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روش های واکسیناسیون

برای انجام واکسیناسیون ،بعضی از واکسن هنا اا ینی تنوان بن

یستییما ب ببن وااد ییکننب و اوشهایی ک ااگانیسم زنبد اا

اوش های یختلفی توصی نمود ،اینا ازااینا ،نتیجن ی حاصن از

دا سطح یخاطا قراا ییدهنبن از گرود اون ،ییتوان اوشهای

اوش های یختلف یکسنان نخواهنب بنودن بننابرای بنا تو ن بن

تااییی (دا عضل ی سین  ،دا عضل ی پا ،زیر لب پن گنردن

شرایط یااع  ،انتخاب یناسبتری اوش ییتوانب بهتری نتیج

و دم) ،تلییح داا

نینی ،تلینیح دا پنرددی بنان و تلینیح دا

اا دا پی داشت باشبن بنرای یانان نننان دادد شنبد اسن کن

این ی توزیکونهای پر اا نام برد و از گنرود دوم ،ینیتنوان بن

واکسیناسیون علی بیماای نیوکاس با استفادد از واکس هنای

اوشهای نشاییبنی ،قطردی چنمی ،بیننی و دهنانی ،اسنآری،

زنبد ،چنان چ ب اوش قطردی چنمی انجام شود بن دایاتن

نئروس  ،تروکردن ینیناا دا یحلنون واکسن و نغننت کنردن

داصب و ن هنا و زینانی کن بن اوش اسنآری و نشناییبنی

کلونک ب یحلون واکس اشااد نمودن از ه دیگری ،ییتنوان

استفادد شود ب ترتیب ب دایات و داصب گل ینتهی یی شودن

اوشهای واکسیناسیون اا ب دو گرود اوشهای انفرادی ،یانننب

ب دنبنان انتخناب اوش یناسنب بنرای شنرایطی اناا ،ا نرا

قطرد ی چنمی ،بیننی و دهنانی ،تاایینی ،تروکنردن ینیناا دا

صحیح نن اوش ،از اهمین بنی تنری برانواداا اسن ن عنبم

یحلون واکس و اوشهای گروهی ،یا نشاییبنی ،تلینیح بن

انتخاب یک اوش یناسب واکسیناسنیون و عنبم ا نرا داسن

تخمیرغ نی داا ،اسآری و نئروس تیسیمبنبی کنردن عواین

اوش انتخاب شبد ،دو دزی بسیاا یهم ناکاا نیبی واکسن هنا،

یتعبدی دای هستنب تنا ینک اوش واکسیناسنیون اا بتنوان،

علیاغم واکسیناسیونهای یکرانبن

بننرای یننک بیمنناای ینننخک و دا یننک زیننان انناا ،اوش

اوش های واکسیناسیون اا یی توان از هنا یتفناوتی تیسنیم

یناسبتری نسنب بن سنایر اوشهنا ،یعرتنی نمنودن طبیعتنا،

بنبی نمودن

کاانیبی بی تر اوش ینواد نرنر دا ایجناد ایمننی و یطمن

یاال ،اوشهایی ک ااگانیسم زنبد یا غیرتعان شبدی واکسن اا

بودن نن ،از نرر ب اطر نیانباات سالی پرننبد ،ینیبایسن
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یهنمتنری عواین ینندرر دا انتخناب ینک اوش واکسیناسننیون

ااد کاا سودینب ،ب دکترهای وان و کمتجرب توصی ینیشنود

باشنب ،ایا یتأسنفان گناهی هاینن ی تمنام شنبدی ینک اوش،

ک تا پی

ا نرای

یدررتری عای دا انتخاب یا حذف نن ب حساب یینیبن ننچن

اوش واکسیناسیون توصی شبد ،توسط پرسن یربوطن  ،حتمنا

دا ای بی یطلوب ب نرر ییاسب ایجاد تعادن بنی سن عاین

اود شخصا دا ساز حضوا پینبا نمنودد و بنر یراحن یختلنف

توق اس ن دا ینواد واکسن هنای زننبد ،کاانینبی ینک اوش

واکسیناسیون ب دق نراا کننبن تنها دا ای صوا اس ک

از هنر

ب تبایج ب نیاط ضنعف و اطاهنای یحتملنی کن دا یراحن

واکسیناسیون دا ایجاد ایمنی کاتی و قاب اعتماد ،بنی

از کسب اطمینان کای و قطعنی از صنح

عای دیگری ،از تمای  1ااگانیسم یو ود دا واکسن بن بناتتی

یختلف ا رای واکسیناسیون ب هر اوشی ،اوی ینیدهننب پنی

ااا ،تأریر ییپذیردن گاهی همی عای یو ب عبم اطمیننان

اواهنب برد و طبیعتا ،دا اتع ننها اواهنب کوشیبن وام یمکن
وقوع یکرا دا یکرا ای اطاها ،نتایج واکسیناسنیون اا از

از سالیتی نن اوش نیا ینی شنودن بنرای یانان ،دا ینواد ینک

اس

بیماای تنفسی یاننب برونننی عفنونی ،ینا بیمناای نیوکاسن ،

ننچ ن یننواد انترنناا اینننان اس ن  ،دوا نمایننب و عل ن چنننی

اوشی بی تری کاانیبی اا دا ایجناد ایمننی دااد ،کن بتواننب

اویبادی نیا برای انها نایکنوف باقی بمانبن

ویروس زنبد ی یو ود دا واکس اا یسنتییما بنراوی باتن ینا
سنلونهننای هننبف ،کن ویننروس بن ننهننا تماین دااد ،یعنننی
یخاطا دستگاد تنفس قراا دهب ،یاال اوش اسنآری ،دا عنی
حان ،ب دزی تکایر ویروس دا سلونهای بات هبف ،بسنت بن
یاهی

و حب نن ،یی توان عوااض رانوی ی ناشی از ای تکایر

اا هم ب دنبان ای اوش انتراا داش ن چنی ترنینبی نستان ی
سالیتی اوش واکسیناسیون اا تعریف ییکنبن
برقراای تعادن بی ای دو و  ،یاال انتخاب واکسنی ک حب
کم تری داشت و عوااض کنمتنری نینا ایجناد کننب ،ینا کنتنرن
عوااض احتمازی از طرق یختلف ،یاال پی گیری دااوینی و دا
نررداشت عوای گوناگونی ک دا ای انتخاب یی توانننب نین
داشت باشنب ،یاننب شرایط ساز و یبیری

نن ،کیفی

و ن

و و ود عوای بیماای زای قاب انتینان از یناداان و هنمچننی
تصنن  ،مزم اسنن تننا ایکننان اسننتفادد از براننی اوشهننای
واکسیناسیون اا تراهم کنبن دا انتهای ای گفتاا ،ب عنوان یک

. Tropism
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همان طوا ک دا ابتبا شرح دادد شب ،اوشهای واکسیناسیون اا

دا برنای ی واکسیناسیون یااع  ،ااتالن ایجاد کنبن

یننیتننوان ،ب ن دو دسننت ی انفننرادی و گروهننی تیسننیم نمننودن

داکناا ای نیاط ضعف ،و ود یحاس قاب تو

اوشهای گروهی ،یاننب اوشهای نشاییبنی و اسآری ،دا کنناا

انفرادی واکسیناسیون ،باعث یی شود ک دا بسنیاای از یواقنع،

نیاط ضعفی ک برای ننها بر شمردد شب ،ای یای اا داشنتنب

صرفنرر نمودن از چننی اوشهنایی ،بن هنیج و ن تصنمیم

کننمتننری بن گلن وااد یننیکردنننبن

صحیحی نباشبن برای یاان ،واکسیناسیون با اوش های انفرادی،

کن دا حننی ا ننرا ،تننن

دا اوشهنای

بااگتری نیط ضعفی اا ک ییتوان ،بنرای واکسیناسنیون بن

ب دزی ننک باعث ییشود تنک تنک اتنراد گلن دوز یحاسنب

اوشهای انفرادی ،یانننب اوش قطنرد ننام بنرد ،زناوم برقنراای

شبدی واکس اا ب دق دایاتن کنننب ،ایمننی بهتنری ایجناد

شننرایط انناا دا سنناز  ،هن دا ااتینناا گننرتت تننک تننک

یینانگی عیناا پنادت دا

و ها و انجام واکسیناسنیون بنر اوی ننهنا ینیباشنبن این

ییکنبن تأریر ای عای اا دا اتناای
گل و کاه

پراکننبگی نن ،دا ییایسن بنا اوشهنای گروهنی

یس ل  ،م رم ب گل اسنترس وااد ینیکننبن بن عنالود ،انجنام

یا نشاییبنی ،کن دایاتن واکسن بن انود و ن واگنذاا

انفرادی واکسیناسیون بر اوی و ها ،دا صواتیک با استفادد

ییشود ،ییتوان یناهبد نمودن ب عنالود ،دا اوشهنایی کن بنا

از واکسیناتوا صوا پذیرد ،یحبودی های ااا انود اا داادن

چکانبن قطرد دا چنم اعمان ینیشنونب ،قنراا دادن ااگانیسنم

زاوم صرف هاین ی بی تر برای واکسیناسیون و پذیرش حضوا

زنبد ،دا یجاوا کانون زمفناوی بسنیاا یهمنی کن دا اطنراف

گرود واکسیناتوا دا یااع  ،ک ییتوانب دا صوا عنبم اعاین

چنم و ود دااد ،یعنی غنبد هناادای  ،تحرینک یوضنعی این

اصون صحیح قرنطین و بهباش  ،سنالی گلن اا بن یخناطرد

کانون اا باعث شبد و یو ب پاسن قنویتنری دا نن ،بن وینهد

انبازد ،از نن مل انبن داعی حان ،ا نرا اوشهنای انفنرادی،

توزیب پادت های یوضعی ( )IgAییگرددن دا عی حان ،بخننی

یستلام صرف زیان بی تری بنرای واکسیناسنیون اسن ن این

از یحلون واکس  ،ب دنبان پلک زدن و  ،از طرین

یس ل دا یاااع بااگ ،با گرودهای کوچک واکسیناتوا ،ییتوانب

اشک وااد بینی شبد و بلعیبد ییشنودن این یسن ل  ،دا ینواد

یو ب عبم دایات واکس توسط تمایی ساز هنا ،دا ینک اوز

واکس های یربوط بن بیمناایهنای تنفسنی ،یو نب تحرینک

ب اصوا (اوز تعیی شبد برای اعمان واکسیناسنیون) شنبد و

یستییم بات های تنفسی ،توسط ااگانیسم زنبد ی واکس شبد
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یجنرای

و ایمنی کاانینبتری ایجناد ینیکننبن ترنیننب ااینر ،بن دنبنان

قطرد از یحلون واکس  ،حاوی یک دوز کای اواهب بودن
و

چکانبن قطرد دا سوااخ بینی و سیف دهان نیا اتفاق ینیاتتنبن

پس از چکانبن قطرد دا چنم ،مزم اس ب

یایب بر یوااد گفت شنبد ،نیناز واکسیناسنیون قطنردای اعنم از

شود تا پلک زدد و قطرد ناپبیب شودن دا غیر ای صنوا  ،هنگنام

چنمی ،بینی یا دهانی ،ب حجم کمتر نب ،ایکان تراهم نمنودن

اها کردن و  ،قطرد از چنم بینرون اواهنب اتتنادن طبیعتنا،

نب با کیفی یناسب واکسیناسیون اا بی تر تنراهم ینیکننبن

برای نتیج بخ

بودن واکسیناسیون ،دایات یک دوز کای از

ای یس ل  ،دا کناا باز کردن نوبتی ویانهنای واکسن  ،یو نب

نن توسط هر و

یی شود نسیب ناشی از قرااگرتت ااگانیسم زنبدی واکسن  ،دا

قطرد اا ب طوا کای دایات نکنب ،دا حییی  ،از دایاتن ینک

شرایط اروج از حاز زیوتیلیاد ،دا ییایس با اوش نشناییبنی،

دوز کای واکس یحروم گردیبد اس ن همچنی  ،بایستی دقن

ک ب حجم قاب تو هی نب نیاز بودد و دا عنی حنان تمنایی

شود تا هیجیک از و ها ببون دایات واکس اها ننونبن

ضروای اس و دا صواتیک

ترص دادد

و ای یک

ویانهای واکس  ،با هم باز ییشونب و یمک اس یب زینادی
دا شننرایط نایناسننب قننراا گیرنننب ،بنن حننباق اننود برسننبن
ببی ترتیب ،برای بهردینب شبن از چنی یای هنایی و یصنون
یانبن از نیاط ضعف ای اوش ،تبابیر ااصی مزم اس ن
برای انجام واکسیناسیون ب ای اوش ،ییبایس ییاان یناسب

همان طوا ک اشااد شب ،برای ا را یطلوب چنی اوشنی و بن

واکسنن بننرای هننر سنناز بننا یینناان یناسننب نب یناسننب

ینروا کاست از تن های وااد شبد ب گل و اطمینان بی تنر

واکسیناسیون یخلوط گردد ،ب گون ای ک هر قطرد ،حاوی یک

از دایات

یک نواا و یدرر واکس  ،توسط تمنایی اتنراد گلن ،

دوز کای از واکس باشب وسآس دا یک چنم یا بینی یا دهنان

یی بایس

تبابیری داقازب یک دستواازعم ینخک ،یتناسنب

هننر و ن  ،یننک قطننرد از یحلننون واکس ن چکانننبد شننودن از

با شرایط هر یااع  ،اتخاذ گردد ،ایا دا عی حان ،کلیا کنم و

نن ائیک قطرد چکان های تعلی یو نود بنرای واکسیناسنیون

بی

ینترکی نیا و ود دااد ،ک ب دزی اهمین تنوقازعنادد و

طیوا قادانب هر ،یک ییلیزیتر یحلنون اا بن حنبود  40قطنرد

بننی تننو هی یکننرای کن دا اصننوا اعاین ننهننا یننناهبد

تیسیم کننب ،مزم اس

تا هن

اقین نمنودن هنر هنااا دوز

واکس  ،از  25ییلیزیتر نب ییطر ،اسنتفادد گنرددن بهتنر اسن
قب از شروع ،قطرد چکانها اا نزیای

کرد ،تا دقیینا یننخک

ییشود ،مزم ب توضیحانبن
دا یواادی کن بنرای ا نرا این اوش از واکسنیناتوا اسنتفادد
یی شود ،اکیبا مزم اس

تا تمایی اصنون و یراحن قرنطینن و

شود ک یک ییلیزیتر یحلون اا ب چنب قطرد تیسیم ییکنننبن

ضبعفونی ،دا هنگام واود ب یااع برای واکسیناتواها بن دقن

سآس عبد  1000اا ،ک یعرف هااا دوز واکس ینیباشنب ،بن

اعمان شودن شستننوی کاین دا حمنام و اسنتفادد از زبناس و

تعباد قطنرد هنا تیسنیم نمنود تنا حجنم نب ینواد نیناز ،بنرای

وسای واکسیناسیون یربوط ب یااع  ،از ببیهی تری ای اصون

اقی سازی  1000دوز واکس  ،تعیی گرددن بنبی ترتینب ،هنر

هستنبن

5

پننی

از شننروع عملیننا ا رایننی ،چنن دا یننواادیکنن از

واکسیناتواهای حرت ای و چ دا یواقعیک از کااگران با تجرب
و یاهر برای ای ینروا استفادد ییشود ،مزم اس یختصری از
اهمی

ا را صحیح واکسیناسنیون و هنبتی کن از نن انترناا

ی و یحفوظ از نوا و تنها ب ییباا یواد نیناز بنرای هنر سناز ،
ازینبع اصلی ب اتاق سرویس نن ینتی گرددن
برای شروع عملیا دا ساز  ،ه
کردن تن

سهوز کاا و پرهیا از وااد

زیاد ب گلن  ،کنااگر سناز بنا اسنتفادد از تعنبادی

یی اود و اطراتی ک دا هریرحل و ود داانب و ینیتوانننب بنر

کمک ،ب هبای گل ب یک سم سناز اقنبام ینیکننبن اگنر

نتیج ی واکسیناسیون تأریر بگذاانب و پس از نن ،وظنایفی کن

تجمع گل ب طوا طبیعی دایک سم ساز بی تر اس  ،بهتنر

هر یک از عوای دا طون ا را ب عهبد اواهننب داشن  ،بنرای

نن اس ک همان سم برای هبای یابیی گل انتخناب شنودن

ا را کننبگان توضیح دادد شودن

ضم اانبن گل ب سم یواد نرر ،مزم اس از ایجاد سروصبا

یعموم ،یحلی ک اتاق سرویس ساز نایینبد ینیشنود ،هن

و حرکا بیینواد و اسنترس زا انودداای نمنودد و از تعیینب

استیراا اوزی ی گرود و وسای واکسیناسنیون ،بن همنراد یینباا

و هایی ک ب تعباد یحبود ب سم یخازف تراا ینیکنننب

واکس یربوط ب هر ساز  ،دا نرر گرتتن ینی شنودن ینادنوای

پرهیا شودن از ای تعباد ،برای اود پنس از ینبتی بن سنم

دا یحفر ی دا پوشیبدی حاوی

یح تجمع گل باز یی گردننب و ینابیی ااینیتنوان دا ترصن

یی شود ک واکس ییبایس
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یناسب ب سم یواد نرر هبای نمودن عمویا ،بسنت بن سن

نمودن نن ،از تن هنای واادد کاسنت گنرددن ینوزتی ویتنایی ،

گل  ،تضایی حبود یک سوم تا یک چهاام ساز برای تجمع ک

ب عنوان یفیبتری انوش طعنمکنننبد ،بنرای اسنتفادد دا نب،

گل  ،دا زیان انتراا برای واکسیناسیون ،دانرر گرتت ییشنودن

توصی ییشودن و ود ویتنایی هنایی از قبین ویتنایی  ،Cکن

و ن هنا

اررا ضباسترس داانب ،ییتواننب تنأریر یضناعف داشنت باشنبن

مزم اس  ،تضای یحبودد ی انتراا داحبی باشب ک

ب ااحتی قادا ب حرک و تغذی باشنب و دا عی حان ،ب ااحتی

همچنی ییتوان از ینالس ،بنا دا نرنر گنرتت سنایر شنرایط،

نیا بتوان ننها اا ب سم یح استیراا واکسیناتواها دا ساز ،

ب ییاان دودا هااا دا نب اوااکی استفادد نمنودن بنرای انوش

نمنودن دا بسنیاای از

طعم نمودن دان ،از یواد یتعبدی یا نعننا اننک ینیتنوان

ساز ها ،با نصب ییل هایی شبی ب چوب پردد دا سیف سناز ،

بهرد گرت ن استفادد از اوش طعمکننبدهایی ،ک تنأریرا ضنب

دا حب تاص یحبوددی انتراا با بیی ی ساز  ،شنرایطی تنراهم

ویروسی دا نن ها ننان دادد شبد اس یاننب برای ترنواددهای

یعنی یحنبودد ی واکسیناسنیون هنبای

گردیبد اس

ک بتوان از پردد های نایلونی بنرای یجناا نمنودن

گیاهی ،دا هنگام واکسیناسیون بنا واکسن هنای زننبد توصنی

یحبودد ی انتراا استفادد نمودن هنمچننی ینیتنوان ،نوااهنای

نمیشودن همچنی یی توان ،بست ب شرایط ساز  ،از اویاج دان

نایلونی ای ب عرض تیریبی یکیتنر و ینا گنونیهنای ننوی کن

با یالس و یا با دوغ ب ینروا اوشطعنم نمنودن دان اسنتفادد

ازعرض ب هم دوات شبدانب اا ،ب عنوان پنرددی حاین  ،بنرای

کردن دا هر حان ،هر تمهیبی ک بتوانب گل اا دا زینان انترناا

ای ینروا ب کاا بردن ای پرددها از دو طرف ،با نصب شنبن بن

سننرگرم نگنناد دااد ،بننرای کاسننت از تننن هننای واادد ،یفیننب

دیوااهای طوزی ساز  ،با ایجاد دیواای عرضی ب ااتفاع تیریبنی

ب نرریی اسبن ایروزد تأریر برای ترنواددها بر اتناای

یک یتر ،یحبوددی یواد نرر اا از بیی ی ساز یجاا ییکنننبن

سیستم ایمنی دا پاس دهی نن بن واکسن هنا شنناات شنبد

اازی سناز تنا

اس ن از این ینواد ینی تنوان بن دااوهنایی یانننب زنواییاون و

زدد شبد و اوی نن ییباای از پوشان کف ساز ایخت یا گاهی

ترکیباتی یاننب مکتوز اشااد نمنودن دا ینواد اننواع این ینواد و

وزن گذاشت یی شود تا از تراا و ن هنا از زینر نن لنوگیری

یطازعاتی ک دابااد ی تأریر ننها بر قسم های یختلف سیستم

شودن دا یحن تجمنع گلن  ،دا یحنبودد ی انترناا ،مزم اسن

دتاعی پرنبد ینتنر گردینبد ،دا تصن اون کتناب و دا یبحنث

تعبادی داناوای و نب اوای ،بست ب سرع واکسیناسیون و

تیوی کننبد های سیستم دتاعی ببن ،ب تفصی صنحب شنبد

یب زیانی ک برای نن پی بینی ینیشنود ،اضنات بنر ننچن

اس ن ایروزد ،استفادد از ای یواد اا بایستی ضرواتی انکااناپذیر

و ود دااد ،گذاشت شودن ببی ترتیب ،داینب واکسیناسنیون،

ب حساب نوادن

زب ی پایینی پردد پس از نصب ،ب سم بخ

ک گاد یمک اس چنب ساع ب طون انجایب ،دسترسی گل ب
دان و نب ،با تن

کناانیی

بننرای اسننتیراا واکسننیناتواها دا سنناز و انجننام عمنن

کم تری ییسر اواهب شنبن هنمچننی بهتنر

واکسیناسیون ،مزم اس یحبوددی دیگنری بن ننام یحنبوددی

اس  ،از یواد اوش طعمکنننبد و یننهی ،دادان ونب یو نود،

واکسیناسیون ،دا یجاوا یحن انترناا گلن  ،توسنط پنرددای

استفادد شود تا بر اغب گل ب دان و نب اتناودد و بنا سنرگرم

یناب نن چ گفت شب ،از یابیی ساز یجاا گنرددن این یحن ،
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بهتر اس

ب ینروا سهوز

تردد واکسیناتواها ب اتاق سرویس،

تاصل ی بی دتعا یرا ع ب نن و تا زیان اازی شنبن ،داون

ک برای پرکردن شین هنای قطنرد چکنان از یحلنون واکسن

یحفر ی سرپوشیبد و دا یجاوا ی  ،نگ داشت شودن از این

صوا یی گیرد ،دا یجناوا واودی نن دا نرنر گرتتن شنودن

پس ،ییتوان قطردچکان هنای یخصنوا اا پنر کنردد و هن

ببی ترتیب ،یحبودد ی واکسیناسنیون ،از ینک طنرف بنا دینواا

شروع واکسیناسیون ب ساز یرا ع نمودن یکی از انواع قطنرد

طوزی ساز  ،از یک طرف با یحبوددی انتراا ،از ینک طنرف بنا

چکان ،ک یوااد استفاددی بنی تنری دااد ،وسنیل ی سناددای

یحوط ی اازی سناز و از ینکطنرف بنا دینواا و واودی اتناق

اس

سرویس ساز  ،یجناوا اسن ن پنس از شنک گینری یحنبوددی

یی شودن یکی یخان نن اس  ،ک بعضا از شینن هنای کوچنک

واکسیناسیون ،بهتر اس ب واکسیناتواها ا نازد دادد شنود ،بن

واکس  ،پس از ننک ب دق شسنت و دا نب ییطنر وشنانبد

هر شکلی ک احساس ااحتی بی تری نمودد و بهتر ینیتوانننب

شبنب ،انتخاب ییشودن بهتر اس یخان قطنرد چکنان ،تنا حنب

کاا کننب ،دا یح یستیر شونبن یح استیراا واکسیناتواها دا

یمک کوچک بودد تا ب سرع تخلی گنردد و بنبی طرین از

یحبودد ی واکسیناسیون ،بهتر اس ب گون ای انتخاب شود کن

قرااگرتت واکس نیادد ،ب یب طومنی ،دا هوای گرم ساز و

پن

اینان ب سم

ک از ترکیب س قسم یجاا دا هنگام اسنتفادد سناات

یحبودد ی اازی ساز قراا گیردن پنس از

دا دس هنای واکسنیناتوا پرهینا شنودن نا بعنبی ،داپنوش

نن ک ساز از هر ه نیادد گردیب ،مزم اس نسنب بن بناز

پالستیکی شین هاس  ،ک ب همنراد ننهنا یراحن ضنبعفونی

نمودن شین های واکس  ،ب تبایج و یتناسب با ظرتی سناز

کردن از طری

و تعباد واکسیناتواها ،اقبام شودن بنابرای  ،تنر یح دااد همن ی

یخصوا قطرد چکنان اسن  ،کن انود از ینک سنوزن و ینک

واکس یواد نیاز ساز  ،دا صوا ایکان ،دا یک زیان ،اقین و

دستگیرد ی کائوچویی یا تلای تننکی شنبد اسن ن سنوزن دا

نیادد ی یصرف ننود و ای عم ب تناوب و ب ترتیبنی صنوا

ییان ای دستگیرد قراا داشنت  ،ینک انتهنای نن تینا و انتهنای

پذیرد ک واکس یو ود دا هر شین پس از باز و اقی شنبن،

دیگر نن بریبد شبد ،یی باشبن سوزن یخصوا قطنرد چکنان اا

از بناز

ییتوان از دااواان های دایآاشکی تهی نمودن پس از پرنمنودن

نمننودن داب شین ن ی واکس ن  ،ییننباای از حجننم نب ییطننر

شین ی یخان قطرد چکان و گذاشت داپنوش پالسنتیکی نن،

ااتصنناا دادد شننبد ب ن نن اا بننا سننرنه وااد شین ن نمننودد

سوزن قطرد چکان از سم انتهنای تینا از داپنوش پالسنتیکی

ب اوبی یخلوط یینماینبن پنس از نن ،داب شینن بناز و کن

عبوا دادد شبد ،وااد یحلون واکس ییگرددن بنبی ترتینب ،بنا

یحتوای نن ،با ک حجم نب ییطر یربوط ب نن ،اقی ییشودن

قراا دادن انگن شص بر انتهای شین و دو انگنن نننان و

حباکار ظرف یب یک ساع

بن یصنرف برسنبن پنی

ای عم دا شین ای با حجم یناسب ،کن قنبال پناک و دا نب
ییطر وشانبد شبد اس  ،انجام ییپذیردن ببی ترتیب ،یخاننی
از واکسنن اقینن شننبد و نینناددی یصننرف ،بننرای تیسننیم دا
شین های قطرد چکان ب و ود اواهب نیب ،کن مزم اسن  ،دا
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وشانبن اا طی یینمایب و نا سنوم ،سنوزن

و ها وااد یی کنب ،این عااضن یمکن اسن  ،از تراواننی و

ییانی بر دوزب ی دستگیرد ی سوزن ،با اننبکی تنناا ینیتنوان،
پس از وااون کردن قطرد چکان ،قطرا واکس اا اااج نمودن

شب بی تری براواداا باشبن دا چنی یواادی نیا بنا تنأیی

واکسیناتواها ،پس از پر کردن قطرد چکانهای اود ،وااد ساز

اکسننیهن کنناتی ،اسننتراح و دایات ن ویتننایی ت ازکتروزی ن ،

شننبد و دا یحننبوددی واکسیناسننیون ،دا ننای اننود یسننتیر

وضعی

یی گردننبن دا این یرحلن  ،کنااگر سناز ینیبایسن پنرددی

ب طرق یختلنف ینی توانننب گرتتن و واکسنین شنونبن کنااگر

حبتاص یحبودد ی انتراا و ها با یحبودد ی واکسیناسیون

یی توانب با استفادد از سبب یا عب و یا حتی با دس  ،بست بن

اا کناازدد ،تعبادی از ننها اا ب یحبودد ی واکسیناسیون اانبد

س و اننبازد ی و ن  ،نسنب بن گنرتت ننهنا اقنبام کننبن

و یجننبدا پننردد اا بآوشننانبن تننراکم و نن دا یحننبوددی

هم چنی  ،واکسیناتواها یی تواننب ب طرق یختلنف و ن اا از

از یحبودد ی انتراا و ب انبازدای باشب،

کااگر تحوی گرتت واکسین نماینبن یعموم بست ب سن  ،هنر

واکسیناسیون بایب بی
ک ضم یمانع

از حرک

نزادانن و تنراا و ن هنا ،یو نب

و ها ب سرع ب حاز عادی بازییگرددن و ها

باا تعباد یتغیری و

توسط کااگر گرتت شبد و داون عب

نسیب دیبگی و افگی ننها نیا نگردد ،تا ببی ترتیب ،ب ااحتی

یا سببی ک بر اوی پای واکسنیناتوا ،دا حازن ننسنت  ،قنراا

توسط کااگر ساز گرتت و دا ااتیناا واکسنیناتواها قنراا دادد

دادد شبد اس تخلی ییشود و واکسیناتوا بن سنرع ننهنا اا

شننونبن دا یننواادیک ن س ن

و ن هننا کننم بننودد و انننبازدی

کوچکتری داانب ،ب دزی نسیبپذیری بی تر ننهنا از تنراکم،
بهتر اس

ب دتعا  ،و ن هنای ینتین شنبد بن یحنبوددی

واکسیناسیون ،ک از تراکم بامیی براواداا اس  ،توسط کنااگر

برداشت و واکسین ییکنبن برای از واکسنیناتواهای بنا تجربن
ییتواننب ،دا یب یکساع  ،هااا تا هااا و پانصب قطع

و

اا واکسننین کننننبن اگننر چن  ،سننرع  ،بن دزین کنناه

یننب

واکسیناسیون ،دا ای اود اهمی دااد ،وزنی ینیبایسن بن

دس کنی شونب ،تا و هایی ک احیانا دا زیر دسن وپنای

ییوز ی دق

دیگران گیر اتتادد انب ،قادا شونب سنر انود اا بنام نگن داشنت

همانطوای ک قبال اشااد شب ،پس از هر باا چکاننبن قطنرد دا

تنفس کننبن چنانچ

و ها دا حی ا رای واکسیناسیون با

چنم ،ییبایس

و صح

واکسیناسیون ،بی تر اهمی دادد شودن

ترصن مزم بنرای پلنک زدن بن

و ن دادد

تیر اکسیهن یوا ن شنونب و پنس از اتمنام نن نینا از تهوین ی

شود ،تا قطرد ی واکس ناپبیب گرددن پس از نن ییتوان و ن

کاانیبی براواداا نباشنب ،عااض ای بن شنک زینی گینری دا

اا اها نمودن ب دزی یکان استیراا واکسیناتواها ،ننها ب ااحتنی

ننها اتفاق ییاتتبن یمک اس ااباد ای وضعی دا گلن  ،بنا

یی تواننب پس از واکسین نمودن ،و ن اا دا پنن سنر و دا

تلجیهایی ک ب دمی دیگر یاننب کمبود کلسیم یا ایبنوتالوی

یحوط ی اازی ساز  ،ننسوی پردد ،اها کننبن ببی ترتینب ،بنا

اتفاق یی اتتب اشتباد شودن چنانچ این
هوادهی شونب ،ای عااض ب سرع

و ن هنا بن داسنتی

ب

ریان اتتادن واکسیناسیون ،ب تبایج از معی

یسنتیر دا

یرتفنع اواهنب گردینبن دا

یحبوددی انتراا کاست و بر تعباد و های یحبوددی انازی

یواقعی ک واکسیناسیون ب اوش قطنرد ی چننمی و تاایینی،

ساز اتناودد ینی شنودن این عمن  ،تنا واکسیناسنیون تمنایی

توایا انجام یی شود ،ب دزی اسنترس یضناعفی کن تااین بن

و ها و اازی شبن یحبوددی انتراا ،ادای یییابنبن پنس از
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اتمام کاا ،پرددهای حای برچیبد و برای استفادد دا نوبن هنای

اس ن واکسیناسیون علی مانگوتراک ی دا نیمچن هنای تخنم

بعبی ،دا یحلی یناسب نگ داای ییشونبن ای پرددها ،از مل

گذاا و یادا ،داصواتی ک زاوم انجام نن اربا شبد باشنب ،ینی

وسای ساز یحسوب ینی شنونب ،کن دا صنوا عنبم ایکنان

بایس ب اوش قطردی چنمی انجام شودن واکسیناسیون علین

تعویض ننها با پرددهای نو ،برای استفادد دا دوادهنای بعنبی،

یایکوپالسما سینوی نیا مزم اسن

ییبایسن بنی دو دواد ،بن دقن گننبزدایی شنونبن بن دزین

ا را گرددن

بن اوش قطنردی چننمی

دشواای کاا واکسیناسیون ،دا یحیطی گرم و احیاننا بنا هنوایی
سنگی  ،مزم اس تا حنب ایکنان شنرایط یناسنبی بنرای اتنع
استگی و تجبیب قوای پرسن ینغون ب ای کاا تنراهم نمنودن
ایکان ترتینب دادن چننب نوبن پنذیرایی سنادد دا زینانهنای
یناسب ،برای کاست از استگی و اتاودن بنر دقن و عالقن ی
پرسننن و دا نتیجنن دسنن یننابی یطلننوبتننر بنن اهننباف
واکسیناسیون ،بایسنتی نبی گرتتن شنودن بن دزین دقن

یحبودد اازی

اتاق سرویس

و

یکنوااتی ای ک واکسیناسیون بن اوش قطنردی چننمی ،دا
واکسین نمودن تمایی معین گلن داااسن  ،دا یینان اننواع
اوش های یصنرف واکسن زننبد ،از یندررتری ننهنا بن شنماا

یحبودد

ییاودن
یمک اس نوب اون واکسیناسیون برای بیماای نیوکاسن
و بیمنناای بننواسعفننونی از این طرین انجننام شننودن دا یننواد
بروننی عفونی نیا برای دایات اوزی نوب واکس  ،دا صوا

یح استیراا واکسیناتواها

واکسیناسیون

و ود شرایطی کن واکسیناسنیون بن اوش اسنآری اا ینتفنی
نماینب ،اوش قطرد ی چنمی دا زیان یناسب بهتری

ایگای
یحبودد انتراا
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واکسیناسیون ب ای اوش ،تنها طری اسنتفادد ازواکسن هنای

دیرتر انجام شود ،نتایج بهتنری داادن این اینر از ینک سنو ،بن
و

وااد ییکنب یربوط ییباشنب

کنت ب حساب ینی نینب ،اینا واکسن هنای زننبدی یعمنوزی و

نسیب کمتری ک تاای ب

واکس های کمآلکس ایمنی اا نیا ییتوان از ای طری بن کناا

و از سوی دیگر ،ب دایات و ابیا دوز تعیی شبدی واکسن دا

بردن یحاسنی ک واکسیناسنیون بن اوش تاایینی دا بنر دااد،

ببن و

یرتبط اسن ن دا و ن هنای ایلنی کوچنک ،اوم

بخنی یربوط ب یاایای واکس های کنت اس  ،کن دا یجلنب

یمک اس تاای دستی ،ب ویهد با وسای و سوزنی کن بنرای

بهاا پیک یهر و دا یبحث اصوصیا کلی واکس ها گفت شبد

ینجر شنود و رانینا

ای سنی یناسب نیستنب ،ب نسیب و

و برای ب اود اوش یربوط ییشودن این اوش واکسیناسنیون

ب عبم دایات

نیا ،یاننب بیی ی اوشهای انفرادی ،از نن ا ک شرایط دایات

ایجاد شبد دا پوس  ،بیانجایبن یح تاای  ،بست ب س و نوع

دقی دوز یحاسب شبد از واکس اا توسط تکتنک اتنراد گلن

پرواش ،ییتوانب یتغیر باشب ایا دا ینواد و ن هنای گوشنتی

تراهم ییکننب ،ایمنین قابن اطمیننانتنری دا پنی دااد ،اینا

توصی یی شود ،دا تمایی سنی  ،تاای ب طری زینر لنبی و

ب دزی زاوم برقراای شرایط ااا و یعموم استرسزا برای گل ،

دا زیننر پوسنن ت پننن ت گننردن انجننام شننودن تااینن عضننالنی

صرف هاین ی یربوط  ،اطرا احتمازی ناشی از اطای تااین

واکس های کنت  ،بست ب نوع ننتیژن و شک یاوا همنراد نن،

و حضوا بیضابط ی واکسیناتوا دا یااع و زیان بی تری کن

یمک اس

باقییانبد ی واکس دا عضال  ،بنرای ینک دوادی

بننرای انجننام نن مزم یننیباشننب ،بعضننا از سننوی براننی از

طومنی اا یو ب گردد ()82ن برای تاای زیر لنبی ،دا ینواد

پرواشدهنبگان گلن هنای گوشنتی بنا اقبنان کنمتنری یوا ن
یی شودن عمویا ،دا سنینی تاای واکس توصی ینیگنردد کن
ا را یطم

نن دا شرایط یااع ایکانپنذیر بنودد و دا عنی

حان ،بتوان پس از گرتت

و

دوز کاتی و یا نن یحلنون واکسن از سنوااخ

و های کوچک ،توسط انگنتان اشااد و شص
ک

و

همان دستی

نگ داشت یی شود ،پوس پن گردن دا ابتبای نن

بام کنیبد شبد ،توسنط دسن

دیگنر ،سنوزن سنرنه از بنی

ب ینرنوا تااین  ،واکسن ینا

انگنننتان وااد زیننر لننب یننیگننردد و تااین انجننام یننیشننودن

واکس های دیگری نیا با سایر اوشهای انفرادی بن نن تلینیح

ببی ترتیب ،عبوا یایع واکسن دا زینر لنب ،توسنط انگننتان

نمنننودن دا یحنننبوددی سننننی ینخصنننی از دوادی پنننرواش
و های گوشتی ،هرچ واکسیناسیون ب اوش تاای دستی،

احساس شبد و دق

واکسیناسیون اتاای

ینی یابنبن داسننی

بامتر ،تاای اا ییتوان بنا سنهوز بنی تنری دا زینر پوسن
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قاعبد ی گردن ،پس از قبای بنام کننیبن پوسن این ناحین

از یهمتری ای یوااد هستنب

انجام دادن بایب دق شود ک یینباا مزم از یحلنون واکسن  ،دا

از نن ا ک واکس های کنت  ،تاقب ااگانیسم زنبدی قاب تکایر

زیر لب وااد گردیبد و باقی بمانبن با کمنی بنیدقتنی احتمنان

دا ببن و قاب انتناا ب یحیط هسنتنب ،ییناان پاسن ایمننی،

نسیب زدن ب باتن هنای اطنراف گنردن ،یانننب تیمنوس و دا

یتعاقب واکسیناسیون با ای واکس ها ،کایال ب یینباا دایاتن

صواتی ک زاوی ی واود سوزن اتاای
و ود داادن واود بی

یابب ،حتنی بن

مجمن

از اننبازد ی سنوزن ،بنا زاوین ی صنحیح،

یی توانب ینجر ب اروج نن از طرف دیگر پوس شنبد و تااین
دااااج از ببن انجام شودن وضعی توق ینجر ب انیس شنبن
پن

گردن و ها شبد و یا حتی ب تبایج ،زباس واکسیناتوا

اا نیا یرطوب ییکنب و بایستی ب دق یواد تو

قنراا گینردن

دا سانهای اایر ،تاای ب زیر پوس شنان ینواد تو ن قنراا
گرتت تا احتمان بروز راحا دا گردن و تیموس ،ک دا اوش
قبلی و ود دااد ،ینتفی شودن دق دا انجام اعمنان و تنبابیری،
ه گرتت

ک

و

توضیح دادد شب ،دا ای

برای انجام واکسیناسیون ب طری قطنرد
ا نیا توصنی ینیشنودن عنالود بنر نن

اعای برای یوااد دیگنر ،بنرای دسن ینابی بن ینک ایمنین
یکنواا و قاب قبون ،با کمتری عنوااض ننایطلوب ،سنودینب
اس ن استفادد از سرنههای اتویاتیک با سوزن استری شماادی
 18یا  ،19دااای طنوزی یتناسنب بنا سن و اننبازدی و ن و
یعموم بی  6-12ییلییتر ،تعویض سنوزنهنای کننب و تغیینر
شک دادد ،ک یعمنوم پنس از تااین هنر  500-1000قطعن
و

ضروای اس  ،اسانبن دیای واکس های کنت ب دینای

اتاق ،با قراادادن ننها ب یب یکساع قب از واکسیناسنیون
دا اااج از یخچان ،بن ینرنوا سنهوز عبنوا یحلنون واکسن
داداا سرنه و سوزن ،اطمینان از واود ییباا کناتی واکسن
ب یح صنحیح تااین  ،یطناب دسنتوا کاااانن ی سنازنبدی
واکس و ا تناب از واکسین ننبن احتمازی برای از و هنا،
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شبد از ننها ،توسط پرنبد ،وابست اس ن

علننیاغننم اینن کنن واکسیناسننیون بنن اینن اوش ،تننکتننک

و ود شرایطی ااا دا دواان نینی ،ایکان تاای واکس بن

تخمیرغهای نی داا اا شای شبد و از ییباا دقین واکسن

تخمیرغ اا دا ای دواان ب اوبی تراهم نمودد اس ن اشب تیریبا

بهردینب ینیسنازد و از این

هن این اوش اا بنا اوشهنای

واکسیناسیون انفرادی یناب ییکنب ،ایا از نن نائیکن تااین
ب عهبدی یاشی های پی

کای

نی ها دا دو اوز پی

از تفری  ،ب گون ای کن سنوااخ

نمودن پرددهای نینی برای ننها اطری دا پی نباشت باشنب

اتت بودد و تخمیرغهای ننی داا

و ضروا اروج تمایی تخمیرغهای و کنی از سنتر بنرای

ب طوا گروهنی واکسنین ینیشنونب ،اوش تنوق اا دا دسنت ی

استیراا دا هچر دا ای زیان ،شرایط یناسبی اا تراهم یینمایب

اوش های گروهی قراا یی دهنبن دا حییی  ،واکسیناسنیون بن

تا نی ها ،ببون تحمی تن های یضاعف ،واکسین شونبن

ای اوش ،یحاس هر دو دست اا ببون یعایب یربوط ب ننهنا

دا ابتبا تاای داا تخمیرغی ب شک دستی و با صرف وقن

دااا ییباشبن

زیاد ،برای تعباد یحبودی تخمیرغ ،انجام ییشنبن اینروزد هنم،

دوادی کوتنناد و کنناانیی غیرقابنن اعتمنناد ایمنننی یننادای دا

دا یوااد یطازع بر اوی تعباد یحبود تخمیرغ نی داا ،تاای

پی گیری از برای بیماایها و یاهین تنوق ازعنادد عفنونی و

داا تخمیرغ ب ای شیود انجام ییشنودن بنرای این ینرنوا،

واگیری بسیاا بامی برای دیگنر از عواین بیمناایزا ،ضنروا

ابتبا انتهای پهن تخنم ینرغ حناوی ننی  18اوزد ،دا اأس،

ایم سازی و های حسناس اا دا برابنر این بیمناایهنا ،دا

توسط وسیل ی یخصوصنی سنوااخ ینی گنرددن سنآس تااین ،

زودتننری زیننان یمک ن  ،ایجنناب یننینمایننب ،ب ن گون ن ای ک ن

توسط سوزن شماادی  23با طون  2/5سانتییتنر ،بن وسنیل ی

واکسیناسیون دااوزنی سناعا پنس از تفنری هنم دا پناادای

وااد نمودن تمایی طون سنوزن دا سنوااخ ایجناد شنبد ،انجنام

یوااد ،برای حصون یک نتیج ی اضای بخن  ،ینیتواننب دینر

ییشودن ببی ترتیب ،یحلون واکس دا زیر غننا کنف اتاقنک

باشبن این یسن ل  ،انگینادی اصنلی بنرای ابنباع اوشنی ننو دا

هوایی تخلی ییگرددن سوااخ ایجاد شبد اا ییتنوان بنا هرننوع

واکسیناسیون بودد اس ن ببیهی اس  ،داصواتیک بتوان پنی

چسبی یسبود نمودن ببیهی اس  ،ب ینروا اسنتفاددی تجناای
نیننی ،بنرای واکسنین نمنودن

ازاروج و ها از یحیط پاک و ای داا تخمینرغ ،ننهنا اا

از اوش واکسیناسیون داان

دا برابننر عوای ن بیمنناایزای یو ننود دا یحننیط ننناای ینناااع

شننماا زیننادی تخننمیننرغ ،تااین دسننتی ایکننانپننذیر نبننودد و

پرواش ،ایم نمود ،ییتوان نتایج بسیاا بهتری اا انتراا داش ن

یاشی نم یخصوا این کناا نیناز اسن ن بنا اسنتفادد از ینک
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سیستم تاای تخمیرغ ،1یک یاشی ینیتواننب بنا کمنک سن

شان ی بعبی ،برای تاای نیادد ییشودن بن طنوا هنمزینان بنا

کااگر 20-30 ،هنااا تخنمینرغ اا دا ینک سناع تلینیح کننب

هبای تخمیرغهای تاای شبد ب بخ

(137و)30نای دستگاد ،یک سیستم واکسین کننبدی اتویاتیک

تاای بعبی ،چرا ی گنبزدایی نغناز ینی شنودن این ترنیننب،

اسنن کنن از سنن بخنن

تنننکی شننبد اسنن ن بخنن

اون،

تخمیرغهای نی داا اا از انکوباتوا ینا سنتر دایاتن نمنودد و
ب طوا یرتب شبد ب سم تاای هبای ییکننبن بخن

دوم،

انتیان و پی

از انجام

شای واود یحلون باتر تمیاکننبد ،ب قسنم هنای یربنوط بن
تاای  ،یعنی سوااخکننبد ها و سوزن تاای  ،ه گنبزدایی از
ننها ییباشبن

تخمیرغها اا ابتبا سوااخ نمودد ،سآس تاای ییکننب و بخن

تخمیرغ هایی کن تااین شنبداننب و توسنط نیازن  ،بن بخن

سوم ،تخمیرغ های تاای شبد اا ب سنینیهنای هچنر ینتین

یخصننوا انتیننان اسننیبدانننب ،دا زیننر اأس وکیننومهننای

یینمایبن ای ترنینب دا طون انتیان طبیعی تخمیرغهنا از سنتر

انتیاندهنبد ،تجمع یییابنبن انتیاندهنبدها ،ب گون ای طراحنی

ب ن هچننر و عمویننا دا سنننی  17-19اوزگننی نینننی انجننام

شبدانب ک تخمیرغها اا از شان هنا برداشنت و بن نااینی داون

ییشودن دستگاد ،ب گون ای طراحی شبد اس ک بنا ینبنهنای

سببهای هچر تخلی نماینبن پس از ای ک تخمیرغها برداشت و

یتفاو سینی های هج تطبی نمودد بتوانب بی  36-150عنبد

از شان

دیگر دستگاد ،سنببهای انازی

تخم یرغ اا دا هر نوب تاای کنب و دا برابر شنرایط نایناسنب

هچری ،دا یح اود قراا دادد یی شونبن دا ای هنگام ،سببها،

نماینبن

نیاددی دایات تخمیرغهای واکسین شبد ینیباشننبن پنس از

اوزی یرحل ی کاا با دستگاد ،یعمنوم بنا چینبن تخنمینرغهنا

قراا گرتت تخمیرغ ها دا سینیهای هچری ،شنان هنای انازی

ب طوا دسنتی دا قسنم نیازن نغناز ینیگنرددن تخنمینرغهنا

ب طوا اتویاتیک از انتهنای چران ی انتینان انااج ینیشنونبن

ب وسیل ی ای نیاز  ،ب یح کنترن وضعی ننها ،دا زیر یح

سینیهای پرشبدی هچری ،برای اداین ی چران ی تااین  ،بنا

تاای  ،ینتی شبد و چرا ی تاای شنروع ینیشنودن دا این

سینیهای اازی تعویض شبد و کاا ادای یییابب ()241ن

یحیط هچری از نرر اطوب

زیان ،قسم

و سنایر شنرایط ،ییاوین

یخصوا تاای  ،ک حاوی 36-150سوزن تاای

با شبنب ،توسط بخ

تاای واکس  ،بست بن اننبازد و سن

ننی هنا و شنک قنراا

ییباشب ،ب سم شان ی تخمیرغها پنایی کننیبد ینیشنودن

گرتت تخمیرغها دا شان  ،ییتواننب بن داان اتاقنک هنوایی،

تاای  ،با طی شبن یراحلی ،شای سنوااخکنردن ننوک انتهنای

کیس ی نمنتوئیک ،کیس ی نینیوتینک ،کیسن ی زادد و انود
نی انجام شودن ب طوا یطلوب ،تاای یحلون واکس  ،دا زینر

په تخمیرغ توسط وسیل ی یخصوا و واود سوزن از طرین
ای سوااخ و دا نهای  ،عبوا یحلون قابن تااین دا یینادیر از

غنا کف اتاقک هوایی صوا ییگیردن ننان دادد شنبد اسن

قب تعینی شنبد (بنی  50-200ییکروزیتنر) از داون سنوزن

ک بست بن سن

انجام ینی شنودن پنس از کاین شنبن ترنیننب تااین  ،شنان ی

داصب یحلون واکس (0/05ییلی زیتر دا بی تر نمونن هنا) بن

تخمیرغ ،توسط نیاز ب بخ

انتهنای دسنتگاد ینتین شنبد و

ننی هنا ( 17-19اوزگنی) تیریبنا 25-75

نواحی ای دا گردن و شان هنا تااین ینیشنودن  25-75داصنب
باقییانبدی یحلون واکس  ،ب قسم های اااج ننی تااین

. Embrex Inovoject
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1

یی گرددن واکس تاای شبد ب یایعا

نینی ،دا انتها توسنط

نی بلعیبد ییشود ()97ن

 0/15داصب اس ن ای ییاان انبک ،قنادا بن تنأریرگنذاای بنر
داصب تفری و کیفی

و های حاصل نیس ن

بن ینرننوا تننراهم شننبن شننرایط یناسننب بننرای اشننب نننی ،

یس ل ی بعبی ،ک دا ااتباط با این اوش واکسیناسنیون یهنم

تخمیرغ ها دا ستر ،ب صوا عمودی با قرااگرتت انتهای پهن

بن نرننر یننیاسننب ،تننأریر احتمننازی نن بننر یینناان وقننوع یننوااد

ننها دا بام چیبد یی شونبن بعضی یواقع یمک اسن بن طنوا

نسنآرژیلوز دا هچننریهنای بننا ینبیری ضننعیف اسن ()342ن

اشتباهی ای یس ل برای بعضی از تخنمینرغهنا اعاین نننبد

یبیری نایناسب شرایط کاااان ی و کنی ،نناندادد شبد

باشبن

اس کن تنأریرا ننایطلوبی اا یتعاقنب واکسیناسنیون داان

تأریر ینفی ای یس ل بر تفری پذیری تخمیرغهنا و هنمچننی
کاه

کیفین

تخمیرغ بر سالی

ننی هنا و و ن هنای حاصنل بنر نای

و ن هنای حاصن از ننهنا ،یسن ل ی قابن

یی گذاادن اعای دقی اصنون اینین زیسنتی ،بن اصنوا دا

انتراای اس  ،ایا ییاان تنأریر نن بنر نتنایج واکسیناسنیون بن

یواد هوا ،یاننب تناا یاب و ینفی و ریان هوا از یناط پاک

اوش تاای داا تخمیرغ ،هنوز ب اوبی ینخک ننبد اسن ن

ب یناط نزوددی کاااان ی و ن کننی ،نگن داای اصنوزی و

برای یطازعا ک داصب تفری تخمیرغهای واکسین اا با غینر

بهباش وسای تنأیی هنوا ،زدودن بینوتیلم تننکی شنبد ،از

واکسین ییایس نمودد انب ،تفاو یعنی داای گاااش نکردداننبن

سطح ای وسای  ،ینبیری اطوبن سنطوح ،نبگنذاها ،هنوا و

واکسیناسیون ب وسیل ی  ،inovojectهمچنی  ،بر ییاان تلفنا

غیرد و بهباشن و ضنبعفونی یندرر تمنایی وسنای ینرتبط بنا

هفت ی اون عمر و های حاص از ای تخمینرغهنا ،تنأریری

تخمیرغ ،ب ینروا کنترن نسآرژیلوز ،برای دس یابی ب یااینای

ننان نبادد اس ن

تنن نوای تااینن واکسنن بنن تخننمیننرغ ،ضننروای اسنن ن

ننچ دا ای

ا ،پی

از تاای تخمینرغهنا توصنی ینیشنود،

دس کنی تخمیرغهایی اس ک بن دزین کنوچکی و ینا هنر
دزی دیگری ،یمک اس

دا شنان هنا بن صنوا ینواب قنراا

گیرنبن ای کاا باعث ییشود ک تخمیرغها داون شان  ،بن طنوا
صحیح و یستییم قراا گرتت و از واود سوزن ب اعضا نایناسب
نننی

لننوگیری شننودن یسنن ل ی دیگننری ،کنن یتعاقننب

واکسیناسیون ب اوش تاای داا تخمیرغ یمک اس ینواد
ظ قراا گیرد ،از دس دادن اطوب تخمیرغهای واکسنین  ،از
طری سوااخ باقییاننبد از تااین اسن ن دا یطازعن ی ینتننر
ننبدای ننان دادد شبد اس کن این تنأریر نناچیا بنودد و دا
صواتیک تاای دا 18اوزگی نینی انجامشنبد باشنب ،حنبود
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واکسیناسیون ب اوش اسآری ببون نن ک نیازی ب گرتت تک

اهمی یضاعفی یییابنبن ازاین او ،واکسیناسنیون و ن هنای

تک پرنبگان و ود داشت باشب ،شباه تراوانی بنا اوش قطنر

گوشتی با واکس های یتمای ب دستگاد تننفس (پنوینوترو،)،

چنمی داادن ای اوش با و ود اعمنان قنویتنری تنأریرا دا

ک قادا ب ایجاد عوااض شبیب هستنبش یاننب واکسن مسنوتا و

ااستای ازیای ایمننی یوضنعی دا برابنر برانی از بیمناایهنای

یا حتی  B1ش ب اوش اسآری دا شرایط بسیاای از یاااع توصی

تنفسی ،ب ویهد دا و ن هنای نوان بیننتری احتمنان بنروز
عوااض نایطلوب پس از واکسیناسیون اا نینا بن دنبنان اواهنب

نمی شودن همچنی  ،تو
و

برای دایات

ب یعیااهایی ک نناندهنب نیادگی

واکس ب اوش اسآری اس نینا ضنروای

داش ن از دمی اصلی شک گیری ای دو ویهگنی ،ینیتنوان بن

ییباشبن مزم ب ذکر اس ک واکن های پس از واکسیناسیون

تمای عواین بیمناایاای تنفسنی بن باتن دسنتگاد تننفس و

عالود بر نوع اُاگانیسم واکس با تاکتواهای دیگری از قبین دزز

قرااگیری یستییم ننها بر اوی سطوح یخاطی دسنتگاد تننفس

ترایننب

اشااد کردن ب عالود بایب تو

داشن  ،دا صنواتیکن بن دنبنان

واکس  ،سنالیتی و ییناان ایمننی و ن هنا ،کیفین

واکسیناسننیون و شننرایط سنناز پننرواش یننرتبط اسن ن اصننوم

واکسیناسننیون تننننی ب ن دسننتگاد تنننفس وااد نگننرددش شننایب

بایستی پذیرتت شود ک واکسیناسنیون بنا واکسن هنای زننب

دس یابی ب سطوح بامی یحاتر نیا ایکنانپنذیر نباشنبن دا

یتماین بن دسننتگاد تنننفس ،بن اوش اسننآری یعمننوم بننبون

ایلی از یاااع گوشتی ک اطر ابتال ب برونننی عفنونی زیناد

واکن های تنفسی نیس و همانطوا ک دا ابتنبا اشنااد شنب،

اس ش واکسیناسیون علی نن دا یک اوزگی و بن اوش اسنآری

اگر یتعاقب واکسیناسیون یطلیا تننی ب دسنتگاد تننفس وااد

انجام ینیشنودن داهرحنان ،واکسیناسنیون و ن هنای حاین

ننود یمک اس دس یابی ب بامتری سطح یصونی ناشی از

یایکوپالسما و اشرینیاکلی ب ای اوش اازی از اطنر نیسن ن

واکس نیا ایکان پذیر نباشبن همچنی باینب تو ن داشن

دا ای یوااد داصواتیک بن دزین اهمین برونننی عفنونی،

اازیابی سروزوژیک کاانیبی واکسیناسیون ب اوش اسآری برای

چنم پوشی از اوش اسآری ینطیی نباشب اعای دقی تمنایی

برای بیماایها از مل بروننی عفونی ب دزین تنأریر اصنلی

شرایط پرواش یاننب دیا ،اطوب  ،نوا ،تهوی  ،تراکم ،تغذی و نننن

ای بیماای دا تحریک ایمنی یوضعی ،ب طوا دقی ایکانپنذیر

ب همراد پینگیری دااویی برای کنترن عنوااض واکسیناسنیون

نیس ن استفادد از ای اوشها با نننان دادن نسنب سنرمهنای
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کن

یاب و ینفی و دا حییی داصنب و ن هنای یابن از نرنر

دا حان حاضر دستگاد های اسنآری پیننرتت ای کن ااتصاصنا

سریی ،یی توانب تا حبودی گویای دایات یدرر واکسن توسنط

برای واکسیناسیون طیوا طراحی شبدانب و قادا ب توزینب رابن

گلة یواد نزیون باشبن

قطرا (دا نتیجة تناا راب  2باا) ییباشنبش نینا دا دسنترس

دا ای نوشتاا یروا کوتاهی بر تراینب ا رای واکسیناسنیون بن

هستنبن دا ای دستگادها ییاان تناا نیا ب صوا یباوم توسط

اوش اسآری و تجهیاا یواد نیاز برای اعمان نن انجام گرتتن

تناا سنج ننان دادد ییشنودن این دسنتگادهنا دااای یخاننی
هسنتنب و داصنوا

و بنن بر سننت تننری عواینن داینن دا عملکننرد اینن اوش

عای و ییاوم دا برابر اشعة یناواا بننف

واکسیناسیون اشااد اواهب شبن

استفادد از نازن های یختلف دا ینک یحنبود زینانی یننخک
حجم یعینی از یحلون واکس بنا قطنر ذاا یننخک و ینواد

تجهیزات موجود برای اسپری محلول واکسن

نرر اسآری اواهب شبن برای یاان دا برای از این دسنتگادهنا

اسآری کننبدهنای دسنتی یتفناوتی برحسنب حجنم و قابلین

بست ب نوع نازن انتخاب شبد دا هر دقیی حجمنی یعنادن بنا

تنریم ابعاد قطرا و ود داانبن سان هاس

ک نب تننانهنای

دستی یاننب انواعی ک ناای گرها استفادد ینیکنننبش بن طنوا
یوتیی نییای بنرای واکسیناسنیون و ن هنای ینکاوزد بن

 30-180ییلننیتننر بننا قطننر ذاا  70-250ییکرویتننر اسننآری
اواهب شبن
جدول  :1قطر ذرات و حجم محلول اسپری شده ،بسته به نوع نازل

کااگرتت یی شودن گاها شایب از اسآری کننبدهای یواد استفادد

مورد استفاده در برخی از دستگاههای اتوماتیک اسپری محلول واکسن.

دا کاابردهای کناوازی از قبی سمپاشهای گیاهنان و نننن نینا
برای واکسیناسیون طیوا ب اوش اسآری استفادد شود وزی بایب
تو

داش ک تناا دسنتگادهنای اسنآری باغبنانی اسنتانبااد

ادیف

نیس و یمک اس انبازد قطرا نن تغییر یابب بن این دزین
استفادد از ای دستگادها ب ینروا اسنآری واکسن هنای طینوا
توصی نمی شودن دا یجموع ،تجهیاا یواد استفادد برای انجام
واکسیناسیون بن اوش اسنآری اا بن طنوا کلنی ینیتنوان بن
دستگادهای اسآری کننبد و ژنراتواهای نئروسون تیسنیمبننبی
کننردن دسننتگادهننای اسننآری کننننبد اننود ب ن دو نننوع اسننآری
کننننبدهننای دسننتی 1و اسننآری کننننبدهننای کوزنن پنننتی

2

نوع نازن
(انه)

حجم ریان
یحلون

انباز تیریبی
ذاا

(ییلیزیتر دا دقیی )

(ییکرویتر)

30

70-80

2

نبی

75

80-100

3

زاد

110

100-130

4

قریا

160

130-200

5

سبا

180

200-250

1

بنف

ب طوا یعمون از نازن سبا انه ب ینرنوا واکسیناسنیون اوزینة

تیسیمبنبی ییشونبش ک هرکبام بنرای سننی اناا یناسنب
هستنبن

و های وان دایناط گریسیر و دا یواد واکسن هنای بنا
حب بنام ،از ننازن قرینا اننه بنرای واکسیناسنیون اوزین دا

Hand sprayer
Knapsack sprayer

1
2

یناط یعتبن و دا یواد واکس هنای کنم حنب  ،از ننازن زاد
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برای نوب های بعبی یا تکراا واکسیناسیون و از سنایر ننازنهنا
نیا با تو

ب نرر دایآاشک یااع استفادد ییشودن بنا تو ن

برای تهیة یحلون واکس یا سایر یوااد یصرف واکسن هنای
زنبد بهتر اس

از نب ییطر یا نب نشاییبنی بست بنبی شنبد و
نب یواد استفادد بن

ب اینک یکی از تاکتواهای تأریرگذاا بر عملکرد واکسیناسنیون

تاقب کُلُر استفادد شودن دا یجموع کیفی

ب اوش اسنآری ،یکننوااتی اننباز ذاا توزینب شنبد توسنط

ای ینروا از نرر حضنوا ترکیبنا ضنب عفنونی کنننبد ،کلنر،

دستگاد اسآری اس ش کاابرد ای دستگادهای اتویاتینک توصنی

تلوئننوا ،تلنناا سنننگی  ،نه ن  ،pH ،سننختی ،شننوای و دیگننر

ییگرددن

تاکتواهای یناب هماننب تمایی دیگر اوش های واکسیناسنیون
با واکس های زنبد ،اهمی تراوانی داادش وزی با تو

بن حجنم

فرایند واکسیناسیون به روش اسپری

کم نب یواد نیاز دا ای اوش ایکان بهردگیری و تنراهمسنازی

داگل های طیوا واکسیناسنیون بن اوش اسنآری بن دو شنک

نبهای با کیفی بنرای نیناددسنازی یحلنون واکسن بن طنوا

اعمان ییشود:

یعمون یو ود اس ن ضمنا بایب دیای نب یواد استفادد تنا حنب
و هنا تنازد وااد یااعن شنبد و هننوز داون

ایکان دا طون تراینب نیاددسازی یحلون و انجام واکسیناسنیون

 -1هنگایی ک

عب ها هستنبن دا ای صنوا از اسنآری کنننبدهنای دسنتی

پایی نگ داشت شودن ییباا نب یواد نیاز برای نیاددسازی هنر

استفادد ییشودن
 -2هنگاییک

 1000دزز واکس ب س گل و نوع اسآری کننبد بسنتگی دااد
و ها س بینتری داانب و دا سناز بن سنر

ییبرنبن دا ای صوا از اسآری کننبدهای کوز پنتی استفادد

و دا یواد و های یکاوزد حبود 200-300ییلیزیتر ب ای
ینروا کاتی اس ن

ییشودن
ازبت  ،اسآری واکس بر اوی و ها دا کاااانة و ن کننی
ک توسط دستگادهای تمام اتویاتیک صنوا ینیگینرد ،بنرای
برای واکس ها بر اشکان گفت شبد برتری داادن
دا سطح یاااع ،بهتری حاز دایات واکس ب اوش اسنآری،
و هنا هننوز داون عبن هنای یخصنوا

برای ا رای واکسیناسیون ب اوش اسنآری دا اوز واود و ن

هنگایی اس

ک

حم قراا داانبن دا ای صوا  ،حجم قابن تنو هی از یحلنون

مزم اس پس از تخلیة وسیلة نیلی از عب هنای و ن  ،این

واکس ببون ایاش بر اوی سنطوح تاقنب و ن توسنط ننهنا

عب ها دا ینطی ای از ساز دوا از بخاایها ک هوای یعتبزی

دایات شبد و اهباف واکسیناسیون ب این اوش کن اسنانبن

دااد با تاصلة یک یتر از دینواا بن ترتیبنی کن از دو طنرف نن

اُاگانیسم زنب واکس ب سنطوح یخناطی چننم دهنان بیننی

ب ااحتی بتوان عبوا کرد چیبد شودن دا ای حاز داب عب ها

کلواک و ازبت یجاای تنفسی اس بن شنک یندررتری تنأیی

برای لوگیری از بیرون پریبن و ن هنا بایسنتی بسنت نگناد

ییشودن

داشت شودش پس از چیبن عب ها ب سنرع نسنب بن تهینة
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یحلنون واکسن بنا اعاین کاین اصنون کلنی یخلنوطسننازی

برای شنروع واکسیناسنیون ،واکسنیناتوا دا ینک طنرف ادینف

واکس های زنبد اقبام یی گرددن سآس یخان اسآری کنننبد اا

عبن اا برینیدااد و از تاصنلة

از یحلون واکس پر نمنودد و نیناد واکسیناسنیون ینیشنونبن
عب های حم
و

و

بست ب تص یعموم دااای صنب قطعن

عب ها یی ایستب ،داب اوزنی

حبود  40سانتییتری سر و ها با زاوینة حنبود  45دا ن ،
برابر با نصف تعباد دتعا یربوط بن هنر عبن  ،پنبان اسنآری

یی باشننبش اگنر یطناب ننچن گفتن شنب هنر  1000دزز

کننبد اا ییتناادن ییبایس ب ابعاد قطرا و کیفی کناا نب

واکس اا دا حبود  250ییلی زیتنر نب ییطنر یخلنوط نمنودد

تنان دق شودش از اُتتادن قطرا داش بر اوی سر و ن هنا

باشنبش ببیهی اس ای حجم بایستی برای  1000و

یعننی

یا کف عب بایستی اودداای کنردش دا اداین  ،تنرد عاین بن

 10عب یصرف شودش تا هنر و ن ینک دزز واکسن دایاتن

سرع داب عب اا بست و ب سراغ عبة بعبی ینیاودش این

کنبن دس یابی ب چنینی نتیجن ای یسنتلام اطنالع داشنت از

کاا تا پایان ادیف عب ها ادای ینییابنبن پنس از اتمنام ادینف

ک یک اسآری کننب دستی با هر باا تنناا دادن

عب ها ،یجبدا ب ابتبای ادیف ننها باز ییگنردد و این بناا دا

ح جمی اس

پبان نن و یا دا یب زیان ینخصی تخلی ییکنبن بنرای این
ینروا بهتر اس

پی

طرف ییاب

عبة اون ایستادد و داب نن اا از سوی ییابن بناا

از شروع واکسیناسیون تعباد دتعاتی ک

اون برداشت ینابیی سنهم هنر عبن اا تنا عبنة اون اسنآری

مزم اس تا پبان اسآری کننبد باز و بست شود و یا زینانی کن

یننیکنننب و بن سننرع داب ننهننا اا یننیگننذاادن پننس از اتمننام

بایب ای پبان تناا دادد شود تنا  250ییلنی زیتنر از نن تخلین

واکسیناسیون ،و ها حبود  20دقیی داون عبن بن حنان

گردد شمردد یا انبازدگیری شود و بر عبد  10تیسیم گنرددش دا

اود اها ییشونبن ای یس ل زیان تماس ننها با اُاگانیسم زننب

ای صوا یی توان برای هر عب همان تعباد دتعن ینا همنان

واکس اا دا تضای یحبودتری اتاای

یب زیان پبان اسآری کننبد اا تناا دادن از ننجناییکن بهتنر

ای زیان و ها ب داون ساز اها ینیگردننب و عبن هنای

اس

عب ها از دو طرف اسآری شونب و حجم هر دو طرف نینا

برابر باشبش اگر دا یرحلة تمری  ،شماا تعباد دتعا یا زیان ب
دس

نیبد ترد بودش مزم اس هنگنام تهینة یحلنون اصنلی بنا

اتاودن بر حجنم نب ییطنر و ینا کاسنت از نن حجنم یحلنون

اازی ب سرع

ییدهنبن پنس از پاینان

معنوای و سوزانبد ییشونبن

یعموم دا یک اوزگی نیازی ب اوش کردن هواک ها نیس ش
داهرحان ،بایب دق

داش

ک دا هنگام ا رای واکسیناسیون

هواک ها اایوش باشبن

واکس اا ب انبازدای اسانب تا ب عبد زوج برسنبن یناال  40بناا
مزم باشب تا پبان اسآری کننبد باز و بسنت شنود ینا  40رانین
تناا دادد شود تا  250ییلیزیتر یحلون بن طنوا کاین تخلین
گرددن ای  40باا ب  10عبن تعلن داادش بننابرای سنهم هنر
عب  4باا ییشودش ب ای ترتیب ییتوان از هر دو طرف عب
دوباا پبان اسآری کننبد اا بر اوی نن باز و بست نمودن
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حاز دویی ک ییتوان نسب ب واکسیناسنیون و ن هنا بن

حبود  40سانتییتر تاصل داشنت باشنب انجنام ینیشنودن مزم

اوش اسآری اقبام نمودش زیانی اس ک ننها س بینتری داانب

اس دق شود هر و

و دا ساز اها هستنبن بن این ینرنوا از اسنآری کنننبدهنای

تصون گرم نیا انجام واکسیناسیون دا ساعا اننکتنر شنبان

کوز پنتی استفادد ییشودن ییاان نب مزم برای یخلوط کنردن

اوز توصی ییشودن

 1000دزز واکس دا ای حاز بی  250-500ییلیزیتر اسن ن

دا یجموع ب ینروا کاابرد یوتیی نییا واکسیناسیون ب اوش

مزم اس برای اطمینان از دایاتن دزز یحاسنب شنب واکسن

حباق دو باا اسآری دایات کنبش دا

اسآری بایب ب نکا زیر تو

داش :

توسط و ها از ایاش قطرا اسآری کنننبد بنر اوی زینی
ا تناب شودن برای ای ینروا ب هر ییاان ک تراکم و ن هنا
بینتر باشب نتیج بهتر اواهب بودن یعمنوم دا سناعا تناایکی
و ها گرودهای یجاایی اا تنکی ییدهنب کن ینیتنوان از
بی ننها عبوا کرد و نسب ب واکسیناسیون ننها اقبام نمودن دا
ای ییان ناای

گل دا هنگام تاایکی بیننتر اسن و دایاتن

 -1انتخاب دستگادهای یناسب اسآری کننبدش

واکس ب شک بهتری صوا ییگیردن عالود بر ساعا یعمنون

 -2تمیننا بننودن دسننتگاد اسننآری کننننبد و عنناای بننودن نن از

اایوشی دا ساز های بست  ،دا هر زیانی از شبان اوز ییتنوان

هرگون ترکیب ضب عفونی کننبد ،بایب دق داشن کن از این

نسب ب کاست از ییاان نوا ساز تا حبود  0/2زوکس اقنبام

دستگاد تنها ب ینروا انجام واکسیناسیون استفادد گرددش

نمنننود و سنننآس واکسیناسنننیون اا انجنننام دادن دا هنگنننام

 -3استفادد از نب ییطر برای ساا یحلون واکس ش

واکسیناسیون بایستی از اایوش بودن هواک ها یطمن

بنودن

 -4دا هنگایی ک

و ن هنا یسن تنر بنودد و دا سناز اهنا

اایوش بودن هیترها نیا توصی ییشنودش این یسن ل از ینک

هستنب ،کاه

طرف ب دزی یمانع از ریان سریع هوایی اسن کن هیترهنا

میپ ها) و اایوش کردن تهوی ها دا طون ینب زینان انجنام

ایجاد ییکننب و از طرف دیگر ب دزین تنأریر ینفنی اسن کن

واکسیناسون و  30دقیی پس از ننش ب نتایج بهتر ینتهنی ینی

شب نوا دا ساز پرواش (و ن اایوش کردن

گریننای سنناز یننیتوانننب بننر عملکننرد واکس ن داشننت باشننبن

شودن ازبت از ننجاییک اتاای

داصواتیک پِ بنبی ساز دا هنگام واکسیناسیون ایکانپنذیر

و هوشیاای بینتر و ها و اتناای

باشبش واکسیناسیون بهتر انجام ییشودش و داصواتیک اتناای

واکس با یخاطا ننها دا نتیج ی باز بودن چنمها و بام بودن

س ب تبایج صنوا

سر و ها دا ای شرایط ینجر اواهب شبش برانی از یننابع و

تضای دا ااتیاا و ها اا ک با اتاای

شب اوشنایی ساز ب تحریک
احتمنان تمناس یحلنون

یی گیرد بتوان تا پس از واکسیناسیون ب تأایر انباا باز هنم

یطازعننا اتنناای

نتیجة واکسیناسیون بهتر اواهب بودن واکسیناسیون بنا حرکن

واکسیناسیون ب اوش اسآری توصی کرددانبش وزی بایب دا نرنر

دادن اسآری کننبد ب گون ای ک نازن نن از اوی سر و هنا

داش ک ای اقبام ب ویهد دا سنی بامتر و نهادهنای سنبک از
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شننب نننوا سنناز اا دا هنگننام انجننام

طری تحریک شبیب و ها و اتاای

بر ست ی تعازی ببنی

ننها شایب ب شک گیری گرد و غباا تراوان دا ساز ینجر شنبد
عملکرد واکسیناسیون گرددن

و ب صوا یعنی داا سبب کاه

اتفاق یی اتتبن تبعا ناشی از ای تراینب ب صنوا یسنتییم بنا
انباز قطرا ایجاد شبد دا ااتباط اس ب نحوی ک حتنی این
1

اوش واکسیناسیون اود ب دو اوش اسآری با قطرا داشن

دا هرحان ،هنگام انجنام اسنآری بنرای و ن هنا و دا عبن

و اسآری ایا قطردها 2تیسیم ییگرددن دا اوش اسآری قطنرا

بایستی اوشنایی از شب کاتی براواداا باشبن

داش  ،قطرا ایجاد شبد ابعادی حنبود  80-150ییکرویتنر و

 -5مع نمودن و ها ب ناایی دا ناحیة یحبودی از سناز

دا اوش اسآری ایاقطرد ها ابعاد قطرا کمتر از  50ییکرویتنر

پرواشش

اس ش هرچنب ازگوهای یتنوع تری با ابعاد یتفاو قطرا توسط

 -6حرک نهستة واکسیناتوا دا بی

و ها دا ساز پرواشش

 -7اسآری یحلون واکس بر اوی سر و هاش
 -8توزیع و اسآری یحلون واکس دا بنی

دیگر ینابع اائ شبد اس ن ب هرحان ،بایب تو

داش ک ابعناد

کوچک تر قطرا  ،ایکان نفوذ ب نواحی عمییتر دستگاد تننفس

و ن هنا بن شنک

اا برای ننها تراهم اواهب کردن انباز قطراتی کن دسنتگادهنای

یکنواا ش ب نحوی ک سر تمنایی و ن هنا بن شنک یالینم

اسآری ایجاد یی کننب ب قطر نازن و تنناا پمنپ ننهنا بسنتگی

یرطوب شبد باشب و تکان دادن سنر حتنی بنرای ینب زینانی

داادن دا یک تناا راب  ،قطر بینتر نازن ،قطرا داش تر و بنا

کوتاد دا تمایی ننها یناهبد شودش

یک قطر راب

 -9انجام یک یرحل واکسیناسیون نزیایننی بنا هنبف تعینی

ییکنبن ایا انباز نهایی قطراتی ک

دقی حجم یحلون و زیان یواد نیازن

بر ویهگی های دستگاد اسآری کننبد ب دوعای یحیطنی دینا و

پس از اتمام واکسیناسیون ب اوش اسآری مزم اس

اسآری

نازن ،تناا بیننتر ،قطنرا کوچنک تنری توزینب
و

دایات ییکنب عالود

اطوب نیا بستگی داادن دیای زیناد و اطوبن کنم دا یحنیط،

کننبد دو باا از نب ییطر پر شبد و با اسآری نمودن نن اازی

یو ب تبخیر قطرا و کوچک شبن انباز ننها ینیشنودن این

گرددن سآس ا اأ دستگاد از یکبیگر با و دا نب داغ قراا دادد

تراینب تا یرحل ای باعث نفوذ بینتر قطنرا بن عمن دسنتگاد

یی شونبن پس از ای یرحل ننها اا انک نمودد و تا استفاد

تنننفس و اتنناای

بعبی دا یحلی پاک ک برای ای ینروا ااتصاا دادد شبد

واکن های ازتهابی یا زیین سازی وقوع کلیباسیلوز ییگرددش و

تجهیاا  ،غیر از

از یرحل ای ب بعب انک شبن قطرد و باقیماننبن ااگانیسنم اا

واکسیناسیون اساسا یمنوع اس ش و برای شستنو و ضب عفونی

دا پی داادن ای ایر ییتواننب بن ییناان قابن تنو هی کنااایی

قراا ییدهنبن هرگون استفاد دیگر از ای

کردن ننها استفادد از ترکیبا

ضب عفونی کننبد ب هیج و

یجاز نیس ن
ابعاد قطرات

واکننن هننای رانویننة همننراد واکس ن یاننننب

اُاگانیسمهای زنب واکس اا کاه
یک یصونی

دهبش و یو ب عنبم ایجناد

قاب اعتماد گرددن یکانیسمهنای دتناعی دسنتگاد

تنفس پرنبگان دا برابر عوای بیماایاای دستگاد تنفس و ازبتن
واکس های زنب ننهنا اا ینیتنوان بن دو گنرود یکانیسنمهنای

ب دنبان ا رای اوش اسآری ،تبنبی یحلنون حناوی ااگانیسنم
واکس ب قطرا ایا و اسانبن ای قطرا ب سطوح یخناطی،

Coarse spray
Fine spray

1
2
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سااتاای و یکانیسمهای باینننأ دسنتگاد ایمننی طبین بننبی

قطرا کوچک تر نسان تر تبخیر شبد و ب کااایی واکسیناسیون

نمودن یکانیسمهای سااتاای ب طوا عمبد وابسنت بن سیسنتم

زطم وااد یی شود قطرا داش نیا بر زیی اتتادد و از دسن

یوکوسی -یهدای سطوح یخناطی هسنتنبش و یکانیسنمهنای بنا

اتت واکس اا دا پی داادن

یننننأ ایمنننی بینننتر ب ن حضننوا یاکروتاژهننا ،پالسماسن هننا و

دُز واکسن

بات های زنفوئیبی وابست انبن نی

ای دو گرود عوای دتناعی

دستگاد تنفس ،دا یناط یختلف نن یتفاو اس ن برای یاان،
دا حفرا بینی ،ننای و برونننیونهنای اوزین دتناع یوکوسنی
یهدای یهم اسن ش داصنواتیکن دا برونننیونهنای انتهنایی و
ای ها ای یکانیسم اهمیتی نبااد و دا عوض حضوا یاکروتاژهنا
و بات های زنفوئیبی دااای اهمی اس ن یتعاقب اوش اسآری،

یادنوای ییشود داصواتیک گل ب صواتی واکسین شود ک
برای از و ها دزز مزم اا دایات
ویروس واکس دا گل و اتاای

حب

نکننبش اطر چرا
نن و ود دااد و بایب

دانس  ،هنگام کاابرد اوش اسآری اطرا استفادد از دزز کمتر
واکس کمتر از اطرا استفادد از دزز بینتر نن نیس ن

قطرا ایجاد شبد با ییانگی قطر حبود  80ییکرویتنر ،ضنم
عبوا از یجاای تنفسی ب

نباا چسنبناک یخاطنا (سیسنتم

یوکوسی -یهدای) یتص ییشونب و ییتواننب پاس یناسنبی اا

منابع

ب واکس ایجاد نماینبش داحازیکن تاقنب واکنن هنای شنبیب

 -1صبازادد ،اوستاش 1391ش یبیری

رانوی هستنبن نفوذ زنفوسی ها ب یخاط نای دا صوا حضنوا

طیوا ،بهباش  ،پرواش و سالی

یایکوپالسما یا وینروسهنای تنفسنی ینیتواننب یو نب ایجناد

داننگاد نزاد اسالیی واحب گریساان

واکن های رانویة ناشی از واکس حتی دا اوش اسآری داش

پینگیری از بیماایهای
و های گوشتیش انتنااا

)2- Bermudez, A.J. and B. Stewart-Brown (2008

شودن ایا ب دنبان اسآری ایاقطردهنا ،ذاا بسنیاا اینا واکسن

Disease Prevention and Diagnosis. In: Saif Y.M.

یننیتواننننب بننبون براننواد بننا ننباا یخاطننا یسننتییما ب ن

(ed.) Disease of Poultry. 11th ed. Iowa state
university press: Ames, pp 30-36.

پااابرون های ایوی وااد شونبن یاکروتاژهای یو ود دا یجاای
3- Stewart-Brown, B. (1995) Applying Poultry

انتهایی تنفس یاننب هر ذا دیگری ننها اا گرتت و برای ااائ ب
سیستم ایمنی ااتصاصی نیادد ییسازنبن داصواتیک

و ها

دا اوزهای ابتبایی عمر ب ای طری و بنا ذاا کوچنکتنر از 5

Vaccines via the Aerosol Route on the Farm:
Technique and Critique. Proc. ACPV workshop on
poultry vaccination technique and evaluation, 46th
North Cent. Avi. Dis. Conf.

ییکرویتننر واکسننین شننونب یمکنن اسنن ازتهنناب حاصنن از
4- Responsible use of vaccines and vaccination in

واکن های ایمنی یو ب انسباد یجاای و افگی ننها شودن زذا

poultry production (2006) A farm health planning

و ن هننای

initiative in partnership with DEFRA, Supported

اسننتفادد از اوش اسننآری ایننا قطننرا دا سنننی

گوشتی توصی نمی شودن بایب دق نمود بن همنان ترتینب کن
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by the National Office of Animal Health (NOAH).

ایروزد دا صنع

پرواش طیوا واکسیناسیون نشاییبنی یکی از

اایجتری اوشهای تجویا واکس اس ن

ییابانش

هبف اصلی دا واکسیناسیون نشاییبنی ،اسنانبن حنباق ینک
دوز از ویروسهنای زننب واکسن بن اُاگنان هنبف دا تمنایی
پرننبگان گلن ینیباشنبش تننا بنا تکاینر ننهنا ،سیسنتم ایمنننی
برانگیخت شودن هرچنب دا عم دایات واکسن توسنط بخن
اعرم معی

 )1تماس ویروس زنب واکس بنا اُاگنان هنبف دا بنبن

گل ب نوعی یوتیی یحسوب ییشودن ب عنوان

 )2دسترسی ییاان کاتی از ویروس زنبد ب ااگان هنبف
برای تحریک پاس ایمنی یحفاظ کننبدش
 )3دسترسی تمایی پرنبگان گل ب دوز کاتی از وینروس
زنب واکس  ،برای ایجاد پاس ایمنی یحفاظ کننبد
و یکنواا دا گل ن

یاان دا یواد بیماای نیوکاس حباکار معی گلن کن ینی-
توانب از یک نوب دایات واکس ب اوش نشناییبنی بهنردیننب

واکسیناسیون آشامیدنی
مزایا (دالیل اقبال پرورش دهندگان)
سهولت اجرا

شونب  %53اس ن ببی ترتیب ییتوان چنی نتیج گرتن کن

معایب
عدی دریافت واکسن توسط بخشی از گله
(دستیابی حداکثر  %53اعضای گله به تیتر
محافظتی متعاقب یک نوبت واکسیناسیون

نادیک شبن بینتر ب داصب توق حاکی از یوتیی بیننتر اینر

آشامیدنی بیماری نیوکاسل)
و نیاز به تاأمین مقاادیر فراوانای آب کاه

واکسیناسیون ییباشبن

ناخودآگاه استفاده از آب با کیفیت مطلوب

واکسیناسیون ب اوش نشاییبنی ساددتری  ،سریعتری و اوشی
با کمتری نیاز بن نینروی کنااگری اسن

و بن همنی دمین

را دشوار میکند
عدی نیاز به حضور تیم واکسایناتور و

عدی ی نواختی دوز واکسان دریاافتی باه

تبعات امنیتزیستی آن

دلیل تنوع در میزان مصرف آب

و هزینه کارگری پائین تجویز

و محااول شاادن انجااای اماار خطیاار

بینتری اقبان اا دا بی اوشهنای واکسیناسنیون دا صننع

واکسیناسیون به افارادی غیار متخصاص
(کارگر سالن)

طیوا داادش وزی دا حییی

انجام صحیح نن با هبف دس ینابی

ب سطح یواد نرر و یکنواان پاسن ایمننی دا گلن نیازیننب
تو

وارد آمدن استرسی ناچیز به گله

احتمال بروز تنش ناشی از تشنگی

تحریک ایمنی مخاطی

دریافت غیر ی نواخت واکسان منجار باه

ب یسائ بسیاای اس ن

بنننابرای بننرای حصننون یوتیینن دا واکسیناسننیون بنن اوش

انتشار ویروس واکسن در بین اعضای گلاه
شده و عوارض ناخواسته بروز می یابد

نشاییبنی س شرط مزم اس :
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واکسیناسیون آشامیدنی

یو ود دا یخان ذایرد نب قرائ شودش

ساده ترین روش واکسیناسیون گله های طیور شناخته

 -10دا صوا و ود هرگون تردیب ب ویهد دا یواد ییاان یصرف نب

می شود ...

یننا صننح عملکننرد سیسننتم توزیننع نب ،دا  1یننا دو اوز پننی

ولی در صورت اجرای صحیح آن دیگر راه تجویز آسانی

واکسیناسیون نزیاینی انجام شودش

نخواهد بود!

 -11اطمینان از و ود ابااا یواد نیاز دا زیان واکسیناسیون (از مل
پیمان  ،ابااا سنج  ،یخازن نب یواد نرر ه تهی یحلون واکس

مروری بر مراحل واکسیناسیون آشامیدنی

یا ابااا مزم برای ح کردن واکس دا نب) و اطمینان از تمیا بنودن
یک تا دو روز پیش از واکسیناسیون

و نیاد یصرف بودن ننهاش

 -1تهی یا کنترن یو ودی کاتی از ویانهای واکسن ینواد نرنر دا

 -12پاکسازی و شستنوی نبخوایهای ناودانی و کلن قننبی بنا نب

یخچانش

تمیا تاقب هرگون ضبعفونیکننبدش

 -2کنترن تاای انیضا و رب اطالعا وینانهنای واکسن از ملن
 batch numberدا دتتر رب اطالعا یااع ش

 -13کنترن صح

عملکرد اباااهای داگینر دا اوز واکسیناسنیون از

مل سیستم توزیع اودکاا یحلون واکس یا پمپهنای نب یو نود

 -3یطازع دستواازعم سازنب واکس ش

دا یسیرش

 -4کنترن وضعی گل و اطمینان از سالی پرنبگانش

 -14دا صننوا توزیننع دسننتی یحلننون حنناوی واکس ن دا سنناز و

 -5نیوزش پرسنن داین دا اینر واکسیناسنیون و تمنری یراحن

استفادد از یخازن یا بنکة نب ،حتما اوز قب از واکسیناسیون ییاان

یختلف نن ب شک ا رای نزیاینیش

نب یواد نرر یحاسب و ب یخازن اضات شودش

 -6اطمینان از عبم و ود هرگون ضبعفونی کننبد ،اسنیبیتنایر ینا

 -15کنترن و ود ییاان یواد نیاز از ترکیبا تجاای ینواد اسنتفادد

باقییانب هرگون یاد یورر بر عملکرد ویروس واکسن زننبد دا نب

دا نب یا شیر انک ببون چربیش

نشاییبنی گل یا سیستم توزیع نبن توقف یصرف دااوها ،اسیبیتنایر

 -16پاکسازی کای و صحیح سیستم توزیع اودکاا یحلون واکسن

و ضبعفونیکننبدها حباق  48ساع پی

از واکسیناسیونش

دا صوا و ود dosing pompش

 -7اطمینان از تخلینة نب نشناییبنی بناقییاننبد دا تضناهای ینرد

 -17ب ینروا ب حباق اسانبن و ود هر گون نااسایی ینا اانتالن

سیستم توزیع نبش

دا اوز واکسیناسیون ،از اوز قب برنایة زیانبنبی دقی انجام یراح

 -8دا صوا استفادد از یخان نب بنرای توزینع نب حناوی واکسن

واکسیناسیون نشاییبنی طراحی گرددش

(یخان نب یخصوا واکس یا دااو ،یخان نب ساز ینا یخنان نب

 -18دا صوا تماین بن اسنتفادد از دان یخصنوا واکسیناسنیون

تاام) اقبام ب پاکسازی نن ازاایی اس ش

ای کاا بایستی دا ای یحبودد زیانی انجام شودش

 -9یحاسب نب یصرتی گل یک تا دو اوز پی

از واکسیناسنیون دا

طون یب یواد نرر برای یصرف نب حاوی واکس و دا زیان ینواد
نررش یعنی اگر یصرف نب حاوی واکس دا طون  2ساع

 -19دا صوا استفادد از ترکیبا تیوین کنننب عملکنرد دسنتگاد
ایمنی ای کاا بایستی دا ای یحبودد زیانی انجام شودش

و دا صبح

 -20دا صوا نیاز ،اصالح برنایة نوای و حذف تنن هنای یحیطنی

یبنرر اس  ،ییاان یصنرف نب گلن دا سناعا ینناب دا اوزهنای

و تهوینة

پینی ب کمک کنتنوا نب واودی بن سناز ینا ییناان کناه
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نب

(ب عنوان یانان نوسنانا ننایطلوب دینای سناز  ،اطوبن
نایناسب و شرایط نایناسب بستر)ن

نب اسانی از توزیع یناسب نب حاوی یحلون واکس اطمینان یاتت و

روز واکسیناسیون

 -1قطع ریان نب واودی بن نبخنوایهنا و بنام کننیبن اطنوط
نبخوای ب ینروا ازیا تننگی و یحرویی گل از نب برای یک تا س
ساع ن کنترن تخلیة کای نب یو ود دا نبخنوایهنا و اطمیننان از
یوا هة گل با یک تا س ساع تننگیش
 -2رب دقی ساع شروع یحرویی گل از نب ب

ای ساع قطع

سآس نسب ب بست نن اقبام شبد و نبخوای ها ب ااتفناع یناسنب
گل اسانبد شودش
 -14اتاای

شب اوشنایی ساز و تعان کردن سیستم توزیع دانش

 -15حرک

پرسن دا طون ساز و هبای گل ب سم نبخنوای و

دانخوایش
 -16کنترن سالی سیستم توزیع نب و دانش

ریان نبش
 -3اازیابی ننان های اتتاای حاکی از کاتی بنودن ینب یحرویین

 -17یمانع

از واود هوا ب سیستم توزیع نب بنا تعنان کنردن انط

اصلی انتیان نب ب ساز پنی

گل از نبش
 -4پر کردن یخان نب یواد استفادد دا واکسیناسنیون گلن بنا کن

حاوی واکس ش
بعد از واکسیناسیون

حجننم نب یننواد نینناز و اتنناودن یینناان کنناتی از ترکیبننا تجنناای
(تصحیحکننبدهای کیفی نب) یواد نرر ب ننش
 -5کاه

 -1دا صوا تمای ب استفادد از دان یخصوا واکسیناسیون

شب اوشنایی ساز  ،تخلیة کاین نب باقیماننبد دا نن و

بام کنیبن اطوط توزیع نبش
 -6شستنو و انک کردن دس ها یا اسنتفادد از دسنتک
یصر ف پنی

از تخلینة کاین اطنوط توزینع نب

ای کاا بایستی دا ای یحبود زیانی ادای یاببش
 -2دا صوا استفادد از ترکیبا تیوی کننب عملکرد دستگاد

ینکبناا

از یخلنوط کنردن واکسن (اطمیننان از عنبم حضنوا

ایمنی ای کاا بایستی دا ای یحبود زیانی ادای یاببش
 -3اطمینان از و ود شرایط یحیطی یناسب از میع ها

باقییانب هرگون یاد ضبعفونیکننبد)

(نوا ،دیا و اطوب  ،تهوی  ،تغذی ) ب ینروا دس یابی ب اهباف

 -7انتخاب سطحی پاک و تمیا و تاقب بیایای یواد ضبعفونی کنننبد

پی بینی شب واکسیناسیونش

برای کاا و قراا دادن زوازم و ویانهای واکس یواد نرر بر اوی ننش

 -4شستنوی تجهیاا یواد استفادد دا تهی و توزیع واکس
ضبعفونی-

 -8اقبام ب تهیة حجم یناسب نب با کیفی یطلوب برای نیاددسازی

با نب تراوان و عبم استفادد از هرگون ترکیبا

یحلون اصلی واکس (استوک)ش

کننبدش

 -9با نمودن داپوش ویان دا زیر نبش

 -5یعبومسازی ویانهای یصرفشب واکس طب دستواازعم

 -10اطمینان از اازی شبن کای ویان با چنب باا پر و انازی کنردن

یو ودش

ویان واکس ش

 -6بست بنبی تجهیاا یواد استفادد داتراینب واکسیناسیون

 -11اضات نمودن یحلون اصلی واکس ب یخان نب واکسیناسیون و

ب وسیلة پوش

پالستیکی یناسب ،پس از انک شبن کای و

اطمینان از یخلوط شبن صحیح ننش

انتیان ب بخ

پاک انباا تجهیاا ش

 -12توزیع یحلون واکس ب گون ای ک از دسترسی کلینة پرننبگان

 -7رب

دا تمایی نیاط ساز ب یحلون واکس اطمینان حاص شودش

برگة اطالعا ساز ش

اطالعا

واکس (نام ،نوع و شماا بج هر ویان) دا

 -13دا سیستم نبخوای پستانکی (نیآ ) با بناز کنردن انتهنای انط
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 -8ضروا

کنترن واکن های پس از واکسیناسیون ،چنانچ

نیاز ب نن احساس شودن

ینجر ب غیر تعان شبن ویروس ییگردد بلک اشع ترابنف

یو نود

دا نوا اواشیب ،ویروس اا تخریب ییکنبنش
 -3اتاای

خطاهای رایج در واکسیناسیون آشامیدنی

دیای نب نشاییبنی حناوی واکسن از یحنبود یطلنوب

 8-15دا ة سانتیگراد ،ب نسیب دیبن ویروس واکس زنبد ینتهی

پیش از واکسیناسیون

ییشودش
 -1برای ارربخنی بایستی ییادیر کاتی از ویروس زنبد ب ااگان هبف

 -4و ود ییادیر نایناسب از تلاا سنگی دا نب نشاییبنی گلن ینا

برسبن ویروس واکس تا زیانی ک زنجیر سریای نن حفظ شود زنبد

نب یواد استفادد دا تهیة یحلون واکس  ،استفادد از تجهیاا تلنای

دیای وینان واکسن دا زینان نگهنباای ینا

یی یانبن بنابرای اتاای

دا اوننب تجننویا واکسن یننا تهین یحلنون واکسیناسننیون (از ملن

انتیان ب هر دزیلی ک صوا گیرد ،تناریر سنو بنر وینروس اواهنب

نبخوای تلای ،اطوط نبرسانی تلنای ،ظنروف تلنای تهینة یحلنون

داش ش

واکس ) ک بر ویروس واکس ارر سو دااد از اطاهای اایج اس ن

 -2یوا هة ویروس زنبد یو ود دا ویان واکس با تاب

اواشیب نن

 -5حضوا بیایای کلر دا نب نشاییبنی گل  ،نب یواد اسنتفادد بنرای
ساا

یحلون واکس یا استفادد از ضبعفونی کننبدهایی بر پایة کلر

تنها از یسیر اتاای

دیا ینجر ب غیر تعان شبن ویروس ینیگنرددش

بلک اشع ترابنف

یو ود دانوا اواشیب ،ویروس اا تخریب ییکنبش

دا حضوا ویروس واکس زنبد از اطاهنای بسنیاا یعمنون دا سنطح

 -3دا نرر گرتت یحلی پاک ،تاقب گرد و غباا یا بیایای یواد شوینبد

یاااع طینوا اسن ن یمانعن

از حضنوا بیاینای این ینواد دا زینان

و ضبعفونی کننبد برای تهیة یحلون واکس بن ینرنوا لنوگیری از

واکسیناسیون یا لوگیری از یوا هة واکس زنبد بنا ننهنا از ملن

غیرتعان شبن ویروس واکس داحازیک ای گون ااینج اسن کن از

ا تننناب از ضننبعفونی تجهینناا یننواد یصننرف دا یراحن یختلنف

تضای سر ساز  ،انباا دان یا واودی ساز هنا کن شنرایط نایناسنبی

واکسیناسیون اهمی بامیی داادش

برای ای ایر دااد ،استفادد ییشودن

 -6عبم استفادد از یواد ضبعفونیکننبد دا نب ب یعنی عنبم و نود
یواد تأریرگذاا بر ویروس زنبد واکس نیس ن عنوایلی یانننب سنختی

در طی تهیه محلول واکسن

 -1از زیان گنودن ویان واکس و ساا

بامی نب ،نمک ،هازوژنها (تلوئوا) تنها چنب یاان از عوای تأریرگذاا

یحلون ،وینروس زننب نن

بر واکس ییباشنب ک بعضا ب طوا اایج دا نبهنای یصنرتی یناااع

شروع ب غیرتعان شبن ییکنبن بنابرای  ،چنانچن تاصنلة بنی نغناز

و ود داادش

اونب غیرتعان شبن ویروس واکسن تنا اسنیبن نن بن اننبام هنبف

 -7یوا هة ویروس واکس با یواد نزی (بستر ،دان و نن) تأریر سو بنر

یابب ییتوانب بر نتیجة واکسیناسیون تأریرگذاا باشبن ای اینر

نن داادن بنابرای  ،اطمینان از پاکسنازی صنحیح اطنوط نباسنانی،

اتاای

نبخوایها و کلیة تجهیناا ینواد اسنتفادد دا اوننب واکسیناسنیون

اطای اایجی دا ایر واکسیناسیون ب حساب یینیبش
 -2ویروس زنب واکس ب اشعة ترابنف

حساس اس

و دا صنوا

نشاییبنی ضروای اس ن همچنی  ،ب شستنوی دس ها پی

از بناز

تجهیا ساز ب سیستم تصفیة نب ب کمنک  UVبایسنتی دا زینان

کردن ویان واکس تو

واکسیناسیون نشاییبنی از یباا اااج شبد و از یوا ه واکس زننبد

 -8عبم استفادد از ظنروف و تجهیناا یخصنوا واکسیناسنیون از

با نن اودداای ب عم نیبن همچنی قنراا گنرتت یحلنون واکسن

یسیرهای یتفاو بر عملکرد واکس ها یورر اس ن ب کاابردن ظنروف

توزیب شبد دا یعرض تاب
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اواشیب نن تنهنا از یسنیر اتناای

دینا

شودش

و تجهیاا یواد یصرف دا تجویا یحلنونهنای نشناییبنی از ملن

دااوها و یکم ها یا ظروف یواد اسنتفادد دا زینان ضنبعفونی تنأریر

 -4سطوح بام یا پائی  pHنب (بی

سو بر ویروس واکس اواهب داش ن

بر کاانیی واکس زنبد ارر ینفی داشت باشبش

عوامل مرتبط با کیفیت آب

از  7/5و کمتر از  )6یی تواننب

 -5اطمینان از پناک بنودن و تمینای یخنازن نب ینواد اسنتفادد دا
واکسیناسیون نشاییبنی و عبم حضنوا ترکیبنا غیرتعنان کنننبد و

کنترل منظم کیفیت آب آشامیدنی اهمیت باالیی در

دااای ارر سو بر ویروس زنب واکس (از ملن بیاینای ضنبعفونی-

موفقیت واکسیناسیون آشامیدنی دارد

کننبدها ،تلاا سننگی  ،ینواد نزنی ،بیاینای دااوهنا و یحلنونهنای

حتی دا صوا اعای کلیة وانب دا تهینة یحلنون واکسن زننبد،

نشناییبنی) دا تضنمی یوتیین اوننب واکسیناسنیون نشنناییبنی از

اتاودن نن ب نب نشاییبنی با کیفی نایناسب برای واکسیناسیون یا

اهمی بامیی براواداا اس ن

استفادد از نب نشاییبنی یناسب وزی دا سیستم توزیع نب با شنرایط
بب ،ب غیرتعان شبن ویروس واکس و کاه

مشکالت مرتبط با سیستم توزیع آب

دوز ویروس زننبد و دا

نهای شکس واکسیناسیون ینجر ییشودن

بست ب نوع سیسنتم توزینع نب نشناییبنی دا ینواادی تنا  %10نب

 -1حضوا ترکیبنا ضنبعفونیکنننب نب (یانننب کلنری  ،ترکیبنا

حاوی یحلون واکس داون سیستم باقی ینییاننب کن دوز دایناتتی

نیونیویی) و اسیبیتایرها (از مل سرک ) دا نب و یا بیایای ننها دا

واکس اا از ییاان یحاسب شبد کاه

سیستم توزیع نب نشاییبنی و نبخوایها ب غیرتعان شنبن وینروس

نب داون سیستم ناشی از نحو طراحی یخازن ینا یحن قرااگینری

ینجر ییگرددش

زوزة ارو ی نب از یخان واکسیناسیون اس ک تضای ینردد ایجناد

ییدهبن گاهی بناقی یاننبن

کردد و نب حاوی یحلون واکس دا تضای یردد یخنان بن وینهد دا
الزم به ذکر است با تشدید شرایط خشکسالی در
کشور و افزایش دسترسی مزارع پرورش طیور به آب
شهری بهویژه بهمنظور ممانعت از بهرهبرداری چاههای
غیر مجاز ،بایستی به لزوم عدم حضور بقایای مواد
ضدعفونی کنندة آب بهویژه میزان کلر آزاد در آب
آشامیدنی گله در زمان تجویز واکسن زنده توجه کرد.

ااتفاع پائی تر از زوزة ارو ی باقی یییانبن دا صوا و نود ننواقک
توق دا سیستم توزیع نب ،ایکان باقییانبن نب کلرین دا یخان ینا
اطوط توزیع دا زیان واکسیناسیون و ود داادن حضنوا نب کلرینن
داون اطوط نیآ دا زیان واکسیناسیون دا صوا عبم اسیبگی و
اطمینان از تخلی کای نب ب شب برای واکس یخرب اس ن بناقی
یانبن نب داون اطوط نیآ ن تنها ینیتواننب بن تخرینب وینروس

 -2و ود بیوتیلم و بیایای یواد نزی دا اطنوط نباسنانی (یخنازن،

واکس بر ارر حضوا بیایای ضبعفونیکننبدها ینجر شود بلک سرع

تیلترهای تصفیة نب ،زوز ها و نبخنوایهنا) کن بن دنبنان تمناس بنا

حرک

ویروس زنب واکس یا تخریب نن ،واکس زنبد اا غیرتعان ییکنننبن

دایات

ناتوانی دا حفظ ویروس زنب واکس ب ایجاد ایمنی غیریکنواا دا

نب حاوی یحلون واکس داون اطوط نیآ کناه
واکس توسط اعضای گل غیریکنواا

یاتتن و

ییشودن ای ایر بن

دزی یصرف نب حاوی واکس توسط بخننی از گلن کن دا ابتنبای

گل ینجر یی شودش

ساز قراا داانب اخ ییدهب و پرنبگان حاضر دا انتهای انط بن نب

 -3نزودگی نب نشاییبنی ب تلاا سنگی ب ویهد دا یاااع واقنع دا

حاوی واکس دسترسی نمییابننبن بن همنی دزین دوز ینواد نرنر

یجاوا یراکا صنعتی یا یسکونی چنبان دوا از انتراا نیسن ن این

واکس ب گل نرسیبد یا یب زیان یصرف واکس کاه

ینییابنبن

وضعی ویروس واکس زنبد اا غیرتعان ییکنبش
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حبس هوا داون اطوط نیآ ها یا بن اصنطالح هنوا گنرتت زوزن هنا

در سالنهای مجهز به خطوط نیپل بایستی ابتدا از

ریان نب اا یتوقف ییکنبن اطمینان از تراز بودن اطوط نیآ یانع

تخلیة کامل آب باقیمانده مطمئن شد و بعد از

از قطع ریان نب ب دزی حضوا هوا شبد و یصرف یکنواا یحلون

اطمینان از وجود آب حاوی محلول واکسن در کل

واکس توسط اعضای گل اا تضمی ییکنبن

طول لولهها ،خطوط نیپل را به ارتفاع مناسب گله پائین

حضوا یواد نزی دا نبخوایهای کل قنبی ب ویهد یواد بسنتر (تراشنة
چوب و پوشان) ب دزی ایجاد وزن اضات دا نبخنوای ،رینان نب اا
قطع ییکننبن ای ایر از یسیر یحرویی بخننی از گلن از دایاتن
یحلون واکس یو ود دا نب نشناییبنی بن عنبم یکننوااتی پاسن
ایمنی دا اعضای گل ینجر ییشودن همچنی حضنوا ینواد نزنی دا
نبخوایها از یسیر تغییر  pHنب ییتوانب واکس اا غیر تعنان کننبن
بیایای دااوهای تجویا شبد یا یتابوزین هنای ننهنا نینا بنا یکانیسنم
یناب ویروس واکس زنبد اا غیرتعان ییکننبن بر ارر اتصان وینروس
یو ود دا واکس زنبد ب ینواد نزنی چسنبیبد بن

نباادهنا و کنف

نبخوای بخنی از دوز یحاسب شبد واکس از دس اتت و پاس گل
ب واکس غیریکنواا ییشودن
همچنی تو

عملکرد و کنازیبرد بنودن نننانگنر حجنم نب

 -2پاکسازی و انک کردن سیستم تاای اتویاتیک ینواد اسنتفادد
دا واکسیناسننیون و همچنننی کننازیبرد کننردن و اطمینننان از صننح
عملکرد ننش

شود تا نب باقییانبد دا نن توسط گل یصرف شنودن سنآس اطنوط
نیآ اا بام ییبریم تا از دسترس گل اااج شود و از هر اوشی بنرای
تخلیة کای نب باقییانبد استفادد ییکنیمن ب ویهد دا صوا حضنوا
ترکیبا یخرب ویروس زننب واکسن از ملن بیاینای ضنبعفونی-
کننبدها ای ایر اهمی

دوچنبان یییاببن بعب از اطمیننان از تخلینة

کای اطوط و با پایان زیان یحرویی گل از نب (تننگی) ،پی
پائی نوادن اطوط ب ااتفاع یناسب گل

از

ریان نب حاوی واکس اا

حاوی یحلون واکس اطمینان یاتت ایمن ای اینر بن وینهد دا صنوا
استفادد از ترکیبا تجاای تصحیح کننب کیفی نب و حناوی ینواد
انگی بسیاا کاانیب ییباشبن انتهای اط نیآ اا یجنبدا بسنت و بن
حاز

طبیعی برگردانبد و نب اا دا ااتیاا گل ییگنذاایم تنا ظنرف

حباکار  2ساع ک یحلون واکس توسط اعضای گل یصرف شودن
ب تجمع یینادیر بنامی ینواد یعنبنی ،ینواد شنیمیایی و

تجمع یواد نزی و ا رام ییکروبی دا تیلترها و ا ناأ سیسنتم تصنفیة
نب ،پیننهاد ییگردد ک ا ناأ تنوق پنی

از انجنام واکسیناسنیون

نشاییبنی از یباا اااج شونبش
 -4نبخوای های نیآ و اطوط توزیع نب نشناییبنی بنر ارنر اسنوب
کلسیم (ناشی از سختی بامی نب) ،یحلونهنای تجنویا شنبد دا نب
نشاییبنی گل (یانننب یحلنونهنای نشناییبنی ینوزتی ویتنایی هنا،
یحلونهای ضبعفونیکننبد) ،دیگر اتاودنیها و یا بن دزین تننکی
بیوتیلم شرایط مزم برای تجنویا واکسن اا از دسن دادد و بایسنتی
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برای ای ایر ابتبا بایستی ریان نب واودی ب اطوط نیآ ها قطنع

واکس از انتهای اطوط از ریان کای و پر شبن اطوط توسط نب

یو ود دا یخازن یواد استفادد دا واکسیناسیون نشاییبنیش

 -3با تو

پی

از اقبام ب واکسیناسیون پاکسازی شونبن

برقراا ییکنیم و انتهای اطوط اا باز ییکنیمن بنا انروج نب حناوی

ب نکا زیر ضروای اس :

 -1اطمینان از صح

آورده و آب را در اختیار گله قرار داد.

مشکالت مرتبط با مصرف آب

میزان مصرف آب :عوای یتعبدی تعیی کننب ییاان یصنرف نب
دا گل ها هستنبن عوایلی از مل ننهاد و سنوی  ،ننوع ینرد ،دینای
یحیط ،یب زیان یحرویی گل از نب (طون یب تننگی) ،برناینة
اوشنایی و نوع سیستم توزیع نب همگی بنر ییناان یصنرف نب گلن
تننأریر یننیگننذاادن بنننابرای هرچنننب دا ااهنمننای پننرواش نهادهننا
استانباادهایی برای پی بینی یصرف نب گلن یننخک شنبداسن ش
وزی دقی تری ااد یحاسب  ،سنج

ییناان یصنرف نب گلن دا اوز

پی

یمانع ب عم نیبن

از واکسیناسیون ییباشبن

اطمینان از طوالنی نشدن مدت زماان مصارف واکسان :بنرای
بهترین راه تعیین حجم آب مورد نیاز برای واکسیناسیون
آشامیدنی ،سنجش میزان مصرف آب گله در روز پیش از
واکسیناسیون و در یک بازده زمانی دو ساعتی (برابر با
زمان مصرف واکسن) است .بهتر است  %5اضافه بر این
حجم در نظر گرفته شود

اطمینان از یصرف هر چ سریعتر نب حاوی یحلون واکس تا پنی
از غیرتعان شبن وینروس واکسن زننبد (ظنرف  2-3سناع بعنب از
ساا

یحلون) ،بایستی ب گلن تنننگی دادن بینان شنبد اسن کن

یصرف نب حاوی واکس دا زینان کمتنر از  90دقیین توسنط گلن ،
ینجر ب عبم دایات واکس توسط بخنی از پرنبگان شبد و طومنی

اطمینان از مصرف ی نواخت حجم کافی آب :بنرای اطمیننان از

شبن نن ب بی

یصرف کای نب حاوی واکس توسط تمایی معی گل و دا نتیج

و دا نتیج یصرف کمتر از دوز یحاسب شبد توسط بخنی از اعضای

دایات یکنواان دوز کاین واکسن توسنط هنر ینک از پرننبگان،

گل ییشودن بنابرای  ،نتایج تحیییا دا گل هنای گوشنتی بینانگنر

بایستی تضای نبخوای دا ااتیاا ننها کاتی باشبن دا ساز های یجها

یطلوب بودن زیان  1تا  1/5ساع یحرویی از نب پنی

از تجنویا

ب نبخوای نیآ  ،ییاان نب هبا اتت (دوا ایا) کمتر بنودد و اقابن

واکس اس ن دا زیان یحاسنبة ینب مزم بنرای تنننگی ینک گلن

برای دایات
کاه

نب یا دسترسی بن نبخنوایهنا بعنب از پاینان تنننگی

از  2ساع ینجر ب غیر تعان شبن ویروس واکس

بایستی ب س پرنبگان و دیای یحیط نیا تو

کردن

یییاببن حان ای ک دا ساز های یجها ب نبخوایهنای کلن

قنبی دا صوا کمبود تعباد نبخوایهای یو ود نسب ب

معین

گل  ،بایستی دا زیان واکسیناسیون ،نبخوایهنای اضناتی دا ااتیناا
گل قراا گیردن داصواتیک نبخوایهای ساز دستی باشنب ،بایسنتی

تشنگی طوالنی مدت موجب رقابت بین اعضای گله در مصرف

نیروی کااگری کاتی برای توزیع سریع یحلون واکسن دا سناز دا

آب و دسترسی به آبخوریها شده که عالوه بر استرس ،دور

ااتیاا باشب تا با پینگیری از ایجناد اقابن دا دسن ینابی بن نب و

ریز آب را نیز افزایش می دهد

نبخوای دا گل  ،دوا ایا نب اا ب حباق اسنانب و از طنومنی شنبن
زیان واکسیناسیون تا پی

از غیرتعان شبن وینروس زننبد واکسن
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واکسیناسیون غیر یکنواخت و در نتیجه
ایجاد پاسخ ایمنی غیر یکنواخت در گله

غیر فعال شدن ویروس
واکسن با گذشت زمان
و عدم دریافت دوز
کافی از واکسن
طوالنی شدن مدت زمان
مصرف آب آشامیدنی
حاوی واکسن

تصویر  -1خطا در محاسبة حجم آب مصرفی گله در زمان واکسیناسیون (حجم آب کمتر)

ایجاد پاسخ ایمنی فاقد
یکنواختی الزم در گله

استفاده از حجم آب
بیشتر از مصرف گله
در زمان
واکسیناسیون

دریافت غیر یکنواخت
دوز واکسن توسط
اعضای گله
پرندگان دارای رده اجتماعی باالتر
در گله یا اعضای حاضر در اطراف
آبخوری آب بیشتری مصرف می
کنند
استفاده از حجم آب
کمتر از نیاز گله در
زمان واکسیناسیون

تصویر  -2خطا در محاسبة حجم آب مصرفی گله در زمان واکسیناسیون (حجم آب بیشتر)
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یناسب تجویا واکس طراحی گرددن ای اینر نیازیننب دقن و تو ن

کنترل صحت واکسیناسیون آشامیدنی

تراوان و انجام چنبی نوب

واکسیناسیون نزیاینی اس ن بایستی دا

عوای یتعبدی برای نراا بر عملکرد صنحیح اوننب واکسیناسنیون

نرر داش  ،یصرف واکسن ااد پیننگیری صنب داصنبی از بیمناای

از

و یوا هة گلة ایم با ییاان بامیی از رم بیماایزا یی تواننب

و ود داادن با از اطمینان از حفظ کیفی ویروس واکس تا پی

ساا یحلون ،اطمینان از کیفی نب یصرتی و یصرف ییاان کناتی

نیس

یو ب شکس

سب ایمنی گل شودن بنابرای  ،تبعین کاین و بنبون

نب حاوی یحلون تا پنی

از غیرتعنان شنبن وینروس زننبد توسنط

نیک از یوازی بهباشتی و یعیااهای قرنطینن و اینین زیسنتی بن

تمایی اعضای گل اهمی

بامیی داادن استفادد نن دست از ترکیبنا

ینر وا ب حباق اسانبن احتمان یوا ه گل بنا عواین بیمناایزا و

تجاای دا نب یواد استفادد دا واکسیناسیون نشاییبنی ک عالود بنر
انای سازی کلر و بهبود کیفی

شیمیایی نب یو ب انگی شبن نب

نیا یی گردنب ،دا یسنیر نرناا بنر اوننب واکسیناسنیون نشناییبنی

کاه

تعباد ذاا ویروس بیماایزا ب کمتری ییاان (ب ویهد کمتنر

از دوز مزم برای ایجاد عفونن ) یهنمتنری ااهکناا دا پیننگیری از
بیماایها اس ن

اهمی بامیی داادن
و ننود یننواد انگننی دا نب عننالود بننر کنناابرد دا اطمینننان از توزیننع
یکنواا

نب حاوی یحلون واکس دا ساز  ،با ایجاد یوق انه بنر

اوی زبنان و دا چینن دان پرننبگان دایاتن کنننبد واکسن ایکننان
تخمی ییاان دایات

واکس دا گل اا یمک ینیسنازدن همچننی

شب انه یو ود بر اوی زبان یا دا چینن دان بینانگنر ییناان نب
دایات

شبد توسط پرنبد اس ن نتایج تحیییا ننان دادد اسن کن

بننی شننب انگننی شننبن زبننان و یینناان پاسنن ایمنننی یتعاقننب
واکسیناسیون ااتباط و ود داادن ب ای ینروا بایستی پنس از انجنام
واکسیناسیون ب سرع شب انگی شنبن زبنان و چینن دان دا 50
قطع پرنبد از هر گوشة ساز یواد برااسی قراا گینردن انگنی بنودن
زبان و چینن دان حنباق  %90اعضنای گلن یتعاقنب واکسیناسنیون
نشاییبنی بیانگر صح انجام اونب واکسیناسیون اس ن
* همچنی حضوا ای ترکیبا تجاای دا واکسیناسیون نزیاینی ب
ینروا یاتت اطاها ب ویهد یننکال یو نود دا اطنوط نباسنانی
یفیب اس ن
براساس تحیییا صوا گرتت دا سانهای اایر یهمتری عاین دا
شکس

برنای های واکسیناسیون ،نحو تجویا و یصنرف ننهنا اسن ن

بنابرای  ،برای واکسیناسیون هر یااع عالود بر نیاز ب طراحی برنایة
دقی واکسیناسیون ااتصاصنی ،بایسنتی پروتکن و برناینة ا راینی
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واکنشهای واکسیناسیون با واکسنهای زندهی تنفسی

ییاودن یجموع ی یختلفی از شنرایط ،دا سناز هنای پنرواش
و های گوشتی ،ییتوانب بر شب واکن های واکسیناسیون

تمایی واکس های زنبد ی تنفسی ،دا ببن پرنبد تکایر یییابنب

با واکس های زنبد ی تنفسی تاریرگذاا باشب ،اینا بن هنر حنان،

و ببی ترتیب ییتواننب دا اتی از نسنیب سنلونهنا اا یو نب

یستی از ای عوای یحرک ،واکن های تنفسی شبیب یعموم

گردنبن نمود بازینی ای تکایر و عوااض نسیبشناسنی ناشنی از

ب کلیباسیلوز تنفسی ییانجایبن ضعف ایمنی ،ننان دادد شنبد

نن ،اصننطالحا واکننن هننای واکسیناسننیون ناییننبد یننیشننودن

اس ک توانایی عوای بیمناایزا اا دا ایجناد بیمناای اتناای

واکس های زنبدی ویروسی ،با ای هبف ساات ییشونب ک دا

ییدهبن ضعف ایمننی ینیتواننب بن تواننایی پرننبد دا یحنبود

کناا ازیا پاس های ایمنی ،ک دا نهاین دسنتگاد تننفس اا دا

نمودن تکاینر وینروس زننبد ی واکسن نسنیب وااد کننب و دا

برابر بیماای یربوط یحاتر یینمایب ،دا پرنبگان سنازم و دا

نتیج  ،واکن هنای شنبیب واکسیناسنیون بنروز نماینبن از این

شرایط یحیطی انوب ،کنم تنری ضنایعا نسنیب شناسنی ینا

اوسنن کنن توصننی یننیشننود و نن هننای وازدد پننی

واکن های واکسیناسیون اا ایجاد کننبن واکنن هنای طبیعنی

واکسیناسیون حذف شنونبن واکسن هنای دسن کناای شنبدی

عفنونی3-5 ،

یتعبدی ،از ملن واکسن هنای زننبدی برونننی عفنونی ،بنا

واکسیناسیون برای بیماای نیوکاس و برونننی

از

اوز پس از واکسیناسیون ،ب شک بازینی ظاهر ییشنود و 3-5

توانایی غبد هاادا و بات های زمفاوی وابست ب سر 1دا پاسن

اوز نیا ادای یییاببن اگر عالئم بازینی یربنوط بن واکنن هنای

ب تحریکا پادگنی یباال ییکنننب ()202ن نننان دادد شنبد

واکسیناسیون بی
طون انجایب ،واکنن

از حب شبیب باشب و یا یب بنی تنری بن

اس

ک عوایلی یاننب تن

سریایی و کواتیکوسنترون ،ایمننی

شنبیب واکسیناسنیون نایینبد ینی شنودن

غیرااتصاصی دا برابر اشرینیاکلی اا سرکوب ییکنننب ()186ن

چنی واکن هایی ،یتعاقنب اسنتفادد از واکسن هنای بیمناای

واکسیناسیون با واکسن هنای زننبد دا پرننبگانی کن دسنتگاد

عفونی ،ایر بسیاا یتباوزی دا صنع طیوا

تنفس ننها ب دیگر پاتوژنها نزودد باشب ،ییتوانب واکن هنای

نیوکاس و بروننی

ب حساب یینیب ()149ن ب طنوا یننخک ،گلن هنایی کن بن
واکسیناسننیون بننا واکس ن هننای تنفسننی واکننن

شبیب واکسیناسیون اا یو ب گرددن یهنم تنری یانان دا این

شننبیب بننروز

یواد یایکوپالسماگازی سآتیکوم و یایکوپالسماسینوی اس  ،ایا

ییدهنب ،عمویا دچاا کلیباسنیلوز تنفسنی ینیشنونبن پناتوژنا

نزودگی پرنبد با بوادتال اویوم و اشریننیاکلی نینا دااای ازگنوی

چنی همکاایای ،بی ویروس واکس و اشرینیاکلی ،با نن چ

ینابهی اس ن و هنایی کن دا یحنیط بنا نزنودگی بنام بن

بی ویروس های حاد تنفسی و ای باکتری اخ ییدهب ینابه

اشرینیاکلی تفنری ینی یابننب ،یمکن اسن پنس از دایاتن

دااد (354و)270ن بی تنر یتخصصنی دا اینر سنالی طینوا

واکسن هنای زننبدی بیمنناای نیوکاسن ینا برونننی عفننونی،

اذعننان داانننب ک ن بیمنناای تنفسننی ناشننی از عملکننرد یتیاب ن

واکن های تنفسی شبیبی اا بروز دهنب ()149ن حب بعضنی

ویننروسهننای یتعلنن بنن واکسنن هننای زنننبدی تنفسننی و

واکس ن هننای زنننبدی بیمنناای نیوکاس ن  ،بروننننی عفننونی و

اشرینیاکلی ،یتباون تری بیماای تنفسی طیوا تجاای ب شماا
1

. Head associated lymphoid tissues
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مانگوتراک ی عفونی ،اگر ا ازد دادد شنود کن از پرننبدای بن
پرنبد ی دیگر انتناا یابنب ،اتاای

واکن های شبیب ،از هر واکس زیانی اسنتفادد شنود کن گلن

ینییابنب (149و113و)102ن

برای دایات

نن نیادد اس ن همان طوا ک دا یباحنث یربوطن

ب ای اتفاق ،پاساژ یعکوس 1گفت ییشنود و دا شنرایطی کن

بیننان گردیننبد ،مزم اس ن دا طراحننی و ا ننرا یننک برنای ن ی

بخنی از و های یو ود دا سناز  ،دوز کناتی و ایمننی زا اا

واکسیناسننیون ،ابتننبا از واکس ن هننای کننم حننب تننر و سننآس

هنگام واکسیناسنیون دایاتن

واکس های حادتر استفادد شودن

نکنننب اخ ینیدهنبن دا چننی

ساز هایی ،واکن هنای واکسیناسنیون شنبیبتر بنروز کنردد و
یب طومنیتری ب داازا ییانجایبن
عوای یحیطی یی تواننب بر شب واکنن هنای واکسیناسنیون

روش نامناسب واکسیناسیون با

تاریرگذاا باشنبن نیونیاک و گرد و غباا ،دا یننااک بنا عواین

واکسنهای زندهی تنفسید میتواند

ینیدهننبن

شدت واکنشهای تنفسی را افزایش

بیماای زای تنفسی ،شب بیماای حاصل اا اتاای

چنی وضعیتی هنگام استفادد از واکس هنای زننبدی ویروسنی

دهد اسپری با ذرات بسیار ریز باعث

نیا صادق اس ن اوش نایناسب واکسیناسنیون بنا واکسن هنای

میشود تا ویروسهای زندهی واکسن

زنبدی تنفسی ،ییتوانب شب واکن هنای تنفسنی اا اتناای

بتوانند به عمق دستگاه تنفس راه پیدا

دهبن اسآری با ذاا بسیاا ایا باعث ییشنود تنا وینروسهنای

کنند این مسئلهد رشد و ت ثیر زیاد
ویروس در ریهها و کیسههای هوایی را

زنبد ی واکس بتواننب ب عم دستگاد تنفس ااد پیبا کننبن ای
یس ل  ،اشب و تکایر زیاد ویروس دا ای ها و کیس هنای هنوایی

به دنبال دارد

اا ب دنبان دااد و ازبت پاس ایمننی قنویتنری اا نینا یو نب
یی شنود ()326ن واکسیناسنیون بن اوش نئروسن  ،هنمچننی
ازتهاب شبیبتری اا دا کیس هنای هنوایی ،یتعاقنب چناز

بنا

یایکوپالسماسینوی ایجاد نمودد اس ()327ن واکسیناسیون بن
اوش نشاییبنی ،چنان چ ب داستی انجنام نگینرد ،ینانع از نن
ییشود ک تمایی اتراد گل دوز یناسب و ایمنیزای واکسن اا
دا یک زیان دایات کننبن دا ای صنوا شنرایط بنرای وقنوع
پاساژ یعکوس ،ک اتاای

حب وینروس اا دا پنی دااد ،یهینا

ییشودن از نن ا ک واکس های زنبدی تنفسی ،از حنب هنای
یتفاوتی برانواداا هسنتنب ،مزم اسن بنرای یمانعن از بنروز

. Back passage
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چ یده

دپااتمان سالی

معی  ،یرکا تحیییاتی و تنخیصی بیماایهای طیوا ،داننکب دایآاشکی ،داننگاد زر یان

دا ای تحیی  ،همبستگی بی ننان های بازینی ،از کاااتتادن یهک های سلون هنای یخناطی بخن

هنای توقنانی دسنتگاد تننفس

(سیلیواستاز) ،شناسایی ویروس و هیستوپاتوزوژی ،بر ای اازیابی ییاان یحاتر یاکینان واکسنین شنبد دا برابنر چناز

بنا وینروس

بروننی عفونی ( )IBVهنمسنان ( )homologousو نناهمسنان ( )heterologousینواد یطازعن قنراا گرتن ن  5اوز پنس از چناز ،
همبستگی اوبی بی عالیم بازینی ،سیلیواستاز دا نای ،شناسایی وینروس چناز  ،و ضنایعا ییکروسنکوپیک ایجناد شنبد دا ننای
یناهبد گردیب ،ب طوای ک تمام ای چهاا یعیاا تعیی شنبد دا پرننبگانی کن بن طنوا کاین دااای یحاترن بودننب ینفنی و دا
پرنبگانی ک ب طوا کای حساس بودنب ،یاب بودن دا پرنبگانی کن دااای یحاترن نسنبی بودننب ،عالینم بنازینی ینناهبد شنب و
ویروس شنا سایی گردیب ،وزی یهک های اپی تلیوم نسیبی نبیبد بودن دا تحیی دوم ،پرنبگان دااای یحاتر کای  ،دااای یحاترن
نسبی و کایال حساس با ویروس بروننی عفونی چاز

دادد شبنب و  5اوز پس از چاز  ،ب ای پرنبگان باکتری های ترص طلنب

از طری داا بینی تلییح گردیبن  20پرگن ی بوادتال اویوم ( )Bordetella aviumاز یکی از  5پرنبدی دااای یحاتر کای ب دس
نیب ،و تیط  5کلونی از دو یواد از  5پرنبدی دااای یحاتر نسبی ک سیلیواستاز نباشتنب با شب ،دا حنازیکن  ،دا پرننبگانی کن
سیلیواستاز اا ننان یی دادنب ،تعباد زیادی پرگن ی باکتری باسازی گردیبن ببیهی اس  ،کاه
تکایر نن دا قسم های توقانی دستگاد تنفس ،انتیان و ه

عفون ویروس بروننی عفنونی و

ای ویروس ک ینجر ب ایجناد وینروس هنای واایانن ینی شنود اا

کاه

اواهب دادن دا ای یطازع راب شب ک یحاتر از یهک های تنفسی و حفظ سالی نن ها ،عفون های باکترینایی رانوین اا

کاه

دهنبدی ییاان نزودگی و تلفا هستنبن بنابرای  ،واضح اسن کن براسنی

اواهب دادن همی عفون های رانوی  ،اود اتاای

هر دو یعیاا ،زیانیک ییاان کاانیی واکس ویروس بروننی عفونی یواد اازیابی قراا یی گیرد ،یهم یی باشبن
Abbreviations: Ark-DPI=Arkansas-Delmarva Poultry Industry; CT=cycle threshold; DE=Delaware; EID50=50%
;embryo infectious doses; IBV=infectious bronchitis virus; Mass=Massachusetts; PBS=phosphate-buffered saline
qRT-PCR =quantitative reverse transcriptase–polymerase chain reaction; USDA=U.S. Department of Agriculture.
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یطازعا گذشت ننان دادد انب ک واکسیناسیون پرنبگان بنا 2

مقدمه
ویروس بروننی عفونی یک گایاکروناویروس اس کن یسنبب
ایجاد بیماای بسیاا یسنری دا قسنم

هنای توقنانی دسنتگاد

عفونی دا یک گل  ،ک یا دا این

نوع واکس یختلف بروننی

گفتاا نن اا همبهرگی یی ناییم ،یی توانب یحاتر وسیع تنری

تنفس و نیا دستگاد توزیب یا دا یاکینان اسن ن کنتنرن این

دا برابر انواع یختلف ویروس بروننی عفونی ایجاد کننب ()12ن

بیماای بسیاا یهم اس  ،چراکن عفونن بنا وینروس برونننی

ن تنها تمام هنمبهرگنی هنای یمکن (ترکیبنا یمکن ) بنی

عفونی یی تواننب باعنث کناه
و

های گوشتی و کاه

توزینب (کناه

وزن گینری دا

کمیّ و کیفی توزیب تخنم ینرغ

واکس های یختلف ،یحاتر وسیع یناب اا ایجاد نمی کننب،
بلک کایال واضح نیس

ک کبام همبهرگی ،دستیابی ب بهتری

دا گل های تخم گذاا تجناای و یوزنب) شنود ،و دانهاین ینی

یحاتر اا دا برابنر ینک وینروس واایانن اناا داپنی داادن

توانب استعباد ابتال پرنبگان ب عوای بیماای زای رانوی ک بن

بنابرای  ،بحث تیپ هنای یحناترتی هنمبهرگنی هنای واکسن

صوا بازیود یرگ نوا هستنب ،از مل اشرینیا کلی اا اتاای

(پروتکتوتایپِ ترکیبا واکس ) ،بایستی برای هر یک از ویروس

دهب ()12ن تنوع ژنتیکی گستردد ،تکایر سریع و ییناان هن

های واایان

بیب یواد اازیابی قراا گینردن ینرنوا از اازینابی

بام دا ای ویروس ،ب شک گیری انواع یختلفی از وینروس هنا

تیپ های یحاترتی همبهرگی های واکس  ،کنف ای یوضنوع

ینجر یی شود ک ایمنی یتیاطع بنا یکنبیگر نبااننبن واکسن

اس ک استفادد از کبام دو یا س نوع واکس یختلف بروننی

های زنبدی تخفیف حبّ یاتت و واکسن هنای کننت  ،بنرای

عفونی دا یک گل یی توانب ب شک گیری یحاتر علی ینک

پی گیری از ای بیماای یواد استفادد قراا یی گیرنبن ایا ،بن -

ااا ینتهنی شنودن داصنوا تغیینر وینروس

دزی تنوع ژنتیکی دا ویروس های یختلنف برونننی عفنونی،
برای ایجاد یحاتر کای دا یاکیان مزم اس

از واکس هایی

ویروس واایان
واایان

هبف ،یمک اس

مزم باشب ای ترکیب یا هنمبهرگنی

نیا تغییر یاببن

استفادد شود ک از قرابن کناتی بنا وینروس یااعن برانواداا

ب ن عننالود ،تنناکنون یعیااهننای یختلف نی بننرای اازیننابی یینناان

هستنب ()12ن دا حنان حاضنر ،تنهنا تعنباد یحنبودی از اننواع

یحاتر ایجاد شبد توسط واکس  ،یواد استفادد و استناد قنراا

ویروس بروننی عفونی دا قازنب واکسن دا سرتاسنر دنینا دا

گرتت اس

()4،9،11،12،13،16ن اازینابی کناانیی واکسن دا

دسترس هستنب ،ای داحنازی اسن کن تعنباد بنیشنماای از

ایام یتحبد ،براساس شناسایی ویروس چناز

ویروس های واایان و ود داانب ک هیج واکسنی بنرای نن هنا

استناد ب سیلیواستاز دا نای صنوا ینی گینرد ()1،20ن بنرای

و دا ااوپنا ،بنا

ساات ننبد اسن ن همنی یوضنوع باعنث گردینبد اسن کن

تهم بهتر ااتباط بی یحاتر

پرواش دهنگان ،بنرای کنتنرن برونننی عفنونی گاینن هنای

ویروس با سیلیواستاز دا نای ،دا ای یطازع هر دو شااک ،دا

عنوان واکس دا ااتیاا نباشت باشننبن دا بعضنی

یاکیان واکسین شبد ای ک با سوی های همسان و نناهمسنان

زیادی تح

تعرینف شنبد توسنط شناسنایی

دادد شبد بودنب ینواد اازینابی قنراا گرتن ن بن نین از

شرایط نیا یی توان گف ک هیج گاین ی یناسنبی بنرای این

چاز

ینروا دا دسترس نیس ن

یدزفان ،ای یطازع اوزی یوادی اس

ک دا نن ،هر دو یعیناا
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اازیابی ییناان یحاترن

ایجناد شنبد توسنط واکسن دا ینک

(سوی  )DE072دا نزیای

یواد استفادد قراا گرتتنبن وینروس

تحیی گاااش شبد اس ن همچنی  ،ب ینروا تننکی تنابلوی

های بیمناای زای

کایلی از شااک های یختلف ،ک برای اازیابی کاانیی واکسن

و  GA98/CWL0470/98برای چاز

Mass/Mass 41/41

دادن استفادد شبنبن

یننواد اسننتفادد قننراا یننی گیرنننب ،عالئننم بننازینی ،راحننا

طرح نزیای

کازببگنایی و ضایعا ایابینی دا نای نیا دا ای یطازع ینواد

های یادای از یرغانی ک با واکسن هنای ، Arkansas ، Mass

براسی قراا گرت ن ای ینطیی ب نرر یی اسب ک یحاترن از

 GA98واکسین شنبد بودننب ،از طرین تلینیح داان چننم و

یهک ها دا نای و سالی نن ها یی تواننب ارنر عواین بیمناای

داا بینی بنا دوز کنایلی از هنر دو واکسن  Massو  DEدا 1

زای ترص

طلب اا کاه

دهنب ،بننابرای  ،عنالود بنر این کن

اون :و

Ark/ArkDPI/81 ،

های گوشنتی ینک اوزد دااای پنادت

اوزگی و یا هر دو واکس هم زیان دا  1و  14اوزگی واکسنین

ااتباط بی شناسایی ویروس و سیلیواستاز براسی گردینب ،این

شبنبن یک گرود کنترن غیرواکسین نیا دا ای نزینای

یوضوع نیا ک نیا یحاتر از یهک ها یی تواننب ارنرا عواین

داش ن دا اوز  ،35پرنبگان با  EID50 104×1از ویروس هنای

دهب ،یواد یطازع قراا

بیماای زای رانوی ی باکتریایی اا کاه

Ark/ArkDPI/81 ، Mass/Mass 41/41

گرت ن ب همی دزین  ،تواننایی عواین بیمناای زای رانوین دا

چنناز

یاکیان ( )Bordetella aviumدا کلونیاد شبن و ایجاد بیمناای

ویننننروس چنننناز

دا پرنبگان حساس و ایم دا برابر بروننی
چاز

عفونی ،بن دنبنان

با ویروس بروننی عفونی براسی گردیبن دزین انتخناب

ای باکتری ای بنود کن یطازعنا قبلنی ( )14،17نننان دادد
بودنب ک بوادتال اویوم ،یک عای بیماای زای ترص طلنب دا
یاکیان یحسوب یی شنودن دا این یطازعن  2 ،چناز
واکس انجام گرت  ،چاز

طبیعنی

اون با ای هبف طراحی گردیب کن

بهتری یعیاا برای اازینابی ییناان یحاترن دا برابنر وینروس
بروننی عفونی تعیی شود و چاز

دوم ،برای یناهبدی ای -

و نود

و GA98/CWL0470/98

دادد شننبنبن ویننروس  Mass/Mass 41/41ب ن عنننوان
یتننننناب بننن کنننناا اتننن  ،ویننننروس

 GA98/CWL0470/98ک از زحاظ سروزوژی یربوط بن سنوی
 DEبود ،ب عنوان ویروس چاز

ینرتبط ،ینواد اسنتفادد قنراا

گرت  ،و  Ark/ArkDPI/81ب عنوان ویروس چناز
ب کاا ات ن صح

عیااهای ویروس چاز

غیرینناب

دا تخم ینرغ هنای

نی داا ،توسط عیااسننجی یعکنوس براسنی شنبن دا اوز 5
پس از چاز  ،پرننبگان کننت شنبد ینواد کازببگننایی قنراا
گرتتنبن
عالیم بازینی دا زیان کازببگنایی یواد براسنی قنراا گرتن و

ک چگون سیلیواستاز با توانایی یک عای بیمناای زای ترصن

توسننط ایتیازهننایی ک ن قننبال توضننیح دادد شننبد اس ن (،)15

طلب یا بوادتال اویوم دا کلونیاد شنبن دا ننای ااتبناط دااد،

ایتیازدهی شب ،ب طوایک ایتیاز  =1هیج عالیتی و ود نباشت

طراحی گردیبن

باشب=2 ،و ود چنمان یرطوب یا ترشحا یوکوسی دا بیننی،

مواد و روش کار

و  =3چنمان یرطوب و و ود ترشحا یوکوسی دا بینی و اان

واکس ها و ویروس های چناز  :واکسن تجناای از سنروتیپ

های نایی ،اا ننان یی دادن همچنی  ،دا زیان کازببگننایی بنا

سننروتیپ دمواا ()DE

سوا ،از داا سوااخ شوان از ناحی ی دهانی – حلیی دا کنام

یاساچوسنن (سننوی  )Ma5و واکسنن
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سننخ نمون ن بننرداای و داا ن  1mlاز  PBSبننرای شناسننایی

داای گردینننبن بییننن ی پرننننبگان چننناز

ویننروس توسننط qRT- PCRنگ ن داای گردیننب ،و نننای نن نیننا

 Ark/ArkDPI/81یا  Mass/Mass 41/41هماننب پرنبگان گنرود

برداشننت و دا یحننیط کننن سننلوزی (
 )Essential Mediumدا  37دا

Hank Minimum

کنترن چناز

دادد شنننبد بنننا

دادد نننبد ،بناکتری بنوادتال اوینوم اا دایاتن

سنانتی گنراد بنرای نزینون

کردنبن ب طوا االص  ،بوادتال اوینوم ( باین  )002دا یحنیط

سیلیواستاز (دا ادای توضیح دادد اواهنب شنب) نگن داای شنبن

سانتی گراد

بخنی از نای نیا دا تریازی  %10تابی

گردیب تا دا یطازعا

هیستوپاتوزوژی یواد استفادد قراا گیردن
طرح نزیای

دوم :و

 tryptic soy brothب یب  24ساع دا  37دا

اشب دادد شب و پرنبگان با  0.1 mlاز نن ب صوا داا بیننی
دا اوز  5بعب از چاز

های گوشتی ینک اوزد دااای پنادت

های یادای از یرغانی ک با واکس های  Ark ،Massو

GA98

با ویروس بروننی عفونی تلییح شنبنبن

 5اوز پس از دایات باکتری و طب توضیحا بام ،پرننبگان از
نرننر عالیننم بننازینی یننواد براسننی قننراا گرتتنننب و دا اداینن

واکسین شبد بودنب ،از طری تلییح داا چنم و داا بیننی

کازببگنایی شبنبن سوا ،های داا شوان اانذ و سنآس اوی

با دوز کنایلی از واکسن هنای  Massو  DEدا  1اوزگنی و 14

یحیط یکانکی  2/5داصب کنیبد شنب و اوش اسنتانبااد بنرای

اوزگی واکسین شبنبن یک گرود کنترن غیرواکسین نیا دا ای
نزیای

باسازی بوادتال اویوم طی گردیبن همچنی  ،سنوا ،هنا بنرای

و ود داش ن واکس ها دا تخم یرغ های نی داا بر

شناسایی ویروس بروننی عفونی توسط  -qRT PCRو نای هنا

اساس عیاا یعکوس اازیابی گردیبنبن دا اوز  35پرنبگان با دوز

برای ننازیا سیلیواستاز ب طرییی ک دا بنام توضنیح دادد شنب،

104×1

 EID50از هنننم وینننروس  Ark/ArkDPI/81و هنننم

 Mass/Mass 41/41چاز
چاز

مع نوای شبن یک قسنم از ننای بنرای هیسنتوپاتوزوژی بن

دادد شبنبن صح عیااهای وینروس

تریازی  10داصب ینتی گردیبن سروم تمنام پرننبگان قبن از

دا تخنم هنای ننی داا توسنط عیااسننجی یعکنوس

سانتی گراد نگ داای شنب تنا

براسی گردیبن  5اوز پس از چاز

با ویروس بروننی عفونی ،

 5عبد پرنبد از هر گرود ک واکسنین شنبد بودننب و سنآس بنا
 Ark/ArkDPI/81یننا  Mass/Mass 41/41چنناز

دادد شننبد

بودنب ،ینواد کازببگننایی قنراا گرتتننبن بن عنالود ،گروهنی از
پرنبگان واکسین ننبدی چناز

دادد شنبد نینا کازببگننایی

شبنبن دا زیان کازببگنایی ،یطاب ننچ کن دا نزینای

اون

توضیح دادد شب ،عالینم بنازینی براسنی گردینب ،سنوا ،بنرای
شناسایی ویروس چاز

توسط  -PCR qRTمنع نوای شنب و

کازببگنایی ااذ و دا  -20دا
توسط کی

تجاای امیاا ( )IDEXXاز نرنر پنادت ااتصاصنی

ضب ویروس بروننی عفونی ،نزیای

شودن

استخراج  RNAو  RNA :qRT- PCRویروسی از  50ییکروزیتر
 PBSاز هر سوا ،با استفادد از کین

باسنازی

MagMAX-

 )96RNA(Ambion,Inc.,Austinبننر طبنن پروتکننون شننرک
سننازنبد دا تراینننب ذاا یغناطیسننی  king fisherاسننتخراج
گردیبن  -PCR qRTبا استفادد از کی  -PCR RTتنک یرحلن
ای  )AgPath-IDTM (Ambion, Incطبنن توصننی شننرک

نای ها نیا مع نوای و از نرر سیلیواستاز اازیابی شنبنبن ینک

سازنبد انجام شبن  25ییکروزیتر ترکیب واکنننی ،-PCR qRT

از نای دا تریازی  10داصب برای هیسنتوپاتوزوژی نگن -

شای  12/5ییکروزیتر از باتر  10 ،PCR qRT- ×2ییکروزیتنر

بخ
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از هننر پرایمننر 4 ،ییکروزیتننر از پننروب 1 ،ییکروزیتننر از ننننایم

ااوپا ترسیم شبد اس

ییکس  ، PCR ×RT-25و  5ییکروزیتر از  RNAویروسنی ینی

حلی ی نایی ک دا نن حباق  50داصب یهک ها دااای تعازی

Integrated

نیروینب بودنب ،طبیعی و پرنبد ای ک  %90از حلی هنا تعازین

شننننودن پرایمننننر

Technologies

DNA

 )(Coralville,IAتهین  ،و پنروب  Taqmanتوسنط

Biosearch

تعیی گردیب ()1ن ب طنوا االصن  ،هنر

طبیعی از اود ننان دادنب ،دااای یحاتر

دا نرر گرتت شنبن

 )Technologies (Novato,CAسنتا شبن

هنگنناییک ن  %80یننا بننی تننر پرنننبگان دا یننک گننرود دااای

ا را ای تایم  -RT PCRو پااایتر های تریوسایکلر بنر اسناس

یحاتر بودنب واکس یدرر اازیابی گردیب ()1ن
هیستوپاتوزوژی :یک بخ

ییام قبلی صوا گرتت اس ()2ن

از هنر ننای دا ترینازی  10داصنب

نزیون سیلیواستاز :نزیون سیلیواستاز دا هر و ن بنر اوی 5

تابی

حلی ی نای با ضخای تیریبنی  1mmانجنام شنب ،کن قسنم

یک می از نن ب ضخای  5ییکرویتر برای انه نییای

های قبایی ،ییانی و الفی اا دابر ینی گرتن (8و)3ن تعازین

برش دادد شبن هیآرپالزی اپیتلیوم ،تکایر زنفوسیتی و شب از

یهک با ییکروسنکو )Olympus,center ralley,PA( ،ینناهبد

بی اتت یهک ها برای هر نای از  1تا  4ایتیازدهی گردیبن بن

گردیب و ایتیازدهی ب صوا زیر صوا گرت :

طوایک =1نریان =2 ،کنانونی=3 ،چننب کنانونی=4 ،ینتننر دا

=0تمام یهک ها دا حان ضربان هسنتنب %75=1 ،ینهک هنا دا

نرر گرتت شبن

حان ضربان هستنب %50=2 ،یهک ها دا حان ضنربان هسنتنب،

ننازیا نیاای :عیاا ویروس توسنط اوش Reed and MUENCH

 25=3یهک ها دا حان ضربان هستنب=4 ،هیج یهکنی دا حنان

یحاسب شبن اوش یک طرت ننووا توسط نزیون چننب ییایسن

ضنربان نیسن ن هنر حلین ی ننایی  3بنناا بن صننوا

باگانن

ایتیازدهی و ییانگینی از تمام ایتیازها برای هنر ننای یحاسنب

و ب اوش یعمون دا پاااتی تراوای گردیب و دا اداین ،
H&E

دانکن تننوکی بننرای ننننازیا دادد  -qRT PCRو تعیننی حننباق
سطح شناسنایی اسنتفادد گردینبن عالینم بنازینی و ایتینازدهی

شبن ایتیاز یحاتر

برای هر گنرود بنا اسنتفادد از ترینون زینر

هیسننتوپاتوزوژی توسننط  Kruskal-wallisک ن بننا نزیننون چنننب

یحاسنب گردینب:

100- [(total of the individual scores for

ییایس ای توکی دنبان شبد بود ننازیا شبن دادد ها با استفادد از

)the group)/(the number of individuals in the group × 20

])1( × 100ن ایتیاز بی تنر از  5بن عننوان ایتیناز یحاترن
یحسوب یی شب ()3ن همچنی  ،تعباد پرنبگانی ک دا هر گرود

نرم اتااا  prismv.6.0ننازیا گردیبن
تمام حیوانا ینواد اسنتفادد دا این یطازعن توسنط انسنتیتو
حفاظ و استفادد حیوان ،داننگاد وا یا تهی شبد اس ن

سیلیواستاز داشتنب با استفادد از یعیاای کن توسنط تاایاکوپن

جدول .1آزمایش اول عالیم بالینی
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بودنب (ایتیاز  )2/6و  7یواد از  10پرنبد دا گروهی کن دا  1و

نتایج
نزیای

اون :دا ای نزیای

و

 14اوزگی واکسین شبد بودننب (ایتیناز= )2/7عالینم اا نننان

هنای گوشنتی تجناای کن

دااای پادت یادای بودنب واکسین شنبنب و سنآس بنا وینروس
های همسان ،یرتبط و ناهمسان چاز

دادد شنبنبن تعنبادی از

دادنبن ب طواکلی ،ظاهرا گرود هایی از پرننبگان کن  2واکسن
دایات

نمودد بودنب نسب ب نن هایی کن تنهنا  1واکسن دا

پرنبگان ک عالیم بازینی داشتنب دا بون  1نننان دادد شنبد

یک اوزگی دایات

اس ن عالیم بازینی  5اوز پس از چاز  ،هنگنام کازببگننایی و

گروهی ک دا اوزهنای  1و  14واکسنین و سنآس بنا وینروس

با ویروس بروننی عفنونی از

دادد شننبد بودنننب ،اکاننر

هنگاییک عالیم ینخک عفون

کردد بودنب ،یحاترن

ننناهمسننان  Ark/ArkDPI/81چنناز

بهتنری داشنتنبن دا

پرنبگان ( )6عالیم بازینی یالیم ننان دادد و یا بعضا هیج ننان

ملنن چنننمان یرطننوب ،اان هننای نننای و و ننود ترشننحا
یوکوسی دا بینی و نای دا تمام پرنبگان غیرواکسین ی چناز

ای نباشتنب و  4پرنبد نیا عالیم بازینی شنبیبتری بنروز دادننب

دادد شبد ینناهبد شنب ،ربن گردینبن هنیج عالینم بنازینی دا

(ایتیاز )2/2ن ظاهرا گروهی ک تنها ینک واکسن دا  1اوزگنی

دادد ننبد یناهبد نگردیبن بن عنالود ،پرننبگان

دایاتنن کننردد بودنننب ،دا برابننر  Ark/ArkDPI/81یحنناترتی

دادد شبد ،عالیم بازینی یتوسط تا شنبیب

نباشتنب ،زیرا  9پرنبد دا ای گنرود عالینم بنازینی یتوسنط تنا

اا نننننان دادننننب و بن ن غینننر از گروهنننی کن ن بنننا وین نروس

شبیب ننان دادنب (ایتیاز )3/4ن تعباد پرنبگان یابن از زحناظ

دادد شبد بودنب ک  2عنبد از 5

سیلیواسننتاز و نن هننایی ک ن یینناان یحاتر ن نن هننا از نرننر

پرنبد هیج عالیم بازینی اا نننان نبادننبن پرننبگانی کن دا  1و

سیلیواستاز برای هر گرود یحاسب گردینب ،دا نبون  2نننان

 14اوزگی با واکس های  Massو  DEواکسین شبد بودنب ،ب -

دادد شنبد

پرنبگان چاز

غیرواکسین ی چاز

 GA98/CWL0470/98چاز

دنبان چاز

دادد شبد اس ن تمام پرنبگان غیرواکسین و چناز
تاقب یحاتر

با وینروس ینناب  ،Mass/Mass 41/41یحاترن

بودنب (ایتیاز کم تر از  )50و تمام پرننبگانی کن

عازی داشتنب ب طوایک تیط یک ینواد از  10پرننبد عالین

دا گرود کنترن چاز

یالیم (ایتیاز= )1/5اا ننان دادن پرنبگانی ک تیط واکس هنای

(ایتیاز بامی )50ن پرنبگان واکسین شبد بنا  Massو  DEدا 1

با

دادد شننبد بننا ،Mass/Mass 41/41

 Massو  DEدا  1اوزگی دایات کردد بودنب ،ب دنبان چاز

و  14اوزگننی و چنناز

دادد شبد بودنب ،دااای یحاترن بودننب

 Mass/Mass 41/41یحاتر کم تری داشتنب ب طنوایکن 4

 GA98/CWL0470/98یننننننا  Ark/ArkDPI/81دا برابننننننر

پرنبد عالیم یالیمی داشت و یا هیج عالیتی نننان نبادننب و 6

سیلیواستاز یحاتر شبد بودنب و دا ا یحاترن نن هنا بن

پرنبد ،عالیم یتوسط (ایتیاز= )2/7اا ننان دادنبن پرنبگانی کن

ترتیب  53/6 ،88/3و  73/8بود ،هرچننب دا گنرود چناز

با واکس های  Massو  DEدا  1اوزگی و یا دا  1و  14اوزگی

شبد با  3 ،GA98/CWL0470/98یواد از  10پرنبد سیلیواستاز

دادد

ننان دادن دا پرنبگانی ک با واکس های  Massو  DEتینط دا

اوبی پیبا نکردد بودنب ،بن طنوایکن 9

اوز  1واکسنننین شنننبد و بنننا وینننروس ،Mass/Mass 41/41

یواد از  10پرنبد دا گروهنی کن ینک اوزگنی واکسنین شنبد

دادد شنبنب،

واکسین و سآس با ویروس  GA98/CWL0470/98چاز
شبد بودنب ،یحاتر

 GA98/CWL0470/98یا  Ark/ArkDPI/81چاز

دادد
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دا ی یحاتر دا برابر سیلیواستاز بن ترتینب 58/5 ،75/2و

دادد شنننبد بنننا  Mass/Mass 41/41 ، Ark/ArkDPI/81ینننا

بر اوی نمون های ااذ شبد

 GA98/CWL0470/98بن ن ترتینننب  3/0 ،3/0و  2/9و بنننرای

 61/0بودن شناسایی ویروس چاز
دا اوز  5پس از چاز

صوا گرت  ،و تعباد پرنبگان یاب از

زحاظ و ود ویروس داهر گرود و همچنی ییباا  CTدا شک
 1یو ود اس ن هیج ویروس چاز

دا گرود هنای چناز

دادد

پرنبگان گرود کنترن  1/87بودن
بون شمااد  3ااتباط بی یحاتر از زحناظ عالینم بنازینی (
بننی

از  %90بننبون عالیننم) سیلیواسننتاز (ایتینناز بننی

ننبد پیبا ننب ،دا حازیک وینروس دا تمنام پرننبگان چناز

=50یحاتر ) و شناسایی ویروس چناز

دادد شننبدی غیرواکسننین  ،شناسننایی گردیننب ( ییننباا  CTاز

ویننروس ینفننی بننود) و هیسننتوپاتوزوژی (کنن از نرننر نینناای

DE

با گرود کنترن ینفنی اانتالف

23/0تا 27/9اس )ن تمام پرنبگان واکسین شبد با  Massو
دا  1و  14اوزگی و چناز

ایتیازدهی گرود دااای یحاتر

(بنی

از

از  90داصنب

دادد شنبد بنا ،Mass/Mass 41/41

یعنی داای نباشتنب) دا هریک از گرود ها اا نننان ینی دهنبن

 GA98/CWL0470/98دااای ییباا  CTبودنب ک از نرر نیاای

دادد

با گرود های کنترن ک واکسین شبد وزنی چناز

پینبا نکنردد

تمام چهاا شااک برای پرنبگان غینر واکسنین و چناز
شبد یاب و برای پرنبگان چاز

دادد ننبد ینفی بودننبن بن -

بودنب ،تفاو یعنی داای نباشنتنبن این اینر ،نننان دهننبدی

عالود ،هر چهاا شااک برای پرنبگانی ک بنا  Massو  DEدا

یحاتر اسن ن از نرنر نیناای ییناان یعننی داای از وینروس

 1و  14اوزگی واکسین و با ویروس یناب

چاز

چاز

دا تمام گرود های پرنبگان شناسایی شبن

Mass/Mass 41/41

دادد شبد بودنب ،ینفی بودنعالیم بازینی یالینم دا غیناب

ایتیننازدهی هیسننتوپاتوزوژی :ایتینناز هیسننتوپاتوزوژی بننرای

سیلیواستاز و شناسایی ویروس چاز

پرنبگانی کن دا  1و  14اوزگنی واکسنین و بنا وینروس هنای

 1اوزگی واکسین شنبد و بنا  Mass/Mass 41/41چناز

41/41 ،Ark/ArkDPI/81

دا گرود هایی ک تنها دا
دادد

 Mass/Massیننننننننننننننا

شبنب ،یناب گروهی بود ک دا  1اوزگی یا دا  1و 14اوزگنی

دادد شننبد بودنننب ،بنن ترتیننب

واکسین و با ویروس  GA98/CWL0470/98چناز

دادد شنبن

 2/15 ،2/05و  2/2بود ،کن از زحناظ نیناای بنا گنرود کنتنرن

دا گروهی از پرنبگان ک با  Ark/ArkDPI/81چناز

داشنتنب،

دادد شبد تفاو داش ()P≤0.05ن ایتیناز

اگرچ عالیم بازینی ینناهبد شنب و وینروس چناز

شناسنایی

 GA98/CWL0470/98چنناز

غیرواکسین ی چاز

هیستوپاتوزوژی برای پرنبگانی ک تیط دا اوز  1واکسین شنبد

گردیب ،زیک یهک ها یحاتر شبد بودنبن

و با وینروس هنای  Mass/Mass 41/41 ،Ark/ArkDPI/81ینا

پادت های سنجیبد شنبد بنا امیناا دا هنیج کنبام از پرننبگان

دادد شبد بودنب ،ب ترتینب ،2/5

دادد ننبد شناسایی ننبن پرنبگانی ک دا

 GA98/CWL0470/98چاز

1/8و 2/35بود ،ایا تنها پرنبگانی کن بنا وینروس
 41/41چاز

Mass/Mass

دادد شبد بودنب ایتیاز ( )1/8داشنتنب کن از نرنر

نیاای با گرود کنترن غیرواکسنین ی چناز

دادد شنبد تفناو

داش ()P≤0.05ن ایتیاز بنرای پرننبگان غیرواکسنین ی چناز
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غیرواکسین و چاز

 1و  14اوزگی و یا دا  1اوزگی واکسین شبد بودننب و چناز
نباشتنب ،ب ترتیب  3قطع از  4پرنبد و  4قطعن از  5پرننبد از
نرر پادت ااتصاصی ضب ویروس بروننی

عفونی یاب

بودنبن

اکار پرنبگان ( 80تا  100داصب) ک واکسنین شنبد و چناز

پیبا کردد بودنب از نرر پادت ااتصاصی ضب وینروس برونننی
عفونی یاب بودنبن ب

چاز

پیبا کردنب و سآس بوادتال اویوم اا دایات نمودننب و 5

نا گروهنی از پرننبگان کن تنهنا دا 1

اوز بعب کازبب گنایی شبنبن ای پرنبگان ،دااای عالینم بنازینی

دادد شنبد

یرتبط با ویروس بروننی عفونی (ایتیاز  )3/2بودنبن  4یواد از

اوزگی واکسین شبد و بنا  Ark/ArkDPI/81چناز

بودنب ک دا ای گرود 4 ،قطع از  10پرنبد یاب بودن
هنای گوشنتی تجناای دااای

نزیای  :2دا ای نزیای  ،و

پادت های یادای با  Massو  DEدا  1و  14اوزگی واکسین
و با  Ark/ArkDPI/81و  Mass/Mass 41/41چاز

دادد شنبنب

و سآس دا یعرض بوادتال اویوم قنراا گرتتننب تنا این یسن ل

 5پرنبدی واکسین
چاز

شبد با  Massو  DEبنا Mass/Mass 41/41

دادد شبنب و سآس با بوادتال اویوم تلییح گردیبننبن این

پرنبگان ،عالیم بنازینی یالیمنی ینرتبط بنا وینروس برونننی
عفونی ننان دادنب (ایتیاز=)2/8ن هیج عالی

بازینی ینرتبط بنا

عفون بوادتال اویوم دا ای پرنبگان یناهبد ننبن هیج کبام از

ینخک شود ک نیا سالی یهک هنا از عفونن رانوین توسنط

پرنبگان واکسین ی چاز

ای باکتری لوگیری ینی کننبن تعنباد پرننبگان دااای عالینم

بودنب ،عالیم بازینی یربوط ب بروننی عفنونی ینا بوادوتلنوز اا

بازینی و شب عالیم دا بون  4ننان دادد شنبد اسن ن تمنام

ننان نبادنبن

پرنبگان غیرواکسین ی چاز

دادد شبد بنا وینروس برونننی

ایتیازهای یربوط ب یحاتر

دادد ننبد ک بوادتال اویوم اا گرتت

از سیلیواستاز برای هنر گنرود دا

عفونی عالیم شبیب بازینی بروز دادنب ،داحازیک  ،هیج کنبام از

بون  5یو ود اس ن تمام پرنبگان واکسین شنبد بنا  Massو

دادد نننبد دااای عالینم بنازینی

 DEبا و ود ای ک با ویروس بروننی عفونی یا بوادتال اوینوم

پرنبگان غیرواکسین و چاز
نبودنبن  5اوز پس از چاز
اوزگی) و پی

بنا وینروس برونننی عفنونی (40

از نن ک پرنبگان دا یعرض بوادتال اویوم قنراا

گیرنننب 2 ،یننواد از  10پرنننبد واکس ن  Massو  DEاا دایات ن
کردنب و با  Ark/ArkDPI/81چاز

دادد شبنب ک دااای عالینم

یا هر دو چاز

دادد شبنب ،دااای ایتیاز بی

از  50بودننب کن

ننان دهنبد یحاتر اس ن ب عالود ،پرنبگانی کن چناز
ننبد بودنب ،همان طوا ک انتراا یی ات  ،ایتیاز بی
ننان یی دادنبن پرننبگان غیرواکسنین ی چناز

دادد
از  50اا

دادد شنبد بنا

یالیننم بننازینی بودنننب (ایتینناز= )1/4و پنننج یننواد از  10پرنننبد

 Ark/ArkDPI/81یننا  Mass/Mass 41/41ایتیازهننای بسننیاا

واکس  Massو  DEاا دایات و با  Mass/Mass 41/41چناز

پایینی داشتنب ک ب ترتیب  15و  4/2بودن ای پرنبگان 5 ،اوز

دادد شننبنب کنن اینن پرنننبگان نیننا ،عالیننم بننازینی یالیمننی

پس از چاز

(ایتیاز= )1/5ننان دادنبن پرنبگان واکسین ک بوادتال اوینوم اا

یاب ن از زحنناظ سیلیواسننتاز یحاسننب شننب ،و تمننام پرنننبگان

کنردد بودننب  5اوز پنس از نن (اوز  )45کازببگننایی

دادد شبد با ویروس برونننی عفنونی دا

دایات

شبنب ،هیج عالی بازینی نباشتنب و دا پرنبگانی کن واکسنین
ننبد و تنها باکتری اا دایات

کردد بودنب 2 ،یواد از  5قطعن ،

عالیم بازینی بسیاا یالیمی بازینی بروز دادنب (ایتیاز=)1/2ن تمام
 5پرنبدی واکسین شنبد بنا  Massو  ،DEبنا

Ark/ArkDPI/81

(اوز  )40دااای یحاتر

غیرواکسین ی چاز

نبودنبن تعباد پرننبگان

اوز  40کازبننب گنننایی شننبنب و نتننایج کازببگنننایی از تیننبان
یحاتر

حکای

یی کردن دا یک گنرود پننج قطعن ای ،تمنام

پرنبگان غیرواکسین و چاز

دادد شبد با  Ark/ArkDPI/81دا

اوز  ،35ک دا اوز  40بوادتال اویوم اا دایات کردد بودننب ،دا
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اوز  45کازببگنننایی شننبنبن دا ای ن گننرود  2پرنننبد از زحنناظ
سیلیواستاز ،یاب بودننب و بیین ایتیناز  63/7اا داشنتنب کن
ننان دهنبدی بهبودی بعضی از نن ها پس از چاز

با وینروس

بروننی عفونی بودن دا گرود پنج قطع ای ،پرنبگان واکسین و
چاز

دادد شبد با  Ark/ArkDPI/81دا اوز  ،35ک دا اوز 40

بوادتال اویوم اا دایات

کنردد و دا اوز  45کازببگننایی شنبد

بودنب ،تنها یک پرنبد تاقب یحاتر بودن
شناسایی ویروس های چاز

چاز

دادد شبد نباش ن
دادد شبد با  ،Mass/Mass 41/41دا

دا گرود واکسین ی چاز

بی پرنبگانی ک بوادتال اویوم اا دایات

کنردد بودننب ،حضنوا

باکتری دا یک پرنبد با  20پرگن و دا گرود واکسین و چناز
دادد شبد با  ،Ark/ArkDPI/81حضوا باکتری دا  2پرنبد ،یکنی
با  4و دیگری با  5پرگن  ،شناسایی شبن هر دو گرود از پرننبگان

توسط  -PCR qRTبر اوی نمون

های ااذ شنبد دا اوز  5پنس از چناز

نرر نیاای ااتالف یعنی داای با گنرود کنتنرن غیرواکسنین ی

بنا وینروس برونننی

از زحاظ سیلیواستاز ینفی بودنبن دا پرنبگان واکسین ی چناز
دادد ننبد و دا پرنبگان غیرواکسین ی چاز

دادد ننبد ،هنیج

عفونی 40( ،اوزگی) و  5اوز پس از ای ک دا یعنرض بنوادتال

پرگن ن ای از بننوادتال اویننوم یننناهبد ننننبن دا گننرود کنتننرن

اویوم قراا گرتتنب ( 45اوزگی) ،و تعباد پرنبگان یابن دا هنر

غیرواکسین ایا چاز

دادد شبد با  Ark/ArkDPI/81و بنوادتال

گننرود و نیننا ییننباا  CTدا شننک  2و ننود داادن هننیج یننک از

اویوم  ،پرگن هایی از باکتری یناهبد گردیب ک ب دزین زیناد

پرنبگان گرود کنترن ک چاز
ویروس یاب

دادد ننبد بودنب ،از نرر و نود

نبودنب ،و پرنبگان غیرواکسین وزنی چناز

بودن قاب شمااش نبودن

دادد

ایتیازدهی هیستوپاتوزوژی بنرای تمنایی پرننبگان واکسنین ی

شبد بنا  Ark/ArkDPI/81ینا  Mass/Mass 41/41دااای ییناان

چاز

دادد شبد با ( Ark/ArkDPI/81ایتیاز  )2/2از نرر نیاای

بامیی از ویروس بودنب ک ای یاتت از ییاان پایی  CTحکای

بنننا گنننرود کنتنننرن غیرواکسنننین و چننناز

یننی کننردن  2یننواد از  10پرنننبدی چنناز

دادد شننبد بننا

 Mass/Mass 41/41از نرر ویروس یاب و ییاان یینانگی
بننرای گننرود 32/45 ،بننودن دا گننرود چنناز

CT

دادد شننبد بننا

 Ark/ArkDPI/81ک واکسین شبد بودنب وزی بنوادتال اوینوم اا
دایات

نکردد بودنب 2 ،یواد از  10پرنبد از نرر ویروس یابن

بودنب و ییباا  CT= 5/33بودن دا پرنبگان واکسین کن هنم بنا
 Ark/ArkDPI/81و هم با بوادتال اویوم چاز

داشتنب 2 ،ینواد

دادد شنننبد بنننا

 Ark/ArkDPI/81تفنناو یعنننی داای نباش ن  ،دا حننازی ک ن
پرنبگان واکسنین ی چناز

دادد شنبد بنا Mass/Mass 41/41

دااای ایتیاز  2از نرر هیستوپاتوزوژی بودنب ک از نرر نیاای بنا
گرود کنترن غیرواکسین ی چناز

دادد شنبد بنا

Mass/Mass

 ( 41/41ایتیاز  )3از ااتالف یعنی داای براواداا بودن پرنبگان
واکسنننین و چننناز

دادد شنننبد بنننا  Ark/ArkDPI/81ینننا

 Mass/Mass 41/41از نرر نیاای با گنرود کنتنرن چناز

دادد

از  5پرنبد از نرر ویروس یاب بودنب ( )CT=32/29و هیج یک

ننبد ،اانتالف یعننی داای داشن ن دا هنیج ینک از پرننبگان

از  5پرنبدی واکسین  ،ک هم  Mass/Mass 41/41و هم بوادتال

دادد شبد ،پادت ااتصاصی ضنب وینروس

غیرواکسین ی چاز

اویوم اا دایات

کردد بودنب از نرر ویروس یاب

نبودننبن این ،

بروننننی عفننونی ،توسننط نزیننون امینناا شناسننایی ننننبن دا

تنها گرود چاز

دادد شبد ای بود ک ییانگی ایتیاز  CTنن از

پرنبگانی ک دا اوز  1و  14ینا دا اوز  ،1واکسنین شنبد وزنی
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چاز

دادد ننبد بودنب ،ب ترتینب  2ینواد از  5و  3ینواد از 5

نمون از نرر پادت ااتصاصنی ضنب وینروس برونننی عفنونی
یاب بودنبن اکار پرنبگان ( 80-90داصب) ک واکسین شنبد و
چاز

پیبا کردد بودنب ،دااای پنادت ااتصاصنی ضنب وینروس

جدول .2آزمایش ،1امتیازهای سیلیواستاز و تعداد
پرندگان مثبت از لحاظ سیلیواستاز در هر گروه

بروننی عفونی بودنبن

شکل 1
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جدول  .3آزمایش اول ،ارتباط بین عالیم بالینی ،سیلیواستاز و شناسایی ویروس

جدول  .4آزمایش  ،2عالیم بالینی

جدول  .5آزمایش ،2امتیازهای سیلیواستاز و تعداد پرندگان مثبت از لحاظ سیلیواستاز در هر گروه
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پرنبگان واکسین و چاز

بحث
واکسن و چناز

دا ای یطازع  ،نزینای

طراحنی گردینب تنا

دادد شبد بنا  Ark/ArkDPI/81تاقنب

یحاتر باشنب ،ایا نتایج ننان داد ک نن ها از ینک یحاترن

بهتری یعیاا برای اازیابی یحاتر دا برابر وینروس برونننی

نسننبی براننواداا هسننتنبن براسنناس یاتتنن هننای یننرتبط بننا

عفونی تعیی شودن دپااتمان کناوازی نیریکنا ( )USDAبنرای

سیلیواستاز و ایتیازدهی هیستوپاتوزوژی بنود کن نشکااسنازی

نیناز دااد و

دا ای پرنبگان ،علنی اغنم بنروز نننان هنای

باسازی ویروس چاز

اازیابی کاانیی واکس  ،ب

ییاان یحاتر

تاایاکوپ ی ااوپا برای اازیابی کاانیی واکس از براسنی ییناان

بازینی و شناسایی وینروس چناز

سیلیواستاز استفادد یی کنبن هبف ای یطازع  ،تعینی ینک ینا

پذیر گردیبن نبنود سیلیواسنتاز نننان دهننبدی کناانیی انوب

بود ک با استناد ب نن هنا

واکس دا تفسیر تاایاکوپ ااوپا اس  ،داحنازی کن شناسنایی

چنب شااک دا اوز  5پس از چاز

دا برابر ویروس بروننی عفونی اا اننبازد

بهتر بتوان یحاتر

گیری نمودن همچنی  ،سنعی شنب ااتبناط بنی عالینم بنازینی،
سیلیواسننتاز دا نننای ،شناسننایی ویننروس چنناز

و ضننایعا

ییکروسننکوپیک دا نننای براسننی گننرددن دا نزیننای
ویروس چاز

یختلف استفادد شبن یکی ،ویروس

اون ،از 3
Mass/Mass

ویننروس چنناز

دا بعضنی از نن هنا ،ایکنان

دا تفسننیر  ،USDAاز عننبم کنناانیی واکس ن

حکای ن یننی کنننبن دادد هننای کازببگنننایی دا اوز  5پننس از
چناز  ،یطناب بننا ینک اوش اسننتانبااد ،منع نوای شننبن دا
پرنبگان یاب

از نرر شناسایی ویروس چناز  ،وزنی ینفنی از

نرر بروز سیلیواستاز ،ای ایکان و ود دااد ک دا صنوا نگن

 41/41ک از زحاظ سروزوژی با واکس  Massهمسان بود ،دوم،

داای طومنی یب پرنبگان ،ویروس بتوانب ب اننبازد ای تکاینر

ویروس  GA98/CWL0470/98ک از زحاظ سروزوژی با واکس

یابب تا ب نستان ی ایجاد سیلیواستاز برسبن هرچننب این ایکنان

 DEااتباط نسبی داش و سوم ،وینروس  Ark/ArkDPI/81کن

نیا و ود دااد ک دستیابی بن سنطوحی از ایمننی یوضنعی دا

با هر دو واکس ناهمسان بودن هبف ،بن دسن نوادن پرننبگان
واکسین ای بود ک ب طنوا کاین یحاترن
صوا نسبی یحاترن

شنبد بودننب ،بن

شنبد بودننب و تاقنب یحاترن

بودننبن

طراحی ای نزیای  ،دادد هنایی اا بن دسن داد کن از طینف
وسیعی از پینیب هنای چناز

و واکسیناسنیون کن دا یااعن

پرنبگانی ک یحاتر نسنبی دااننب ،ینجنر بن کناه

تکاینر

ویروس شبد و از سیلیواستاز لوگیری نمایبن بن عنالود ،نننان
دادد شبد اس

ک دا صوا تراهم نبنودن شنرایط باسنازی

ویروس qRT- PCR ،ب طوا گستردد ای یک ابااا حساس برای
شناسایی ویروس ب شماا یی اود ()19ن با براسی ییباا  CTدا

اون،

 qRT- PCRینخک شب ک سطح ویروس چاز  ،دا پرننبگان

زیانی ک پرنبگان کایال یحاتر شنبد بودننب ( واکسیناسنیون

دادد شبد ،نسب ب پرننبگان غیرواکسنین ی

انتراا یی اود ،حکای ینی کننبن یطناب نتنایج نزینای

با  Massو چاز

بنا  ،)Mass/Mass 41/41ینا کنایال حسناس (

غیر واکسین ی چاز

دادد شبد) بودنب ،یک ااتباط اوبی بنی

ننان های بنازینی ،سیلیواسنتاز ،شناسنایی وینروس و ضنایعا
ایابینی دا نای و نود داشن ن این انترناا و نود داشن کن

واکسین و چاز
چاز

دادد شنبد ،بسنیاا پنایی تنر اسن (شنک )1ن این نینا

ینخک گردیب ،ک همان سطح از وینروس نینا ینی تواننب بن
پرنبگان حساس ینتین شنودن از سنوی دیگنر ،کناه
ویننروس چنناز

سنطح

دا پرنننبگان واکسننین  ،هنگننایی ک ن یینناان
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یحاتر یواد اازیابی قراا یی گیرد ،یمک اس یهنم و قابن
تو

باشبن

چاز

نتایج ای یطازعن نننان داد کن پرننبگانی کن  2بناا واکسن
دایات کردد بودنب ،نسب ب نن هایی ک یک باا دا  1اوزگنی
واکسین شبد بودنب ،از یحاتر
یی توانس

واکسیناسیون ،پاس پادت قوی تر و یحاتر بهتنری دا برابنر

بهتری براواداا گردیبنبن ای

با ویروس بروننی

عفونی ایجاد اواهنب کنرد ()3ن این

واضح بنود کن یحاترن از ینهک هنای قسنم هنای توقنانی
دستگاد تنفس و حفظ سالی

نن ها ایر یهمی اسن  ،چراکن ،

ای یهک ها اوزی اط دتاعی دا برابر عواین ترصن طلنب اا

ب دزی تنأریرا بازدااننبگی حضنوا پنادت هنای

تنکی یی دهنبن ایا ،دا ای یطازع  ،هبف پاس ب ای سندان

یادای باشب ک هنگام دایات تنها یک واکس دا یک اوزگنی،

بود ک نیا یحاتر

از ینهک هنای تنفسنی ینی تواننب لنوی

اررا ینفی بر عملکرد نن یی گذاادن ای  ،دا حازی اس ک دا

عفون ناشنی از بناکتری ترصن طلنب اا بگینردن بننابرای  ،دا

یطازعا پینی (7و6و )5ننان دادد شبد اس ک پادت هنای

نزیای

دادد شنبد ،دا یعنرض

یادای ضب ویروس بروننی عفنونی ،دا ترایننب واکسیناسنیون

بوادتال اویوم قراا گرتتننبن دزین انتخناب این بناکتری ،نتنایج

علی نن تباالی ایجاد نمی کنبن دا یکنی از این یطازعنا ()6

گرتت شبد از یطازعا قبلی بود (17و )14ک ننان دادد بودننب

گاااش شبد اس ک حضوا سنطوح بنامیی از پنادت هنای دا

ای باکتری برای یاکیان یک عای بیمناای زای ترصن طلنب

و ن هنا دا ینک اوزگنی واکسنین شنبد

اس و براالف اشرینیا کلی ،بیماای زایی نن دا ای پرننبگان

چرا  ،زیانی ک

دوم پرنبگان واکسین ی چاز

بودنب ،از شک گیری یک ایمنی یدرر دا برابر ویروس بروننی

قاب پی

عفونی ،لوگیری نکردن دزی ای یس ل  ،احتمام ب ای واقعی

اون تکراا گردیب ،دا نایی کن پرننبگان واکسنین شنبد ،بنا

دا اون ،بر اوی پاسن

دا قسنم

باز یی گردد ک پادت های دا چرا

بینی و پایباا اس ن دا نزیای

Ark/ArkDPI/81چاز

دوم ،نتنایج نزینای

دادد شبنب ،ویروس چناز

ایمنی یوضعی یخصوصا نن چ بن غنبدی هناادا یربنوط ینی

های توقانی دستگاد تنفس و ود داش  ،ایا یهک های تنفسنی

شود ،تباا ایجاد نمی کننبن ب عنالود ،قنبال نننان دادد شنبد

یحاتر

شبد بودنبن ب طوای ک وقتی نن پرنبد ها دا یعرض

اس ن ک ن پننادت هننای یننادای ااتصاصننی ویننروس سننروتیپ

بوادتال اویوم قراا گرتتنب تیط تعباد کمی پرگن شناسایی شب،

یاساچوس  ،با تکایر واکس تخفیف حبّ یاتتن ی یتعلن بن

دا حازی ک دا پرنبگانی ک سیلیواستاز داشتنب (غیرواکسین ی

سروتیپ یاساچوس  ،دا قسم هنای توقنانی دسنتگاد تننفس
تباالی نبااد و پرننبد دا برابنر چناز

چاز

دادد شبد) تعباد زیادی پرگن از نای نبا گردینبن این

دااای یحاترن اسن ن

نتایج ب وضوح ننان یی دهب ک یحاتر یهک های تنفسی و

یناهبدی یحاتر

بهتر دا پرنبگانی ک  2باا واکسنین شنبد

حفظ سالی نن ها ،دا واقع از عفون باکتریایی ترصن طلنب

انب ،احتمام ب عل

کن بن دنبنان

پاس پادت ینادنوای اسن

واکسیناسیون دوم ،پاس ایمنی قوی تری دا پرنبگان واکسنین

لوگیری یی کنبن
ب طوا االص  ،دا ای یطازع ااتباط اوبی بی عالیم بنازینی،

شبد ایجاد یی کننبن دا واقنع ،گناااش شنبد اسن کن  2بناا

سیلیواستاز دا نای ،شناسایی ویروس چاز

واکسیناسیون ب تاصل ی حباق  2هفتن نسنب بن ینک بناا

دا نای ینناهبد گردینب ،بن طنوای کن این چهناا یعیناا دا
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و ضایعا ایابینی
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* دا اوش قطر بینی یا چنم ،پس از ح کردن واکس دا ییباا کاتی از
نب استری  ،یک قطرد از یحلون واکس دا بینی یا چنم چکانبد ییشودن

معرفی محصول

دا ای شرایط سر پرنبد بایب ب شکلی نگهباای شود ک ایکان ذب یحلون
واکس دا یخاطا اتاای

نای تجاری:

* دا اوش اسآری تنفسی ،پس از ح نمودن  1000دزز واکس دا 1-1/5
زیتر نب ییطر استری  ،با دستگاد اسآری و از تاصلة  60سانتییتری

 ،AVI IB H120واکس زنبد و تخفیف حب

واکسیناسیون انجام شودش

یاتت علی بیماای بروننی عفونی یاکیانش

* دا اوش نشاییبنی ،نب یصرتی و همچنی اطوط حای نب بایب عاای

محتویات (شامل سویههای ویروسی مورد مصرف):
ویروس تخفیف حب

یاببش

یاتتة بروننی

یاساچوس ) پس از کن

از ایالح سنگی  ،کلر و یواد ضبعفونی کننبد و شوینبد باشب و بست ب

عفونی (سویة  ،H120سروتیپ

دا تخم یرغهای نی داا  ،SPFک ب شک

شرایط یحیطی  2-3ساع قب از واکسیناسیون ب گل تننگی دادد شودش
* بالتاصل پس از ح نمودن واکس دا نب ،ک نب حاوی واکس اا دا

زیوتیلیاد عرض ییگرددن

دسترس طیوا قراا دهیبش

کاربرد:

* دا اوش نشاییبنی برای اتاای

کیفی

واکسیناسیون ،از شیر انک

ببون چربی برای تابی ویروس ب نسب  2-3گرم دا زیتر ییتوان استفادد
ایم سازی یطلوب یاکیان علی بروننی

عفونی دا تمایی سنی ش ای

کردش

واکس اا ییتوان ب ینروا واکسیناسیون اوزی و یادنوا یاکیان گوشتی و
* دا هنگام تجویا ،یحلون واکس

یوزب دا تمایی یراح پرواش تجویا کردن

یخلوط ننودش ب عالود 24 ،ساع

روش و مقدار تجویز:

با واکس
قب

یا ترکیب دااویی دیگری

و بعب از واکسیناسیون هیجگون

دایانی صوا نگیردش

یک دزز از واکس ب ازای هر یک از پرنبگان ب اوش نشاییبنی ،اسآری یا
ب

قطر چنم و بینی تجویا ییگرددن دا هنگام تجویا ای واکس تو
یوااد زیر ازاایی اس :
* تجویا واکس دا پرنبگان دچاا ااتالم

* بهتری زیان یصرف واکس صبح زود اس ش
* ویانهای اازی یا ی صرف ننب واکس بایب تح

بازینی توصی نمیگرددش زیرا

بهتری سطوح ایمنی دا و های سازم و با اشب یطلوب تنکی اواهب
شبش

پس از ضبعفونی با ترکیبا یناسب ،یعبوم گردنبن

زمان مصرف:
دا تمایی طون دوا پرواش یاکیان اهلی و تجاای ایکانپذیر اس ش

* دایات همایان واکس توسط تمایی پرنبگان گل ازاایی اس ش
* پس از یخلوط نمودن ییباا یواد نیاز واکس  ،تجویا نن ب سرع

حراا سوزانبد شبد یا

انجام

گیردش
* دا تجویا نشاییبنی واکس ییباا نب یواد نیاز اا ییتوان بر اساس س
گل ب شک زیر یحاسب کرد:

نگهداری و ذخیرهسازی:
دا دیای  2-8دا ة سانتیگراد و دوا از تاب

یستییم نوا اواشیب

نگهباای شودن

بستهبندی:

 10-14اوزگی 10-15 :ییلیزیتر ب ازای هر پرنبدش
ویانهای  2500دززیش
 3-8هفتگی 20-30 :ییلیزیتر ب ازای هر پرنبدش
سنی بامتر 40 :ییلیزیتر ب ازای هر پرنبدن
با ای حان ،یعموم دا اوش نشاییبنی ،حجم نب یواد نیاز برای

سازنده:
یحصون شرک مپروو ترانس

واکسیناسیون بست ب شرایط نب و هوایی ینطی  ،تیریبا برابر با نب یصرتی
گل دا طون  2ساع  ،یحاسب ییگرددش
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* دا اوش اسآری تنفسی ،پس از ح نمودن  1000دزز واکس دا 1-1/5

معرفی محصول

زیتر نب ییطر استری  ،با دستگاد اسآری و از تاصلة  60سانتییتری
واکسیناسیون انجام شودش بهتر اس

نای تجاری:

داش

برای واکسیناسیون اوزی از قطرا
بعبی واکسیناسیون از

(بااگتر از  50ییکرویتر) و برای دتعا

قطرا کوچکتر(کوچکتر از  50ییکرویتر) استفادد شودن

 ،واکس زنبد و تخفیف حب یاتت علی بیماای نیوکاس ک
* نب یصرتی و همچنی اطوط حای نب بایب عاای از ایالح سنگی  ،کلر

ب شک زیوتیلیاد عرض ییگرددن

و یواد ضبعفونی کننبد و شوینبد باشب و بست ب شرایط یحیطی 2-4

محتویات (شامل سویههای ویروسی مورد مصرف):
هر دزز واکس حباق حاوی  106 EID50ویروس بیماای نیوکاس (سویة
 )B1اس ش

* بالتاصل پس از ح نمودن واکس دا نب ،ک نب حاوی واکس اا دا
دسترس طیوا قراا دهیبش
* دا اوش نشاییبنی برای اتاای

کاربرد:

کیفی

واکسیناسیون ،از شیر انک

ببون چربی برای تابی ویروس ب نسب  2-3گرم دا زیتر ییتوان استفادد

ایجاد ایمنی تعان و کاانیب علی بیماای نیوکاس دا تمایی سنی یاکیان
( و ها و بازغی )ش

کردش
* دا هنگام تجویا ،یحلون واکس

با واکس

یا ترکیب دااویی دیگری

یخلوط ننودش

روش و مقدار تجویز:
یک دزز از واکس

ساع قب از واکسیناسیون ب گل تننگی دادد شودش

ب ازای هر یک از پرنبگان ب اوش نشاییبنی یا قطر

چنم  -بینی تجویا ییگرددن ای

واکس

اا ییتوان برای واکسیناسیون

اوزی یا رانوی یاکیان تجویا کردن واکسیناسیون اوزی دا س  1-10اوزگی و

* بهتری زیان یصرف واکس صبح زود اس ش
* ویان های اازی یا یصرف ننب واکس بایب تح

حراا سوزانبد شبد یا

پس از ضبعفونی با ترکیبا یناسب ،یعبوم گردنبن

تکراا نن  3هفت بعب انجام ییگیردن دا گل های تخمگذاا تجاای و یوزب
یعموم واکسیناسیون با ای واکس هر  3-4یاد یکباا تکراا ییگرددن دا
ب یوااد زیر ازاایی اس :

هنگام تجویا ای واکس تو

دا تمایی طون دوا پرواش یاکیان اهلی و تجاای ایکانپذیر اس ش و دا

* تجویا واکس دا پرنبگان دچاا ااتالم بازینی توصی نمیگرددش
* واکسیناسیون اوزی با ای واکس دا کلیة گل ها ب

زمان مصرف:

ا گل های تخمگذاا،

هیج دوادای ینع یصرف و ود نباادن

نگهداری و ذخیرهسازی:

بعب از  21اوزگی انجام ییشودش
دا دیای  2-8دا ة سانتیگراد و دوا از تاب
* دا تجویا نشاییبنی واکس ییباا نب یواد نیاز اا ییتوان بر اساس س

نگهباای شودن

گل ب شک زیر یحاسب کرد:
 10-14اوزگی 10-15 :ییلیزیتر ب ازای هر پرنبدش
 3-8هفتگی 20-30 :ییلیزیتر ب ازای هر پرنبدش

بستهبندی:
عب هایی حاوی  10ویان  1000دززیش

سنی بامتر 40 :ییلیزیتر ب ازای هر پرنبدن

سازنده:

* دا اوش قطر بینی یا چنم ،پس از ح کردن واکس دا ییباا کاتی از

یحصون شرک  Ovejeroاسآانیاش

نب استری  ،یک قطرد از یحلون واکس دا بینی یا چنم چکانبد ییشودن
دا ای شرایط سر پرنبد بایب ب شکلی نگهباای شود ک ایکان ذب یحلون
واکس دا یخاطا اتاای
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یاببش

یستییم نوا اواشیب

* پس از باز کردن یطری واکس یحتویا

معرفی محصول

نن حباکار تا  24ساع

تجویا اس ش
* تکان دادن کاتی بطری حاوی واکس قب از تجویا نن ازاایی اس ش

نای تجاری:
 ،واکس

قاب

کنتة دوگان علی بیماای نیوکاس

* قب از تجویا دیای یحلون واکس ب دیای یحیط اسیبد باشبش

و

بیماای بواس عفونی ک ب شک ایوزسیون اوغنی

* از سوزن و سرنههای استری برای تجویا واکس استفادد شودش

عرض ییگرددن
* دا هنگام تجویا ،یحلون واکس

محتویات (شامل سویههای ویروسی

یخلوط ننودش

مورد مصرف):

* از تاای

یحلون واکس

ب اتراد انسانی یمانع

شود ،دا ای

شرایط

احتمان بروز واکن های ازتهابی و ود داادن

* سویة مسوتا از ویروس بیماای نیوکاس ش

زمان مصرف:

* سویة  GPاز ویروس بیماای بواس عفونیش

بست ب نرر دایآاشک و با تو
* تیویرسان (  )Thiomersalک یک ترکیب نزی وا ب گوگرد اس
دااای اررا

با واکس

یا ترکیب دااویی دیگری

و

ب وضعی

نزودگی دا ینطی  ،وضعی

بهباشتی یااع و دیگر شرایط یبیریتی ،یتغیر اس ن

ننتی سآتیک و ضب قااچ ییباشبش و ب عنوان نگهباانبد ب

نگهداری و ذخیرهسازی:

واکس اضات شبد اس ش

دا یخچان ،دا دیای  2-7دا ة سانتیگراد و ب دوا از ی زدگی نگهباای
* اوغ های یعبنی ک ب ینروا حفظ و نزادسازی تبایجی و طومنی یب

شودن

پادگ های ویروسی دا شرایط ببن پرنبد ب واکس اضات شبد اس ش
* نتایایسی  ،نواتلوکساسی

و کلستی

هم از دیگر یحتویا

واکس

هستنبن

بستهبندی:
بطریهای پالستیکی  500ییلیزیتری ( 1000دززی)ش

سازنده:

کاربرد:

یحصون شرک مپروو ترانس ش

گل های یوزب:
* ایم سازی یدرر و پایباا دا طون دوا پرواش و توزیب پرنبگانی ک قبال
ب وسیلة واکس های زنبد واکسین شبدانبش
* یمانع

از نزودگی زودهنگام و های حاص

از یاداان واکسین ب

واسطة انتیان پادت های یاداین
گل های گوشتی:
* ایم سازی قویتر و طومنی یب تر و ها ب دنبان تجویا ای واکس
پس از کاابرد واکس های زنبدش

روش و مقدار تجویز:
ب ازای هر پرنبد  0/5ییلیزیتر ب شک زیر پوستی یا داا عضالنی تجویا
ییگرددن دا هنگام تجویا ای واکس تو

ب یوااد زیر ازاایی اس :

* تجویا واکس دا پرنبگان دچاا ااتالم بازینی توصی نمیگرددش
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