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 مقدمه:
بطاور واکسیناسایو  اساتدادم ماو .اود   برنامه هاای  برای کنترل بیماری گامبورو در پولت های تخمگذار از    عموماً

تیتر آنتو بادی مادری در .رایط فارمو حداقل دو یا ساه واکساگ گاامبورو ب اار   3معمول بمنظور پو.ش ناهمگونو

 د  نگرفته مو .و
®Novamune    گامبورو بصورت منجمد است که بصاورت اتتصایاو بارای اساتدادم در ایمنوکمپل س یک واکسگ

 هچریایگ واکسگ قابلیت می س .د  با سایر واکسگ هایو که در  ساتته .دم است   جوجه یک روزم مرغ تخمگذار  

 سادم سازی اجرای برنامه واکسیناسیو  بسیار کمک کنندم است   برایاستدادم میشوند را دارد و در نتیجه 

 و از مطالعه حاضر ارزیابو عمل رد ایگ واکسگ در گله های پولت تخمگذار مو با.د هدف ایل

 

 مواد و روش کار:
انجام .اد   4دکاب آمیختهقطعه جوجه پولت یک روزم   7243با حضور    2018ایگ مطالعه از سپتامبر تا دسامبر سال  

®Novamune،  نیوکاساال -قلمااو بو س هاارپس ویاارو ب، بااا واکسااگ نوترکیاابعنااوا  یااک واکسااگ منجمااد

(ND ®Vectormune  مخلوط .دم و بصورت زیر جلدی در جوجه کشو تزریق .د ) هیچ واکسگ  مطالعهدر طول

سایزدم روز یاک باار   زماانو  با فوایال  98الو    1از روز  زندم دیگری برای بیماری گامبورو در ایگ گله استدادم نشد   

نمونه بورس فابرسیوس برای  10مرتبه و هر بار  9، 48لو ا 25نمونه سرمو اتذ .د  همچنیگ از روزهای   20حداقل  

 
1 Safety 
2 Efficacy 
3 Heterogeneity 
4 Dekalb 
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جهت ارزیابو عمل رد گله، بصورت هدتگو تلدات و وز  بد  پرندم هاا ببات   جمع آوری .دند مول ولو    های  بررسو

  ند .د 

 

 نتایج:

 شناسایی و تعیین هویت مولکولی
که فقط ویروس ب ار رفته در واکسگ   برای تعییگ هویت ویروس بیماری بورس عدونو نشا  داد  PCR-RFLPنتایج  

®Novamune    سویه(SYZA26  ناساایو .اد  در روزهاای. )100،  %70باه ترتیاب    56و    42،  39،  35،  32% ،

نتایج نشاانگر ماافظات نمونه های اتذ .دم از نظر حضور ویروس واکسینال مثبت بودند  ایگ    %40و    100%،  100%

نشانگر ماافظت کامل علیه کلونیزاسیو  هر ناو  ویاروس   و همچنیگ   و علیه بیماری گامبورو مو با.د کامل کلینی

 (  1گامبورو وحشو فیلد در بورس فابرسیوس است )نمودار 
 

 

 

 
 

درید مثبت بود  نمونه های بورس فابرسیوس اتذ .دم برای حضور ویروس بیماری گامبورو با استدادم از :  1جدول  

 PCR-RFLPروش 
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 پاسخ آنتی بادی
روزگاو، پاساآ آنتاو باادی قاوی نا.او از واکساگ   28همانگونه که انتظار مو رفت با کاهش ایمنو مادری تا سگ  

®Novamune    70تاا ساگ  و )پس از .ناسایو ویروس واکساگ در باورس فابرسایوس( .د به بعد ظاهر   36از روز 

به   (98یعنو روز  )( و سپس تا انتهای دورم مطالعه  Biochekیزا  با کیت اال  8000روزگو باال باقو ماند ) تیتر باالی  

 ( 1آهستگو کاهش پیدا کرد )نمودار 
 

 

 

 
تیتر آنتو باادی و نماودار   CV: ستو  های عمودی نشانگر تیتر آنتو بادی و نمودار تطو آبو رنگ نشانگر  1نمودار  

 با.د  مو PCRتطو قرمز رنگ نشانگر درید نمونه های بورس مثبت در تست 

 
 

 

میزا  مصرف توراک و وزنگیری هدتگو بسیار نزدیک استاندارد نژاد دکاب بود  همچنیگ میازا  تلداات تجمعاو در 

اطالعاات هساتند )  Novamune®نمایانگر بو تطری واکساگ    که همگو  بود  %82/0،  98طول دورم مطالعه تا روز  

 دم است( نمایش دادم نش

 
 

 :نتیجه گیری
گامبورو در جوجه کشو بجای دو یا سه واکسگ زندم در فارم باعث سادم سازی و آسا  کارد   استدادم از یک واکسگ

برنامه واکسیناسیو  .دم و بخاطر  کیدیت اجرای واکسیناسیو  به میزا  قابل توجهو جذابیت زیادی دارد  نتایج ایگ 

 ر نشا  مو دهد   را برای پولت های تخمگذا Novamune®مطالعه فارمو بو تطری و کارآمدی واکسگ 


