  صورت خوراکیبهویروس  50LD 100ز پرند  با دُهر لیتر به ازای میلی 5/0در مجار های انجام 

ستفاد  از تفاوت وزن بدن روز اول و روز مشاهد  شدند. متوسط وزن 7تحت چالش برای  گیری روزانه در طول زمان چالش با ا

 به شد. روز بعد از چالش محاس 7

مرغ دریافت کرد  بودند و گرو  کنترل با روشی که در باال شرح داد  مطالعه اثرات ایمونوساپرسیو. گروهی که تلقیح داخل تخم

ها محاسبه و چالش بادی بر علیه نیوکاسل در گرو روزگی میزان آنتی 21من شدند  سپس در بر علیه بیماری نیوکاسل ای ،شد

سبا ویروس  شد. میزان آپر حدت نیوکا سیون با نتیل انجام  ست ممانعت از همآگلوتینا ستفاد  از ت سل با ا  8بادی بر علیه نیوکا

 واحد همآگلوتیناسیون ویروس انجام شد. 

صورت داخل عضالنی چالش هلیتر بمیلی 5/0با تزریق   33/56Hertویروس حاد نیوکاسل سویه  50LD 610ها با میزان پرند 

هایی که از چالش زند  ماند  بودند و عالئم بیماری نیوکاستتل را نشتتان روز بود. پرند  14ها مشتتاهد  پرند داد  شتتدند. مدت 

 ندادند، ایمن تلقی شدند.

های گوشتی بررسی شد. بر اساس نتایجی و سپس جوجه SPFهای یاد شد  در باال، ابتدا در پرند  IBDهای واکسینال اثر سویه

سبهکه ب ست آمد، منا شد. پرند تد سن کمپلکس انتخاب  سویه برای تولید واک سویه SPFهای رین  های منتخب به دفعات با 

شدند تا تیترهای باالی آنتی سینه  ضافه کردن این آنتیهبادی را بواک سن کمپلکس با ا ست آورند. .واک شد ، بادید های تولید 
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شد و اثرات پاتولوژیکال و ایمونولوژیکال آنها در جنین شتی  SPFهای آماد   شرایط فیلدی مورد مطالعه قرار  18و گو روز  در 

 گرفت.

 نتایج و بحث

با  IBDو یا ستتویه واکستتن  PBSهایی که تلقیح مرغ، تخمو گوشتتتی SPFهای واکستتینه نشتتد  مرغهای تخمنرخ هچ جنین

سویه اینترمدیت ویروس بحدت ستثناء گروهی که با  رتیب ت)به LIBDیماری بورس عفونی های متفاوت را دریافت نمودند، به ا

شت. در   6/80و  70 شتند. هیچ تفاوت معناداری هم حتی در وزن یک روزگی وجود ندا ضحی در نرخ هچ ندا درصد(  تفاوت وا

تفاوت حدت سه سویه واکسینال، غیر یکنواختی شاخص بورس به وزن بدن و  از های گوشتی، بیشترین تظاهرات ناشیجوجه

موجب ایجاد ضتتایعه  IBDV 2517نگر این حقیقت استتت که ویروس ا(. این مهم نمای1استتکوربندی هیستتتولوژی بود )جدول 

 2های چالش در هفته که پس ازرغم این حقیقت، زمانی(. علی2ها شد )جدول برگشت ناپذیر شدید به بورس فابرسیوس پرند 

سکور بافت5تا  سیوس پرند، ا سی بورس فابر شد  با تلقیح داخل تخمهایی که از جنینشنا سویههای ایمن  های مختلف مرغ 

IBDVشدند، این یافته ب سه  شد  ولی تحت چالش قرار گرفته( مقای سویه ه، با گرو  کنترل )گرو  ایمن ن ست آمد که هرچه  د

 IBD، به همان نستتبت استتکور ناشتتی از چالش با ویروس پر حدت باشتتد ترمرغی پرحدتقیح داخل تخممورد استتتفاد  برای تل

(. از 3ترین نتایج را داشتتت )جدول مطلوب IBDV 2512. بر همین استتاس، گرو  ایمن شتتد  با ستتویه متاثر خواهد شتتدکمتر 

ایمن شد  بودند، متوسط  IBDV 2512، گروهی که با تلقیح داخل تخم مرغ سویه IBDطرفی دیگر، متعاقب چالش با ویروس 

سنین وزن شتری در  شتند، این تغییر معنادار به ویژ  از هفته چهارم در گرو  ایمن  5یا  4، 3گیری روزانه معنادار بی هفتگی دا

 (.1بیشتر مشهود بود )نمودار   ،نشد  تحت چالش

مشاهد  شد  صورت تلقیح داخل تخم مرغههای واکسینه با سه سویه بهای گوشتی گرو جوجهها در مقایسه برخی شاخصدر 

های واکستتن، که استتکورهای بافت شتتناستتی با افزایش حدت ویروسکاهش پیدا کرد  در حالی وزن بورس به بدنکه شتتاخص 

هایی که دارای مین زمان، گوشتتتیافزایش پیدا کرد  بود )این مهم بیشتتتر در ستتویه اینترمدیت پالس مشتتاهد  شتتد(. در ه

از هفته چهارم زندگی به بعد آنتی بادی فعال تولید  IBDV 2512گرو  واکسینه شد  با سویه مادری بودند، تنها در بادی آنتی

 (. 2نمودند )نمودار 

سیب بورس متعاقب ایمن میزانبا توجه به این یافته ها، مطالعه  سطه تلقیح داخل تخم مرغ هسازی بآ ضعف تواند که میوا با 

سزایی برخوردار بودایمنی همرا   شد، از اهمیت ب سایر مطالعات با شتی SPFهای  دو گرو  پرند ، مرتبط. با توجه به  هچ  و گو

شد  بشد  از جنین سویه ههای ایمن  سطه تلقیح داخل تخم مرغ با  سن نیوککه  IBDV 2512وا سل در یک روزگی با واک ا

بشتتدت و در جوجه های گوشتتتی کمی کاهش پیدا کرد  بود.  SPFدر پرند  های هفته ستتوم  HIواکستتینه شتتد  بودند، تیتر 

هایی که با ستتتویه درصتتتد( بود. فقط پرند  100رغم این حقیقت، در مطالعات متعددی میزان محافظت فوق العاد  باال )علی

IBDV 2512  ،های در جوجه %8/81دارای ستتطح محافظت کمتر بودند: واکستتینه شتتد  بودندSPF های در جوجه %5/95و

 نیاز ما مطابقت دارد. دگوشتی، که با کارایی مور
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 مرغسازی از را  تلقیح داخل تخم: ارزیابی ایمنیت پس از ایمن1جدول 

 

 مرغبا روش تلقیح داخل تخم IBDVهای گوشتی ایمن شد  با سویه مختلف های جنین: برخی ویژگی2جدول 

 

تواند در مواقع استفاد  از واکسن با بادی مادری به میزان زیادی در یک گله متفاوت است، این مهم مینتیکه سطوح آاز آنجائی

بادی اختصاصی و آنتی IBDVایجاد نماید. بنابراین، واکسن کمپلکس از ترکیب سویه اینترمدیت پالس مخاطراتی را حدت باال 

 تولید شد  بر علیه آن ساخته شد  است. 

-واکیسنه شد  علیه بیماری بورس عفونی به روش تلقیح داخل تخم یها: امتیازبندی ضایعات هیستولوژیک گوشتی3جدول 

 مرغ
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های : وزن گیری گوشتتتی1نمودار  

واکسینه شد  به روش تلقیح داخل 

یه تخم با ستتتو های مختلف مرغ 

بیمتاری بورس عفونی و واکستتتن 

های گرو  کنترل در هفته گوشتتتی

 هفتگی( 5تا  3بعد از چالش )سن 

 

های کنترل از مرغ با واکستتن کمپلکس و گرو ایمن شتتد  به روش تلقیح داخل تخم SPFهای تفاوت متمایزی بین گرو  جنین

آن هم با انحراف معیار  ،دن فقط یک گرم بوددرصد( مشاهد  نشد. تفاوت در متوسط وزن ب 90و  7/97نظر نرخ هچ )به ترتیب 

 برای هر دو شاخص.  (91/3-32/4) خیلی پائین

دهد که سازی و چالش با ویروس حاد نشان میهای پس از ایمناسکور پائین ضایعات هیستولوژیک بورس فابرسیوس در هفته

سن کمپلکس می ستفاد  از واک ضایعات هیتنها ا شخصستواند منجر به  ضایعات در هفته تولوژی م های بعدی خیلی شود و 

شدت افزایش پیدا کرد  بود  6و  4های تر خواهد بود. پس از چالش در هفتهمالیم سکور به  سه زمان پیش از چالش، ا در مقای

 (.3)نمودار 

سن در داخل یک گله، پرند  شدن ویروس واک شد  با پرند  SPFهای در مطالعات مرتبط با پخش  یک روز   SPFهای مخلوط 

شد  به روش تلقیح داخل تخم سینه  سن واک سترش  ایمنی رهفتگی دارای تیت 2مرغی در  شانگر قابلیت گ بودند که این مهم ن

سن کمپلکس می ضر در واک سن ویروس حا شد. در  شد  از جنینروزگی، جوجه 7با شد  به روش  SPFهای های هچ  ایمن 

در بر اساس دُز ویروس درصد مثبت بودن سرمی را  30تا  6( میزان 1.810-2.3) زهای متفاوت ویروسمرغ با دُتلقیح داخل تخم

ست  شان دادند، اما در  VNت سرم 14ن شتند و تیتر آروزگی تمامی  ستگی به دُنتیها نتایج مثبت دا شت بادی واب ز ویروس ندا

(1:870-1:640.) 

فارم، پس از کاهش  مستتتقر در واکستتن کمپلکس در هچریمرغی ستتیله تلقیح داخل تخموهستتازی بهای پس از ایمندر هفته

سوم به عددی بیش از س عفونی جوجهرعلیه بیماری بو VNمیزان تیتر  ،بادی مادریسطوح آنتی شتی در هفته  در  9های گو

2log سید. میزان ایمینت ب ست آهر شید سویه اینترمدیت پالس ) از مد  با ایمنیت نا سن  ستفاد  واک در ( L-CEVAC IBDا

نمود. پس از ایجاد چالش با سویه بسیار پرحدت ویروس بیماری بورس عفونی برای آب آشامیدنی برابری می قهفته دوم از طری

گیری مربوط به گرو  واکسینه مرغی و روش آب آشامیدنی، بیشترین رکورد وزنگرو  واکسینه شد  به روش تلقیح داخل تخم
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شامیدنی، کمی پائینمیزان وزن مرغ بود.با روش تلقیح داخل تخمشد   شد  در هفته دوم با روش آب آ تر گیری در گرو  ایمن 

 (.4تر بود )نمودار بود و این شاخص برای گرو  واکسینه نشد  )کنترل( بسیار پائین

 

 حدت مختلف ویروسی های دارایسویهمرغ با تی واکسینه با روش تلیقح داخل تخمشوهای گ: پاسخ ایمنی جنین2نمودار 

 

 

ایمن  SPFهای های چالش شد  و چالش نشد  هچ شد  از جنین: اسکوربندی هفتگی ضایعات بورس فابرسیوس گرو 3نمودار 

 با روش تلقیح درون تخم مرغ IBDشد  با واکسن کمپلکس 
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 VNتغییرات تیتر -: کارآزمایی بالینی4نمودار 

روزانه گیری پس از واکسیناسیون و متوسط وزن

 6و  5، 4های بعد از ایجاد چالش در هفته

 

 

 

سن  SPFهای ها از جنینپس از اینکه جوجه شد  با واک سن صورت تلقیح داخل تخمهس بکمپلکایمن   Vitapestمرغ با واک

شدند، تیتر  سینه  سن  IBDبادی بر علیه آنتی VNدر یک روزگی واک سط واک شد  تو سینه  در برخی موارد حتی از گرو  واک

IBD Complex علیه  سطح محافظت بر 5و  3های هم باالتر بود و در هفتهIBD ،100  (.5درصد بود )نمودار 

 

بیمتتاری  VN: محتتافظتتت و تیتر 5نمودار 

گرو  کنترل  SPFهای بورس عفونی در پرند 

 IBDهای ایمن شتتتد  با واکستتتن و پرند 

Complex مرغی به روش تلقیح داخل تخم

 در یک روزگی Vitapestو واکسینه توسط 

شد  به روش تلقیح داخل تخمدر جوجه شتی ایمن  سن  5و  3های مرغ در هفتههای گو سازی با واک  Vitapestپس از ایمن 

و  ایمن شتتد  دارای و گر بود IBDهای واکستتینه نشتتد  بر علیه گلهمشتتابه تیتر  هاآن HIتیتر  ،در یک روزگی استتتفاد  شتتد 

 (.6بود )نمودار  5و  3های صدی بر علیه بیماری نیوکاسل در هفتهدر 100محافظت 

 

: اثرات واکستتیناستتیون به روش تلقیح 6نمودار 

مرغی بیماری بورس عفونی بر واکنش داخل تخم

در یک  Vitapestایمنی به واکستتیناستتیون با 

 HIروزگی: محافظت و تیتر 
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سل در پرند  HIتیتیر  شتی SPFهای بیماری نیوکا سن هایو گرو  گو سه با مرغ ته که با روش تلقیح داخل تخمسه هف با  هر 

سن  شد  بودند و واک سن کمپلکس ایمن  سن و واک شد. این  Vitapestسویه واک را در یک روزگی دریافت کرد  بودند، یافت 

یا آنتی بادی اکتسابی بواسطه واکسن کمپلکس، به  IBDمهم به وضوح نشانگر این موضو  است که آنتی بادی مادری بر علیه 

سن را که با  سیو واک ساپر شان داد  می HIتیتر ناهماهنگ شاخص میزان زیادی اثرات ایمونو د. اگرچه به شود، را کاهش دادنن

 (. 7دهد )نمودار صورت سطوح مختلف محافظت نشان میهمیزان کمتری، این موضو  خود را ب

 

ند  بر 7نمودار  ظت کن حاف یانگین و م : تیتر م

روزگی در  21علیه بیماری نیوکاستتل در ستتن 

با روش تلقیح گرو  های مختلف ایمن شتتتتد  

خل تخم یهدا با ستتتو و  IBDهای مختلف مرغ 

در یک  Vitapestواکستتینه شتتد  با واکستتن 

 روزگی

 

 نتیجه گیری

سه سویهمطالعه مقای سن ای بر روی  سن کمپلکس هم در پرند  IBDهای مختلف ویروس واک ستفاد  در واک و  SPFهای مورد ا

مستقیمی با حدت دهد که آسیب ایجاد شد  در بورس فابرسیوس ارتباط بادی مادری نشان میدارای آنتی یهاهم در  گوشتی

ترین نتایج پس از استفاد  از های گوشتی شدید بود، و مطلوبها به مراتب نسبت به جنین SPFسویه ویروس دارد. آسیب در 

سن ستولوژیک متمایزههای کمپلکس بواک ضایعات هی ستنددر ماهیت موقتی  ،دست آمد. این  سیب دید  ب ه صورت ه)بورس آ

ها و پس از استتتفاد  از واکستتن کمپلکس ترمیم بافتی نستتبت واکستتیناستتیون حال در گوشتتتینرمال باز خواهدگشتتت(  با این

سال  SPFهای جنین سط ایوان و همکاران در  ست. این نرخ ترمیم بورس نیز تو سریعتر ا ست   2000به مراتب  شد  ا ستند  م

بورس  Bهای مرغی، تخلیه لنفوستتیتواکستتینه شتتد  با روش تلقیح داخل تخم SPFهای دهد که پرند این تحقیق نشتتان می

سیوس از  شرو  می 7فابر ست که در جوجه  شودروز پس از هچ  سن این در حالی شتی این واقعه دیرتر یعنی از   35های گو

پس از گذشت   کشدروز طول می 11ها روز و در گوشتی 4تا  SPF 3ای هافتد. ترمیم بورس در جوجهروزگی به بعد اتفاق می

دریافتند که سرعت  1999شود.  کیم و همکاران در سال در بورس فابرسیوس تجدید می Bهای جمعیت لنفوسیت ،زمان نای

ستگی دارد و پس از ترمیم تولید آنتی سن ب شد. ه بیماری نبادی بر علیترمیم بورس به حدت ویروس واک سل آغاز خواهد  یوکا

ستفاد  در واکسن کمپلکس در محافظت بر علیه اثرات ایمنوساپرسیو نتی بادی مادری و نقش آنتی بادی مورد اگر چه نقش آ ا

بادی صورت آزاد یافت خواهد شد. آنتیهروز بعد از تلقیح ب 5العه نشد  است، ویروس واکسن پس از بی مطناشی از واکسن بخو
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 ،پس از استتتفاد  از واکستتندهد. در نتیجه ن را کاهش میکند و فقط حدت آموجود در کمپلکس ایمنی، ویروس را خنثی نمی

 کند. با شدت کمتری بروز می Bهای کاهش لنفوسیت

سیون  سینا مرغی بر علیه بیماری بورس تخم لروش تلقیح داخ با ی کهSPFهای برای جوجه Vitapestسه هفته پس از واک

ین نیابد. همچیی کاهش مینیوکاسل قابل شناسا HI، تیتر IBDعفونی واکسینه شدند، با نسبت عکس حدت ویروس واکسینال 

سیون با روش تلقیح داخل تخم در اثراتاین  سینا شد. مرغی جنینواک شاهد  ن شتی م هفته  3مهمترین یافته عنوان بههای گو

سیون در یک روزگی با  سینا شد  با روش پرند توان بیان نمود که می Vitapestپس از واک سینه  شد  از گرو  واک های هچ 

خوبی نشتتان داد  هم کاهش پیدا نکرد. این حتی به SPFحتی در گرو   HIتلقیح داخل تخم مرغی با واکستتن کمپلکس، تیتر 

ست که کاهش در تیتر  سل همرا   HIشد  ا شار  فوق با کاهش کفایت ایمنی در ایجاد محافظت بر علیه بیماری نیوکا مورد ا

بر ستتیستتتم ایمنی همورال همخوانی دارد.  IBDVاستتت. این یافته با نتایج محقیقین دیگر در ارتباط اثرات انحصتتاری  نبود 

به خوبی در دسترس نیست  با این حال در مطالعات حاضر، ایمنی سلولی یا به  Tهای تاکنون مکانسیم مهار عملکرد لنفوسیت

 هم نتایج مشابهی را گزارش نمود  است. 1979د. ژیامبرون در سال میزان جزئی کاهش پیدا کرد و یا اصال متاثر نش

اثرات حدت بیشتتتر ویروس با پاستتخ ایمنی نتایج مطالعات پیشتتین در ارتباط با  ند،ااین مقاله منتشتتر شتتد گزارشتتاتی که در 

صورت هکه ب IBDV 2512کند. از سه سویه مقایسه شد ، سویه اینترمدیت پالس و اثرات ایمنوساپرسیو را تصدیق می شدیدتر

بادی فعال را القا نماید. بادی مادری، تولید آنتینتی، توانست پس از افول آتلقیح داخلی تخم مرغی مورد استفاد  قرار گرفته بود

سویه شد  از این  سن کمپلکس تهیه  مرغی و یا تلقیح صورت تلقیح داخل تخمهاگر ب ،سایر محققین همچنین دریافتند که واک

شتر شود، کارایی بی ستفاد   ساس مطالعات  یزیرجلدی در یک روزگی ا شامیدنی دارد. بر ا ستفاد  از طریق آب آ سه با ا در مقای

سویه  ستفاد  از آبه  IBDV 2512ما، اثرات ایمونوساپرسیو موقتی ایجاد شد  توسط  همولوگ  بادینتیمیزان قابل توجهی با ا

ضایعات بافت ست. در حقیقت  سویه کاهش پیدا کرد  ا شد  به این  ضافه  سایی ا شنا سی قابل  سیوس برای  درشنا بورس فابر

 دارد. حضورمدت خیلی محدودی پس از استفاد  از واکسن کمپلکس 
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داخل تخم  لقیحسیوس پس از واکسیناسیون به شیوه تترمیم عملکردی بورس فابر 13

  علیه بیماری بورس عفونی

 
 

Ivan J. 2001. Veterinary Immunology and Immunopathology 

 

 پرندگان

 .Ross 308 گوشتی تجاری  و SPFدار های نطفهتخم مرغ

 

 واکسیناسیون

، صورت دستیبا روش تلقیح داخل تخم مرغ به Cevac Transmune®روزگی با استفاد  از واکسن  18 سن ها درجنین

 واکسینه شدند. 

 ها:طراحی گرو 

   کنترلهای : نمونه1گرو SPF  واکسینه نشد 

   های : تخم مرغ2گروSPF  واکسینه شد 

   های تجاری واکسینه شد : تخم مرغ3گرو 

های اخذ شد  با نمونهسیوس : بورس فابربرداری شدندنمونهجوجه در فواصل زمانی منظم قطعه  5تا  3برداری: نمونهاحی طر

 .بررسی شدند Northen Blotایمنوهیستوشیمی و آنالیز های روش

 

 سالم از نظر کارکردی  Bهای نشانگرهای لنفوسیت

  بیان ژن لکتینchB1های هند  لنفوسیتد: نشانB فعال بورس 

 ساختاری بیان کربوهیدارت LewisX (LeX) های دسته از لنفوسیت دهند  آن: نشاندر سطح سلولB باشد بورس می

 .سیون ژنی دارندهیپرکانورکه 
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 نتایج

 SPFهای واکسینه نشده SPFهای تجاری واکسینهگوشتی های واکسینه شده 

ChB1  شناسایی مداوم ازED18  تاD40 
  D27تا  D6کاهش بیان بین 

 D35نراسیون توسط ریژ

  D27تا  D33کاهش بیان بین 

 D47اسیون توسط ریژنر

LeX 

پیک گرفته   D1و  ED20کم  بین  ED16در 

، D37، کم در D7کاهش مداوم: متوسط در 

 D50یافت نشد  در 

  D37و  D7کاهش بیان 

 D41بازیابی در 
  بازیابی در D37کاهش بیان در 

D50 

 =روز جنینیED=روز  Dتوضیح: 

های مشاهد  شد  ممکن است وجود ندارد. برخی از تفاوتدر این مطالعه نکته: هیچ گرو  مرغ گوشتی تجاری غیرواکسینه 
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 چکیده

های جهت متنو  ساختن ژن Bهای سیوس در طیور، فراهم آوردن یک محیط ضروری برای لنفوسیتنقش اولیه بورس فابر

ستفاد  از ا( با IBDبیماری بورس عفونی )باشد. واکسیناسیون ، مییژن هیپرکانورسینایمنوگلوبین از طریق مسئول تولید 

را با  B هایفوسیتلنهای بورسی را موقتاً تخلیه کرد  و توسعه عادی تواند فولیکولهای واکسن با حدت نسبتاً باال میسویه

شان دهد فتن شواهدی که ناشد. برای یابمی B-Cellشناسی اختالل مواجه کند که معموالً متعاقب با تکثیر و بازسازی بافت

نشان داد  را آنالیز کردیم که chB1دهد، ما بیان ژن بافتی رخ می رژنراسیون در کنارسیوس ترمیم کارکردی بورس فابر

ن . ایدر سطح سلول هم بررسی شد xLewisکربوهیدرات ساختاری بورسی فعال هستند و همچنین بیان  Bهای لنفوسیت

 تلقیحن به شیو  . واکسیناسیوهیپرکانورسیون ژنی داشتندبورسی بود که  Bهای دسته از لنفوسیتدهند  آننشان کربوهیدرات

 هایپرند بورس در هر دو گرو  تخریب گذرا  موجب Cevac Transmune®با یک واکسن کمپلکس ایمنی  مرغیداخل تخم

ت و مدت شدها شامل زمان آغاز تخریب و شد. تفاوت در این گرو  SPFهای و پرند مادری بادی آنتیگوشتی تحت حفاظت 

دهد ه نشان میظاهر گردید ک xLewisو  1chBبافت همرا  با بیان  رژنراسیونپس از مرحله تخلیه، عالئم  اثرات تخریبی بود.

یه مؤثر نفوئید اوللیک اندام صورت دوبار  توانست به سیوسبودند. در نتیجه، بورس فابراز لحاظ کارکردی فعال  Bهای لنفوسیت

 آورد. را فراهم  B هایعمل نماید و محیط مناسب برای رشد و توسعه لنفوسیت

 

 مقدمه

                                                           
3 3 Veterinary Immunology and Immunophatology; 79 (2001) 235-248. 
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، اتصال انعطاف 34ژن های ایمونوگلوبین مرغ وجود دارد: هیپرکانورسیونسه مکانیسم سوماتیک برای متنو  ساختن ژرم الین ژن

-17 در سن حدوداً  باشد،می هاپرند  در  Igولد اصلی تنو  هیپرکانورسیون ژن که م .ای سوماتیکهای نقطهو جهش V-Jپذیر 

. دهدرخ میسیوس ی نابالغ به بورس فابرهاسلB اجدادمهاجرت پس از شود  این واقعهآغاز می پس از انکوباسیون گیروز 15

فراهم  راین ایمونوگلوبکنند  ژن تولیددر بازآرایی  دارای هایسلBکثیر یک محیط ضروری برای انتخاب و ت فابرسیوس بورس

های به مناطق متغیر نوترکیب ژن Vاز مناطق شبه  DNAهایی از توالی ، بلوکهیپرکانورسیون ژنطی فرآیند  در د.آورمی

در  آمدبالغی است که برای تشکیل یک سیستم ایمنی هومورال کارهای سلBیابند که نتیجه آن، تولید نوگلوبین انتقال میوایم

نوگلوبینی متنو  شرو  به وهای ایممرا  گیرند هبهها سلBاین  مرغ،در زمان خروج جوجه از تخم. باشندپرند  بالغ، مناسب می

تا زمان بلوغ جنسی ادامه پیدا هیپرکانورسیون حال، فرآیند نمایند، با اینهای لنفوئیدی ثانویه میترک بورس و تجمع در اندام

های پاسخ دهند  و نبود کلون Igهای باعث سرکوب ایمنی در اثر کاهش تنو  گیرند  ی،قدان این فرآیند تبدیلآسیب یا ف کند.می

Bگردد.های لنفوئید پیرامونی میدر بافتا هسل 

سیب به آبیماری سبب در فاز حاد  تواندخوبی شناخته شد  است که میه( یک پاتوژن بIBDVویروس بیماری بورس عفونی )

اپذیر متغیر باشد. نهای ویروس از ناپایدار تا برگشتزایی سویهتواند بسته به بیماریهای بورسی میشدت آسیب گردد.  بورس

ی ل کارکرد ایمنسیوس به اثبات رسید  و ترمیم جزئی یا کامیر است، بازسازی بافتی بورس فابرپذدر مواردی که آسیب برگشت

بورس های سلBمورد ترمیم کارکردی فعالیت  این وجود، هیچگونه شواهد مستقیمی دربا . هومورال نیز نشان داد  شد  است

و  IBDVکسن پذیر بورس با استفاد  از یک وا. هدف ما ساخت مدلی دربار  آسیب برگشتوجود نداردپس از بازسازی بافتی 

. ما از دو ندشوتکثیر میس فابرسیوس پس از بازسازی بورباشد که می Bهای دسته از لنفوسیتبررسی یکپارچگی کارکرد آن

س، بیان بورس فابرسیوو فعال سالم  Bهای مشخص شد  بود در لنفوسیت پیش از این نشانگر متفاوت استفاد  کردیم که

 شوند.می

ها ، که هردوی آنشودرونویسی می DT40نابالغ  هایسلBالین بورس و در  هایسلBصورت انتخابی در هب chB1ژن لکتین 

های در سایر بافت chB1های باشند. رونوشتهیپرکانورسیون ژن میخود از طریق  Igهای سازی گیرند دارای توانایی متنو 

های مولکول 35قابل تشخیص نبودند. اتصال متقابلها سلB هاییا سایر الین ماکروفاژالین ، سلT الینبالغ، در طحال جنینی و در

گردند. نقش واقعی مولکول می DT40 یسلول الین و های بورس سلBشد  و باعث آپوپتوز پرولیفراسیون مانع  chB1لکتین 

1chB  در رشد و توسعهB1دهد که رونویسی نشان می 36واضح نیست اما الگوی انتخابی بیانها سلchB تواند نشانگر می

کند. اگر باشند را بیان میژن می هیپرکانورسیونرا که تحت های بورس سلBدسته از ای باشد که وضعیت کارکردی آنساد 

پس از ها سلBهای شاهد مشابه باشند، فعالیت مشابه های بورسی بازسازی شد  از لحاظ بافتی و نمونهسطوح بیان در نمونه

دهند  دیم که نشان( را نیز آنالیز کرxeL) xLewis کربوهیدرات ساختاریتوان انتظار داشت. ما همچنین الگوی بیان ترمیم را می

و وضعیت  37بستگی بین فنوتیپ گلیکوزیالسیونهم. ژن قرار دارند باشد که تحت هیپرکانورسیونمی Bهای لنفوسیت

. نشان دادندتوالی تبدیل ژنی شد  را  ،مثبت xLe یهاسلB  %80زیرا تقریباً  باشد یاست اما مطلق نم زیاد، هیپرکانورسیون ژن

طور مستقیم تحت تأثیر ه، بهیپرکانورسیون ژندر فرآیند  شخص نیست و احتماالً این نشانگرنیز م xLeنقش واقعی مولکول 

 باشند.نمی

                                                           
3 4 Gene hyperconversion 
3 5 Cross-linkage 
3 6 Selective pattern of expression 
3 7 glycosylation 
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ولیه مؤثر پس از صورت یک اندام لنفوئیدی اهتواند بسیوس میپرسش پرداختیم که آیا بورس فابر در این مطالعه، ما به این

فرآیند ترمیم بین  گونه اختالفی درمسئله را نیز بررسی کردیم که آیا هیچ ، عمل کند یا خیر. ما همچنین اینیبازسازی بافت

و الگوی بیان  chB1های گوشتی تحت حفاظت مادری وجود دارد یا خیر. ما در اینجا آنالیز رونویسی ژن و پرند  SPFهای پرند 

یب بورسی )که قبالً عامل آس IBDVمنی های واکسینه شد  با واکسن کمپلکس ایپرند را در  xLewis یساختار کربوهیدرات

 نماییم. گزارش می یا غیرواکسینه شد(ناپایدار شناخته می

 مواد و روش ها

 یوانات آزمایشگاهیح

-ROSSمرغ گوشتی )مریکا( و تخمسانرایز، ایاالت متحد  آمزار   سانرایز،  SPF) ی خاوزاهای عاری از عوامل بیماریتخم مرغ

د. یه شدنته IBDVگوشتی واکسینه شد  درمقابل  مادر هایهای گوشتی از مرغقرار گرفتند. تخم مرغ( مورد استفاد  308

. طبق طرح های جداگانه قرار داد  شد  و طبق مقررات محلی رفا  حیوانات، نگهداری شدنددر محفظه هچها پس از جوجه

ها قرار داد  وجهآزاد در اختیار ج صورته. آب و غذا بشدندبه روش انسانی کشته جنین یا جوجه در هر روز  5الی  3آزمایش 

 شد.

 و پروتکل واکسیناسیون IBDVواکسن 

واکسینه در روز هجدهم انکوباسیون مطابق با یک پروتکل استاندارد،  مرغداخل تخم صورت دستی و به شیو  تلقیحهها بجنین

به زیر  18متری گیج سانتی 3سوزن با استفاد  از و  یجاد شدمرغ اپهن تخمطور خالصه، یک حفر  کوچک در انتهای ه. بشدند

شرکت فیالکسیا، -CEVAترانسمیون سوا،  IBD. یک واکسن کمپلکس ایمنی )واکسن غشا اتاقک هوائی جنین تلقیح انجام شد

( و سرم IBDV 2512بوداپست( مورد استفاد  قرار گرفت که حاوی یک سویه ویروس بیماری بورس عفونی با حدت نسبتاً باال )

 ( بود.38ز عفونی جنین)متوسط دُ 50EID2.010ز از واکسن حاوی ویروس ( بود. یک دBDAُ) IBDVهیپرایمن ضد 

عنوان شاهد مورد استفاد  هواکسینه نشد  ب SPFهای ،جوجه1سه گرو  جوجه در آزمایش مورد استفاد  قرار گرفتند. در گرو  

و  36، 29، 16، 7، 4، 1جنینی و سپس در روزهای   19و  18، 17، 15قرار گرفتند. سه تا پنج جنین و یا جوجه در روزهای 

( به IBDV-BDA) IBDVواکسن کمپلکس ایمنی  SPFهای ، به جنین2شدند. در گرو   صورت انسانی کشتهبه، هچپس از  40

، 21، 16و پس از آن، در روزهای  هچهفته پس از  1جوجه در طول  5الی  3، تزریق شد و روزانه مرغیداخل تخم لقیحشیو  ت

-IBDVهای مرغ گوشتی تحت تزریق واکسن ، جنین3. گرو  صورت انسانی کشته شدندبه، 44و  41، 37، 35، 30، 27، 24

BDA  هچپس از  50و  47، 44، 40، 36، 33، 30، 26، 20 ،13، 9، 5جوجه در روزهای  5الی  3در داخل تخم قرار گرفتند و ،

سیوس در نیتروژن مایع منجمد گردید و برای ایمنوهیستوشیمی و آنالیز . در هر مورد، بورس فابرصورت انسانی کشته شدندبه

Northen blot 20℃در دمای آزمایش جدا شد و تا زمان  ، سرمهای خوننگهداری شد. از نمونه -70℃، در دمای-، 

 نگهداری شد. 

 DIGبا برچسب  chB1آماد  سازی کاوشگر  

                                                           
3 8 Mean embryo infective dose 
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، TRIZOL (Gibco-BRLبا استفاد  از معرف  RNA ( برای جداسازیED17روز  ) SPF 17سیوس یک جنین بورس فابراز 

  cDNAسازی و طبق پروتکل ارائه شد  توسط کارخانه سازند ، آماد استفاد  ( MD، گیترزبورگ، Life techologiesشرکت 

 Life، شرکت II  Superscript(Gibco-BRLبا استفاد  از پرایمرهای ترانسکریپتاز معکوس  cDNAانجام شد. پس از سنتز 

technologies ،گیترزبورگ ،MDو اولیگو )-dT یک قطعه ،bp876  از ژنchB1  پرایمرهای اولیگو با استفاد  ازB1 :5′-

ACGCGCAACCCCGTAAT-3′  ( و اولیگو 1377-1813)موقعیتB2 :5′-GGCAGGTGGGAGGCAGA-3′  موقعیت(

 دسترسی انتخاب شدند )بانک ژن، شمار  chB1های توالی منتشر شد  ژن این پرایمرها براساس داد   شدکثیر ( ت518-501

U22014 .)PCR  ثانیه ای در  30برنامه  چرخه از 35دقیقه، پس از آن  2بمدت  94℃بشرح زیر انجام گرفت: ذوب اولیه در

دقیقه، واکنش  4مدت هب 72℃. آخرین مرحله طویل شدن در 72℃دقیقه در  1مدت هو ب 60℃ثانیه در دمای   30، 94℃

PCR قطعات را تکمیل نمود. براساس انداز  مورد انتظار DNA ،توسط ستون سوپلکو )دست آمد  محصول بهSUPELCO ،

 DNA®و توسط سیستم توالی چرخه  شد کلون  T-pGEM وکتوریک  و توسط امریکا( تصفیه شد، ایاالت متحد  PAبالفونته، 

 .ابی شد(، در آزمایشگا  ما توالی یWI)شرکت پرومگا، مادیسون، 

 PCRدر یک واکنش خطی  DIGبا برچسب  chB1 پروب اختصاصیشد  برای سنتز یک  کثیرت chB1نانوگرم از قطعه  200

 dGTP ،μM 130و  dATP ،dCTPاز هریک از  μM 200کار گرفته شدند. این واکنش حاوی ه، بB1ایمر با استفاد  از پرفقط 

)شرکت ماشین آالت بوهرینگر، آلمان( برای ساخت یک واکنشگر حساس با نسبت  FIG-11-dUTPاز  μM 70و  dTTPاز 

1:2 DIG-11-dUTP:dTTP  بود. شرایطPCR  :55℃ثانیه،  20بمدت  94℃دقیقه   2بمدت  94℃خطی عبارت بود از 

 دقیقه. 4بمدت  72℃چرخه:  25ثانیه،  90بمدت  72℃ثانیه،  30بمدت 

 Northern blotو هیبریداسیون  RNAجداسازی کل 

RNA معرف های بورس با استفاد  از از نمونهTRIZOL (Gibco-BRL شرکت ،Life technologies ،گیترزبورگ ،MD )

گار دناتور  شد  از طریق یک ژل آ RNAهای از نمونهمیکروگرم  10طبق پروتکل ارائه شد  توسط کارخانه سازند ، جدا گردید. 

 +Hybond-Nی و به یک غشاء نایلون شدالکتروفورز  MOPS 10 × موالر بافر 02/0ید و بافر ئموالر فرمالد 35/0حاوی  2/1%

لکتروفورز قرار ادرمعرض  1موجود در گرو   RNAهای انیا( انتقال داد  شد. تک تک نمونه)پالستیک بین المللی آمرشام، بریت

 10 شدند.خلوط م هم با آوری شد  بودند،جمع از بورسی که در همان روز هایهای نمونهRNA ،3و  2های داد  شدند. در گرو 

 .الکتروفورز شد RNAمیکروگرم از 

 Denhardt، 4/7برابر  SSPE  ×5 pH، %50 فرمامیددر مخلوط هیبریداسیون ) 39هالکههیبریداسیون، -ساعت پس از پیش 1

 ×5 ،μg/ml 100  ،1/0اسپرم ماهی سالمون% w/v SDS حاوی کاوشگر برچسب زد  شد )-DIG  در طول  42℃در دمای

برای در دمای اتاق،  SDS 1/0%، بافر دو ایکس SSCدقیقه در 20مرتبه و هر بار  3شدند. غشاهای حاوی نمونه ها شب، انکوبه 

، شسته شدند. 60℃در  یک دهم درصد SDS، بافر ایکس SCC  5/0دقیقه در  20مدت رای و ب 42℃دقیقه در  20مدت 

 ، آلمان( شناسایی شد.   GmbH)شرکت ماشین آالت بوهرینگر  DIGبا استفاد  از کیت تشخیص اسید نوکلئیک  chB1کاوشگر 

 تست خنثی سازی ویروس

                                                           
3 9 blots 
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طور هب .بق پروتکل استاندارد، انجام گرفتط 40ثابت-ویروس-متغیر-بادی( با استفاد  از روش آنتیVNسازی ویروس )خنثی تست

میکرولیتر محیط کشت در دمای  50از ویروس در  50TCID 200میکرولیتر سرم از یک مجموعه دوبار رقیق شد  با  50خالصه، 

 مرغ جنیناولیه میکرولیتر از سوسپانسیون سلول فیبروبالست  100ساعت، انکوبه شد. پس از انکوباسیون،  1مدت هب 37℃

(CEF تنظیم شد  با )های روز کشت داد  شد. اثر سیتوپاتیک بر سلول 5مدت هاضافه گردید و ب لیترسلول در هر میلی 5/2×  510

CEF بادی علیه . تیترهای آنتی شدصورت روزانه ثبت هبIBDV طور کامل هصورت متقابل با آخرین ترقیق سرم که ویروس را بهب

 نمونه سرم جوجه، محاسبه شدند. 5تا  3بادی از خنثی نمود  است، بیان شدند. میانگین هندسی تیترهای آنتی

 یمنوهیستوشیمیا

مجاورت هوا خشک شدند. قطعات کرایوستات توسط میکرومتر در استون قرار داد  شد  و در  10قطعات کرایوستات با ضخامت 

 41قطعات، پس از آبدهی مجدد در نمک بافر شد  با فسفات دولبکو. ایمنوهیستوشیمی رنگ آمیزی شدند های استانداردتکنیک

(PBSبا آنتی ،)وبادی های م( نوکلونالmAb علیه )Bu-1b (mAb 11G2)  سلول  مخصووB  علیه بادی مونوکلونال آنتیو
xewisL (3-60HL-mAb DU ،شرکت مواد شیمیایی سیگما، سنت لوئیس  MOانکوبه شدند. آنتی )بادی ، ایاالت متحد  امریکا

 -)آزمایشگا  های وکتور، بورلینگام، کانادا( بود و از آنجا به بعد، کمپلکس آویدین 42بر علیه موشاسب لیت بیوتی IgGثانویه یک 

های چسبید  ، آزمایشگا  های وکتور، بورلینگام، کانادا( مورد استفاد  قرار گرفت. مکانABC)کیت الیت  43پروکسیداز -بیوتین

 کلرونفتول مشخص شدند.-4های اولیه با استفاد  از بادیآنتی

 نتایج

 chB1جداسازی یک قطعه 

ک قطعه یطراحی شد  و  chB1 اختصاصی( دو پرایمر 1997)گوئیتسوکا و همکاران،  chB1براساس توالی منتشر شد  از ژن 

chB1  با طولpb876 شد که نشان داد که  ، تائیدبا موفقیت کلون شد. نتایج مطالعه ما توسط آنالیز توالیDNA شد  با  تکثیر

 (.U22014 شمار  دسترسیباشد )بانک ژن، یکسان می chB1توالی 

 (1واکسینه نشد  )گرو   SPFهای پرند در  xLeو کاهش تدریجی بیان  1chBبیان پیوسته 

جنینی  18-19های بورس از روزهای در نمونه Northern blotتوسط هیبریداسیون  bp 1540با طول  chB1های رونوشت

، تنها چند  xLeاختصاصی  mAbمطالعات ایمنوهیستوشیمی با استفاد  از  (.A1پس از هچ، شناسایی شدند )شکل  40تا روز 

دوران  20در روز  xLeکه مثبت بودن شدید جنینی شناسایی کردند درحالی 16ثبت را در روز م xLeهای سلBفولیکول با 

چ، کاهش یافت: تدریج پس از هها بهتوپسطح اپی xLeهای بورس شناسایی شد. بیان جنینی و پس از هچ در هریک از فولیکول

ا تعداد اندکی از ، تنه37در مقاطع تهیه شد  در روز  های هفت روز  مشاهد  گردید،های پرند رنگ متوسطی در اغلب فولیکول

a-دند )شکل غیرقابل تشخیص بو 50مثبت تقریباً در روز  xLeهای مثبت بودند  فولیکول xLeهای سلBها با حاوی فولیکول

f2.) 

                                                           
4 0 Constant-virus-varying-antibody procedure 
4 1 . Dulbecco 

4 2 Biotinylated horse anti mouse IgG 
4 3 Avidin-biotin-peroxidase 
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( و از  Aهای بورس گرو  کنترل )از نمونه Northen blot Hybridisationبا استفاد  از روش  ChB1ژن  mRNA. شناسایی 1تصویر 

RNA  های  پرندSPF ( شد  با روش داخل تخم مرغی شتی )( و گرو  پرند Bتلقیح  ، RNAتکی یا مخلوط  RNAهای  (. نمونهCهای گو

هیبرید شتتدند. میانگین تیتر  DIG-labelled chB1میکرو گرم، در پانل باالئی لود شتتد  و با استتتفاد  از کاوشتتگرهای  -1 ندر هر الی

شتیژئومتریک خنثی کنند  ویروس در گرو  پرند  شد. )د  انداز پرن 5تا  3از  های گو سمت باالئی )(. روزهای نمونهCگیری   Aگیری در ق

 ( درج شد  اند.C(، یا در قسمت پائین )Bو 
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 xLewisژن . بیان آنتی2تصویر

فولیکوالر  Bهای بر لنفوسیت

روز   16های گرو  کنترل پرند 

روز  جنینی  20، (aجنینی)

(b(  یک روز ،)c ،)7 (  روزd ،)

(. fروز  ) 50( و eروز  ) 37

جنینی  16در روز  xLewisبیان 

(a .غیر قابل شناسایی بود ) بیان

 20این ژن در میان روزهای 

روزگی به جنینی تا سن یک 

رسد و بیشترین سطح خود می

( تا d) روزگی 7سپس ما بین 

کاهش  به تدریج (eروزگی ) 37

در  xLewis. بیان کندپیدا می

( غیر قابل fجنینی ) 50روز 

 65شناسایی بود. بزرگنمائی: 

 ایکس.

 

 

 

 

 

 مرغیتلقیح داخل تخمواکسینه شد  به روش  هایپرند در  xLeو  1chBبورسی و کاهش موقتی بیان  سلBتقلیل  

 (2)گرو   مرغداخل تخم واکسینه شد  به روش تلقیح SPFهای پرند 

همانند گرو  شاهد  هچپس از  5-6تا روز  1از روز  Northern blot توسط هیبریداسیون chB1یک الگوی بیان مشابه 

دوبار   35و  27ین روزهای به سختی تشخیص داد  شد. بیان این ژن ب chB1بیان ژن  6شد. از روز  شناسائیواکسینه نشد ، 

 (.B1)شکل  ای به پرند  دیگر متفاوت بود. البته میزان بیان انفردای بود  و از پرند ل تشخیص شدباق
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-Bu  آمیزی واکسینه شد  با روش تلقیح داخل تخم مرغی با استفاد  از رنگ SPFهای های بورس پرند مقاطع سریالی از نمونه. 3تصویر

b1 (a ،c ،e  وgو آنتی ) بادی مونوکلونال اختصاصیxLewis (b ،d ،f  وh) روزگی  7ژن مشابه گرو  کنترل بود. در سن بیان هر دو آنتی

(c  وdفولیکول ) از های بورسیBها تخلیه شدند و بیان سلxLewis  روزگی 37شناسائی نشد. در سن ( مقاطع بورسe  وf)  رژنراسیون

و  g: 41شناسائی نشد. بیان ژن در زمان ترمیم کامل بورس به حداکثر خود رسید )روز  xLewisحال بیان فولیکول را نشان داد اما با این

h :ایکس. 65(. بزرگنمائی 
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-Buواکسینه شد  با روش تلقیح داخل تخم مرغی با استفاد  از رنگ آمیزی   گوشتیهای های بورس پرند . مقاطع سریالی از نمونه4تصویر 

b1 (a ،c ،e  وgو آنتی ) بادی مونوکلونال اختصاصیxLewis (b ،d ،f  وh) .بیان  رنگ آمیزی شدندb1-Bu  و xLewis   مشابه گرو

با ( fو e: 37)روز  xLewisها و بیان غیر قابل ردیابی سلBتخلیه ( بود. dو  cو سن هفت روزگی ) (bو  aکنترل در سن یک روزگی )

و  g: 50را بیان کردند )روز  xLewisژن سطوح متوسطی از آنتی Bهای بود  در این فرآیند لنفوسیت های بورس همرا رژنراسیون فولیکول

h :ایکس. 60(. بزرگنمایی 
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 تصویرنمایند )می را تأیید chB1بندی الگوی بیان ، زمانBu-lbو   Bلنفوسیت  mAbبا استفاد  از  مطالعات ایمنوهیستوشیمی

3a ،c ،e  وgاین مقاطع از نظر تشخیص داد و  های یک روز سیوس جوجهتوان در بورس فابرسالم را میهای (. فولیکول

ها تخلیه شدند، با این از فولیکول مثبت Bu-lbی هاتا روز هفتم، سلول بودند.های  شاهد جوجه آمیزیآمیزی مشابه رنگرنگ

، بازسازی 41. در روز بودسالم از لحاظ ساختاری  متعدد هایفولیکول ترمیم شد  و حاوی بافتی از نظر، بورس 37وجود، در روز 

 بیشتری نشان داد  شد.

گونه در هر فولیکول همانند گرو  شاهد، تشخیص داد  شد. هیچ xLeروز ، رنگ آمیزی قوی  یکهای مقاطع بورس جوجهدر 

Bسل xLe  طور و همین 37ر فولیکول در روز آمیزی غیرقابل تشخیص در همشاهد  نگردید و تقریبا رنگ اولدر هفته مثبتی

 (.hو  3b ،d ،fنیز مشاهد  نگردید )تصویر  41ی در روز رنگ آمیزی قو

 

 (3مرغ )گرو  های گوشتی واکسینه شد  با روش تلقیح داخل تخمغمر

همانند گرو  شاهد واکسینه  هچپس  30تا روز  5از روز  Northern blotتوسط هیبریداسیون chB1الگوی رونوشت مشابهی از 

به سطح  47تشخیص داد  شد که در روز  44 تا 33روز  بین روزهای  11نشد ، مشاهد  گردید. کاهشی جزئی برای یک دور  

 (.1cتصویر عادی خود برگشت )

ستگی نشان دادند بهم chB1 با زمانبندی الگوی بیان  Bu-lb بادی مونوکلونالآنتی مطالعات ایمنوهیستوشیمی با استفاد  از

روز   30روز  و همچنین  7روز ، یک  هایسیوس جوجههای عادی و سالم در بورس فابر(. فولیکولgو  4a ،c ،eتصویر )

ها کاهش یافته و تنها فولیکول مثبت در Bu-lbهای ، اغلب سلول37اند(. تا روز ها در اینجا ارائه نشد شناسایی شدند )داد 

 های بورسی کامالٌولیکول، ف50از روز تهیه شد  بورسی  دند. با این وجود، مقاطعاندکی شناسایی ش مثبت Bu-lbهای سلول

 باشد.های گرو  شاهد میبه با بورسساختار مشا بودند را نشان داد که این مهم نمایانگر Bu-lbهای سرشار از سلولرژنر  که 

مثبت  xLe سلBحاوی هیچگونه  37بورس از روز  شناسایی شد. مقطعروز   7و  1های در بورس جوجه xLeآمیزی متوسط رنگ

 .(hو  4b ،d ،fر یوا)تصآمیزی متوسط قابل مشاهد  بود رنگمجدداً  50نبود اما در روز 

 که بود 7300 (VNسازی ویروس )قابل شناسائی با تست خنثی آنتی بادی مادری  (GMTمیانگین هندسی تیتر )، 5در روز 

ناشی  IBDV اختصاصیبادی ، آنتی(33در روز ) هفته بعد 1(. با این وجود، C1 تصویرکاهش یافت ) 100به  26در روز  این عدد

 افزایش یافت. 4000 تا GMTظاهر گردید و  مرغیبا روش تلقیح داخل تخمواکسیناسیون  از

 بحث

IBDV هایی که پیش جوجه تا حد کمتری سلولی در تواند باعث سرکوب ایمنی هومورال ویک ویروس لفنوتروپیک است که می

طول مدت سرکوب ایمنی و ترمیم پاسخ ایمنی  دهند. گزارشاتی وجود دارد که نشان میاند، بشودهفتگی آلود  شد  3از سن 

و ( رابطه بین آسیب بورسی 1982بستگی دارد. ادواردز و همکاران )هومورال ظاهراً با بازسازی بافتی بورس فابریسیوس هم

های در جوجه Brucella abortusنسبت به ایجاد شد  توسط ویروس بیماری بورس عفونی را سرکوب پاسخ ایمنی هومورال 

SPF  50که ها از نظر سیستم ایمنی بعید بود  بجز در مواردیسالمت کامل جوجهمورد مطالعه قرار دادند و اظهار داشتند که 

های نشان دادند که پاسخ SPFهای ( در مورد جوجه1999م و همکاران )کی ی شود.صورت کامل ترمیم و بازسازدرصد بورس به
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و بازیابی مورفولوژی بورس  شودمتاثر می IBDVهفته اول ابتال به  6( تنها در NDVآنتی بادی به ویروس بیماری نیوکاسل )

های را در مرغ NDVهای ایمنی به کاهش پاسخ( 1979دهد. از طرف دیگر، گیامبرون )بادی رخ میهمزمان با سطوح عادی آنتی

ها نشان . این یافتهرا گزارش نمود که در اوایل زندگی خود بیمار و دچار آسیب بورسی برگشت ناپذیر شد  بودند ایهفته 42بالغ 

ا آسیب بورسی باشد. در این مطالعه، مبادی نرمال، ضروری میی بورس برای  شرو  یک پاسخ آنتیدهند که بازسازی بافتمی

عالو  بر  اثبات نماید دنبال شواهدی بودیم کههایجاد نمود  و ب IBDVناپایدار را با استفاد  از یک واکسن کمپلکس ایمنی علیه 

 دهد.میبورسی نیز رخ   Bهای ترمیم بافتی، بازسازی کارکردی لنفوسیت

 5/4(، حتی در یک مرغ 1Aتصویر دور  آزمایش، مشاهد  نمودیم ) 18-19را از روزهای  chB1در پرندگان شاهد، ما بیان دائم 

است، هرچند  حتمالیا سلB در افتراق chB1. نقش فیزیولوژیکی واقعی مولکول ادامه داشت ها در اینجا ارائه نشد  اند(ما  )داد 

ستگی دارد. رابطه ب، کامالً همهیپرکانورسیون ژنرآیند با ف (بندی و توسعه بافتبا درنظر گرفتن زمان) الگوی بیان این ژن

 Bهای فوسیتدهند  لننشان chB1حال، بیان دائمی ژن کارکردی بین این دو رویداد تاکنون به اثبات نرسید  است، با این

 باشد.می هچبورسی سالم و فعال پیش و پس از 

طالعه قرار را مورد م xLewisبورسی، ما نشانگر سطح سلول  Bهای های بیشتر وضعیت کارکردی سلولتعیین ویژگی منظوربه

اند. نتایج د شایجاد  Ig هیپرکانورسیونباشد که برای آغاز می Bهای ندسته از لنفوسیتدهند  آدادیم، این نشانگر نشان

مد  توسط مستلر دست آهنتایج ببا  xLe اختصاصی mAbهای بورسی شاهد با استفاد  از ایمنوهیستوشیمیایی ما در کنترل نمونه

آغاز  در بورس دور  جنینی 51-17در روزهای  xLeاند که بیان نشان داد ن قی( مطابقت دارد. این محقb1995و همکاران )

ها دریافتند نگردد. آرسد و سپس مجدداً در سطح پایینی تنظیم میبه باالترین شدت خود می هچشود و حدودًا در زمان می

 IgLا  ژن را در جایگ هیپرکانورسیونباشد که می هاییسلBدهند  نشان سلBروی سطح بر  xLeتوپ شدن اپیکه ظاهر 

دهند  یک جمعیت شاننتواند می ،به سطح متوسط xLeنمایند. عالو  بر این، تغییر وضعیت از بیان باالی بازآرایی شد ، اعمال می

هفتگی با استفاد   10را حتی در مثبت  xLeهای د. این محققان سلولناطراف جابجا شود به نتوانباشد که می Bتر از سلول بالغ

، که ادیمشخیص دتهفته  7را از بورس مرغ  xLeاند. ما با استفا  از ایمنوهیستوشیمی بیان ضعیف سیتومتری نشان داد فلواز 

 احتماالً ناشی از حساسیت کم روشی است که استفاد  نمودیم.

درمقابل آسیب  SPFهای از جوجه ،IBDVتوسط واکسن کمپلکس ایمنی  هچست که واکسیناسیون در زمان گزارش شد  ا

گونه نتایجی برای شود، هیچروزگی می 21نماید اما باعث کوچک شدن بورس در سن روزگی محافظت می 8الی  6بورسی در 

های بورسی را داخل تخم، فولیکول به شیو  تلقیح IBDV-BDAدور  تداخل، ارائه نشد  است. در آزمایشات ما، واکسیناسیون 

 تصاویر ) سلBاختصاصی  Bu-lb بادی مونوکلونالآنتی طور مستقیم توسط ایمنوهیستوشیمی با استفاد  ازهکاهش داد  که ما ب

( 4و  3 تصاویرو  B1،Cمنفی )تصویر   xLeآمیزی و رنگ 1chBطور مستقیم با استفاد  از کاهش سطوح بیان ژن ه( و ب4و  3

در طی فاز مثبت  Bu-lbهای شناسایی نمودیم. هرچند ما شاهد باقی ماندن سلولپرند  گوشتی و  SPF در هر دو گرو  پرند 

نبود  و  فعالها در این زمان دهند که این سلولنشان می xLeزمان آمیزی همبودیم، نتایج منفی رنگ هادرون فولیکول 44تخلیه

را تشخیص دهد. اگرچه الگوی مشابهی از اثر ویروسی در دو گرو  را مشاهد   xLeیا روش ما آنقدر حساس نیست که بتواند بیان 

صورت های گوشتی تخلیه بورس با تاخیر پرند زایی وجود داشت. در های قابل توجهی در فرآیند بیمارینمودیم، اما اختالف

شرو  شد، تنها یک کاهش اندک در  33)در حدود روز طول کشید بود و هم زمان کمتری  همرا  هم با شدت کمتری گرفت و

 4تا  3)در هفته اول آغاز شد،  SPFهای . در مقایسه با پرند (C1 تصویر، طول کشیدروز  11مدت هشد و ب مشاهد  chB1بیان 

                                                           
4 4 Depletion file 
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های گوشتی با تاثیرات پرند  گسترش کمتر آسیب در (.B1 طور کامل ناپدید بود، تصویرهب  chB1هفته به طول انجامید و 

بادی مادری و باشند، هرچند اطالعات اندکی درخصوو تاثیر آنتیمادری قابل توجیه می اختصاصیهای بادیحفاظتی آنتی

ویروس داشته و  ها اثر یکسانی بربادیبادی موجود در واکسن کمپلکس ایمنی بر روی بیماری وجود دارد. احتماالً این آنتیآنتی

های گوشتی، مانع تکثیر ویروس گردید  و درنتیجه از پرند در  IBDV اختصاصیهای بادیمقادیر باالی آنتیحضور علت هب

تواند ماند میبادی مادری که مدت زمان زیادی در بدن باقی مینمایند. آنتیتر محافظت میها برای یک مدت زمان طوالنیپرند 

 این ویروس واکسن را خنثی سازد و آسیب بورس را کاهش دهد، درنتیجه، زمان کمتری برای بازسازی نیاز است. درای تا انداز 

مرغی در تلقیح داخل تخمهای گوشتی واکسینه شد  به روش بادی مادری باالیی را در مرغما توانستیم تیترهای آنتی ،آزمایش

 1هفتگی، کاهش یافت. با این وجود،  4در سن  100تدریج تا مقادیر تقریباً ه(، تشخیص دهیم که بC1 تصویر) زمان پس از هچ

-موفقیت آمیز بود  است. دینامیک IBDVدهد واکسیناسیون علیه بادی مشاهد  گردید که نشان میهفته بعد، افزایش تیتر آنتی

خوبی با یکدیگر ه( بC1 تصویرشوند، نشان داد  می chB1بادی و اثرات ویروسی )که توسط الگوی بیان های تیترهای آنتی

دهد. ما همچنین دریافتیم هفتگی رخ می 1تا حدود  chB1بادی مادری قبل از کاهش بیان بستگی داشتند، زیرا کاهش آنتیهم

در  دهند کهافتد. نتایج ما نشان میروزگی اتفاق می 14تا حدوداً  chB1بادی قبل از ظهور بیان که افزایش در تیترهای آنتی

بورس و  سطحی تخریب و ( برای تکثیر گسترد  ویروس31تا  26روز )از روز  5مادری تقریباً  اختصاصیبادی فقدان آنتی زمان

با محدود کردن تکثیر  IBDV اختصاصیهای بادیطور موازی با تخریب بورسی، آنتیه. بکافی است chB1کاهش بیان ژن 

گرو  واکسینه شد  مشاهد   سیوس را فراهم آورند. عالئم بازسازی بافتی در هر دوابرتوانند امکان بازسازی بورس فویروس، می

احتمال تکثیر تدریجی که هد دنشان می بودند  این مهممثبت  B، Bu-lbهای ها سرشار از لنفوسیتاغلب فولیکولگردید. 

های سلول دهدکه نشان می ،نمونه شاهد بازگشت سطوح به مقادیری مشابه chB1طور همزمان، بیان هوجود دارد. ب Bلنفوسیت 

B آمیزی متوسط د. ما همچنین رنگنباشز لحاظ کارکرد سالم میتکثیر شد  اxLe  را در هر دو گرو  مشاهد  نمودیم که نشان

ی تعیین ایمنوهیستوشیمی براروش فراهم نماید.  هاسلBمحیط مناسبی برای رشد و توسعه تواند سیوس میدهد بورس فابرمی

نشان  xLeباشد. با این وجود، مثبت بودن ، مناسب نمیشد  شدید یا متوسط در بورس بازسازی xLe حاوی Bهای نسبت سلول

ها که این فرآیند در آنباشند میتر ژن هستند یا در یک وضعیت بالغ هیپرکانورسیونیا در فرآیند  Bهای دهد که لنفوسیتمی

 است. رسید  اتمام پیش از این به

-IBDVبراساس نتایج ما و متون منتشر شد ، یک مدل برای سرکوب سیستم ایمنی و ترمیم پاسخ ایمنی متعاقب واکسیناسیون 

BDA لنفوسیت  ویروس بیماری بورس عفونیکه سلول هدف اصلی برای را ارائه نمودیم. از آنجاییB باشد، ویروس تکثیر می

ها، طحال نیز تحت تأثیر د. از سایر اندامننماییه کرد  و از توسعه سیستم ایمنی جلوگیری میهای بورس را تخلیافته فولیکول

توانند بادی نیز میتولید کنند  آنتی هایسلBها و د. لنفوسیتنباشمی د، که خود نیز مکانی برای پاسخ ایمنینگیرقرار می

های لنفوئیدی پیرامونی ها در طحال و در سایر بافتمحسوب شوند، بنابراین این سلول ویروس بیماری بورس عفونیهدفی برای 

 BAهای نیوکاسل یا ژنبادی نسبت به آنتیهای سرکوب شد  آنتیموجب پاسخ و این کاهشیابند تا میزان مشخصی کاهش می

هایی که به دسته از لنفوسیتنتیجه آن اشد و دربدر اثر تکثیر ویروس احتماالً یک فرآیند تصادفی می سلBگردند. تجزیه می

های سلBگیرند. با این وجود، تا یک سطح مشخصی تحت تأثیر قرار دهند نیز ممکن است پاسخ می IBDVهای ژنآنتی

 تکثیر ویروس، نمایند. پس از محدود شدنائه یک پاسخ ایمنی مؤثر تولید میکافی جهت ار IBDV اختصاصیبادی باقیماند ، آنتی

یک اندام لنفوئیدی اولیه  عنوانتواند بهاین اندام دوبار  میاش را داد  و به بورس امکان ادامه عملکرد اصلیفرآیند ترمیم بافتی 

 بازگشتتوانند به مید  و صورت کلون درآمههای لنفوئیدی پیرامونی نیز مجدداً ببه فعالیت خود ادامه دهد. طحال و اندامفعالیت 

 پاسخ های هومورال نرمال کمک نمایند.
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 حیوانات مورد مطالعه

جوجه گوشتی تجاری یک روز  قطعه هزار  40و جنینی روزگی  18هزار تخم مرغ گوشتی تجاری در سن  40در این مطالعه 

 به دو گرو  دیگر تقسیم شدند.نیز مورد استفاد  قرار گرفتند و هر دو گرو  خود 

 

 واکسن مورد استفاده

که بر اساس نو  گرو  به روش داخل تخم مرغی یا   بود ®Cevac Transmuneواکسن مورد استفاد  در این مطالعه واکسن 

 زیرجلدی تزریق شد.

 

 نوع چالش

 103ز عفونی آن . دُجهت ایجاد چالش در گله استفاد  شد  MOH-94در این مطالعه یک سویه بسیار حاد گامبورو به نام 

EID50 یری گ، انداز ئم بالینی و کالبدگشاییهای پس از چالش همچون عالاند  شد. بررسیربه روش داخل دهانی به هر پرند  خو

 مورد ارزیابی قرار گرفتند.فابریسیوس هیستوپاتولوژی بورس  اسکوربندیو افزایش وزن بدن  سیوس،س فابروزن بور
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 کند:وار بیان میخالصهجدول زیر کل طرح مورد مطالعه را 

 ®Cevac گرو 
Transmune 

 سرولوژی گامبورو

 (VN)تست 

 )20تعداد=(

کالبدگشایی و هیستوپاتولوژی 

 بورس فابریسیوس

 (20)تعداد=

چالش با ویروس 

 گامبوروی فوق حاد

 (20)تعداد=

های تخم مرغ

 روز  18جنین دار 

سی داخل سی 05/0

 تخم مرغی
به صورت هفتگی از روز 

 روزگی 42تا  0

تا  7به صورت هفتگی از روز 

 روزگی 42

به صورت هفتگی از روز 

 42تا  14
 هیچ

های یک جوجه

 روز 

 سی زیرجلدیسی 1/0

 هیچ
 

 نتایج سرولوژی

 دهد:دست آمد  در این مطالعه را نشان میهتصویر زیر نتایج سرولوژی ب

نتایج تیتر مادری در یک 

 :(VNروزگی )

داخل تخم مرغی: *

18/13  =log2  =ًتقریبا(

9280) 

=  39/10زیرجلدی: *

log2  =ً(1342)تقریبا 

 متابولیز  شدن کمپلکس ایمنی واکسن اساس روندباشد. بر در بدن می واکسنواقعی نشان دهند  دریافت  ،بادیشرو  پاسخ آنتی

طور که بنابراین هماندهد، واکسن زودتر رخ میواقعی دریافت  روزگی،در سن یک پایین بودن ایمنی مادری در صورت، در بدن

را  یی زودتربادپاسخ آنتی ،مرغیرو  تزریق زیرجلدی در مقایسه با گرو  تزریق داخل تخمنیز قابل مشاهد  است گجا در این

 روزگی(. 21روزگی در مقابل سن  14دهد )سن نشان می

 

 نتایج قابلیت هچ

 دریافت کرد  بودند برابر یمرغتخم داخلگروهی که واکسن ترنسمیون را با روش تلقیح درآوری در میزان جوجه 

 بود. 1/87%

 بود %6/86 برابر   بودنددریافت نکردمرغی تلقیح داخل تخم به روشگروهی که واکسنی درآوری در میزان جوجه. 
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 نتایج دریافت واکسن

 در تصویر زیر نشان داد  شد  است:پس از واکسیناسیون  (B/B indexبدن )ایندکس وزن بورس به وزن 

 

  خوبی از  هعنوان نشانبهشود که بورس دید  میدر به هنگام دریافت واکسن توسط پرند  یک آتروفی نسبی اما موقتی

 یک هفته بعد از ورود ویروس به بورسمدت  ظرفعالئم بازسازی مجدد بورس سپس گردد. محسوب میدریافت واکسن 

 شود.دید  می سیوسفابر

 

 

 

 میزان محافظت کلینیکی پس از چالش با ویروس فوق حاد گامبورو

 
 )سن بر اساس روز( vvIBDبا میزان محافظت پس ازچالش 

 روزگی 42 روزگی 35 روزگی 28 روزگی 21 روزگی 14

 % 100 % 100 % 100 % 80 % 60 تلقیح داخل تخم مرغی

 0 0 0 % 10 % 40 کنترل

 % 100 % 100 % 100 % 100 % 70 زیرجلدی

 0 0 0 0 0 کنترل
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 نمودار میزان محافظت پس از چالش هفتگی با ویروس فوق حاد گامبورو

 بادی مادری(آنتی)در دو گرو  با میزان متفاوت 

 

 

. شرایط شودشرو  میهم بادی تولید آنتی متعاقب آن و آغازا تکثیر ویروس در بورس محافظت کامل بالفاصله همزمان ب

ز ویروس بهد. چرا که به هر پرند  میزان مشخصی از دُ نباشتر از شرایط فارم میهای تجربی همیشه بسیار شدیدتر و قویچالش

 شود.تلقیح می انفرادیصورت 

طور گیری در گرو  واکسینه بهمیزان وزن 42و  28در روز  شوند.در تصاویر زیر میزان محافظت در سنین اولیه نشان داد  می

 باشد. ی بیش از گرو  کنترل میدارمعنا
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 نتیجه گیری

 

 واکسن با روش تلقیح داخل تخم مرغی واکسیناسیون Cevac Transmune®  خطر بود  و میزان بی کامالً برای جنین

 .متاثر نخواهد شد به میزان معناداری درآوریجوجه

 واکسن Cevac Transmune®  مادری و هم در حضور آنتی بادیبادی مادری باال هم در حضور آنتیتوانایی ایجاد ایمنی

 پایین را دارد.

 دهد.پرند  نیز زودتر رخ میبدن واکسن توسط واقعی دریافت  زمان ،تر باشدهرچه میزان آنتی بادی مادری پایین 

 یک مدت و بازسازی مجدد بورس در طول  شناسایی بود هیستوپاتولوژی بورس قابل  دریافت واکسن با استفاد  از بررسی

 گیرد.هفته انجام می

  گامبورو فوق حاد تا سن کشتار جوجه پس از ورود ویروس به بورس فابرسیوس، محافظت کامل علیه درگیری با بالفاصله

 گردد.گوشتی ایجاد می

  روزگی  14بطوریکه ایمنی مادری نیز در   انجام شد  است پرحدتفوق حاد بسیار  گامبوروبا ویروس در این مطالعه چالش

ن با ای  گرددجه میندرت با این شرایط موامرغداری خیلی به پرند  در کهه است و این در حالیستتوانایی مهار آن را نداشت

 دهد.وجود واکسن توانایی مهار بیماری را نشان می
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Prophyl Ltd., Mohacs,  3; Research Institute of Hungarian Academy of Science, Budapest, Hungary
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 :خالصه

و در نتیجه خطر  هاو حضور مقادیر باالی ایمنی مادری در جوجه از یک طرف ضرورت مقابله با ویروس فوق حاد بیماری گامبورو

دو چندان  مدآارکهای توانا و با استفاد  از واکسنرا اهمیت مبارز  با این بیماری ، از طرف دیگر واکسن ویروس سازیخنثی

حاصل از ترکیب  (®Cevac Transmune IBD) واکسن جدیدی ،این مشکل حل برای یکند. در تالش برای یافتن راهمی

. این   استطراحی شد ،اختصاصی سرمآنتی به اضافهاینترمدیت پالس ویروس گامبورو تخفیف حدت یافته یک سویه واکسینال 

 مرغیاخل تخمتوسط روش تلقیح د روز  18 دارمرغ جنینتخمو نیز در  به واسطه تلقیح زیر جلدی روز جوجه یکدر  واکسن

، آزمون هیستولوژی های سرولوژیکیمورد آزمایش قرار گرفته است. میزان تأثیرگذاری واکسن در این مطالعه با استفاد  از تست

اهش ک ، همچنان. پس از واکسیناسیونبررسی شدبورس فابرسیوس و چالش در مقاطع زمانی مختلف پس از واکسیناسیون 

وارد عمل ال ایمنی فع ،کاهش ایمنی مادری به مرز بحرانیپیش از و  شودمی هفته دید  3الی  2ایمنی مادری گامبورو طی 

تزریق مرغی و تخم داخللقیح عالئم دریافت واکسن در بورس در هر دو گرو  ت ،های هیستوپاتولوژیتست. با استفاد  از گرددمی

گرو  ر دو هدر مشخص شد که  وحشی، ویروسبا  . در مطالعه چالشبه بعد قابل مشاهد  بودروزگی  21 و 14 ، از سنزیرجلدی

ابتال به بیماری  محافظت گسترد  ایمنی مادری در برابرتحت روزگی همچنان  21و  14در سن ها جوجه ،غیر واکسینه و واکسینه

ت محافظ ینهواکسوضعیت هیستوپاتولوژی بورس، گرو  بررسی با این وجود از لحاظ  قرار داشتند.گیری بالینی و کاهش وزن

 28در سن  ش چالشآزمایدر ادامه . ه استگرو  غیر واکسینه ضایعات بورس را به همرا  داشت و  کاملی را علیه چالش نشان داد

واکسینه  گرو صدی به بیماری را نشان داد و در همین زمان در 100حساسیت گرو  کنترل غیر واکسینه  ،روزگی و باالتر

سینه کردن ابزار بسیار قدرتمند برای واک یکنتایج نشان داد که واکسن ایمونوکمپلکس این . محافظت بسیار خوبی داشت

تغیر آنتی بادی مشکل ناسازگاری مقادیر م ،واکسیناسیون باربا یک فقط باشد که ای گوشتی علیه بیماری گامبورو میهجوجه

 .رددگایجاد می علیه بیماری گامبورو مادری با واکسن رفع شد  و محافظت خوبی
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 مقدمه

گردد. تنها را  محافظت یک مشکل دائمی و مهم برای صنعت طیور تجاری محسوب می ،1950 هایاز سالبیماری گامبورو 

متغیر  صورتبه باشد. در پرندگان تجاری ایمنی مادریمیو دقیق در زمان مناسب  واکسیناسیون ،ر برابر این بیماریپرندگان د

دو بار واکسیناسیون پس از های رایج گامبورو حتی زایی واکسنو اغلب باال وجود دارد که در اکثر مواقع مانع تکثیر و ایمنی

 گردد.می

 مبارز  با های اختصاصی علیه آن پا به عرصه بادیاخیراً واکسن ایمونوکمپلکس گامبورو حاصل از ترکیب ویروس واکسن با آنتی

. مزیت بزرگ استفاد  شودزیرجلدی صورت بهمرغی یا داخل تخم لقیحتروش  تواند بامی. این واکسن بیماری گامبورو نهاد  است

انفرادی در یکایک  صورتبه در بهترین زمان ممکن و القاء ایمنی فعالتکثیر و منحصر به فرد آن در شرو  توانایی  ،این واکسن

 باشد.بادی مادری انتقال یافته به هر جوجه میبا میزان آنتی ها و در ارتباط مستقیمجوجه

 

 مواد و روش کار

 واکسن مورد استفاده

تخفیف یک واکسن ایمونوکمپلکس گامبورو بود  که ترکیبی از ویروس گامبورو کالسیک  ®Cevac Transmune IBDواکسن 

 باشد.اختصاصی علیه آن می( و آنتی بادی Winterfield 2512اینترمدیت پالس )حدت یافته 

 

 واکسیناسیون

 استفاد  شد.علیه گامبورو بادی مادری های یک روز  دارای آنتیروز  و جوجه 18دار های جنینمرغدر این مطالعه از تخم

  :روزگی جنینی واکسن  18در سن از آنها  که یک گرو گوشتی تجاری  جوجهای هزار قطعه 20گرو  دو مطالعه اول

. پس از هچ واکسن دریافت نکردند دیگرگرو  و سی سی(  5/0دریافت کردند ) یمرغداخل تخمبا روش تلقیح ترنسمیون را 

 هر گرو  در یک سالن مجزا پرورش یافتند.

  کردند و گرو  نیک گرو  واکسن دریافت  .تقسیم شدند ایقطعه هزار 20گرو   2های گوشتی تجاری به : جوجهدوممطالعه

های مجزا سی به ازای هر جوجه( دریافت کرد. پرندگان در سالنسی 1/0دیگر واکسن ترنسمیون را به روش زیرجلدی )

 .داد  شدندپرورش 

 

 نمونه برداری

 42و 35، 21، 14، 7زهای وآوری گردید. در رجمع نمونه خوندر روز اول از پرندگان  ،بادی مادریجهت تعیین میزان آنتی

گیری شد  و پس از کشته و وزن با روش انسانیگیری شدند، سپس گرو  انتخاب و خون 4پرند  از هر  قطعه 20تعداد 

 BBتعیین ایندکس بورس به بدن ) برایتا  محاسبه شد( B/BWجدا گردید و وزن بورس به بدن )ها آنکالبدگشایی بورس 

Indexیرد. بخشی از بورس نیز در فرمالین بافر نگهداری شد تا جهت آزمایشات هیستوپاتولوژی مورد ( مورد استفاد  قرار گ
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مورد بررسی قرار  ،زمان شرو  تکثیر واکسن در بورس گذراز این ر ائوزین( تا -آمیزی هماتوکسیلیناستفاد  قرار گیرد )رنگ

 گیرد.

 

 (VNتست خنثی سازی ویروس )

-انداز  (CEFدر کشت فیبروبالست جنین ماکیان ) ویروسسازی با تست خنثی علیه ویروس گامبورو تولیدی بر بادیآنتی تیتر

میزان  کشت سلولی  استفاد  شدادابته شد  با  GP82ویروس گامبورو سویه TCID₅₀ 300-500 از  گیری شد. برای این تست

 .ایندکس بورس به بدن با استفاد  از روش فرمول لوسیو تعیین گردید

 

 چالش

و پرند  از هر گرو ( به یک اتاق مجزا انتقال داد  شدند  20ها )تعداد از تمامی گرو  42و  35، 28، 21، 14در روزهای پرندگان 

تحت پرند   20 ،روز پس از چالش 4چالش داد  شدند.  MOM-94ویروس فوق حاد گامبورو سویه  EID₅₀ 1000با میزان 

 آوری گردید. در طول کالبدگشایی، بورسها برای مطالعه هیستوپاتولوژی جمعو بورس آناز هر گرو  کالبدگشایی شدند چالش 

-پرندگان از لحاظ حساسیت به چالش )ادم و خون هایبورس شد. برای اسکوربندیدهی امتیازبه طریق مشاهد  ماکروسکوپی 

پرند  به  20مطالعه اول  42و  28، 21روزهای های مورد بررسی قرار گرفتند. در چالشریزی در بورس( و یا محافظت کامل 

 صورت گرفت. کشیروز بعد نیز وزن 10شدند و  کشیصورت انفرادی وزنازای هر گرو  به

روز  4 ،مطالعه هیستوپاتولوژیک میکروسکوپیک بورس و کروسکوپیکارزیابی میزان محافظت با استفاد  از مطالعه پاتولوژی ما

 روز پس از چالش صورت گرفت. 10گیری در طی پس از چالش و میزان وزن

 نتایج و بحث

صورت طبیعی هچ شدند. به ®Cevac Transmune IBDز مرغی با یک دُداخل تخم تلقیح روش پرندگان واکسینه شد  با

در گرو  %(. تلفات پس از هچ  6/86داری نسبت به گرو  غیرواکسینه نداشت )( تغییر معنی% 1/87درصد هچ در این پرندگان )

تلفات در طول دور  رشد نیز نشد ولی در گرو  غیر واکسینه یک مورد مرگ پس از هچ دید  شد. از لحاظ میزان دید   ،واکسینه

 .بین گرو  واکسینه و غیرواکسینه در هر دو مطالعه دید  نشد )نتایج نشان داد  نشدند( تفاوتی

 

 سرولوژی

 (VN)با روش  log2 39/10و  18/13بادی مادری در حدود آنتیتیتر های یک روز  دارای جوجهدر مطالعه اول و دوم به ترتیب 

داخل  تلقیح در گرو  log2 45/7های اول مشاهد  شد که کمترین حد آن )ها در طی هفتهبودند. کاهش ایمنی مادری جوجه

حاصل  فعال همورال گردید. پس از آن ایمنیهای دوم و سوم ثبت زیرجلدی( بین هفته تزریق در گرو  log2 62/6مرغی و تخم

بادی در هر دو مطالعه پس از هفته سوم افزایش آنتی های واکسینههد  شد. در گرو علیه بیماری گامبورو مشا از واکسیناسیون

ارای میزان (. پرندگان د1شمار  بادی مادری کاهش یافت )نمودار های غیر واکسینه آنتیکه در گرو در حالی ،خون مشاهد  شد
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تری را نسبت به پرندگان دارای تزریق به روش زیرجلدی( پاسخ ایمنی سریع 2مطالعه بادی مادری در هنگام هچ )کمتر آنتی

 مرغی در مطالعه اول( در برابر واکسیناسیون نشان دادند.داخل تخم تلقیح روش دری باال )پرندگان واکسینه شد  بابادی ماآنتی

 

: پاسخ سرولوژیکی پرند  به مصرف 1شمار   نمودار

 ®Cevac Transmune IBDواکسن 

  

 

 

 (BB Indexبدن ) وزن بورس به وزن هیستولوژی و ایندکس

ها بورس %65مرغی، داخل تخمتلقیح روش  با ®Cevac Transmune IBDپرندگان واکسینه شد  با واکسن  ،لدر مطالعه او

متوسط و طور کامل رخ داد  بود هبروزگی بازسازی بورس  28. در سن را نشان دادندروزگی عالئم دریافت واکسن  21 سن در

دهند  اثر مهاری روزگی در پرندگان واکسینه تفاوتی با پرندگان غیر واکسینه نداشت که نشان 14ایندکس بورس به بدن در 

هفتگی، میزان ایندکس بورس به بدن در  3باشد. با این وجود در سن می بادی مادری علیه ویروس واکسینالتکثیری آنتی

روزگی  28باشد. در سن دار واکسن در بورس میدهند  تکثیر معنیپرندگان غیر واکسینه بود که نشانپرندگان واکسینه کمتر از 

شد. از این نه دید  میپرندگان واکسیبدن به کمترین میزان خود رسید  و آتروفی بورس در  وزن بورس به وزن میزان ایندکس

این . دادرا نشان میبازسازی و بهبود  عالئمبدن  وزن بورس بهوزن ایندکس  نیزهیستوپاتولوژی بورس فابرسیوس و  سن به بعد

 تأخیر تکثیر ویروس واکسن و نیز کاهش ضایعات بورس فابرسیوس بودند. بادی مادری براطالعات نشان دهند  تأثیر آنتی

اکسینه دید  در پرندگان و پروسه تکاملی مشابه مطالعه اول در ضایعات بورس و آتروفی )ایندکس بورس به بدن( ،ر مطالعه دومد

بدن وزن به  سبور وزن شرو  زودهنگام تکثیر ویروس بود که بر اساس ضایعات بورس و ایندکس ،دارشد. تنها تفاوت معنی

 هایی کهپرند  %100روزگی  21ها عالئم دریافت واکسن را نشان دادند و در سن بورس %70روزگی  14مشخص گردید. در سن 

. بورس نشان دادنددلیل شرو  زودهنگام دریافت واکسیناسیون هب راها عالئمی از بازسازی بورس کرد  بودند، دریافتواکسن را 

 بود. در گرو  غیرواکسینه در هر دو مطالعه در کل دور  پرورش دست نخورد  و سالم

 : ایندکس بورس به بدن1جدول شمار  

 روز

 

 گرو 

 روزگی 42 روزگی 35 روزگی 28 روزگی 21 روزگی 14 روزگی 7

 45/0 34/0 28/0 52/0 95/0 16/1 داخل تخم مرغی

 67/0 48/0 24/0 38/0 61/0 17/1 زیرجلدی
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 Cevac Transmuneدهند  عدم توانایی ایمنی مادری در غیر فعال کردن واکسن نتایج سرولوژیک و هیستولوژیک نشان

IBD® شود. این نتایج همچنان هفته به باال دید  می 3-4بادی در خون از سن بود و افزایش ایمنی فعال در قالب افزایش آنتی

 باشد.بادی مادر میز آنتیدر حضور مقادیر باالیی ا ®Cevac Transmune IBDدهند  کارایی کامل واکسن نشان

 

 :چالش

چالش داد  شدند. بر اساس عالئم کلینیکی و آتروفی بورس  42و  35، 28، 21، 14پرندگان هر گرو  از دو مطالعه در سنین 

 %70و  مرغ دریافت کردندروش تلقیح داخل تخمی واکسن را به% پرندگان 60 ،روزگی صورت گرفت 14هنگامی که چالش در 

که پرندگان غیر واکسینه . در حالیدریافت کرند بر علیه چالش محافظت شدند تزریق زیرجلدی که واکسن را با روش یپرندگان

 هایبه ترتیب در گرو  %100و  %80 هفتگی، 3حساسیت نسبت به ابتال به بیماری گامبورو نشان دادند. در سن  %100و  %60

پرندگان  %100و  %90که در حالیمحافظت شدند  ال به بیماری گامبورو زیرجلدی علیه ابت تزریق مرغی وداخل تخم تلقیح

هفتگی به بعد در هر دو مطالعه پرندگان واکسینه کاماًل  4دادند. از حساسیت نشان ها نسبت به گامبورو غیرواکسینه در این گرو 

به درگیری با بیماری بورس عفونی  %100که تمامی پرندگان غیرواکسینه در حالی  در برابر ابتال به بیماری گامبورو ایمن بودند

 .(2)جدول شمار   بودندحساس 

 : محافظت پس از چالش2جدول شمار  

 سن در چالش
 زیرجلدی داخل تخم مرغی

 غیرواکسینه واکسینه غیرواکسینه واکسینه

روزگی 14  60 40 70 0 

روزگی 21  80 10 100 0 

روزگی 28  100 0 100 0 

روزگی 35  100 0 100 0 

روزگی 42  100 0 100 0 

 

هفتگی  6و  4، 3 ینها در سنچالش .گیری انجام گرفتروز بعد نیز مجددًا وزن 10وزن بدن در زمان چالش انداز  گیری شد و 

قابل قبول بود و از لحاظ آماری با گرو  غیرواکسینه  عملکرد وزنی دارای هفتگی 3انجام شد. گله واکسینه چالش یافته در سن 

هفتگی به  6و  4تفاوتی نداشت. با این وجود چالش در سن 

ها در مقایسه با گرو  گیری را متأثر کرد  و تفاوتشدت وزن

 (. 2 نمودار) ( بودندp<0/001دار )غیرواکسینه معنی

 

و های واکسینه : افزایش وزن روزانه در گرو 2 نمودار

 روز پس از چالش( 10غیرواکسینه پس از چالش )
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 ،واکسینه شدند ®Cevac Transmune IBDهای دارای ایمنی مادری که با واکسن های مطالعه حاضر، پرند بر اساس داد 

 هایدر مقایسه با جوجه هچدر زمان  باالترآنتی بادی مادری  پرندگان دارای تیتر هفتگی محافظت کامل نشان دادند. 3-4در سن 

د که حتی با نده(. نتایج سرولوژی نشان می1شمار   نمودارخواهند داشت )دیرتری  فعال تر، پاسخ ایمنیبا ایمنی مادری پایین

 .کندزایی میخوبی عمل کرد  و ایمنیبه ®Cevac Transmune IBD( واکسن Log2 1388تیترهای مادری بسیار باال )

 Cevac Transmuneدهند که واکسن بدن( نشان می وزن بورس به وزن نتایج سرولوژی و پاتولوژیکی )هیستولوژی ایندکس

IBD® ( قابلیت تکثیر داشته و ایمنی کامل بیماری بورس عفونیاز کاهش ایمنی مادری به محدود  بحرانی )امکان ابتال به  پیش

صورت مرغی و چه به داخل تخم تلقیح صورتکشی )چه بهدر جوجه ®Cevac Transmune IBDکند. لذا استفاد  از ایجاد می

بیماری را کاهش داد  )به دلیل کاهش  این احتمال ابتال به بورس عفونیعنوان تنها واکسن علیه بیماری زیرجلدی( بهتزریق 

های رایج فاصله زمانی بین کاهش ایمنی مادری ( و در مقایسه با واکسنبیماری بورس عفونیزمان حساسیت پرندگان در ابتال به 

شود دیگر احتیاجی به تعیین رساند. همچنین استفاد  از این واکسن سبب میو افزایش ایمنی فعال خود جوجه را به حداقل می

مادری را  های غیر یکنواخت از لحاظ ایمنیسن واکسیناسیون در فارم وجود نداشته باشد و امکان واکسیناسیون موفق در گله

 رساند.به حداکثر می

 منابع

BENJAMIN LUCIO AND STEPHEN B. HITCHNER (1979) Infectious bursal disease emulsified 

vaccine: Effect upon neutralizing-antibody levels in the dam. Avian Diseases 23: 466-478. 

J.M. SHARMA (1985) Embryo vaccination with infectious bursa! disease virus alone or in combination 

with Marek's disease vaccine. Avian Diseaes 29:1155-1169. 

C.E. WHITFILL (1995) Determination of optimum formulation of a novel infectious bursal disease 

virus (IBDV) vaccine constructed by mixing bursal disease antibody with IBDV. Avian Diseases 39: 

687-699 E.E. HADDAD (1997) Efficacy of a novel infectious bursal disease virus immune complex 

vaccine in broiler chicken. Avian Diseases 41: 882-889. 

M.KELEMEN (2000) Pathological and immunological study of an in ovo complex vaccine againts 

IBD. Acta Veterinaria Hungarica 48: 443-454. 
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و واکسن ایمونوکمپلکس بیماری گامبورو جهت محافظت در  HVTاستفاده از واکسن  15

داخل  تلقیح از واکسیناسیون به روش ( پسRB1Bبرابر چالش با ویروس حاد بیماری مارک )
 SPFهای مرغی در تخم مرغتخم

 
 
 

Dren c.et al 2005 WVPA congress 
 

 پرندگان مورد استفاده

 مورد استفاد  قرار گرفتند. SPFروز   18دار های جنینمرغدر این مطالعه تخم

 

 واکسیناسیون

 .وابسته به سلول را دریافت کردند HVTمرغی واکسن داخل تخم تلقیحصورت مرغ بهتخم 58تعداد  -

 لقیحت صورتبه ®Cevac Transmune IBDوابسته به سلول را در ترکیب با واکسن  HVTتخم مرغ واکسن  54تعداد  -

 .مرغی دریافت کردندداخل تخم

 .عین شدندمرغ بدون واکسیناسیون به عنوان گرو  کنترل متخم 46تعداد  -

 چالش

روش داخل عضالنی  با RB1Bاز ویروس بسیار حاد بیماری مارک سویه  PFUواحد  100روز پس از هچ تمامی پرندگان با  6

وسکوپیک تحت نظر قرار گرفتند ساعت جهت شرو  عالئم بالینی و ضایعات ماکر 72پرندگان به مدت ، سپس چالش داد  شدند

 میزان محافظت نسبی محاسبه گردید.و 

- HVT نشان داد درصد 42یی محافظت به تنها. 

 نشان دادند.را  درصد 5/70محافظت   ®Cevac Transmune IBDو  HVTترکیب  -

 

 نتیجه گیری

 

مارک بیماری در برابر محافظت علیه  HVTواکسن ترنسمیون با واکسن فریز شد   این مطالعه حاکی از آن است که نتایج

 سازگاری کامل دارد.
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و واکسن ایمونوکمپلکس بیماری گامبورو جهت محافظت در برابر چالش با ویروس حاد  HVTاستفاده از واکسن 

 SPF  46 داخل تخم مرغی در تخم مرغ هایتلقیح ( پس از واکسیناسیون به روش B1RBبیماری مارک )

 

Dren csava N., J. Ivan, Zsuzsanna Vargna, Cs, Szamado, Rika, Erzsebet Lorinczy, Katalin Fargach, 

V. Palya, J. Meszaros R. F, Silva, A.A.H.M. Ter Huurne, A. Levy 

 

 

 چکیده

واکسن هرپس  استفاد  از با یروزگی جنین 18مرغی در سن با روش تلقیح داخل تخمواکسیناسیون دهند که شواهد نشان می

 درآوریجوجهمیزان  هم تأثیر منفی بر در کنار صورت تکی یابه ®Cevac Transmune IBDواکسن ( و HVTویروس بوقلمون )

را به  HVTجوجه قطعه  58واکسن خورد  ) هایهای هچ شد  از گرو . جوجهاردلگهورن سفید ندسویه  SPFهای مرغتخم

 Horsfall-Baverجوجه( در ایزوالتورهای  46جوجه هر دو واکسن را دریافت نمودند( و واکسن نخورد  )قطعه  54و  تنهایی

از نمونه خون  HVTروزگی )یک روز قبل از چالش با ویروس حاد مارک( ویروس واکسن  5مجزا قرار داد  شدند. در سن 

 2) های دریافت کنند  ترکیب هر دو واکسنجوجه( و یا نمونه مثبت بودند 5از  نمونه 4) ینه توسط این واکسنهای واکسجوجه

در ولی  ،فیبروبالست جنین جوجه قابل جداسازی بودند در روش استاندارد کشت ا استفاد  ازنمونه مثبت بودند( ب 5نمونه از 

های ژنآنتیام از مثبت نبودند. در روش آزمون ایمونوفلورسنس هیچکد HVTها از لحاظ و  غیرواکسینه هیچ کدام از نمونهگر

های مونوکلونال مخصوو خود قابل شناسایی بادیس بیماری بورس عفونی با استفاد  از آنتیوویرو  HVT اختصاصی ویروس

به روش داخل عضالنی  RB1Bاز ویروس حاد مارک سویه  PFUواحد  100روزگی با  6گرو  در سن  2نبودند. پرندگان هر 

 4نمونه از  HVT (3 وسطاز کشت فیبروبالست جنین در گرو  واکسینه ت HVTویروس  ،روز پس از چالش 4چالش داد  شدند. 

 ت بود( جداسازی شد اما سویه چالش داد  شد نمونه مثب 4نمونه از  1دو واکسن )هر نمونه مثبت بودند( و گرو  دریافت کنند  

ها های خون، تمام نمونهبر روی نمونه MDV-1و  HVTاختصاصی برای  PCRک را نداشت. با استفاد  از روش قابلیت ایجاد پال

ها قابل شناسایی ویروس ،منفی بودند. با این وجود با استفاد  از روش ایمونوفلورسنت بر روی مقاطع تهیه شد  از بورس و طحال

ساعت  72در طی  گانپرند %2/97پرند ( و  46پرند  از قطعه  1ی تلف شد )روزگ 3جوجه در سن قطعه  1بودند. از گرو  کنترل 

پرند  زند  ماند  در گرو  کنترل هیچ قطعه  2یا با عالئم ماکروسکوپیک ابتال به مارک حذف شدند. در یکی از   مطالعه تلف شد

پرند  پس از چالش با قطعه  HVT 20پرند  واکسینه شد  با واکسن قطعه  48عالئمی از ابتال به بیماری مارک دید  نشد. از 

 Pharmeuropa vol 14, No 3 Julyدرصد بود ) 42سویه حاد مارک زند  ماندند. بنابراین ایندکس محافظت در این گرو  

                                                           
4 6 14th World Veterinary Poultry Congress; 2005; Istanbul-Turkey 
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جوجه  قطعه 44جوجه از قطعه  Cevac Transmune IBD® ، 31و  HVT(. در گرو  دریافت کنند  هر دو واکسن 2002

 بود.  %70زند  ماندند و ایندکس محافظت نسبی آن 

( و توسط گرانت گرو  علوم 2001/040/4)شمار  قرارداد:  Szecheny;National R8D programاین مطالعه تحت حمایت 

 صورت پذیرفت.T29630( با شمار  OTKAملی )
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های واکسینه با واکسن ایمونوکمپلکس ویروس واکسن در جوجه یتاخیرتکثیر 16

 صورت زیرجلدی: هب بورس عفونیبیماری 
 Real Time PCRروش  اتعیین میزان ویروس واکسن ب

 

 
 

Ivan J. 2005. The Canadian Journal of Veterinary Research 
 

 

 

سینال بیماری  سیون جوجههب بورس عفونیهدف این مطالعه تعیین توزیع بافتی ویروس واک سینا  SPFهای تجاری و دنبال واک

 است. ®Cevac Transmune IBDبا واکسن 

 

 پرندگان

ذاری واکسن گ)از نتاج گله مادری که قبل از شرو  تخم بکاقطعه جوجه گوشتی تجاری نژاد  50و  SPF قطعه جوجه 40تعداد

 اند(.دریافت نمود  IBD ،ND ،IB ،EDSکشته چهارگانه 

 

 واکسیناسیون

قطعه  24و  SPFقطعه جوجه  21زیر پوست گردن در زیرجلدی  تزریق روش اب ®Cevac Transmune IBDز واکسن یک دُ

ستفاد روزگی جوجه گوشتی تجاری در یک عنوان جوجه گوشتی تجاری باقی ماند  به قطعه 26و  SPF قطعه جوجه 19شد.  ا

 گرو  شاهد غیر واکسینه نگهداری شدند.

 

 نمونه گیری

 برداری به قرار ذیل بود:آوری گردید. برنامه نمونههه جمعهای خونی، بورس، طحال، تیموس، سکال تانسیل، کبد و دوازدنمونه

پس از واکستتیناستتیون  21و 14، 10، 6، 3، 1در روزهای  هدجوجه شتتاقطعه  3جوجه واکستتینه و قطعه  3از  :SPFهایجوجه

 نمونه اخذ گردید.

شتی تجاری:جوجه سینه و قطعه  3از  های گو شاهد در روزهای قطعه  3جوجه واک  43و  34، 28، 21، 17، 14، 10، 7جوجه 

 واکسیناسیون نمونه اخذ شد.بعد از 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1q_Gx_OvPAhXHuxQKHa8XBOE4ChAWCBswAA&url=http%3A%2F%2Fwww.civilica.com%2FPdfExport-BPCONF01_157%3D%25D9%2588%25D8%25A7%25DA%25A9%25D9%2586%25D8%25B4-%25D8%25B2%25D9%2586%25D8%25AC%25DB%258C%25D8%25B1%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D9%25BE%25D9%2584%25DB%258C%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25B2%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2582%25D8%25B9%25DB%258C-%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B4-%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25AF-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2581%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%2587-%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25B2%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25A8%25DB%258C-%25D8%25A8%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586-%25DA%2598%25D9%2586.pdf&usg=AFQjCNE_AtAGzDdCpGA4SgKwWgJ8v0bkAw&sig2=FklXyBNVmNepJWc2bEKoeA&bvm=bv.136499718,bs.1,d.bGg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1q_Gx_OvPAhXHuxQKHa8XBOE4ChAWCBswAA&url=http%3A%2F%2Fwww.civilica.com%2FPdfExport-BPCONF01_157%3D%25D9%2588%25D8%25A7%25DA%25A9%25D9%2586%25D8%25B4-%25D8%25B2%25D9%2586%25D8%25AC%25DB%258C%25D8%25B1%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D9%25BE%25D9%2584%25DB%258C%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25B2%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2582%25D8%25B9%25DB%258C-%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B4-%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25AF-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2581%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%2587-%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25B2%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25A8%25DB%258C-%25D8%25A8%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586-%25DA%2598%25D9%2586.pdf&usg=AFQjCNE_AtAGzDdCpGA4SgKwWgJ8v0bkAw&sig2=FklXyBNVmNepJWc2bEKoeA&bvm=bv.136499718,bs.1,d.bGg
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( و ایمونوفلورستتتنس RT-PCRنتایج  ائید)برای ت RT-PCR ،PCR Nested، (Idexx )کیت االیزااز جمله های مختلفی روش

 .نداستفاد  گردید

 

 نتایج

و نیز  SPFهایهیچ ویروس واکستتتنی در طحال، تیموس، ستتتکال تانستتتیل، کبد یا دوازدهه طی تمام دور  پایش در جوجه

 های گوشتی تجاری یافت نگردید.جوجه

 بورس(. 3در بورس فابرسیوس، ویروس واکسن قابل شناسایی بود )میزان به درصد از تعداد 

 

 
 مدت زمان پس از واکسیناسیون)ساعت، یا روز(

 43 34 28 21 17 14 10 7 6 3 1 ساعت 5

SPF 0 % 0 % 0 % 0 % NR 0 % 100 % NR 100 % NR NR NR 

 % NR NR NR NR NR NR 0 % 66 % 50 % 100 % 100 % 100 گوشتی تجاری

NR: Not Required 

 

دهد که معموالً تحت شتترایط روزگی رخ می28-17های گوشتتتی تجاری، تهاجم ویروس واکستتن به بورس در ستتن در جوجه

ست. شد  ا شاهد   شکیل کلونی در بورس  فارمی م ست ،SPFهایجوجهتمایل ویروس به ت زیرا مطالعات دیگری   غیرمعمول ا

 اند.شناسایی زودهنگام را مطرح نمود 

 دار ویروس واکسن برای هر روز نمونه گیری مثبت مشخص گردید.مق
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 دهد.های گوشتی تجاری را نشان میبادی در جوجهنمودار زیر شرو  کلونیز  شدن ویروس واکسن در بورس و نیز پاسخ آنتی

 

Cevac Transmune شرو  تکثیر ویروس در بورس و تیتر االیزاهای گوشتی: در جوجه 

 

 
 

 

 نتیجه گیری

 

های گوشتتتی تجاری جوجه فابرستتیوس ویروس واکستتن قادر به کلونیز  شتتدن در بورس ،بین هفته دوم و ستتوممطابق انتظار 

ر مقدار ویروس واکستتن د ،به بعد 28از روز  ،پیک یک ازشتتود. بعد باشتتد. در هیچ اندام یا بافت دیگری کلونی تشتتکیل نمیمی

 االیزا شناسایی شد. روششدن ویروس واکسن در بورس با  ز از کلونی پسیابد. پاسخ ایمنی فعال چند روز کاهش می بورس

 

 

 

 

 

 



 

87 

 

 

صورت هب بورس عفونیهای واکسینه با واکسن ایمونوکمپلکس بیماری تکثیر تاخیری ویروس واکسن در جوجه

 Real time PCRزیرجلدی: تعیین میزان ویروس واکسن با روش 

 

 

Judit Ivan1, Maja Velhner2, Krisztina Ursu3, Peter German4, Tamas Mato5, Cesba Nick Dren1, Janos 

Meszaros1 

 

1Veterinary Medical Research Institute, Hungarian Academy of Science, Budapest, P.O. Box 18, H-

1581, Hungary; 2Sceintific Veterinary Institute, Novi Sad, P.O. Box 15, 2100, Yugoslavia; 3Central 

Veterinary Institute, Budapest 146, P.O. Box 2, H-1581, Hungary; 4Veterinary Institute of Debrecen, 

P.O. Box 51, H-4002, Hungary; 5Ceva-Phylaxia Biologicals Compnay, P.O. Box 68, H-1475, 

Hungary 

 

 

 

 چکیده

سن ایمونوکمپلکس بیماری  سی گردید و مقادیر ویروس در اندام بورس عفونیتوزیع ویروس واک صورت کمی هها بدر بافت برر

شد.  سه  سن بهمقای شتی یک روز  به جوجهصورت زیرجلدی واک های و دارای ایمنی مادری تزریق گردید. بافت SPFهای گو

ویروس بیماری گامبورو با استتتفاد  از روش  RNAدر فواصتتل زمانی مختلفی طی آزمایش جهت بررستتی  ،لنفاوی و غیرلنفاوی

RT-PCR های مثبت بورس با استتتتفاد  از روش آوری گردید. نمونهجمعreal time-PCR  همرا  با پروبTaqMan  مورد

شتر قرار گرفت. مقادیر باالی ویروس در  سی بی سیون  14روز حوالی در  یعنی در بورس مرحله اولین ظهوربرر سینا پس از واک

(PVد )های ر جوجهSPF  ستتپس ویروس به  .در گرو  جوجه گوشتتتی با ایمنی مادری شتتناستتایی شتتد 21و  17و در روزهای

دانستتتت که عمدتا با ستتتروکانورستتتیون  پاستتتخ ایمنی فعالبه احتمال زیاد، ایجاد را علت این امر توان میپاک گردید   تدریج

 .شودمشخص می

 

 مقدمه

شتی میهبیماری بورس عفونی بیماری رایج جوج شد که بهای گو سیلههبا شته RNAیک  و ای متعلق به خانواد  ویروس دو ر

های حستتاس ایمنی در جوجهشتتدید تواند منجر به ستترکوب شتتود. ویروس حاد بیماری بورس عفونی میبیرناویرید  ایجاد می

های رایج مصرفی در طیور و آسیب پذیری به عوامل منجر به از دست رفتن پاسخ مناسب به واکسن   این امر به نوبه خودشود

شرایط فارم های تجاری معموالًگردد. از آنجاکه جوجهمیبیماریزای فرصت طلب موجود در محیط  به  زودهنگام صورتبه یدر 

 رسد.نظر میترین زمان ممکن ضرروی بهلذا کسب ایمنی مناسب در سریعد، شونبیماری بورس عفونی آلود  می

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1q_Gx_OvPAhXHuxQKHa8XBOE4ChAWCBswAA&url=http%3A%2F%2Fwww.civilica.com%2FPdfExport-BPCONF01_157%3D%25D9%2588%25D8%25A7%25DA%25A9%25D9%2586%25D8%25B4-%25D8%25B2%25D9%2586%25D8%25AC%25DB%258C%25D8%25B1%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D9%25BE%25D9%2584%25DB%258C%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25B2%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2582%25D8%25B9%25DB%258C-%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B4-%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25AF-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2581%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%2587-%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25B2%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25A8%25DB%258C-%25D8%25A8%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586-%25DA%2598%25D9%2586.pdf&usg=AFQjCNE_AtAGzDdCpGA4SgKwWgJ8v0bkAw&sig2=FklXyBNVmNepJWc2bEKoeA&bvm=bv.136499718,bs.1,d.bGg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1q_Gx_OvPAhXHuxQKHa8XBOE4ChAWCBswAA&url=http%3A%2F%2Fwww.civilica.com%2FPdfExport-BPCONF01_157%3D%25D9%2588%25D8%25A7%25DA%25A9%25D9%2586%25D8%25B4-%25D8%25B2%25D9%2586%25D8%25AC%25DB%258C%25D8%25B1%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D9%25BE%25D9%2584%25DB%258C%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25B2%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2582%25D8%25B9%25DB%258C-%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B4-%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25AF-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2581%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%2587-%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25B2%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25A8%25DB%258C-%25D8%25A8%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586-%25DA%2598%25D9%2586.pdf&usg=AFQjCNE_AtAGzDdCpGA4SgKwWgJ8v0bkAw&sig2=FklXyBNVmNepJWc2bEKoeA&bvm=bv.136499718,bs.1,d.bGg
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و شتتامل تهیه شتتد  استتت  مرغی تلقیح داخل تخمزایی از طریق ( به منظور ایمنیIBD-Icx)IBD واکستتن ایمونوکمپلکس 

-IBDV (2512در ترکیب با ستتتویه زند  تخفیف حدت یافته  (IBDV) ویروس بیماری بورس عفونی اختصتتتاصتتتیبادی آنتی

IBDV شد. امی اینترمدیت پالس( با حدت سطوح باالیبا سن به  ستMabادی مادری )بآنتی ین واک ساس نی . همچنین ( ح

به بادی همولوگ آنتی افزوردنواسطه بادی مادری کمی دارند، بههایی که آنتیاثرات مخرب احتمالی ویروس واکسن برای پرند 

سن پیش ست.شگیری ویروس واک سن در  د  ا سن ،با ویروس فیلد() چالشن بروز زمااثربخشی این واک شابه با تاثیر واک های م

ه واکستتن کاند زمانینشتتان داد   Wyethو  Chettleرحالهباشتتد. بهبادی میبدون آنتی مشتتابهستتویه ویروس  حاویرایج 

ستفاد  می سبی برای جوجهایمونوکمپلکس ا صل میشود محافظت منا درگیری بعد از گردد. طی دور  های با ایمنی مادری حا

 .گیری بهتری داشتندوزن ها، پرند بادیهای رایج بدون آنتیواکسیناسیون با واکسن ایمونوکمپلکس در مقایسه با واکسن

واکسینه شد  با واکسن ایمونو کمپلکس )سویه بسیار  SPF هایاثرات سرکوب ایمنی در جوجهمشاهد  شد  است که  همچنین

سویه بهآنتیعالو  ایمونولوژیک واکسن به شد  با واکسن این  سه گرو  واکسینه  صی( در مقای صا تر بود  مالیمتنهایی بادی اخت

 است.

سیون  سینا ستفاد  از 18دار مرغ جنینتخمواک سن ایمونوکمپلکس  کاررا یک ، In ovoروش روز  با ا ستفاد  از واک رایج برای ا

 ،شد  استاستفاد  ها جوجه گوشتی تجاری در سراسر جهان سیون میلیونموفقیت آمیزی برای واکسینا صورتهباشد که بمی

دلیل حاصل گردید  است. در مجارستان به In ovoبا استفاد  از روش  ،بنابراین عمد  اطالعات در مورد واکسن ایمنوکمپلکس

مرغ داخل تخم با روش تلقیحواکسن استفاد  از  جوجه کشی بزرگ دارای تجهیزات مناسب برایواحدهای تعداد کمی از  کهاین

حاکی از آن است  هاشود. گزارشاز تزریق زیرجلدی در سن یک روزگی استفاد  میصورت رایج در این کشور بهلذا  ،باشندمی

های گوشتی و جوجه SPFهای که استفاد  از روش تزریق زیرجلدی در سن یک روزگی برای واکسن ایمونوکمپلکس در جوجه

 بادیویروس گامبورو ترکیب شتتتد  با آنتی کرددر خصتتتوو نحو  عملدقیقی باشتتتد. به هر حال اطالعات مؤثر میبی خطر و 

های ویروس گامبورو در بافت RNAوجود ندارد. هدف از این مطالعه تعیین پراکندگی  های مختلفهنگام اپلیکاسیون با روشبه

 Realهای مثبت با استتتفاد  از روش قایستته میزان ویروس اندامو م RT-PCRبا استتتفاد  از روش  SPFهای گوشتتتی و جوجه

time-PCR دنبال تزریق زیرجلدی واکسن ایمونوکمپلکس است.هب 

 

 

 مواد و روش کار

 حیوانات

جه گوشتتتتیمرغو تخم SPF (SPAFAS; Biovo, Mochacs, Hungary) هایمرغتخم  ,Cobb, Gallus) های جو

Devecser, Hungary)  شدند.  هچ ،های هچر استاندارددر انستیتو تحقیقات دامپزشکی بوداپست مجارستان داخل دستگا

شتی در مقابل ویروس بیماری گامبورو  شته مولتی واالن IBDVگله مادر گو سن ک ستفاد  از واک گذاری از دور  تخم پیش با ا

 منعکس شد  شدند و بر اساس قوانین بین المللی حقوق حیواناتها در ایزوالتور قرار داد  واکسینه شدند. بعد از تفریخ، جوجه

 صورت آزاد در اختیار پرندگان قرار گرفت.هدر قانون مجارستان نگهداری شدند. خوراک و آب ب
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 واکسن ایمونوکمپلکس گامبورو و دستورالعمل واکسیناسیون

شامل ، شرکت بیولوژیک ®Ceva Transmune IBDواکسن ایمونوکمپلکس )واکسن  سوا فیالکسیا، بوداپست، مجارستان( 

₅₀EID210  در هرml1/0 ( سویه اینترمدیت پالس سرم هیپرایمیون علیه  20( و IBDV-2512از ویروس زند  گامبورو  واحد 

صرف گردید. شدند. از این جوجهقطعه  50و  SPFجوجه قطعه  40ویروس گامبورو م ستفاد   شتی یک روز  ا  21ها، جوجه گو

شت قطعه  24و  SPFجوجه قطعه  سن ایمونوکمپلکس را به روش تزریق زیرجلدی در پ سن یک روزگی واک شتی در  جوجه گو

 شدند.نواکسینه عنوان گرو  شاهد باقیماند  بهجوجه گوشتی قطعه 26و  SPFجوجه قطعه 19گردن دریافت نمودند. 

 

 سازیگیری و آمادهنمونه

سین SPFجوجه قطعه  3 شاهد در مدت از هر دو گرو  واک پس از  21و  14، 10، 6، 3، 1در روزهای همچنین ساعت و  5ه و 

، 21، 17، 14، 10، 7جوجه گوشتی نیز از هر دو گرو  واکسینه و شاهد در روزهای قطعه  3. برداری شدندنمونهواکسیناسیون 

اخذ گردید و مورد کالبد گشایی قرار های خونی ها وزن شدند، نمونهپس از واکسیناسیون برداشت شدند. جوجه 43و  34، 28

 گرفتند.

بعد از کالبدگشایی قسمتی از بورس فابرسیوس، طحال، تیموس، سکال تانسیل، کبد و دوازدهه از هر جوجه برداشته شد و در 

از های بافتی فقط بررستتتی ایمونوفلورستتتنس، نمونه جهت. داری شتتتدندنگهبرای آنالیز بیشتتتتر  -C80̊دمای  بانیتروژن مایع 

صله   (Thermo Shandon, Pittsburgh, Pennsylvania, USA)اخذ گردید و در کاریوماتریکس SPFهای جوجه بالفا

های خونی جداسازی و در دمای های سرمی از نمونهند. نمونهجهت بررسی بیشتر قرار داد  شد -C80̊دمای  بادر نیتروژن مایع 

̊C20-  داری شدندآزمایشات تکمیلی نگه برای. 

 

 (RT-PCR) ای پلیمراز ترانس کریپتاز معکوسواکنش زنجیره

 TRIZOL Reagent; Gibco-BRL Life)با استفاد  از معرف  RNAگرم بافت برای جداسازی میلی 100-50

Technologies, Gaithersburg, Maryland, USA)  شد. روش کار بر اساس پروتکل تهیه شد  توسط شرکت  راسسپ

حل گردید و با روش اسپکتروفوتومتری  RNAمیکرولیتر آب استریل عاری از  20از هر نمونه در  RNAسازند  صورت گرفت. 

تر حجم میکرولی 25در  cDNAاستفاد  گردید. رشته  RT-PCRذخیر  شد یا بالفاصله برای  -C80̊در دمای یا انداز  گیری و 

-oligoو پرایمرهای مخلوط  RNA ،MMLV RTمیکروگرم از مجمو   2به مدت یک ساعت با استفاد  از  C 37̊نهایی در دمای 

dT  وPd(N)  ساخته شد. بعد از واکنش 4:1به نسبتRT ، جفت باز از ژن  202پرایمرهای اختصاصی برای تکثیر قطعه ژنومی

VP2 IBDV2512سکانس سویه ا استفاد  از ، ب-IBDV :به قرار زیر :(GenBank accession number AF457105)  202R 5’-

CCGGACGACACCCTGGAG-3’ (  و 182-200جایگا )202نوکلئوتیدF 5’-AACTGGCCGGTAGGTTCTGG-3’  (  384جایگا-

 .ندنوکلئوتید( طراحی شد 364

PCR  :̊ذوب اولیه در دمای بدین طریق انجام گرفتC  94  ̊ثانیه در  30چرخه برنامه تکراری  35دنبال آن هدقیقه و ب 3برایC  

دقیقه  10 مدت برای C  72̊ یل شتتتدن در دمایصتتتورت یافت. مرحله نهایی طو C  72̊ثانیه در 40و  C  58̊ثانیه در  30، 94

 را تکمیل کرد. PCRروند 
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روز بعد از چالش برداشتتته شتتد. این  3شتتدند و بورس چالش داد   IBDVهفتگی با ویروس حاد  3در ستتن  SPFهای جوجه

سازی قطعه وسیله کلونهب IBDVاستفاد  شدند. یک پالسمید  RT-PCRو  RNAعنوان کنترل مثبت برای استخراج ها بهنمونه

بعد از  PCRاستتتتفاد  شتتتد. محصتتتوالت  PCRعنوان کنترل مثبت تهیه گردید و به 47داخل فاژمید IBDویروس  2VPژنومی 

 .مشاهد  شدندآگاروز  ٪ 5/2الکتروفورز در ژل 

 

Nested PCR 
های پرایمری انجام گرفت. ستتتکانس P5.3و  P2.3و پرایمر داخلی  P2و  P1با طراحی پرایمر خارجی  Nested PCRروش 

-’P1: 5’-TCACCGTCCTCAGCTTAC-3’   ،P2: 5’-TCAGGATTTGGGATCAGC-3’   ،P2.3: 5بتتدین صتتتورت تنظیم شتتتتد: 

CCCAGAGTCTA CACCATA-3’   ،P5.3: 5’-TCCTGTTGCCACTCTTTC-3’  .ها متپرایمر باز 474 ، قستتت فت  یه  یج ناح از 

بر استتتاس روندهای  PCRهای کنند. واکنشمیرا تکثیر  VP2بستتتیار متغیر ژن  موجود در قستتتمت 1167تا  703 نوکلئوتید

 .انجام شد، سری پرایمر 2 هر دو  به ترتیب برای لیو و لین و همکاران توصیف شد  توسط

 

 PCRحساسیت 

سیت سا سویه  Nested PCRو  RT-PCRهای ارزیابی ح ستفاد  از تکثیر  ست جنین جوجه  ( درLIBD) IBDVبا ا فیبروبال

د. استخراج شبرای تعیین تیتر ویروس استفاد   IBDویروس رقت سریالی  10با استفاد  از  سنجش پالکآزمون تعیین گردید. 

RNA  وRT-PCR  یاNested PCR 202ستتتفاد  از یک جفت پرایمر های ستتریالی با ااز رقتR/202F  در موردRT-PCR 

ساس  Nested PCRدر مورد  P2.3/P5.3و داخلی  P1/P2صورت گرفت و پرایمرهای خارجی  سیت بر ا سا شد. ح انجام 

 بیان گردید. (PFUدهند  پالک )صورت واحدهای تشکیلهفاکتورهای رقتی سنجید  شد و ب

 

Real time PCR 
سی در  IBDویروس  تیتر تعیین سن سیگنال فلور ساس افزایش  ستفاد  از  PCRبر ا  TaqManو پروب  PCR Real timeبا ا

 کند:می کثیررا ت VP2بازی ژن  74قطعه ژنومی  ،IBDV-2512مشخص گردید. پرایمرهای طراحی شد  آن با سکانس سویه 

سکانس  VP2-TaqManپروب  شانگر  74برای  شد و با رنگ ن شگر  5`در انتهای  FAMبازی طراحی   TANRAو رنگ خامو

 50)با حجم کلی  PCRمخلوط .  ’TCTTTTTCCCTGGATTCCCTGGCTCA-(TAMRA)-3 -(FAM)-’5مشتتخص شتتد. 3 ́ در انتهای

 45( ، dNTPمیکرومول از دئوکستتتی نوکلئوتید تری فستتتفات ) MgCl₂  ،300میلی مول  PCR ،3میکرولیتر( شتتتامل بافر 

خاو ویروس  حد از پلیمراز  IBD ،5پیکومول از هر پرایمر  ز امیکرومول 1و  TaqManمول از پروب  DNATaq  ،1/5وا

cDNA  باشد. شرایط میPCR :به قرار ذیل بود 

طویل ثانیه  30و  C 60̊ثانیه در  C 95 ،30̊ثانیه در   30 :امه تکراریچرخه برن 45دقیقه که با  3برای  C 95̊دناتور  اولیه در 

 همرا  شد.  C  72̊ در شدن

 18S sense 5’-CGGCTACCACATCC استتتفاد  شتتدجفت بازی  186محصتتول تکثیر   18SrRNAپرایمر الیگونوکلئوتید برای 

AAGGAA-3’    18نوکلئوتیدی(. برای تعیین فراوانی نستتبی  389 -370)جایگاSrRNA پروب ،TaqMan .5استتتفاد  شتتد’-

(FAM)-TGCTGGCACCAGACTTGCCCTC-(TAMRA)-3’  

                                                           
4 7 phagmid 
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میکرومول از دئوکستتتی  MgCl₂  ،300میلی مول  PCR ،3میکرولیتر( شتتتامل شتتتامل بافر  50)با حجم کلی  PCRمخلوط 

نانومول از پروب  50، پلیمراز DNAتگ واحد از  18S ،5نانومول از هر پرایمر خاو  300( ، dNTPنوکلئوتید تری فستتتفات )

18S-TaqMan  میکرومول از الگوی 1وcDNA  شرایط  باشد.میPCR  ̊بدین قرار صورت گرفت: ذوب اولیه درC 95  3برای 

های و تقویت کنند  IBDهمرا  شتتتد. ویروس  C  62̊ثانیه در  60و  C 95̊ثانیه در   15چرخه برنامه تکراری  40دقیقه که با 

18s های مجزا قرار داشتند. در لوله 

برای   10-5تا  10-1از  یک دهمستتریالی ستتازی رقتصتتورت هب IBDبورس از یک جوجه واکستتینه با ویروس  cDNAنمونه 

18SrRNA  برای ویروس هم رقیق شد (دبا استفاد  از نمونه یک )مرحله  4صورت سریالی در هب سازی یک پنجماز رقتوIBD 

 رقیق گردید. کالیبر های تا حصول منحنیو ...(  × 250، × 50، × 10)

ستفاد  از نرم افزار کامپیوتری PCRضریب ارتباط و کارایی  شان دادن دقت و  (iCycler Software; Bio-Rad) با ا جهت ن

 DNA مقدار اولیههر چه  توسط نرم افزار کامپیوتری محاسبه گردید.، (TC) چرخه هر. نتایج ها محاسبه شدیرگیصحت انداز 

سائی  PCR یافته در فرآیند  ، محصول تجمعباالتر شنا ستانداردبود کمتر TC شاخص مقدارو  شدزودتر  در  کردن اختالفات . ا

شد  به هر واکنش، RNAمقدار  ضافه  ساس روش  کل ا سه ای )روش  TCبر ا شد (TCΔΔمقای ، PCR Real time. برای انجام 

کنترل   بدون دریافت واکستتن، نمونه بورس شتتامل نمونه بورس کنترل منفی از گرو هر مطالعهمرتبه تکرار گردید.  3هر نمونه 

 بود. ی سریالیهاهای آزمایش و رقت، نمونهIBDهای واکسینه با ویروس حاد مثبت از جوجه

 

 (IFAارزیابی ایمونوفلورسنس )

ستاتطور خالصه مقاطع هایمونوفلورسنس رنگ آمیزی شدند. بوسیله تکنیک هببافتی مقاطع  میکرومتر  5-7با ضخامت  کریوا

سی  شد  و برر ستون خالص برای  سپس و شد  در هوا خشک . این مقاطعشدندداخل پلی ال لیزین قرار داد   دقیقه  10در ا

شدند. بعد از آب سفاته )تثبیت  سالین بافر ف سب غیر فعال  حاوی (PBSSگیری با محلول  شغال جایگا )جهت  ٪4سرم ا های ا

صی ) صا صال غیر اخت شد ، مقاطع با رقت ((=1/7PHات  IBDویروس  VP2)آنتی ربیت  بادیآنتی پلی کلونال از پیش تعیین 

بادی1:50  C  37̊ محفظه مرطوب دارای دمای میکرولیتر/ برش( برای یک ستتتاعت در 70های مونوکلونال موش )( و آنتی 

شدند. برش ها نگهدا شدند و متعاقباً PBSS + 0/05% TWEEN 20مرتبه در بافر ) 3ری  شو داد   ست ش  )IgG  آنتی ربیت

سین و یا کونژوگه آنتی ربیت با  سیانات فلور شد   TCخوک کونژوگه با ایزوتیو صیه  شد در رقت تو صیف  بطوریکه در باال تو

سازند  نگهداری شد ست در اوانس بلو ندشرکت  صورت گرفت. بعد از شستشو در  01/0٪. در تکمیل روند، رنگ آمیزی کنترا

 فلورسنس مشاهد  شدند. وسیله میکروسکوپ اپیهو بر روی الم فیکس شد  و ب ها خشکآب مقطر، برش

 

ELISA 
ت ستتازند  تعیین گردید. تیترها بر بر استتاس پروتکل شتترک IDEXXبا استتتفاد  از کیت االیزا  IBDبادی علیه ویروس تیتر آنتی

ستورالعمل ساس د سبه گردیدا سازند  محا شرکت  شتر از و نمونه ندهای  سرمی با تیتر بی شد.  396های  مثبت در نظر گرفته 

 جوجه بیان گردید. 3های سرمی ( از نمونهGMT)بادی صورت میانگین هندسی تیتر آنتیبه نتایج
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 نتایج

Nested-PCR  وRT-PCR 

تکثیر ویروس بیماری مشتتخص گردید. بعد از  IBDویروس  شتتخیصبرای ت Nested-PCRو  RT-PCRمحدود  تشتتخیص 

ویروس مشتتتاهد  شتتتد.  PFU 410جفت بازی در محلول رقیق کنند  شتتتامل  202، قطعه ژنومی PCR-RT بورس عفونی در

PCR-Nested  جفت بازی در رقیق کنند  شتتامل  472قطعه ژنومی محدودPFU 110  ویروسIBD  را نشتتان داد )اطالعات

 موجود نیست(.

سازی  صی برای ژن  RNAنتایج جدا صا سیله هب IBDویروس  VP2اخت ست. در  IIو  Iدر جدول  RT-PCRو شد  ا شان داد   ن

سن ایمونوکمپلکس گامبورو )جدول  SPFگرو   سینه با واک  21و روز  14جفت بازی در بورس در روز  202( قطعه ژنومی Iواک

نمونه  3نمونه از  2( IIپس از واکسیناسیون شناسایی شد. در گرو  جوجه گوشتی واکسینه با واکسن ایمونوکمپلکس )جدول 

سیون، یکی از  17بورس در روز  سینا سیون و تمام نمونه 21نمونه در روز  2پس از واک سینا ورس که متعاقبًا های بپس از واک

مثبت بودند.  IBDبه ویروس  ، نستتبتبعد از واکستتیناستتیون نمونه گیری شتتدند 43روزهای بعد تا پایان دور  آزمایش در روز 

سیل، کبد یا دوازدهه در همه گرو  سکال تان شد. ویروس بیماری بورس عفونی در طحال، تیموس،  سایی ن شنا سینه  های واک

گیری منفی بودند )اطالعات نشان طور کامل در فواصل نمونهههای کنترل بدون دریافت واکسن بگرو در ها همچنین همه بافت

ست(. تمام نمونه شد  ا صادفیههای بورس و بداد  ن سیل نمونه برخی از صورت ت سکال تان مورد ارزیابی های طحال، تیموس و 

منفی بودند. هر نمونه  و تمامی نتایج رزیابی شتتدندانیز  Nested-PCR ، با روشدر هر دو آزمایش قبلی RT-PCRوستتیله هب

 گردید )اطالعات نشان داد  نشد  است(. اعالمنیز منفی  Nested-PCRوسیله ههمچنین ب RT-PCRوسیله همنفی ب

 
 

در  ELISAهای مختلف و پاسخ سرولوژی مشخص شد   با روش در اندام IFAو  RT-PCRوسیله ه: شناسایی ویروس ب1جدول

 واکسینه شد  با واکسن ایمونوکمپلکس بیماری گامبورو   SPFهای جوجههای سرمی نمونه

 
 

 

 

 



 

93 

 

در  ELISAهای مختلف و پاستتخ ستترولوژی مشتتخص شتتد   با روش در اندام RT-PCRوستتیله ه: شتتناستتایی ویروس ب2جدول

 یمونوکمپلکس بیماری گامبورو  های گوشتی دارای ایمنی مادری واکسینه شد  با واکسن اهای سرمی جوجهنمونه

 
 

 های بورس فابرسیوسنمونه Real-time PCRآنالیز 

مثبت اعالم شتتتد  بود، مورد استتتتفاد  قرار گرفت. بنابراین  RT-PCRهای بافتی که از قبل با نمونه Real timeبرای آنالیز 

شدند: نمونههای زیر نمونه ستفاد   سیوس از گرو  ا سن ایمونوکمپلکس از روز  SPFهای بورس فابر سینه با واک  21و روز  4واک

سیون و نمونه سینا سن ایمونوکمپلکس از روزهای پس از واک سینه با واک شتی واک سیوس از گرو  جوجه گو ، 17های بورس فابر

 پس از واکسیناسیون. 43و  34، 28، 21

های بورس نترل مثبت استتتتفاد  شتتتد. نمونهعنوان گرو  کبه ،IBDچالش داد  شتتتد  با ویروس حاد  SPFهای بورس جوجه

 عنوان کنترل منفی استفاد  شدند.خارج از آزمایش بهگرو  کنترل بدون دریافت واکسن و یک کنترل  22فابرسیوس از روز 

سیونهای منحنی شرایط  ایجاد شدند و کالیبرا ستفاد  از پرایمرتحت  ستفاد  در این آزمایش، خطی بودن منحنی ها با ا  مورد ا

18S  و پرایمر اختصاصیIBD دست آمد.به 4و  5های به ترتیب در ردیف 

ستهمان شد  ا شان داد   شد  رپلیکنتمقادیر انداز ، تکرارپذیری (Bو  IIIA)جدول  طور که با مقادیر انحراف معیار ن ها گیری 

سیون آنالیز کافی بودند. سری رقت TCمقادیر  رگر ست ، مقادیر ذیل را بههاتوسط  ستگی ضریب هم SrRNA18: برای آوردد ب

. شتتتیب خط بود ٪ PCR 7/100و کارایی  992/0بستتتتگی ضتتتریب هم IBDو برای ویروس  ٪ PCR 8/92و کارایی  999/0

سیون سازی گیری و آماد در نمونه تنو منظور کنترل هبود. ب 306/3و  508/3به ترتیب  IBDو ویروس  18SrRNAبرای  رگر

RNA مقادیر ،TC نداردسازی شد. استاSrRNA18 شد، زیرا سطوح یک تعدیل کنند  مناسب برای این آزمایشات محسوب می

و  4/10پس از واکسیناسیون به ترتیب  21و روز  14، در روز SPFهای ماند. در جوجهبیان آن طی دور  درگیری ثابت باقی می

8/10 TC شتی طی دور  بین روز و در جوجه سیون مقادیر  43و روز  17های گو سینا در بود.  5/10 -9/11بین  TCپس از واک

شد )به نمونه بورس آماد  3گیری، هر روز نمونه شتی که  21روز  غیر ازسازی  سیون در آزمایش جوجه گو سینا  2پس از واک

مرتبه و اختالف  3استفاد  گردید. میانگین ارزیابی  PCR realtimeمرتبه برای آنالیز  3نمونه بورس استفاد  شد( و هر نمونه 

قادیر  به IBDو ویروس  S18 اختصتتتاصتتتیTC (TCΔ )بین م ید.  نه تعیین گرد یک مرجع،برای هر نمو نه بورس  عنوان  نمو
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شد و سینه انتخاب  سبی مقادیر ویروس ) TCΔΔآن برای تعیین مقادیر  TCΔ غیرواک سطوح ن کار هب ( برای هر نمونهCTΔΔ-2و 

مرتبه افزایش در مقدار ویروس در مقایستته با ستتطح مرجع گرو  کنترل بدون دریافت  Nبرد  شتتد. در نهایت نتایج به صتتورت 

پس از واکسیناسیون و یکی از دو  17نمونه بورس فابرسیوس در روز  3واکسن بیان گردید. در آزمایش جوجه گوشتی، یکی از 

گرو  کنترل منفی غیرواکسینه  TCΔبا  IBDV اختصاصی TCΔمقادیر  منفی باقی ماند و س از واکسیناسیونپ 21بورس در روز 

( و آنها در محاسبات IIنیز منفی بودند )جدول  RT-PCRوسیله هنمونه ب 2(. این 2/21و  60/20، 67/20مقایسه شد )به ترتیب 

شدند ، SPFفی برای مطالعه کمی مفید نبودند. در گرو  جوجه ها به انداز  کادلیل عدم تکثیر ویروس، این نمونههب   زیرالحاظ ن

وستتیله ویروس واکستتن ایمونوکمپلکس چالش داد  شتتدند. در این گرو  مقدار نستتبی ویروس در هتمام بورس فابرستتیوس ب

دریافت که این مقدار در گرو  کنترل بدون )مرتبه  622تا 148پس از واکسیناسیون از  21و  14های بورس بین روزهای نمونه

سن به شترین مقدار ویروس در روز 1 نمودارکاهش یافت ) (عنوان مقدار پایه بودواک شتی  بی  21و  17(. در آزمایش جوجه گو

(. بیشترین مقدار ویروس 1 نمودارپس از واکسیناسیون کاهش یافت ) 43و  34و بعد آن تا روز  28پس از واکسیناسیون تا روز 

 گیری شد )اطالعات نشان داد  نشد  است(.دار پایه( در نمونه بورس کنترل مثبت انداز مرتبه باالتر از مق 1/14263)

 

 ( B( و ویروس بیماری گامبورو )A) SrRNA18گیری تکثیر های استاندارد انداز برای منحنی TC: مقادیر آستانه چرخه 3جدول
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سبی 1نمودار  ویروس بیماری  RNA: تعیین ن

 SPFهای گامبورو در بورس فابرسیوس جوجه

های گوشتتتتی واکستتتینه با واکستتتن و جوجه

مرتبه  Nصورت . نتایج بهIBDایمونوکمپلکس 

سطح  سه با  افزایش در مقدار ویروس در مقای

سن بیان  مرجع گرو  کنترل بدون دریافت واک

قادیر از  یانگین م ید. م نه بورس  3-2گرد نمو

مرتبه  3ستتتان تعیین شتتتد و در روزهای یک

 گیری گردید. انحراف معیار مشخص شد.انداز 

 

 

 بررسی ایمونوفلورسنس

بورس فابرستتیوس  مقاطعدر  هند  تکثیر ویروس بیماری گامبورودنشتتان ،اختصتتاصتتی ویروس بیماری گامبوروهای ژنآنتی

سن ایمونوکمپلکس که در روز  SPFهای جوجه سینه با واک شدند 21و  14واک سیون اخذ  سینا شند، میپس از واک  I)جدول با

های بورس فابرسیوس در روزهای دیگر، نقاط خیلی کوچک مجزا و با اشکال قابل مشاهد  وجود داشت که (. در نمونهB2تصویر

صی محسوب گردید )زمینه عنوان واکنشبه صا صویرای غیراخت سیل(. نمونهA2 ت سکال تان در هر  های بافتی طحال، تیموس و 

باشند )اطالعات نشان داد  ژن ویروس بیماری گامبورو منفی میبه آنتی نسبت جمع آوری و نشان داد  شد که زمان از آزمایش

ه رنگ آمیزی وستتیلهپس از واکستتیناستتیون دستتت نخورد  باقی ماند تا ب 10نشتتد  استتت(. ستتاختار بورس فابرستتیوس تا روز 

(. اما عالئم تکثیر ویروس از قبیل تخلیه C2 تصتتویرشتتناستتایی صتتورت گیرد ) IgMآنتی بادی علیه  توستتط ایمونوفلورستتنس

( و پس D2 تصویرپس از واکسیناسیون ) 14های التهاب در بافت بین فولیکولی در روز ها و نشانهها، آتروفی فولیکوللنفوسیت

 از آن شناسایی شد.
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صویر  های ویروس بیماری های بورس فابرستتیوس رنگ آمیزی شتتد  با آنتی بادی( برشIFAبررستتی ایمونوفلورستتنس ): 2ت

بعد از واکسیناسیون  10واکسینه با واکسن ایمونوکمپلکس گامبورو. در روز  SPFهای جوجهدر IgM (C,D )( یا A,Bگامبورو)

پس از  14ا روز (. تC) نشتتتان دادرا ت بورس ستتتاختار فولیکولی طبیعی ژن ویروس گامبورو قابل شتتتناستتتایی نبود و بافآنتی

ا تخریب ستتاختار فولیکولی، تخلیه تکثیر ویروس گامبورو همرا  ب ،ویروس گامبورواختصتتاصتتی های ژنواکستتیناستتیون آنتی

سیتی و عالئ شخص نمود. پیکانوکم التهاب در بافت بین فولیلنفو صی ها آنتیلی را م صا ( و Bبیماری گامبورو ) ویروسژن اخت

 X200د. بزرگنمایی نده( را نشان میDتخلیه لنفوسیتی )

 

 

 ELISAبررسی 

سیونگونه که ذکر گردید، همان سینا سخ ایمنی فعال به واک ستفاد  از  با پا سن ایمونوکمپلکس ویروس بیماری گامبورو با ا واک

شدانداز روش االیزا در هر دو گرو   سیون )جدول  14تا روز  SPFهای جه(. جوIIو  I)جدول  گیری  سینا افزایش ( Iپس از واک

در این سطح باقی  پس از واکسیناسیون 21بود و تا روز  832( GMT) میانگین هندسی تیتر تیتر را نشان دادند، در این زمان

با بادی مادری است(. آنتیالعات نشان داد  نشد  منفی بودند )اط واکسینه نشد ، SPF هایهای سرمی گرو  جوجه. نمونهماند

 پس از واکستتیناستتیون در گرو  10در روز  759و میانگین  پس از واکستتیناستتیون 7در روز  1820 میانگین هندستتی تیتر

سطوح پایه رسید که این رقم نسبت به 355پس از واکسیناسیون به  14گیری شد و این میزان تا روز های گوشتی انداز جوجه

 اختصاصیهای بادیپس از واکسیناسیون آنتی 28(. دو هفته بعد در روز II)جدول  سازند  پائینتر استتعیین شد  توسط  396

. در گرو  جوجه باقی ماندپایان آزمایش تا  و افزایش پیدا نمودپس از واکستتیناستتیون  43ویروس گامبورو ظاهر شتتد و تا روز 

شتی  سینهگو سخ آنتی، غیر واک شان  کاهش یافتبه زیر تیتر پایه 14تیتر مادری تا روز سطوح بادی فعال، در غیاب پا )نتایج ن

 .داد  نشد  است(
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 بحث

تزریق زیرجلدی و آنالیز کمی  صتتورتمورد استتتفاد  بهتوزیع بافتی ویروس واکستتن ایمونوکمپلکس گامبورو در مقاله حاضتتر، 

شد. آلود  به ویروس بیماری گامبورو،  هایمقدار ویروس در اندام سن دمطالعه  سیوس ویروس واک  SPFهای جوجهر بورس فابر

سیون تا انتهای آزمایش در روز  14از روز  سینا شد. ظهور  21پس از واک سایی  شنا سیون  سینا ویروس دیرهنگام پس از واک

تایج حاصتتل از آزمایشتتات واکستتن ایمونوکمپلکس گامبورو در مقایستته با نپس از واکستتیناستتیون  14بیماری گامبورو تا روز 

در بورس  را یمونوکمپلکسهای ویروس واکسن او همکاران پروتئین Corley. غیرمنتظر  بودداخل تخم مرغی  لقیحصورت تهب

االیزا  کپچرژن ( با آنتیPIOVداخل تخم مرغی ) با روش تلقیح پس از واکستتتیناستتتیونروز  SPF ،6های جوجهفابرستتتیوس 

(ACCE .شان دادند سیوسو همکاران ویروس  Jeurissen( ن سن ایمونوکمپلکس در بورس فابر پس از  19تا  10را از روز  واک

شیمی هب شد(،که تنها تعداد کمی نقطه کوچک از ویروس دید  مرغی )زمانیتلقیح داخل تخم ستو سیله ایمونوهی سایی و شنا

سایر بافتنمودند. به سی در  شات ما هیچ ویرو شد، د یی کههاعالو  در آزمای سی نمودیم یافت ن س که آنتی ژن ویرور حالیبرر

 ها یافت گردید.واکسن ایمونوکمپلکس در طحال و تیموس و سایر بافت

های بورس فابرستتیوس تمام نمونهبررستتی ایمونوفلورستتنس  حاصتتل از  یید نتایجبرای تا Nested PCRتر از روش حستتاس

پس  21و  14 هایبیماری گامبورو فقط در روز مطابقت داشت، برای مثال ویروس RT-PCRاستفاد  شد. نتایج حاصله با نتایج 

سیون سینا سیوس از واک شد )جدول در بورس فابر سایی  صویر Iشنا صل از نتایج (. 2 ت سنس، حا سی ایمونوفلور  Nestedبرر

PCR  وRT-PCR این   های طحال، تیموس و سکال تانسیل بوددر مورد بورس فابرسیوس مشابه نتایج مورد انتظار برای نمونه

مورد استفاد  در این مطالعه، مشابه  PCRهای منفی بودند. حساسیت ارزیابی و همگیصورت تصادفی بررسی شدند هها بنمونه

شد ارزیابی سایی زودتر در بورس   Wuو همکاران و نیز  Phongهای چاپ  شنا و همکاران بود. اختالف بین نتایج در مقاالت )

تواند های لنفوئیدی( میو طحال( و نتایج ما )شناسایی دیرتر و فقدان عالئم در سایر بافت فابرسیوس و عالئم مثبت در تیموس

داخل تخم مرغی  با روش تلقیح اختالفاتی بین واکسیناسیون  Sharmaناشی از اختالف در روش و زمان واکسیناسیون باشد.

سیون با روش تزریق زیرجلدی  سینا شی پیدا نمود، برای در جوجهو واک توزیع بافتی  در روش تلقیح داخل تخم مرغی، مثالک

و همکاران نشان دادند که اثر بخشی واکسن و شناسایی ویروس  Komineها بیشتر بود. تر بود و سطوح ویروس در بافتوسیع

ساس نتایج سیون دارد. بر ا ستگی به روش واکسینا سیون ب ل داخ تلقیحدر روش  Jeurissen و  Jochemsenبعد از واکسینا

در مورد روش تزریق زیرجلدی این اتفاق ها می شتتود که ریه ریق دهان جنین وارد دستتتگا  گوارش وژن از طآنتی ،تخم مرغی

ژن یکسان، و اختالف در پاسخ ایمنی بر علیه آنتی اختالف در الگوی تکثیر ویروس که توان فرض نمودمیدهد. بنابراین رخ نمی

باشد. همچنین باید به این نکته توجه شود که  ی اثرهاهای لنفوئیدی و یا مکانیسمها، بافتسلولتفاوت در نو   احتماالً ناشی از

دلیل محرمانه بودن ه)ب باشد اختصاصیبادی آنتی از  مقادیر متفاوتیتواند شامل های مختلف میواکسن ایمونوکمپلکس شرکت

بادی پوشتتتید  شتتتد  با مقادیر متفاوت آنتی بیماری گامبورو هایاند که ویروسنشتتتان داد   Charan و  Kumarترکیب(.

تواند بادی موجود در واکستتن ایمونوکمپلکس مینتیمتعاقباً، میزان آ دهند.اختصتتاصتتی، درجات متفاوتی از تکثیر را نشتتان می

 زمان آغاز و شدت تکثیر ویروس واکسن را متاثر نماید. 

پس از واکسیناسیون تا انتهای دور  آزمایش شناسایی  43و  17های گوشتی دارای ایمنی مادری ویروس بین روزهای در جوجه

صل جوجهشد.  سه می SPFهای وقتی نتایج این گرو  با نتایج حا برای اولین شود، ویروس در این گرو  با چند روز تاخیر مقای

بادی مادری با زمان اثرگذاری باشتتد. کاهش آنتیهای مادری میبادیاثر مهاری آنتیاحتماالً ناشتتی از بار شتتناستتائی شتتد که 

تواند به پس از واکستتیناستتیون می 14واکستتن ایمونوکمپلکس در بورس ارتباط دارد. در این مطالعه کاهش تیتر االیزا تا روز 

سایی در  شنا و همکاران   Corleyمنجر گردد.( 17حوالی روز )روز بعد آن  3شرو  تکثیر ویروس در حوالی این زمان و اولین 
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سن ایمونوکمپلکس گامبورو را در  سطوح باالی آنتیبافتتوزیع ویروس واک ضور  سی کردند و بها در ح سیله هبادی مادری برر و

صله  Nested PCRروش  شخص  لقیحروز بعد از ت 3ویروس را بالفا سفانه م سایی نمودند )متأ شنا سن  داخل تخم مرغ واک

 ست که آیا تیموس و طحال بررسی شد  است یا خیر(.نی

این های مورد ارزیابی نبود. ژن ویروس بیماری گامبورو در بافتقادر به نشتتتان دادن آنتی ژن کپچر االیزاآنتیاز طرف دیگر 

سایی نبود.در بورس فابر 18تا قبل از روز  nested PCRروش ویروس با  شنا صورت ههای دیگر که بسایر بافت سیوس قابل 

صادفی بررسی شدند تی به طور غیر طبیعی طوالنی حال پایداری ویروس واکسن در گرو  جوجه گوش با اینمنفی بودند.  نیز ت

  مدت زمانی مشتتابه از پایداری واریانت، ستتویه تخفیف حدت نیافته ویروس بیماری گامبورووجود دارد که تنها یک مطالعه  .بود

 هفته 2-6از  پس   در این مطالعهگزارش نمود را دارای ایمنی مادری های گوشتتتتیجوجه در استتتتفاد  در یک روزگی مورد

سویه واریانت و یا سویه گامبورو  با هفتگی 2در سن  SPFجوجه های شناسایی گردید.  RT-PCRبا استفاد  از روش  ویروس 

شد  از بورس سازی  شدند. در این پرند  جدا شاهد  گردید که و هاتلقیح  سیوس م برای یروس بیماری گامبورو در بورس فابر

  .ماند باقیهفته  4حدود 

سبی لود ویروسی  سیون انجام های بورس فابرسیوس جمعدر نمونهمیزان ن شد  در مقاطع زمانی مختلف پس از واکسینا آوری 

یا شتناستایی و ویروس بیماری گامبورو  RNAگیری ستطوح برای انداز  PCR Realtime روش از ،مطالعات پیشتین درشتد. 

 18SrRNAبرای  TaqMan اختصاصی سکانس استفاد  گردید. در مطالعه حاضر از پروب این ویروسهای ها در سویهجهش

طی عفونت در دلیل فراوانی و پایداری آن هب 18SrRNAهای مجزا استتتتفاد  شتتتد. از تیوببرای ویروس بیماری گامبورو در و 

به  1/11و  11، 9/10در آزمایش جوجه گوشتی  S18برای  TCمقادیر میانگین  ،. برای مثالشدکنترل داخلی استفاد   عنوانبه

باشد. به هر حال تعدادی از دهند  ثبات عفونت مینشاناین مهم که  بود پس از واکسیناسیون 34و  28، 17 هایترتیب در روز

مرتبه  7دهند  حدود بود که نشان TC 8/2دادند )بیشترین اختالف بین دو نمونه  نوسان نشان TCهای انفرادی در مقادیر نمونه

این  جهت به حداقل رستتاندند. باشتت RNAستتازی گیری و خالصناشتتی از نمونه توانداین اختالف می اختالف در رقت بود( که

. در هر دو آزمایش، استتتتفاد  شتتتدبرای ویروس بیماری گامبورو  TCمقادیر  برای اصتتتالح SrRNA18اختالفات از تغییرات، 

شترین مقدار ویروس در نمونه سبی شد  یهای بور سایی  ضور ویروس با روششنا ممکن تائید در اولین زمان  RT-PCR که ح

ناسیون بود. پس از واکسی 21تا  17گرو  جوجه گوشتی بین روزهای و برای  14روز  SPFهای شد  بود. این زمان برای جوجه

 واکسیناسیون واسطهکه هر دو گرو  بهاز آنجائیاین سطوح به تدریج طی دور  آزمایش کاهش پیدا کرد.  .(1، نمودار II)جدول 

سبب پاک شدن را محدود کرد  و  تکثیر ویروسباشد که وسیله پاسخ ایمنی فعال هتواند بتغییر سرمی داشتند، این کاهش می

کاهش  مبه یک چهار ظرف مدت یک هفته ستتتطح نستتتبی ویروس SPFگردد. در گرو  جوجه می تدریجی ویروس از بورس

 نمودارکاهش یافت ) 10به  600حدود  رقمی در از ظرف مدت چهار هفته یابد. در گرو  جوجه گوشتتتتی ستتتطوح ویروسمی

1.)Moody  صتتورت کامل از خون پاک ت به  عفونوروز پس از وق 4 بیماری گامبورو هایو همکاران نشتتان دادند که ویروس

ماند. ستتتطوح قابل پایدار می (اندام هدف برای تکثیر ویروس)تری در بورس حال ویروس برای مدت طوالنیبا این شتتتدند،

سن تا انتهای هر دو آزمایش در بورس انداز  سایی ویروس واک شد کهشنا شانگر پایداری بیش از حد انتظار  گیری  این مهم ن

 باشد.ویروس در این ارگان می

در  تاخیری ویروس واکسن تزریق زیرجلدی واکسن ایمونوکمپلکس منجر به تکثیربا روش واکسیناسیون ، گیریعنوان نتیجهبه

واکستتن ایمونوکمپلکس در ویروس    همچنینشتتودمرغی میداخل تخم با روش تلقیحبورس در مقایستته با واکستتیناستتیون 

های مثبت هر دو ویروس در اندام RNAسطوح  . کاهش تدریجیپایداری بیشتری داردایمنی مادری  دارایهای گوشتی جوجه

سر دور  آزمایش  SPFگرو  جوجه  سرا شتی در  سه  ی دقیق وابزار PCR Realtime شد. ثبتو جوجه گو ساس برای مقای ح

 .باشدمیسطوح نسبی ویروس در بورس 
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 پرندگان

 هفته مورد استفاد  قرار گرفتند. 50در ما از گله JV هوبارد آمیخته ی گوشتی تجاریهادر این مطالعه جوجه

 

 واکسن

استفاد  شد. این روش واکسیناسیون زیرجلدی در هچری  تزریق روش در یک روزگی با ®Cevac Transmune IBDواکسن 

های اینترمدیت آشامیدنی در فارم به ترتیب با واکسن به روش . واکسیناسیونمقایسه شدواکسیناسیون آشامیدنی در فارم با روش 

 روزگی انجام گرفت. 14و  7و اینترمدیت پالس در سن 

 

 طرح مطالعه

هایی که . سالنندگرفت پرند  مورد پایش قرارقطعه  41000و در هر دور   بررسی شد دور  متوالی 3 در طول هاگلهعملکرد 

متر از یکدیگر فاصله داشتند.  400تنها  ،بودند دریافت کرد واکسن آشامیدنی یا و  ®Cevac Transmune IBD واکسن

 .های قبل شکایت داشتیماری گامبورو در دور ب های متعدد گله بااز درگیری یت این مزار مدیر
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 نتایج دوره اول پرورش

 (2)-(1تفاوت ) گرو  کنترل گرو  ترانسمیون 

 - 22000 20930 )قطعه( تعداد پرندگان

 - 95/21 89/21 تراکم به متر مربع

 تلفات

 درصد تلفات

594 

83/2 % 

2108 

58/9 % 

1514- 

6  %- 

 - 19892 20336 تعداد پرند  کشتار شد 

 +846 37894 38740 وزن کلی

 +89/2 63/37 52/40 گوشت تولیدی به ازای هر متر مربع

 - 905/1 905/1 میانگین وزن بدن در کشتار

 - 43 43 میانگین سن کشتار

 - 44 44 میانگین افزایش وزن روزانه

 -700 75150 74450 مصرف دان به کیلوگرم

 -06/0 98/1 92/1 ضریب تبدیل غذایی

 +22 202 224 فاکتور تولید اروپایی

 

 

تا  28که سبب افزایش ناگهانی تلفات روزانه در بین سنین  گیری گامبورو شدهمه مبتال به در اولین دور  بررسی، گرو  کنترل

نیز در کنار این فارم قرار داشت که کامالً سالم  ®Cevac Transmune IBD. گرو  دریافت کنند  واکسن گردید روزگی 32

 تا انتهای دور  پرورش پیش رفت.
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 نتایج دوره دوم

 (2)-(1تفاوت ) گرو  کنترل گرو  ترانسمیون 

 - 21000 21000 )قطعه( تعداد پرندگان

 - 85/20 96/21 تراکم به متر مربع

 تلفات

 درصد تلفات

1089 

18/5 % 

1914 

11/9 % 

825- 

93/3- 

 825 19086 19911 تعداد پرند  کشتار شد 

 108 37420 37528 وزن کلی

 09/2 15/37 24/39 گوشت تولیدی به ازای هر متر مربع

 گرم -76 960/1 884/1 میانگین وزن بدن در کشتار

 - 42 42 میانگین سن کشتار

 - 47 45 میانگین افزایش وزن روزانه

 -560 70990 70320 مصرف دان به کیلوگرم

 -23 897/1 874/1 ضریب تبدیل غذایی

 3 227 230 فاکتور تولید اروپایی

 

 

بود.  ®Cevac Transmune IBDاختصاصی در گرو  واکسینه شد  با واکسن مایی در هفته اول دلیل تلفات غیراسترس سر

ای که با واکسن . گلهشدروزگی  31تا  26درگیر بیماری گامبورو گردید که سبب افزایش ناگهانی تلفات بین سنین  ،گرو  کنترل

Cevac Transmune IBD® را به انتها رساند. ور د به سالمتشد، نگهداری میاین فارم  ینزدیک تلقیح شد  بود و در 

 

 

پرورش یافتند یکسان رایط و گرو  کنترل در ش ®Cevac Transmune IBDگله دریافت کنند  واکسن  ،ل و دومدر دور  او

 ی که گله درگیرهاید. برای اینکه نقش بیماری گامبورو در دور نسالن و فارم به حداقل برس گذاری فاکتورهایرتا میزان تاثی

 شدند.های مورد مطالعه تعویض گرو  هایسالن ،هابین دور  ،تکرار نشود در یک سالنهمچنان  ،بودگامبورو شد  
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 نتایج دوره سوم

 (2)-(1تفاوت ) گرو  کنترل گرو  ترانسمیون 

 - 21000 21000 تعداد پرندگان

 - 96/21 85/20 تراکم به متر مربع

 تلفات

 درصد تلفات

655 

11/3 % 

660 

14/3 % 

5- 

03/0%- 

 5 20340 20345 تعداد پرند  کشتار شد 

 + کیلوگرم1961 35159 37120 وزن کلی

 +03/0 36.777 36.860 گوشت تولیدی به ازای هر متر مربع

 گرم 94 730/1 824/1 میانگین وزن بدن در کشتار

 - 18/39 18/39 میانگین سن کشتار

 گرم+ 3 44 47 میانگین افزایش وزن روزانه

 + کیلوگرم430 900/61 330/62 مصرف دان به کیلوگرم

 -081/0 760/1 679/1 ضریب تبدیل غذایی

 +26 243 269 فاکتور تولید اروپایی

 

 نتیجه گیری

 

مشاهد  شد. واکسن ترنسمیون توانایی در فارم ( vvIBDیک چالش طبیعی با ویروس فوق حاد گامبورو ) هدر طول این مطالع

هایی که واکسن ترنسمیون را . در کل گلهدرگیر بیماری شد ،این چالش را داشت اما گرو  کنترل با واکسن آشامیدنیمقابله با 

 ها نشان دادند.عملکرد بهتری را نسبت به سایر گله ،دریافت کردند
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 کشور بیماری دراین در مقابله با  ®Cevac Transmune IBDنتایج استفاده از واکسن ایمونوکمپلکس گامبورو 

 تونس

 

Bouzonaia, M.1; Allagui, E.2; ABBES, O.3; Ghram, A.4 and Fedida, D.2 

1 Veterinary School, Sidi Thabet 2020, Tunesia; 2 Ceva Animal Health, France; 3 Poulina holding, 

Tunesia; 4 Pasteur Institute, Tunesia 

 

 

در  ®Cevac Transmune IBDکنترل بیماری گامبورو با استفاد  از واکسن ایمونوکمپلکس گرو  نتایج  در ابتدا نویسند 

 با روش ®Cevac Transmune IBDخطر بودن واکسن دهد. هدف از این مطالعه، ارزیابی کارایی و بیکشور تونس را ارائه می

های فارم با استفاد  از واکسن اخلدنی دامیبا گرو  واکسینه شد  به روش آشآن مقایسه  وکشی جوجه اخلتزریق زیرجلدی د

 قطعه پرند  ارزیابی 41000حدود  دور  هر کدام با 3های عملکردی گله در طول باشد. داد اینترمدیت و اینترمدیت پالس می

سبب بهبود  ®Cevac Transmune IBDدر این مطالعه مشخص گردید که واکسن ایمنوکمپلکس  .گردیدندو ثبت  شد 

ذکر شد  است.  ،میلیون پرند  مورد مطالعه در این مقاله 8نیز در بیش از  گوشتی گردد. نتایج عملکردی گلهها میگلهعملکرد 

فارم گردد.  با روش آشامیدنی در سبب حذف و کاهش بسیاری از مخاطرات واکسیناسیونتواند کشی میتزریق واکسن در جوجه

کارگر فارم در اجرای واکسیناسیون و تفاوت در مهارت کیفیت و کمیت آب  مناسب واکسیناسیون، زماناین مخاطرات شامل 

د تمامی این مشکالت را حل کرد  و ایمنی بهتر و عنوان یک واکسن جدیبه ®Cevac Transmune IBDباشد. واکسن می

 کند.تری در برابر بیماری گامبورو ایجاد میکامل
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 واکسیناسیون در جوجه کشیکاهش ضایعات کشتارگاهی متعاقب  18

 

 

Paniago M.T. and V.Turblin, 2009. WVPA Congress 
 

 

در  ،را دریافت نمودند ®Cevac Transmune IBDواکسن هایی که گلهدر دو گرو  ضایعات کشتارگاهی  میزاناین مقاله در 

میلیون جوجه  9جموعاً . این مطالعه بالینی مندا د، مقایسه شدکردندریافت  به شکل آشامیدنی را واکسن هایی کهمقایسه گله

 گردد.را شامل می

 

 

 کشور
های تعداد پرند 

 گوشتی
 نو  واکسن گامبورو

ایندکس 

 تولید

کل ضایعات 

 کشتارگاهی

میزان کاهش در هنگام 

 مصرف ترنسمیون

برزیل )بخش 

 جنوبی(

 45/1 335 ترنسمیون 188000

65 %- 
388000 

ز واکسن اینترمدیت دُ 2

 آشامیدنی
320 18/4 

 برزیل

 73/1 304 ترنسمیون 600000

4 %- 
388000 

ز واکسن اینترمدیت دُ 1

 پالس آشامیدنی
300 80/1 

 بریتانیا

 95/1 بدون داد  ترنسمیون گله 22

47 %- 
 گله 3

ز واکسن اینترمدیت دُ 1

 پالس آشامیدنی
 65/3 بدون داد 

 فرانسه

 66/0 249 ترنسمیون 400000

33 %- 
870000 

ز واکسن اینترمدیت دُ 2

 آشامیدنی
238 98/0 

 آفریقای جنوبی

 20/1 267 ترنسمیون 630000

50 %- 
4400000 

ز گامبورو اینترمدیت دُ 1

 پالس آشامیدنی
264 240 

 تایلند

 39/3 338 ترنسمیون 216000

10%- 
216000 

ز اینترمدیت پالس دُ 1

 آشامیدنی
339 78/3 
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 نتیجه گیری

 

 دالیل زیر باشد:همیزان کمتر ضایعات کشتارگاهی می تواند ب

  متعاقب آن تر گله شود و تواند سبب عملکرد ضعیفاشکال تحت بالینی آن که می بخصووکنترل بهتر بیماری گامبورو

 همچون کلی باسیلوز در گله افزایش یابد. ایعوامل ثانویه

 ابت افراد و تالش و رق یدنی به دلیل تشنگی دادن به گلهروش آشام پوست بدن: در طول واکسیناسیون با پارچگیبهبود یک

گردد. استفاد  از روش میایجاد ها و ضایعاتی در پوست خراشهنگام شرو  واکسیناسیون، گله جهت رسیدن به آب در

 یکپارچگی پوست بدن بیشتر خواهد بود.کشی سبب قطع بروز این وقایع شد  و مطمئناً واکسیناسیون در جوجه
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 کاهش ضایعات کشتارگاهی طیور متعاقب واکسیناسیون در جوجه کشی

 

Paniago M.T 1 and Turblin V.1 

1 Ceva Animal Health Asia Pacific, Kuala Lumpur, Malaysia 

 

 

که )ای متعدد مقایسه فارمی ضایعات کشتارگاهی طیور، مطالعاتکاهش کشی بر ارزیابی اثر واکسیناسیون در جوجهبه منظور 

ها علیه بیماری گامبورو به روش مختلف انجام گرفت. جوجه کشورهایدر  (شدمیلیون جوجه گوشتی می 9مجموعاً شامل 

زریقی در روش ت فرانسه( با-)سوا ®Cevac Transmune IBDواکسیناسیون آشامیدنی در فارم و یا واکسن ایمونوکمپلکس 

. ادامه برنامه واکسیناسیون و مدیریت گله در هر دو گرو  یکسان بود. بدون شک، اقدامات مدیریتی واکسینه شدندجوجه کشی 

گله ناشی از عدم یکپارچگی های یک پرند شد  دارد. سلولیت در بین  رهای کشتانقش بسیار زیادی در کیفیت الشهدر طول دور  

بود  و عواملی همچون تراکم گله، فضای دانخوری، برنامه نوری، دما و سایر موارد مستقیماً بر آن تأثیر و سالم بودن پوست بدن 

هایی بر روی پوست شد  دارد. در واقع، افزایش حرکات ناگهانی و هیجانی پرند  جهت دریافت غذا و آب سبب پدید آمدن خراش

کشی مطمئناً سبب کاهش حرکات ناگهانی برای سیناسیون در جوجهها سرآغاز وقو  سلولیت خواهند بود. واککه این خراش

گاهی خواهد شد. از سوی رروش آشامیدنی شد  و به این طریق سبب کاهش ضایعات کشتا ریافت آب به هنگام واکسیناسیون باد

وارد درگیری تحت م ،های بالینی گامبورو گزارش نشودهای واکسینه شد  به روش آشامیدنی درگیریدیگر حتی اگر در گله

بالینی همچنان به وقو  پیوسته و سبب افزایش ضایعات کشتارگاهی خواهد شد. پس از معرفی واکسن ایمونوکمپلکس گامبورو، 

این خود سبب کاهش ضایعات کشتارگاهی شد. در  وقابل توجهی کنترل گردید  میزانشکل تحت بالینی بیماری گامبورو به 

 ساد ن کاهش آن از طریق بهبود مدیریت، د، بنابراینباشیعات کشتارگاهی زیاد و چند فاکتور  میواقع، موارد ایجاد کنند  ضا

کشی سبب کاهش قابل توجه این ضایعات شد  و روش واکسیناسیون جوجه دررسد. با این وجود واکسیناسیون نظر نمیبه

 گردد.تری محسوب میمطمئن
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واکسن ترنسمیون در تزریق زیرجلدی به پرندگان  کارایی بررسی آزمایشگاهی 19

 گوشتی
 

 

 

Herczeg J. et al., 2011 WVPA congress 
 

 

 نپرندگا

سازی ویروس( روش خنثی اهندسی تیتر مادری )بمیانگین جوجه گوشتی یک روز  استفاد  شد. قطعه  150در این مطالعه از 

( و محدود  آن از Log2 13) 8200 میانگین تیتر: مورد ارزیابی قرار گرفت در زمان هچ (گامبوروبیماری بورس عفونی )بر علیه 

 بود. 25600تا  2400

 

 واکسن

( مورد استفاد  قرار CID₅₀ 1/0) با حداقل اثربخشی ®Cevac Transmune IBD واکسن از یک بچ اختصاصی در این مطالعه

 پرند  تزریق گردید.لیتر در هر میلی 1/0به مقدار در سن یک روزگی گرفت. واکسن 

 

 های مورد مطالعهگروه

 درمان های مختلف توضیحات هاگرو 

G1 75  تزریق  جوجه گوشتیقطعهCevac Transmune IBD® در یک روزگی 

G2 75  غیرواکسینه جوجه گوشتیقطعه 

G3 20  جوجه قطعهSPF غیرواکسینه 
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 شناسایی دریافت واکسن

مشخص گردید که دریافت شد، برداری منظم نمونهصورت ی که بهبورسنمونه  5بر اساس کالبدگشایی و هیستوپاتولوژی در 

 شد.کامل  24آغاز و در روز  19واکسن در روز 

 

 چالش

ز با دُچالش به طریقه چشمی و دهانی  استفاد  شد. MOH-94-3سویه بسیار حاد گامبورو منظور ایجاد چالش تجربی، از به

EID₅₀ 5/103  روزگی )در زمان  24در  چالش صورت گرفت که یکی 2 در این مطالعه لیتر صورت گرفت.میلی 2/0و با حجم

گیری(، کالبدگشایی و کلینیکی )تلفات و وزنبر اساس عالئم میزان محافظت  روزگی. 31در  دیگریتکمیل دریافت واکسن( و 

 ارزیابی شد. (امتیازبندیعالئم هیستوپاتولوژیکی )با استفاد  از سیستم 

 

 نتایج

 

 محافظت پس از چالش دوم (24میزان محافظت پس از چالش اول )روز  

 100 100 پرندگان واکسینه شد  با ترنسمیون

 30 78 پرندگان غیرواکسینه

 SPF 0 0پرندگان غیرواکسینه 

 

 

 

 

 :گروه ترنسمیون

 دریافت: شرو  19روز 

 واکسن

: دریافت کامل 24روز 

درصد  100واکسن )

درصد  78محافظت در برابر 

 محافظت در گرو  کنترل(
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 نتیجه گیری

 

بادی در این سن با روش که شناسایی تولید آنتی ستکامل شد  این درحالیروزگی  24 سن در دریافت واکسندر مطالعه حاضر 

، اما مقادیر آن در حد ایجاد محافظت علیه ماند در بدن پرند  بادی مادری پذیر نیست. در این سن مقداری آنتیامکاناالیزا 

 24کامل شد )در این مطالعه  ®Cevac Transmune IBDکه دریافت واکسن سویه بسیار حاد ویروس گامبورو نبود. زمانی

بادی یک هفته دیرتر ید. در نتیجه، حتی اگر پاسخ آنتی، محافظت کامل علیه سویه بسیار حاد بیماری گامبورو ایجاد گرد(روزگی

 شود.سن دید  نمیگونه خأل ایمنی بین کاهش ایمنی مادری و دریافت واکقابل شناسایی باشد، هیچ
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 48در تزریق زیرجلدی به پرندگان گوشتی Cevac Transmune IBD®واکسن  کارآیی آزمایشگاهیبررسی 

 

 

Jozef Herczeg1, Miklos Nagy1, Laszlo Makranszki1, Karoly Kustos², Jean defoucauld1, Jerome 

Thevenon1, Branko Alva³ 

 

1-CEVA-Phylaxia, Budapest, Hungary; 2-Lab-NYUL consulting Ltd.; 3- CEVA-Libourne, France 

 

 

 مقدمه

Cevac Transmune IBD® ُهای گوشتی جهت پیشگیری از تلفات، ز تزریقی به روش زیرجلدی در جوجهیک واکسن تک د

ونی )گامبورو( عالئم بالینی، کاهش وزن و کاهش ضایعات بورس فابرسیوس حاصل از اشکال فوق حاد و کالسیک بیماری بورس عف

 ®Cevac Transmune IBDباشد. واکسن به کاهش ایمنی مادری می بستهوا ،شرو  ایمنی علیه گامبورو در پرندگان باشد.می

ز حداقل دُ ،سناهی اخیر واکمطالعات آزمایشگ کند.ایجاد می ایمنی دام العمر علیه گامبوروما صورتبههای گوشتی در جوجه

 گردد.ان میین مطالعه در این مقاله عنوکلیات ا وایش قرار داد  است صورت زیرجلدی مورد آزم( را بهCID₅₀ 1/0) موثر

 

 مواد و روش کار

قل را با حدا ®Cevac Transmune IBDصورت زیرجلدی واکسن یک گله مادر بهبا منشا گوشتی یک روز  جوجه قطعه  128

 8200تخاب شد  بادی مادری گله انمیزان آنتیتیتر میانگین هندسی  VN(. در تست 1دریافت کردند )جدول شمار   موثر ز دُ

 (.25600و حداکثر  2400نسبتاً باال بود )حداقل  محدود  کلی تیترها و بود ( Log2 13)به صورت میانگین 

 

 های مختلفها و درمان: گروه1جدول شماره 

 واکسیناسیون گرو  ها

 لیتر(میلی  1/0دوز واکسن ) A 1جوجه واکسینه گوشتی محل  1گرو  

 بدون واکسن Bجوجه های گوشتی کنترل محل  2گرو  

 بدون واکسن Cمحل  SPFجوجه های کنترل  3گرو  

 

های کامالً جداگانه نگهداری ها در محلینه نشد ، تمامی گرو های واکسینه شد  و واکست جلوگیری از آلودگی متقاطع گرو جه

های های کاتالوگبر اساس آخرین توصیههای پرورشی و مدیریتی سیستم. داد  شدندبستر پرورش  بر روی ( وBو  A)محل 
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در یک SPF (10×2 )پرند  قطعه  20عالو  بر این دو گرو ،  صورت آزاد در دسترس پرندگان بود.به دانپرورشی صورت گرفت و 

 (.C)محل  ندتا زمان چالش جدا نگهداری شدمجزا محل کامالً 

 در به طریق دوبار چالش 2/6کارایی واکسن با در نظر گرفتن دستورالعمل دارویی اتحادیه اروپا شمار  میزان ایمونوژنیسیته و 

( مورد ارزیابی قرار گرفت. ویروس چالشی MOH-94-3ی فوق حاد گامبورو )سویه حیوانات واکسینه شد  با استفاد  از سویه

های ها و برنامهمیلی لیتر مصرف گردید. گرو  2/0هر پرند  در به ازای  ₅₀EID 3.510به روش داخل دهانی یا قطر  چشمی با 

 اند.خالصه شد  2رمانی در جدول شمار  مختلف د

 

 : روند چالش2جدول شماره 

 چالش دوم چالش اول گرو  ها

قطعه  27جوجه واکسینه و قطعه  27 )واکسینه( 1گرو  

قطعه  10جوجه گوشتی کنترل، همچنین 

روزگی به هنگام  24در سن  SPFپرند  

روز پس از  5دریافت کامل واکسن )

 شناسایی اولین عالئم دریافت واکسن(

جوجه واکسینه و غیر واکسینه قطعه  27

در  SPFپرند  قطعه  10گوشتی همچنین 

 روز پس از چالش اول( 7) روزگی 31سن 

 جوجه گوشتی کنترل 2گرو  

 SPFگرو  کنترل  3گرو  

 

، اما ضروری استل دارویی اتحادیه اروپا در دستورالعمهای گامبورو برای ارزیابی عملکرد واکسن SPFهای از جوجهاستفاد  

های گوشتی استفاد  گردید چرا که ایمنی مادری باشد. در این مطالعه حتی از جوجههای گوشتی الزامی نمید  از جوجهاستفا

ها نیز با ویروس مشابه سایر گرو  SPFهای ها تأثیرگذار هستند. گرو  جوجهکسندریافت واکسن و پاسخ ایمنی وابر روی شرو  

 ها استفاد  گردید.جهت اعتبار بخشیدن به چالش گرو  ها به عنوان مدل کنترل چالشچالش داد  شدند و از آن

 آزمون

 5برداری از صورت مرتب با نمونهن بهدر این مطالعه تغییرات صورت گرفته در بورس فابرسیوس به دلیل تأثیرات دریافت واکس

واکسن در بورس فابرسیوس، این عالمت  هرگونه عالمت از تکثیر . در صورت مشاهد (3پرند  مورد بررسی قرار گرفتند )جدول 

یستولوژیکی ه امتیازبندین، ایندکس وزن بورس به وزن بد شامل:گردید. معیارهای دیگر به عنوان دریافت واکسن محسوب می

 .بودندو پاتولوژیکی بورس 

شد  توسط بیماری در طی چالش  لقابا استفاد  از بررسی میزان تلفات و عالئم بالینی ا ،محافظت بالینی واکسنمیزان ارزیابی 

 یلصورت گرفت. با وجود اینکه به دلیل ایمنی مادری ممکن است همیشه عالئم بالینی بیماری پس از چالش دید  نشود، عوام

هیستولوژیکی بورس و ایندکس وزن بورس به وزن بدن جهت  امتیازبندیبندی پاتولوژیکی بورس فابرسیوس، امتیازهمچون 

تجاوز  7دهی پاتولوژیکی و هیستولوژیکی جمع نمرات از امتیازکه در سیستم ردید. در صورتیارزیابی میزان محافظت بررسی گ

گیری روزانه نیز ارزیابی شدند. و وزنپاسخ سرولوژیکی شوند. حافظت نشد ( محسوب می( پرندگان ایمن نشد  )م4کند )جدول 

گیری فردی گیری شدند. وزنوزن آزمایشدر طول دور  و از چالش  تمامی پرندگان قبل و بعدمحاسبه شد. گیری فردی نرخ وزن
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 Two-sidedگرفت. روش آماری مورد استفاد  آزمون و با نرم افزارهای آماری مورد بررسی قرار  انجامدر گله به صورت مداوم 

two-sampled T comparison درصد بود  و نرم افزار  5داری در این آزمون سطح بود. آستانه معناstatgraphics 

centurion xv.v.15.214 .مورد استفاد  قرار گرفت 

 

 نتایج

 پایش دریافت واکسن

بندی امتیازمی پارامترهای مطالعه همچون طول مطالعه را با استفاد  از تما در نتایج پایش تغییرات بورس 3جدول شمار  

دهد. اولین زمان عالئم دریافت ایندکس وزن بورس به وزن بدن نشان می کی و هیستولوژیکی بورس فابرسیوس و نیزپاتولوژی

 24و نهایتاً در روز مشاهد  شد  21روز  بود. تکثیر سریع ویروس در پرندگان در 19پرند  روز  2واکسن به روش هیستولوژی در 

 ها از لحاظ دریافت واکسن در بورس مثبت بودند. این زمان برای چالش اول انتخاب شد  بود.تمامی پرند 

 بورس فابرسیوس )پرندگان واکسن خورده و چالش نیافته( در  : شناسایی اثرات ویروس واکسن3جدول شماره 

 روزهای پس از واکسیناسیون

 کنترل واکسن خورد 

میانگین 

 امتیاز

 پاتولوژیکی

امتیاز میانگین 

 هیستولوژیکی

ایندکس وزن 

بورس به وزن 

 بدن

میانگین 

 امتیاز

 پاتولوژیکی

 امتیاز میانگین

 هیستولوژیکی

 0 0 34/1 0 4/0 17روز 

 0 0 93/0 6/0 4/0 )شناسایی دریافت واکسن(11روز 

 0 0 77/0 4/1 4/1 21روز 

 24روز 

 درصد دریافت واکسن 100
8/1 2 48/0 0 0 

 

 ارزیابی محافظت بالینی

 (24چالش اول )روز 

قرار گرفت. جدول روز پس از چالش مورد ارزیابی  10و  4میزان کارایی واکسن با استفاد  از پارامترهای عنوان شد  در باال در 

های پرندگان دهد. پنج پرند  از گرو نشان میها در گرو بورس را پس از چالش اول  4برداری از های نمونهشمار  چهار داد 

 چالش یافته انتخاب و نمونه برداری شدند.-چالش یافته و گرو  پرندگان واکسن نخورد -واکسن خورد 
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 روز پس از چالش اول 4: بررسی کارایی واکسن با استفاده از روش دریافت واکسن در بورس، 4جدول شماره 

 کنترل واکسینه

شماره 

 پرندگان

بندی امتیاز 

 پاتولوژیکی

بندی  امتیاز

 هیستولوژیکی

بندی  امتیاز

پاتولوژیکی و 

 هیستولوژیکی

ایندکس 

وزن 

بورس به 

 وزن بدن

شماره 

 پرنده

بندی امتیاز

 پاتولوژیکی

بندی  امتیاز

 هیستولوژی

بندی  امتیاز

پاتولوژیکی و 

 هیستولوژیکی

ایندکس 

وزن 

بورس به 

 وزن بدن

1 1 2 3 38/0 1 4 2 6 55/0 

2 1 2 3 41/0 2 3 3 6 03/1 

3 2 2 4 27/0 3 4 2 6 71/0 

4 1 2 3 32/0 4 3 2 5 76/0 

5 2 2 4 24/0 5 4 2 6 83/0 

 77/0 8/5 2/2 6/3 میانگین 33/0 40/3 2 40/1 میانگین

 (5/5درصد ) 100محافظت شد   (5/5درصد ) 100محافظت شد  

 

بندی هیستولوژیکی و پاتولوژیکی کامالً محافظت شد  بودند.  امتیازروز پس از اولین چالش پرندگان واکسن خورد  بر اساس  4

عنوان گرو  ( به8/5و هیستولوژیکی )میانگین  بندی پاتولوژیکیامتیازکمتری داشتند ولی در مجموع گرو  کنترل میزان محافظت

 ید.( محسوب نگرد7غیرایمن )میانگین 

مشاهد  پرندگان  10 روزانتهای پرند  در قطعه  27نشان دهند  نتایج بررسی پارامترهای مورد مطالعه در  5جدول شمار  

 باشد.می

 

 : مقایسه پارامترهای اولیه در انتهای دوره مشاهده )میانگین نتایج گروه(5جدول شماره 

 گرو  ها
بندی  امتیاز

 پاتولوژیکی

بندی  امتیاز

 هیستولوژیکی

بندی  امتیاز

پاتولوژیکی+ 

 هیستولوژیکی

ایندکس وزن 

بورس به وزن 

 بدن

وزن گیری 

در روز به 

 گرم

 زند  ماند 
درصد 

 محافظت

 7/55 21/0 11/3 67/1 44/1 واکسینه
100 

(27/27) 

100 

(27/27) 

 85/54 25/0 41/5 78/2 63/2 کنترل
100 

(27/27) 

78 

(21/27) 

آنالیز آماری 

(p-value) 
0 0 0 0472/0 748/0 N/A N/A 

 SPFکنترل 

(10) 
 0 0 تلف شد تلف شد تلف شد تلف شد تلف شد

به دلیل ابتال به بیماری گامبورو تلف  SPFتمامی پرندگان گوشتی تجاری زند  ماندند، اما تمامی پرندگان  ،روز پس از چالش 10

بندی امتیازپرندگان غیرواکسینه )کنترل( درصد  22درصد محافظت را نشان دادند ولی  100شدند. تمامی پرندگان واکسینه شد  
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در گرو  درصد پرندگان  78شد. که حاکی از عدم محافظت محسوب می را نشان دادند 7پاتولوژیکی و هیستولوژیکی باالی 

بندی پاتولوژیکی و هیستولوژیکی نشان دادند که نتیجه نمر را بیماری بادی مادری محافظت کامل علیه کنترل به دلیل وجود آنتی

 بود. 7آن زیر 

 چالش دوم:

های بندی بورسامتیازدهند  روز پس از چالش ارزیابی گردید. جدول شمار  شش نشان 10و  4 آزمایش، کارایی واکسن در این 

 آوری گردید.نمونه جمع 5باشد. از هر گرو  واکسینه و غیر واکسینه روز پس از چالش دوم می 4فابرسیوس جمع آوری شد  

 

روز  4: ارزیابی کارایی واکسن با استفاده از پایش تأثیر ویروس واکسن بر روی بورس فابرسیوس 6جدول شماره 

 پس از چالش دوم

 کنترل واکسینه

 شماره
امتیازبندی 

 پاتولوژیکی

بندی  امتیاز

 هیستولوژیکی

مجموع 

بندی امتیاز

پاتولوژیکی و 

 هیستولوژیکی

ایندکس 

وزن 

بورس به 

 بدن

 شماره
بندی  امتیاز

 پاتولوژیکی

بندی  امتیاز

 هیستولوژیکی

مجموع 

امتیازبندی 

پاتولوژیکی و 

 هیستولوژیکی

ایندکس 

وزن 

بورس به 

 بدن

1 1 1 2 41/0 1 4 4 8 30/1 

2 1 1 2 37/0 2 4 2 6 82/0 

3 1 1 2 29/0 3 4 3 7 06/1 

4 2 2 4 39/0 4 5 4 9 45/1 

5 1 1 2 36/0 5 4 3 7 69/0 

 06/1 40/7 20/3 20/4 میانگین 37/0 40/2 20/1 20/1 میانگین

 درصد 20محافظت  درصد 100محافظت 

 

بندی هیستولوژیکی و پاتولوژیکی کامالً محافظت شد  محسوب  امتیازروز پس از چالش دوم پرندگان واکسن خورد  بر اساس  4

های پاتولوژیکی و هیستولوژیکی محافظت نشد  محسوب شدند چرا که درصد پرندگان گرو  کنترل بر اساس ارزیابی 80شدند. 

بندی امتیازکنترل بر اساس  درصد پرندگان نیز در گرو  20)معیار کنترل داخلی( بود.  7ها باالتر از نمر  بندی آنامتیازمجمو  

روز  10ها دهند  نتایج گرو نشان 7جدول شمار   بود. 7ها زیر بندی آنامتیازقرار گرفتند و مجمو   ،در دسته محافظت شد 

 .شدندمونه برداری پرند  از دو گرو  واکسینه و غیر واکسینه نقطعه  27باشد. پس از چالش می
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 های کلینیکی در پایان مطالعه: مقایسه تفاوت 7جدول شماره 

 گرو  ها
بندی  امتیاز

 پاتولوژیکی

بندی  امتیاز

 هیستولوژیکی

 مجمو 

امتیازبندی 

پاتولوژیکی و 

 هیستولوژیکی

ایندکس وزن 

بورس به وزن 

 بدن

افزایش 

روزانه وزن 

 بدن به گرم

درصد نجات 

 یافتگان

درصد 

 محافظت

 100 100 89/67 38/0 33/2 22/1 11/1 واکسینه

 6/29 100 17/61 34/0 7/6 33/3 37/3 کنترل

 N/A N/A 089/0 302/0 0 0 0 آنالیز آماری

 SPFکنترل 
همگی تلف 

 شدند

همگی تلف 

 شدند

همگی تلف 

 شدند

همگی تلف 

 شدند

همگی تلف 

 شدند
0 0 

 

چالش داد  شد  با بیماری گامبورو تلف شدند.  SPFروز پس از چالش تمامی پرندگان گوشتی نجات یافتند، ولی پرندگان  10

را رد کردند  7بندی امتیازدرصد پرندگان گرو  کنترل  4/70درصد محافظت را نشان دادند و  100تمامی پرندگان واکسینه شد  

 دهند  عدم محافظت بود.که نشان

 

 گیری روزانهوزن

، باال انحراف معیارهمچون همیشه معیار به کار گرفته شد. انحراف کاهش  منظوربهروش آماری مورد استفاد  در این مطالعه 

  شود. ها میسبب ماسکه شدن تفاوت بین گرو 

پس از  (. =53/0Pگیری بین دو گرو  واکسینه و کنترل مشاهد  نشد )پس از اولین چالش تفاوتی از لحاظ میزان افزایش وزن

کاهش وزن حاصل از  در برابرگرو  واکسینه  .داری از گرو  کنترل بیشتر بودمعنیطور گیری گرو  واکسینه بهدومین چالش وزن

 .شد  بودمحافظت با ویروس گامبورو چالش 
 

 ینتایج سرولوژ

برداری را بر اساس روزهای نمونه (خنثی سازی ویروس)  VN تست Log2تیتر سرولوژیک  1شمار   نمودارو  8جدول شمار  

 دهد.می نشان

 تست خنثی سازی ویروس و ضریب تغییرات آن( Log2: نتایج سرولوژی )میانگین 8جدول شماره 

 گرو  ها
Log2 سازی ویروس در روزهای مختلف نمونه برداریتیتر تست خنثی 

 42روز  31روز  24روز  17روز  10روز  0روز 

 کنترل
1300 47/9 17/6 38/3 73/2 70/0 

07/1 67/1 79/1 13/2 24/2 26/1 

 واکسینه
13 93/9 07/6 90/4 36/7 57/8 

07/1 98/0 62/1 6/1 36/1 65/1 
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 تست خنثی سازی ویروس قبل و بعد از دریافت واکسن Log2: میانگین تیتر 1شمار   نمودار

 

 

 بحث

 پارامترهای اولیه مطالعه: محافظت بالینی

)تمامی پرندگان ویروس واکسن را دریافت کرد  بودند(، اما درصدی واکسن صورت گرفت  100اولین چالش در روز دریافت 

بادی مادری همچنان باال بود، به همین دلیل گرو  کنترل نیز در عمل محافظت شد  بودند. یک هفته بعد میزان میزان آنتی

)غیرواکسینه( را مشخص های بین گرو  واکسینه و کنترل آنتی بادی مادری بسیار کاهش یافت و چالش دوم توانست تفاوت

 کند.

 

 چالش اول:

. این شدندچالش  ،که همگی پرندگان عالئم دریافت ویروس واکسن را در بورس نشان دادندزمانی ،روزگی 24پرندگان در سن 

باال بودن  ،بندی برای چالشاین زمان استفاد  از  . دلیلباشدمیروزگی(  19روز پس از اولین عالئم دریافت واکسن )سن  5سن 

  ها بین میزان ایمنی مادری بود.تفاوت

پرند   5تمامی  ،روز پس از چالش 4 تلف شدند. SPFچرا که تمامی پرندگان در گرو  کنترل   چالش قابل قبول و معتبر بود

پاتولوژیکی و بندی امتیازگوشتی تجاری مورد مطالعه واکسینه و غیر واکسینه )کنترل( محافظت شد  بودند )چراکه میزان 

ایمنی مادری به قدری باال بود که بتواند جلوی بیماری را بگیرد. اما در گرو   ،بود(. در گرو  کنترل 7هیستولوژیکی آن زیر 

 درصدی وارد بورس شد  و محافظت ایجاد کند. 100ویروس واکسن توانست به صورت  ،واکسینه در همین سن

درصد پرندگان  22درصدی را نشان دادند و  100تمامی پرندگان واکسینه محافظت ، پرندگان آزمایشدور  روز  10در پایان 

 گوشتی تجاری گرو  کنترل محافظت نشد  محسوب شدند.
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 نتایج آماری:

تری نسبت به گرو  کنترل هیستولوژیکی پایینبندی پاتولوژیکی و داری نمر طور معنیی واکسینه بهپرندگان گوشتی تجار

 داری پایین بود.ایندکس وزن بورس به وزن بدن در پرندگان واکسینه به طور معنیشاخص  داشتند.

 :چالش دوم

چرا که تمامی پرندگان کنترل   روزگی صورت گرفت. چالش مورد قبول بود 31روز پس از چالش اول و در سن  7چالش دوم 

SPF  .درصد پرندگان در  80که د  بودند، در حالیتمامی پرندگان گرو  واکسینه محافظت ش ،روز پس از چالش 4تلف شدند

مشخص گردید که  ،هامشاهد  و بررسی گرو   روز 10 در پایان دور گرو  کنترل پرندگان گوشتی تجاری محافظت نشد  بودند. 

 درصد پرندگان گرو  کنترل گوشتی تجاری محافظت نشد  بودند. 4/70تمامی پرندگان گرو  واکسینه محافظت شد  و 

 

 آماری: نتایج

 تری نسبت به گرو  کنترل هیستولوژیکی و پاتولوژیکی پایین بندیطور قابل توجهی نمر اظ آماری بهگرو  واکسینه از لح

 .داشت

 داشتیندکس وزن بورس به وزن بدن وجود نداری بین اتفاوت معنی. 

 داری افزایش وزن روزانه بیشتری نسبت به گرو  کنترل داشت. طور معنیگرو  واکسینه به ،ن چالشپس از دومی 

 

 :سرولوژی

 تغییرات میزان گیری شد تانداز ابادی اختصاصی بیماری بورس عفونی در پرندگان چالش نیافته واکسینه و کنترل سطح آنتی

بادی در گرو  واکسینه دید  شد. روزگی افزایش مالیم میزان آنتی 24روزگی بررسی گردد. در سن  24 سن آنتی بادی مادری تا

های گوشتی تجاری گرو  کنترل کاهش صورت مداوم مشاهد  شد. در جوجهروزگی این افزایش به 42و  31در نمونه برداری 

 1 نموداریابد )ی به سطح غیر قابل تشخیص کاهش میروزگ 42که تا طوریبادی مادری به صورت خطی رخ داد، بهمیزان آنتی

 .را مالحظه کنید(

 

 گیرینتیجه

های عنوان شد  تر از دستورالعملر به دقت و با جزئیات و حتی دقیقعملکرد واکسن را بسیا ،چالش ارائه شد  در این مقاله

 ®Cevac Transmune IBDتوسط سازمان دارویی اتحادیه اروپا بررسی و ارزیابی کرد  است. این مطالعه نشان داد که واکسن 

ند. واکسن سبب کرا علیه بیماری گامبورو ایجاد می( همچنان محافظت کامل CID₅₀ 1/0)  ز اثر کنندحتی با کمترین میزان دُ

د بیماری گردد و همچنین ضایعات حاد حاصل از ویروس فوق حاگیری و بیماری بالینی میافت وزن از گیریپیش مهار تلفات،

ایمنی مادری در گله ایجاد  ی ازتلفسطوح مخ در حضوررا حتی  یدهد. این واکسن یک ایمنی یکنواختگامبورو را نیز کاهش می

 کند.می
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در  مرغافت واکسن ایمونوکمپلکس گامبورو با روش تلقیح داخل تخمپایش دری 20

 های رایج واکسیناسیون علیه بیماری گامبوروبا روش آن مقایسهو  کشیجوجه
 
 

 

 

Jacquinet C. and Y. Gardin, 2011. JRA. 
 

 

 پرندگان

داخل تلقیح  صورتهب ®Cevac Transmune IBDهای گوشتی تحت شرایط فارمی در فرانسه با استفاد  از واکسن گله

استفاد  از برنامه رایج واکسیناسیون مورد پایش قرار گرفتند. پنج شرکت تولیدی جوجه گوشتی  با کشی و نیزمرغی در جوجهتخم

میلیون جوجه گوشتی پرورش صنعتی  3/2مرغداری در این مطالعه مشارکت داشتند. این مطالعه شامل بیش از  114مجموعاً با 

 باشد.جوجه گوشتی پرورش آزاد می 92000و 

 

 محل واکسیناسیون واکسن تعداد مرغداری برنامه

 ®Cevac Transmune IBD 56 واکسن ایمونوکمپلکس
داخل  لقیحکشی با روش تجوجه

 تخم مرغ

 واکسن اینترمدیت 58 روش آشامیدنیواکسیناسیون به
مرغداری، با روش آشامیدنی یک 

 روزگی 18مرتبه در حدود 

  استفاد  شد.واکسن اینترمدیت های گوشتی پرورش آزاد، دو جوجهبرای 

 

 نمونه گیری

ها با چندین روش مورد ارزیابی روزگی اخذ شد و دریافت واکسن در آن 30بورس فابرسیوس از هر فارم در سن حدود  5تعداد 

 قرار گرفت:

 شرو  تکثیر ویروس واکسن. جهت مشاهد  :بررسی هیستوپاتولوژی -
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- RT-PCR ندبال آن هو بRFLP:  های واکسینه برای گله ،در صورت لزوم .بورسموجود در نو  ویروس گامبورو تا جهت تععین

نو  سویه هم انجام شد تا  تعیین توالی  ،(Winterfield2512)حاوی سویه  ®Cevac Transmune IBDبا واکسن 

 ، بیشتر بررسی شود. جداسازی شد 

 بیماری گامبورو. Biocheckسرولوژی، استفاد  از کیت االیزا  -

 

 

 (Compهای مختلف )نتایج: میزان نرخ دریافت واکسن در شرکت

 
 

 

 

 

 

 منفی در دریافت واکسن مثبت )یا مشکوک(  در دریافت واکسن 

 ٪9 ٪91 ایمونوکمپلکس با واکسن  واکسیناسیون

 ٪52 ٪48 واکسیناسیون با روش آشامیدنی
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 نتیجه گیری

 

 یمرغداخل تخم با روش تلقیح ®Cevac Transmune IBDواکسن ایمونوکمپلکس میزان دریافت واکسن در گرو  دریافت کنند  

ی واکسینه با واکسن هاگله %90د. بسیار بهتر بو در مرغداری آب آشامیدنیمقایسه با روش معمول واکسیناسیون  کشی دراخل جوجهد

Cevac Transmune IBD®، سازی ندادند. در کشور مذکور واکسیناسیون فارمی منجر به ایمدریافت واکسن را به وضوح نشان می

 .ناقص در نیمی از موارد گردید  بود
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با  آن مقایسهمرغی در جوجه کشی و با روش تلقیح داخل تخم پایش دریافت واکسن ایمونوکمپلکس گامبورو

 رایج واکسیناسیون علیه بیماری گامبوروهای روش

 

 

Jacquinet, C.1; Gardin, Y.1 

1 CEVA sante Animale, LA Ballastiere, BP 126, 33501 Libourne Cedex, France 

 

 

 چکیده

بررسی دریافت واکسن ایمونوکمپلکس  جهتو سرولوژی(  PCR)هیستوپاتولوژی،  گوناگونیتشخیصی  ابزارروزگی،  30در سن 

کار گرفته شد. نتایج ههای رایج گامبورو در مرغداری بهای واکسینه با واکسندر مقایسه با گله مورد استفاد  داخل جوجه کشی

گله واکسینه با واکسن رایج گامبورو به روش  58گله واکسینه در جوجه کشی با واکسن ایمونوکمپلکس در مقایسه با  56از 

 داخل درصد رسید که اثر بخشی بیشتر واکسیناسیون 100واکسن در گرو  اول تقریبًا به  آشامیدنی جمع آوری گردید. دریافت

 دهد.های ایمونوکمپلکس را نشان میکسنجوجه کشی با استفاد  از وا

 

 مقدمه

وسیله واکسن زند  تخفیف حدت هب بیماری گامبورو برعلیهشتی های گودر فرانسه واکسیناسیون جوجه متمادی،طی سالیان  

که بر اساس توانایی  باشندمیاینترمدیت یا اینترمدیت پالس  عموماها گرفت. این واکسنیافته از طریق آب آشامیدنی انجام می

( در MPAهای مادری )بادیها در عبور از آنتیهای فارمی با حدت باال یا مالیم و قابلیت آنگیری از ویروسها در پیشآن

 تواند به خطر افتد:توسط موارد ذیل میتجویز و موفقیت واکسیناسیون  ،طور معموله. بشونددسته بندی میهای جوان جوجه

واکسیناسیون الزامی بنابراین تعیین زمان مناسب   های مادریتداخل واکسیناسیون با ایمنی غیرفعال و تغییر در آنتی بادی -

ایجاد نماید. تعیین زمان مناسب واکسیناسیون که و ایمنی فعال  ادری عبور کرد م بتواند از سد ایمنی است تا واکسن

 باشد. بر و دشوار می، کاری هزینهمحاسبه می شودهای یک روز  بادی مادری در جوجهوسیله سنجش تیتر آنتیهب

جزئی یا کامل ویروس واکسن طور هتواند بعوامل متعددی می .مشکالت مربوط به تجویز واکسن از طریق آب آشامیدنی -

ر د مانع بزرگترین در نهایت .های فلزی در آبحل شد  در آب آشامیدنی را غیر فعال نماید: برای مثال وجود کلر یا یون

 2مقدار صحیح از محلول واکسن در دور  زمانی کوتا  ) دریافتموفقیت کامل واکسیناسیون آشامیدنی، عدم اطمینان از 

 .باشدتوسط هر جوجه می ،ت فعالیت واکسنپیش از اف و ساعت(

های واکسیناسیون صحیح های نوین در مورد تکنیکهای تولیدی جوجه گوشتی و آموزشرغم تالش کارشناسان فنی شرکتعلی

 .هستندطور قابل توجهی رایج همواد خنثی کنند  کلر و غیر ( هنوز خطاهای واکسیناسیون ب ،)ارزیابی، استفاد  از رنگ آبی معرف
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دهد که با استفاد  از واکسن زند  این امکان را می های تولیدی جوجه گوشتیهای گامبورو به شرکتنسل جدیدی از واکسن

( بر این مشکالت غلبه نمایند. این واکسن متشکل از ویروس ®Cevac Transmune IBDتخفیف حدت یافته ایمونوکمپلکس )

بادی آنتی-ژناند. این سوسپانسیون کمپلکس آنتی شدسبت مشخصی با هم ترکیب که به ن اختصاصی استواکسن و آنتی سرم 

های جنینی و یا تزریق زیرجلدی در جوجه 18داخل تخم مرغی در روز  لقیحصورت انفرادی از طریق تکشی بهدر جوجه ستبایمی

رود و تا حدود زیادی پایدار باقی از بین نمی وسیله سیستم ایمنی پرند هبادی بآنتی-ژنروز  استفاد  گردد. کمپلکس آنتییک

( Ceva)مطالعات چاپ نشد  شرکت  های لنفاویهای دندریتیک فولیکولی در طحال و سایر اندامچرا که توسط سلول  ماندمی

شوند. آزاد میصورت تدریجی ههای کمپلکس ببادی( در اثر افول آنتیهای واکسینالها )ویروسژن. این آنتیافتدبه دام می

دیگر خنثی  ،های مادری و رسیدن مقدار آن به سطح پایین یا متوسط، ویروس واکسن آزاد شد بادیبالفاصله با کاهش آنتی

ریافت ایمنی فعال گردد. زمان د القای و منجر به شد در آن جا تکثیر و  رساند تواند خود را به بورس فابرسیوس شود و مینمی

هر جوجه  ایبر حالای به جوجه دیگر متغیر است  اما با ایناز جوجهبادی مادری جوجه دارد، لذا وح آنتیواکسن بستگی به سط

این اثر بخشی تقریباً در  ،های گله مادری در مقابل بیماری گامبورو واکسینه شونددهد. معموالً اگر پولتدر زمان مناسب رخ می

های رایج با روش آشامیدنی دریافت واکسن حاصل از واکسن وین، امکان ردیابیدهد. ابزارهای تشخیصی نهفتگی رخ می 3-5سن 

د. این ابزارهای تشخیصی امکان تأیید و مقایسه میزان نسازکشی را میسر میو یا ناشی از واکسن ایمونوکمپلکس در جوجه

 سازند.های گوشتی را تحت شرایط فارمی فراهم میمحافظت واقعی گله

 

 مواد و روش کار

باشد. ابزارهای آزمایشگاهی موجود امکان تکثیر ویروس واکسن در بورس نشانه دریافت واکسن زند  تخفیف حدت یافته می

 ارزیابی موارد زیر را فراهم می سازد.

 های بورس: شناسایی با هیستوپاتولوژیشرو  ضایعات در فولیکول -

 RT-PCRحضور ویروس واکسن در بورس: شناسایی با  -

 های اختصاصی: شناسایی با سرولوژیی فعال با تولید آنتی بادیایجاد ایمن -

 

 نمونه ها

 گیری به قرار ذیل انجام شد:جوجه گوشتی در هر مرغداری نمونه 5-10از 

 نمونه بورس در فرمالین برای بررسی هیستوپاتولوژی نگهداری شد. 5 -

 نگهداری شد. PCRنمونه بورس در حالت فریز برای  5 -

 برای بررسی سرولوژی اخذ گردید. نمونه سرم 10-5 -

 هیستوپاتولوژی

صورت هگیری ضایعات در هر بورس بد. انداز جهت بررسی هیستوپاتولوژی ارسال گردی ،در فرمالین نگهداری شد  نمونه بورس 5

 مجزا انجام شد. 
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 شناسایی ویروس

مدی عدم کارآ اگرچهمورد بررسی قرار گرفت.  RT-PCRنمونه بورس با روش  5در  ، حضور ویروس بیماری بورس عفونیدر ابتدا

ناشی از شرایط نامناسب نگهداری و انتقال، حضور مواد عموماً  کاذبنتایج منفی  .باشدنادر است ولی محتمل می این روش

بورس(  5سازی مخلوطمیزان ویروس در زمان تکثیر بسیار زود هنگام ویروس )تقلیل  ،ای(مهارکنند  )محتویات مجاری رود 

برای تشخیص ویروس  اری عملیکرا باشد که می RFLPبا روش  های محدود کنند با آنزیمبررسی  ،د. در قدم دومند باشنتوانمی

شناسایی متعارف حضور قابلیت  RFLPروش  ،®Cevac Transmune IBDواکسن از ویروس فارم است. در مورد واکسن 

ویروس گامبورو )توالی نوکلئوتیدی  VP2بسیار متغیر قسمت یابی ژنی اخیراً توالی. داردرا  Winterfield2512سویه واکسن 

 ( روشی دقیق برای شناسایی سویه ویروس گامبورو شناخته شد  است.1128-721

 

 سرولوژی

ت کاذب ( مورد ارزیابی قرار گرفتند. این روش از نتایج مثبBioChekاالیزای گامبورو )کیت  کیت وسیلهههای سرمی بنمونه

باشد. باال رفتن تیتر بیش ویژ  در زمان شرو  ایمنی فعال میهبادی بکند و نیز قادر به شناسایی سطوح پایین آنتیجلوگیری می

 داللت بر شرو  ایمنی فعال دارد. 500از 

 

 گیری و تفسیر نتایجسن نمونه

صرف نظر از نو  در این سن، رو روز(. از این 40روز و حداکثر  27)حداقل  گیری شدندروزگی نمونه 30در حدود ها جوجه

و روش  روزگی تجویز شد  است( 12-14روزگی یا واکسن اینترمدیت پالس در  15-18واکسن اینترمدیت در واکسن کالسیک )

رود تکثیر ویروس . انتظار میاستداشته باشد، زیرا فاصله زمانی نیز کافی  را از دریافت واکسن اینشانه بایست، میمورد استفاد 

روز بعد از واکسیناسیون صورت گیرد. در سن  15بادی حداکثر روز بعد از واکسیناسیون و شرو  پاسخ آنتی 5حداکثر  واکسن

خوبی هبادی باید بو پاسخ آنتی باید جداسازی شد  سویه واکسنروزگی، بورس فابرسیوس باید مقداری ضایعه نشان دهد،  30

زی دلیل رهاساهروز از زمان واکسیناسیون شرو  گردد. در مورد واکسن ایمونوکمپلکس، ب 15پس از  تثبیت شود و یا اینکه

 حالت می تواند مشاهد  شود: 3باشد، بر اساس مرحله تکثیر ویروس که مختص به هر جوجه می ژن واکسنآنتی

 شرو  تکثیر ویروس واکسن (1

هیستوپاتولوژی و منفی شدن سرولوژی: تکثیر ویروس ، مثبت شدن Winterfield2512ویروس  RT-PCRمثبت شدن  -

 واکسن شرو  شد  است ولی هنوز آنتی بادی جداسازی نشد  است.

، مثبت شدن هیستوپاتولوژی و منفی شدن سرولوژی: تکثیر ویروس Winterfield2512ویروس  RT-PCRمنفی شدن  -

تواند جداسازی یا شناسایی شود. )فرار از ویروسی نمیواکسن شرو  شد  است که ضایعات داللت بر آن دارد، اما هیچ 

 بورس؟( عفونت با ویروس وحشی نیز ممکن است محتمل باشد. 5پرایمر ؟ تقلیل ویروس در 

و مثبت شدن  Winterfield2512ویروس  RT-PCRشود: مثبت شدن خوبی تثبیت میهب تکثیر ویروس واکسینال (2

 .پرند  قطعه( حداقل در یک 500 <ر االیزاهیستوپاتولوژی و تغییر سرمی مشخص )تیت
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خوبی مشخص نیست(، مثبت ه)یا منفی شدن به دالیلی که هنوز ب RT-PCRتکثیر پیشرفته ویروس واکسن، مثبت شدن  (3

 .شدن هیستوپاتولوژی، تغییر سرمی واضح و یکنواخت

 عدم دریافت واکسن، تمامی معیارها منفی هستند. (4

 

منفی دریافت  عالمت ،مثبت و بدون عالئم دریافت واکسن عالمت ،های با تأیید دریافت واکسنعنوان یک نتیجه  مرغداریهب

ها بسیار زود هنگام اخذ گیریکه هیچ بررسی هیستوپاتولوژی صورت نگرفت یا نمونهدلیل آنهکردند. در تعداد کمی از موارد، ب

مشکوک دریافت  عالمتها انست قابل تفسیر باشد لذا این مرغداریتوای نمیشد  بود و یا نتایج قابل تفسیر نبودند، هیچ نتیجه

 کردند.

پرورش آزاد در این مطالعه بررسی شدند. در هر  با پرورش صنعتی و یک شرکت جوجه گوشتی با گوشتی چهار شرکت جوجه

میدنی و واکسن های رایج )اینترمدیت یا اینترمدیت پالس( توسط آب آشاشرکت، تعداد یکسانی مرغداری از واکسن

 شود.مرغداری را شامل می 114ایمونوکمپلکس در جوجه کشی استفاد  نمودند که در مجمو  این مطالعه 

 

 نتایج و بحث:

 

 :1شرکت شمار  

 12(. در 15و  14مرغداری با واکسیناسیون از طریق آب آشامیدنی: دریافت واکسن در دو مرغداری تأیید شد. )شمار  16 -

 ( اعالم گردید.16و  13مرغداری تفسیر مشکوک )شمار   2در  مرغداری منفی و

تواند بدون هیچ تغییر سرمی می 12و  11، 10، 8، 7، 3های شمار  مرغداری یا هیستوپاتولوژی در RT-PCRمثبت شدن نتایج 

 RT-PCR( یا ویروس فیلدی باشد. D78گوا  یک عفونت با ویروس فارمی )جداسازی سویه وحشی یا سویه واکسن مشابه 

شناسایی کند. ویروس واکسن تجویز شد  نتوانست ضایعات بورس ایجاد  12و  11، 10، 3های شمار  نتوانست ویروس را در فارم

پس از واکسیناسیون انتظار  10-15که از روزهای طوریهنماید، چرا که هیچ عالمت مشخصی از دریافت واکسن وجود نداشت ب

 باشد.بادی واضح مدنظر میهمچون ضایعات بورس در اکثر پرندگان و پاسخ آنتی مواردی

( 7و  1مرغداری منفی بود )شمار   2مرغداری دریافت واکسن تایید گردید. در  8مرغداری با واکسن ایمونوکمپلکس: در 11 -

 مشکوک اعالم گردید.   5و در مرغداری شمار  

 

 

 :2شرکت شمار  

دریافت واکسن در هیچ مرغداری مشاهد  ای از نشانهمرغداری با واکسیناسیون از طریق آب آشامیدنی، هیچ  10از مجمو   -

ها هیچ تفسیری میسر نگردید. طور واضح منفی بودند و برای سایر فارمه( ب10و  7، 5، 3، 2مرغداری )شمار   5نشد. در مقابل 

هیچ  10و  9، 7، 5های شمار  فارم تأیید شد و در فارم 8ریافت واکسن در مرغداری با واکسن ایمونوکمپلکس، د12از مجمو  

 توان داشت. هیچ فارمی منفی در نظر گرفته نشد.تفسیری نمی
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 : 3شرکت شمار  

 هیچ بررسی هیستوپاتولوژی صورت نگرفت.

که حالیتأیید شد. در 9مرغداری شمار  در مرغداری با واکسیناسیون از طریق آب آشامیدنی: دریافت واکسن فقط 14از مجمو   -

های شمار  ها تردید وجود داشت. در مرغداریبرای سایر مرغداری ( منفی بودند و14و  13، 11، 10، 8، 7، 6، 2مرغداری ) 8در 

لیلی برای توان آن را درو میاز اینباشد، شناسایی شد و از آنجا که سویه واکسن تجویز شد  نمی PCRبا  V877سویه  13و  10

 عدم دریافت واکسن بیان نمود. 

، 7های شمار  د. )فارمبومرغداری منفی  3مرغداری تأیید شد و  13مرغداری با واکسن ایمونوکمپلکس: دریافت واکسن در 16 -

 (14و  8

 

 : 4شرکت شمار  

 بررسی هیستوپاتولوژی صورت نگرفت.

 4(. در 8و  7، 6، 5، 4، 3فارم تأیید شد )فارم  6بادی در پاسخ آنتیمرغداری با واکسیناسیون از طریق آب آشامیدنی  11 -

درگیری به  9( و در مرغداری شمار  یک تردید وجود داشت. در مرغداری شمار  11و  10، 9، 2مرغداری منفی شد )شمار  

ها )نه سویه واکسن( ویروس مخلوطی از 10بیماری گامبورو ثبت شد که داللت بر نقص واکسیناسیون دارد. در مرغداری شمار  

 باشد. های فیلدی میسویه وسیله شناسایی شد که نشان دهند  عدم دریافت واکسن و عفونت بورس به PCRوسیله هب

روزگی به  33ها از حدود سن فارم تأیید شد. از آنجا که نمونه 3مرغداری با واکسن ایمونوکمپلکس  دریافت واکسن در هر  3 -

 د.توانست مشاهد  گردبادی مناسب و حضور ویروس در بورس میبود، پاسخ آنتی بعد اخذ گردید 

 

 های گوشتی با پرورش آزاد(:)جوجه 5شرکت شمار  

 بررسی هیستوپاتولوژی در کنترل فارمی صورت نگرفت. 

مرغداری تأیید شد و فقط در یک مرغداری منفی  6مرغداری با واکسیناسیون از طریق آب آشامیدنی  دریافت واکسن در  7 -

روزگی 17و  24واکسن اینترمدیت در سن  2(. الزم به ذکر است که برنامه واکسیناسیون شامل تجویز 3گردید )مرغداری شمار  

 د.بو

 دریافت واکسن در تمامی مرغداری ها تأیید شد.مرغداری با واکسن ایمونوکمپلکس   14 -

 د.یمرغداری با واکسن ایمونوکمپلکس تأیید گرد 56مرغداری شاهد و  58طور کلی دریافت واکسن در هب

 نتایج در جدول شمار  یک خالصه شد  است.
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 : خالصه نتایج )در تعدادی مرغداری و درصد کلی(1جدول

 :نتیجه گیری

این مطالعه معضالت واقعی واکسیناسیون گامبورو را در 

نیمی از  مشاهد  شد که های گوشتی نشان داد و همچنینمرغداری

فاقد اثربخشی بودند. عدم  هاموارد واکسیناسیون در مرغداری

فارمی غیر قابل های دهد که چرا جدایهدریافت واکسن نشان می

این . اندشناسایی شد  های واکسن یا وحشی( در بورسانتظار )سویه

مورد های نو  اینترمدیت واکسناز این حقیقت است که  ناشیمهم 

بادی مادری آنتی استفاد  در مطالعه حاضر، حتی به تیتر پایین

 .شتندبه بورس دا محدودی و قابلیت نفوذ بود خیلی حساس 

تنها روشی که میزان دریافت واکسن را در مرغداری د رسبه نظر می

باشد )که بر اساس واکسن می 2استفاد  مناسب از  ،بخشدبهبود می

شود(، در این روش تیتر تأیید می 5نتایج بهتر در شرکت شمار  

گیرد. با ی در گله گوشتی بهتر هدف قرار میبادی مادرعبور آنتی

-استفاد  میاین حال این روش در پرورش جوجه گوشتی به ندرت 

 و هنوز خطر ناشی از عدم اطمینان به واکسیناسیون فارمی مطرح است. شود

هایی که با واکسن ایمونوکمپلکس در جوجه کشی واکسینه شدند، دریافت واکسن را نشان دادند فارم %100طور عکس، تقریباً هب

باشد. میبرای واکسیناسیون کشی نیز محیطی کنترل شد  بادی مادری حساس نیست و جوجهکسن به تیتر آنتیچرا که این وا

 .شودنجام میصورت انفرادی اهبا روش آب آشامیدنی، این واکسیناسیون ب گروهیبر خالف واکسیناسیون 

توانند برای پایش بار باالیی هستند و میدارای اعتابزارهای تشخیصی موجود )هیستوپاتولوژی، ویروس شناسی، سرولوژی( 

 گیریرغم تعداد محدود پرندگان نمونهروزگی استفاد  گردند. علی 30حدود سن در گیری نمونه با یک نوبتدریافت واکسن 

 .بر اساس نو  واکسیناسیون(  %90تا  80%است ) نتایج حاصله در اکثر موارد قابل تفسیر ،(پرند  5از هر فارم ) شد 

به توان منفی کاذب را . میدست آمدهفارم( نتایج منفی کاذب ب 56فارم از  7) فارم %12در  ، RT-PCRبا روش در این مطالعه 

 دهد.یزان نتایج مشکوک را کاهش تواند میگیری بیشتر احتماالً ممونههایتاً ن. ننسبت دادابتدای مرحله تکثیر گیری در نمونه

 

 منابع

C.E. Whitfill et al: Determination of optimum formulation of a novel infectious bursal disease virus 

(1BDV) vaccine constructed by mixing bursal disease antibody with IBDV. Avian Diseases 39: 687-

699, 1995. " 

E.E. Haddad et al: Efficacy of a novel infectious bursal disease virus immune complex vaccine in broiler 

chicken. Avian Diseases 41: 882-889, 1997. M.Kelemen et ai: Pathological and immunological study 

of an in ovo complex vaccine againts IBD. Acta Veterinaria Hungarica 48: 443-454, 2000 

 مشکوک منفی مثبت روش واکسیناسیون شرکت

1 
 2 12 2 آشامیدنی

 1 2 8 ایمونوکمپلکس

2 
 5 5 0 آشامیدنی

 4 0 8 ایمونوکمپلکس

3 
 5 8 1 آشامیدنی

 0 3 13 ایمونوکمپلکس

4 
 1 4 6 آشامیدنی

 0 0 3 ایمونوکمپلکس

5 
 0 1 6 آشامیدنی

 0 0 14 ایمونوکمپلکس
 

 مجمو 

 آشامیدنی

 فارم 58

15 

26% 

30 

52% 

13 

22% 

 ایمونوکمپلکس

 فارم 56

46 

82% 

5 

9% 

5 

9% 
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 زیرجلدی در یك مطالعه فارمی با مقیاس بزرگ صورتی بهتزریق
 
 

 

 

Magallon S. et al., 2011A. WVPA Congress 
 

 

نواختی آن به دنبال واکسیناسیون با واکسن بادی و یکهای گوشتی به منظور ارزیابی میزان پاسخ آنتیگلهتحت شرایط فارمی، 

CEVAC Transmune® در کشور اسپانیا بررسی شدند.صورت تزریق زیرجلدی هدر کارخانه جوجه کشی ب 

روش االیزا مورد سنجش  اب IBDبادی آوری شد و نیز میزان آنتیپرند  در هر گله جمع 15های خونی در زمان کشتار از نمونه

 گرفت.قرار 

 متوسط سن کشتار کیت االیزا هاتعداد گله 

 تزریق زیرجلدی

 (Dovac)دستگا  
432 Idexx 43 روز 

 

 گله 432-میانگین تیتر االیزا
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 نسبت به سن CVمتوسط درصد 

 
 

 

 

 

 نتیجه گیری

 

پاسخ  کشیدر جوجه ®Cevac Transmune IBDدنبال واکسیناسیون با واکسن هفارمی در مقیاس بزرگ، بدر این مطالعه 

طوریکه ضریب هب ،نواختی گله بهبود یافتبادی مثبت و معموالً باال، یک. عالو  بر تیتر آنتیبادی قوی و مداومی دید  شدآنتی

 کاهش پیدا کرد. %60ها به کمتر از ( در اکثر گلهCVتغییرات )
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صورت زیرجلدی در یك ( تزریقی به®Cevac Transmune IBDارزیابی پاسخ سرولوژی واکسن ایمونوکمپلکس )

 مطالعه فارمی با مقیاس بزرگ

 

 

S. Magallon1, J.L. Balaguer1, M. Arbe1, C. Gonzalez2, A. Martino1 and B. Alva2 

 

1 Ceva Sante Animale, Libourne, France; 2 Ceva Salud Animal, Barcelona, Spain 

 

 

 مقدمه

باشد در بازار موجود میمختلف های مهم در صنعت طیور است. چندین نو  واکسن ( یکی از بیماریIBDبورس عفونی )بیماری 

تواند میزان وسیله االیزا میهبادی پرندگان بعد از واکسیناسیون ب. ارزیابی سطح آنتیکنندکه به مقابله با این بیماری کمک می

یک واکسن ایمونوکمپلکس بیماری  ®Cevac Transmune IBDرا منعکس نماید. محافظت و نیز اثر بخشی واکسیناسیون 

مرغی استفاد  شود. این داخل تخمتلقیح یا و روز  های یکدر جوجه صورت تزریق زیرجلدیهتواند بباشد که میورو میگامب

تشکیل کمپلکس ایمنی  اختصاصیهای باشد که با آنتی بادی( میWinterfield 2512 )سویه گامبورو واکسن شامل ویروس

های بادینمایند. وقتی آنتیهای مادری محافظت میها از خنثی شدن ویروس توسط آنتی بادیبادیکه این آنتیطوریهب  دهدمی

. ایمنی فعال القا گرددایمنی فعال می القا و منجر به شد رسند، ویروس در بورس فابرسیوس تکثیر ح پایین میومادری به سط

 د.نموگیری توان با روش االیزا انداز شد  را می

 

 اهداق

وسیله ه( ب®Cevac Transmune IBDهدف از مطالعه فارمی با مقیاس بزرگ ارزیابی اثربخشی یک واکسن ایمونوکمپلکس )

 Dovacهای نیمه خودکار )توسط دستگا  صورت زیرجلدیهب در یک روزگی این واکسن. گیری پاسخ سرولوژی بودانداز 

single) تزریق شد. 

 

 مواد و روش

مورد ارزیابی  Idexx االیزای کیت با استفاد  ازنمونه خونی  15گله در سن کشتار نمونه خونی دریافت گردید. از هر گله  432از 

واکسینه  در زمان هچصورت تزریق زیرجلدی در جوجه کشی هها بروزگی بود. تمامی گله 43قرار گرفت. متوسط سن کشتار 

 شدند.
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 نتایج

 

 گله 432 -میانگین تیتر االیزا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرتبط با سن CVمتوسط درصد 
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 های قرار گرفته در گرو  تیتریتعداد فارم

 

 

 نتیجه گیری

 36در سن  (GMT)تیتر  هندسیمیانگین حداکثری . مقادیر ها مثبت بودندتمامی سرم انجام شد،گیری در هر سنی که نمونه

 %60( کمتر از CVها ضریب تغییرات )گله %95داشتند.  6000و  3000ها تیتر االیزا بین گله %76روزگی حاصل گردید.  46و 

 Cevacاکسن ایمونوکمپلکس بیماری گامبورو )واستفاد  ناشی از داشتند. تمامی این اطالعات پاسخ سرولوژی مناسب 

Transmune IBD®) د.ندهنشان می را در سن کشتار کشیجلدی در جوجهزیر زریقصورت تبه 

 

 منابع

C.E. Whitfili el cd. Determination of optimum formulation of a novel infectious bursal disease virus 

(IBDV) vaccine constructed by mixing bursal disease antibody with IBDV. Avian Diseases 39: 687-

699, 1995. 

E.E. Haddad et ai. Efficacy of a novel infectious bursal disease virus immune complex vaccine in broiler 

chicken. Avian Diseases 41: 882-889, 1997. M.Keiemen et cd. Pathological and immunological study 

of an in ovo complex vaccine againts IBD, Acta Veterinaria Himgarica 48: 443-454, 2000.  
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 در یك مطالعه فارمی با مقیاس بزرگ مرغبه داخل تخم حییقلت
 
 

 

 

Magallon S. et al., 2011B. WVPA Congress 
 

 

 CEVACنواختی آن به دنبال واکسیناسیون با واکسن بادی و یکآنتی های گوشتی به منظور ارزیابی میزان پاسخگله

Transmune® تحت شرایط فارمی در کشور اسپانیا بررسی شدند. مرغیتلقیح داخل تخمصورت هدر کارخانه جوجه کشی ب 

االیزا مورد سنجش قرار  روش اب IBDبادی آوری شد و میزان آنتیپرند  در هر گله جمع 15های خونی در زمان کشتار از نمونه

 گرفت.

 

 متوسط سن کشتار کیت االیزا هاتعداد گله 

 مرغتلقیح داخل تخم

 (egginject)دستگا 
612 Biocheck 40 روز 

 

 گله 612-میانگین تیتر االیزا
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 نسبت به سن CVمتوسپ درصد 

 
 

 

 نتیجه گیری

 

پاسخ  کشیدر جوجه ®Cevac Transmune IBDدنبال واکسیناسیون با واکسن هفارمی در مقیاس بزرگ، بدر این مطالعه 

طوریکه ضریب هب ،نواختی گله بهبود یافتبادی مثبت و معموالً باال، یک. عالو  بر تیتر آنتیبادی قوی و مداومی دید  شدآنتی

 کاهش پیدا کرد. %60ها به کمتر از ( در اکثر گلهCVتغییرات )
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در یك  مرغتلقیحی به داخل تخم( ®Cevac Transmune IBDارزیابی پاسخ سرولوژی واکسن ایمونوکمپلکس )

 مطالعه فارمی با مقیاس بزرگ

 

 

S. Magallon1, J.L. Balaguer1, M. Arbe1, C. Gonzalez2, A. Martino1 and B. Alva2 

 

1 Ceva Sante Animale, Libourne, France; 2 Ceva Salud Animal, Barcelona, Spain 

 

 

 مقدمه

باشد در بازار موجود میمختلف های مهم در صنعت طیور است. چندین نو  واکسن ( یکی از بیماریIBDبیماری بورس عفونی )

تواند میزان وسیله االیزا میهبادی پرندگان بعد از واکسیناسیون ب. ارزیابی سطح آنتیکنندکه به مقابله با این بیماری کمک می

یک واکسن ایمونوکمپلکس بیماری  ®Cevac Transmune IBDمحافظت و نیز اثر بخشی واکسیناسیون را منعکس نماید. 

مرغی استفاد  شود. این داخل تخمتلقیح یا و  روز های یکدر جوجه صورت تزریق زیرجلدیهتواند بباشد که میورو میگامب

تشکیل کمپلکس ایمنی  اختصاصیهای باشد که با آنتی بادی( میWinterfield 2512 )سویه گامبورو واکسن شامل ویروس

های بادینمایند. وقتی آنتیهای مادری محافظت میها از خنثی شدن ویروس توسط آنتی بادیبادیکه این آنتیطوریهب  دهدمی

. ایمنی فعال القا گرددایمنی فعال می القا و منجر به شد تکثیر رسند، ویروس در بورس فابرسیوس ح پایین میومادری به سط

 د.نموگیری با روش االیزا انداز  توانشد  را می

 

 اهداق

وسیله ه( ب®Cevac Transmune IBDهدف از مطالعه فارمی با مقیاس بزرگ ارزیابی اثربخشی یک واکسن ایمونوکمپلکس )

 .تلقیح شد®Egginject هایتوسط دستگا  مرغیداخل تخم صورتهواکسن باین . گیری پاسخ سرولوژی بودانداز 

 

 هامواد و روش

 با استفاد  از روش االیزا وسیلهبهنمونه خونی  15گله در سن کشتار نمونه خونی دریافت گردید. از هر گله  612از  ،در مجمو 

مرغی داخل تخملقیح صورت تهها بروزگی بود. تمامی گله 40مورد ارزیابی قرار گرفت. متوسط سن کشتار  BioChekکیت 

 واکسینه شدند. از ستر به هچر در جوجه کشی به هنگام ترانسفر ®Egginject توسط دستگا 
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 نتایج

 گله 612-میانگین تیتر االیزا

 
 

 نسبت به سن CVمتوسط درصد 

 
 

 های قرار گرفته در گرو  تیتریتعداد فارم
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 نتیجه گیری

 

ا هگله ٪56. حدود ندشدمثبت در نظر گرفته  ،500باالی  هایرها مثبت بودند. تیتسرم از %96تا  %92 روزگی 40بعد از سن 

تمامی این اطالعات پاسخ سرولوژی  داشتند. %60( کمتر از CVها ضریب تغییرات )گله %56 داشتند. 8999تا  4000تیتر بین 

-صورت تلقیح داخل تخمبه (®Cevac Transmune IBDاکسن ایمونوکمپلکس بیماری گامبورو )ناشی از استفاد  ومناسب 

  د.ندهنشان می را در سن کشتار کشیمرغی در جوجه
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های گوشتی در جوجههای پرورشی ارزیابی بیولوژیکی دریافت واکسن و شاخص 23

 های نوترکیب بیماری بورس عفونیواکسینه شده با واکسن ایمونوکمپلکس و واکسن
 
 
 

 

 

Sestil, et al., 2011, AAAP 

 

 

 

 

 پرندگان

 خیلی حاد بیماری گامبورو در برزیل فرمای با شیو  متوسط های گوشتی تجاری، در منطقهجوجه

آزمایش  2این مقاله خالصه  .)اصول رایج در برزیل جنوبی( داشتنداصول امنیت زیستی متوسط رو به پایینی را  های پرورشیفارم

 باشد.جوجه گوشتی میقطعه  300000شامل بیش از 

 هاواکسن

 شدند: نهواکسیهای زیر، واکسناستفاد  از زیر جلدی در جوجه کشی با تزریق تمامی پرندگان با روش 

- Cevac Transmune IBD® (10 )گله. 

 گله(. 10) ویروس گامبورو Faragher70/52از سویه کالسیک  VP2حامل ژن  HVT با پایه واکسن -

بادی . پاسخ آنتیندو جهت بررسی هیستوپاتولوژی ارسال گردید شد وزن  آوری وفابرسیوس جمع هایروزگی، بورس 42در سن 

 ارزیابی شد. Idexxبا استفاد  از کیت االیزا گامبورو کالسیک 

 

 وزن بورس

 Cevac Transmune IBD® Vector HVT-VP2 

 گرم 2.3 گرم 1.3 روزگی 42متوسپ وزن بورس در 

 .(Tukey ،0.05 > P)استفاد  از تست  معناداری اختالف دارند صورتبهارقام 
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 ®Cevac Transmune IBDاوزان انفرادی بورس، گرو  

 
 

 Vector HVT-VP2اوزان انفرادی بورس،گرو  

 
کمتر بود، چرا که ویروس  ®Cevac Transmune IBDهای واکسینه با واکسن میانگین وزن بورس در جوجه ،مطابق انتظار

دهد. رخ نمی HVT-VP2که این امر در مورد واکسن حامل  بایست در بورس کلونیز  شودمیمنظور ایجاد پاسخ ایمنی واکسن به

های در مقابل جوجه ،دندهنشان می را  ®Cevac Transmune IBDیکنواختی بیشتری در گرو  واکسن  اوزان انفرادی،

 داشتند.بیشتری در وزن بورس  هایفاوتت نوترکیبواکسینه با واکسن 

   

 امتیاز هیستوپاتولوژی

 Cevac Transmune IBD® Vector HVT-VP2 

 2.4 2.9 امتیاز هیستوپاتولوژی بورسمتوسپ 

 .(Tukey ،0.05 > P)استفاد  از تست  معناداری اختالف دارند صورتبهارقام 
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 بندی به قرار ذیل است: امتیاز توجه: مقیاس 

 امتیاز فوسیتیتخلیه لن

0-25٪ 1 

26-50٪ 2 

51-80٪ 3 

81٪> 4 

 

 ®Cevac Transmune IBDبورس، گرو   هیستوپاتولوژی انفرادیامتیاز 

 
 

 Vector HVT-VP2 بورس، گرو  هیستوپاتولوژی انفرادیامتیاز 

 
 

چرا که ویروس  بیشتر بود  ®Cevac Transmune IBDهای واکسینه با واکسن بورس در جوجه امتیاز طبق معمول میانگین

این  HVT-VP2 نوترکیبکه واکسن  این درحالیست .جهت ایجاد پاسخ ایمنی فعال بایستی در بورس کلونیز  شود واکسن

 قابلیت را ندارد. 
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 Cevac Transmuneرا در گرو   ی بیشترینواختنمودارهای انفرادی یکدر ارتباط با امتیازبندی هیستوپاتولوژی بورس، 

IBD®  با این حال تعداد قابل توجهی از داشتهای زیادی ، تفاوتواکسن نوترکیبگرو   در امتیازهادادند  در مقابل، نشان .

 .بود ®Cevac Transmune IBDمشابه گرو   متیازهای گرو  واکسن نوترکیب،ا

 

 بادیپاسخ آنتی

 Cevac Transmune IBD® Vector HVT-VP2 

 1698 2428 تیتر میانگین هندسی در االیزا

CV% 34 52 

 .(Tukey ،0.05 > P)استفاد  از تست  معناداری اختالف دارند صورتبهارقام 

 

  

 

 عملکردها

 Cevac Transmune IBD® Vector HVT-VP2 

 42.4 42.6 سن کشتار

 Kg 2.59 2.57میانگین وزن نهایی بدن 

 1.72 1.74 ضریب تبدیل غذایی

 3.14 2.56 تلفات

 gr 61 60.4افزایش وزن روزانه 

 341 340.4 شاخص تولید

 .(Tukey ،0.05 > P)استفاد  از تست  معناداری اختالف دارند صورتبهارقام 
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 نتیجه گیری

 

 اد:ددر برزیل نشان  ®Cevac Transmune IBDدر شرایط فارمی با واکسن  HVT-VP2 نوترکیبواکسن  مقایسه

در واکسن رقیب نشان از حفاظت ناپایدار در سطح  عدم یکنواختی بورس  : بر اساس تغییرات در بورس49دریافت واکسنتداوم  -

 .این ارگان دارد

 .ترنواختپاسخ آنتی بادی بیشتر و یک -

 .یکسان در مقایسه با واکسن رقیب ی تولیدیعملکردها -

 ®Cevac Transmune IBDدهد که تغییرات بورس ناشی از دریافت واکسن این آزمایش فارمی در مقیاس بزرگ نشان می

ییرات هیستوپاتولوژی تر یا بورس با تغعبارت دیگر، بورس سنگینها تأثیر منفی ندارد. بهی گلهو در عملکرد تولید بود مفید 

 تر در کشتارگا  به معنای این نیست که عملکرد بهتری خواهد داشت.مالیم
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های گوشتی واکسینه شده با واکسن در جوجههای پرورشی ارزیابی بیولوژیکی دریافت واکسن و شاخص

 50نوترکیب بیماری بورس عفونی ایمونوکمپلکس و واکسن

 
Luiz Sesti, Carlos Kneipp, Yannick Gardin, Branko Alva 

 
Ceva Saude Animal Ltda./Rua Moanoel Joaquim Filho 303, Paulinia, Sp, Brazil 

 

 

 ، ازکسن نوترکیبو وااند، واکسن ایمونوکمپلکس برای کنترل بیماری گامبورو عرضه شد  دو واکسنی که اخیرادر این مطالعه، 

واکسن  د.های گوشتی واکسینه با هم مقایسه شدنجوجهمترهای تولیدی ادریافت واکسن و پار های بیولوژیکلحاظ ویژگی

 بود  اختصاصیهای کیب با آنتی بادی( در ترWinterfield 2512ایمونوکمپلکس متشکل از ویروس سویه واکسن گامبورو )

باشد. رو میاز سویه کالسیک ویروس گامبو VP2ویروس مارک بیان کنند  ژن پروتئین  HVTنوترکیب متشکل از سویه  و واکسن

هایی با درگیری کم ویروس گامبورو صورت گرفت و مشخصات بیولوژیکی دریافت واکسن دو آزمایش فارمی کنترل شد  در فارم

سی گردید )سرولوژی گامبورو، وزن بورس، تخلیه لنفوسیتی، کلونیز  شدن ویروس در بورس با روزگی برر 35-42بین سنین 

های گوشتی واکسینه با هر دو واکسن مقایسه شدند )میانگین وزن های پرورشی جوجههای مولکولی(. همچنین شاخصروش

ک روزگی استفاد  هر دو واکسن از طریق تزریق زیر جلدی در ی .، تلفات کلی و افزایش وزن روزانه(ییکشتار، ضریب تبدیل غذا

ریافت نمود  پرندگانی که واکسن ایمنوکمپلکس را د .شرکت داشتندگوشتی جوجه  316080و در هر دو آزمایش مجموعاً  ندشد

وشتی گرو  های گهمچنین عملکرد جوجهتری نسبت به گرو  واکسن نوترکیب داشتند. بودند، میزان دریافت واکسن یکنواخت

ارایی واکسن نشانگر عدم کو نتایج آزمایشات مولکولی به خوبی  واکسن ایمونوکمپلکس کمی بهتر بود. وزن بورس، سرولوژی

 نوترکیب در ایجاد محافظت کامل بر علیه ویروس وحشی موجود در محیط بود. 
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