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 محافظت گسترده علیه بیماری برونشیت عفونی با یکبار واکسیناسیون در

های یکروزهجوجه  

 

 مقدمه

 -شود )بانک جهانیهای مهم در صنعت طیور محسوب میبیماری برونشیت عفونی یکی از بیماری

ویروس عامل این بیماری، کروناویروس، امکان جهش و نوترکیبی  توانایی ذاتی( و به دلیل 2011

آسان باشد. لذا پیشگیری از بیماری برونشیت عفونی می بسیار زیادهای جدید ولید واریانتتجهت 

های جدید ویروس برونشیت عفونی در یک نبوده و نه تنها تنوع ژنتیکی بلکه حضور مداوم واریانت

 نماید.واکسیناسیون علیه این بیماری را دشوار می ،منطقه یا در یک واحد تولیدی

 های همولوگ علیهآل تاثیرگذارترین برنامه واکسیناسیون شامل واکسیناسیون با واکسنبه طور ایده

باشد. با این وجود عدم پایش اپیدمیولوژیکی مشخص های فیلدی ویروس برونشیت عفونی میسویه

گردد. افزون بر این، شود که عامل اصلی درگیر کننده گله به خوبی شناسایی نمیاین ویروس سبب می

س نبوده های فیلدی زیادی از ویروس برونشیت عفونی وجود دارند که واکسن علیه آنها در دسترسویه

 اند.ها به ثبت نرسیدهها این واکسنیا در کشورهای در حال چرخش این ویروس

 

 واکسیناسیون هترولوگ

خوشبختانه ما محدود به استفاده از واکسیناسیون همولوگ برای محافظت پرندگان علیه بیماری 

برونشیت  های بیماریباشیم. این موضوع کامال مشخص شده است که سویهبرونشیت عفونی نمی

 باشند. افزون بر ژنتیکی میهای متفاوت آنتیعفونی دارای توانایی محافظت متقاطع معین علیه سویه

واکسیناسیون با 

های همولوگ واکسن

بهترین شکل 

باشد واکسیناسیون می

اما امکان دسترسی به 

های همولوگ واکسن

-علیه تمامی سروتیپ

های موجود میسر 

 باشدنمی

 

 32خبرنامه شماره 

 گروه فنی شرکت سواپارس

 97 آذر



 

 

 

 

 

ژنی بصورت همزمان های مختلف آنتیاین محافظت متقاطع ایجاد شده به هنگام استفاده از واکسن

-های مختلف میواکسن(. انتخاب ترکیب مناسب 1999بسیار گسترده خواهد بود )کوک و همکاران 

 های بیماری برونشیت عفونی تاثیرگذار باشد.ای از سروتیپتواند در محافظت علیه محدوده گسترده

-استفاده بصورت ترکیبی در خصوص واکسن تقاطع و گستردگی محدوده آن هنگامتوانایی محافظت م

های ناهمگونی، تداخل بین سویه های مختلف نتایج متفاوتی را به همراه خواهد داشت.ها و ترکیب

های مختلف استفاده از واکسن های غیر مشابه در روشمختلف واکسن برونشیت عفونی و توانایی

یک گله احتمال دارد یک ترکیب انتخابی  تر کند. نهایتاً درممکن است مشکل موجود را پیچیده

مناسب به خوبی عمل کرده در حالی که ترکیب دیگر کارایی کافی را علیه بیماری برونشیت عفونی 

اب یک ترکیب مناسب با کارایی اثبات شده در مطالعات آزمایشگاهی علیه چالشهای خانت نداشته باشد.

که انتخاب سن مناسب و روش استفاده مناسب نیز هترولوگ از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است 

 بایستی در نظر گرفته شود. 

 

  AMEETاپیدمیولوژی بیماری برونشیت عفونی در حوزه 

آوری شده توسط شرکت چاپ شده در قالب مقاالت مختلف و نیز اطالعات جمع یهابر اساس داده

CEVA  در منطقهAMEET ( پراکندگی جغرافیایی منطقه خاورمیانه، ترکیه، اروپای )شرقی و آفریقا

 باشد: های برونشیت عفونی به شرح زیر میویروس

 

 

 

 

 

امکان ایجاد 

محافظت متقاطع 

های بین سویه

مختلف ویروس 

برونشیت عفونی 

 ثابت شده است 

 



 

 

 

 

 

 توضیحات منطقه سویه
QX  آفریقا، خاورمیانه، اروپای

 شرقی و ترکیه

 یابدندرتا در اکثر مناطق گسترش می

Q1/J2 نادر خاورمیانه و اروپای شرقی 
793/B  آفریقا، خاورمیانه، اروپای

 شرقی و ترکیه

حضور دائمی داشته و تمایز آن از سویه واکسن 

 شودسخت بوده و اغلب انجام نمی

های غالب تحت گروه ) 2واریانت 

، IS1494 ،IS558 ،D1456شامل 

D3293 ،Iran I) 

آفریقا، خاورمیانه، اروپای 

 شرقی و ترکیه

، IS1494شود )غالبا در خاورمیانه دیده می

IS885) ( مصر: و نیز برخی کشورهای آفریقایی

D1456 ، D3293) ( و ترکیهIS1494) 

 در تونس و الجزیره تایید شده است آفریقا )عمدتا مغرب( واریانت آفریقای شمالی
IT02 )باشددر مراکش غالب می آفریقا )عمدتا مراکش 

آفریقا، خاورمیانه، اروپای  ماساچوست

 شرقی و ترکیه

محدود بوده و تمایز آن از واکسن عمدتا صورت 

 گیردنمی
Iran II  ها داردبه سایر واریانتتفاوت زیادی نسبت  ایران 

 

 

  IBirdمحافظت متقاطع با استفاده از واکسن 

واکسن برونشیت عفونی حاوی ویروس تخفیف حدت داده شده برونشیت عفونی از ، IBirdواکسن 

به  IBirdگیرد. ترکیب استفاده از واکسن قرار می B/793باشد که در گروه ژنتیکی می 96/1سویه 

شناخته شده  یهاای علیه مهمترین واریانتیکروزگی بصورت گسترده همراه سویه ماساچوست در

-برونشیت عفونی مورد بررسی آزمایشگاهی قرار گرفته است.  همچنین این ترکیب علیه سایر ویروس

نتایج این مطالعات محافظت  مهم برونشیت عفونی در نقاط مختلف جهان بررسی شده است. های

 قاطع در جدول زیر نشان داده شده است.مت

 

 

همزمانی استفاده از 

به همراه  IBirdواکسن 

سبب سویه ماساچوست 

د محافظت متقاطع اایج

وسیع علیه بسیاری از 

های رایج واریانت

ویروس برونشیت عفونی 

 AMEETدر حوزه 

 گرددمی

 



 

 

 

 

 

 کاهش دفع ویروس از نای محافظت سن چالش سویه چالش
QX 27 +++ 60 ( 4.8هزار برابر )لوگ 

 لوگ( 3.91برابر ) 23 +++ 8500 (IS1494) 2واریانت 

 لوگ( 3.1برابر ) 23 +++ 1200 (D1456) 2واریانت 
Q1/J2 27 +++ 11500 ( 4.1برابر )لوگ 
Q1/J2 28 +++ اندازه گیری نشده 
GA8 24 ++ 6 ( 3.8هزار برابر )لوگ 
ARK 24 ++ 36500 ( 4.6برابر )لوگ 

 لوگ( 3.9برابر ) 7700 +++ 23 واریانت برونشیت -آفریقای شمالی

 معنی دار +++ 23 مالزیایی )نفروتروپ(

IT02 28 +++ گیری نشدهاندازه 

 اندازه گیری نشده +++ 28 سویه تایوان
(Tatar-Kis et al., 2012, 2013, Sesti et al., 2014) 

 

عنوان شده در باال های بهمراه سویه ماساچوست در مزرعه علیه بسیاری از سویه IBirdکارایی واکسن 

 های کشور آمریکا( با استفاده وسیع در فارم نیز تایید شده است. جز سویه)به 

و حضور طوالنی مدت این ویروس در پرندگان واکسینه،  96/1زایی سویه بر اساس خاصیت ایمنی

ر طول ای را د، محافظت گسترده)به همراه سویه ماساچوست( استفاده از یک دوز واکسن در یکروزگی

کند. این خصوصیت همچنین به طور رسمی در پرونده دوره پرورشی جوجه گوشتی تامین می

به ثبت رسیده است که  "ماندگاری ایمنی"در اتحادیه اروپا با عنوان  "های اختصاصی محصولویژگی"

هفته ایمنی  9( تا 96/1بر این اساس در صورت استفاده ترکیب این دو واکسن )سویه ماساچوست و 

 وجود خواهد داشت. B/793علیه چالش با سویه 

که بتوان ایمنی بدست آمده در مطالعات آزمایشگاهی را با ایمنی حاصله در مزرعه مطابقت  برای این

ب واکسن، سسازی منات کلیدی متعددی توجه نمود: نگهداری مناسب واکسن، آمادهداد بایستی به نکا

 باشد.روش استفاده صحیح واکسن و سایر موارد که کار آسانی نمی

های یکی از ویژگی

 IBirdخاص واکسن 

حضور طوالنی مدت 

آن در گله و 

ماندگاری باالی 

 باشدایمنی آن می

 



 

 

 

 

 

حداکثر توان خود را بروز داده و در  IBirdکند تا واکسن کمک می CEVAخدمات ارائه شده توسط 

 از خود نشان دهد. این خدمات شامل:کارایی باالیی را در مزرعه طوالنی مدت 

 ایجاد اطمینان از واکسیناسیون یکنواخت در تمام  بکشی که سبواکسیناسیون جوجه

 گردد.پرندگان با دوز اثرگذار واکسن می

 پروگرامپروتکل چیک (CHICK program) شرکت CEVA  شرایط فنی صحیح را از لحاظ

تجهیزات و مهارت تیم واکسیناسیون تضمین کرده و ابزارهای کنترل کیفی ضروری جهت 

 گیردواکسیناسیون دقیق را به کار می

  پروژه وتveterinary service قیت فهای فیلدی را جهت ارزیابی موبه طور مداوم پایش

واکسیناسیون و نیز وضعیت اپیدمیولوژیکی بیماری برونشیت عفونی بررسی کرده و در 

 دهد.صورت نیاز اقدامات مختلف را انجام می

 خالصه

های ژنتیکی مختلف ویروس برونشیت عفونی سبب دشواری حضور همزمان سویه

های گردد. ترکیب واکسنواکسیناسیون علیه بیماری برونشیت عفونی در مناطق مختلف می

صورت بهای مختلف این ویروس با سویهگله مواجهه  مختلف راهکار عملی مبارزه با احتمال

ها کار آسانی نبوده چرا که توانایی باشد. با این وجود انتخاب ترکیب واکسنهمزمان در گله می

تواند متفاوت باشد و ترکیب ها میها و ترکیب واکسن در این انتخاباطع واکسنمحافظت متق

های واکسینه پوشش احتمالی را در گله هایچالش زایی،از لحاظ ایمنی انتخاب شده بایستی

 دهد.

بوده و دارای توانایی محافظت متقاطع وسیع و  B/793های از گروه واکسن IBirdواکسن 

در ایجاد  کننده توانایی این واکسنطالعات آزمایشگاهی و فیلدی تاییدم باشد.اثبات شده می

های رایج ویروس برونشیت عفونی در مناطق آفریقا، خاورمیانه، محافظت علیه بسیاری از سویه

زایی قوی و حضور طوالنی مدت باشد. ایمنیهای گوشتی میاروپای شرقی و ترکیه در گله

 کند تا با یک بار واکسیناسیون در یک روزگی و بدون نیاز هم میاین امکان را فرا 96/1سویه 

خدمات متمایز شرکت 

CEVA همچون پروژه-

های چیک پروگرام و 

Veterinary service  

با تکیه بر ابزارهای 

کنترل کیفی، کارایی 

های برونشیت واکسن

-عفونی را تضمین می

 کنند

 



 

 

 

 

های گوشتی در طول یک دوره وره پرورش ایمنی جوجهدبه واکسیناسیون مجدد در طول 

 پرورش تامین گردد. 

)شامل  CEVA متمایزاسپری( به همراه خدمات روش روش کارآمد استفاده از این واکسن )

تواند کنترل طوالنی مدت ویروس برونشیت عفونی ( میVeterinary serviceچیک پروگرام و 

 تضمین نماید.صرف نظر از ماهیت در حال تغییر ویروس  را 
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