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جای خرسندی و شکرگزاری بسیار است که فرصتی فراهم گردید تا کمیتهی فنی شررکت
مهرگان نوند که سابقه توزیع دارو ،واکسن و مواد بیولوژیک را عالوه بر ارائه خدمات فنری
مرتبط با صنعت در سطوح مختلف برای بیش از  15سال در کارنامه خرود دارد برا انتررار
نرریه علمی زمینه ارتباطی نو با دوستان صمیمی و یاران دیرین خرود را فرراهم رورده هرر
یک از نسخه های این پیک به بحث در مورد یک مبحث کاربردی و پراهمیرت در صرنعت
دام و طیور اختصاص خواهد یافت ،به نحوی که پس از مطررح نمرودن کلیرات مررتبط برا
عنوان اصلی پیک مهر مقاالتی مروری در همین راستا ارائه خواهد شده در عرین ارال ،در
هر یک از نسخ پیک مهر ،می توانید به ترجمه یکری از مقراالت انتررار یافتره در م رالت
معتبر بین المللی طی سال های اخیر دست یابیده در پایان هر نسخه نیز ،توصیف موردی
از اختالالت بالینی یا مرکالت مدیریتی مراهده شرده در مرزارپ پررورا دام و طیرور یرا
ایوانات خانگی توسط اعضای کمیته فنی شرکت و هیئرت تحریریره برا داده هرای کامر
بالینی و پراراکلینیکی تحرت عنروان گرزارا مرورد رکریس ری رورته ،ارائره خواهرد شرده
مخاطبین پیک مهر قادر خواهند بود در صورت تمای نظرات خود را در ارتباط با ترخیص
عام شک گیری اختالل توصیف شده و راه کارهای مدیریتی و درمانی متناسب برای رفع
و کاهش عوارض رن به نرانی پسرت الکترونیرک  info@mehregannavand.comهیئرت
تحریریه پیک مهر ارسال نماینده به پاس این ارتباط و به بهانهی ابراز مهر ،در هرر فصر ،
جوایزی تحت نام ارمغان مهر برای بهترین و کام ترین پاسخ ها و نظرات ارائه شده در نظر
گرفته خواهد شده عالوه بر موارد یاد شده در هر یک از نسخ پیک مهر موارد متنوپ دیگری
مانند معرفی یک محصول یا مواردی از این دست عرضه می گردده در پایان ،خواهرمندیم
به منظور ارتقاء سطح کیفی پیک مهر نظرات ارزشمند خرود را از اعضراء هیئرت تحریریره
دریغ نفرماییده

روزی کسان تواند کاست،
هن چیه زبان راست
ِ

هن روزی از ژکی ،هب رزق مقرر توان ازفود.
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با آرزوی ارتباط علمی دوسویه و سودمند
هیئت تحریریه پیک مهر

واکسیناسیون
به بدن رسانده شونده در گلههرایی کره از دریافرت مرواد فرو
مقدمه

محروم هستند ،واکسیناسیون ،با نترای ی مررابه برا گلرههرای

با بهکارگیری کلیهی اصول مدیریتی از قبیر انتخراص صرحیح

برخوردار ،همراه نخواهد بوده عواملی ماننرد تهویره ،نرور ،دمرا،

جوجره ،رعایرت مروازین امنیرت زیسرتی و بهداشرت مناسررب،

رطوبت و سایر اجزاء ترکی دهنده ی یک پررورا برا کیفیرت

تغذیه ی مطلوص و کیفیت پررورا ،برا تمرام اهمیتری کره دارا

نیز ،چنان چه به درستی مدیریت نروند ،نه تنها واکسیناسیون

هستند نمیتوان گلهی تحرت مردیریت را از ان رام یرک اصر

را از تأثیرات مثبت و تقویت کنندهای که این عوام میتواننرد

ضروری دیگر ،یعنی واکسیناسیون ،بهکلی بی نیاز دانسرته امرا

بر نتایج رن داشته باشند محروم میسازند ،بلکه مریتواننرد برا

الزم است به این مسئله توجه شود که رعایت دقیق اصول یراد

تأثیرات منفی و سرکوص کننده ،مانند رن چه در مواقع استرس

شده ،در ارتباط با این اص  ،ازچند جهت مهم استه

اتفا میافتد ،واکسیناسیون را عمالً بینتی ه کننده گله هرایی

اوالً ،عملکرد واکسنهایی که در گله های صنعتی طیور مصرر

که در شرایط نامناسبی از نظر معیارهای پررورا ،ماننرد دمرا،

میشوند ،بهشدت وابسته به رعایرت سرایر اصرول مردیریتی ،از

تهویه ،نور ،رطوبت و امثالهم زنردگی مری کننرد مسرلماً نمری

جمله موارد یادشده استه

توانند پاسخ مورد نظر به واکسن های دریافتی را ابراز کننده

برای مثال ،چنانچه اصول صحیح انتخاص جوجه رعایت نررده

ثانیاً ،در مورد بیماریهائی که در مزارپ پرورا طیور بره ویر ه

باشد ،نمی توان از جوجههایی که فاقد توانایی ذاتی ربا تعریرف

جوجه های گوشتی واکسیناسیون علیه رن ها معمرول نیسرت،

دقیقی که برای رن قائلیمه هستند ،ایرن انتظرار را داشرت کره

اما درعین اال خطر این بیماریها برای گلههای مزبور وجرود

پاسخ مطلروبی بره واکسیناسریون ارائره دهنرده هرمچنرین ،در

دارد ،رعایت اصول فو می تواند ترا اردز زیرادی ایرن خطرر را

مواردی کره گلره از بهداشرت مناسربی ،اعرم از قرنطینره و یرا

کاهش دهده

گندزدایی ،برخوردار نباشد ،به دلی بار میکروبی زیراد و بررهم

برای مثال ،در مورد گلههرای گوشرتی ،برقرراری یرک شررایط

خرروردن تعررادل بررین ایمنرری ااصرر از واکسیناسرریون و

امنیت زیستی دقیق ممکرن اسرت در برخری شررایط نیراز بره

میکروارگانیسم هرای وارد شرده بره بردن ،ایمنری ای راد شرده

واکسیناسیون علیه الرنگوتراکئیت عفونی را مرتفع نمایده

شکسته و واکسیناسیون عمالً با نتی ه ی مرورد انتظرار همرراه

ثالثا ً،رعایت دقیق سایر اصرول مردیریتی مریتوانرد ،در برخری

نخواهد بوده در مورد تغذیهی مطلوص نیز ،به ضررورت دریافرت

مواقع ،از تعداد نوبتهای واکسیناسیون برای بعضی واکسرنهرا

مواد مغذی در مقرادیر الزم و بره نقرش مرواد تنظریمکننرده و

بکاهده

عوام تقویت کننده ی ایمنی ،در برانگیختگی پاسخهای ایمنی

برای مثال ،چنان چه دستیابی به ادز مرخصی از عیار پادتن،

متعاقررب واکسیناسرریون ،بایسررتی توجرره داشررته برانگیختگرری

برای بیماری خاصی در مزرعه ی موردنظر ،به عنوان عیار هد

مناسب پاسخ های ایمنی در شاخه های مختلف ،اعم از ایمنری

تعیررین گردیررده باشررد ،اسررتفاده از مررواد و یررا عوامر تقویررت

غیراختصاصی یا اختصاصی و ایمنی هومورال یا سرلولی ،کره از

کننده ی ایمنی ،ممکن است ،در زمان کوتاهتر و با تعداد نوبرت

اهدا اصلی واکسیناسیون به شمار می رود ،نیازمند در اختیار

واکسیناسیون کمتری اصول عیارهای فو را امکانپذیر کنرده

داشتن مواد اولیه ای است که می بایست از طریق مواد غذایی

در این صورت ،این ااتمال وجود دارد که تعدادی از نوبتهای
واکسیناسیون ،بسته به نوپ واکسن و شرایط ،اذ گردده
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بدیهی است دست یافتن به هد واکسیناسیون ،که ای اد پاسرخ

ان ام واکسیناسیون را با ای اد مصونیت برابرر دانسرته بخرری از

ایمنی مناسب بدون و یرا برا ارداق عروارض جرانبی اسرت ،بره

تمهیدات فو که بر ایمنی زایی مناسب واکسرنهرا و برهارداق

تمهیدات گوناگونی وابسته است و بدینترتیب ،نمریتروان صرر

رساندن عوارض مصر رنهرا ترأثیر اساسری دارنرد ،بره مراار

ساخت واکسنها باز میگردند و در این خصوص هرگونه تغییرر و

واکسیناسیون تأثیر ایراتی دارده عرواملی ماننرد کیفیرت جوجره

تحولی خارج از اراده و تروان مصرر کننردهی واکسرن برهشرمار

رتوانایی ذاتی رن شام ژنتیک ،وزن جوجهی یکروزه ،اضور یرا

میریرده در ایرنجرا ،اطالعرات مصرر کننرده در مرورد عملکررد

فقدان عوام بیمراری زای قابر انتقرال از مرادران و کارخانرهی

واکسن ،تنها می تواند با عنایت به شرایط گلرهی تحرت مردیریت

جوجه کری ،پادتن های مادری وهههه ،شرایط پرورا ردما ،تهویه،

خود ،ااتماالً در انتخاص نوپ واکسرن بره وی کمرک کنرده بعضراً

نور ،رطوبت ،بستر ،تراکم ،ظرفیت گله وهههه ،تغذیه رکمیت تغذیه،

واکسنهای زنده ای که توان ایمنیزایی بریشترر و تولیرد پاسرخ

نوپ و کیفیت مرواد اولیره ،میرزان مرواد مغرذی موجرود در دان،

قوی تری در جوجه دارند ،بره مروازات رن مری تواننرد ،در برخری

عوام تقویت کننرده و تضرعیف کننردهی موجرود در دان وهههه و

شرایط ،عوارض جانبی شدیدتری نیز ای اد کننرده بردینترتیرب،

اقلیم منطقه رارتفراپ از سرطح دریرا ،بیررینه و کمینرهی دمرای

شناخت کافی از عملکرد واکسن و شرایط موجود در گله میتواند

محیط ،وزا بادهای شدید وهههه ،مهم ترین عرواملی هسرتند کره

به یک انتخاص درست بیان امده ایرن بردان معنری اسرت کره در

در گروه اول قرار داده می شونده

بعضی مواقع شرایط گله مصرر چنرین واکسرنهرایی را ای راص

گروه دوم ،عرواملی هسرتند کره بره طرور مسرتقیم بره مقولرهی

میکند و در مواقع دیگر غیرممکن میسازده

واکسیناسیون مربوط می شونده این عوام خود به دو تحت گروهِ

موارد مکرری از شکست در دستیابی بره اهردا واکسیناسریون

مرردیریت واکسیناسرریون و برنامررهی واکسیناسرریون تقسرریم مرری

مراهده می شود که مسلماً برا تمهیردات دیگرری قابر اجتنراص

شونده نوپ واکسن مرورد اسرتفاده و روا اسرتفاده از واکسرن در

هستنده

تحت گروه مدیریت واکسیناسیون و سن کراربرد واکسرن ،تعرداد

در یک بیان کلی می توان ایرن چنرین نتی ره گیرری نمرود کره

نوبت واکسیناسیون و فواص بین نوبرت هرا ،معیارهرای ارزیرابی

نتی هی واکسیناسیون به دو گروه عوام کلی وابسته استه یرک

عملکرد واکسیناسیون و تعیین نقطهی پایانی رن در تحرت گرروه

گروه ،عواملی هستند که به طور مستقیم هیچ ارتباط ظراهری برا

برنامهی واکسیناسیون قرار می گیرنده

مقوله ی واکسیناسریون ندارنرد ،امرا چگرونگی رن هرا برر نترایج
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خصوصیات کلی واکسن ها
واکسن های مورد استفاده برای طیور ،اعم از ماکیان یا دیگر گونه

واکسن را نیز جهت اطالپ وی از میکروارگانیسرمهرا و نروپ یراور

های رن ،از ایث ایات عوام مترکلهی رنها به دو گروه زنرده

موجود در واکسن ،به همراه داشته

و کرته ،با مزایرا و مروارد اسرتفادهی مخرتص بره خرود ،تقسریم

از رن جا که میکروارگانیسم موجرود در واکسرنهرای کررته ،بره

میشونده

وسیله ی عوام فیزیکی یا شیمیایی ،غیرفعال شده اند در محریط

واکسنهای کرته ،از کنسانترهی پادگن در ترکیب برا امولسریون

انترار پیدا نمیکننرد ،دچرار تغییررات ژنتیکری نمریشروند و در

روغنی یا ماده ی کمک کننده ی رادجوانه هیدروکسید رلومینیوم

ظهور واریانتها و موتانت های جدید ناشی از این تغییرات ،نقری

ساخته می شونده این واکسنها ،عمومراً شرام دو ترکیرب م رزا

ندارنده این واکسنها ،هیچ گونره اردزتی ندارنرد و مصرر رنهرا

هستند که اغلب تحت عنوان فاز ربی و فاز یاور خوانده می شونده

باعث افزایش ادزت سایر بیماریها نمیشوده واکسنهرای کررته

در مواردی که از روغن های معدنی به عنوان یراور واکسرن هرای

در اضور پادتن های مادری بیش از واکسن های زنده مؤثر واقرع

کرته استفاده می شود ،امولسیون تهیره شرده از ایرن دو فراز را،

میگردند و بهخصوص وقتی بهدنبال مصر واکسنهرای زنردهی

امولسیون رص در روغن می نامنده این دو فاز ،پرس از امولسریون

همان بیماری به کار روند ،باعرث برهوجرود رمردن سرطوح براال و

سازی ،به شک یک مایع یکنواخت در میرینده فاز ربری ،شرام

طوالنی مدت ایمنی میشونده این واکسنها عموماً از واکسنهای

پادگن است که تحریک کنندهی پاسخهرای ایمنری اسرت و فراز

زنده گران تر هستند و اکثر رنها را تنها میتوان تزریرق نمروده از

یاور ،در بردارنده ی موادی است که پاسخ پرنده به پادگن موجرود

این رو قیمت تمام شدهی باالتری پیدا میکننرد ،امرا چرون ایرن

در واکسن را افزایش میدهده نسبت بین پادگن و یاور ،بسرته بره

امکان وجود دارد که هر دوز واکسن ااوی بیش از یرک رنتریژن

نوپ واکسن ،به میزان زیادی متفاوت استه این نسبت ،معموالً بر

باشد ،این مسئله ،از قیمت نهایی هر واکسن قدری میکاهده

اساس مواردی مانند خصوصیات یاور ،نروپ پرادگن ،ویسرکوزیته،

اگرچه ،گزاراهایی که در مورد استفاده از واکسنهای کرته بره

پاسخ ایمنی و واکنش بافتی تعیین میگردده روغن های معردنی،

روا خوراکی وجود دارند ،اغلب از کارریی کامر ایرن روا ،در

متداول ترین موادی هستند که به عنروان یراور ،در واکسرنهرای

مقایسه با روا تزریق ،اکایت نمی کنند ،اما مطالعراتی نیرز ،بره

کرته از رنها استفاده میشوده اگرچره ،هیدروکسرید رلومینیروم

وی ه در مورد بیماری بورس عفرونی ،در دسرت اسرت کره ترأثیر

نیز به عنوان جایگزین شناخته شده ای برای روغنهرای معردنی،

مثبت برخی انواپ واکسن کرته ،هنگامی کره بره روا خروراکی

در واکسن هرایی کره بره ای راد واکرنش مررهور هسرتند ،ماننرد

ت ویز شردهانرد ،را نرران مریدهنرده بررای مثرال در مطالعرهای

واکسن های وبا و کوریزای عفونی ،به کار میروده فناوری تولیرد و

استفاده ی خوراکی از ویروس بیماری بورس عفونی غیرفعال شده

کرف موادی که توانایی استفاده به عنوان یراور را در واکسرنهرا

با فرمالین ،توانسته است به برانگیختگی پاسخ پادتن در جوجهها

داشته باشرند ،در ارال توسرعه و پیرررفت اسرت و روغرنهرای

و محافظت در برابر چالش با ویروس ااد من ر شرود ه محققرین،

گیاهی ،ایوانی و اتی روغن مراهی بررای سراخت واکسرنهرای

این ویروس غیرفعال شده را بره صرورت سوس انسریون

درPBS1

ایمیونوژن و دارای ویسکوزیتهی کمتر ،به کار رفتهانده

ااوی بیکربنات سدیم به کار بردنده پادتنهای اختصاصی تولیرد

از تزریرق اتفراقی واکسرنهرای کررته بره انسران ،بایسرتی قویراً

شده در سروم جوجهها علیه این پرادگن IgG ،بروده و برا رزمرون

جلوگیری شوده جرااات جدیای ،ناشی از تزریرق تصرادفی ایرن

االیزا قاب نران دادن بوده اما طبیعتاً چنین واکسنی ،مسرتق از

واکسنها به انگرت یا دست انسان ،گزارا گردیده استه تزریرق

روا استفاده ی از رن ،بره دلیر نراتوانی در برانگیختگری پاسرخ

می تواند با تورم ،قرمرزی ،دردنراکی محر تزریرق و تحرتترأثیر

ایمنی با واسطه ی سلولی ،به خوبی واکسنهرای زنرده ،در ای راد

قرارگرفتن عملکرد عضو همراه باشده چنان چه تزریق اتفراقی بره
انسان صورت گیرد بایستی عالوه برر مراجعره بره پزشرک ،ویرال
4
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. Phosphate- Buffered Saline

محافظت در برابر ویروس بیماری گامبورو موفق نیسرته چراکره،

گاهی ممکن است ،از این اص کلی که باکتریها میتوانند با هم

اصوالً واکسن های کرته در تحریک ایمنی وابسته بره سرلول بره

اینترفرانس داشته باشند ،در امر واکسیناسیون استفاده شوده

میزان واکسنهای زنده موفق نیستنده

چنین امکانی در بوقلمون برای پیشگیری از استافیلوکوکوزیس

واکسنهای زنده یا از ارگانیسمهایی تهیه شدهاند که در ابتدا

مورد استفاده قرار گرفته استه یک سویهی استافیلوکوکوس ،

بیماری زا بوده و طی فرریند تخفیف ادزت از ادزت رنها

نران داده شده است که میتواند از کلونیزاسیون دیگر سویههای

بهدرجات متفاوتی کاسته شده است ،مانند ویروس برونریت

استافیلوکوکوس اورئوس در ماکیان جلوگیری کنده یک جدایهی

عفونی و یا از ابتدا از سویههایی در طبیعت انتخاص شدهاند که

غیر ااد استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس ،که کورگوالز منفی

بهطور ذاتی ادزت کمی دارند ،مانند سویهی  Fمایکوپالسماگالی

میباشد ،تحت عنوان سویهی  ،115با کلونیزه شدن در م اری

س تیکوم و یا مانند برخی واکسنهای اَپاتوژن بیماری نیوکاس ،

تنفسی از اتصال سویههای ااد استافیلوکوکوس اورئوس

اصوالً فاقد ادزت هستنده همچنین ،ممکن است از یک ارگانیسم

جلوگیری میکنده از این باکتری به عنوان واکسن در بوقلمون

ااد ،بدون هیچگونه تغییری ،بهعنوان واکسن استفاده شوده در

استفاده گردیده استه واکسیناسیون به روا رئروس در 1-10

اینصورت تلقیح ارگانیسم ،به بافتی که اساسیت کمی به رن

روزگی و م دداً  4-6هفتگی ان ام شده استه استفاده از سویهی

دارد و در مقادیر کنترل شده ،امکان چنین اقدامی را فراهم

 115به عنوان واکسن در ماکیان نیز با نتایج مرابهی همراه بوده

میکنده تلقیح ویروس الرنگوتراکئیت عفونی به کلورک ،که

استه

امروزه دیگر متداول نیست ،مثالی از کاربرد یک ویروس ااد به

امروزه واکسنهای زندهای نیز در دسترس هستند که از بیش از

عنوان واکسن به این روا استه گاهی نیز ممکن است یک

یک رنتیژن ساخته شدهانده واکسنهای دوگانهی بیماری

ارگانیسم ااد بدون تغییر ،تنها در سنی که میزبان ،اساسیت

نیوکاس  -برونریت عفونی ،که در انواپ مختلفی ،بسته به

کمتری به رن دارد ،بهعنوان واکسن بهکار روده برای

سویهی هر کدام ،عرضه شدهاند از معرو ترین واکسنهای دارای

رنسفالومیلیت پرندگان ،از این نوپ واکسن استفاده میشوده

بیش از یک رنتیژن هستنده

موتانتهای اساس به ارارت ،مانند واکسن کوریزای بوقلمون،

واکسنهای زنده را میتوان به رواهای تزریقی ،مخلوط در رص

اورنیتوباکتررینوتراکئال  ،مایکوپالسما سینویه ر MS-H (213و

رشامیدنی یا دان ،قطرهی چرمی یا بینی ،فروبردن منقار در

M-9

محلول واکسن ،اس ری ،تلقیح در پردهی بال ،تلقیح در کلورک و

وبای مرغان ،و موتانت  ، carABسروتیپ  O2اشریریاکلی که در

تزریق بهداخ تخممرغ جنیندار بهکار برده این امر ،استفاده از

استفاده از ررژینین و پیریمیدینها ناتوان است و برخی

رنها را در مزارپ بزرگ رسان نموده استه

موتانتهای دیگر اشریریاکلی و همچنین جدایهای از

بهدلی رنکه ارگانیسم موجود در واکسنهای زنده ،بهسرعت در

کلستریدیوم پرفرن نس که قادر به تولید رلفاتوکسین نیست و

بافت هد

رشد میکنند ،عموماً مقدار کمی از این واکسنها

موتانتهای فاقد ک سول اریزی لوتریکس روزیوپاتیه  ،انواپ

برای ای اد مقاومت ،کافی میباشده اندام هد برای ویروسهایی

دیگری از واکسنهای زنده را شام میشونده گاهی ممکن است

همچون برونریت عفونی و بیماری نیوکاس

میتواند دستگاه

پالکهای خاصی از بین ویروسهای رشد یافته در رزمایرگاه

تنفس و برای ویروسهایی مث رنسفالومیلیت پرندگان ،دستگاه

برای تهیهی واکسن انتخاص گردنده اگرچه این ویروسها ،با

گوارا باشده اگرچه برای بعضی از ارگانیسمها ،مانند ویروس

رنهایی که برای استفاده بهعنوان واکسن انتخاص نردهاند والد

بیماری بورسعفونی ،بافت هد دیگری مث بورس فابریسیوس

مرابهی دارند ،اما میتوانند از عوارض جانبی کمتری برای

وجود دارد ،اما دستگاه گوارا ،در فرریند تأثیر واکسن رنها از

میزبان برخوردار باشنده به این نوپ واکسن« ،کلون» گفته

اهمیت اساسی برخوردار استه

میشوده واکسنهای کلون شدهی السوتا مثالی از این نوپ

توانایی تکثیر ارگانیسم زندهی موجود در واکسن ،در بدن پرنده و

واکسن زنده هستنده

دفع و انترار رن به محیط ،مسئلهی بسیار مهمی است ،اما در

موتانتهای بهدست رمده از طر شیمیایی ،مانند واکسن

5

همهی ااالت ارزیابی یکسانی ندارده در مورد برخی واکسنها

دستگاه ایمنی تضعیف شده و غیرفعالی دارند ،قادر هستند

این توانایی وجود دارد و در شرایط خاصی ممکن است مفید یا

موجب بروز بیماری شونده ارگانیسم تخفیف ادزت یافتهی

خطرناک ارزیابی شوده برای مثال ،اگر ارگانیسم واکسن در اثر

موجود در واکسن میتواند در اثر عبور از بدن این جوجهها ادزت

تخفیف ادزت یک ارگانیسم ااد ،بهدنبال پاساژهای متوالی در

اصلی خود را بازیابده از این روست که همواره توصیه میشود

ویروس

پیش از واکسیناسیون با این واکسنها ،جوجههای وازده از گله

تخممرغهای جنیندار ،رماده شده باشد ،مث

الرنگوتراکئیت و ویروس برونریت عفونی ردر برخی انواپ

اذ گردنده

واکسنه و یا اگر پایداری قاب قبول پادگنی نداشته باشد ،یا به

در خصوص واکسنهای زنده ،معدوم نمودن ویالهای واکسن

ویروس بیماری

پس از تخلیه ضروری میباشده این کار بهتر است توسط ارارت

اصطالح دارای توان بازررایی ژنی باشد ،مث

بورسعفونی و ویروس برونریت عفونی و یا قادر باشد در نتایج

و یا غوطهور نمودن در محلول غلیظ ضدعفونی ان ام شوده

رزمونهای سرولوژیک و قضاوت رلودگی گلههای غیرواکسینه

عالوه بر واکسنهای معمولی که از یک یا چند ارگانیسم زنده

اختالل ای اد کند ،مث سویهی Fمایکوپالسما گالیس تیکوم ،در

ترکی شده اند ،دو نوپ واکسن دیگر را نیز ،که ارگانیسم موجود

این صورت انترار ارگانیسم موجود در واکسن به محیط ،ارزیابی

در رنها دارای ایات میباشد اما الحاقاتی را نیز متحم شده

خوبی ندارده

است ،در گروه واکسنهای زنده قرار میدهنده این دو،

چرخش ویروس واکسن ،برای واکسن پنوموویروس عام

واکسنهای کم لکس ایمنی و واکسنهای نوترکیب 1هستنده

کلهبادی مطلوص نیسته در مورد الرنگوتراکئیت ،انترار ویروس

واکسنهای کم لکس ایمنی ،از ترکیب یک ارگانیسم زنده با

واکسن از پرندگان واکسینه شده به رنهایی که واکسن را

مقدار مرخصی رنتی سروم همولوگ رن ،بهشک

کم لکس

دریافت نکردهاند ،میتواند بازیابی ادزت واکسن تخفیف ادزت

پادگن – پادتن تهیه میگردده خصوصیات این نوپ واکسنها در

یافتهی الرنگوتراکئیت را درپی داشته باشده

مبحث واکسنهای بیماری بورسعفونی شرح داده شده استه

اگرچه ،عیار پادتنی که متعاقب واکسیناسیون با واکسنهای زنده

واکسنهای نوترکیب بر اساس فنروری ملکولی ساخته میشوند

ای اد میشود از واکسنهای کرته کمتر است ،اما واکسنهای

و دارای انواپ مختلفی هستنده

زنده قادر به تحریک ایمنی با واسطهی سلولی نیز میباشند و از
این رو در مورد بیماریهایی که این بخش از ایمنی نقش اصلی
را در محافظت علیه رنها برعهده دارد ،مث بیماری مارک و تا
ادود زیادی برونریت عفونی ،مصر

واکسنهای زنده ،برای

دستیابی بهاداکثر ایمنی ضروری استه بهعالوه ،بیشتر
واکسنهای زندهی ویروسی ،پس از نفوذ در سلول موجب ای اد
اینترفرون میشوند که میتواند پیش از فعال شدن ایمنی
هومورال مقداری مقاومت نسبی ای اد کنده شروپ مصونیتی که
پس از مصر واکسنهای زنده و پیش از ظهور پاسخ پادتن ،در

برخی از انواپ واکسنهای نوترکیب ،از قرار دادن یک قطعه از

مورد برخی بیماریها مث بیماری نیوکاس  ،مراهده میشود را

ژنوم ااوی ژنهای کدکنندهی پروتئینهای محرک ایمنی،

به عملکرد ایمنی با واسطهی سلولی و تولید اینترفرون مربوط

مربوط به ارگانیسم موردنظر ،بر روی ژنوم یک ارگانیسم اام

میداننده

تولید میشونده ارگانیسمی که بهعنوان اام

واکسنهای زنده ،بر خال واکسنهای کرته میتوانند ،بسته به

میشود میبایست دارای خصوصیات وی های باشده اوالً ،ژنوم رن

ادزت ارگانیسم موجود در خود ،عوارض نامطلوص ای اد کننده

بایستی به اندازهای بزرگ باشد که بتوان قطعهای از ژنوم مورد

در نظر گرفته

بعضی از این واکسنها ،در جوجههای ضعیف و یا رنهایی که
1
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نظر را بهمقدار کافی ،بدون رنکه به عفونتزایی و ایات

جایگزین مناسبی استه

ارگانیسم اام رسیبی بزند ،با قطعهای از ژنوم اام تعویض

واکسن های نوترکیب برای کنترل بیماریهای دیگری نیز ساخته

کرده و وارد ارگانیسم نموده دوم ،بایستی پایداری رنتیژنتیک

شده انرده واکسرن نوترکیرب بررای بیمراری نیوکاسر و بیمراری

ارگانیسم اام و توانایی رن در ای اد یک عفونت مالیم ،محدود

بورسعفونی از رن جملهانرده در ادامره بره انرواپ رنهرا پرداختره

و با بهبودی خودبهخود ،در سال های متمادی ثابت شده باشده و

خواهد شده همچنین ،امرروزه واکسرنهرای نروترکیبی سراخته و

سوم ،بایستی دارای میزبانهای طبیعی محدودی بوده اما در

عرضه گردیدهاند ،که همزمان ارائه کنندهی پادگنهای ایمنیزای

محیطهای کرت رزمایرگاهی متعددی قاب تکثیر باشده ویروس

متعلق به میکروارگانیسمهای متعددی هستنده در واقع مریتروان

ربلهی ماکیان با دارابودن همهی این خصوصیات ،امروزه از مورد

این واکسنها را

چندگانه به اساص رورده واکسیناسیون برا DNA

توجهترین ارگانیسمها بهعنوان اام بهشمار میروده از ویروس

نیز از انتخاص هایی است که امرروزه در مرورد برخری بیمراریهرا

بیماری مارک و برخی ااملین دیگر نیز برای ساخت واکسن

مطرح گردیده استه واکسنهای  ،DNAاز خصوصیات الزم بررای

نوترکیب علیه بیماری بورسعفونی و یا دیگر بیماریها استفاده

یک واکسن ایده رل مانند القاء پاسخ ایمنری وسریع الطیرف ،بقراء

شده استه در این خصوص در ادامه بیشتر توضیح داده خواهد

طوالنی مدت ایمنی ای اد شده و تولیرد رسران و ارزان برخروردار

شده

هستنده رزمایش واکسنهای  DNAت ربی در مورد بیماریهرای
در بین پروتئینهای بعضاً متعددی که یک ارگانیسم قادر

ویروسی ،باکتریایی و انگلی با موفقیت همراه بوده استه در مرورد

است تولید نماید ،برخی ،در بیماریزایی رن نقش اساسیتری

بیماریهای ناشی از ویروس نی غربی در اسبان و ویروس نکرروز

دارند و بالطبع ،پادتنهای تولید شده توسط میزبان بر ضد رنها،

عفونی هماتوپوئتیک در مراهی رزاد ،واکسرنهرای  DNAم روز

در محافظت از میزبان در برابر بیماری اهمیت دارنده از این رو،

مصر دریافت نموده انده شاید نقطه ی ضعفی که بتوان در مرورد

قراردادن ژنهای تولیدکنندهی این پروتئینها بر روی ارگانیسم

این واکسن ها بره رن اشراره کررد ،توانرایی ضرعیف ترر رنهرا در

اام  ،رن را به یک واکسن نوترکیب مبدل میسازده شناخت این

برانگیختگرری پاسررخ پررادتن قابرر نررران دادن بررا رزمررونهررای

پروتئینها و ژنهایی که مسئول ساخته شدن رنها میباشند،

سرولوژیکی ،مانند االیزا باشده ایرن اعتقراد وجرود دارد کره دادن

گام اول در ساخت واکسنهای نوترکیب استه بدینترتیب که

تنها یک قطعه پالسمید منفرد کد کنندهی پادگن مورد نظر ،بره

قطعهای از ژنوم ارگانیسم بیماریزا را که ااوی ژنهای

عنوان واکسن ،قرادر بره ای راد ایمنری ایردهرل در برابرر بیمراری

کدکنندهی پروتئینهای ایمنیزا است ،برداشته و با قطعهای از

نیسررته برره منظررور افررزایش ترروان ایمنرری ای رراد شررده توسررط

که در ایات رن نقری ندارد ،تعویض

واکسن های  ،DNAاستفاده از یاورهای مختلفری پیررنهاد شرده

میکننده تا به امروز ،شناخته شده ترین واکسنهای زندهای که

استه در برین ایرن یاورهرا ،سریتوکینهرا از بریشتررین قابلیرت

می توان بدون ترس از خطر بازررایی ژنتیکی ،برای بیماری

برخوردار هستنده طریقه ی استفاده از یاور ،در واکسنهای،DNA

رنفلورنزای پرندگان استفاده نمود ،واکسنهای نوترکیب هستنده

در اقیقت الصا ژن کد کننردهی رنهرا بره پالسرمید تررکی

واکسنی از این نوپ برای ویروس  N5H2ساخته شده استه

دهنردهی واکسرن اسررته اینترلروکین ،بره عنرروان فراکتور رشررد

استفادهی گسترده از چنین تکنیکی امیدهای تازهای برای

سلولهای  ،Tیک لمفوکین با توان تنظیمکننردگی ایمنری قروی

واکسیناسیون دستهجمعی پرندگان در ایات واش ،که عاملین

استه قابلیت پالسمید اینترلروکین  ،2بره عنروان یراور قدرتمنرد

اصلی همهگیریهای رنفلورنزای پرندگان هستند ،ای اد نموده

برررای واکسررنهررای  ، DNAدر افررزودن بررر ترروان ایمنرریزایرری و

استه برای این منظور الزم است ویروس اام  ،از انواعی انتخاص

محافظت کنندگی رن ها ،توسرط مطالعرات متعرددی نرران داده

ویروس ربله ،بتوان از رواهای گروهی

شده استه استفاده از پالسمید اینترلوکین  ،2به عنروان یراور در

واکسیناسیون برای استفاده از واکسن نوترکیب ساخته شده،

واکسن  DNAبرونریت عفونی ،با نتایج رضایتبخری همراه بوده

بهره جسته ااتماالً ویروس بیماری نیوکاس برای این هد ،

استه برای واکسیناسیون علیه متاپنوموویروس پرنردگان رعامر

ژنوم ارگانیسم اام

گردد که برخال
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رینوتراکئیته از واکسنهای  DNAپالسمید استفاده شده اسرته

کنندهی ژن  vp2هستنده از این نوپ واکسنهرا ،بره روا تزریرق

در مورد بیماری گامبورو این واکسنها هنوز در مرالهی کراربرد

استفاده میشوده برای افزایش کارریی واکسنهای  DNAبیمراری

ت ربی هستنده انواعی از این نوپ واکسرن کره تراکنون ت ربرهی

گررامبورو ،اسررتفادهی تررو م از یاورهررای مختلفرری ماننررد ژنهررای

استفاده از رن هرا گرزارا شرده اسرت ،واکسرنهرای برر پایرهی

اینترلوکین و یرا مرواد دیگرر و یرا اتری تغییرر روا اسرتفاده

پالسمیدهای بیران کننردهی ژن پلریپرروتئین و یرا تنهرا بیران

پیرنهاد گردیده استه

بیماری های برخوردار از واکسن های نوترکیب
بیماری نیوکاسل
در مررورد بیمرراری نیوکاسرر  ،گررزاراهررای متعررددی از ترروان

جوجههای  SPF 4هفته کامالً محافظت کننده و سالم بوده استه

ایمنیزایی واکسنهای نوترکیب ویروس ربلرهی ماکیران ،کره ژن
 HNرا از ویروس بیمراری نیوکاسر بیران مریکنرد  ،و یرا بیران

برونشیت عفونی

کنندهی ژن  Fویروس بیماری نیوکاس است و یا بیان کننردهی

واکسن های پ تیدی ،نران داده شده است که میتوانند به عنوان

هر دو ژن است  ،وجود دارده همچنین ویروس واکسینیا  ،ویروس

وسیله ای مرؤثر و قدرتمنرد بررای مقابلره برا عوامر بیمراریزای

ربله ی کبوتر و هرپس ویروس بوقلمون  ،در ساخت واکسرنهرای

مختلف مورد اسرتفاده قررار گیرنرده در مطالعرهای ،کراربرد یرک

نوترکیب برای بیماری نیوکاسر بره کرار رفترهانرده محققرین برا

واکسن پ تیدی تهیه شده برر اسراس مرولتی اپریترو ویرروس

اسرتفاده از تکنیرک نوپرای ژنتیرک معکروس ،1ویرروس بیمرراری

برونریت عفونی ،توانست به پاسخ ایمنی هومورال و سلولی قروی

نیوکاس نوترکیبی ساختهاند که از قابلیتهای بسریار خروبی بره

در جوجهها من ر شروده میرزان محافظرت ای راد شرده متعاقرب

عنوان واکسن برخوردار استه در این ویرروس ،ژن کرد کننردهی

واکسیناسرریون و چررالش بررا ویررروس ارراد برونررریت عفررونی ،در

پررادگن  ،HNبررا ژن  HNهیبریررد تعررویض شررده اسررته ایررن ژن

مقایسه با گروه کنترل ،ادود  80درصد بوده برای ساخت واکسن

هیبرید ،از اتصال قطعاتی از ژن  HNمربوط بره ویرروس بیمراری

مزبور ژن گلوتراتیون استرانسرفراز رGSTه ویرروس ،بره براکتری

نیوکاس و قطعاتی از ژن  HNمربوط به پارامیکسوویروس تیپ،4

اشریررریاکلی منتقرر گردیررد و درنتی رره سرراخت پ تیرردهای

ااص رمده استه این ویروس ،با القاء پاسخ پادتن خنثی کننرده

ایمنی زای ویروس توسط باکتری ان رام شرده محققرین ،یافترهی

علیه پادگن  Fخود ،در میزبران ایمنری محافظرت کننرده ای راد

خود را راه جدیدی برای توسعهی واکسنهای پ تیدی تهیه شده

میکند ،امرا از رنجرایی کره پرادگن  HNرن برا ویرروس مزرعره

بر اساس مولتی اپیتو  ،برای کنترل ویرروس برونرریت عفرونی

متفاوت است ،پادتن های تولید شده علیه این پرادگن نیرز برا رن

معرفی نمودنده در جوجههای تلقیح شده با پالسمید کد کنندهی

چه در سروم پرنده علیه پادگن  HNویروس مزرعه تولید میشود

نوکلئوک سید ویروس برونریت عفرونی ،بره عنروان یرک واکسرن

متفاوت استه بنابراین ،میتوان برا مبنرا قررار دادن ایرن تفراوت،

 ،DNAایمنی محافظت کننده در برابرر برونرریت عفرونی ای راد

پاسخ پادتن علیه این ویروس واکسن را از پاسرخ پرادتن ناشری از

شده همین اواخر ،نوعی واکسن  DNAبا برخورداری از پالسرمید

عفونت با ویروس مزرعه تفکیک نموده ضریب بیمراریزایری ایرن

کد کننده ی پروتئین نوکلئوک سید ویرروس برونرریت عفرونی و

واکسن ،پس از تزریق به مغز جوجه هرای یرک روزه ،صرفر بروده

اینترلوکین ،2برای ای اد ایمنی در برابر برونریت عفونی ،طراای

استه بدین ترتیب ،این واکسن در گروه واکسنهای غیربیماریزا

و مورد ارزیابی قرار گرفته استه اگرچره ،واکسرنهرای  DNAدر

قرار می گیرده این واکسن ،در رزمرون واکسیناسریون -چرالش در

برانگیختگی پاسخهای ایمنی هومورال و با واسطهی سرلولی ،هرر
دو ،موفق هستند ،اما در مقایسه با واکسن های مترداول ،توانرایی
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رنها در برانگیختگی پاسخ پادتن کرمترر اسرته بررای رفرع ایرن

برای واکسیناسیون علیه ویروس برونریت عفونی مطرح گردیده

نقطرهی ضرعف و بهبرود تروان یرک واکسرن  ،DNAپالسررمیدی

استه

طراای گردیده است که عرالوه برر کرد کننردگی پرروتئینهرای
ایمنی زای ویروس ،تولید اینترلوکین  2را نیز موجرب مریگرردده
پروتئین  ،S1در ویروس برونریت عفرونی ،دارای اپریترو هرایی
است که میتوانند تولید پادتنهرای اختصاصری خنثریکننردهی
ویروس و مهار کننده ی هماگلوتیناسیون را القا نماینده از این رو،
بیشتر واکسنهای نوترکیب بر پایهی بیان پروتئین  ،S1طرااری
می شوند و بنابر نتایج به دست رمده از مطالعرات متعرددی ،ایرن
واکسن ها در کنترل ویروس برونریت عفرونی موفرق هسرتنده در
بسیاری از واکسنهای نوترکیرب ،از ویرروس ربلرهی ماکیران بره
عنوان اام استفاده شده استه اگرچه ،ویرروس ربلرهی ماکیران

بیماری بورس عفونی

وکتور موفقی به اساص رورده می شود ،اما نتایج برخی مطالعرات
از این واقعیت اکایت میکنند کره اسرتفاده از واکسرنهرای برر
پایه ی این وکتور و هم چنین ویروس ربله ی کبوتر ،ممکرن اسرت
رشد پرنده را سرکوص نماینده
از رنجایی که نران داده شده است که اینترفرون میتواند
استرس ناشی از کاربرد ویروس ربلهی ماکیان را تقلی دهد ،
چنانچه ژن تولیدکنندهی اینترفرون نیز به واکسن نوترکیب ،بر
پایهی ویروس ربلهی ماکیان ،الصا شود ،عالوه بر این که توان
ایمنیزایی واکسن افزایش مییابد ،روند وزنگیری پرنده نیز
طبیعی باقی میمانده مطالعهی جدیدی که همین اواخر منترر
گردیده ،امکان استفادهی موفقیترمیز از یک واکسن نوترکیب
برونریت عفونی که بر پایهی سالمونالتیفی موریوم تخفیف ادت
یافته میباشد را نران داده استه مزیت این واکسن امکان
استفاده از رن به روا خوراکی و داخ بینی است و در االی که
واکسن در گروه واکسنهای  DNAقرار میگیرد ضرورتی برای
تزریق رن وجود ندارده
ت ربهای در مورد ساخت واکسن نوترکیب برونریت عفونی ،با
استفاده از قطعهی ژن  S1متعلق به سویهی  ،Vicsکه در یک
ردنوویروس پرندگان متعلق به سروتیپ  8قرار داده شده است،
وجود دارده جوجههای گوشتیای که به طور خوراکی در روز
تفریخ یا  6روز بعد از رن با واکسن فو واکسینه شدند ،در برابر
چالش با ویروس همولوگ رVicه یا هترولوگ رN1/62ه در 35
روزگی ،مقاومت نران دادنده این واکسن ،به عنوان یک راهکار
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در مورد بیماری بورس عفونی نیز ،کارریی واکسنهرای نوترکیرب
مختلفی با استفاده از ااملین متفاوت و انتقرال ژنهرای مختلرف
گزارا گردیده اسرته بررای مثرال از ویرروس ربلره ی ماکیران ،
هرپس ویروس بوقلمون  ،ویروس بیماری مارک  ،ویرروس
و ویروس بیماری نیوکاس

CELO

به عنوان اام برای بیان پادگنهای

ایمنی زای ویروس بیمراری گرامبورو اسرتفاده شرده اسرته تنهرا
واکسن نوترکیبی که تاکنون توانسته است برای اینمنظور م روز
مصر دریافت کند ،از هرپسویروس بوقلمون ساخته شده استه
این واکسن ،قادر است پاسخ پادتن فعرال ضرد ویرروس بیمراری
گامبورو را در اضور سطوح باالیی از پادتنهرای خنثریکننردهی
مادری القا نمایده به دلی رنکه ویروس موجود در ایرن واکسرن،
ویروس بیماری مارک است ،برخال واکسن های متداول بیماری
گامبورو تهیه میشوند ،تمایلی به بورس فابریسیوس نردارد و لرذا
رسرریبی هررم در رن ای رراد نمرریکنررده از سرروی دیگررر برررخال
واکسنهای نوترکیب بر پایه ی ویروس ربله ،که در واقرع ویرروس
ربله به شمار میروند و لذا مانند رن به رهستگی انترار مییابنرد،

این واکسن مانند ویروس بیماری مارک انترار بسیار سریعی دارد

فاکتورهای ادت را در ویروس کد میکننده بردین ترتیرب ،ایرن

و انتظار می رود در مقابله با ویروسهای ااد بیماری گامبورو ،که

موتانت ها در کنار توانایی القراء ایمنری و ای راد محافظرت ،فاقرد

با سرعت بسیار زیرادی تکثیرر مرییابنرد ،موفرقترر عمر کنرده

توانایی ای اد بیمراری هسرتنده گرزاراهرای متعرددی در مرورد

مطالعات متعددی توانایی واکسن نوترکیب باکوالویروس ،که بیان

ساخت واکسنهایی با این مکانیسم کلی وجود دارده از رن جا که

کنندهی پرادگن  Vp2مریباشرد را در ای راد محافظرت در برابرر

تیمیدینکیناز ،مانند سایر هررپسویرروسهرا ،در مرورد ویرروس

چالش با ویروس بیماری بورس عفونی گزارا نموده انده از مخمر

الرنگوتراکئیت نیز به عنوان فاکتور اردت شرناخته شرده اسرت،

هم برای این منظور استفاده شده استه مطالعهای منترر گردیده

اذ یا دستکاری ژن کد کنندهی رن ،اسراس بسریاری از ایرن

است که امکان استفاده از مهندسی ژنتیک ،برای ساخت واکسنی

واکسنها را ترکی میدهده همچنین ،ارذ ژنهرای )،gJ (93

از دانهی برنج ،که بیان کننردهی پرروتئین  Vp2اسرت را مطررح

) gG (79و  ULOاز ویررروس الرنگوتراکئیررت ،برره شررک گیررری

نموده استه در جوجههایی که به روا خوراکی برا ایرن واکسرن

موتانتهایی ان امیده است که در کنار فقدان توان بیماریزایری

ترانس ژنیک واکسینه شدهاند ،پرادتنهرای خنثری کننرده علیره

دارای خصوصیت ایمنی زایی هستنده در بین موتانرتهرای گفتره

ویروس بیماری بورس عفرونی تولیرد شرده و محافظرت در برابرر

شده ،موتانتی که فاقد ژن  gJاست از این نظر نیز مزیت دارد ،که

چالش با ویروس ااد ای اد گردیده استه در مرورد واکسرنهرای

به دلی تولید پادتن علیه این پروتئین ردر رلودگیهرای طبیعری

 DNAبیماری بورس عفونی در مبحث مربوط به این واکسرنهرا،

به ویروس الرنگوتراکئیته امکان تفکیک جوجه های واکسرینه از

صحبت شده

جوجههایی که به ویروس رلوده شدهاند ،به طور بالقوه وجود دارده
از این موتانتهای فاقد ژنهای خاص ،به عنروان ویرروس اامر

الرنگوتراکئیت

برررای وارد کررردن ژنهررای کررد کننرردهی پررادگنهررای  H5و H7

تحقیقات فراوانی در مورد واکسنهرای سراخته شرده برر اسراس

ویروس رنفلورنزای پرندگان نیز استفاده شده استه بدین ترتیرب،

فررنروری  ،DNAبرررای الرنگوتراکئیررت ان ررام گرفترره اسررته

واکسنهای دوگانه ای شک گرفته که همزمان میتوانند در برابرر

واکسررنهررایی کرره ترراکنون بررا ایررن فررنروری سرراخته شرردهانررد،

ویروس رنفلورنزا و ویروس الرنگوتراکئیت ایمنی ای اد کننده

واکسررنهررای زنرردهی ااصرر از وارد کررردن ژنهررای ویررروس
الرنگوتراکئیت به ویروسهای اام و یا واکسرنهرای ااصر از

آنفلوآنزای پرندگان

تعویض ویا اذ ژن های خود ویرروس الرنگوتراکئیرت هسرتنده

در مورد رنفلورنزای پرندگان ،برای ساخت واکسنهای نوترکیرب،

کارریی این واکسنها ،در مطالعات متعددی ارزیابی گردیده استه
نران داده شده است که توانایی یک واکسن نوترکیب برر پایرهی
هرپسویروس بوقلمون ،که ااوی ژنهای ویروس الرنگوتراکئیرت
عفونی است ،در محافظت از جوجرههرا ،برا واکسرنهرای زنردهی
متداول الرنگوتراکئیت مرابه استه هم چنین ،واکسن نروترکیبی
بررر پایررهی ویررروس ربلررهی ماکیرران و ارراوی ژن  gBویررروس
الرنگوتراکئیت ساخته شده که از کارریی مرابهی با واکسنهرای
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معمولی الرنگوتراکئیت برخوردار استه روا دیگرری ،کره بررای

استفاده از ویروس های ربله ی ماکیان ،سرارکوم روس ،واکسرینیا،

ساخت واکسن های نوترکیب الرنگوتراکئیت به کار گرفتره شرده،

الرنگوتراکئیررت عفررونی ،ویررروس رنسررفالیت ونزوئالیرری اسررب و

بر این اساس است که در خرود ویرروس الرنگوتراکئیرت عفرونی،

ردنرروویروسهررا ،مررورد ت ربرره قرررار گرفترره اسررته هررمچنررین،

ژنهررای خاصرری را تعررویض یررا اررذ کننررده در ایررن صررورت،

واکسنهای  DNAبا الحا ژنهای هماگلوتینین ،قادر بره ای راد

ویروسهای موتانتی ساخته میشوند که فاقد ژنهایی هستند که

محافظت از جوجهها بودهانده واکسنهای نوترکیبی کره اخیرراً برا

استفاده از ویرروس بیمراری نیوکاسر بره عنروان اامر  ،بررای

نران داده است که یک واکسن نوترکیرب ااصر از سرالمونالی

پذیرا ژن های ویروس رنفلورنزای پرندگان ساخته شردهانرد ،بره

تخفیف ادت یافته با بیان پادگن  CjaAمتعلق به کم یلوبراکتر،

دلی نحوه ی استفاده ی رسان ،واکسیناسیون گروهی پرنردگان را

می تواند در کنترل رلودگی جوجهها به این براکتری مروثر باشرده

که تا امروز امکانپذیر نبود ،فراهم نمودهانده ممکن است اهمیرت

جوجهها در 1و  14روزگی ،بره روا خروراکی برا ایرن واکسرن،

واکسنهای نوترکیبی که بر اساس ویروس ربلهی ماکیان سراخته

واکسینه و در  4هفتگی با کم یلوباکترژژونی چرالش داده شردنده

می شوند ،بیش تر به ژنهایی که از دیگر میکروارگانیسمها امر

در غالب جوجرههرای واکسرینه ،میرزان کم یلوبراکتر در سرکوم،

می کنند مربوط دانسته شود ،اما باید دانست که این واکسنها در

غیرقاب نران دادن بوده در االی که در گروه کنتررل ،تعرداد رن

وهله ی اول ،ویروس ربله هستند و بنابراین در برابر بیمراری ربلره

بره  109واارد تررکی دهنرردهی پرالک رCFUه در هرر گرررم از

نیز محافظت ای اد می کننده واکسیناسیون جوجه های یرک روزه

محتویات سکوم میرسیده

یا مسنتر ،به روا زیرجلدی با واکسن ربلرهی نوترکیرب اراوی
ژن هماگلوتینین  H5ویروس رنفلورنزای پرندگان ،باعث میشرود

اشریشیاکلی

جوجه های واکسینه شده ،بره مردت  10هفتره ،در برابرر ربلرهی

واکسن نوترکیبی بر پایهی سالمونال تیفریموریروم سراخته شرده

ماکیان و به مدت  20هفته ،در برابر تحرت تیرپ  H5رنفلرورنزای

است که پادگن  O78اشریریاکلی را تولیرد مریکنرده پرنردگان

پرندگان ،ایمن باشنده این واکسن ،به طور گستردهای در مکزیک

واکسینه شده با این واکسن ،واکرنش سررومی داشرته و در برابرر

به کار میروده

چالش با اشریریاکلی بسیار بیمراریزای سرویهی  O78مقاومرت
نران دادهانده واکسن مرابهی ساخته شرده اسرت کره مریتوانرد

کمخونی عفونی جوجهها

پررادگن فیمبریررهی تیررپ  1و لی رروپلیسرراکارید سررویهی

در مورد بیماری کمخونی عفونی جوجههرا ،اگرر چره نرران داده

اشریریاکلی را بیان کنده واکسنهرای نوترکیرب دیگرری نیرز برا

شده است که ساخت واکسنهای نوترکیب بیران کننردهی  vp1و

درجات متفاوتی از ایمنی زایی ،برای اشریرریاکلی سراخته شرده

 vp2امکانپذیر است  ،اما چنین واکسنهایی تا بره امرروز م روز

استه

O78

مصر دریافت نکردهانده
اورنیتوباکتررینوتراکئال
رئوویروسها

در مورد اورنیتو براکتر رینرو تراکئرال نیرز کرارریی برخری انرواپ

در مورد رئوویروسها ،ساخت واکسنهای نوترکیب جدیدی مورد

واکسن نوترکیب مورد ارزیابی قرار گرفته استه بدین ترتیرب کره
2

رزمایش قررار گرفتره اسرته برخری از ایرن واکسرنهرا در ای راد

ژنهای کد کنندهی  8پادگن با واکنش متقاطع باکتری ،تقویت

محافظررت از جوجررههررا موفررق بررودهانررده برررای مثررال از مخمررر

گردیده و س س در یک اام بیان کننده ،کلرون شرده اسرته از

رره برررای بیرران پررروتئین oc

برراکتری اشریررریاکلی برررای بیرران ایررن پررادگنهررا برره طررور

شیزوساکارومایسررس پومبرره 1و یون

رئرروویروس ،کرره در برانگیختگرری پاسررخهررای ایمنرری نقررش دارد

موفقیترمیزی استفاده شده استه

استفاده شده استه کاربرد این واکسن ها ،به دلی رن که برا غرذا
خورانده میشوند بسیار رسان استه

مای وپالسماگالی سپتی وی
یک واکسن نوترکیب برر پایرهی ویرروس ربلرهی ماکیران بررای

کمپیلوباکتر

مایکوپالسررماگالیسرر تیکوم معرفرری گردیررده اسررته در مررورد

اگر چه برای کنترل کم یلوباکتر در طیور ،هنروز هریچ واکسرن

واکسنهای تحت وااد 3مایکوپالسماگالی س تیکوم نیز بر اسراس

ت اری ای در دسترس نیست ،اما یافترههرای مطالعرهی جدیردی
2

1

. Schizosaccharomyces pombe
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. Cross- reactive Antigens
. Subunit

3

پررروتئینهررای سررطحی رن تحقیقرراتی ان ررام شررده اسررته ایررن

این پروتئینها به داخ سلول باکتری کلون شود ،میتوان مقادیر

واکسنها ،ممکن است بره عنروان یرک امکران مضراعف در کنرار

زیادی از این پروتئینها را ساخت و به عنوان واکسن برای ایمرن

واکسنهای زنده و باکترینهای مایکوپالسماگالیسر تیکوم مرورد

سازی طیور از رن ها استفاده کرده امروزه ،تحقیقات در تررخیص

توجه قرار گیرنده

پادگنهای با وسعت طیف بیشتر و رواهای مناسبتر اسرتفاده
از رنها ،به پیررفتهایی دست یافته استه

سالمونال
واکسنی به منظور کاهش عفونت باسالمونال ،بر اسراس مهندسری
ژنتیک و تخلیهی ژن ،از سالمونالتیفی موریوم ساخته شده استه
این واکسن به طور ت اری عرضه گردیده استه
اریزیپلوتری س
برای ای اد ایمنی در برابر اریزی لوتریکس روزیوپاتیه نیرز سراخت
واکسن های نوترکیب مورد توجه قررار گرفتره اسرته نرران داده
شرررده اسرررت کررره پرررادگن  SpaAتولیرررد شرررده توسرررط
الکتوکوکوس الکتیس ،می تواند در برابر اریزی لوتریکس روزیوپاتیه
ایمنی ای اد کنده
اسپیروکتوز
به طور ت ربی واکسنهرای نروترکیبی برر پایرهی پرروتئینهرای
نوترکیرب ر158ه و یرا DNA (74ه بررای ای راد ایمنری در برابرر
اس یروکتوز رودهای در مدلهای مروا یرا خروک سراخته شرده
استه اما این واکسنها هنوز به مرالهی تولید ت اری نرسیدهانده
کالمیدوفیالپسیتاسه
 DNAپالسمید بیان کننردهی پرروتئین اصرلی غرراء خرارجی،

1

متعلق به سرووار  Aکالمیدوفیالپسیتاسه توانسته است در جوجه
بوقلمونهای  ،SPFپاسخ ایمنی محافظت کننده در برابرر چرالش
با سرووار مرابه را ای اد نمایده
کوکسیدیوز
فن روری پادتن های تک دودمانی ،به ترخیص پرروتئینهرایی در
کوکسیدیا ان امیده است که مواجهه با رنها میتواند به درجراتی
از محافظت ،در جوجههای جوان بیان امده اگر ژن تولید کنندهی

1

). Major Outer Membrane Protein (MOMP
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آزمونهای ارزیابی واکسنها

هر فرروردهای ،که تحت عنوان واکسن ساخته می شود و قرار است تا در دام زشکی مورد استفاده قرار گیرد ،الزم است تا مراا
مختلفی از رزمونهای ارزیابی را در قالب یک پروتک یا دستورالعم مرخص طی کنده سازمانهای بینالمللی خاصی در دنیا وجود
دارند ،که به عنوان مراکز مرجع ،تعیین کنندهی دستورالعم های فو هستنده  ،OIE1مهمترین یا یکی از مهمترین این مراکز استه
طبیعتاً برای ارزیابی واکسن های مختلف ،که از انواپ بسیار گوناگونی برخوردار هستند و برای دامهای مختلفی تولید میشوند،
دستورالعم های خاص هر واکسن وجود دارد ،اما راهنمای منترر شدهی ) ، OIE (219ااوی فص مستقلی تحت عنوان اصول تولید
واکسنهای دام زشکی ،به معنای عام ،است که تعابیر بسیار مهمی ،مانند توان واکسن ،2کارریی واکسن ،3تداخ اثر ،4سالمت واکسن،5
پایداری واکسن 6و برخی شاخصهای دیگر را ،برای ارزیابی عملکرد واکسنها ،تعریف کرده استه به دلی اهمیت رشنایی با این تعاریف
کلی ،در این م ال ،به اهم رنها پرداخته میشوده در عین اال ،سعی گردیده است در مورد مهمترین بیماریها نیز در مبااث مربوطه،
دستورالعم های خاص ارزیابی عملکرد واکسنهای رنها و رخرین مطالعات ان ام شده در رن موارد خاص رورده شوده

توان واکسن
رزمونهایی که برای ارزیابی توان واکسن انتخاص میشروند،
الزم است تا برای هر بچ واکسن ،پریش از عرضرهی رن بره
بازار و براساس مطالعات واکسیناسیون -چالش ،مربروط بره
ایوان موردنظر ،طراای شونده بررای فرراوردههرایی کره از
ویروسها و باکتریهای غیرفعرال شرده تهیره گردیردهانرد،
رزمونهای سن ش توان واکسن ممکن است در رزمایررگاه
و یا بر روی ایوان میزبان ان ام شونده رواهرای سرن ش
کمزی ،در محیط های خارج از بدن موجود زنده نیرز ممکرن
است مورد استفاده قرار گیرنده در مورد واکسنهرای زنرده،
توان واکسن معموالً بر اساس میانگین شمارا براکتریهرا
یا عیارسرن ی رتیتراسریونه ویرروس سرن یده مری شروده
هنگامی که توان یک واکسن زنده ی باکتریایی ،بره منظرور
ارائهی به بازار ارزیابی میگردد ،نتایج شرمارا براکتریهرا
بایستی به ادز کافی بیش از رن چیزی باشد که رزمونهای سن ش توان ایمنی زایی بذر اصلی واکسن برای ای اد محافظرت در ایروان
میزبان کافی دانستهانده مقدار بیشتر ،برای این در نظر گرفته میشود که تا زمان اتمام تاریخ مصر واکسن ،که قاعدتاً با زمان ارزیابی

1

. Office International des Epizooties
. Potency
3
. Efficacy
4
. Interference
5
. Safety
6
. Stability
2

13

توان رن فاصله دارد ،تعداد باکتریهای زنده در اد دوز ایمنریزا

هر فرروردهی واکسرنی ،یرک میرزان ارداق از رنتریژن تعریرف

باقی بمانده در مورد واکسنهای زنردهی ویروسری ،عیرار ویرروس

میشود ،که اتماً میبایستی در یرک دوز از ایرن واکسرن وجرود

متعاقب تیتراسیون بایستی از چنین خصوصیتی برخوردار باشرده

داشته باشده مقدار رنتی ژن موجود در هر دوز از فررورده ،هنگامی

یعنی در زمان ارزیابی توان واکسن ،عیار ویرروس در رن بریش از

که مورد رزمون ارزیابی کارریی قرار میگیررد ،یرا از ایرن ارداق

مقداری باشد که رزمونهای سن ش ایمنریزایری واکسرن بررای

ضروری کم تر در نظر گرفتره مریشرود و یرا برابرر برا رن تعیرین

ای اد محافظت تعیین کردهانده مقرداری کره الزم اسرت ترا عیرار

میگردده بنابراین ،چنانچه یک فراوردهی واکسن ،رزمون ارزیابی

ویروس یا باکتری از رن چه برای ای اد ایمنی کافی است بیشتر

کارریی را با موفقیت طی کند ،این اطمینان وجود خواهد داشرت

باشد ،اوالً ،به میزان توان مورد نیاز واکسن در شرایط مصرر رن

که فررورده ی نهایی رن نیز از کارریی الزم برخروردار باشرده روا

و ثانیاً ،به میزان کاهش ویروس یا باکتری در طول زمان بسرتگی

دقیق چالش و مالکی که برای تعیین محافظت ای اد شده توسط

دارده این میزان بر اساس رزمون سن ش پایداری واکسن ارزیابی

واکسن ،مورد استفاده قرار می گیرد ،بسته به نوپ واکسن متفاوت

میشوده

است ،اما تا اد ممکن بایستی استاندارد باشده هنگامی که بررای
ارزیرررابی کرررارریی یرررک واکسرررن ،طرااررری یرررک مطالعرررهی

کارآیی واکسن

واکسیناسیون -چالش امکانپذیر نباشد ،ممکرن اسرت مطالعرات

کررارریی واکسررنهررایی کرره در دام زشررکی مررورد اسررتفاده قرررار

کارریی در مزرعه به کار گرفته شوده اما در شرایط مزرعه ،تعیرین

میگیرند ،بایستی ،برا مطالعرات واکسیناسریون -چرالش ارزیرابی

سطح معنریداری یافترههرای مطالعره ،جهرت قضراوت در مرورد

گردده این مطالعات ،الزم است تا بر روی جوانترین ایواناتی که

کارریی واکسن ،معموالً مرک ترر اسرته طرااری پروتکر هرای

سازنده ی واکسن واکسیناسیون رن ها را توصیه کرده است ان رام

مناسب بررای مطالعرات در مزرعره ،پیهیردهترر بروده و مسرتلزم

شود و نتایج رن میبایست از ارزا رماری برخوردار باشده کارریی

برقراری کنترل های ضروری استه در غیر این صورت ،یافتههرای

واکسن ،بایستی در مورد تمامی ایواناتی که واکسن بررای رنهرا

این گونه مطالعات را نمی توان معتبر شرمرده اتری مرواقعی کره

توصیه شرده اسرت و بره تمرامی رواهرای واکسیناسریونی کره

مطالعات مزرعهای به طور مناسبی طراای شدهاند نیز یافتههرای

سازنده ی واکسن پیرنهاد نموده است ،به اثبات برسده هم چنین،

رن ها ،به دلی تاثیر عوام بیرونری غیرقابر کنتررل ،از قطعیرت

فاصله ی زمانی بین ان ام واکسیناسیون تا شروپ محافظت ،کره از

کام برخوردار نیسته برخی از مررکالت موجرود در ایرن گونره

طر سازندهی واکسن ادعا شده است و طول مدت ایمنی ،بررای

مطالعات عبارت اند از :سطح بسیار متغیرر چرالش ،وقروپ کرم یرا

سن ش کارریی واکسن ارزیابی می شرونده رزمرونهرای سرن ش

غیرقاب پیشبینی بیماری در گلههای کنترل غیرر واکسرینه ،بره

کارریی ،بایستی در شرایط تا ادز امکان کنترل شده و برا اضرور

گونهای که نمیتوان همواره شاهد قابر اعتمرادی بررای ارزیرابی

ایواناتی که از نظر سرومی منفی هستند اجرراء گرردده هنگرامی

کرررارریی واکسرررن در اختیرررار داشرررت و بررراالخره ،اضرررور

که ،استفاده از رزمون های معتبر سن ش توان واکسن امکانپذیر

میکروارگانیسم های دیگری در مزرعه ،که میتوانند بیماریهرایی

بوده و نتایج رزمونهای سرولوژیک قاب پیشبینی نیز در اختیرار

مرابه با بیماری مربوط به واکسرن مروردنظر را ای راد کننرده در

باشد ،در ایرن صرورت ممکرن اسرت نیرازی بره ان رام مطالعرات

مررورد برخرری از فرررروردههررا ،اجرررای مطالعررات رزمایرررگاهی و

واکسیناسیون -چالش بر روی گونه هرای هرد ااسراس نرروده

مزرعررهای ،هررر دو ،برررای ارزیررابی کررارریی واکسررن الزم اسررته

کاربرد رواهایی که در رنها از تعرداد ایوانرات مرورد رزمرایش
کاسته شده یا این ایوانات ،جایگزین و یا اصالح شدهاند ،بایستی
مورد ترویق قرار گیرده مطالعات ارزیابی کارریی واکسن ،بایسرتی
بر روی محصول نهایی واکسن ،کره بریشتررین میرزان پاسراژ را
متحم شده و برای ارائه ی به بازار رماده است ان ام گیرده بررای
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تداخل اثر

سالمت واکسن

در مورد فرروردههایی که ااوی بریش از یرک رنتریژن هسرتند،

سالمت ذاتی واکسنها ،بایستی در مراار اولیرهی تولیرد رنهرا

الزم است ارزیابی هایی صورت گیرد که عدم تأثیر منفی هرکردام

نران داده شوده واکسنهرای زنرده ،الزم اسرت ،از ایرن نظرر کره

از این رنتیژنها را بر توان ایمنیزایی رنتریژن یرا رنتریژنهرای

ادزت رنها در این اسرتفاده افرزایش نمرییابرد ،مرورد ارزیرابی

دیگر تأیید نمایده رزمون های سن ش تداخ اثرر ،بایسرتی بررای

ادزت قرار گیرنده هم چنین ،بایستی نران داده شود که واکسرن،

هر فررورده ی ترکیبی ،پیش از رن کره مرورد تأییرد نهرایی قررار

خطری برای محیط ندارده توانایی هرر واکسرن زنرده ،در دفرع از

بگیرد ،به اجراء گذاشته شونده در مورد برخی فرروردههرا ،ممکرن

بدن ایوان واکسینه شده به محیط ،انترار تماسی بین ایوانرات

است یک عام غیرفعال شده ،که به صورت واکسن کرتهی مایع

هد و یا اتی غیرهد و هم چنرین تروان بقراء رن در محریط،

عرضه گردیده است ،به عنوان محلرول رقیرق کننرده بررای یرک

بایستی به طور کام ارزیابی شود ،تا اطالعات الزم بررای تعیرین

واکسن زنده ی ویروسی و یا باکتریایی ،به کار گرفته شوده در این

میزان خطری که واکسن مری توانرد بررای محریط داشرته باشرد

صورت ،این ااتمال وجود دارد که باقی مانردهی مرواد غیرفعرال

فراهم گردده در برخی موارد ،این ارزیابیها ممکن است ،به همراه

کننده ،کره در ایرن واکسرن کررته وجرود داشرته و از ترأثیرات

رزمون های سن ش افزایش ادزت میکروارگانیسم واکسرن ان رام

باکتری کری و ویروس کری برخوردارند ،میکروارگانیسم موجرود

شوده در منرابع مرجرع ،ماننرد فارماکوپرهی اروپرایی ،روا هرای

در واکسن زنده را غیرفعرال سرازده بنرابراین ،هرر برچ از واکسرن

استانداردی به منظور اجراء رزمرون هرای سرالمت واکسرن بررای

کرته ی مایع ،که به عنوان االل برای واکسن زنده مورد استفاده

موا ،خوکهه ی هندی ،گربه ،سگ ،اسب ،خوک و گوسفند ارائه

قرار میگیرد ،بایستی پریش از عرضره بره برازار ،از نظرر فعالیرت

شده استه برخی محصوالت ،ممکن است به ان رام بریش از یرک

برراکتری کررری یررا ویررروس کررری رزمررایش شرروده برررای برخرری

نوپ رزمون سالمت نیاز داشته باشنده رزمونهای سن ش سالمت،

واکسنها ی ایوانی که دارای تداخ اثرر هسرتند ،ممکرن اسرت

در مورد واکسنهای طیور ،اسرتاندارد اختصاصری خرود را دارنرده

رعایت دو هفته فاصله ،بین مصر رنها ضرورت داشته باشده

برای تمام واکسنها ،الزم است تا ارزیرابیهرای سرالمت برر روی
یک دوز منفرد ،دوزهای اضافی و دوزهای تکراری ان ام شوده برر
طبق یک قاعده ی عمومی ،الزم است ،مطالعات مربوط به دریافت
دوز بیش از اد ،برای همهی واکسنها به اجراء گذاشته شوده در
این مطالعات ،سالمت واکسنهای زنده و کرته ،هنگامی کره بره
ترتیب  10و  2برابر دوز مصر شده باشند ،مرورد ارزیرابی قررار
میگیرده اگر چنین اقدامی عملی نباشرد ،ممکرن اسرت از نترایج
رزمون های تعیین توان واکسن ،برای ارزیابی سالمت رن اسرتفاده
شرروده در مررورد واکسررنهررای غیرفعررال شرردهی ویروسرری و یررا
باکتریایی ،هنگامی که از ایوان میزبان برای ان رام رزمرونهرای
سن ش توان واکسرن اسرتفاده مریشرود رروا واکسیناسریون-
چالشه ،سالمت واکسن را نیرز ممکرن اسرت بتروان برا بازرسری
روزانهی ایوانات واکسینه شده ،در طول دورهی پیش از چرالش،
تعیین نموده مدارک بیش ترر بررای ارزیرابی سرالمت واکسرن ،از
یافتههای ااص از مصر محصول در مزرعه به دسرت مریریرده
البته ان ام چنین ارزیابیای برای هر بچ واکسن الزم نیسته
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پایداری واکسن
مطالعاتی الزم است تا در مورد پایداری واکسنها ان ام شوده این

برای فررورده هایی که ااوی میکروارگانیسمهرای زنرده هسرتند،

مطالعات ،در اقیقت افظ کارریی واکسن ،ترا زمرانی کره تراریخ

سن ش بایستی در دو زمان ،یکی ،هنگام ارائه ی محصول به بازار

مصر رن ادعا مینماید ،را ارزیابی میکننده رواهرای مختلفری

و دیگررری ،ارروالی اتمررام ترراریخ مصررر رن ان ررام گیرررده برررای

برای چنین ارزیابی هایی وجود دارده به عنوان مثال ،در یک روا

واکسنهای کرته نیز تقریباً به همین طریق عم میشود با ایرن

ارزیابی به ازای هر ،یک سال تاریخ مصر واکسن ،هنگرامی کره

تفاوت که نوبت دوم سرن ش پایرداری واکسرن ،در زمران اتمرام

رن را در دمای توصیه شده نگاه دارند ،الزم است تا یک هفته رن

تاریخ مصر یا پس از رن صورت مریگیررده اگرر پرس از اتمرام

را در دمای  37درجهی سانتیگراد قرار دهنده پس از ایرن مردت

تاریخ مصر تعیین شده برای واکسن ،محصرول مرورد رزمرایش

نگه داری ،رزمون تعیین توان واکسن در مورد رن ان ام میشروده

قرار گرفت و کیفیتی برابر با زمان عرضه بره برازار از خرود نرران

چنان چه واکسنی پس از یرک هفتره نگرهداری در  37درجرهی

داد ،پایداری رن تا تاریخ مصر تایید میشوده درج توصریههرای

سانتی گراد ،توانست از این رزمون موفق بگذرد ،میتوانرد کرارریی

الزم ،در مورد شرایط نگرهداری واکسرن ،برر روی رن الزم اسرته

خود را به مدت یک سال ،در دمای توصیه شرده بررای نگرهداری

رزمون های سن ش پایداری ،این امکان را فرراهم مری کننرد کره

افظ کنده این سن ش ،باید برای  3بچ مختلف ،به طرور دورهای

مواردی مانند رطوبت باقی مانده و پایداری امولسریونهرای یراور

ان ام گیرد و زمانی  3-6ماه طوالنی تر از رن چه به عنوان تراریخ

نیز ارزیابی شونده

مصر واکسن قید گردیده است ،برای رن در نظرر گرفتره شروده

پس از معرفی مختصری درباره ی واکسیناسیون به معنای عام و عوام موثر در ثمربخری رن در ادامه سعی می شود موارد تراثیر گرذار
بررر نتی رره واکسیناسرریون علیرره دو بیمرراری مهررم و خسررارت بررار ربیمرراری نیوکاسرر و برونررریت عفررونیه بیرران گررردده
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بیماری نیوکاسل
مقدمه

کرورهایی با بیماری انزئوتیک 1همانند رسیا و رفریقرا و اتری

بیماری نیوکاسر  ،یکری از مهمتررین بیمراریهرای پرنردگان

در کرورهای با موارد بیماری تک گیر ردرگیرری سرال 2002

محسوص میشوده اهمیت رن در صنعت طیور نه تنهرا ناشری از

گلههای تخمگذار واکسینه در ایاالت متحده رمریکاه در سرال-

تلفات و کاهش عملکردهای تولیردی راز جملره کراهش رشرد،

های اخیر بوفور گزارا شدهاسته دلی این وضعیت میتوانرد

افزایش ضریب تبدی  ،کاهش تخمگذاری ،کاهش قابلیرت هرچ

دستیابی پرندگان یک گله به سطوح ناکافی از ایمنری ناشری از

تخمهای نطفهداره به دلی عفونرت برا ایرن ویرروس و رخرداد

خطررا در ت ررویز واکسررن یررا طراارری برنامرره واکسیناسرریون و

بیماری است بلکه هزینههای مالی برنامه ریرهکنری ،کنتررل و

همهنین تفراوت ژنتیکری موجرود برین ویرروس واکسرنهرای

مدیریت بیماری رپایش و واکسیناسیونه نیز سالیانه رقم قاب

ت اری و ویروس مسبب بیماری در گله باشده ایرن امرر بیرانگر

توجهی را به خود اختصراص مریدهرده همهنرین بیمراری در

عدم کارریی قطعی برنامرههرای واکسیناسریون مترداول اسرته

ماکیان روستایی به دلی ای اد تلفات و افزایش قیمرت تمرام-

ارتباط بین سال جداسازی ویروسهرای بیمراری نیوکاسر برا

شده و کراهش دسترسری جمعیرتهرای روسرتایی بره منرابع

ژنوتیپ متعلق به رن در مطالعات مختلف به خوبی نران داده-

پروتئینرری در سررالمت جامعرره انسررانی اهمیررت برراالیی دارده

شررده اسررته بررروز ژنوتیررپهررای جدیررد ویررروس در منرراطق

گستردگی جهانی این بیماری به نوعی است که امرروزه کمترر

جغرافیررایی مختلررف در سررالهررا اخیررر بیررانگر رونررد تکرراملی

گلهای در صنعت طیور در سطح جهانی دورهای فاقرد مواجهره

پیررونده ویروسهای نیوکاس ناشی از فرار انتخرابی مصرر

با این ویروس را ت ربه میکنده ایرن امرر در قالرب بکرارگیری

گسترده واکسنهای زنده و همهنین تکام ژنتیکری ناشری از

واکسنهای زنده بره منظرور پیررگیری از رخرداد بیمراری در

چرخش مداوم ویروس بوی ه در جمعیتهای میزبانی انزئوتیک

سطح مزارپ یا مواجهه با ویروس بیماریزا رخ میدهرده پرس از

میباشده همزمان با تمرکز تحقیقات بر یرافتن دالیر شکسرت

شناسایی بیماری و شروپ نخستین پانزئوتیرک در سرال 1926

واکسیناسیون نیوکاس در مطالعات ت ربی مررخص شرد کره

در اندونزی و س س گسترا به انگلستان که بوسریله ژنوتیرپ

واکسنهای کالسیک نیوکاس در صورت فراهم روردن شررایط

های  IIو  IIIو  IVویروس بیمراری نیوکاسر رخ داد ،امرروزه

مناسب برای سود بردن از اثربخرری کامر رن هرر چنرد مری

پانزئوسی چهارم که از دهه  80میالدی در جنوص شرر رسریا

توانند مرانع از بیمراری برالینی و تلفرات شروند ولری قرادر بره

با ژنوتیپ  VIIرغاز شرده پرس از گسرترا سرریع بره رفریقرا،

افاظررت میزبرران واکسررینه از رلرروده شرردن توسررط ویررروس

خاورمیانه و اروپای غربی در سال  2008در رمریکرای جنروبی

بیماریزای مسربب طغیران هرای بیمراری نیوکاسر نیسرتنده

گزارا شده و موارد رخداد رن همهنران ادامره دارده از زمران

میزبان واکسینه در صورت رلوده شدن به ویرروس بیمراریزا در

تائید اضور بیماری نیوکاس در ایران تا به امروز در گونههرای

صورت کاررمد بودن ایمنی ،عالئم بالینی را نرران نرداده ولری

مختلف پرندگان و طیور گزارا شدهاسته امروزه باور برر ایرن

ویروس بیماریزا را به محیط دفع میکنده

است که این بیماری در گلههای طیور ایران انزئوتیرک بروده و
موارد رخداد بیماری ناشی از تحرت ژنوتیرپ  VIIdعلری رقرم
واکسیناسیون اغلب مراهده میگردده هرر چنرد گزارشرات در
مورد شکست برنامه واکسیناسیون با ای اد بیماری در گلههای
ماکیان واکسینه در گذشته نیز وجرود داشرته ولری گزارشرات
مکرر مربوط به رخداد بیماری در گلههرای واکسرینه بروی ه در
1

enzootic
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بیماری نیوکاسل چیست؟
به عفونت ناشی از ویروسهای نیوکاس ادتدار رvNDVه از

آیا بین جدایههای مسبب بیماری نیوکاسلد تفاوت وجود
دارد؟

سروتیپ  1پارامیکسوویروس پرندگان ،بیماری نیوکاس اطال

تمامی سویهها و جدایههای ویروس بیماری نیوکاس

می گردده بر اساس تعریف  OIEمعیار ادتزا بودن یک سویه

سروتیپ  1پارامیکسوویروس پرندگان 1رAPMV-1ه قرار

ویروس بیماری نیوکاس دارا بودن یکی از معیارهای زیر است:

گرفته و بنابراین شباهت رنتیژنتیکی به یکدیگر دارنده با توجه

 .1شاخص بیماریزایی در جوجه یکروزه ماکیان متعاقب

به افاظت متقاطع مراهده شده بین پادتن برانگیخته شده

تزریق داخ مغزی رICPIه برابر  0/7یا بیرتر باشده
 .2وجود اداق سه اسید رمینه بازی ررژنین و لیزین
در انتهای کربوکسی پروتئین F2و اسید رمینه فنی
رالنین در جایگاه  117یعنی انتهای  Nپروتئین ،F1
مراهده شوده

توسط یک سویه در مقاب

در

چالش با سویه دیگر است که

واکسیناسیون بوسیله ویروسهای  loNDVجهت افاظت در
برابر ویروسهای واری بیماریزا ان ام می گیرده علی رقم
ترابه مذکور ولی تفاوتهای پادگنی معنیداری بوسیله
رزمونهای مختلف و از جمله  HIبه کمک رنتی بادی
مونوکلونال مراهده شده و بر اساس واکنش هر جدایه با رنتی-

عدم مراهده الگوی اسیدهای رمینه فو الذکر در جایگاه های

بادیهای مونوکلونال مختلف این ویروسها به گروههای متعدد

مذکور از پروتئین  ،Fبرای تعیین ادت ویروس نیازمند اجرای

تقسیمبندی میشوده هرچند امروزه توصیف جدایهها بر مبنای

رزمون  ICPIهستیمه هر چند عفونت ناشی از ویروس های

نتایج تحلی توالی ژنومی جایگزین تقسیمبندی به کمک رنتی

با ادت پائین رloNDVه موجب بیماری

بادی مونوکلونال شده است و تا به امروز شانزده ژنوتیپ

نمی شود ولی زمانی که همراه دیگر عفونت ها یا

گزارا شده و بر

بیماری نیوکاس
نیوکاس

شرایط محیطی نامناسب باشند میتوانند در ماکیان ای اد
بیماری تنفسی بالینی کننده

مختلف از ویروسهای بیماری نیوکاس

تعداد رن افزوده میگردده مراهده ژنوتیپهای جدید ویروس
بیماری نیوکاس

بیانگر ادامهدار بودن تغییرات ژنتیکی این

ویروس و ظهور سویههای جدید میباشده همانند ویروسهای
قرار گرفته در هر گروه پادگنی ،ویروسهای موجود در هر
ژنوتیپ از نظر میزبان ،منطقه جغرافیایی و زمان جداسازی به
1- Avian Paramyxovirus
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یکدیگر شباهت دارنده علی رقم قرار گیری تمامی سویههای
ویروس بیماری نیوکاس در یک سروتیپ رAPMV-1ه ولی
تاثیرات فنوتی ی تنوپ موجود در توالی ژنومها به ادی بوده
که تاثیر رن در تفسیر رزمون  HIو یا کاهش عملکرد واکسنها
امروزه پیرنهاد شدهاسته تحلی فیلوژنتیک توالیهای ژنومی
ویروس بیماری نیوکاس امروزه روشی استاندارد برای توصیف
سویههای رن در بسیاری از رزمایرگاه ها استه بنابراین تحلی
توالی ژن  Fنه تنها برای تعیین ژنوتیپ یک جدایه بلکه برای

مسیرهای انترار بیماری که عبارتند از وجرود رلرودگی در رص،

تعیین ادت رن رپاتوتیپه کاربرد داردهاز ایث تنوپ ادت،

دان ،رفرات و بسرتر مرد نظررر قررار گیررده در اقیقرت اجرررای

جدایههای ویروس بیماری نیوکاس در پاتوتیپهای مختلف

معیارهررای قرنطینرره و امنیررتزیسررتی در سررطح مررزارپ برررای

تقسیمبندی میگردنده پاتوتیپهای بیماری برای توصیف

پیرگیری از ورود عوام بیماریزا امر ایاتی است و بایستی برر

ادت سویههای ویروس بیماری نیوکاس بر اساس نرانههای

اساس نیازمندیهای هر منطقه طراای شوده اهمیت تبعیت از

بالینی در ماکیان تلقیح شده تعریف شده اند که به ترتیب

برنامه دقیق امنیرتزیسرتی بررای در امران مانردن از بیمراری

کاهش ادت عبارتند از :ولوژن ،1مزوژن ،2لنتوژن 3و رودهای

نیوکاس به ادی است که دوز مواجهه با ویرروس عفرونی نره

غیربیماریزا4ه ویروسهای پاتوتیپ ولوژنیک توانایی ای اد تلفات

تنها در تعیین ااتمال وقوپ عفونت و بیماری بلکره در تعیرین

باال در ماکیان اساس در تمامی سنین را داشته و در دو نوپ

طول دوره کمون درگیری با ویروسهای بیماریزا یعنی فاصرله

ولوژنیک متمای به ااراء با عالئم جرااات هموراژیک م رای

بین مواجهه با ویروس تا بروز عالئم بالینی در ماکیان کره برین

گوارشی و ولوژنیک با تمای عضبی که همراه درگیری تنفسی

 1تررا  4روز اسررت ترراثیر بسررزایی دارده در اقیقررت اجرررای

ای اد نرانههای عصبی می کند تقسیم می گردده ویروسهای

معیارهررای قرنطینرره و امنیررتزیسررتی در سررطح مررزارپ برررای

پاتوتیپ مزوژن کمتر بیماریزا بوده و تنها در پرندگان جوان

پیرگیری از ورود عوام بیماریزا امر ایاتی است و بایستی برر

ای اد تلفات و نرانههای بیماری عصبی می کند و ویروسهای

اسرراس نیازمنرردیهررای هررر منطقرره طراارری شرروده نقررش

لنتوژن ای اد عفونت تنفسی کرده که در ماکیان  SPFعفونت

واکسیناسیون در کنترل بیماری نیوکاس ممانعت از زیان های

فاقد نرانه بوده و اغلب به عنوان واکسن زنده استفاده می

ناشی از شیوپ و تلفات است زیرا واکسرن قرادر بره پیررگیری

شونده ویروسهای پاتوتیپ  AEگرایش به م اری گوارشی

کام از رلوده شدن پرندگان واکسینه برا ویرروس بیرررماری زا

داشته و تصور بر این است که نقری در ای اد بیماری بالینی

نمی باشد ولی تعداد پرندگان رلوده و میزان ویروس اراد دفرع

ندارده ویروسهای لنتوژن و ویروسهای رودهای فاقد نرانه

شده توسط رنها به محیط را کاهش می دهده در پرندگان فاقرد

رAEه ،به عنوان واکسنهای زنده استفاده می شونده

ایمنی چالش با سویههای کم ادت رloNDVه من رر بره یرک
عفونت موضعی و محدود شده که پادتنهای هومورال و ایمنری
اختصاصی را بر می انگیزاندهایمونوگلوبولینهای مخاطی ساخته
شده بر اثر چالش با ویروس  loNDVرکه میتواند یک واکسرن

نحوه مقابله با بیماری نیوکاسل چیست؟

زنده باشرده من رر بره کراهش دفرع ویرروس شرده و عفونرت
هد از برنامه های کنترل بیماری نیوکاس پیرگیری از رلوده

ویروسرری متعاقررب مواجهرره بعرردی بررا یررک ویررروس بیمرراریزا

شدن پرندگان اساس یا کاهش تعداد پرندگان اساس بوسیله

نیوکاس ر را کرراهش مرریدهررده ایررن امررر اسرراس برنامررههررای

واکسیناسیون استهبرای دستیابی به هد اول بایستی تمرامی

واکسیناسیون بر علیه بیماری نیوکاس میباشدهواکسیناسریون

1

Velogenic
Mesogenic
3
Lentogenic
4
Asymptomatic enteric
2

19

بایستی همراه با مدیریت و بیوسکیوریتی مطلوص صورت گیرده

B1

آیا بین واکسنهای مختلف بیمااری نیوکاسال تفااوتی
وجود دارد؟

واکسن  B1در سال  1950و در پاسخ نیاز به در اختیار داشتن

برخی ویروسهای لنتوژن به عنوان واکسنهای زنده در صنعت

واکسنی برای ت ویز در سنین اولیه به صنعت معرفی شده

طیور استفاده میشونده عفونت ت ربری برا ایرن ویرروسهرا در
پرندگان  SPFبیماری بالینی ای راد نکررده یرا بیمراری بسریار
محدودی ای راد مری کنرده در شررایط مرزارپ پررورا طیرور
استفاده از این ویروسها بوی ه در اضرور دیگرر پراتوژنهرای
تنفسی یا در شرایط محیطی نامناسب به دلیر القراء بیمراری
تنفسی خفیف بر عملکرد پرورشی ماکیان ت اری تراثیر منفری
دارده بنررابراین طراارری برنامررههررای واکسیناسرریون از ایررث
تصمیمگیری در مورد سن ت ویز واکسن ،انتخاص نوپ واکسن و

با توجه به روشن شدن عدم کفایت ایمنی مادری برای امایت

روا ت ویز واکسیناسیون نه تنها بسته به هر منطقه و کررور

از جوجهها در برابر ویروس بیماریزای واری تا سن  4هفتگی،

بلکه بهطور اختصاصی برای هرر مزرعره و گلره پررورا طیرور

نیاز به واکسنی مطمئن برای سنین اولیه ای اد شردهبروده ایرن

طراای میگردده عمده ویروسهرای موجرود در واکسرنهرای

واکسن از سویه  Hitchner B1شناسایی شرده در سرال 1948

زنده و غیرفعرال مرورد اسرتفاده در صرنعت طیرور سرویههرای

ساخته و در ابتدا به صورت قطره بینی ت ویز میشرده یکسرال

السوتا 1و  B1می باشند که نزدیک به  60سرال اسرت کره بره

بعد مرخص شد که تنهرا مسریر کاررمرد ت رویز ایرن واکسرن

عنوان واکسنی مطمئن و با کرارریی اثبرات شرده مرورد اقبرال

جدید ،قطره چرمی بوده و در نهایت رواهای ت ویز گروهری

هستنده این دو سویه جداسازی شده در دهره  40مریالدی در

اس ری ،رشامیدنی و رئروس به صنعت معرفی گررته در برین

کنار سویههای جدیدتر مورد استفاده در واکسنهای ت اری در

جدایههای مرورد اسرتفاده از سرویه  B1کره در اقیقرت یرک

ژنوتیپهای  Iو  IIاز کالس  IIویروس بیمراری نیوکاسر قررار

ویروس لنتوژن بیمراری نیوکاسر مریباشرد در شررکتهرای

می گیرند و از نظر فیلوژنی با ویروسهرای کره امرروز مسربب

مختلف تولیدکننده واکسن تفاوتهایی وجرود دارد و شراخص

بیماری طیور در سرطح جهرانی مریباشرند متفراوت هسرتنده

بیماریزایی متعاقب تزریق داخ مغزی عموما  0.2میباشده

ژنوتیپ غالب مسبب طغیانهای بیماری در سالهای اخیرر در
ایرراالت متحررده رمریکررا ژنوتیررپ  ،Vدر رفریقررا و رسرریا و اروپررا
ژنوتیپ  VIو  VIIمی باشده تولید واکسنهای غیرفعال گرانترر

LaSota

بوده و روا ت ویز رنها بره صرورت انفررادی در تزریرق داخر
عضالنی یا زیر جلدی صورت میگیرد که عالوه بر القاء استرس
در گله هزینه کارگری بیرتری نیز طلب مبکنده پاسخ ایمنری
ناشی از واکسنهای غیرفعرال کمترر تحرت تراثیر رنتری برادی
مادری قرار گرفته و این واکسنها سطوح باالیی از پرادتنهرای
خنثی کننده را تولید می کننده در ادامه ویروس واکسرنهرای
ت اری موجود در کرور بهطور اجمالی مرور میگردنده
دو سال بعد از معرفی واکسرن  B1بره صرنعت طیرور ،واکسرن
لنتوژن دیگری یعنی السوتا در سرال  1952در قالرب واکسرن
La Sota
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1

ت اری عرضره شرده در ابتردا روا ت رویز پیررنهادی تزریرق

®Vitapest

داخ عضالنی بود ولی خیلی زود روا قطره و رص رشرامیدنی
هم مرورد توجره قررار گرفرته السروتا نسربت بره واکسرن B1

برانگیختگی ایمنی بهتری داده و انتقال بین پرنردگان در گلره
مراهده میشد ولی واکنشهای ناخواسرته تنفسری در ت رویز
این واکسن شدیدتر بوده تنوپ ادت ویروسهای السروتا مرورد
استفاده در واکسن زنده شرکتهای مختلف قاب مالاظه بوده
ولی به طور کلی شراخص بیمراریزایی متعاقرب تزریرق داخر
مغزی سویه السوتا  0.4در نظر گرفته میشود کره قرویتررین
واکسن در میان واکسنهای بیماری نیوکاس موجرود در برازار

سویه  PHY-LMV42به عنوان سویهای غیربیماریزا است کره
در کنار دیگر سویههای ویروس بیماری نیوکاس برا تروپیسرم
گوارشی در ژنوتیپ  Iاز کالس  IIویروس بیماری نیوکاس قرار
می گیرده که با توجه بره شراخص بیمراریزایی متعراقی تزریرق
داخ مغزی بسیار ناچیز و تروپیسم کام به دستگاه گروارا،
انتظار مراهده عوارض پس از واکسیناسیون با این واکسرن در
گلههای طیور وجود ندارد

ایران استه جدایههای کلرون شرده از ویرروس السروتا نیرز در
واکسنهای ت اری ساختهشرده توسرط شررکتهرای مختلرف
استفاده میشود که ویروسهایی همون و با ایمنیزایی مناسب
هستند که نسبت به ویرروس السروتا تخفیرفاردت بیررتری
یافته استه

®Avinew
سویه ویروس این واکسن  VG/GA1می باشرد کره از م راری
رودهای بوقلمرون جداسررازی شررده سررویه  VG/GAمتعلررق برره

ش ست برنامههای واکسیناسیون نیوکاسل به چه دلیال

ژنوتیپ  IIاز کالس IIویروس بیماری نیوکاس بروده و از نظرر

رخ می دهد؟

توالی ژنومی نزدیک به ویروس واکسرنهرای تنفسری بیمراری
نیوکاس مث السوتا و  B1میباشده به گونرهای کره در تروالی
پروتئین فیوژن رF2هتنها در چهار اسید رمینه با السوتا متفاوت
استه فاقد بیماریزایی برای ماکیان استه این ویروس تمای بره
اتصررال و تکثیررر در سررلولهررای مخرراط روده دارده هرچنررد در
مخاط دستگاه تنفس نیز تکثیر یافته و متعاقرب ت رویز رن در
ماکیان ایمونوگلوبولینهای مخاطی عمدتا در م اری گوارشری
و همهنین در م راری تنفسری مرراهده مریگرردده شراخص
بیمراریزایی ویررروس  VG/GAدر واکسررن عمرردتا  0.3در نظررر
گرفته میشوده

با توجه به افزایش موارد گزارا رخرداد بیمراری نیوکاسر در
گلررههررای طیررور واکسررینه برروی ه در کرررورهایی بررا بیمرراری
انزئوتیرررک ،مطالعرررات برررر روی عوامرر مررروثر در شکسرررت
واکسیناسیون در سالهای اخیر افرزایش یافتره اسرته برا ایرن
وجررود همهنرران در مررورد دالی ر شکسررت واکسیناسرریون در
کنترل بیماری نیوکاسر اخرتال نظرر وجرود دارده برخری از
صاابنظران ت ویز نامناسرب واکسرن را مهمتررین دلیر ایرن
شکست دانسته در االیکه نقطه نظر دیگرری مبنری برر نقرش
تفاوت ژنتیکی موجود در بین ویروس واکسن و سرویه مسربب
بیماری در گله میباشده اهمیت این امر زمانی افزایش مییابرد
که به این نکته توجه کنیم کره واکسرنهرای کالسریک مرورد
استفاده در صنعت طیور متعلق به ویروسهای جداسازی شرده
در بیش از  70سال گذشته بوده کره بره ژنوتیرپ  IIو  Iتعلرق
دارند در االیکه ویروسهای مسبب بیماری در سطح مزارپ در
سالهای اخیر متعلق به ژنوتیپ  Vو  VIIاست و بنابراین تنوپ
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Fusion protein
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ژنتیکی و رنتی ژنی قاب توجه برین رنهرا وجرود دارده هماننرد

بسیاری از واکسنها ،واکسنهای بیماری نیوکاس نیز از رلروده

فاقد ایمنی یا دارای سطوح پائینی از ایمنری در برابرر ویرروس

شدن پرندگان واکسینه توسط ویروس ااد ممانعت نمی کنرده

بیماری نیوکاس بوده و بیماری بروز می یابده این امر اتی در

یعنی متعاقب مواجهه پرندگان واکسینه با ویرروس بیمراریزای

مورد ویروسهای کم ادت بیمراری نیوکاسر رloNDVه نیرز

واری ،عفونت با این ویروس رخ داده و دفع ویرروس وارری

اهمیت دارد زیرا در تحقیقات صورت گرفته مررخص شرده در

توسط پرندگان واکسرینه مرراهده مریگرردده هرچنرد غالرب

مورد برخی از این ویروسها تنها  5پاسراژ متروالی در ماکیران

واکسنهای موجود میزان دفع ویروس ااد در ترشحات دهانی

کافی است تا شاخص بیماریزایی رن بره بریش از  0.7افرزایش

و کلورکی پرندگان واکسرینه را نسربت بره پرنردگان واکسرینه

یافته و به عنوان یک ویروس  vNDVای اد بیماری کنده

نرده ،به طور معنی داری کاهش میدهنده البتره وجرود تنروپ
ژنتیکی باال برین ویرروس واکسرن و ویرروس وارری مسربب
طغیان های بیماری به افزایش دفع ویروس بیمراریزا اتری در

راه ااار پاای

پرندگان واکسینه من رر شرده و از ایرن مسریر امکران چرالش

واکسیناسیون علیه نیوکاسل چیست؟

یافتن بخری از پرندگان گله که ایمنی کمترر از ارد مطلروص
داشته فراهم و در نهایت گله درگیر میشوده این امر در کنترل
و مدیریت بیماری نیوکاس بوی ه در کرورهایی که بیماری در
رنها انزئوتیک شده اهمیت دو چندانی دارده

ب ه طور معمول واکسیناسریون برر علیره بیمراری نیوکاسر در
مزارپ طیور به دستیابی گله به سرطوح کاررمرد ایمنری جهرت
پیرگیری از رخداد بیماری من ر نمیشروده اینگونره بره نظرر
میرسد که در کنار ضعف موجود در عملکرد رواهای ن رویز

مرک دیگر نارسایی رواهای معمول ت ویز واکسنهای زنده

واکسن ،بروز خطا در روند ت ویز واکسن و طراای برنامههرای

نیوکاس در سطح مزارپ است که در صرورت بکرارگیری روا

واکسیناسیون و همزمانی رنهرا برا رلرودگی میزبران بره عوامر

اس ری و یا رشامیدنی امکان اطمینان از دستیابی دوز کرافی از

بیماریزای سرکوص کننده ایمنی میتواند مسئول دسرتیابی بره

واکسن به تک تک جمعیت یک گله وجود ندارده ایرن امرر بره

سطوح ضعیف از ایمنی در سطح مزارپ باشرد کره راه را بررای

تنوپ قاب مالاظه در پاسخ سیستم ایمنی افراد گلره در برابرر

انترار ویروس بیماریزا و چررخش در سرطح یرک مزرعره و در

واکسن من ر میشود که در این صورت تنوپ در سطوح ایمنی

نهایت رخداد بیماری هموار می کندهاز طر دیگر میزان دفرع

افاظتی متعاقب واکسیناسیون قاب پیش بینری اسرته نترایج

ویروس چالش توسط ماکیان واکسینه عالوه برر سرطح ایمنری

بررسرریهررا بیررانگر ایررن اسررت کرره برررای اطمینرران از برنامرره

میزبان به دوز ویروس بیماریزا و ادت رن ،دوز و نروپ واکسرن

واکسیناسیون یا در اقیقرت پیررگیری از رخرداد بیمراری در

دریافتی و زمان بین واکسیناسیون و چالش بسرتگی دارده هرر

جمعیت واکسینه ،بایستی اداق  %85جمعیت گلره بره تیترر

چند میزان مورد نیاز از ویروس برای ای اد عفونرت در ماکیران

پادتنی افاظتکننده دست یابنرده در االیکره متعاقرب یرک

به خصوصیات ویروس چالش نیز بستگی دارد ولی در مطالعات

نوبت واکسیناسیون گله به روا رشامیدنی و اس ری به ترتیب

مرخص شده به طور کلی میزبان نیازمنرد دوز عفرونی معرادل

تنها  %53و  %60اعضای گله به سطوح افاظت کننده از پادتن

 EID50 103تا  104از ویروس است تا رلوده شوده بنابراین کاهش

دست مییابنرده نتی ره قابر انتظرار در چنرین وضرعیتی در

میزان دفع ویروس بیماریزا از پرندگان واکسینه به کمتر از دوز

صررورت مواجهرره گلرره بررا ویررروس بیمرراریزا ،شکسررت برنامرره

عفونی ،می تواند مانع از انترار بیماری در سطح گله شوده

واکسیناسیون میباشده در صورت مواجهه ابتدایی ویروس اراد
فیلد با بخری از گله که سرطوح ایمنری کرافی بررای افاظرت
پرنده در برابر برروز بیمراری را دارنرد ،عفونرت اتفرا افتراده و
تکثیر ویروس ااد در میزبان ایمن من ر به دفع موقت ویروس
چالش یافته از طریق ترشحات تنفسی و گوارشی میزبران مری
گردده نتی ه مستقیم این امر مواجهه بخش دیگری از گله کره
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رو باارای ممانعاات از ش ساات برنامااه

نتایج تحقیقات صورت گرفته نرانگر این امر است که اتی در
صررورت وجررود تنرروپ ژنتیکرری بررین ویررروس واکسررن و سررویه
بیماریزا ،ای اد فاصله زمانی کافی بین ان ام واکسیناسریون ترا
چالش با ویرروس بیمراریزا بره ای راد ایمنری کاررمرد در گلره
من رشده و میزان دفع ویروس چالش به اد چرمگیر و معنی

داری کاهش می یابده به عنوان مثال در مطالعه صورت گرفتره

این وضعیت بار دیگر بر اهمیت پیروی از یرک برنامره دقیرق و

توسط میلر و همکاران 1در سرال  2013مرراهده شرد کره در

کام امنیت زیستی تاکید دارد ترا برا ارداق رسراندن یرا بره

شرایط تحقیقاتی و در ماکیان فاقد ایمنی 2فاصله  21روزه بین

تاخیر انداختن مواجهه گلههای طیور با ویروس اراد در ارال

یک نوبت واکسن قطره چرمی السوتا تا چالش با ویروس اراد

چرخش در منطقه اتی در مورد گلههای واکسرینه مری تروان

من ر به ای اد سطوای از ایمنی توسط واکسن شرد کره دفرع

ااتمال درگیر شدن گله و شکست برنامه واکسیناسریون را بره

ویروس چالش را به اد ناچیزی رسانید که دیگر قابر انتقرال

تاخیر انداخته همهنین دادههای فو نران میدهرد نره تنهرا

به پرندگان واکسینه و اتی غیر واکسینه گله نبود در االیکره

ممانعت از مواجهه گله با ویرروس اراد بلکره ارداق  ،کراهش

وقوپ چالش تنها  3روز بعرد از واکسیناسریون من رر بره دفرع

میزان این رلودگی یا دز مواجهه با ویروس اراد مری توانرد در

شدیدی از ویروس چالش توسط پرنده واکسینه شد بره نحروی

جلروگیری از شکسررت برنامرره واکسیناسرریون ارزشررمند باشررده

کرره پرنرردگان غیررر واکسررینه در معرررض %100 ،و پرنرردگان

ااتمال بروز عفونت در مورد هر بیماری عفونی ااص کسرری

واکسینه در معرض %40 ،تلفات را ت ربه کردنده برا توجره بره

است که در مخرج رن مقاومت میزبان قررار دارده صرورت ایرن

طول در اال کاهش دوره پرورا گلههای گوشتی که 42-35

کسر ااص ضرص سه عام دز چالش ،دفعات چالش و اردت

روز میباشد بر اهمیت واکسیناسیون زودهنگام ،استفاده از راه-

عام عفونی استه بنابراین در مورد بیماری نیوکاس در گلره-

های تسریع برانگیختن پاسخ ایمنی و پرهیرز از برروز هرگونره

های طیور صنعتی نه تنها افرزایش مقاومرت میزبران از طریرق

خطا در طراای برنامه و اجرای واکسیناسیون تاکید دارده

طراای و اجرای برنامره واکسیناسریون در گلرهای برا دسرتگاه

نکته دیگر اهمیت دستیابی به سطوای از ایمنی قاب اعتماد و
یکنواخت در گله به کمرک واکسرن در جلروگیری از شکسرت
ایمنی واکسیناسیون است به گونهای که در صورت وجود عردم
یکنواختی در سطح ایمنی اعضای گله ،اتری میرزان نراچیز از
ویروس بیماریزای دفع شده توسط پرندگان واکسینه به محیط
می تواند به پرندگان دیگر منتق شرده و بیمراری رخ دهرده از
طر دیگر با افزایش یکنواختی سرطح ایمنری گلره ،اتری در
سطوح پائینی از پادتن نیز می تواند برای پیرگیری از عفونرت
بوی ه در صورت پائین بودن دز چالش ،ممانعت بره عمر رورده
دادههای بدست رمرده از برخری تحقیقرات اخیرر بیرانگر تراثیر
هموژنسیتی ویروس واکسن و ویروس بیماریزا بر کاهش میزان
دفع ویروس نه تنها در مورد واکسنهرای زنرده بلکره در مرورد
واکسنهای غیر فعال میباشده همهنین مرخص شدهاست که
دستیابی به سطوح باالی ایمنی هومورال مری توانرد اتری در
صورت وجرود هتروژنسریتی برین ویرروس واکسرن و ویرروس
چالش ،تکثیر ویروس چالش و دفرع رنررا در میزبران واکسرینه
شده کاهش دهده

Miller et al., 2013.
SPF chicken
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ایمنی سالم همراه با فراهم ساختن تمرامی شررایط دخیر در
بکارگیری اداکثری از اثربخری واکسن می تواند مخرج کسرر
فو را افزایش داده و ااتمال بروز عفونت را به اداق برسراند
بلکه بکرارگیری راهکارهرای دقیرق و کامر امنیرت زیسرتی و
قرنطینرره برره منظررور کرراهش دز چررالش و دفعررات چررالش در
جلوگیری از ای اد عفونت با ویروس بیماری نیوکاسر اهمیرت
شایانی دارده
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آیا پس از مطالعه مطلب فوقد قادر هستید باه ساواالت
زیر پاسخ دهید؟

آیا به نظر شما ویروسهای بیمااری نیوکاسالد



جدایههایی هموژن هستندد یعنی واکسن تهیه
شده از هر یک از ویروس های بیماری نیوکاسل
قادر به ایجاد محافظت در برابر سایر ویروس ها
می باشد؟
آیا تفاوت واکسنهای مختلف بیماری نیوکاسل



موجود در بازار را می دانید؟
عوامل موثر در ش ست برناماه واکسیناسایون



علیه بیماری نیوکاسل کدامند؟
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برونشیت عفونی
واریانت مهمی از این ویروس ،که  B793نامیده می شد ظهور
مقدمه

پیدا کرد ،که نیاز به ساخت یک واکسن جدید را ضروری

بیماری های مختلف در صنعت طیور از ایث خساراتی که به

ساخته از سال  2000به بعد دو تیپ جدید  Italy 02و

گله های صنعتی وارد می کنند از درجات متفاوتی از اهمیت

شناسایی شدنده در رن زمان مراهده شد که برای کنترل

برخوردار هستنده در این بین ،کنترل بعضی از بیماری ها با

سویهی ایتالیایی می توان از دو نوپ واکسن  H120و

موفقیت بیشتری همراه بوده استه از رن جمله می توان به

استفاده کرده تا به امروز نیز سروتیپ ها و ژنوتیپ های جدید

بیماری نیوکاس اشاره کرده به طوریکه در کرورهایی مانند

زیادی از این ویروس ظهور پیدا کرده اند و در رینده نیز تعداد

سوئد با برنامه های ریره کنی دقیق ،رعایت سخت گیرانهی

بیشتری ظاهر خواهند شده لذا ،به منظور طراای یک

مبانی امنیت زیستی ،دقت در استفاده از واکسن های مختلف

استرات ی کاررمد برای کنترل این بیماری ،پایش مداوم انواپ

و هههاین بیماری تقریباً ریره کن شده استه در بین بیماری

این ویروس در یک منطقه از اهمیت ایاتی برخوردار استه

های مختلف طیور بعضاً مواردی دیده می شود ،که بیماری در

برونریت عفونی در ایران به اشکال تنفسی ،کلیوی ،تناسلی

شرایط خاص به طور نسبی تحت کنترل قرار گرفته و از

عموما دیده می شود ودر غالب مواقع از کم لکس های تنفسی

خسارات ناشی از رن تا ادود زیادی کاسته شده است  ،ولی

که درگله های طیور صنعتی رخ می دهد جداسازی شده استه

در هیچ نقطه از جهان به طور کام ریره کن نرده استه

به گونه ای که می توان گفت ویروس برونریت عفونی یک

یکی از این مثال ها ،برونریت عفونی استه این بیماری در

پایهی اصلی ترکی دهندهی این کم لکس هاسته به دلی

کرور ما ایران نیز مانند بسیاری از کرورهای دیگر به یک

وی گی های خاص ویروس و تأثیر عوام مختلف در پیهیده

معض همه گیر تبدی شده و ساالنه خسارات فراوانی به گله

شدن شرایط ،بعضاً پیدا کردن راه الی مناسب برای کنترل

های صنعتی طیور وارد می کند ،به طوریکه تقریباً در اکثر

این بیماری به سادگی میسر نمی گردده پیش از ترریح عل

مناطق کرور بروز این بیماری قاب

مراهده استه هرچند،

بسته به شرایط رص و هوایی و عوام مختلف دیگر ،که بنا
داریم در ادامه در مورد رن ها قدری با تفصی

B793

مختلف ناکاررمد بودن اقدامات در کنترل این بیماری الزم
است ابتداً تعریف صحیحی از برونریت عفونی ارائه گردده

بیشتری

صحبت کنیم ،شدت درگیری با این بیماری در مناطق مختلف
و تبعات ناشی از رن یکسان نخواهد بوده
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QX

بیماری که برونشیت عفونی نامیده می شود چیست؟
در تعریف بیماری ای ماننرد برونرریت عفرونی ،کره بررخال

زمانیکه بیماری نیوکاس و رنفلورنزای پرندگان اضور نداشته

بیماری نیوکاس  ،نام گذاری رن براساس تفسیر رسیب شناسی

باشند ،برونریت عفونی مهمترین بیماری تنفسی ویروسی از

بیماری بوده است ،به دلی رن که عوام دیگری نیز می توانند

ایث ای اد خسارات اقتصادی استه برونریت عفونی ،برای

چنین ضایعات رسیب شناسری را ای راد نماینرد ،الزم اسرت از

اولین بار در سال  1930در ایاالت متحده رمریکا شناسایی

عام مسبب ای اد این ضایعات رسیب شناسی اطمینان ااص

شده در اروپا ،نخستین مورد شناسایی بیماری به سال 1948باز

شوده برونریت ،در معنای رسیب شناسی ،بیان کنندهی التهاص

می گردد رنوپ ماساچوستهه در دههی  70و  80میالدی

و رماس در م اری اصلی تنفسی یا بررونش هرا اسرته عوامر

سروتیپ های جدیدی در هلند و سایر نقاط جهان مطرح

بیماری زا و اتی غیر بیماری زای متعددی وجود دارند که می

گردید و واکسن های جدیدی به منظور پیشگیری از این

توانند در شک گیری چنرین ضرایعاتی نقرش ایفرا کننردهنمود

سروتیپ ها توسعه پیدا کردنده در دههی  90میالدی یک

بالینی و ضایعات کالبدگرایی ااصر از فعالیرت ایرن عوامر ،

اگرچه یکسان بوده و در همهی موارد ممکن است بیان کننده-

بیشتری در شک گیری کم لکس های تنفسی داشته باشرنده

ی التهاص برونش و معنای رسریب شرناختی برونرریت باشرد،

لذا ،در وهلرهی اول بایسرتی شررایطی فرراهم شرود کره بررای

لیکن برا رن چره بیمراری برونرریت عفرونی نامیرده مری شرود

ترخیص صحیح کم لکس های تنفسی ،هر یک از چهار رکرن

متفاوت استه برونریت عفونی به بیماری ای اطال می گرردد

تر رخیص راخررذ تاریخهرره ،مررراهدهی نرررانه هررای بررالینی،

که توسط ویروسی متعلق به جنس کروناویروس گروه  3ای راد

جسررت وی جرااررات کالبدگرررایی و ریزبینرری ،اسررتفاده از

می شوده از ایرن رو بایسرتی در اطرال برونرریت بره معنرای

پاراکلینیکه به درستی و به طور کام طی شدهو به وی ه رکن

بیماری برونریت عفونی به هر ضایعهی بالینی یا کالبدگررایی

چهارم ترخیص که به تأیید پاراکلینیرک مربروط مری شرود،با

نران دهندهی برونریت ،اجتناص گردده این بدان معنری اسرت

دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد و برای ترخیص بیمراری،

که شما می توانید با کیسی مبتال به ضرایعات رسریب شناسری

تنهررا برره مررراهدهی عالیررم بررالینی و جسررت وی جرااررات

در برونش ربرونریته مواجه شوید ،که علرت ای راد کننردهی

کالبدگرایی بسنده نروده تنها در این صرورت اسرت کره مری

جرااررات مررراهده شرردهی رن ،برررای مثررال رسرر یلوس

توان با ترخیص قطعی بیماری ،میزان ثمربخرری راه کارهرای

فومیگاتوس باشده

پیشگیرانه از رن ،به وی ه واکسیناسیون را مورد نقرد قررار داده
در غیر این صورت ،شبههی میزان تأثیرگرذاری سرایر عوامر
بیماری زا در شک گیرری کمر لکس هرای تنفسری همیرره

معیار شما برای تشخیص برونشیت عفونی چیست؟

مطرح خواهد بوده بدین ترتیب ،اگرچه اهمیت برونریت عفونی
در ای اد کم لکس های تنفسی برر کسری پنهران نیسرت ،امرا
مرتبط دانستن تمام کم لکس های تنفسی با ویروس برونریت
عفونی نیز همواره با اقیقت منطبق نخواهد بوده
به عنوان نتی ه گیری از این قسمت ،بایستی ذکر شود که
زمانی می توان واکسیناسیون ان ام شده علیه برونریت عفونی
را ناکاررمددانست که اقدامات ترخیصی کام

یکی از عواملی که کنترل برونریت عفرونی در ایرران را قردری
پیهیده کررده اسرت ،اقردامات ترخیصری ناکرافی اسرته ایرن

شناسایی عام

در راستای

این بیماری در درگیری های بالینی صورت

گرفته و از چهار رکن ترخیص به درستی استفاده شده باشده

مسئله ،بعضاً تا رن جا پیش رفته است که هر گونره انسرداد در
سریرنکس پرنرده و یرا هرر کمر لکس تنفسری ر

Multicausal

respiratory Diseasesه را به فعالیت ویروس برونریت عفرونی
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ارکان تشخیص در برونشیت عفونی چیست؟

مرتبط دانسته و برنامه های واکسیناسیون و انواپ واکسن هرای

ترخیص برونریت عفونی نیز مانند هر بیماری دیگری

موجود علیه این ویروس زیر سوال برده می شوده اال رن کره،

نیازمند عبور صحیح از چهار رکن ترخیص استه ابتدا بایستی

همانطورکه در تعریف بیماری بیان گردید ،بره غیرر از ویرروس

تاریخههی دقیق از مزارپ درگیر اخذ شود ،چراکه دورهی

برونریت عفونی عوام بیماری زای دیگرری از جملره ویرروس

کمون بسیار کوتاه این بیماری ر 18الی  36ساعته و میزان

رنفلررورنزای تحررت ارراد پرنرردگانرH9N2ه ،ویررروس بیمرراری

درگیری گله و تعداد تلفات ای اد شده و سرعت افزایش تلفات،

نیوکاسررر ر  ،پنومررررروویروس ،مایکوپالسماگالیسررررر تیکوم،

به عنوان اطالعاتی که از تاریخهه ااص می رید ،می تواند در

مایکوپالسماسینوویه ،اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال ،رس رژیلوس

ترخیص کمک کننده باشده پس از اخذ تاریخهه ،می بایست

و ههه نیز درشک گیری کم لکس های تنفسی نقش ایفرا مری -

اطالعات جمع روری شده زمینه سازی الزم برای ورود به رکن

کننده این عوام  ،بسته به مناطق مختلف ،می تواننرد اهمیرت

دوم ترخیص را فراهم نموده باشده مراهدهی نرانه های

دهندهی رکن دوم ترخیص استه اگرچه

طور که پیش تر نیز اشاره شد ،تنها در این صورت است که

بالینی ،ترکی

عالیم دیده شده در کم لکس های تنفسی غالباً پاتوگنومونیک

نقد ارائه شده دربارهی عوام مؤثر بر شکست واکسیناسیون

نیستند ،ولی در کنار هم قرار گرفتن اطالعات بهدست رمده از

علیه برونریت عفونی قاب قبول خواهد بوده

همهی ارکان ترخیص برای به نتی ه رسیدن فرایند ترخیص،
ضروری می باشده رکن سوم ترخیص جست وی ضایعات
کالبدگرایی قاب

رؤیت یا ضایعات ریزبینی رسیب شناسی

استه انسداد مح دوشاخه شدن نای توسط اکسودای پنیری
در جوجه ها و شدت و قوام کست ای اد شده و گستردگی رن
به سمت برونش های ثانویه و ریه ،پرخونی ای اد شده در نای
و ههه می توانند به عنوان نرانه های کالبدگرایی برونریت
عفونی به اساص رورده شونده بهدلی

غیراختصاصی بودن

نرانه های بالینی و کالبدگرایی نمی توان به صر مراهدهی
این عالیم ،در مورد وقوپ برونریت عفونی قضاوت کرد ،از این
رو الزم است در فرایند ترخیص بیماری از رکن چهارم

در کنار طی نمودن فرایند ترخیص ،الزم است با هد
شناخت درست و به روز از جمعیت ویروس های برونریت
عفونی و تنوپ رن ها در کرور ،طرح های تحقیقاتی دقیق و
جامع ملی نیز طراای و به معرض اجرا گذاشته شوده تنها در
این صورت است که می توان به این نقطه رسید که ،چند
درصد از مرکالت تنفسی که در سطح مزارپ کرور با رن
درگیر هستیم را می توان به ویروس برونریت عفونی نسبت
داده در واقع ،زمانی می توان با قاطعیت در مورد شکست برنامه
های واکسیناسیون علیه این ویروس صحبت به میان رورد که
این مراا طی شده باشده

ترخیص یا پاراکلینیک به درستی استفاده نموده اما ،در
استفاده از امکانات پاراکلینیک دو مسیر اصلی می تواند مورد
توجه قرار گیرد ،یکی از این دو ،مسیری است که به جست و،
جداسازی و تعیین هویت عام ای اد کنندهی بیماری منتهی

در منطقه خود مطلع هستید؟

می گردد و مسیر دوم ،ردپای اضور عام ای اد کننده در

به طرور کلری ،منطقرهی خاورمیانره از نظرر وضرعیت ویرروس

بدن را جست و می کنده رزمون های ملکولی در گروه اول و

برونریت عفونی یک منطقرهی Hot Spotشرناخته مری شرود،

رزمون های سرولوژیک در گروه دوم قرار می گیرنده برای

یعنی در این منطقه تنوپ گسترده ای از ویروس ها در گرردا

استفاده از رزمون های سرولوژیک در روند ترخیص برونریت

هستند و شانس ظهور واریانرت هرای جدیرد از سرایر منراطق

عفونی می توان یک بار در ابتدا شروپ درگیری و بار دوم به

بیشتر استه بر اساس یافته هایی که بره دنبرال رزمرون هرای

فاصلهی  10تا  14روز پس از رن ،عیار سرومی پادتن علیه این

متعدد ،PCRدکتر اسینی به رن دسرت پیردا کررده انردرداده

ویروس را سن ید و با مقایسهی این دو عدد ،به نتای ی

های شفاهی از رزمایرگاه شخصیه ،در ایران هفرت ژنوتیرپ از

ابتدایی دست یافته همچنین ،می توان با بهره گیری از ،PCR

ویروس برونریت عفونی در اال گردا استه این ویروس هرا

به وجود ویروس پی برده هر چند به دلی واکسیناسیون با

در گله های گوشتی ،تخمگذار و مادر شناسرایی شرده انرده بره

ویروس های زنده ،تفسیر نتایج رزمون و این که ریا ویروس

غیر از ژنوتیپ های رسروتیپ هرایه شرناخته شردهی Massو

شناسایی شده متعلق به ویروس واکسن است یا ویروس

 B/793پنج ژنوتیپ دیگر در ایران شناسایی شرده اسرته پرنج

مزرعه ،نیازمند مراا دقیق تر از جمله بهره گیری از تکنیک

ژنوتیپ مذکور تحت عنوان سویه های فیلد شناخته شرده انرده

کم لکس بودن مرکالت

ویررروس هررای فیلررد برونررریت عفررونی ایررران شررام ،QX :

تنفسی ااتمال اینکه نتی هی ترخیص تنها به یک ویروس

 IR-2 ،IR-1 ،IS720 ،Variant2می باشنده بر اساس نتایج ایرن

ختم شود اندک خواهد بود ،ولی در هرصورت طی کردن

رزمایرگاه ،بیماری ناشی از ویروس های برونریت عفونی شایع

مراا فو  ،برای کلینیسین این امکان را فراهم می رورد که

ترین عام بیماری کم لکس تنفسی در ایران بوده و در بریش

ای اد کنندهی کم لکس های تنفسی در

از  70درصد از موارد کم لکس تنفسری ،ایرن ویرروس اضرور

محدودهی کاری خود ،طبق مستندات ،اظهار نظر کنده همان-

داشته استه این اعداد و ارقرام در منراطق مختلرف مری توانرد

 HRMمی باشده البته ،به دلی

در مورد عوام
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آیا از تنوع ویروس های ایجاد کنندهی برونشیت عفونی

متفاوت باشده به هر صورت اقداماتی از این دست در رینده نیرز

های با ظرفیت کمتر بر سالن های با ظرفیرت بریشترر برترری

برای تصمیم گیری در مورد میزان موفقیرت واکسیناسریون در

دارده

برابر این ویروس ضروری خواهد بوده

نران داده شده است که خاموا نمودن تهویه در این
اس ری واکسن برونریت عفونی ،تولید  IgMرا به میزان 1.5
درصد افزایش خواهد داده با توجه به این نکته بایستی توجه
داشت که عالوه بر خاموا بودن تهویه ،برای عدم برقراری
جریان هوا که من ر به کاهش عملکرد واکسیناسیون به روا
اس ری می شود ،عایق بودن سالن های پرورا نیز از اهمیت
خاصی برخوردار استه بنابراین،در سالن های محروم از عایق
بندی مناسب  ،اتی پس از خاموا بودن تهویه در این
اس ری ،جریان هوا در سالن ممکن است هنوز به اندازه ای
باشد که بر نتی هی واکسیناسیون تأثیر منفی بگذارده اتی در

روش واکسیناسیون چگونه می تواند بر نتیجاه بخشای

روز اول در زمان اس ری واکسن برونریت عفونی ،به فرض

واکسیناسیون تاثیر بگذارد؟

عایق بودن سالن و خاموا بودن تهویه ها ،به دلی شوت هوا

یکی از عل ناکاررمدی واکسیناسیون علیره ویرروس برونرریت
عفونی ،روا های ناصحیح واکسیناسیون درسطح مزارپ استه
در مزارپ گوشتی ،واکسیناسیون علیه این ویرروس بره اشرکال
اس ری ،قطره چرمی و رشامیدنی صورت می گیرد و در بررای
مرغان تخمگذار ت اری و گله های مادر از شرک تزریقری نیرز
برای پیشگیری از فرم تناسلی این بیماری استفاده می شروده
هر یک از این اشکال واکسیناسیون در صورت عدم دقرت مری

که بعضی از سیستم های گرمایری ای اد می کنند ،جریان
هوایی بر روی سر جوجه ها وجود خواهد داشت که می تواند
عملکرد واکسیناسیون علیه برونریت عفونی به روا اس ری را
تحت الرعاپ قرار دهده بنابراین ،برای بهبود عملکرد
واکسیناسیون به روا اس ری ضروری خواهد بود که سیستم
های گرمایری تا اد ممکن در زمان اس ری غیر فعال باشنده
البته این در ادزی است که به افت دما در سالن منتهی نروده

تواند با خطاهای متعدد همراه بوده و به شکست واکسیناسیون

در مطالعات ان ام شده توسط de witو همکراران ،ثابرت شرده

در برابر این بیماری منتهی گردده برای مثال ،ثابت شده اسرت

است که در صرورت برخرورداری سرالن از نرور کرافی درارین

که به ازای هر  1000قطعه پرنده که بره جمعیرت یرک سرالن

واکسیناسررریون بررره روا اسرر ری ،در اثرررر عملکررررد بهترررر

اضرافه مری شرود ،بره دنبرال واکسیناسریون در برابرر ویرروس

واکسیناسیون ،ادود  41درصد  IgMبیشتری تولیرد خواهرد

برونریت عفونی ،ادود  1درصد  IgMکمترری تولیرد خواهرد

شررده ایررن رقررم ،تررأثیری معنرری دار بررر روی یررک نوبررت

شده این بدان معنری اسرت کره در سرالن هرایی کره جمعیرت

واکسیناسیون و بالطبع برر روی کر رونرد پریشگیرری علیره

پرندهی موجود در رن بیشتر است ،واکسیناسیون در برابر این

برونریت عفونی خواهد داشته همانطور که می دانیم ،در زمان

بیماری از موفقیت کمتری برخروردار خواهرد بروده بره عنروان

واکسیناسیون معموالً ترجیح داده می شود برای کنتررل بهترر

مثال ،در سالنی که ظرفیت رن  6000قطعه اسرت نسربت بره

جوجه ها در سالن ،شدت نور سالن کم بوده تا نیازی به نیروی

سالنی که ظرفیت رن  9000قطعره مری باشرد واکسیناسریون

اضافی برای کنترل جوجه هایی که تمای دارنرد از جعبره هرا

علیه برونریت عفونی با موفقیت بیشترری ان رام مری پرذیرده

بیرون ب رند،وجود نداشته باشد ،دراالیکه با کاهش شدت نور

بنابراین ،با عنایت به این نکتره در زمران سراخت سرالن هرای

سالن ،اگرچه جوجه ها ررام شده و در جعبه براقی مری ماننرد،

پرورا ،برای عملکرد بهتر در پیشگیری از این بیماری ،سالن

لیکن این کار بره طرور معنری داری از کرارایی ایرن روا مری
کاهده بنابراین با رعایت یا عدم رعایرت یرک نکترهی سراده در
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زمان واکسیناسیون ،عملکرد یک نوبت واکسیناسیون می تواند

سیلیواستازیس افزایش می یابده بنابراین ،بررای ایرنکره خرود

کامال تحت تأثیر قرار گیرده

ویروس واکسن برونریت عفرونی شررایط شرروپ رسریب هرای

در مطالعهی  de witو همکاران ،در زمان واکسیناسیون به
روا رشامیدنی ،به ازای هر یک درجه افزایش دمای رص از 6
درجه به  18درجه سانتی گراد ،متعاقب واکسیناسیون 3.2
درصد  IgMکمتری تولید شده این بدان معنی است که با
استفاده از رص با دمای پایین تر ،واکسیناسیون با نتایج بهتری
همراه خواهد بوده در همان مطالعه نران داده شد که به ازای
هر یک روز فاصلهی زمانی بیشتر بین دو نوبت واکسیناسیون
ر Mass/793/B) 2.5درصد  IgMبیشتری تولید خواهد
شدربین  8تا  19روزگیهه اگرچه ،بعضاً به دلی

رلودگی

شدیدی که در برخی مناطق کرور وجود دارد و به دلی ترس
از درگیر شدن گله ها در سنین پایین ،واکسیناسیون فررده تر
در قیاس با واکسیناسیون با فواص

زیاد ارجحیت پیدا می

کند ،ولی دقیقاً به دلی وجود همین شرایط ،انتظار پاسخ های
عالی از برنامه های واکسیناسیون نیز بایستی کاهش پیدا کنده

دقت الزم صورت گیرد ترا اتری االمکران هرپرنرده دوز کامر
واکسن را دریافت نمایده فقط در این االت اسرت کره واکرنش
های پس از واکسن های زندهی برونریت عفونی نیز به اداق
خواهد رسیده از سوی دیگر ،به این نکته نیز بایستی توجه شود
که به دلی اینکه واکسن های تولید شده علیره ایرن ویرروس
عادت داده شده به جنین هستند ،چنانچه شرایط دریافت دوز
واکسن نامناسب باشد و سیستم ایمنی به درستی نتوانرد ذرات
ویروس واکسن را شناسایی و محدود کند و یرا پرنرده ای کره
واکسن دریافت می کند از نظر سیستم ایمنری بنرا بره دالیر
مختلف دچار ضعف باشد ،امکان پاساژ معکوس در سالن فراهم
خواهررد شررده در چنررین اررالتی ،واکررنش هررای پررس از
واکسیناسیون برونریت عفونی شدید خواهد برود و خرود مری
تواند شروپ کنندهی کم لکس های تنفسی پیهیدهی متعاقرب
رن باشده با توجه به شدت و تنوپ رلرودگی کره از نظرر اجررام

بنابراین ،فاکتورهای مختلفی هستند که می توانند بر روی

مختلف و تأثیرگذاری رن ها بر کم لکس های تنفسری کره در

موفقیت واکسیناسیونعلیه هر بیماری از جمله برونریت عفونی

بسیاری مزارپ شاهد رن هسرتیم ،واکسیناسریونعلیه برونرریت

مؤثر باشند ،از رن جمله خطاهایی هستند که ممکن است در

عفونی می تواند همانند یک تیغ دولبه عم نموده و در صورت

این اجرای واکسیناسیون اتفا افتده این خطاها در بسیاری از

صحیح ان ام نردن نه تنها کمکی بره بهبرود شررایط نخواهرد

موارد تأثیر معنی داری بر نتایج واکسیناسیون بر جای می

کرد بلکه خود بر پیهیده شدن معض کم لکس هرای تنفسری

گذارنده لذا ،برای اطمینان از کاررمدی برنامه های

خواهد افرزوده و در نهایرت برا توجره بره نترایج مطالعراتی کره

واکسیناسیون ،در وهلهینخست بایستی از اجرای صحیح روا

محققین مختلف منترر نموده اند ،مری تروان بره ایرن نتی ره

انتخاص شده اطمینان ااص کرد و س س به فاکتور های دیگر

رسید کره مرؤثرترین روا در واکسیناسریون علیره برونرریت

مؤثر بر ناکاررمدی واکسیناسیون ،ازجمله تفاوت سروتیپ و

عفونی ،روا قطره چرمی است و اسرتفاده از روا اسر ری و

ژنوتیپ بین سویهی واکسن و ویروس مزرعه فکر نموده

رشامیدنی به تنهرایی نمری توانرد ایمنری محافظرت کننردهی

رسیدن دوز ناقص یا اضافی واکسرن بره پرنرده ،یکری دیگرر از
خطاهایی است که در اجرای روا واکسیناسیون ممکن اسرت
رخ دهده در مطالعه ای که  Okinoو همکاران در سال 2012
ان ام دادند ثابت شد که زمانیکره دوز کامر و اسرتانداردی از
ویروس واکسن به پرنده می رسرد درجرات کرمترری از فل ری
م ک های م اری تنفسی رسیلیواستازیسه ای اد خواهد شرده
این در االی اسرت کره در زمران دریافرت دوز کرمترر ،ماننرد
هنگامی که از ذوز بیش تر واکسن اسرتفاده مری شرود ،شردت
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تنفسی را فراهم نکند ،نیاز اسرت کره در زمران واکسیناسریون

مناسبی در برابر ویروس های همسانرهومولوگه ای اد کنده از
طرفی،مرخص شده است که شک گیرری ایمنری موضرعی در
پیشگیری از این بیماری از اهمیت خاصی برخوردار است کره
برای ای اد این شاخه از ایمنی ،روا اس ری روشی اسرت کره
موفق تر عم می کنده شاید این گونه بتوان نتی ه گرفت کره
برنامه واکسیناسیونی در برابرر بیمراری برونرریت عفرونی مری
تواند موفق تر ظاهر شرود کره در رن هرم روا اسر ری و هرم
روا قطره چرمی استفاده شده باشده

نق
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تنوع ویروس های ایجاد کنندهی برونشیت عفونی ( سروتیپ و ژنوتیپ ویروس) در کارآیی واکسیناسیون چیست؟

برای سال ها تصور مری شرد کره ماساچوسرت تنهرا سرروتیپ

دیگر دو سویهی ناهمسانرهترولوگه می تواند در برابرر سرویه

موجود است ،لذا در همهی موارد مواجهه با برونریت عفونی از

های ناهمسان دیگر که نمی شناسیم محافظرت بهترری ای راد

واکسن های ساخته شده از این سروتیپ استفاده مری شرده ترا

کنده برای بیان نمونه هایی از این نوپ مطالعات ،مری تروان بره

اینکه در دههی  80میالدی در هلند متوجره شردند کره گلره

تحقیقرری اشرراره کرررد کرره در سررال  2001توسررط  COOKو

هایی که با واکسن  H120یرا  H52واکسرینه شرده بودنرد نیرز

همکاران ان ام شد و در رن ،ایمنی ای اد شده توسرط دو نروپ

درگیری با این بیماری را نران مری دهنرد ،ترا رن زمران تنهرا

واکسرررن  Ma5و  91/4در برابرررر سرررویهی نفروپاتوژنیرررک

واکسن در دسترس مربوط به تیپ  Massبرود کره ویرروس رن

B/1648مورد ارزیابی قرار گرفته در این مطالعه،شاخص هرایی

در هلند از مزرعه  Huybenجدا شده ر به اشتباه فکر می شرود

کرره مررورد بررسرری قرررار گرفتنررد عبررارت بودنررد از :عالیررم

که Hبه کار رفته در نامگذاری واکسن  H120برگرفتره از واژه

کالبدگرایی و میکروسکوپیک در کلیه و استفاده از روا های

هلند می باشد در االیکه مربوط به اسم مزرعه ای اسرت کره

ملکولی بررای شناسرایی  RNAویرروس برونرریت عفرونی در

ویروس واکسن در هلند برای اولین بار از رن جدا شده استه

کلیهه محققین درنهایت به این نتی ه رسریدند کره اسرتفادهی

و متعاقب  120یا  52بار پاساژ در تخم مرغ جنین دار،تخفیرف

تو م این دو نوپ واکسن می تواند محافظتی برابر با  100درصد

ادزت یافته بوده بعدها مرخص شد کره  H120در برابرر تیرپ

در برابر سویهی نفروپاتوژنیک  B/1648ای اد نماید و یا اتری

های دیگر این ویروس نمی تواند محافظت ای اد کنده در دهه-

استفاده از واکسن  91/4به تنهایی می تواند محافظتی برابر با

ی  50مررریالدی ایرررن مسرررئله در مرررورد واکسرررن  Massو

 90درصد در برابر سویهی مورد مطالعه ارائه دهرده در مطالعره

 Connecticutنیز مرخص شده بوده به دلیر ایرنکره ایمنری

دیگررری کرره در سررال  2008توسررط  Terreginoو همکرراران

متقاطع کاملی بین سروتیپ ها و ژنوتیپ های مختلف ویرروس

صورت گرفت سعی گردید ایمنی ای اد شده متعاقرب اسرتفاده

برونریت عفونی وجود ندارد کنترل این بیماری با واکسن های

از دو ن روپ واکسررن  Ma5و 91/4از طریررق چررالش بررا ویررروس

سروتیپ های خاص قردری مسرئله را مربهم کررده اسرته بره

QXمورد ارزیابی قرار گیردهنتایج نران داد که استفادهی ترو م

طوری که ثابت شرده اسرت واکسرن هرای سراخته شرده علیره

از این دو نوپ واکسن،قادر است ایمنری الزم بررای مقاومرت در

سروتیپ ماساچوست نمی تواننرد محرافظتی در برابرر ویرروس

برابر این ویروس را تأمین نمایده همانطور که می دانیم تغییرر

های متعلق به سروتیپ  B 793ای اد کنند و یرا واکسرن هرای

تنها چند اسید رمینه می تواند یک ویروس را در یک سروتیپ

ساخته شدهعلیه سروتیپ ماساچوست به تنهایی نمری تواننرد

یا ژنوتی ی متفاوت قرار دهدهاین در ارالی اسرت کره ویرروس

محافظتی در برابر ویروس  QXبه وجود رورنده همچنرین ،ایرن

های برونریت عفونی متعلق به سرروتیپ هرا و ژنوتیرپ هرای

موضوپ به اثبات رسیده است که واکسرن هرای سراخته شرده

مختلف ،نه تنها دارای اپی تو های متفاوت هستند ،بلکه اپی

علیه سروتیپ  B 793نیز به تنهایی نمی توانند محافظت کافی

تو های مرترک زیادی نیز دارنرد کره در ایمنری متقراطع و

در برابر ویروس  QXای اد کننده اال رنکه ،واکسن مربوط به

پاسخ های ایمنی با واسطهی سلولی نقش مهمی ایفا می کننده

سروتیپ ررکانزاس قادر بره ای راد محافظرت در برابرر ویرروس

بر اساس توضیحات داده شده مفهوم دیگری مطرح شده اسرت

های متعلق به سروتیپ  B 793می باشده هر چند در این برین

به نام پروتکتوتیپ! واژهی پروتکتوتیپ برای اولین بار در سرال

مطالعات متعددی منترر شده است که نتایج رن هرا اراکی از

 1997توسط محققی به نام  Cavanaghمطرح گردید و بعردها

رن اسررت کرره اسررتفادهی تررو م از واکسررن هررای سررروتیپ

توسط محقق دیگری به نام De Witکه بره برخری مطالعرات او

ماساچوست هماننرد واکسرن هرای  H120و  Ma5بره همرراه

اشاره شد ،درسال  2011به طور کام مورد بررسری و تحلیر

واکسررن هررای سررروتیپ  B793مرری توانررد در برابررر برخرری از

قرار گرفته در واقع برای این منظور ،پاسخ ایمنی کام ماکیان

سروتیپ های دیگر ایمنی محافظت کنندهی قاب قبولی ای اد

در برابر سویهی برونریت عفونی اندازه گیری می شود و سویه

کنده در واقع ،استفاده از دو سویهی واکسن مختلف ،به عبرارت

هایی که در برابر یکدیگر محافظت ای راد مری کننرد ،در یرک

پروتکتوتیپ یکسان قررار داده مری شرونده پروتکتوتیرپ بررای

در اال چرخش هستند به یک جمع بندی منطقه ای برسیم

بررسرری میررزان کاررمرردی واکسررن هررا یررک مفهرروم کرراربردی

و به طور یقین با اتکاء صر به نتایج بهدست رمده در سطح

محسوص می شوده بره طرور مثرال در مطالعره ای کره توسرط

جهانی ا کردن معض برونریت قدری سخت به نظر میرید

 Terreginoو همکاران ان ام شده اسرت ،سرویه هرای ویرروس

اگر چه دادههای به دست رمده در سطح جهان به نوبه خود در

QX

ا این مرک کمک کننده خواهد بود در این مقاله ،سعی

واکسن در صورت استفادهی همزمان می توانند با ویروس

شد به طور مختصر تعدادی از عواملی که می توانند باعث

در یک پروتکتوتیپ قرار گیرنده
در جمع بندی مطالب این قسمت ،بایستی به این نکته اشاره
کرد که یکی از عل ناکاررمدی واکسن های برونریت عفونی
این است که ریا در منطقه ای که این واکسن ها مورد استفاده
قرار می گیرد ،ویروس واکسن ها با سویه های ویروس هایی
که در فیلد گله ها را درگیر می کند در یک پروتکتوتیپ قرار
می گیرند یا خیره بنابراین ،برای اینکه بتوانیم میزان کاررمدی
واکسن ها در مزارپ خود را به درستی مورد ارزیابی قرار دهیم
قب از هر چیز الزم است که به دقت نوپ ویروس های در اال
چرخش در مزارپ شناسایی شود و س س رزمایش های ت ربی
برای اینکه مرخص گردد تا چه اد ایمنی ای اد شده توسط
واکسن های موجود در برابر ویروس های مزرعه می تواند
محافظت کننده باشد ان ام گیرده در پایان می توان گفت که
فقط وجود سروتیپ ها و ژنوتیپ های متفاوت در یک منطقه
نمی تواند دلی کافی برای شکست برنامه های واکسیناسیون
در برابر ویروس برونریت عفونی در رن منطقه باشده
همانطور که در بخش های قبلی ذکر شد با پایش های
محدودی که صورت گرفته ،مرخص گردیده است که در ایران
هفت ژنوتیپ از ویروس برونریت عفونی در اال گردا
هستنده این ویروس ها در گله های گوشتی ،تخمگذار و مادر
شناسایی شده انده بنابراین اقدامی که به نظر ضروری تر از هر
اقدام دیگری می باشد این خواهد بود که مرخص گردد ریا
سویه های واکسن مورد استفاده در ایران با سویه های در اال
چرخش در ایران در یک پروتکتوتیپ قرار می گیرند و یا خیر،
همچنین مرخص شود که در صورت استفاده تو م از دو نوپ
واکسن از سروتیپ ماساچوست و سروتیپ  B793چه درجه
ای از محافظت در برابر هر کدام از این سویه های در اال
چرخش در فیلد ،که در سروتیپ جداگانه ای قرار دارند ،ای اد
می شود؟ لذا برای ا

معض

برونریت شاید ما در ایران

نیازمند این باشیم که براساس نوپ ویروس هایی که در مزارپ
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شکست برنامه های واکسیناسیون علیه ویروس برونریت
عفونی گردند ،مرور شونده در پایان بایستی متذکر شد که در
کنار عوام بیان شده طراای برنامه های واکسیناسیون نیز در
فرایند پیشگیری از بیماری و مصون سازی پرندگان جایگاه
انکارناپذیری دارده از این رو سعی می گردد در پیک مهری
مستق به رن پرداخته شوده
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مقاله برگزیده
مروری بر انواع ویروس برونشیت عفونی ( )IBVدر سرتاسر دنیا
Mark W. Jackwood, Avian Diseases, 56(4), 2012

دپارتمان سالمت جمعیت ،مرکز تحقیقاتی و ترخیصی بیماریهای طیور ،دانرکدة دام زشکی ،دانرگاه جُرجیاه
رزمایرگاهداران فعال در زمینة  IBVدر سراسر دنیا استخراج

چ یده
ویروس برونریت عفونی رIBVه یک گاماکوروناویروس است
که به شک گیری یک بیماری شدیداً واگیردار در ماکیان من ر

شده استه
مقدمه

میشوده این ویروس قادر به تحت تأثیر قراردادن م اری
فوقانی دستگاه تنفس و م اری تناسلی ماکیان است و البته

در بیرتر مناطق ،کوروناویروسهای پستانداران تنها به صورت

برخی از سویههای این ویروس قادر به ای اد نفریت یا التهاص

یک سروتیپ وااد یا تعداد محدودی سروتیپ در یک گونة

عفونی کلیه هم هستنده سروتیپها و ژنوتیپهای متفاوتی از

وااد بروز مییابند ،ولی برخورداری کوروناویروس پرندگان یا

این ویروس در سراسر دنیا مورد شناسایی قرار گرفته است که

 IBVاز تیپهای سرمی متعدد ،این ویروس را از سایر

در اکثر موارد قادر به القای امایت متقاطع در برابر یکدیگر

کوروناویروسها متمایز کرده استه اولین جداسازی  IBVدر

نیستنده بهعالوه ،تیپهای جدید ویروس در اثر وقوپ

ایالت ماساچوست در دهة  1930میالدی صورت گرفته است و

موتاسیون و نوترکیبی در ژنوم ویروس به صورت مداوم در اال

برای سالها سروتیپ ماساچوست بهعنوان تنها سروتیپ

شک گیری هستند و این موضوپ شناسایی و کنترل ویروس را

شناخته میرده است ،تا زمانی که  Jungherrو همکاران در

به شدت دشوار کرده استه پایش و تعیین هویت انواپ  IBVدر

سال  1956به کمک رزمون خنثی سازی ویروس رVNه

راستای کنترل بیماری ناشی از این ویروس در ماکیان به

سروتیپ جدیدی از  IBVرا معرفی کردند ر35هه رنها دریافتند

شدت اائز اهمیت است و دستیابی به پیررفتهای اخیر در

که سروتیپهای متفاوت  IBVقادر به القای امایت متقاطع

رواهای ملکولی در این رابطه بسیار کمک کننده بوده استه

در برابر یکدیگر نیستنده پس از رن نیز سروتیپهای متفاوت

تکثیر گلیکوپروتئین  S1این

بسیاری به کمک پادتنهای خنثی کننده و تیپهای ژنی

ویروس توسط  RT-PCRو رنالیز توالی نوکلئوتیدی رن ،انقالبی

متعدد بر اساس توالی رمینواسیدی پروتئین  Spikeرمرتبط با

در زمینة ترخیص و تعیین هویت این ویروس ای اد کرده و

توالی نوکلئوتیدی ژن Spikeه در سراسر دنیا معرفی

تای ینگ و مقایسة قرابت تعداد فراوانی از جدایههای ویروسی

گردیدهاندهبا وجود برخی از موارد استثنأ ر14،43ه بر اساس

که در یک دورة زمانی کوتاه جداسازی شدهاند را امکانپذیر

ارتباط ژنی ویروسهای مختلف ربه عبارتی ترابه رمینواسیدی

از ارائة این نوشتار ،در اختیار قرار دادن

توالی  S1در ویروسهای مختلفه میتوان سطح امایت

دادههایی به روز در مورد سویههایی از  IBVکه هماکنون در

متقاطع بین انواپ  IBVرا پیشبینی کرد ر15،37،39هه این

سراسر دنیا در گلههای ت اری ماکیان در اال گردا هستند

نوشتار با تمرکز بر انواپ متفاوت  IBVدر سراسر دنیا و ارتباط

و در اد امکان ارائة تصویر روشنی از ارتباطات موجود بین

رنها با یکدیگر ،مروری از  IBVو بیماری ای اد شده توسط رن

بسیاری از این ویروس هاسته اطالعات ارائه شده در مورد انواپ

ارائه خواهد داده

تای ینگ ژنتیکی  ،IBVشام

ساخته استه هد

IBV

 IBVدر این نوشتار از مقاالت معتبر انترار یافته ،دادههای
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ارائه شده در بانک ژن ،دادههای غیر انترار یافتة خود ما و

برونریت عفونی یک بیماری شدیداً واگیردار قسمت فوقانی

ارتباطات و مکاتبات شخصی ان ام شده با محققین و

دستگاه تنفس ماکیان است ر16هه شیوپ بیماری بهطور معمول

 %100است ولی تلفات ناشی از رن پائین است هرچند که در

ازرن اییکه  IBVتیپهای متعددی بدون امایت متقاطع

اثر عفونت با برخی از سویههای نفروپاتوژن یا اضور برخی

دارد ،کنترل بسیار دشواری خواهد داشته واکسنهای زندة

تردید

تخفیف ادت یافته در جوجههای گوشتی و پولتها و

کننده شاید به بیش از  %50برسده بهعالوه ،ااتمال درگیری

واکسنهای کرته بهطور معمول در طیور تخمگذار ت اری و

دستگاه تناسلی ماکیان مولد و تخمگذار نیز وجود دارد که به

مولدین مورد استفاده قرار میگیرنده کنترل کاررمد بیماری از

کاهش تول ید و کیفیت تخم من ر خواهد شده در صورت تحت

طریق تعیین هویت و شناسایی دقیق ویروس عام بیماری در

تأثیر قرار گرفتن پولتهای جوان ،رسیب ای اد شده در

منطقه و ان ام واکسیناسیون با سویهای مناسب در برابر عام

دستگاه تناسلی رنها شاید امکان تولید تخم را از این پرندگان

تعیین هویت شده امکانپذیر است ر16هه با ایناال ،تنها تعداد

بهطور کام بگیرده

اندکی از انواپ  IBVدر قالب سویههای واکسینال برای

عوام

ثانویه از قبی

اشریریاکلی بهعنوان عوام

ویروس برونریت عفونی یک گاماکوروناویروس است ،دارای
 RNAتکرشتهای و با سنس مثبت که توسط یک غرای
لی یدی پوشیده شده است ر51هه پروتئینهایی که توسط ژنوم
ویروس  IBVکد میشوند به شرح زیر هستند RNA :پلیمراز
وابسته به RNA (RdRpه و پروتئینهای ساختاری شام :

متفاوت و بیشماری از ویروسهای قادر به ای اد بیماری در
سراسر دنیا یافت میگردده بهعالوه ،در برخی از کرورها تنها
واکسیناسیون برعلیه برخی از انواپ  IBVم از است ،که این
موضوپ بر پیهیدگی کنترل بیماری خواهد افزوده

 Membrane ،Envelope ،Spikeو Nucleocapsidه بهعالوه،

تکثیر سریع ،میزان باالی موتاسیون و نوترکیبی ژنی به تنوپ

پروتئینهای ضمیمه و تنظیم کنندة متعدد دیگری نیز توسط

ژنتیکی گسترده و شک گیری فراوان سویههای متفاوت

ژنوم تولید میشونده گلیکوپروتئین  ،Spikeکه برجستگیهای

در

چماقی شکلی را در سطح ویروس شک

ویروس من ر گردیده استه مکانیسم یا راهکار دخی

میدهد،

شک گیری تیپها و واریانتهای ویروس ناشناخته است رنهه

پراهمیتترین پروتئین ویروس برای تعیین هویت و تای ینگ

ما میدانیم این است که  RdRpویروسی توان محدودی

رن است زیرا واجد اپیتو هایی برای القای تولید پادتنهای

بهمنظور اصالح اشتباهات صورت گرفته در طول فرایند تکثیر

خنثیکننده و

اختصاصی سروتیپ است ر16،51هه

ژنوم ویروس دارده باایناال ،تمامی کوروناویروسها ،شام

گلیکوپروتئین  Spikeاز  2تحت وااد ترکی شده است:S1 :

 ،IBVدارای یک پروتئین اگزوریبونوکلئاز رExoNه در کنار

که بخش بیرونی یا خارجی پروتئین را شک میدهد و  S2که

 RdRpهستند ،که توان تصحیح را فراهم خواهد کرد

بهصورت قالص پروتئین را به غرأ ویروس متص میکنده

ر22،56ه و بیرتر کوروناویروسهای غیر از  IBVتیپهای

گلیکوپروتئین  ،Spikeدر اتصال ویروس به سلولهای میزبان و
الحا یا فیوژن غرای ویروسی با سلول میزبان دخالت دارد و
نقش مهمی در اختصاصیت سلولهای میزبان برعهده دارده
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واکسیناسیون طیور در دسترس هستند ،دراالیکه انواپ

متفاوت کمی دارنده بنابراین ،یا  ExoNدر تنوپ محدود دیگر
کوروناویروسها دخالت دارد و  IBVواجد فاکتورهای ناشناختة
دیگری است که در تغییرپذیری رن نقش دارند ،یا

ExoN

دخالتی در تنوپ محدود سایر کوروناویروسها ندارده

جدول  :1تیپهای گزارش شده از ویروس برونشیت عفونی در سرتاسر دنیا
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جدول  :1ادامه
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وجود تیپهای ویروسی بسیار متعدد که قادر به القای امایت

سویهای خاص در پایگاههای داده بهره برده تای ینگ ژنتیکی

متقاطع در برابر هم نیستند ،پایش و تعیین هویت جهانی و

 ،IBVاز طریق فراهمسازی امکان تای ینگ تعداد فراوانی از

مداوم تیپهای  IBVرا به شدت با اهمیت کرده استه در اال

جدایههای ویروسی در زمانی کوتاه و مقایسة ارتباط این

ااضر ،این کار از طریق تکثیر ژن گلیکوپروتئین  S1توسط

تیپها با یکدیگر و سایر تیپهای  IBVاز دیگر رزمایرگاهها،

 RT-PCRو یا تکثیر انتهای  '5و بهشدت تغییرپذیر ژن  S1و

ترخیص و تعیین هویت این ویروسها را متحول کرده استه

بهدنبال رن تعیین توالی نوکلئوتیدی نواای مذکور و مقایسة

هد از این مطالعة مروری عالوه بر ارائة اطالعات جدید بیان

رن با سایر توالیهای مرابه صورت میپذیرده بهمنظور رنالیز

تاریخهة مختصری از سویههای  IBVاست که در اال ااضر

اولیة توالیها میتوان از طریق هم ردیفی توالی مورد نظر در

در ماکیان ت اری در سراسر دنیا در اال گردا هستنده این

بانک ژن رwww.ncbi.nih.govه ویروسهای دیگری که دارای

نوشتار براساس مطالعة مروری ارزشمند انترار یافته توسط

توالی مرابه هستند را شناسایی کرده برای رنالیز بیرتر هم

 dewitو همکاران در سالهای قب

که تاریخهه و معرفی

میتوان از یک برنامة همردیفسازی بهمنظور مقایسة ارتباط

ویروسهای واریانت  IBVو کنترل رنها را ارائه کرده بود فراهم

توالی ها با توالیهای مربوط به ویروسهای ناشناختهای از

گردیده استه

نمودار  :1ارتباط فیلوژنتیک سویههای شاخص متعلق به تیپهای مختلف ویروس برونشیت عفونی
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تیپهایی از  IBVکه در ادامه ارائه و مورد بحث قرار میگیرنرد

قرار میگیرند ولی تا ادی واجد تفراوت هسرتند کره عملکررد

از مقاالت انترار یافتره ،تروالیهرای ثبرت شرده در بانرک ژن،

واکسن های ااوی تیپ ررکانزاس را در برابر خود سؤال برانگیز

دادههررای غیرانترررار یافتررة مررا و مکاتبررات شخصرری بررا سررایر

کرده انده اضرور مرداوم ویرروسهرای ررکرانزاس در گلرههرای

رزمایرگاه ها در سراسر دنیا استخراج گردیدهانده کررور منررأ،

ت اری ماکیران گوشرتی نرران داده شرده اسرت ر31ه و ایرن

نام سویه ،شمارة دسترسی در بانک ژن و منبع ارجاپ هرر یرک

موضوپ ااتماالً در تفراوتهرای ژنری مرراهده شرده در گرروه

از سویهها در جدول  1ارائه گردیده استه تصویر یرا نمرودار 1

دخالت دارد ر52هه دالویر ،کانکتیکوت و ماساچوست نیز دیگرر

بیانگر ارتباط فیلوژنیک سرویههرای ارائره شرده در جردول 1

تیپهای شناسایی شرده برهشرک معمرول در ایراالت متحرده

است که بر اساس یا با استفاده از توالی رمینواسیدی پرروتئین

هستند ر25،31هه یکسان بودن یا شرباهت تیرپهرای مترداول

 S1جدایههای  IBVردر مناطقی که تروالی در دسرترس بروده

جداسازی شده با سویههرای واکسرینال روترین مرورد مصرر

استه طراای شده استه این درخرت فیلوژنیرک تنهرا اراوی

ااتماالً تصادفی نیسته ویروس های تیپ کالیفرنیا برای اولرین

سررویههررای نماینررده از نررواای مختلررف دنیاسررت و بررا هررد

بار در دهة  1990جداسازی و شناسایی شدند و تحرت عنروان

گروهبندی ویروسها در خوشههای مختلف طراای نرده است

واریانررت کالیفرنیررا توصرریف گردیدنررد ر59هه در سررال ،1999

زیرا به این منظور معموالً تعدادی از ویروسهای مررابه بررای

ویروس منحصر بره فررد امرا مررتبط دیگرری برا نرام

هر گروه مورد نیاز استه

گزارا شرد ر57،63هه پرس از ایرن گرزاراهرا ،ویرروسهرای

در یررک مقطررع زمررانی طرروالنی ربرررای سررالهرراه اسررتانداردی
بهمنظور نامگذاری سویههای  IBVوجود نداشته اخیراً بیررتر
دانرمندانی که در زمینة  IBVمرغول به تحقیرق هسرتند برر
اساس الگروی

Cavanagh (12ه بره توصریف سرویههرای IBV

پرداختهاند که با الگروی نرامگرذاری ویرروسهرای رنفلروانزای
پرندگان رAIه مرابهت دارده بر اساس این الگو ،پیرنهاد شرده
که سویههای  IBVبهشک زیر توصیف یا معرفی گردنرد :سرال
جداسررازی/نام سویه/سررروتیپ یررا ژنوتیپ/کرررور منرررأ/نوپ
پرنده IBV/راز چپ به راستهه در این الگو ،میتوان  IBVو نوپ
پرنده ربا فرض اینکه گونة میزبان ماکیان بوده استه را در نرام
جدایه ذکر نکرده با این اال ،اگرر نروپ پرنردة میزبران ماکیران
نیست یا نوپ ماکیان رگوشتی ،تخمگرذار یرا مولرده هرم دارای
اهمیررت اسررت ،ذکررر ایررن بخررش نیررز الزامرری خواهررد برروده
خوشرربختانه ،گررروه کورونرراویروس از کمیتررة بررینالمللرری
تاکسونومی ویروس ها ،این موضوپ مهم را نه تنهرا بررای ،IBV
بلکه برای تمامی کوروناویروسها مطرح کرده استه
تیپهای  IBVدر ایاالت متحده
مترداولتررین تیررپ  IBVجداسرازی شررده در ایراالت متحررده
ررکانزاس است و اضور جدایههرای شربه ررکرانزاس بیرانگرر
تغییرپررذیری مررداوم ویررروس اسررت ر31هه ویررروسهررای شرربه
ررکانزاس ویروسهایی هستند که در خوشة ژنتیکی ررکرانزاس
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منحصر به فرد و متعدد دیگری از این گروه شام

CAL99

CA/557/03

و CA/1737/04 (33ه گزارا گردیده است که بیرانگرر ترداوم
شک گیری و تزایرد پویرای ویرروسهرای تیرپ کالیفرنیاسرته
همهنررین ،در اواخررر دهررة  ،1990سررویههررای نفروپرراتوژن
 PA/171/99و  PA/Wolgemuth/98در پنسرررریلوانیا مررررورد
شناسایی قرار گرفتند ر71هه در سرالهرای  2007و  ،2008دو
واریانت جدید  IBVاز جوجههای گوشتی دچار بیماری تنفسی
در جرجیا و کارولینای جنوبی جداسازی شدنده این ویروسهرا
از یکرردیگر متمررایز بودنررد و تحررت عنرروان  GA07و GA08

نام گذاری شدنده به دنبال ان ام ت زیه و تحلیر تروالی ژنرومی
 GA07/GA07/07مرررررررررابه ویررررررررروس  CA1737/04و
 GA08/GA08/08تررا ارردودی مرررابه ویررروس

CA/557/03

نران داده شد که بیانگر منرأ ااتمالی ایرن ویرروسهرا بروده
ویروس تیرپ  GA08در رن زمران بره ویرروس غالرب منطقره
تبدی شد و واکسنهای ت راری زنردة  IBVدر دسرترس ،بره
تنهایی یا در کنار یکدیگر ،قادر به ای راد امایرت در برابرر رن
نبودنده واکسنی با اسرتفاده از سرویة  GA08/GA08/08تولیرد
شد ر32ه ولی بهشک ت اری مرورد اسرتفاده قررار نگرفرت ،برا
ایناال ،یک واکسن زنردة اتروژن و تغییرر یافتره توسرط یرک
شرکت تولید و بهشک موفق رزمون شده

 Netherlands/D1466/79در اروپا اکایت داشته انرد ر13هه در

تیپهای  IBVدر م زیک و آمری ای جنوبی
گزاراهای اولیه از گردا ویروسهای واریانت متعدد از قبی
)MX/UNAM- ،MX/BL56-19/UNAM96 (MX/5697/99

 MX/07484/98 ،97/97و MX/7277/99 (MX/1765/99ه در
مکزیک اکایت داشتند ر10،24،26هه تمرامی ایرن ویرروسهرا
منحصر به فرد بودهاند و شباهتی به سویههای واکسینال ایاالت
متحده نداشته انده گزارا های اخیر  IBVدر رمریکای مرکرزی
بیرانگرر اضرور )Mass (EU526411 ،Conn (EU526403ه و
MX/47/UNAM/01 (EU526405ه در این منطقه بوده اسرته
ویروسهای تیپ ررکرانزاس در مکزیرک گرزارا شرده ر62ه و
گررزاراهررای غیرانترررار یافتررهای در ایررن رابطرره وجررود دارد
رJackwood, unpublished dataهه در مطالعهای اخیرراً انتررار
یافته تعیین هویت  3جدایة  IBVاز کوبا صرورت گرفرت ر3ه و
نران داده شرد کره ویرروس  Cuba/La Habana/CB13/09برا
ویروسررهای تیررپ  Cuba/La Habana/CB19/09 ،Massبررا
 Belgium/B1648/95و Habana/CB6/09

 Cuba/Laبرررررا

 CA/1737/04در ارتباط بودنده
در رمریکررررای جنرررروبی ،رخرررررین مطالعرررره در شرررریلی
رHM446012

Chile/12103b/09,ه و کلمبیرررررررررررا

رColombia/Q1/92079/12ه ان ام گرفرت و در هرر دو کررور
اضور ویروسهای تیپ  Q1گزارا شرده تیرپ  Q1از  IBVدر
ابتدا در کرور چین جداسازی شده برود و در ادامره تاریخهرة
مختصرری در مررورد رن ارائره خواهررد شرده در برزیر  3تیررپ
منحصر به فرد گزارا شرده اسرتBR1 (Brazil/BR1/USP- :
)(Brazil/BR2/USP-21/07 ،28/07

BR2ه و

BR3

(Brazil/BR3/USP-16/07) (67هه بهعالوه ،ویروس واریانتی در
سال  2005رBrazil/USP-01/05ه ،ویروسهایی مرابه با تیرپ
اروپایی B (Brazil/4/91/USP-31/07793ه و ویرروسهرایی از
تیپ  Massنیز در برزی جداسازی و شناسایی شردهانرد ر67هه
همهنین ،گزارشات غیرانترار یافتهای از جداسرازی ررکرانزاس
در رمریکای جنوبی وجود دارده
تیپهای  IBVدر اروپا
گزارا های اولیره از اضرور تیرپهرای  B/D274/84 ،Massو
 E/D3896/84ر درانگلسررررررررتانه Netherlands/D20779 ،و
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سال  ،1991یک تیپ ویروسی منحصر به فررد برا نرام 793

B

(793B/4/91/91ه ظهور یافت ر18ه و از رن به بعد به بسریاری
از نواای دنیا شام شرر اروپرا ،روسریه ،ترکیره ،خاورمیانره،
چین ،ژاپرن ،مرراکش و رمریکرای جنروبی انتررار یافرته یرک
واکسن از سویة  91/4تولید شد و در بسریاری از کررورها بره
شک ت اری در دسترس استه در ایتالیا ابتدا واریانتی بره نرام
 Italy/624I/94گزارا شد ر11هه و اخیراً تیپ دیگرری برا نرام
Italy 02 (Italy/Italy-02/497/02ه گزارا گردیده استه تیرپ
 Italy 02تقریباً در تمامی کرورهای اروپایی یافت میشد ولری
در سال  2004شواهدی مبنی بر کاهش شریوپ ایرن تیرپ در
تمامی کرورها به غیر از اس انیا گزارا گردید ر69هه تیپ

QX

ریا تیرپهرای شربه QXه برهدلیر بیمراریزایری ویر ة خرود،
مهمترین تیپ  IBVاست که در سالهای اخیر در اروپا انتررار
یافته اسرت ردر واقرع انتررار ایرن تیرپ در مقایسره برا سرایر
تیپهای  IBVطی سالهای اخیر در اروپا معنیدار بوده استه
ر2،6،21،27،58،66،69هه
گزارا از تعیین هویت جدایههرای  IBVدر بل یرک کره برین
سال های  1986-1995جداسازی شده بودنرد ،نرران داد کره
نیمی از ویروسها متعلق به تیرپ ماساچوسرت

ر)38% ،Mass

متعلررق برره تیررپ  11% ،B/D274/84-typeمتعلررق برره تیررپ
 Belgium/B1648/96و  %1متعلررق برره تیررپ  B793هسررتنده
نتایج این گزارا در سال  2001انترار یافت و مرخص نیست
که ریا این ویروسها هماکنون نیز با همین نسبت در بل یک در
اال چرخش هستنده
تیپهای  IBVدر روسیهد اکرایند قزاقستان و اسلوونی
جدایه های اولیة به دست رمده در این منطقه بهشدت برا تیرپ
ماساچوست در ارتباط بودند ولی جدایههای مربروط بره اواخرر
دهة  90تا سال  2002با تیپهرای ماساچوسرت ،و تیرپهرای
اروپایی مث  624I ،B1648 ،D274 ،B793و  Italy-02قرابرت
داشتند ر9هه بهعالوه ،تیپهای جدید متعرددی مثر  QXهرم
جداسررازی شرردنده بررین سررالهررای  ،2007-2010تعرردادی از
جدایررههررای  IBVتعیررین هویررت شرردند و گررزارا شررد کرره
متررداولترررین تیررپ سرررمی ماساچوسررت اسررت و پررس از رن
بهترتیب تیپهای  D274 ،B793و  QXشیوپ بیرتری داشتند

ر60هه جداسازی  B793و  QXدر سالهای بعرد افرزایش یافرته
بهعالوه ،ادود  %12از جدایهها به تیپهای ررکانزاس،

B1648

و  Italy-02تعلق داشتنده تا سال  2005در اسلوونی تیپهرای
 624/I ،Massو  B1648جداسررازی و شناسررایی شرردند ر36هه

هویت شدنده
تیپهای  IBVدر چین و شرق دور

تیپ  QXبرای اولین بار در سال  2005در اسلوونی شناسرایی

دادههایی در ارتباط با تیرپهرای  IBVدر چرین انتررار یافتره

شده اخیراً ،تعدادی از جدایههای مرابه با تیپهرای  Italy-02و

است ولری متأسرفانه همیرره برا یکردیگر توافرق نداشرتهانرد

LX4 (QXه در جوجههرای گوشرتی ،گلرههرای مولرد ماکیران

ر28،34،42،43،45،46هه در این ا ما به تیپهای متفاوت

گوشتی و ماکیان تخمگذار در کرور اسلوونی شناسرایی شردند

که  Hanو همکاران اخیراً گزارا کردهاند اشاره خرواهیم کررد

ر36هه

ر28هه در اال ااضر 9 ،گروه ژنی متفاوت در چرین شناسرایی
شده است که شام

تیپهای  IBVدر آفریقاد خاورمیانهد مصر و هند
در فلسررطین اشررغالی قبر از سررال  1996کرره تیررپ 793

IBV

N1/62 ،LDL ،BJ ،LHLJ ،LDT3 ،LX4

و  LSCبهعالوة ویروسهای تیپ ماساچوست و  B793هستنده
B

دو عدد از پراهمیتترین تیپهای  IBVدر چین و سایر نواای

(Is/793B/Variant1/96ه مررورد شناسررایی قرررار گرفررت ،برررای

 QXدر گروه LX4و  Q1در گروه  LDLهستنده و اهمیت ایرن

سال ها تنها تیپ ماساچوست شناسایی شده بود ر53هه دو سال

تیپها با بیماریزایی و انترار گستردة رنها در ارتباط استه

بعد ویرروس دیگرری نیرز رIs/Variant2/98ه تعیرین هویرت و
گررزارا شررد ر10هه سررایر ویررروسهررای واریانررت شررام
 Is/Is720/720/99و  Is/Is720/885/00کرره هررر دو متعلررق برره
تیپ  Is720بودند نیز هر دو در فلسطین اشغالی تعیین هویرت
شرررردند ر54هه ویررررروسهررررای تیررررپ  Is720در عرررررا
رIraq/Is720/Sul/01/09ه و مصررررر رEgypt/Is720/Beni-Seuf/01ه

هم مورد

شناسایی قرار گرفتند ر1هه تیپهرای دیگرری از IBV

در مصررررر شررررام ویررررروسهررررای  Egypt/Mass/F/03و
 Egypt/D274/D/89گزارا شدهاند و گزارشی اخیراً از اضرور
ویروسهای شبه  QXدر زیمباوه اکایت داشته است ر65هه

 :QX IBVبین سالهای  3 ،1996-1998جدایة  IBVهمرراه
با بیماری تنفسی و پروونتریکولیت در ماکیان تخمگذار در سن
25-70

روزگرری تعیررین هویررت و تحررت عنرروان  T3 ،J2و Q1

نامگذاری شدند ر70هه این  3جدایة ویروسی از نظرر تروالی ژن
 S1بیش از  %98/9برا هرم شرباهت داشرتند و گرروه ژنتیکری
متمایزی را شک دادند کره تنهرا  %82/3رIs/Variant2/96ه و
 %80/3رD207ه با نزدیرکتررین گرروههرای ژنتیکری شرباهت
داشته در مطالعات ان ام شده در ارتباط با بیماریزایی ویروس،
یافترههرای تنفسرری مرراهده شرد و ویررروس چرالش در نررای،
پیشمعده ،دوازدهه و لوزههای سکومی ماکیان تخمگرذار

SPF

در ایران و عررا  ،تیرپ  B793گرزارا شرده اسرت ر47،64هه

شناسررایی شررده اسررت ر70هه پررس از تعیررین هویررت اولیرره،

بهعرالوه ،تیرپ ماساچوسرت در ایرران ر17ه و تیرپ  Is720در

ویروسهای شبه  Q1در ترایوان رABD64050, 2005ه ،ایتالیرا

عرا رIraq/Sul/01/09ه تعیین هویرت و گرزارا گردیرده انرد

رAFD09483, 2011ه ،شریلی رHM446012, 2009ه و کلمبیرا

ر47هه

نیز گزارا شدهاند رJackwood, Unpublished dataهه

تیررپهررای ماساچوسررت رشررمارة دسترسرری در بانررک ژن:

در ابترردای دهررة  1990در کررره ،سررویهای نفروپرراتوژن بررا نررام

HM179146ه و  B793بهعنوان متداولترین تیپهای  IBVاز

 KM91تعیین هویت و در سراسر کرور گسترا یافرت ر41هه

سال  1991تاکنون در هندوستان گزارا شدهاند ر23هه اوالی

ده سال بعد ،تعدادی از سویههای  IBVمرابه با سویههرای در

سال  ،2000نقرس اارایی و نفریت در پرندگانی با سن کمتر

اررال گررردا در چررین رشررام QXه شناسررایی شرردند ر45هه

از  2هفته مراهده شد و جدایرههرای نفروپاتوژنیرک متعرددی

جدایههای  IBVجداسازی شده بین سرالهرای 2003-2006

شام  India/PDRC/Pune/9/99مورد شناسرایی قررار گرفرت

در  3گروه ژنتیکی مختلف قرار گرفتند و تحت عناوین

ر5هه از رن زمان به بعد ،بسریاری از سرویههرای نفروپاتوژنیرک
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 IBVدر ماکیان دچار نقرس جداسرازی و از نظرر ژنری تعیرین

،(K)-I

(LX4-type

K-IIه و (LDL-

Korea
K-III

typeه نامگذاری شدند ر40هه اخیرراً سرویههرایی کره ظراهراً از

برای مثال میتوان به ویروسهای

نرروترکیبی  KM91و  QXااصرر شرردهانررد نیررز شناسررایی

و  Australia/Subgroup3/N2/04اشررراره کررررده ویرررروسهرررای

گردیدهانده

طبقهبندی شده در تحت گروههرای  2و  3همگری بیمراریزایی

از سال  1995در ژاپن 4 ،گروه ژنتیکی مختلف شرام

Japan

(JP)-III (LX4 ،(JP)-II ،(JP)-Iه و رJP)-IV (4/91ه شناسرایی
شده استه گروه ر JP)-IIIدر گرروه ویرروسهرای  LX4کررور
چین رQX IBVه قرار میگیرد ،دراالیکره  JP-II ،JP-Iو JP-

 IVظاهراً واریانتهایی منحصر بره فررد هسرتنده تیرپ

B793

بهعالوة ماساچوست و به شک جالبی تیرپ  grayنیرز گرزارا
شدهاند ر4،50هه

تنفسی دارند و تا به امروز ،هیچ کدام از این ویروسها هماننرد
سویههای کالسیک تحت گروه  1نفروپاتوژن نبودهانده
استراتژی کنترل
شناسایی واریانتهای جدید  IBVو همراهی این واریانتهرا برا
بیماری در پرندگان واکسینه ،تنها اولین گام در راستای کنترل
ایررن بیمرراری پراهمیررت اقتصررادی اسررته تعیررین بیمرراریزایی
واریانتهای جدید IBVالزامی اسرت و عملکررد واکسرنهرای

در مالزی دو ویروس واریانرت در سرال  2009گرزارا شردند

ت اری رایج باید بهطور پیوسته ارزیابی گردده هنگامیکره یرک

ر72هه جدایة  Malaysia/MH5356/95ظاهراً یک واریانت شبه

ویروس واریانت انترار یابد و واکسنهای ت اری قادر به القرای

 QXاست دراالیکه  Malaysia/V9/04واریرانتی منحصرر بره

امایت کرافی در برابرر رن نباشرند ،شراید بره منظرور کنتررل

فرد استه بین سالهای  2008-2009در تایلند ویرروسهرای

بیماری نیاز به تولید واکسن های اختصاصی باشده واکسنهرای

ماساچوست و شبه  QXرگروه 2ه همراه با یک تیپ منحصر به

کرته یا واکسن های زندة تخفیف اردت یافتره برا اسرتفاده از

فرد  IBVتحت عنوان گروه  1گزارا شدند ر61هه

واریانتهای جدید  IBVبهطور معمول تولید مریگردنرده ولری
این فرایند شاید نیازمند ماهها و یا اتی سالهرا زمران باشرد و

تیپهای  IBVدر استرالیا

در کنترل سریع ویروسهای جدید شاید کمک کننرده نباشرده

در استرالیا ،جدایههرای  IBVبرر اسراس رنرالیز ژنتیکری  S1و

بااین اال ،باید در نظر داشت که استفاده از واکسنهرای زنردة

انتهای  '3ژنوم و واکنشهای متقاطع سرولوژیک در تحت گروه

تخفیف ادت یافته که ااوی تیپ جدیدی از  IBVهستند در

 1رسویه های کالسیکه و تحت گروههرای  2و  3رسرویههرای

مناطقی که این تیپ در رنها به شک تأیید شده ااضر نیسرت

جدیده تقسیمبندی شده انرده رزمرون و بررسری انتهرای ژنروم

ربررهدلیر ترروان ویررروس در موتاسرریون و نرروترکیبی بررا دیگررر

ویروس شاید برا برخری از وی گریهرای بیولوژیرک ویرروس در

تیپ های ااضر در منطقهه توصیه نمریگرردد و ایرن موضروپ

ارتباط باشد رمث میزان رشد و بیماریزاییه ولری طبقرهبنردی

شاید به شک گیری سرویه هرای جدیرد و بیمراریزا در منطقره

تیپهای ویروسی را تحت تأثیر قرار نخواهد داد و این موضوپ

من ر شروده گرچره تروان مرا بررای شناسرایی سرریع و دقیرق

بر اساس توالی ژن  Spikeصورت خواهد پذیرفته ویروسهرای

واریانتهای جدید  IBVبه شدت افزایش یافته اسرت ،نیراز بره

تحت گروه  ،1شرام سرویة نفروپاتوژنیرک ،Australia/N1/62

تولید واکسنهای جدید بهمنظور کنتررل سرریع واگیرریهرای

اولررررین جدایررررة  IBVدر اسررررترالیا و سررررویة واکسررررینال

بیماری بهوضوح ااساس میشوده

 Australia/Vics/62می باشند ر19هه ویروس های تحت گروه 2
در سررررررال  1988شناسررررررایی شرررررردند و شررررررام
Australia/Subgroup2/Q3/88، Australia/Subgroup2/N1/88
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گزارش مورد

در تابستان در اقلیمی مرابه با اکثر مناطق کرور و در مزرعه

 10000قطعه ای به  500قطعه می رسدهدر سابقه گله بروز

ای مترک از مرغان تخم گذار ت اری ،پس از بلوغ و در سنین

چنین مرکلی وجود داشته و با توصیه تولک بری بهبود یافته

م اور اوج تولید با تلفاتی روبه افزایش مواجه می شویده هیچ

است لیکن م ددا با بازگرت به تولید و طی شدن روند

بی اشتهایی ،کسالت ،عدم

افزایری رن ،نرانه های فو و تلفات ناشی از رن با شدتی

تحرک ،در گله مراهده نمی شوده تنها در تلفات ارائه شده

بعضا بیش از نوبت اول بازگرته استه در کرف دالی اصلی

نرانه هایی از بیرون زدگی مقعد و تخم مرغ های دفع نرده

بروز این مرک به چه اطالعات بیرتری نیازمندید و در اولین

جلب توجه می کنده ضعف در کیفیت پوسته تخم مرغ مانند

قضاوت ،عارضه فو را به چه عواملی مرتبط می دانید و برای

رن چه در این فص انتظار می رود مراهده می گردده الشه ها

رفع رن چه توصیه هایی ارائه می دهیده منتظر پاسخ شما و

اندکی ت مع چربی نران می دهنده اما از رن چه درغالب

روشمندی دست یافتن به این پاسخ درپایگاه اینترنتی مهرگان

موارد مراهده می گردد بیرتر نیسته تعداد تلفات درطبقات

نوند هستیم؟

نرانه بالینی عمومی از قبی

فوقانی افزایش قاب توجهی یافته و در م موپ در یک سالن
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معرفی محصول
نای تجاری ITA ND IB IBD

واکسن کرته و سه گانة مؤثر برعلیره بیمراریهرای نیوکاسر ،
برونریت عفونی و گامبورو که به شک امولسیون روغنی عرضه
کاربرد  :تقویت ایمنی ای اد شده بهدنبال ت ویز واکسنهای

میگردده

زنده در گله های مختلف طیور ،ای اد افاظت طوالنی مدت در
دورة تولید طیور تخم گذار و ای راد ایمنری امرایتی از طریرق
انتقال پادتنهای مادری ،در جوجههای ااص از گلههای مولد
طیور
روش و مقدار تجاویز :بره ازای هرر پرنرده  0/5میلریلیترر
به شک زیر پوستی یا داخ عضالنی ت رویز گرردده در هنگرام
ت ویز این واکسن توجه به موارد زیر الزامی است:
* تجویز واکسن درپرندگان دچار اختالالت بالینی توصیه نمیگردد
* پس از باز شدن بطرید محتویات آن حداکثر تا  24سااعت قابال

محتویات (شامل سویههای ویروسی مورد مصرف)
سویة السوتا از ویرروس بیمراری نیوکاسر

السروتا سرویهای

لنتوژن از ویروس بیماری نیوکاس است و شاخص بیمراریزایی

* ت ان دادن کافی بطری حاوی واکسن قبال از تجاویز آن الزامای
است

داخرر مغررزی رICPIه ایررن سررویه از  0/02تررا  0/37متغیررر

* قبل از تجویزد دمای محلول واکسن به دمای محیط رسیده باشد

میباشد و در صورت تلقیح به جنرین ماکیران ،پرس از  92ترا

* در هنگای تجویزد محلول واکسن با واکسان یاا ترکیاب دارویای

 116ساعت رMDTه به مرگ جنین من ر خواهد شده

دیگری مخلوط نشود

سویة  GPاز ویروس بیماری بورس عفونی

* از تزریق محلول واکسن به افراد انسانی ممانعات شاودد در ایان

سویة  M41از ویروس برونریت عفونی که سویهای بیماریزا و
متعلق به سروتیپ ماساچوست استه
تیومرسال رThiomersalه که یک ترکیرب رلری واجرد گروگرد
است و دارای اثررات رنتری سر تیک و ضرد قراری مریباشرد و
بهعنوان نگهدارنده به واکسرن اضرافه شرده اسرته روغرنهرای

شرایط احتمال بروز واکن

های التهابی وجود دارد

زمان مصارف :سرن  16-20هفتگری از دورة پررورا طیرور
تخمگذار ت اری و مولد
نگهداری و ذخیرهسازی :در دمای  2-8درجة سانتیگرراد و
دور از تابش مستقیم نور خورشید و یخ زدگی نگهداری شوده

معدنی که بهمنظور افظ و رزادسازی تدری ی و طوالنی مردت

بسته بندی :بطری های پالستیکی  1000دزی با ا رم 500

پادگنهای ویروسی در شرایط بدن پرنده به واکسن اضافه شده

میلیلیتره

استه

46

تجویز است

سازنده :محصول شرکت الپرووت فرانسهه

معرفی محصول
نای تجاری INMUGAL V.P. LASOTA

واکسن زنده و تخفیف ادت یافته علیه بیماری نیوکاس که

* در روا قطرة بینی یا چرم ،پس از ا کردن واکسن در مقدار کافی از

بهشک لیوفیلیزه عرضه میگردده

رص استری  ،یک قطره از محلول واکسن در بینی یا چرم چکانده میشوده
در این شرایط سر پرنده باید بهشکلی نگهداری شود که امکان جذص
محلول واکسن در مخاطات افزایش یابد
* در روا اس ری تنفسی ،پس از ا نمودن  1000دُز واکسن در 1-1/5
لیتر رص مقطر استری  ،با دستگاه اس ری و از فاصلة  60سانتیمتری
واکسیناسیون ان ام شود
* رص مصرفی و همهنین خطوط اام رص باید عاری از امالح سنگین،
کلر و مواد ضدعفونی کننده و شوینده باشد و بسته به شرایط محیطی 2-4
ساعت قب از واکسیناسیون به گله ترنگی داده شود
* بالفاصله پس از ا نمودن واکسن در رص ،ک رص ااوی واکسن را در
دسترس طیور قرار دهید

محتویات (شامل سویه های ویروسی مورد مصرف):

هرر دُز

واکسرن ارداق ارراوی  106 EID50ویرروس بیمرراری نیوکاسر رسررویة
السوتاه است.

کاربرد:

سنین ماکیان

* در هنگام ت ویز ،محلول واکسن با واکسن یا ترکیب دارویی دیگری
مخلوط نرود

یک دُز از واکسن بهازای هر یک از پرندگان

به روا رشامیدنی یا قطرة چرم یا بینی ت ویز میگردده در هنگام ت ویز
این واکسن توجه به موارد زیر الزامی است:
* ت ویز واکسن در پرندگان دچار اختالالت بالینی توصیه نمیگردد
* واکسیناسیون اولیه با این واکسن در کلیة گلهها به جز گلههای
تخمگذار ،بعد از  21روزگی ان ام میشود
* ت ویز مکرر این واکسن در گلههای مادر و تخمگذار برای هر  3-4ماه
یکبار متداول است
* در ت ویز رشامیدنی واکسن مقدار رص مورد نیاز را میتوان بر اساس سن
گله بهشک زیر محاسبه کرد:
 10-14روزگی 10-15 :میلیلیتر بهازای هر پرنده
 3-8هفتگی 20-30 :میلیلیتر بهازای هر پرنده
سنین باالتر 40 :میلیلیتر بهازای هر پرندهه

47

بدون چربی برای تثبیت ویروس به نسبت  2-3گرم در لیتر میتوان
استفاده کرد

ای اد ایمنی فعال و کاررمد علیره بیمراری نیوکاسر در تمرامی

روش و مقدار تجویز:

* در روا رشامیدنی برای افزایش کیفیت واکسیناسیون ،از شیر خرک

* بهترین زمان مصر واکسن صبح زود است
* ویالهای خالی یا مصر نردة واکسن باید تحت ارارت سوزانده شده یا
پس از ضدعفونی با ترکیبات مناسب ،معدوم گردنده

زمان مصرف :در تمامی طرول دورة پررورا ماکیران اهلری و
ت اری امکان پذیر است ولی در  3هفتة ابتدایی عمر پرنردگان
با ااتیاط مصر شوده
نگهداری و ذخیرهسازی :در دمای  2-8درجة سانتیگراد و
دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شوده
بسته بندی :جعبههایی ااوی  10ویال  1000دُزی
سازنده :محصول شرکت  Ovejeroاس انیا

