
 

 

 

 

 

Reduction of IBV virus shedding in the trachea achieved by                      

combining Cevac IBird with a Mass type vaccine                  
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ي  IBirdکاَص میسان بار يیريسی وای با استفادٌ از ترکیب دي ياکسه 

 ياکسه سريتیپ ماساچًست

 مقدمٍ:

عبب  ٍیضگی ایي باؽذ. ٍ ًَتزکیبی ؽٌاختِ ؽذُ هیط بزًٍؾیت ػفًَی در جْؼ تَاًایی ٍیزٍ

گزدد. هی تفاٍتتی هیًیغصپاتَصًیغتی ٍ آًتی  ،ّای ٍاریاًت جذیذی با توایل بافتیایجاد ٍیزٍط

صٌؼت طیَر جْت اجزای بزًاهِ ٍاکغیٌاعیَى هَثز ػلیِ  در ایي هَضَع عبب چالؼ هذاٍم

ی بزًٍؾیت ػفًَی اهکاى ّاتغییز بغیار عزیغ ٍیزٍط گزدد.هیبیواری بزًٍؾیت ػفًَی در فارم 

عاسد. با ایي ّای جذیذ را غیز هوکي هیعاخت ٍاکغي اختصاصی ػلیِ ّزکذام اس ایي ٍاریاًت

ّا اهکاى هیشاى گغتزُ اثز ٍاکغي هتفاٍت جْت افشایؼ با دٍ صًَتیپّایی ادُ اس ٍاکغيٍجَد اعتف

 ّای ّوَلَگّایی ًِ تٌْا هحافظت ػلیِ عَیِپذیز اعت کِ در حیي اجزای چٌیي بزًاهِ

کِ با  ،ّایی هتوایش اس عَیِ ٍیزٍط ٍاکغيبلکِ هحافظت ػلیِ صًَتیپ ،گزددایجاد هی )یکغاى(

 گزدد.اهکاى پذیز هیًیش  ،کاى ایجاد هحافظت ٍجَد ًذاردیک صًَتیپ اه

 

 

 

ّای تَاًایی ٍیزٍط

بزًٍؾیت ػفًَی در 

ًَتزکیبی  ٍ جْؼ

جْت ایجاد 

ّای جذیذ ٍاریاًت

ٍیزٍط با توایل 

تِ یبافتی، پاتَصًیغ

صًغیتِ ٍ آًتی

بغیار  ،هتفاٍت

ؽٌاختِ ؽذُ 

 باؽذ.هی

 24خبروامٍ ضمارٌ 

 فىی ضرکت سًاپارسگريٌ 

 96 تیر-ضرکت سًاپارس



 

 

 

 

 

 

 ٍیزٍط بزًٍؾیت ػفًَی ّای فیلذیعَیِ S1; درخت فیلَصًیک حبابی با اعتفادُ اس قطؼِ 1ؽوارُ  تصَیز

 

 رًگ پیکاى عبش; عَیِ ّای ٍاکغي عَا

 رًگ  ; پیکاى قزهشٍحؾی فیلذی بیواری بزًٍؾیت ػفًَیّای ٍیزٍط
 

یغن هَجَد در فؼالیت ٍ گغتزُ اثز ٍاکغي : هطالؼات چالؾی بغیار سیادی عیٌزصريش کار

Cevac IBird  ِعَی(793اس صًَتیپ  1/96Bدر تزکیب با ) ِعَیِ )ّای هاعاچَعت عَی

H120 یا B-48  ُاس صًَتیپ هاعاچَعت( تلقیح ؽذُ بِ رٍػ قطزُ چؾوی در یکزٍسگی یا اعتفاد

در یکزٍسگی ٍ هصزف ٍاکغي  )اعتفادُ اس ٍاکغي صًَتیپ هاعاچَعت Prime-boosterبِ رٍػ 

IBird  اًذ.رٍسگی( را اثبات کزدُ 10- 14در عي 

 

 

 ایي بزًاهِ

ٍاکغیٌاعیَى تزکیبی 

عبب ایجاد پاعخ 

ایوٌی هحافظت کٌٌذُ 

ّای هتقاطغ ػلیِ عَیِ

هتٌَع ٍ ؽایغ ٍیزٍط 

ًَی در بزًٍؾیت ػف

هٌاطق هختلف دًیا 

 گزددهی



 

 

 

 

 

 

ّای هتقاطؼی ػلیِ بغیاری اس عَیِ کٌٌذُ ایي بزًاهِ ٍاکغیٌاعیَى تزکیبی پاعخ ایوٌی هحافظت

دًیا را در کٌار پاعخ ایوٌی ّوَلَگ ػلیِ ٍیزٍط بزًٍؾیت ػفًَی جذا ؽذُ اس ًقاط هختلف 

هطالؼِ چالؾی هختلف  8تؼذاد  در ایي بزرعی ًؾاى دادُ اعت. 793Bّای هاعاچَعت ٍ صًَتیپ

( فیلذی اس دٍ صًَتیپ هتفاٍت ّغتٌذٍیزٍط  ٍّای ّتزٍلَگ )ٍیزٍط ٍاکغي با اعتفادُ اس ٍاریاًت

رٍس پظ اس  27الی  23 ،رٍس پظ اس چالؼ 4–5جْت ارسیابی هیشاى بار ٍیزٍعی ًای تقزیباً 

-در جَجِ H120یک هطالؼِ ًیش اعتفادُ اس ٍاکغي  .صَرت گزفتِ اعت ،ٍاکغیٌاعیَى یکزٍسگی

 عت.رٍسگی را هَرد بزرعی قزار دادُ ا 11در  IBirdکؾی ٍ ٍاکغي 

-ّا، ٍیزٍطفیلذی ٍیزٍط بزًٍؾیت ػفًَی هَرد اعتفادُ جْت اًجام چالؼ ّایجذایِدر هیاى 

-، آرکاًشاط، جذایJ2/Q1 ،GA08ِ ،(ایخاٍرهیاًِ ِ)جذای D1456، 2، ٍاریاًتQXّای هؾابِ 

هتوایش ًؾاى دادُ ؽذُ در درخت فیلَصًی  یّای صًَتیپّای تًَغی ٍ هالشیایی هتؼلق بِ دعتِ

(. پاراهتزّای هختلفی پظ اس چالؼ هَرد 1اًذ )تصَیز ؽوارُُ قزار گزفتِهَرد اعتفاد ،حبابی

در  RT-qPCRهضکی، ّیغتَپاتَلَصی،  فؼالیتبزرعی قزار گزفتٌذ کِ ؽاهل: ػالین کیلیٌیکی، 

 ّای هختلف ٍ عزٍلَصی بَد.بافت

چالؼ دادُ ؽذُ -ٍاکغیٌِ ؽذُّای هختلف در ایي هقالِ ها ًتایج حاصلِ اس بار ٍیزٍعی بیي گزٍُ 

این. هیشاى دٍس ٍیزٍط چالؼ دادُ ؽذُ چالؼ دادُ ؽذُ را ًؾاى دادُ-ٍ گزٍُ ّای ٍاکغیٌِ ًؾذُ

بِ اسای ّز پزًذُ تلقیح ؽذُ بِ رٍػ داخل ًای یا قطزُ چؾوی تؼییي  Log10 EID50  5.3-3.5 اس

هطالؼِ چالؾی هَرد ارسیابی قزار بِ ػٌَاى بخؾی اس ایي  1ؽاخص هحافظت ٍ دفغ ٍیزٍط گزدیذ.

 گزفتٌذ.
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 Shedding 

ٍاکغي  تزکیب دٍ

 ّایصًَتیپ اس

هتفاٍت ٍیزٍط 

بزًٍؾیت ػفًَی 

Cevac IBird 
اس  1/96)عَیِ 

( با 793Bصًَتیپ 

ّای عَیِ

 B48هاعاچَعت )

( عبب H120یا 

حافظت با ایجاد ه

گغتزُ اثز ٍعیغ 

 گزددهی



 

 

 

 

 

 

 وتایج: 

 جذٍل سیز کل ًتایج بذعت آهذُ در هطالؼات را ًؾاى هی دّذ:

 

 چالش هترولوگ و اثربخشی برنامه واکسیناسیون واکسیناسیون

 عَیِ رٍػ اعتفادُ سویه واکسن

 )گزٍُ صًَتیپی( 

هحافظت 

 )%( ًغبی

 RNAکاّؼ بار 

ٍیزٍط بزًٍؾیت 

 ػفًَی

H120 & 1/96 ّچزی QX 93 8/4 

B48 & 1/96 ّچزی Var2 88 9/3 

B48 & 1/96 ّچزی D1456 ًِ1/3 64 خاٍرهیا 

H120 & 1/96 Prime-
Boost 

J2/Q1 81 1/4 

B48 & 1/96 ّچزی GA08 71 8/3 

B48 & 1/96 6/4 70 طآرکاًشا ّچزی 

B48 & 1/96 9/3 79 تًَغی ّایجذایِ ّچزی 

B48 & 1/96 6/4 87 هالشیایی ّایجذایِ ّچزی 

 پظ اس چالؼٍیزٍط  ر* کاّؼ هیشاى با 

  

 

 

 

 

در هطالؼات دیگز 

ًؾاى دادُ ؽذُ اعت 

کِ تزکیب ٍیزٍط 

 بزًٍؾیت ػفًَی

Cevac IBird  ِعَی(

 (793Bاس صًَتیپ  1/96

ّای با عَیِ

یا  B48)هاعاچَعت 

H120) ایجاد  عبب

هحافظت کاهل ػلیِ 

تکثیز ٍیزٍط در 

 گزددّا هیکلیِ



 

 

 

 

 

 

 وتیجٍ گیری:

 اس صًَتیپ 1/96 )عَیِ Cevac IBirdتزکیب دٍ صًَتیپ هختلف ٍیزٍط بزًٍؾیت ػفًَی 

793B صًَتیپ( با ( ّایعَیِهاعاچَعتB48   یاH120هحافظت هتقاطغ ٍعیغ ) الطیفی را در

ّای ؽایغ  صًَتیپبزابز چالؼ با جذایِ ّای فیلذی ٍحؾی ٍیزٍط بزًٍؾیت ػفًَی هتؼلق بِ 

 کٌذ.هختلف ایجاد هی

بَدُ اعت. بِ  log10 8/4تا  log10 1/3بار ٍیزٍعی کاّؼ یافتِ ٍیزٍط بزًٍؾیت ػفًَی در ًای اس 

بزابز در پزًذگاى ٍاکغیٌِ ؽذُ  60000تا  1200در ًای اس  زٍط بزًٍؾیت ػفًَییٍ ربیاى دیگز با

 در هقایغِ با پزًذگاى ٍاکغیٌِ ًؾذُ کاّؼ یافتِ اعت.

 ّایٍاکغي ٍ IBirdٍاکغي  ٍد غتحاکی اس فؼالیت عیٌزصی فظت ایجاد ؽذُ در ایي هطالؼاتاهح

ّای فیلذی ؽایغ بزًٍؾیت ػفًَی در هٌاطق هختلف دًیا تیپ هاعاچَعت ػلیِ تٌَػی اس ٍیزٍط

 باؽذ.هی

 

در ؽزایط فؼلی 

صٌؼت طیَر با تٌَػی 

ّای فیلذی، اس عَیِ

ّای اعتفادُ اس بزًاهِ

تزکیبی ٍاکغیٌاعیَى 

ػلیِ بزًٍؾیت ػفًَی 

بِ یکی اس الشاهات 

 تبذیل ؽذُ اعت


