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 مقدمه :

های فیلدی مختلف و چالش جغرافیاییفقیت هر چه تمام در شرایط فارمی، واکسن ترنسمیون با مو

د رسمی شرکت رغم عدم تاییعلیدر ابتدا های گوشتی سرتاسر جهان مورد استفاده قرار گرفته است. گله

 گوشتی های مادرواکسن ترنسمیون را در گله کننده گوشت مرغ،تولید های بزرگبرخی از کمپانی ،سوا

دهی به این شکل مصرف جهت اعتبار .داده و نتایج رضایت بخشی را گرفتنخود مورد استفاده قرار د

ارائه حاضر  خبرنامه در این مطالعاتای در برزیل صورت گرفت که نتایج واکسن مطالعات فارمی گسترده

 گردد.می

 مواد و روش کار :

روزگی ترنسمیون در یکعلیه بیماری گامبورو با استفاده از واکسن  308راس  گوشتی مادری یک گله

واکسن  در برزیل انجام شد. 2016ریزی این گله مادر در ژانویه جوجه جلدی واکسینه شده وبه روش زیر

وی ر برشد. جهت پایش دریافت واکسن و تاثیر آن ندیگری علیه بیماری گامبورو در این گله استفاده 

 پارامترهای مختلفی با جزئیات ثبت گردید که شامل : ،عملکرد

ها گیری شده و درصد تلفات در مرغرش به صورت هفتگی اندازهها در کل دوره پروها و خروسوزن مرغ .1

 ثبت گردید

آوری شد. نیمی هفتگی جمع 6و  5، 4، 3نمونه بورس فابرسیوس بصورت انفرادی از مرغ ها در سن  10 .2

هیستوپاتولوژی و نیم دیگر جهت شناسایی مولکولی ویروس گامبورو مورد  هایزمایشآجهت ها بورساز 

 استفاده قرار گرفت.

های آوری شده و با کیتجمع 31و  28، 24، 18، 12، 6، 5، 4، 3، 2، 1 هایهای سرمی در هفتهنمونه .3

 آیدکس و بایوچک اندازه گیری شدند.

 

د رغم عدم تاییعلی

 ،رسمی شرکت سوا
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بادی علیه بیماری نتیآهای سرمی جهت ارزیابی پاسخ نمونه 24و  12، 6، 5، 4، 2 هایدر هفته .4

 آوری گردید.نیوکاسل با استفاده از کیت آیدکس و بایوچک جمع

های آیدکس ( با استفاده از کیتهای تولید شده توسط گله مورد مطالعههای سرمی نتاج )جوجهنمونه .5

 و بایوچک مورد آزمایش قرار گرفتند.

 درآوری نیز مورد پایش قرار گرفتند.مرغ و میزان جوجههمچون تولید تخم ،فاکتورهای عملکردی تولید .6

 نتایج :

 وزن بدنافزایش 

های گله نزدیک به خط استاندارد نژاد مربوطه و ها و خروسهمانطور که انتظار می رفت وزن بدن مرغ

یکنواختی  مول واکسن گامبورو )روش آشامیدنی( بود.های قبلی واکسینه شده به روش معنیز مشابه گله

 25د نظر قرار داشت. گله در ی مورد انتظار فارم مورگله نیز مورد ارزیابی قرار گرفت که در محدوده

 مرغ رسید.تولید تخم درصد 5هفتگی به 

 ها )رنگ قرمز( و مقایسه آن با استاندارد نژاد )رنگ آبی(ها و خروسوزن بدن مرغ

 

 زنده مانی

بود به عبارتی دیگر زنده مانی  درصد 3.44ها تلفات تجمعی مرغ هفتگی( 24 -0)در طول دوره رشد 

های مادر جهت شروع تولید بود. میزان تلفات نرها به دلیل انتخاب خروس در گله درصد 96.56مرغ ها 

 گیری قرار نگرفت.ها مورد اندازهو حذف بقیه خروس

 

ها و وزن بدن مرغ

های گله خروس

نزدیک به خط 

استاندارد نژاد 

مربوطه و نیز مشابه 

 بوده های قبلیگله

در طول دوره  و

تلفات تجمعی  رشد

 درصد 3.44ها مرغ

 بود



 

 

 

 

 هیستوپاتولوژی

 سطح نمره بندی شدند : 5ضایعات هیستوپاتولوژیک به روش زیر در 

 شود: هیچ اثری از تخلیه لمفوئیدی و نکروز دیده نمی 0نمره 

 شوددیده می درصد 25 :   تخلیه لمفوئیدی و یا نکروز کمتر از 1نمره 

 شوددیده می درصد 50تا  26:  تخلیه لمفوئیدی و یا نکروز بین 2نمره 

 شوددیده می درصد 80تا  51تخلیه لمفوئیدی و یا نکروز بین : 3نمره 

 شوددیده می درصد 81: تخلیه لمفوئیدی و یا نکروز بیش از 4نمره 

، خونریزی، تلیال، پرخونیهیپرپالزی اپی افزون براین، سایر پارامترها نظیر نفوذ التهابی بین فولیکولی،

روزگی، تمامی  21در سن  بورس مورد ارزیابی قرار گرفتند.های کیستی و اکسودای داخل ادم، فولیکول

بورس فابرسیوس شروع به نشان دادن عالیم تکثیر ویروس گامبورو )تخلیه لمفوئیدی و نکروز کمتر  10

 3هفتگی به میانگین نمره  6و  5( کردند. این ضایعات طبق انتظار تکامل یافته و در سن درصد 25از 

های بیشتری در سن باالتر جهت بررسی وضعیت ترمیمی ارگان مربوطه گرفته رسیدند. متاسفانه نمونه

 نشد.

 دهد :جدول زیر ضایعات میکروسکوپی بورس فابرسیوس را به خالصه نشان می

    
      
 سن

 )روز(

 نمره ضایعه

 میانگین 4نمره 3نمره  2نمره  1نمره  نمره صفر
21 -  10 - - - 1 

30 - 4 - 6 - 2.2 
35 - - - 10 - 3 
42 - - - 10 - 3 
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واکسن ترانسمیون 

 21در بین سنین 

روزگی  30الی 

 یابدتکثیر می



 

 

 

RT-PCR 

بورس فابرسیوس برای بررسی مولکولی به آزمایشگاه ارسال شد، تنها سویه  یهانمونه زمانی که

2512W .باشد.این سویه همان سویه واکسن ترنسمیون می یافت شد 

 نتایج بررسی مولکولی حضور ویروس گامبورو در بورس

 سن

 )روز(

 10بورس 9بورس 8بورس 7بورس 6بورس 5بورس 4بورس 3بورس 2بورس 1بورس

 منفی   منفی  منفی   منفی  منفی  W2512 منفی  منفی  منفی  منفی     21   

 W2512 W2512 منفی   W2512 منفی  W2512 W2512 W2512 منفی  منفی  30   

   35 W2512 W2512 W2512 W2512 W2512 W2512 W2512   منفی W2512   منفی 

   42 W2512  منفی  منفی W2512 W2512  منفی  منفی W2512 W2512   منفی 

 

پرندگان واکسن ترنسمیون در بورس پرندگان ردیابی شد،  درصد 10روزگی فقط در  21در سن  

ی تکثیر ویروس گامبورو بود، در سن نشان دهنده ها ضایعات هیستوپاتولوژیکاگرچه در اغلب بورس

نهایتا  ها از لحاظ وجود ویروس واکسن مثبت بودند.درصد بورس 80و  60روزگی به ترتیب  35 و 30

اکسن مثبت بودند که احتماال ها از لحاظ وجود ویروس ورسدرصد بو 50روزگی فقط  42در سن 

 باشد.روس گامبورو از بورس فابرسیوس میدهنده پاکسازی مورد انتظار وینشان

 

 های مثبت از لحاظ ویروس واکسن ترانسمیون را نشان میدهد:تصویر زیر درصد بورس

 

 

 

 

بادی بر پاسخ آنتی

اساس بررسی با 

های مختلف کیت

االیزا همچون بیوچک 

آیدکس )کالسیک( و 

بسیار مشابه یکدیگر 

ایمنی غیرفعال  بود.

)مادری( طبق انتظار 

هفتگی  4تا سن 

پس از  و کاهش یافت

هفتگی هر دو کیت  5

ی با قدرت تیترها

تولیدی توسط 

را شناسایی  پرندگان

کردند. افزایش تیتر 

هفتگی پس از  24در 

تزریق واکسن کشته 

هفتگی(  21در سن )

کل بود که تیتر به ش

قابل توجهی افزایش 

 یافت



 

 

 

 

 21در بین سنین  W2512جالب اینکه ، در گله های گوشتی، در موارد بسیار زیادی، ویروس واکسن 

ای گله 2( 2013. در یک مطالعه وسیع در فرانسه، لوبوت و همکارانش )یابندروزگی تکثیر می 28الی 

مرغی دریافت کرده بودند و براساس قرار داد که واکسن ترنسمیون را به صورت داخل تخمرا تحت پایش 

روزگی شروع به تکثیر کرده  26و  24ها در سنین نتایج این مطالعه متوجه شد که واکسن در این گله

 های مادر است.در گله بدست آمده مشابه نتایج نتایج، این است.

 واکسن گامبوروبادی علیه ویروس پاسخ آنتی 

های مختلف االیزا همچون بیوچک و آیدکس )کالسیک( بسیار بادی بر اساس بررسی با کیتپاسخ آنتی

هفتگی کاهش یافت. در واقع در این  4ایمنی غیرفعال )مادری( طبق انتظار تا سن  مشابه یکدیگر بود.

 ( بود.Cut off:396نقطه  گیری شده با کیت آیدکس منفی )زیرسن میانگین هندسی تیترهای اندازه

نقطه  در حالی که وقتی با کیت بیوچک مورد بررسی قرار گرفتند به صورت مرزی مثبت بود )باالی

Cut off:391 24هفتگی هر دو کیت با قدرت تیترها را شناسایی کردند. افزایش تیتر در  5(. پس از 

به شکل قابل توجهی افزایش  هفتگی( بود که تیتر 21در سن هفتگی پس از تزریق واکسن کشته )

 جالب اینکه این افزایش مورد انتظار با استفاده از کیت آیدکس به شکل بهتری مشاهده گردید. یافت.

 نتایج تیترهای واکسن گامبورو ترانسمیون با دو کیت آیدکس )رنگ آبی( و بیوچک )رنگ قرمز(

 

 

پس از دریافت واکسن 

میزان ضریب تغییرات 

در این  CVیا همان 

بسیار پایین بود.  گله

با استفاده از 

در بین  CVهردوکیت 

 18تا  5سنین 

هفتگی )قبل از 

دریافت واکسن کشته( 

 درصد 30حوالی 

پس از  کمتر بود

استفاده از واکسن 

میزان  هاکشته در گله

CV  درصد 20به زیر 

رسید. جالب اینکه این 

بهتر( در  CVنتایج )

ها در مقایسه این گله

هایی که واکسن گله با

آشامیدنی گامبورو را 

دریافت کرده بودند 

 بهتر بود



 

 

 

 

بسیار ها در این گله CVنکته مهم دیگر اینکه پس از دریافت واکسن میزان ضریب تغییرات یا همان 

هفتگی )قبل از دریافت واکسن کشته(  18تا  5در بین سنین  CVپایین بود. با استفاده از هردوکیت 

 درصد 20به زیر  CVمیزان  هاس از استفاده از واکسن کشته در گلهپ و کمتر بود. درصد 30حوالی 

که واکسن آشامیدنی هایی ها در مقایسه با گلهبهتر( در این گله CVرسید. جالب اینکه این نتایج )

های مادر های متولد شده از این گلهجوجه پایین تر(. CVگامبورو را دریافت کرده بودند بهتر بود )

های هفته( به ترتیب با کیت 27الی  25های تولیدی بین سنین )جوجه دریافت کننده واکسن ترنسمیون

نشان  درصد 31و  32.2های CVنیز  و 4153و  4870بادی آیدکس و بیوچک دارای تیترهای آنتی

( به ترتیب با هفته 32الی  30های هچ شده در سن های تولیدی نیز )جوجهدومین گروه جوجه دادند.

 درصد را نشان دادند. 28و  32.8های CVو  4762و  5352های آیدکس و بیوچک تیترهای کیت

 بیماری نیوکاسلپاسخ آنتی بادی علیه واکسن                                

بادی علیه واکسن بیماری یکی ار معیارهای بررسی بی خطر بودن واکسن ترنسمیون ارزیابی آنتی

  نیوکاسل با استفاده از برنامه واکسن نیوکاسل طبق جدول زیر بود:

 روش مصرف سویه نوع واکسن روز هفته

 قطره چشمی HB1 نیوکاسل 14 2

 قطره چشمی السوتا نیوکاسل 35 5

 قطره چشمی السوتا نیوکاسل 126 18

 تزریق عضالنی کشته چهارگانه 147 21

 

 صه در تصاویر زیر قابل رویت است:پاسخ آنتی بادی ارزیابی شده با دو کیت به طور خال

 

 

های واکسینه گله

شده با واکسن 

از لحاظ ترانسمیون 

عملکردهای معمول 

همچون تولید تخم 

مرغ، درصد هچ و 

 تعداد جوجه تولیدی

به ازای هر مرغ مورد 

بررسی قرار گرفته و 

عملکرد کامال مشابه 

های دیگر این گله

شرکت و عملکردهای 

 مورد انتظار بود



 

 

 

 

 

بادی فعال باشد که پاسخ آنتیباشد که بدین معنی میمی 396کیت نیوکاسل آیدکس  Cut offنقطه 

هفتگی این میزان به صورت مرزی  12زیر نقطه مثبت کیت بوده است. در سن  6و  5، 4در هفته های 

بادی گیری آنتیبوده و اندازه 1159( بود. برای کیت نیوکاسل بیوچک حد مثبت کیت 421مثبت )

هفتگی زیر حد مثبت  12 و 5، 3، 2بسیار مشابه کیت دیگر بود. میانگین هندسی تیترها در سنین 

( باالتر از حد مثبت کیت بیوچک 1415هفتگی این تیتر به میزان کمی ) 6در سن  کیت مورد نظر بود.

 بود.

تلقی یک برنامه بسیار سبک توان به عنوان ن علیه نیوکاسل در این گله را میدر واقع برنامه واکسیناسیو

هفتگی( لذا نتایج تیترها در این گله در  5هفتگی و یک بوستر در سن  2در  1HBیک دوز واکسن کرد )

( هفتگی 18ی دیگر )واکسن السوتا در سن پس از استفاده از یک واکسن زنده قابل انتظار بودند.  مقادیر

 خ داده و به سطوح قابل انتظار رسیده است.افزایش تیتر در گله ر ،و یک واکسن کشته پس از آن

 عملکرد گله

هفتگی از لحاظ عملکردهای معمول همچون  50شده با واکسن ترنسمیون تا سن های مادر واکسینهگله

به ازای هر مرغ مورد بررسی قرار گرفته و عملکرد  تولید تخم مرغ، درصد هچ و تعداد جوجه تولیدی

 شرکت و عملکردهای مورد انتظار بود. های دیگر اینکامال مشابه گله

 

 

پاسخ ایمنی 

پرندگان علیه 

بیماری نیوکاسل در 

این مطالعه مشابه 

نتایج این گله در 

های قبلی دوره

 پرورش بود



 

 

 

 گیریبحث و نتیجه

کنند به دلیل محدودیت غذایی که دریافت میهای مادر گوشتی از لحاظ سرعت رشد به اگرچه گله

های گوشتی های رشدی آنان همچون گلهشوند ولی ژنهای با سرعت رشد پایین محسوب میعنوان گله

در واقع  .رودها انتظار نمیناخواسته حاصل از واکسن ترنسمیون در این گلهلذا واکنش شدید  باشد.می

این موضوع دقیقا در این مطالعه به وضوح دیده شد. دریافت واکسن به هیچ وجه افزایش وزن بدن یا 

 یکنواختی گله را تحت تاثیر قرار نداد.

باشد، چنین فرض تر میهای گوشتی آرامهای مادر در مقایسه با گلهجالب اینکه از آنجایی که رشد گله

دریافت واکسن  های مادر با سرعت کندتری کاهش یافته و لذاگامبورو در گله یشود که ایمنی مادرمی

ای روی نداد و واکسن ن وجود در این مطالعه چنین واقعهترنسمیون با تاخیر صورت خواهد گرفت. با ای

روزگی خود را به بورس رساند. همانطور که قبال عنوان شد، واکسن  21ترنسمیون بالفاصله بعد از 

شاید  ،بسته به ایمنی مادری )البتهکند روزگی شروع به تکثیر می 21-28ترنسمیون در حوالی سنین 

 .(از این سنین نیز تکثیر آغاز گرددزودتر 

 های مادر )رنگ قرمز(های گوشتی )رنگ سبز( و گلهتصویر کاهش ایمنی مادری در گله

  

پاسخ آنتی بادی علیه ویروس واکسن گامبورو در چند هفته اول زندگی مرغان مادر نیز مشابه همین 

یابد هفته به حداقل کاهش می 4های مادر طی ایمنی مادری نیز در گله بود.های گوشتی پاسخ در گله

شود. نکته مهم دیگر در این مطالعه یکنواختی باال هفتگی پاسخ ایمنی فعال دیده می 5و سپس از 

  21هفتگی پس از مصرف واکسن کشته گامبورو در سن  24در سن  کمتر( در گله بود. CVتیترها )

 

با احتساب تمام 

مطالعات ها و یافته

فارمی متنوع در 

مختلف کشورهای 

استفاده از  ،جهان

واکسن ترنسمیون 

های مرغ در گله

و مادر کامال معتبر 

 باشدمیعملی 



 

 

 

 

افزون بر این افزایش تیتر علیه بیماری نیوکاسل در  به شکل قابل توجهی افزایش یافت. های تیترهفتگ

 باشد.خطر بودن واکسن ترنسمیون میمحدوده مورد انتظار این گله بوده که نشان دهنده بی

واکسن  3 یا 2 از دیدگاه تولیدکنندگان استفاده از یک واکسن علیه بیماری گامبورو در یکروزگی به جای

سبب افزایش کیفیت  نیز دهد وحجم کار و فشار واکسیناسیون را کاهش میر طول دوره آشامیدنی د

گردد. افزون بر این امکان استفاده از واکسن ترنسمیون به همراه واکسن وکتورمیون واکسیناسیون می

ND  واکسن +Rispen گردد.میهای مادر افزون مارک وجود داشته که به جذابیت این واکسن در گله 

مطالعات فارمی متنوع در کشورهای مختلف جهان استفاده از واکسن ها و با احتساب تمام این یافته

های ترنسمیون نباید در گله ،کهجمله آخر این باشد.های مرغ مادر کامال معتبر میترنسمیون در گله

 گذار استفاده شود.تخمگذار تجاری یا مادر تخم
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