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 مقدمه
از آنجائیکه محاسبببه زمانبنببدی واکسیناسببیون بببه رو  کنترل بیماری گامبورو به شدت به برنامه واکسیناسیون وابسته است. 

استفاده از نسل جدید واکسن های بیماری گامبورو )مثببل  امروزه ن کاهش آنتی بادی مادری می باشد،آشامیدنی وابسته به زما

کببه بببا یبب  بببار   ((rHVT-IBDواکسن های ایمونوکمپلکس گامبورو و واکسن گامبورو نوترکیب هرپس ویببروب بوملمببون )

سال است که بببرای   10کسن ها برای بیش از  تزریق در هچری استفاده می شوند گستر  مابل توجهی پیدا کرده است. این وا

جوجه های گوشتی دردسترب هستند، اما واکسن ایمنوکمپلکس برای پولت های تخمگذار که حساسیت نببدادی بیرببتری بببه 

 گامبورو دارند اخیرا ساخته شده است. 

ای تخمگببذار بببا ( در پولببت هبب rHVT-IBD( و نوترکیببب )IcXهدف مطالعه حاضر مقایسه واکسببن هببای ایمونببوکمپلکس )

پیرگیری از -3ساپرب تکثیر ویروب چالش،    -2بروز عالئم بالینی،    در برابرمحافظت    -1پارامترهای ذیل می باشد:  استفاده از  

 .فوق حاد یا واریانتپرنده ها با سویه های گامبورو  چالش   پس از  انتقال ویروب های گامبورو
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 مواد و روش کار
( و گببروه دیگببر یبب  دوز واکسببن نوترکیببب گببامبورو Novamune®یمنببوکملکس گببامبورو )به ی  گروه ی  دوز واکسببن ا

rHVT-IBD  مگببذار تجبباری رد استفاده در این مطالعه جوجه تخدر جوجه کری بصورت زیرجلدی تلقیح شد. پرنده های مو

 ± IDEXX 2761کیببت  ، تیتببر ازیببزا بببا6414برابببر  VNمهوه ای( بودند که همگی ایمنی مادری )تیتببر  Hy-Line)نداد  

 .  داشتند( برای بیماری گامبورو  Biochek  2538 ± 7265و تیتر ازیزا  6016

 
 

 

 . مدل طراحی مطالعه1جدول  

 
ICX group( گروه دریافت کننده واکسن ایمنبوکمپلکس گبامبورو :®Novamune ؛)IBD group-rHVT گبروه دریافبت کننبده :

روز صبفر: دو  )گروه کنترل(؛ : گروهی که هیچ واکسنی دریافت نکردندNvC groupورو؛ گامب-واکسن نوترکیب هرپس ویروب بوملمون

 واریانت  IBDV: چالش با  42؛ روز vvIBDV: چالش با  35گروه واکسن های مربوطه را دریافت کردند؛ روز 

 

 

 

 

 

ئببم بببالینی و واریانت، بر اساب دو شاخص بررسببی شببد. یبب  شبباخص عال IBDVو    vvIBDVاثرات چالش با ویروب های  

ت  مرحلببه ای  real-time RT-PCRشاخص دیگر لود ویروب چالش داده شده در بورب فابرسیوب است که با استفاده از 

(RT-qPCR در هر دو گروه پرندگانی که مستقیما چالش داده شدند و پرندگان حساسی که در تمبباب بببا پرنببدگان چببالش )

رسی حضور ویروب چالش داده شده در پرندگان حسبباب کببه در کنببار پرنببدگان داده شده مرار داشتند بررسی شد. هدف از بر

چالش داده شده مرار داشتند بررسی اثربخری واکسن در جلوگیری از انتقال افقی ویروب چالش بین پرندگان واکسن خببورده 

 (.1و پرندگان حساب است )تصویر 
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، یب  گبروه دریافبت کننبده Novamune®  گروه دریافت کننده واکسبن  تقسیم شدند. یگروه    سه. پولت های تخمگذار در  1تصویر  

مطعه   10روز پس از چالش در کنار پولت های هر گروه، تعداد  2و ی  گروه هیچ واکسنی دریافت نکرد.    rHVT-IBDواکسن نوترکیب  

گروه بررسی شود. در روز چالش در هر پولت حساب )واکسن نخورده( مرار داده شد تا اثرات واکسن بر انتقال افقی ویروب چالش در هر  

نمونبه  10چبالش داده شبده بودنبد، تعبداد    پس از چالش از پرندگان هر گروه که مسبتقیماً  5پرنده چالش داده شدند. در روز    20گروه  

 ر گبروه نیبزهپس از چالش هم از پرندگانی که مستقیما چالش داده شده بودند و هم پرندگان حساب مجاور   12بورب اخذ شد. در روز  

 نمونه بورب اخذ شد. در تمام طول روزهای پس از چالش پرنده ها برای حضور عالئم بالینی مراهده شدند.  

 

 

 

 نتایج 

 vvIBDچالش با ویروس  
 هیچ عالئم بالینی و تلفاتی در گروه واکسینه شده مراهده نرد. -

 درصد تلفات در گروه کنترل مراهده شد. 20درصد ابتال و  55 -

 مراهده نرد.  Novamune®م بالینی در پرندگان حساسی که در کنار پولت های دریافت کننده واکسن  هیچ عالئ -

تمام پرندگان حساسی که در مجاورت پرندگان گروه واکسن نوترکیب گامبورو و گروه کنترل )واکسینه نرببده( بودنببد  -

 درصد آنها نیز تلف شدند.   80و  90و به ترتیب    عالئم بالینی نران دادند
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 .  vvIBD. نرخ بقا پس از چالش با ویروب 1نمودار 

ICX-که بصورت مستقیم چالش داده شدند؛ گبروه  Novamune®: گروه دریافت کننده واکسن ICXpdirect Challenged)گروه 

ve contactsina گروه پرندگان حساب که در مجباورت پرنبده هبای دریافبت کننبده واکسبن :®Novamune گبروه  مبرار داشبتند؛

rHVT-IBD-direct Challengedرت مسبتقیم چبالش داده شبدند؛ گبروه نده واکسن نوترکیب گامبورو کبه بصبو: گروه دریافت کن

NvC-direct Challenge گروه کنترل که واکسن دریافبت نکردنبد و بصبورت مسبتقیم چبالش داده شبدند؛ گبروه :NvC-naive 

contactsروه کنترل؛ گروه  : گروه پرندگان حساب مجاور پرندگان گrHVT-IBD-naive گروه پرندگان حساب مجباور ببا پرنبدگان :

 گروه دریافت کننده واکسن نوترکیب گامبورو(

 

 (.2دگان گروه کنترل و پرندگان حساب مجاور گروه کنترل )نمودارندر پر  vvIBDتکثیر موی ویروب  -

، انتقال ویروب چالش بببه پرنببده uneNovam®ساپرب شدید تکثیر ویروب چالش در گروه دریافت کننده واکسن   -

کببرده   را مسببتقیم دریافببتچببالش  های حساب مجاور دیده نرد )هیچ ویروب چالری نه در پرنده هایی که ویروب  

 .و نه پرنده های مجاور این گروه دیده نرد( بودند

 rHVT-IBDبببا واکسببن نوترکیببب شببده در بورب پرنده های واکسببینه    vvIBDری از ویروب چالش  متغیمیزان   -

شامل بورسهایی بدون حضور ویروب چالش تا بورب هایی بببا تعببداد رنج ویروب چالش شناسائی شده  مراهده شد )

 ویروب چالش مرابه گروه کنترل بود(.

در پرندگان حساب مجبباور گببروه دریافببت کننببده واکسببن نوترکیببب گببامبورو مرببابه شده  تظاهرات بالینی مراهده   -

 بود و این پرنده ها دفع بازی ویروسی داشتند.  تظاهرات بالینی گروه کنترل  
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را در بورب است. در نمودار سمت چپ اطالعات  RT-qPCRاندازه گیری شده توسط  vvIBD. این نمودار بیانگر لود ویروب  2نمودار  

ندگان حساب که در مجاورت مربوط به پرنده هایی که بصورت مستقیم چالش داده شدند و در نمودار سمت راست اطالعات مربوط به پر

پرنده های گروه های مختلف مرار گرفتند را نران می دهد. در این نمودار نقاط مرکی نران دهنده اطالعات پرنبده هبای تلبف شبده در 

 روز تلف شدن است.

 

 

 چالش با ویروس واریانت گامبورو 
 گروه ها مراهده نرد.  همانطور که انتظار می رفت هیچ عالئم بالینی یا تلفات در هیچ کدام از -

 هم در گروه کنترل و هم در پرندگان حساب مجاور آنها تکثیر موی و یکنواخت ویروب واریانت گامبورو مراهده شببد -

 .  (3)نمودار  

تکثیر ویروب واریانت گامبورو کامال سبباپرب شببده و جلببوی انتقببال   Novamune®در گروه دریافت کننده واکسن   -

مجاور نیز گرفته شد )هیچ ویروب چالری در پرنده هببایی کببه مسببتقیما چببالش داده افقی آن به پرنده های حساب  

 شدند و پرنده های حساب مجاور آنها شناسایی نرد(.

 محدودیت هایی در تکثیر ویروب گامبورو واریانت ایجاد شد:  rHVT-IBDدر گروه دریافت کننده واکسن   -

دیگببر  شناسایی نرد، این در حالیست که در برخببیروز پس از چالش: در برخی از بورب ها ویروب چالش    5 •

 بورب ها میزان تکثیر ویروب چالش معادل گروه کنترل بود.  از

موجببودر درصد پرنده ها میزان ویروب واریانت گببامبورو   90  ،: در مقایسه با گروه کنترلروز پس از چالش  12 •

 بودند.   ده هااین پرنمرابه پرنده های گروه کنترل و یا کمی کمتر از بورب آنها 

در کنتببرل تکثیببر ویببروب واریانببت گببامبورو در مقایسببه بببا   rHVT-IBDمیزان اثربخری واکسن نوترکیب   •

 به میزان مابل توجهی کمتر بود.  vvIBDویروب 
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 نران می دهد. RT-qPCR. این نمودار میزان لود ویروب واریانت گامبورو را در بورب با استفاده از تکنی  3نمودار 

 

 

 

 نتیجه گیری
 هر دو واکسن در برابر تظاهرات بالینی بیماری گامبورو محافظت کامل ایجاد کردند.   •

توانست کامال جلوی تکثیر ویروب چالش داده شده را در بورب بگیرد این در حالیسببت کببه   Novamune®واکسن   •

 گیرد.تا حدودی توانست جلوی تکثیر ویروب چالش را در بورب ب  rHVT-IBDواکسن نوترکیب 

و ویببروب واریانببت   IBDvvویببروب چببالش را در دو گببروه ویببروب    1توانست جلوی دفببع  Novamune®واکسن   •

و انتقال نتوانست جلوی دفع ویروب های چالش    rHVT-IBDاین در حالیست که واکسن نوترکیب  گامبورو بگیرد.  

گروه واکسببن پرنده های حساب مجاور  همچنین میزان تلفات مراهده در  را بگیرد.  آنها به پرنده های حساب مجاور  

rHVT-IBD   پس از چالش با ویروبvvIBD  .مرابه تلفات گروه کنترل بود 

 
1 Shedding  


