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ایمنی در عفونت با متاپنوموویروس
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دالیل شکست واکسیناسیون علیه متاپنوموویروس پرندگان
ویروس های واکسن
ویروس بیماری بورس عفونی
مروری اجمالی بر سیستم ایمنی پرنده
هدف از ایجاد ایمنی فعال (واکسیناسیون) چیست؟
بیماری بورس عفونی(گامبورو)
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• دکتر اوستا صدرزاده  :متخصص بیماریهای طیور
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مدیر سایت :
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طراحی جلد و صفحه آرایی  :آتلیه گرافیک بنیکس
دکتر سپیــده والهی  -دکترای دامپزشکی

آدرس  :ساری – بلوار ولیعصر – بن بست وکیلی – ساختمان مهرگان

وب ســـــایت www.mehregannavand.com :
پست الکترونیک info@mehregannavand.com :

تلفــن 011-33218126-33215640-33215650-33215660 :

فاکــس011-33215670 :
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سرآغاز
ای مرغ سحر ،تو صبح برخاسته ای
ما خود همه شب ،نخفته ایم از غم دوست
دوایِ علـ ِ
صحــت جــان هــم ،ظــال
ـت ناخوشــان ،بريـ ِد غمــزه ی او دان ،ضمـ ِ
ـان ّ

فبــایِ االء ربكمــا تكذبــان.
آن ســرو روان؛ ّ
ـن خِ ــرد ،خِ رمــن از ســحاب
صحــابِ هنــر ،شــرابِ رامــش او خورنــد و دهاقيـ ِ
دانــش او برنــد .بــه خــاك پســت دميــد و شــهی از آن برخاســت ،وز آتشــی

نظــر ببريــد و نــور آن بنشســت ،ز پــای افتــاده را ،هــم او مگــر بگيــرد دســت.
بــاری ای عزیــز ،از میــغ سوســنی غریــو اَزیــز برخاســت و ُهــرم تمــوز از نســیم
مهــرگان بنشســت ،صیــف در نیــام خــزان رفــت و پاییــز ،خرامــان ز رهگــذار

رســید....

ســر ســپاس مــا و خــاک آســتان دوســت ،کــه فرصتــی نــو فراهــم آمد و نســخه
ی دیگــری از پیــک مهــر ،پیچیــده در مهــر و احتــرام ،در ایــن پاییــز بــرگ

ریــز بــه حضــور دوســتان کــرام ،تقدیــم گردیــد .در ایــن مجلــد نیــز ،مطابــق
آن چــه وعــده نمــوده بودیــم ،مســائل مرتبــط بــا واکسیناســیون پــی گرفتــه
شــد .بــه دلیــل اهمیــت روزافــزون صنعــت پــرورش بوقلمــون در کشــور عزیــز

مــا ،و نیــز اهمیــت عفونــت هــای متاپنوموویروســی و نقــش واکسیناســیون در

کنتــرل آن هــا ،ســعی گردیــد آخریــن یافتــه هایــی کــه تــا زمــان نشــر ایــن
نســخه در اختیــار نگارنــدگان قــرار داشــته اســت ،بــه حضــور گرامــی دوســتان
تقدیــم شــود .اهمیــت فــوق العــاده زیــاد بیمــاری بــورس عفونــی و مقولــه ی

واکسیناســیون در کنتــرل آن موجــب شــد تــا بخشــی از ایــن گفتــار هــم ،بــه

آن اختصــاص یابــد .و آنفلوآنــزای پرنــدگان ،بــه عنــوان مســئله ی روز صنعــت
طیــور در جهــان ،و یافتــه هــای علمــی جدیــد اعــم از مبنایــی و کاربــردی

دربــاره ی آن ،بخــش مهمــی از مطالــب فصــل پاییــز پیــک مهــر را بــه خــود

اختصــاص داد .امیــد کــه مقبــول و مفیــد افتــد و در نظــر آیــد.

آن ملیـ ِ
ـک الشــریک را ،ســپاس بــی قیــاس شــاید و ایــن بنــده ی ســرافکنده

را ،اســتغفار بســیار بایــد.

آرزوی نگارنــدگان ایــن مجموعــه در کمیتــه ی فنــی مهــرگان نونــد ،بهــاری

بــودن دلهــای شــما ،در همــه ی فصــل هــا و در ایــن پاییــز زیباســت.
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عفونت متاپنوموویروس پرندگان،
بیماری نیازمند توجه بیشتر!
عفونــت ناشــی از متاپنوموویــروس پرنــدگان عــاوه بــر ایجــاد بیماری تنفســی
بســیار مســری «التهــاب بینــی و نــای بوقلمــون» و کاهــش شــدید تخمگــذاری
در بوقلمــون هــای مولــد ،یکــی از عوامــل بیماریــزای مهــم دخیــل در کمپلکــس
هــای تنفســی ماکیــان محســوب و بــه کاهــش تخمگــذاری در گلــه هــای مــادر
و تخمگــذار تجــاری منجــر مــی گــردد.

03

بــر خــاف گلــه هــای بوقلمــون ،اهمیــت

ســپتیکوم ،اورنیتوباکتریــوم رینوتراکئــال

بیماریــزای متاپنوموویــروس هــای پرندگان

و بویــژه اشریشــیاکلی در ایجــاد ســندرم

در ماکیــان بــه عنــوان یــک عامــل اولیــه

کلــه بــادی ( ، )SHSمــی توانــد آســیب

همچنــان مــورد بحــث اســت هرچنــد در

جبــران ناپذیــری بــه دســتگاه تنفــس و

ایجــاد ســندرم کلــه بــادی در حضــور

تولیــد مثــل وارد کنــد .تکثیــر ویــروس در

باکتــری هایــی مثــل اشریشــیاکلی نقــش

بخــش فوقانــی مجــاری تنفســی منجــر بــه

مهمــی دارد .اگرچــه نقــش مســتقیم

نابــودی مــژک هــا شــده و از ایــن مســیر

متاپنوموویــروس هــای پرنــدگان در

امــکان فعالیــت عوامــل بیماریــزای ثانویه را

کمپلکــس هــای تنفســی ماکیــان بــه اندازه

تســهیل مــی کنــد .ایــن بیمــاری در گلــه

ویــروس انفلونــزای پرنــدگان ،بیمــاری

هــا بســیار مســری بــوده و در مــواردی کل

نیوکاســل یــا برونشــیت عفونــی چشــمگیر

جمعیــت گلــه را درگیــر مــی کنــد.

نیســت ولــی همراهــی آن بــا دیگــر عوامــل

همچنیــن عفونــت بــا ایــن ویــروس در

بیماریزایــی همچــون مایکوپالســما گالــی

پرنــدگان تخمگــذار بــه کاهــش شــدید
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تخمگــذاری ،در مــواردی  ،%30منجــر شــده و بــر اثــر تکثیــر

نوکلئوپروتئیــن ( ،)NPفســفوپروتئین ( ،)Pماتریکــس ( ،)Mفیــوژن

ویــروس در اویداکــت آســیب هــای مرتبــط بــا پوســته تخــم مــرغ

( ،)Fپروتئیــن ماتریکــس دوم ( ،)M2پروتئیــن آب گریــز کوچــک

از جملــه رنــگ پریدگــی ،نــازک شــده پوســته و لمبــه گــذاری

( ،)SHگلیکوپروتئیــن ســطحی ( )Gو  RNAپلیمــراز وابســته بــه

افزایــش مــی یابــد .داده هــای مرتبــط بــا نقــش مســتقیم عفونــت

 RNAبــزرگ (.)L

بــا  aMPVدر کاهــش تخمگــذاری و بــازده اقتصــادی گلــه هــای

گلیکوپروتئیــن  Gامــکان اتصــال ویــروس بــه ســلول میزبــان را

تخمگــذار تجــاری در نقــاط مختلــف جهــان در حــال افزایــش اســت.

فراهــم آورده و پروتئیــن  Fدر امتــزاج ویــروس و ورود ویریــون هــا

همزمانــی فعالیــت ایــن ویــروس بــا شــرایط محیطــی نامناســب از

بــه ســلول هــدف نقــش دارد .در  aMPVتوالــی پروتئیــن  Fشــدیدا

جملــه گــرد وغبــار ،آمونیــاک ،رطوبــت نامناســب و تهویــه ناکافــی

پایــدار بــوده ولــی پروتئیــن  Gحتــی در بیــن جدایــه هــای یــک

آســیب وارده بــه دســتگاه تنفــس را تشــدید کــرده و در مــوارد

تحــت تیــپ نیــز بســیار متغیــر مــی باشــد کــه ایــن امــر بیانگــر

درگیــری  SHSحتــی عالئــم عصبــی نیــز بــروز مــی کنــد .عمــده

نقــش مهــم ایــن پروتئیــن در تکامــل ویــروس اســت .همچنیــن

مــوارد درگیــری  SHSدر ســطح مــزارع در گلــه هــای مادر گوشــتی

ایــن دو پلــی پپتیــد نقــش اساســی در پاتوژنــز بیمــاری داشــته و

و مــواردی در گلــه هــای تخمگــذار تجــاری مشــاهده مــی شــود.

بــه عنــوان آنتــی ژن هــای اصلــی در ایجــاد ایمنــی حفاظتــی نقــش

هرچنــد ماکیــان در تمامــی ســنین بــه بیمــاری حســاس انــد ولــی

کلیــدی دارنــد.

غالــب مــوارد در شــروع تخمگــذاری یــا در محــدوده پیــک تولیــد رخ

ایــن بیمــاری نخســتین بــار در ســال  1978میــادی و در قالــب

مــی دهــد کــه بــه کاهــش تولیــد و تخریــب کیفیــت پوســته منجــر

عفونــت تنفســی حــاد و بســیار مســری در گلــه هــای بوقلمــون

مــی گــردد .در مناطــق بــا تراکــم بــاالی صنعــت طیــور و بویــژه در

آفریقــای جنوبــی ظهــور کــرد .وســعت زیــان وارده ناشــی از ایــن

مناطقــی کــه ویــروس در جمعیــت بوقلمــون اندمیــک شــده اســت،

بیمــاری بــه حــدی بــود کــه صنعــت بوقلمــون ایــن کشــور دیگــر

درگیــری گلــه هــای تخمگــذار تجــاری بــا  aMPVو در نتیجــه

نتوانســت از رکــود ناشــی از آن خــارج گــردد .چندیــن ســال پــس

کاهــش تخمگــذاری و کاهــش کیفیــت پوســته در غیــاب ویــروس

از رخــداد طغیــان هــای بیمــاری در آفریقــای جنوبــی و در ســال

بیمــاری بونشــیت عفونــی یــا بیمــاری  EDSاهمیــت باالیــی یافتــه

 1985بیمــاری در بریتانیــا نیــز گــزارش شــد .پــس از بــروز در گلــه

اســت .در برخــی از مــوارد درگیــری ،تاثیــرات تناســلی بیمــاری در

هــای بوقلمــون بریتانیــا ،ایــن بیمــاری در مــدت کوتاهــی انتشــار

غیــاب نشــانه هــای تنفســی بــروز مــی یابــد.

جهانــی یافــت .در اواخــر دهــه  80میــادی و تنهــا مــدت کوتاهــی

( )aMPVمتعلــق بــه جنــس

پــس از رخــداد بیمــاری در گلــه هــای بوقلمــون آفریقــای جنوبــی،

متاپنومویــروس پرنــدگان

متاپنوموویــروس کــه یکــی از دو جنــس تحــت خانــواده پنوموویرینه

بیمــاری تنفســی نوظهــوری گلــه هــای ماکیــان ایــن کشــور را نیــز

بــوده و بــه خانــواده پارامیکســوویریده کــه ویــروس بیمــاری

تحــت تاثیــر قــرار داد کــه عــاوه بــر نشــانه هــای تنفســی بــه ادم

نیوکاســل نیــز متعلــق بــه همیــن خانــواده اســت ،تعلــق دارد .ســویه

صــورت نیــز منجــر مــی شــد .ایــن بیمــاری ســندرم کلــه بــادی

هــای مختلــف ایــن ویــروس بــر اســاس توالــی نوکلئوتیــدی بــه

( )SHSنــام گرفــت .ســندرم فــوق نیــز بــه ســرعت گســترش یافــت

چهــار تحــت تیــپ ( )A,B,C,Dتقســیم مــی گردنــد .ژنــوم ویــروس

و گلــه هــای مــادر ،تخمگــذار و گوشــتی را در کشــورهای اروپایــی

 RNAتــک قطعــه ای و تــک رشــته ای بــوده کــه هشــت پلــی

و ســپس دیگــر نقــاط جهــان درگیــر نمــود .هــر چنــد در ابتــدا

پپتیــد ســاختاری آن عبارتنــد از:

تصــور بــر نقــش همزمــان ویــروس هــای تنفســی از جمله برونشــیت
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عفونــی همــراه بــا باکتــری اشریشــیاکلی در ایجــاد

مشــخص شــد کــه دو ویــروس کــه از مــوارد درگیــری بوقلمــون در فرانســه کــه

ســندرم کلــه بــادی بــود ،ولــی امــروزه بــاور عمومــی

در ســال  1985جداســازی شــده بودنــد بــه هیــچ یــک از ســه تحــت تیــپ فــوق

بیانگــر نقــش  aMPVبــه عنــوان عامــل ایــن بیماری

متعلــق نبــوده و بنابرایــن تحــت تیــپ  Dنــام گرفتنــد.

مــی باشــد .هرچنــد در برخــی مطالعــات اخیــر بــر

بیمــاری ناشــی از عفونــت متاپنوموویروســی امــروزه بــه یــک تهدیــد مهــم در گلــه

امــکان ایجــاد عارضــه در جوجــه هــای  SPFو تنهــا

هــای ماکیــان و بوقلمــون در تمامــی مناطــق مهــم پــرورش طیــور جهــان محســوب

در حضــور جدایــه هــای حــادی از متاپنوموویــروس

مــی گــردد ،هرچنــد همچنــان در اســترالیا گــزارش نشــده اســت.

هــای پرنــدگان تاکیــد شــده اســت ،ولــی همچنــان،

در ایــران شــواهد بالینــی مبنــی بــر درگیــری گلــه هــای ماکیــان بــا متاپنوموویروس

اهمیــت حضــور باکتــری اشریشــیاکلی بــرای ایجــاد

هــای پرنــدگان وجــود داشــت تــا اینکــه بــا انجــام مطالعــات ســرولوژی در اواســط

تــورم ســر مــورد تأکیــد اســت.

دهــه  90میــادی ،مواجهــه گلــه هــا بــا ویــروس مشــخص گردیــد .تاکنــون در دو

در بریتانیــا و در شــروع درگیــری هــا ،جدایــه هایــی

مطالعــه مختلــف حضــور ویــروس بــا تکنیــک هــای مولکولــی در گلــه های گوشــتی،

از تحــت تیــپ  Aمســئول بیمــاری بودنــد ولــی بــا

تخمگــذار تجــاری و مــادر در مــوارد درگیــری تنفســی بــه اثبــات رســیده اســت.

گذشــت زمــان و شــروع واکسیناســیون بــا تحــت

در تمامــی مــوارد ،جدایــه بدســت آمــده از تحــت تیــپ  Bو متمایــز از ویــروس

تیــپ مشــابه ،بــه تدریــج ســویه هــای بیماریــزای

هــای واکســن بــوده انــد .بــا توجــه بــه اهمیــت بســیار زیــاد رخــداد کمپلکس-هــای

تحــت تیــپ  Bو مشــابه جدایــه هــای مســبب

تنفســی در کشــور و نقــش مهــم متاپنوموویــروس هــا در ایــن معضــل ،بایســتی در

بیمــاری در قــاره اروپــا بدســت آمدنــد .امــروزه

برنامــه هــای کنتــرل و مبــارزه بــا بیمــاری هــا در صنعــت طیــور بــه ایــن مهــم

شــواهد موجــود بیانگــر غالــب شــدن ویــروس هــای

توجــه کافــی شــود.

تحــت تیــپ  Bدر مــوارد بیمــاری در ســطح جهانــی
اســت .هــر چنــد مــوارد بیمــاری ناشــی از تحــت
تیــپ  Aهمچنــان ادامــه دارد و در مــواردی حتــی
درگیــری بــا هــر دو تحــت تیــپ در یــک مزرعــه
مشــاهده شــده اســت .ویــروس تحــت تیــپ C

مختــص جدایــه هــای بیماریــزای ایــاالت متحــده
بــوده و همچنیــن در مــزارع اردک در فرانســه نیــز
در حضــور نشــانه هــای تنفســی یــا تولیدمثلــی
مشــاهده شــده اســت .بنابرایــن ،تمامــی ســویه هــای
بدســت آمــده در کشــورهای مختلــف تــا اواخــر ســال
 1996متعلــق بــه تحــت تیــپ  Aو  Bبودنــد تــا
اینکــه نخســتین جدایــه متاپنوموویــروس همزمــان
بــا شــروع درگیــری بوقلمــون هــا در ایــاالت متحــده
آمریــکا و از تحــت تیــپ  Cگــزارش شــد .بعدهــا
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آیا بیماری در ماکیان اهمیت دارد؟

عــدم نقــش  aMPVدر بیمــاری گلــه

عفونــت بــا متاپنوموویــروس هــا در گلــه هــای گوشــتی بــه بیمــاری تنفســی منجــر

اســت؟

مــی شــود کــه در صــورت حضــور عوامــل بیماریــزای ثانویــه همچــون ویــروس

بــا توجــه بــه دشــوار بــودن روش هــای جداســازی

برونشــیت عفونــی ،مایکوپالســماها و اشریشــیاکلی ایــن بیمــاری تشــدید مــی گــردد.

متاپنوموویــروس هــا بویــژه در مــورد ماکیــان،

در ماکیــان ،شــواهدی قــوی مبنــی بــر دخالــت متاپنوموویــروس هــا در بــروز ســندرم

امــروزه آزمــون هــای مولکولــی و بویــژه RT-

کلــه بــادی وجــود دارد .ایــن بیمــاری تنفســی همــراه بــا بــی اشــتهایی و تــورم

 PCRرهیافتــی بســیار حســاس تــر و ســریع تــر

ســینوس تحــت حدقــه ای همــراه بــا تــورم یکطرفــه یــا دو طرفــه صــورت ،بویــژه در

از جداســازی شــناخته مــی شــود .از طــرف دیگــر،

ناحیــه اطــراف حدقــه چشــم رخ مــی دهــد کــه در مــواردی ایــن تــورم به-طــور کامل

تکیــه بــر تشــخیص مولکلولــی عفونــت هــای

ســر را در بــر مــی گیــرد .معمــوال متعاقــب ایــن وضعیــت ،نشــانه هــای عصبــی بــه

بیماریــزا در طیــور در کشــور مــا رو بــه افزایــش

صــورت انحــراف گــردن و بــه عقــب برگشــتن گــردن و کاهــش هوشــیاری مشــاهده

اســت ،هــر چنــد در تفســیر نتایــج ایــن آزمــون

مــی گــردد .در گلــه هــای مولــد ،اغلــب عــوارض تولیــد مثلــی بــه صــورت کاهــش

هــا بایســتی بــه نــکات متعــددی توجــه کــرد .در

تخمگــذاری و کیفیــت پوســته بــروز مــی یابــد.

مــورد  aMPVبــا توجــه بــه تنــوع ژنتیکــی بــاال
بیــن ســویه هــای بیماریــزا معمــوال از روندهــای

در صــورت مشــکوک شــدن بــه درگیــری و ارســال نمونــه بــه

آزمایشــگاه آیــا منفــی شــدن نتیجــه آزمــون  PCRبــه منزلــه

تشــخیصی اختصاصــی تحــت تیــپ کمــک گرفتــه
مــی شــود .هرچنــد ،پرایمرهایــی بــا توانایــی
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تشــخیص ســویه هــای اصلــی هــر چهــار تحــت تیــپ طراحــی شــده

زیــرا تولیــد آنتــی بــادی هومــورال متعاقــب چالــش ماکیــان بــا

اســت .همچنیــن در تفســیر نتایــج آزمــون بایســتی در نظــر داشــت

ویــروس فــوق یــک امــر قطعــی نیســت .همچنیــن ،ممکــن اســت

کــه اطالعــات همــه گیرشناســی بیمــاری در کشــور مــا بســیار

در زمــان نمونــه گیــری ،میــزان پادتــن تولیــدی در ســطح قابــل

محــدود بــوده و گــزارش هایــی از حضــور همزمــان دو تحــت تیــپ

تشــخیص بــرای آزمــون نباشــد .از طــرف دیگــر ،اســتفاده از کیــت

 Aو  Bویــروس ،در دیگــر کشــورها موجــود اســت .نمونــه مناســب

هــای االیــزای پوشــیده شــده بــا آنتــی ژن همولــوگ ویــروس فیلــد

جهــت ارســال بــه آزمایشــگاه اگــزودای بینــی ،ســواب شــکاف کامــی

یــا واکســن کیفیــت تشــخیص را بهبــود مــی بخشــد .مــوارد فــوق،

و همچنیــن نمونــه بافتــی از توربینیــت هــای بینــی اســت و بهتریــن

در مــورد تفســیر نتایــج آزمــون بررســی پاســخ واکســن نیــز صــادق

نمونــه تنهــا ظــرف  2تــا  7روز پــس از مواجهــه بــا ویــروس قابــل

مــی باشــد .اگرچــه متعاقــب یــک نوبــت واکسیناســیون زنــده حتــی

اخــذ اســت .بنابرایــن ،نمونــه بــرداری بایســتی در ابتــدای بــروز

در حضــور ســطوح مطلوبــی از حفاظــت ،تــا هفتــه هــا پــس از

نشــانه هــای بالینــی انجــام شــود ،زیــرا بــه ســرعت میــزان حضــور

واکسیناســیون تیتــر آنتــی بــادی قابــل تشــخیص بــا کیــت االیــزا

ویــروس در مجــاری فوقانــی تنفــس کاهــش مــی یابــد .بــا توجــه بــه

تولیــد نمــی گــردد ،ولــی تجویــز واکســن کشــته در چنیــن گلــه

حساســیت هــای مذکــور در زمــان و نحــوه نمونــه گیــری و اجــرای

هایــی بــه دســتیابی بــه ســطوح بــاال و قابــل تشــخیصی از پادتــن

آزمــون تشــخیصی مولکلولــی ،منفــی بــودن نتیجــه نمــی توانــد بــه

ســرمی منجــر خواهــد شــد.

معنــی عــدم مواجهــه گلــه بــا ویــروس باشــد.

بــا توجــه بــه اینکــه متاپنوموویــروس پرنــدگان

و ویــروس بیمــاری نیوکاســل از یــک خانــواده
هســتند ،آیا می تــوان از آزمــون هماگلوتیناســیون

برنامــه کنترلــی بــرای عفونــت هــای
متاپنوموویروســی در ماکیــان چگونه اســت؟
بیمــاری ناشــی از متاپنوموویــروس هــای پرنــدگان درمــان دارویــی
نــدارد.

در تشــخیص بیمــاری اســتفاده کــرد؟

کنتــرل عوامــل بیماریــزای اولیــه و ثانویــه دســتگاه تنفــس در کنــار

خیــر .یکــی از دالیــل قــرار گرفتــن  aMPVهــا در تحــت خانــواده

بهبــود شــرایط محیطــی بایســتی مــورد توجــه قــرار گیــرد.

مجــزا از ویــروس بیمــاری نیوکاســل ،ناتوانــی در هماگلوتیناســیون

درمـــان ضدمیکروبـــی بـــا هـــدف کنتـــرل عوامـــل باکتریایـــی

گلبــول هــای قرمــز ماکیــان اســت .هرچنــد بــه دلیــل دشــوار بــودن

ثانویـــه و بهبـــود تهویـــه در کنتـــرل بیمـــاری مؤثـــر اســـت.

کشــت و جداســازی ویــروس و همچنیــن محــدود بــودن زمــان

عــاوه بــر رعایــت بهداشــت و معیارهــای امنیــت زیســتی ،مؤثرتریــن

در اختیــار بــرای اخــذ نمونــه مناســب بــرای  ،PCRآزمــون هــای

راه کنتــرل بیمــاری ،واکسیناســیون اســت و بایســتی در مزارعــی که

ســرمی بویــژه  ELISAاز اهمیــت باالیــی در تشــخیص بیمــاری

ســندرم کلــه بــادی و بویــژه عــوارض تولیدمثلــی آن بــه یــک معضــل

 aMPVبرخــوردار اســت .در تفســیر آزمــون  ELISAبــه منظــور

تبدیــل شــده اســت ،مــورد توجــه قــرار گیــرد.

تشــخیص یــا ارزیابــی پاســخ برنامــه واکسیناســیون بایســتی بــه نــوع
پادگــن اســتفاده شــده در ایــن آزمــون هــا توجــه کــرد .هرچنــد
پاســخ مثبــت بیانگــر مواجهــه پرنــده بــا ویــروس اســت ولــی پاســخ
منفــی نمــی توانــد همــواره مؤیــد عــدم مواجهــه پرنــده باشــد.
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کاهـش کیفیـت پوسـته (نـازک ،زبر ،شکسـته و نـرم) در یک گله تخمگـذار تجاری  22هفتـه در فقدان
نشـانه هـای تنفسـی .بررسـی سـرمی و نتیجـه آزمـون  PCRبیانگـر درگیـری بـا  aMPVبـود ،در حالیکـه
گلـه از نظـر درگیـری بـا ویـروس برونشـیت عفونـی و سـندرم افـت تولیـد تخـم مـرغ ( )EDSمنفـی بـود
(چکیناتـو و همـکاران.)2012 ،
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ایمنــی در عفونــت بــا
متاپنوموویــروس
ایمنــی وابســته بــه ســلول :شــواهد بســیاری مبنــی بــر نقــش
اساســی ایمنــی وابســته بــه ســلول در حفاظــت علیــه عفونــت هــای بــا
متاپنوموویــروس هــای پرنــدگان موجــود مــی باشــد .در آزمــون هــای
تجربــی مشــاهده شــده اســت کــه واکسیناســیون بــا واکســن زنــده
در جوجــه هــای بوقلمونــی کــه تحــت تاثیــر سیکلوفســفامید فاقــد
لمفوســیت هــای  Bمــی باشــند و درنتیجــه پادتنــی ترشــح نمــی گــردد
منجــر بــه محافظــت در برابــر چالــش بــا ویــروس بیماریــزا مــی گــردد.
همچنیــن ،واکسیناســیون بــا واکســن زنــده عــاوه بــر افزایــش بیــان
اینترفــرون گامــا ،ســطوح ســلول هــای لمفوســیت  Tدر غــده هاردریــن را
نیــز افزایــش مــی دهــد.
ایمنــی هومــورال :هرچنــد در تحقیقــات مختلــف مشــخص شــده
اســت کــه بیــن ســطوح باالیــی از پادتــن ســروم علیــه متاپنوموویــروس
هــای پرنــدگان و حفاظــت در برابــر عفونــت ارتبــاط معنــی داری وجــود
نــدارد ،ولــی دســتیابی بــه ســطوح ســرومی باالیــی از پادتــن هــا نــه
تنهــا در پرنــدگان تخمگــذار تاثیــر حفاظتــی مطلوبــی علیــه عــوارض
تولیدمثلــی عفونــت بــا  aMPVداشــته و از کاهــش تخمگــذاری و کیفیــت
تخــم ممانعــت بــه عمــل مــی آورد ،بلکــه مــی توانــد عــوارض ناشــی از
درگیــری تنفســی را نیــز تــا حــدی کاهــش دهــد.
ایمنــی مخاطــی :متعاقــب مصــرف واکســن زنــده تخفیــف حــدت یافته
در ماکیــان  SPFیکــروزه ،ترشــح ایمونوگلوبولیــن  Aاختصاصــی  aMPVدر
ترشــحات اشــک مشــاهده مــی شــود .همچنیــن بعــد از ایجــاد آلودگــی
در جوجــه هــا ســطوح باالیــی از پادتــن هــای خنثــی کننــده ویــروس در
نــای قابــل تشــخیص اســت .اینگونــه بیــان شــده اســت کــه حضــور پادتن
اختصاصــی علیــه متاپنوموویــروس هــای پرنــدگان ،منجــر بــه کاهــش
تکثیــر ویــروس بیماریــزا در مخــاط تنفســی پرنــدگان شــده و در ســرعت
و کیفیــت بهبــودی بالینــی آن هــا تاثیــر مثبــت دارد.
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ایمنــی مــادری :ســطوح بــاال از ایمنــی بــه منظــور تخفیــف حــدت ویــروس واکســن،
مــادری در جوجــه هــای یکــروزه هرچنــد میزبانــی کــه ویــروس واکســن نخســتین
تکثیــر ویــروس چالــش را کاهــش مــی دهــد بــار از آن جــدا شــده و تفــاوت ژنتیکــی یــا
ولــی نمــی توانــد مانــع از آلودگــی میزبــان آنتــی ژنتــی ویــروس واکســن شــرکت¬های
یــا حتــی ایجــاد ضایعــات گــردد .همچنیــن مختلــف از جملــه عوامــل متمایــز کننــده
در صــورت تجویــز واکســن بــه روش تزریــق مــی باشــد .بنابرایــن ،بــر اســاس ایــن تفــاوت
داخــل تخــم مــرغ جنیــن دار در حضــور هــا برنامــه واکسیناســیون طراحــی شــده در
ســطوحی از ایمنــی مــادری ،نــه تنهــا از ایجاد صــورت اســتفاده از واکســن هــای شــرکت
پادتــن ممانعــت مــی گــردد بلکــه حفاظــت هــای مختلــف بویــژه از نظــر ســن گلــه در
پرنــدگان در برابــر بیمــاری بالینــی در صــورت نخســتین نوبــت تجویــز واکســن مــی توانــد
چالــش بــا ســویه بیماریــزای ویــروس ،کاهش متفــاوت باشــد.

مــی یابــد .در حالیکــه تجویــز واکســن بــه تفــاوت عملکــردی واکســن هــای
ایــن روش در فقــدان پادتــن مــادری بــه زنــده و غیرفعــال در بیمــاری

تولیــد ســطوح باالیــی از پادتــن منجــر شــده  aMPVچیســت؟

و میزبــان در برابــر چالــش بــا ســویه بیماریــزا ،امــروزه واکســن هــای زنــده تخفیــف حــدت
کامــا محافظــت مــی شــود.

یافتــه و واکســن غیرفعــال بــا ادجوانــت از گنجانــدن واکســن غیرفعــال  aMPVکــه

تفــاوت واکســن هــای مختلــف روغنــی در دســترس اســت .واکســن هــای عمدتــا بــه شــکل چندگانــه موجــود اســت،

موجــود در دســترس ما چیســت؟ زنــده بــه منظــور برانگیختــن پاســخ ایمنــی نــه تنهــا افزایــش حفاظــت پرنــدگان مولــد
امــروزه علیــه بیمــاری متاپنوموویــروس فعــال جهــت حفاظــت علیــه بیمــاری در علیــه نشــانه هــای بالینــی عفونــت تنفســی،
پرنــدگان ،واکســن هــای زنــده تخفیــف حدت گلــه هــای گوشــتی اســتفاده شــده و در بلکــه جلوگیــری از تاثیــرات ســوء و بســیار
یافتــه و واکســن هــای غیرفعــال در اختیــار حضــور ســطوحی از پادتــن مــادری نیــز مهــم تناســلی ناشــی از عفونــت  aMPVدر
مــی باشــد .عامــل دیگــر تنــوع واکســن هــا ،قابــل تجویــز اســت .همچنیــن ،ایــن واکســن گلــه اســت .ایــن پروتــکل مــی توانــد مانــع
اختصاصیــت برخــی از آنها به منظور اســتفاده بــه عنــوان نوبــت اول در گلــه هــای مولــد از کاهــش تولیــد یــا کیفیــت تخــم در آنهــا
در گلــه هــای بوقلمــون (بــر علیــه بیمــاری (مــادر و تخمگــذار) جهــت آمــاده ســازی گلــه گــردد .بــا توجــه بــه نقــش غالــب ایمنــی
 )TRTو دســته ای دیگــر مناســب تجویــز در بــرای دریافــت واکســن غیرفعــال ،تجویــز مــی ســلولی و آنتــی بــادی هــای مخاطــی در
گلــه هــای گوشــتی یــا بالــغ ماکیــان (بــر گــردد .واکســن غیرفعــال بــا هــدف دســتیابی حفاظــت از دســتگاه تنفــس ،بنابرایــن عــدم
علیــه بیمــاری  )SHSاســت .همچنیــن ســویه بــه ســطوح بــاالی ایمنــی بــا دوام بیشــتر و مشــاهده تیتــر انتــی بــادی در ســرم بــه
ویــروس مــورد اســتفاده توســط شــرکت یکنواخــت تــر در پرنــدگان مولــدی کــه معنــای فقــدان حفاظــت پرنــده در برابــر
هــای مختلــف ســازنده واکســن ،بــا هــم پیــش تــر واکســن زنــده دریافــت کــرده عفونــت تنفســی نمــی باشــد.
تفــاوت دارد .محیــط کشــت مــورد اســتفاده باشــند ،اســتفاده مــی شــود .بنابرایــن ،هــدف
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راه انتخابی برای تجویز واکسن های زنده

متاپنوموویروس ها در شرایط مزارع طیور کدامند؟

روش هــای مختلفــی بــرای تجویــز واکســن هــای زنــده بیمــاری
 SHSو  TRTاز طــرف شــرکت هــای ســازنده پیشــنهاد شــده اســت.
هــدف از تمامــی ایــن روش هــا انتقــال یک دوز از واکســن بــه صورت
ویــروس زنــده و فعــال بــه بافــت هــدف هــر یــک از اعضــاء گلــه مــی
باشــد تــا بدیــن ترتیــب ویــروس زنــده واکســن بــه گیرنــده هــای
هــدف در ســلول میزبــان متصــل شــده و ضمــن اشــغال گیرنــده
هایــی کــه مــی تواننــد محــل اتصــال ویــروس بیماریــزای وحشــی
باشــند ،پاســخ ایمنــی مخاطــی و هومــورال و از همــه مهــم تــر
برانگیختگــی ایمنــی وابســته بــه ســلول ایجــاد کنــد .اگرچــه روش
هــای واکسیناســیون گروهــی همچــون اســپری واکســن یــا تجویــز
در آب آشــامیدنی ،از مزایایــی همچــون ســهولت اجــرا و نیــروی
کارگــری کمتــر ،بهــره بــرده و میــزان تنــش ایجــاد شــده در گلــه
بــه نســبت روش هــای انفــرادی کاهــش مــی یابــد ،ولــی مشــکالتی
همچــون عــدم یکنواختــی دریافــت واکســن ،محــروم شــدن بخشــی
از گلــه از دریافــت دوز کامــل واکســن زنــده ،اثرپذیــری ویــروس
واکســن از شــرایط محیطــی بویــژه آب آشــامیدنی مــورد اســتفاده و
پخــش شــدن ویــروس زنــده در محیــط را دارا اســت.
ایــن امــر ،بویــژه در مــورد واکســن زنــده متاپنوموویــروس هــا کــه
رخــداد بازگشــت بــه حــدت ،پایــداری در یــک مزرعــه یــا حتــی
منطقــه و بطورکلــی عــوارض ناخواســته پــس از واکســن و شکســت
برنامــه واکسیناســیون در مــورد آن  ،بــه هیــچ عنــوان وضعیتــی
نــادر نیســت  ،اهمیــت دو چنــدان مــی یابــد.در ســال  2010نتایــج
تحقیــق پروفســور گاناپاتــی و همــکاران در ژورنال واکســن ()Vaccine

ویــروس واکســن تــا  3هفتــه بعــد رونــد فزاینــده ای داشــت .ایــن

انتشــار یافــت .ایــن بررســی بــا هــدف مقایســه اثربخشــی دو روش

وضعیــت ،بیانگــر عــدم دریافــت دوز کامــل واکســن توســط بخشــی

واکسیناســیون گروهــی (اســپری و آشــامیدنی) و همچنیــن روش

از گلــه و در نتیجــه دریافــت تدریجــی ویــروس واکســن بــه صــورت

انفــرادی قطــره دهانــی – چشــمی در واکسیناســیون گلــه هــای

انتقــال افقــی از دیگــر اعضــای گلــه بــود .در حالیکــه در روش قطــره،

گوشــتی علیــه  SHSو در شــرایط فیلــد صــورت گرفتــه اســت .در

بــه دلیــل دســتیابی بــه دوز کامــل واکســن ،دیگــر تکثیــر ویــروس

روش اســپری ،تکثیــر ویــروس واکســن و در نتیجــه افزایــش میــزان

واکســن ادامــه نیافتــه و انتشــار افقــی در گلــه رخ نــداد .چرخــش
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ویــروس واکســن زنــده متاپنوموویــروس کــه ناشــی از عــدم
دریافــت دوز کامــل واکســن توســط بخشــی از گلــه و درنتیجــه،
غیریکنواختــی دریافــت واکســن و ســطح ایمنــی گلــه رخ مــی دهد،
مــی توانــد بــه بازگشــت حــدت ویــروس واکســن منجــر شــود .ایــن
وضعیــت خطرنــاک ،تاکنــون بــه دفعــات گــزارش شــده اســت.
چالــش گلــه هــای واکســینه بــا ویــروس بیماریــزا منجــر بــه
واکنــش متفــاوت پرنــدگان شــد .تکثیــر ویــروس چالــش در
تمامــی پرنــدگان واکســینه شــده بــه صــورت اســپری و آشــامیدنی
مشــاهده گردیــد ،در حالیکــه تنهــا  %20از پرنــدگان دریافــت
کننــده واکســن از مســیر قطــره چشــمی – دهانــی ،تکثیــر ویــروس
چالــش را نشــان مــی دادنــد .بنابرایــن ،هــر چنــد تمامــی پرنــدگان
در هــر ســه روش واکسیناســیون ،در برابــر بــروز بیمــاری حفاظــت
شــده بودنــد ولــی واکســن زنــده مانــع از ایجــاد عفونــت یــا تکثیــر
ویــروس بیماریــزا نشــد.
همچنیــن ،بــر خــاف ایجــاد ســطوح مناســبی از پادتــن هــای
ســرمی در روش قطــره چشــمی – دهانــی ،ولــی ســطوح قابــل
تشــخیصی از پادتــن در ســروم پرنــدگان واکســینه شــده بــه روش
اســپری یــا آشــامیدنی مشــاهده نشــد .مشــاهده حفاظــت %100
حتــی در روش آشــامیدنی و اســپری در فقــدان پادتــن در گــردش،
ناشــی از نقــش بســیار مهــم ایمنــی وابســته بــه ســلول در حفاظــت
ماکیــان در برابــر بیمــاری هــای ناشــی از متاپنوموویــروس هــای
پرنــدگان اســت.

آیا در صورت واکسیناسیون علیه این بیماری ،بروز بیماری ممکن است؟
بله ،متاسفانه شکست واکسیناسیون در برابر  TRTو  SHSچندان نادر نیست.
دالیــل متعــددی در ایجــاد بیمــاری در گلــه هــای واکســینه دخیــل هســتند کــه شــاید ،رایــج تریــن
آنهــا عــدم تجویــز صحیــح واکســن و دســت نیافتــن تمامــی اعضــای گلــه بــه یــک دوز کامــل از
واکســن باشــد.
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واکسیناســیون دقیــق بــا واکســن هــای زنــده،
منجــر بــه تکثیــر ســریع ویــروس در مجــاری
تنفســی و ایجــاد ایمنــی ســلولی مناســب و
مســدود ســاختن گیرنــده هــای ویــروس مــی

واکسیناسیون

برعلیه بیماری های متاپنوموویروس ها

گــردد کــه دســتیابی بــه ایمنــی یکنواخــت
در تمامــی اعضــای گلــه بــرای جلوگیــری از
شکســت واکسیناســیون اهمیــت باالیــی دارد.
بــا توجــه بــه اهمیــت بــاالی ایمنــی موضعــی
در اثربخشــی ســریع و موثــر واکســن ،بهترین

متعاقــب ظهــور بیمــاری در آفریقــای جنوبــی و ســپس اروپــا ،بــه ســرعت
مشــخص شــد کــه بــرای کنتــرل بیمــاری ،صنعــت پــرورش بوقلمــون نیازمنــد
بهــره بــردن از واکســن اســت .بــر همیــن مبنــا ،واکســن هــای تجــاری ســاخته اســپری بــوده و روش آشــامیدنی بویــژه بــه
و بــه بــازار عرضــه شــدند .در صــورت اســتفاده صحیــح و بــا احتیــاط از آنهــا ،دلیــل کاهــش یکنواختــی دریافــت واکســن
امــکان پیشــگیری از بیمــاری فراهــم بــود.
و همچنیــن ناتوانــی در تحریــک ایمنــی
راه واکسیناســیون قطــره چشــمی -بینــی یــا

بــا گســترش مــوارد بیمــاری در ماکیــان ،گلــه هــای مولــد و همچنیــن حفاظــت علیــه مخاطــی کافــی ،کارآمــد نمــی باشــد .واکســن
مشــخص شــدن نقــش ویــروس در بــروز عــوارض تولیدمثلــی ،واکســن هــای غیرفعــال

هــای غیرفعــال ،تولیــد ایمونوگلوبولیــن G

ســندرم کلــه بــادی ،کمپلکــس هــای تنفســی بــه منظــور تجویــز در پرندگانــی کــه پیــش توســط لمفوســیت هــای  Bرا تحریــک مــی
و کاهــش تخمگــذاری در گلــه هــای مولــد ،تــر واکســن زنــده دریافــت کــرده باشــند ،کننــد.
نیــاز بــه در اختیــار داشــتن واکســن موثــر تولیــد شــد.
افزایــش یافــت.
بــا وجــود عــدم تفــاوت آنتــی ژنیکــی معنــی
دار بیــن ســویه هــای بیماریــزای بوقلمــون
و مــرغ ،ولــی بــه دلیــل وجــود شــواهدی
مبنــی بــر تکثیــر بهتــر ســویه هــای منشــاء
گرفتــه از یــک میزبــان در جمعیــت خــود،
واکســن هــای ســاخته شــده بــا ســویه هــای
بیماریــزای تخفیــف حــدت یافتــه ماکیــان بــه
بــازار عرضــه شــد.
عــاوه بــر واکســن هــای زنــده تخفیــف حدت
یافتــه کــه مناســب گلــه های گوشــتی اســت،
بــه منظــور ایجــاد ایمنــی کافــی و پایــدار در
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ایمنــی هومــورال ایجــاد شــده ،نقــش نســبی در تامیــن حفاظــت

و بازگشــت حــدت منجــر مــی شــود .بنابرایــن ،اطمینــان از صحــت

بلندمــدت و تــوان خنثــی ســازی ویروســی ایفــا مــی کنــد.

اجــرای واکسیناســیون و دریافــت دوز کامــل توســط تمامــی افــراد

بویــژه در صورتــی کــه گلــه پیــش از دریافــت واکســن غیرفعــال،

گلــه اهمیــت باالیــی دارد .ایــن امــر بــا توجــه بــه شــواهد موجــود

توســط واکســن زنــده تحریــک ایمنــی شــده باشــد .هــر چنــد

در مــورد دوام طوالنــی مــدت ویــروس واکســن متعاقــب تجویــز (در

واکســن هــای غیرفعــال در پیشــگیری از عفونــت دســتگاه تنفــس بــا

مــواردی تــا  6مــاه بعــد) ،اهمیــت دو چنــدان مــی یابــد.

ویــروس تاثیــری نداشــته و عمدتــا بــه هــدف پیشــگیری از کاهــش
تخمگــذاری تجویــز مــی گــردد.
ایمنــی متقاطــع بیــن دو تحــت تیــپ  Aو  Bمطلــوب بــوده و در
صــورت حضــور هــر دو ایــن تحــت تیــپ هــا در واکســن ،علیــه
تحــت تیــپ  Cنیــز ایمنــی متقاطع شــکل خواهــد گرفــت.در مطالعه
صــورت گرفتــه بــر روی مــزارع مختلــف تخمگــذار تجاری در شــمال
ایتالیــا ،مشــاهده شــد کــه تنهــا در گلــه هــای واکســینه شــده بــا
واکســن غیرفعــال و بعــد از دو نوبــت دریافــت واکســن زنــده بیمــاری
رخ نــداد (چکیناتــو و همــکاران .)2012
از طــرف دیگــر ،در مطالعــات تجربــی نیــز مشــاهده شــده اســت
کــه بــه منظــور القــاء عــوارض تولیدمثلــی در ماکیــان تخمگــذار،
نیازمنــد تلقیــح ویــروس چالــش از مســیر وریــدی جهــت دســتیابی
بــه دســتگاه تناســلی هســتیم .ایــن شــواهد بیانگــر لــزوم در نظــر
گرفتــن اعمــال واکسیناســیون بــا واکســن غیرفعــال در طراحــی
برنامــه گلــه هــای مولــد مــی باشــد .حســاس تریــن مقطــع بــرای
درگیــری  SHSدر گلــه هــای تخمگــذار تجــاری ،اطــراف پیــک تولیــد
اســت هرچنــد ایــن پرنــدگان در تمامــی ســنین بــه بیماری حســاس
بــوده و بــرای حفاظــت در برابــر بیمــاری بالینــی یــا کاهــش تولیــد،
بایســتی واکســینه شــوند .واکسیناســیون در گلــه هــای گوشــتی در
مناطقــی کــه درگیــر بیمــاری هســتند ،بــه صــورت موفقیــت آمیــزی
اســتفاده شــده اســت .هرچنــد بــرای اثربخشــی مؤثــر واکســن،
بایســتی برنامــه هــای کارآمــد کنتــرل بیمــاری هــای ســرکوبگر
سیســتم ایمنــی و تنفســی مــورد توجــه قــرار گیــرد.
شکســت واکسیناســیون ،ناشــی از عــدم دریافــت دوز کامــل
واکســن¬های تخفیــف حــدت یافتــه ،بــه چرخــش واکســن در گلــه
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دالیل شکست واکسیناسیون علیه
متاپنوموویروس پرندگان

.1تخفیف حدت کم یا بیش از حد
عمــده ســویه هــای ویــروس اســتفاده شــده در تهیــه واکســن هــای
بیمــاری ،ســویه هــای بیماریــزای جداســازی شــده از مــوارد بالینــی

مشکالت مرتبط با واکسن

هســتند کــه بــر اثــر پاســاژهای متوالــی تخفیــف حــدت مــی یابنــد.

 .1تخفیف حدت بیش از حد

در صورتــی کــه تخفیــف حــدت یافتــن ویــروس واکســن بــه میــزان

 .2تخفیف حدت ناکافی

کمتــر از حــد مــورد نظــر باشــد ،متعاقــب تجویــز آن واکنــش هــای

 .3بازگشت به حدت در مورد واکسن¬های تحت تیپ  Aو B

ناخواســته رخ مــی دهــد .از ســوی دیگــر ،اگــر ویــروس واکســن بیش

 .4اســتفاده از تحــت تیپهــای مختلــف واکســن در مــزارع چنــد

از میــزان مــورد نظــر تخفیــف حــدت یابــد ،توانایــی برانگیختگــی

ســنی

ایمنــی کارآمــدی نخواهــد داشــت و شکســت واکسیناســیون رخ مــی

مشکالت مرتبط با ویروس

دهــد.

 .5تکامــل ویــروس در پاســخ بــه ســویه غالــب واکســن (اختالفــات
درون یــک تحــت تیــپ)

.2بازگشت به حدت

 .6عــدم همخوانــی تحــت تیــپ ویــروس بیماریــزا بــا ویــروس

در مــورد واکســن هــای تیــپ  Aمشــاهده شــده اســت کــه متعاقــب

واکســن

واکسیناســیون گلــه هــای بوقلمــون در یکروزگــی ،ویــروس مشــابه

و مهمتریــن دلیــل شکســت واکسیناســیون ،تجویــز

واکســن در  5-2هفتگــی از مزرعــه جداســازی مــی گــردد .ایــن

نامناســب واکســن عنــوان شــده اســت.

ویــروس ،مســبب بــروز بیمــاری در گلــه هــای بوقلمــون بــوده اســت.
بــرای افزایــش حــدت ویــروس واکســن ،تنهــا تغییــر در یــک اســید
آمینــه ،کفایــت مــی کنــد .در مــورد واکســن تحــت تیــپ  Bنیــز
داده ی مشــابهی موجــود اســت .چکیناتــو و همــکاران ()2014
موفــق بــه جداســازی ســویه هــای بیماریزایــی از تحــت تیــپ B

متاپنوموویــروس پرنــدگان از دو گلــه بوقلمــون چهــار هفتــه مبتــا
بــه بیمــاری تنفســی شــدند ،کــه در جوجه-کشــی واکســن زنــده
تخفیــف حــدت یافتــه تحــت تیــپ  Bرا بــه روش اســپری دریافــت
کــرده بودنــد .در تحلیــل ژنــوم آن مشــخص شــد کــه تنهــا  7تغییــر
در جایــگاه هــای ژنــوم منجــر بــه بازگشــت حــدت ویــروس واکســن
شــده اســت .دربــاره ی رخــداد بازگشــت حــدت در مــورد واکســن
هــای هــر دو تحــت تیــپ  Aو  Bنکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت
کــه موتاســیون هــای رخ داده در جایــگاه هــای کامــا متفــاوت ،از
تغییراتــی اســت کــه ســویه واکســن در رونــد تخفیــف حــدت نســبت
بــه ســویه منشــاء خــود متحمــل شــده اســت.
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.3استفاده از واکسن های متفاوت در مزارع چند سنی
بــا توجــه بــه گــزارش هــای متعــدد در مــورد ایجــاد درگیــری ناشــی
از بازگشــت حــدت ویــروس واکســن و مشــاهده دوام طوالنــی مــدت
ویــروس واکســن در یــک منطقــه ،حتــی شــش مــاه بعــد از آخریــن
نوبــت تجویــز ،بنابرایــن امــکان انتقــال ویــروس واکســن از گلــه
واکســینه بــه گلــه حســاس همــواره وجــود دارد .بدیــن منظــور،
بایســتی در زمــان واکسیناســیون احتیــاط کامــل صــورت گیــرد تــا
بــا انجــام موفــق آن و دســتیابی تمامــی اعضــای گلــه بــه دوز کامــل
واکســن ،پاســخی یکنواخــت ایجــاد گردیــده و از چرخــش ویــروس
واکســن جلوگیــری بعمــل آوریــد .از طــرف دیگــر ،بــا رعایــت
معیارهــای امنیــت زیســتی و قرنطینــه ،مانــع از انتشــار ویــروس
واکســن در بیــرون از گلــه شــوید.

.4تفاوت تحت تیپ واکسن و سویه فیلد
در برخــی مــوارد ،شکســت واکسیناســیون علیــه عفونــت
متاپنوموویروســی ،بــه تفــاوت تحــت تیــپ واکســن از ســویه بیماریزا
مربــوط بــوده اســت .بــه نحــوی کــه علی رغــم انجــام واکسیناســیون
بــا واکســن تحــت تیــپ  ،Aدرگیــری ناشــی از آلودگــی بــا ویــروس
بیماریــزای تحــت تیــپ  Bرخ داده اســت .بنابرایــن ،هرچنــد بــه
دلیــل شــباهت بیشــتر ویــروس هــای تحــت تیــپ  Aو  Bبیــن
آنهــا ایمنــی متقاطــع وجــود دارد ،ولــی ســطح ایــن ایمنــی در
بســیاری مــوارد چنــدان قابــل اعتمــاد نیســت .همچنیــن ،ویــروس
هــای بیماریــزای تحــت تیــپ  ،Cهیچگونــه ایمنــی متقاطعــی بــا

.5پدیــده ی موتاســیون در ســویه مزرعــه و فــرار از
ایمنــی حاصل از واکســن

نــه تنهــا تفــاوت تحــت تیــپ واکســن از ســویه فیلــد مــی توانــد
در پاســخ ایمنــی و حفاظــت میزبــان موثــر باشــد ،بلکــه بویــژه در
مــورد ســویه هــای مختلــف تحــت تیــپ  ،Bمشــاهده شــده اســت
کــه بــه دلیــل تنــوع بــاالی ویــروس هــای آن ،امــکان شکســت
واکسیناســیون بــه دلیــل ناکارآمــدی پاســخ ایمنــی وجــود دارد.

دو تحــت تیــپ دیگــر نــدارد .هرچنــد عکــس آن صــادق نیســت.
یعنــی ،ایمنــی متقاطــع در برابــر ســویه بیماریــزای تحــت تیــپ ،C
در صــورت واکسیناســیون بــا هــر دو تحــت تیــپ  Aو  Bمشــاهده
شــده اســت.

پیک مهر -شماره سوم پاییز1394

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

16

پدیده تعارض در مورد واکسن زنده

نتایــج تحقیقــات مختلــف بیانگــر تعــارض

 )Veterinary Scienceبــه انتشــار رســیده

تکثیــر ویــروس برونشــیت عفونــی و

اســت بیانگــر عــدم کاهــش کارآیــی

ویــروس هــای بیماریــزا یــا واکســنهای زنــده

واکســن هــا در صــورت تجویــز همزمــان

عفونــت بــا متاپنوموویــروس هــا هماننــد

بیمــاری نیوکاســل و متاپنوموویــروس هــا در

واکســن زنــده بیمــاری نیوکاســل (VG/

برونشــیت عفونــی و ویــروس بیمــاری

ماکیــان اســت .هرچنــد ارزیابــی داده هــای

 ،)GAویــروس برونشــیت عفونــی ()H120

نیوکاســل از عوامــل دخیــل در کمپلکــس

بدســت آمــده در غالــب ایــن تحقیقــات بــر

و متاپنوموویــروس پرنــدگان (واکســن

هــای تنفســی محســوب مــی شــود .یکــی

مبنــای کاهــش ســطوح پادتــن اختصاصــی

تحــت تیــپ  )Bدر جوجــه هــای ماکیــان

از موثرتریــن راه هــای پیشــگیری از هــر ســه

حفاظــت کننــده ،ناشــی از کاهــش میــزان

 SPFیکــروزه مــی باشــد .در ایــن بررســی،

بیمــاری فــوق ،بعــد از رعایــت معیارهــای

تکثیــر ویــروس واکســن زنــده بــه دلیــل

مشــخص شــد کــه ســطوح پادتــن هومــورال

قرنطینــه و امنیــت زیســتی بهــره گیــری

پدیــده تعــارض بــوده اســت .در صورتیکــه

اختصاصــی  aMPVمتعاقــب تجویــز

از نقــش حفاظتــی واکســن هــا بویــژه

بخــش مهمــی از نقــش حفاظتــی واکســن

همزمــان واکســن هــا کاهــش مــی یابــد،

واکســن هــای زنــده مــی باشــد .ســویه هــای

هــای زنــده در بیمــاری برونشــیت

هرچنــد ایــن امــر در پاســخ پادتــن علیــه

بیماریــزای ویــروس هــای تنفســی اغلــب در

عفونــی ،نیوکاســل و عفونــت ناشــی از

ویــروس برونشــیت و بیمــاری نیوکاســل

اپیتلیــوم مجــاری تنفســی فوقانــی تکثیــر

متاپنوموویــروس پرنــدگان ،حاصــل ایمنــی

مشــاهده نشــد .همچنیــن میــزان شــاخص

کــرده و بخــش مهمــی از نقــش حفاظتــی

وابســته بــه ســلول و پاســخ هــای ایمنــی

هــای ایمنــی وابســته به ســلول و لمفوســیت

واکســن هــا در ایــن ناحیــه اســت.

مخاطــی اســت.

هــای  Bحامــل ایمونوگلوبولیــن  Aدر نــای،

امــا آیــا مــی تــوان بــدون نگرانــی از کاهــش

یافتــه هــای حاصــل از تحقیقــات صــورت

بیــن گــروه هــای دریافــت کننــده واکســن

کارآیــی ،واکســن زنــده هــر ســه ی ایــن

گرفتــه در دانشــگاه لیورپــول ،کــه نتایــج

هــا بــه صــورت مجــزا یــا دریافــت همزمــان

ویــروس هــا را در زودتریــن زمــان ممکــن

آن در ســال  2015در ژورنــال تحقیقــات

هــر ســه واکســن تفاوتــی نداشــت.

در میزبــان اســتفاده کــرد؟

در علــوم دامپزشــکی (Research in

متاپنوموویروس

مرغ تخمگذار درگیر سندرم کله بادی ناشی
از متاپنوموویروس پرندگان
کالرا آتربی2012 ،
(منبع :پایان نامه دانشجویی ،دانشگاه آپساال ،سوئد)
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منبعHIPR Technical Dossier :

ســپس ایــن ســویه جدیــد  50نوبــت بــر روی ســلول هــای Vero

پاســاژ داده شــد تــا ســویه¬ای تخفیــف حــدت یافتــه بــرای بوقلمون

ویروس های واکسن
از زمــان بــروز بیمــاری در اواخــر دهــه  80میــادی تــا بــه
امــروز واکســن هــای متفاوتــی علیــه بیمــاری تولیــد شــده
اســت .برخــی از ویــروس هــای مــورد اســتفاده در ســاخت
واکســن های تجــاری کــه در ایران در دســترس هســتند در
ادامــه معرفــی مــی شــوند.

بدســت آیــد کــه  VCO3/50نــام گرفــت و بــه عنــوان ویــروس در
واکســن هــای زنــده و غیرفعــال تجــاری مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه
اســت .ایــن ســویه متعلــق بــه تحــت تیــپ  Bمــی باشــد.

 .2سویه 1062
در ســال  1988ویــروس  S/872از یــک مــورد ســندرم کلــه بــادی
در مــرغ مــادر گوشــتی در اســپانیا جداســازی شــد .ظاهــرا ً ایــن

.1سویه VCO3

ویــروس ،منشــاء ســویه واکســن  1062مــی باشــد .ویــروس ،متعلــق

واکســن زنــده از ســویه  VCO3/50در حقیقــت از ســویه

بــه تحــت تیــپ  Bبــوده و در مطالعــات بعــدی پیشــنهاد شــد کــه

VCO3/60616منشــاء گرفتــه اســت .هــر دو ایــن ســویه هــا نتیجــه

ممکــن اســت ســویه اجــدادی آن ناشــی از چرخــش ویروس واکســن

پاســاژ یافتــن ویــروس بیماریــزای  86004اســت .ســویه فــوق ،ابتــدا

 VCO3در ســطح مــزارع باشــد .ایــن ویــروس ،بــه عنــوان واکســن

در فرانســه و از درگیــری  TRTدر بوقلمــون جداســازی شــد .متعاقب

هــای تجــاری تخفیــف حــدت یافتــه و زنــده بــه منظــور تجویــز در

ســه نوبــت پاســاژ جدایــه  86004بــر روی کشــت بافــت نــای

گلــه هــای گوشــتی ،مــادر و تخمگــذار و همچنیــن بوقلمــون در

بوقلمــون  SPFو هفــت نوبــت پاســاژ بــر روی ســلول هــای ،Vero

دســترس مــی باشــد.

جدایــه  VCO3/60616بدســت آمــد .ســویه  VCO3/60616بــرای
ماکیــان بیماریــزا بــوده و متعاقــب تلقیــح آن بــه جوجــه هــای ،SPF
نشــانه-های تنفســی در بیــش از  %80آنهــا مشــاهده مــی شــود.
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.3سویه PL21
بــه عنــوان واکســن زنــده تخفیــف حــدت یافته بــرای واکسیناســیون

منابع :

گلــه هــای گوشــتی ،مــادر و تخمگــذار تجــاری اســتفاده مــی شــود.
ســویه ویــروس منشــاء ماکیــان داشــته ولــی مطالعــات صــورت

Ganapathy, K., Bufton, A., Pearson, A., Lemiere, S.

گرفتــه در رونــد ســاخت واکســن بیانگــر عــدم ایجــاد مشــکل در

& Jones RC. (2010) Vaccination of commercial broil-

صــورت انتشــار احتمالــی ویــروس زنــده واکســن ســاخته شــده از

er chicks against avian metapneumovirus infection: a

ســویه  P21بــه بوقلمــون هــا اســت .واکســن ایــن ســویه از تحــت

comparison of drinking-water, spray and oculo-oral

تیــپ  Bبــوده و  17روز پــس از تجویــز در جوجــه هــای گوشــتی،

delivery methods. Vaccine 28(23):3944-8.

ایجــاد ایمنــی مــی کنــد و ایــن ایمنــی تــا  3هفتــه پایــدار مــی

Awad, F., Forrester, A., Baylis, M., Lemiere, S.,

مانــد.

Jones, R. & K., Ganapathy (2015) Immune responses
and interactions following simultaneous application

.4سویه RTV 8544

of live Newcastle disease, infectious bronchitis and

ایــن ســویه از تحــت تیــپ  Aو از منشــاء بوقلمــون اســت کــه بــه

avian metapneumovirus vaccines in specific-patho-

منظــور ســاخت واکســن زنــده تخفیــف حــدت یافتــه بــرای ماکیــان،

gen-free chicks. Res Vet Sci. 98: 127-33.

مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد .واکســن ســاخته شــده از ایــن

Patnayak, D.P. & Goyal, S.M. (2004) Duration of im-

ســویه ،بــرای تجویــز بــه صــورت اســپری یــا قطــره چشــمی در گلــه

munity produced by a live attenuated vaccine against

هــای گوشــتی و از ســن یکروزگــی و همچنیــن گلــه هــای مــادر

avian pneumovirus type C. Avian Pathol 33: 465–469.

و تخمگــذار تجــاری بــه منظــور تحریــک ایمنــی پیــش از تزریــق

Cecchinato, M., Lupini, C., Ricchizzi, E., Falchieri,

واکســن غیرفعــال مصــرف مــی شــود .پیشــنهاد شــده اســت کــه

M., Meini, D.A., Richard, E., Jones, C. & Catelli, E.

بیــن تجویــز واکســن ســاخته شــده از ایــن ســویه و واکســن زنــده

(2012) Italian Field Survey Reveals a High Diffu-

دیگــر بیمــاری هــای ویروســی تنفســی ،فاصلــه  14روزه در نظــر

sion of Avian Metapneumovirus Subtype B in Layers

گرفتــه شــود.

and Weaknesses in the Vaccination Strategy Applied.
AVIAN DISEASES 56:720–724, 2012.

.5سویه 11/94

Sugiyama, M., Ito, H., Hata, Y., Ono, E. & Ito, T.

ســویه اصلــی آن در ســال  1994در بریتانیــا و از ماکیــان و گلــه

(2010) Complete nucleotide sequences of avian

مــادر درگیــر  SHSهمــراه بــا مشــکالت تولیدمثلــی جداســازی

metapneumoviru subtype B genome. Virus Genes

شــده اســت .ایــن ســویه ،متعلــق بــه تحــت تیــپ  Bبــوده و واکســن

41:389–395.

زنــده آن بــرای ایجــاد ایمنــی در ماکیــان گوشــتی ،مــادر و تخمگــذار
اســتفاده مــی شــود .تجویــز آن بــه صــورت قطــره ی چشــمی و
اســپری بــوده و از یکروزگــی قابــل توصیــه اســت.
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ویروس بیماری بورس عفونی

القــاء ایمنــی مناســب و یــا بــه عبــارت دیگــر واکسیناســیون کارآمــد درگلــه هــای طیــور در
برابــر بیمــاری مختلــف از چالــش هــای مهــم دامپزشــکان شــاغل در صنعــت طیــور مــی باشــد.
ایــن امــر بــه ویــژه در مناطــق بــا آلودگــی بــاال از اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت .چراکــه
بــه دلیــل آلودگــی منطقــه بــا بیمــاری هــای مختلــف برنامــه هــای واکسیناســیون نیــز بــه ناچــار
از فشــردگی و تراکــم باالیــی برخــوردار خواهــد بــود .لــذا طراحــی یــک برنامــه واکسیناســیون
مناســب ،اجــرای صحیــح ایــن برنامــه و کنتــرل عوامــل مختلــف موثــر در موفقیــت ایــن برنامــه
هــا ،بــرای مقابلــه بــا ایــن بیمــاری هــا ضــروری بــه نظــر مــی رســد .بــرای نیــل بــه ایــن هــدف
الزم اســت کــه قبــل از هــر چیــز از سیســتم ایمنــی پرنــده و واکنــش ایــن سیســتم در برابــر
بیمــاری هــای مختلــف ،ماهیــت عوامــل بیمــاری زایــی کــه قصــد ایجــاد ایمنــی علیــه آن هــا
وجــود دارد ،انــوع واکســن هــای در دســترس و عوامــل موثــر در شکســت واکسیناســیون علیــه
هــر یــک از ایــن بیمــاری هــا اطالعــات کافــی کســب گــردد .در شــماره هــای قبلــی در مــورد
ویــروس هــای برونشــیت عفونــی و بیمــاری نیوکاســل بحــث شــد .البتــه ،امــروزه بــه دلیــل
ماهیــت خــود ایــن عوامــل بیمــاری زا و موفقیــت نســبتا ضعیفــی کــه در کنتــرل ایــن عوامــل
بیمــاری زا مشــاهده مــی شــود ،بحــث پیرامــون ایــن ویــروس هــا و راه هــای پیشــگیری و
کنتــرل آن هــا جــزء اولویــت هــای نخســت مدیریــت پیشــگیری از بیمــاری هــا بــه شــمار مــی
رود و شــاید بــه همیــن دلیــل ایــن ویــروس هــا در اولویــت بحــث مــا در شــماره هــای قبلــی
قــرار داشــتند .ویــروس دیگــری کــه کنتــرل و پیشــگیری از آن دارای اهمیــت بســیار زیــادی
اســت ،ویــروس بیمــاری بــورس عفونــی و یــا ویــروس بیمــاری گامبــورو مــی باشــد .در ایــن
شــماره بــه بررســی انــواع واکســن و روش هــای واکسیناســیون علیــه ایــن ویــروس بیمــاری زا
پرداختــه خواهــد شــد.
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تصویر شماره 1

مروری اجمالی بر سیستم ایمنی پرنده
بــه طــور کلــی شــناخت کافــی از سیســتم بــه عنــوان مثــال ،پــس از ورود یــک عامــل

هــای فیزیکــی ماننــد گــرد و خــاک ســدهای

ایمنــی بــه ویــژه سیســتم ایمنــی پرنــدگان خارجــی ،توســط مخاطــات (ســد دفــاع

دفــاع فیزیکــی یــا همــان اپیتلیــوم تنفســی

بــرای تصمیــم گیــری هــای مناســب در فیزیکــی) بــه دام افتــاده و بــه ســلول هــای

آســیب ببینــد ،انتظــار تحریــک مناســب

امــر واکسیناســیون ضــروری بــه نظــر سیســتم ایمنــی ذاتــی یعنــی ماکروفاژهــا

سیســتم ایمنــی در زمــان واکسیناســیون بــا

مــی رســد .بــا نــگاه اجمالــی بــه کتــب معرفــی مــی گردنــد ،و در ادامــه بــه سیســتم

ویــروس هــای تنفســی منطقــی نخواهــد بــود

ایمنــی شناســی و مقــاالت مربوطــه یــک ایمنــی اختصاصــی (ســلول هــای )T helper

و یــا در دســتگاه گــوارش بــه علــل مختلــف

تصویــر تکــراری در همــه آن ها(تصویــر معرفــی مــی شــود ،عوامــل شــیمیایی ماننــد

از جملــه افزایــش  pHدســتگاه گــوارش و یــا

شــماره )1بــه چشــم مــی خــورد کــه در ســیتوکین هــا ترشــح شــده و باعــث فراخوان

تخریــب فیزیکــی مخاطــات دســتگاه گــوارش

آن تمــام بخــش هــای سیســتم ایمنــی در ســلول هــای التهابــی ، NK ،فعــال شــدن

بــه دالیــل تغذیــه ای ،بیمــاری هــای انگلــی

یــک راســتا و بدنبــال هــم ترســیم شــده کمپلمــان و دعــوت بیشــتر ماکروفاژهــا و

و  ...بخــش هایــی از سیســتم ایمنــی دچــار

اســت کــه بیانگــر ایــن مفهــوم کلــی و البتــه لنفوســیت هــا بــه محــل مــی شــوند و

آســیب شــود ،در زمــان واکسیناســیون عملکــرد

ارزشــمند مــی باشــد کــه بخــش هــای  ...همانطــور کــه مــی بینیــم آســیب و نقــص

مناســبی از واکســن هــای گوارشــی را شــاهد

مختلــف سیســتم ایمنــی را نمــی تــوان در هــر کــدام از بخــش هــای سیســتم ایمنی

نخواهیــم بــود .در نتیجــه بــرای بهــره گیــری

بــه عنــوان اجــزاء جــدا از هــم فــرض طبیعتــا بقیــه بخــش هــا را نیــز تحــت تاثیــر

از واکسیناســیون و رســیدن بــه عملکــرد هــای

کــرد بلکــه تمــام بخــش هــا در ارتبــاط بــا قــرار مــی دهــد .بــه طــور مثــال ،چنانچــه

مناســب متعاقــب واکسیناســیون نیازمنــد بــه

همدیگــر و بدنبــال هــم عمــل مــی کننــد .در دســتگاه تنفــس پرنــده بــه دلیــل آســیب

یــک دســتگاه ایمنــی ســالم و آســیب ندیــده در
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تمــام بخــش هــای آن هســتیم.

ایــن واقعیــت را نبایســتی از ذهــن دور نگــه داشــت کــه کارایــی ایــن

یــک واقعیــت مهــم در سیســتم ایمنــی در جانــدران و بــه ویــژه

واکسیناســیون در شــرایط عــادی و البتــه بــدون اعمــال مهندســی

در پرنــدگان کــه مــورد بحــث مــا اســت ،تکامــل و بلــوغ تدریجــی

شــده ،در مقایســه بــا واکسیناســیون در زمــان بلــوغ سیســتم ایمنی،

ایــن سیســتم بــه مــوازات افزایــش ســن مــی باشــد .بــه طــوری کــه

ضعیــف تــر خواهــد بــود .بعضــی مواقــع ،شــدت آلودگــی و ماهیــت

در پرنــدگان ایــن بلــوغ روزهــا و شــاید هفتــه هــا بــه طــول مــی

عوامــل بیمــاری زا بــرای طیــور ایــن الــزام را ایجــاد مــی کنــد کــه

انجامــد .از ســوی دیگــر ،بــه دلیــل ماهیــت عوامــل بیمــاری زا در

واکسیناســیون در زودتریــن زمــان ممکــن شــروع شــود .و امــا در

طیــور و ســن درگیــری در آن هــا بعضــا لــزوم اســتفاده از واکســن

نهایــت پــس از بررســی هــای مختلــف ایــن نتیجــه حاصــل آمــده

هــای مختلــف در ســاعات اولیــه و یــا روز هــای ابتــدای عمــر جوجــه

اســت کــه  18روزگــی جنیــن اولیــن زمــان ممکــن بــرای شــروع

هــا اجتنــاب ناپذیــر مــی باشــد .لــذا در چنیــن شــرایطی ایــن ســوال

واکسیناســیون در طیــور مــی باشــد .اینجــا ایــن توضیــح الزم اســت

پیــش مــی آیــد کــه آیــا واکسیناســیون طیــور در روزهــا و حتــی

کــه در اکثــر واکســن هــای تجــاری موجــود در بــازار کــه هــم اکنون

ســاعات اولیــه زندگــی آن هــا کارایــی مــورد انتظــار را خواهــد

در دســترس هســتند آنتــی ژن بــه همــراه آنتــی بــادی مــی باشــد و

داشــت یــا خیــر؟!

زمــان شــروع فعالیــت واکســن در دوران جنینــی نیســت ،بــا اینکــه

واقعیــت ایــن اســت کــه کارایــی سیســتم ایمنــی پرنــدگان از

زمــان تلقیــح واکســن در زمــان جنینــی صــورت مــی گیــرد .ولــی به

روزهــای  6و  7جنینــی قابــل شناســایی اســت .در واقــع ،عملکــرد

هــر صــورت ثابــت شــده اســت کــه امــکان تحریــک سیســتم ایمنــی

سیســتم ایمنــی از ایــن ســن شــروع مــی شــود .البتــه تمایــز ســلول

از ایــن زمــان وجــود دارد .از بحــث حاضــر ایــن نتیجــه را مــی تــوان

هــای ایمنــی در جنیــن از روز  12بــه بعــد تقریبــا شــکل مشــخصی

برداشــت کــرد کــه در صــورت لــزوم ،واکسیناســیون در روزهــای

پیــدا مــی کنــد و دقیقــا بــه همیــن دلیــل اســت کــه وقتــی بــرای

اولیــه کارایــی الزم را خواهــد داشــت ،هرچنــد کــه نبایســتی بــه

تکثیــر ویــروس از تخــم هــای جنیــن دار اســتفاده مــی شــود زمــان

عنــوان یــک نوبــت کامــا موفــق و بــه ویــژه منحصــر بــه فــرد،

هــای قبــل از  12روزگــی جنیــن ترجیــح داده مــی شــود .چراکــه در

در نظــر گرفتــه شــود .اگرچــه امــروزه بــا ســاخت واکســن هــای

تخــم هــای بــا جنیــن مســن تــر از  12روز ،سیســتم ایمنــی توانایــی

نوترکیــب ،فنــاوری هــای نــو ،راه کارهــای بهتــری بــرای حــل ایــن

ایجــاد اختــال در تکثیــر ویــروس را خواهــد داشــت .همچنیــن بــه

مشــکل در اختیــار صنعــت طیــور گذاشــته اســت.

دلیــل ذکــر شــده  ،آلودگــی تخــم جنیــن دار قبــل از  12روزگــی

در سیســتم ایمنــی طیــور غــده هــای لنفــاوی در سراســر بــدن

بــرای جنیــن مــی توانــد کشــنده باشــد .در روز  10جنینــی ،ظهــور

وجــود نــدارد و پشــتیبانی سیســتم ایمنــی از طریــق تیمــوس،

اولیــه لنفوســیت هــای  Bرا در بــورس فابرســیوس و توانایــی تولیــد

بــورس فابریســیوس و مغزاســتخوان صــورت مــی گیــرد .بنابرایــن،

 IgMرا شــاهد خواهیــم بــود .در روز  14ظهــور ســلول هــای تولیــد

سیســتم ایمنــی طیــور از لحــاظ ارگان هــای لنفوئیــدی بــه دو

کننــده  IgYدر بــورس صــورت مــی گیــرد .در روز هــای 12 ،6و

دســته اولیــه و ثانویــه تقســیم مــی شــود .انــدام هــای ایمنــی اولیــه

 18شــاهد تمایــز لنفوســیت هــای  Tدر تیمــوس خواهیــم بــود.

همــان تیمــوس ،بــورس فابرســیوس و مغــز اســتخوان هســتند و

بــه مــرور طــی تحقیقــات مختلفــی کــه در طــول ســالیان گذشــته

انــدام هــای ایمنــی ثانویــه شــامل سیســتم هــای GALT BALT,

انجــام شــده اســت محققیــن بــه ایــن نتیجــه رســیده انــد کــه

 HALTو ســایر مــوارد پراکنــده مــی باشــد کــه در جــدول شــماره

امــکان شــروع واکسیناســیون از دوران جنینــی وجــود دارد .اگرچــه

 1شــرح داده شــده اســت.
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جدول شماره 1

Mucosa Associated Lymphoid Tissues
Name
Position
Galt
Meckel's diverticulum
)(Gut Associated Lymphoid Tissue
)Peyer's Patches (intestinal wall
Esophagus - proventriculus joint
)Cecal tonsils (gut - ceca joint
Halt
)Harderian gland (behind the eyes
)(Head Associated Lymphoid Tissue
Paranasal and lachrymal tissue
Conjunctiva Nasal cavity
Balt
Primary and Secondary Bronchia
)(Bronchial Associated Lymphoid Tissue
Lamina Propria
Scattered
Gall bladder
Liver
Pancreas
Kidney
Oviduct

همانگونــه کــه در جــدول شــماره  2آمــده اســت
بســته بــه عامــل بیمــاری زای خــاص کــه پرنــده
را درگیــر مــی کنــد بخــش هــای مختلــف
سیســتم ایمنــی حائــز درجــات متفاوتــی از
اهمیــت هســتند ،بــه طوریکــه در بعضــی مــوارد
تمــام بخــش بــه طــور مســتقیم کمــک کننــده
نخواهــد بــود هرچنــد بــه صــورت غیرمســتقیم در
قالــب عملکــرد یکپارچــه سیســتم ایمنــی کارایــی
خــود را نشــان خواهــد داد .بــه طورمثــال ،در
مــورد بیمــاری گامبــورو کــه در ادامــه بــا تفصیــل
بیشــتری بــه آن پرداختــه خواهــد شــد ،ایمنــی
موضعــی در مقابلــه بــا ایــن ویــروس کارایــی
چندانــی نخواهــد داشــت ،در مــورد ایمنــی بــا
واســطه ســلولی نیــز ،علــی رغــم وجــود برخــی
شــواهد ،تردیــد هایــی نیــز وجــود دارد و تــا بــه

جدول شماره 2
Cellular
+
+
+/+
+
+
+
+
+

Local

Systemic

+

+/+

+/-

+
+

+
+
+/+/-

+
+
+

حــال بــا قاطعیتــی کــه در مــورد ایمنــی هومــورال

قابــل اعتمــاد در برابــر ایــن ویــروس ایمنــی
هومــورال در گــردش خواهــد بــود.
بــه دلیــل اینکــه ایمنــی هومــورال در بیمــاری
گامبــورو کــه بنــا اســت در ادامــه در مــورد آن
صحبــت شــود ،حائــز اهمیــت اســت ،جــدول
شــماره  3آورده شــده اســت کــه خصوصیــات
کالس هــای مختلــف پادتــن را عنــوان مــی کنــد.
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Fowl Pox
Infectious Bronchitis
)Gumboro (IBD
Laringotracheitis
Lymphoid Leukosis
Marek Disease
Mycoplasmas
Newcastle
Fowl Cholera
Reovirus
AE
Fungal Diseases
Parasitic Diseases

جدول شماره 3

صحبــت شــده اســت در مــورد آن بــه نتیجــه
نرســیده انــد .بنابرایــن ،احتمــاالً تنهــا ایمنــی

Agent

Immunoglobulins in poultry

IgA
Mucosal
immunity

IgM
Early
protection

3-7 day

2-5 day

IgG
Long
lasting
circulating
3-7 day

5-7 day

5 day

18-23 day

Function
Time to appeare after
contact with antigen
Time to get maximum
level

هدف از ایجاد ایمنی فعال (واکسیناسیون)

چیست؟

واکسیناســیون در واقــع بــه چالــش کشــیدن سیســتم ایمنــی
پرنــده ،بــا آنتــی ژن هــای خــاص تحــت شــرایط خــاص و کنتــرل
شــده مــی باشــد .بــه گونــه ای کــه در شــرایط ســامت گلــه و در

داشــته شــود .و در نهایــت هــدف از واکسیناســیون در مــوارد خــاص،
ماننــد بیمــاری گامبــورو افزایــش ســطح ایمنــی در گلــه هــای مولــد
اســت .ایــن امــر ،ضامــن انتقــال میــزان کافــی آنتــی بــادی از مــادر
بــه جوجــه هــا اســت و نقــش بســیار تعییــن کننــده ای در دفــاع
از جوجــه تــا زمانیکــه ایمنــی فعــال در آن ایجــاد شــود برعهــده
خواهــد داشــت.

زمانــی کــه خطــر درگیــری بــا عوامــل بیمــاری زا در کمتریــن حــد
خــود اســت و شــرایط محیطــی تحــت کنتــرل قــرار دارد ،بــه صورت
خیلــی محــدود و کنتــرل شــده یــک مقــدار کمــی از ویــروس
بیمــاری زا بــا حدتــی کــه قــادر بــه ایجــاد بیمــاری نیســت و فقــط
بــه هــدف تحریــک ایمنــی آمــاده شــده اســت ،بــا پرنــدگان موجــود
در گلــه مواجهــه داده شــود .بدیــن ترتیــب ،در زمانــی کــه گلــه بــا
ویــروس وحشــی مواجهــه یابــد تــوان ایمنــی و نیــروی آمــاده بــاش
کافــی بــرای مقابلــه بــا ایــن برخــورد را خواهــد داشــت .در فراینــد
واکسیناســیون ،هــدف ایمــن کــردن کل گلــه مــی باشــد نــه یــک
پرنــده خــاص .بنابرایــن ،هرچــه درصــد بیشــتری از پرنــدگان یــک
گلــه ایمــن شــوند ،ایــن هــدف بهتــر محقــق شــده اســت .در واقــع،
هــدف از واکسیناســیون ایجــاد ایمنــی بســیار قــوی در تــک تــک
پرنــدگان نیســت ،بلکــه هــدف آن ایجــاد تعــداد بیشــتری پرنــده بــا
ایمنــی قــوی در یــک گلــه اســت .ایــن القــاء ایمنــی در گلــه ،در
وهلــه اول بــرای پیشــگیری از بــروز بیمــاری بــا شــکل بالینــی اســت
کــه خســارات مشــخص و قابــل روئیــت خواهــد داشــت .در وهلــه
بعــدی ،هــدف از واکسیناســیون پیشــگیری از درگیــری بــا شــکل
تحــت حــاد بیمــاری مــی باشــد .در بعضــی مــوارد ،مثــل بیمــاری
بــورس عفونــی ایــن بخــش از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت،
چراکــه در صــورت محقــق نشــدن آن احتمــال شکســت برنامــه
هــای واکسیناســیون علیــه ســایر بیمــاری هــا بــه دلیــل تضعیــف
ایمنــی کــه ایــن ویــروس ایجــاد مــی کنــد وجــود خواهــد داشــت.
بــه ایــن منظــور کوشــش مــی شــود ســطح ایمنــی در زمــان هــای
مختلــف در ســطح قابــل قبولــی بــرای نیــل بــه ایــن هــدف نگــه
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بیماری بورس عفونی(گامبورو)
بیمــاری بــورس عفونــی ،یــک عفونــت ویروســی حــاد و بــه شــدت مســری در ماکیــان جــوان اســت کــه هــدف اولیــه آن
بافــت هــای لنفــاوی و بــه ویــژه بــورس فابرســیوس مــی باشــد .چــون اولیــن شــیوع بیمــاری در ناحیــه گامبــورو در دالوارا
اتفــاق افتــاد ،نــام بیمــاری گامبــورو هنــوز یــک متــرادف بــرای ایــن بیمــاری اســت.

اهمیــت اقتصــادی ایــن بیمــاری از دو دیــدگاه اســت :اول اینکــه بعضــی از ســویه هــای

ویــروس گامبــورو دارای  2ســروتیپ و 3

ویــروس بیمــاری بــورس عفونــی ممکــن اســت تــا  60درصــد تلفــات در جوجــه هایــی

پاتوتیــپ مــی باشــد .ســروتیپ  2ایــن ویــروس

بــا ســن  3هفتــه یــا بیشــتر ایجــاد کننــد .دیــدگاه دوم و مهمتــر ،ایجــاد ســرکوب شــدید

کــه اولیــن بــار از بوقلمــون شناســایی شــده

و طوالنــی مــدت سیســتم ایمنــی در جوجــه هایــی اســت کــه در ســن کــم آلــوده مــی

اســت غیــر بیمــاری زا مــی باشــد و در ســاخت

شــوند .عواقبــی کــه بدنبــال ایــن تضعیــف ایمنــی ایجــاد مــی شــود شــامل :درماتیــت

واکســن مــورد اســتفاده قــرار نمــی گیــرد.

گانگرنــوز ،هپاتیــت دارای آنمــی و گنجیدگــی ،عفونــت هــای اشریشــیاکلی و شکســت

ســروتیپ  1خــود بــه دو دســته تقســیم مــی

واکسیناســیون علیــه ســایر عوامــل بیمــاری زاســت .حفاظــت جوجــه هــای جــوان از

شــوند :کالســیک و واریانــت .ســویه هــای بــا

عفونــت اولیــه اهمیــت بســیار باالیــی دارد .ایــن کار معمــوال بــا ترکیــب انتقــال آنتــی

حــدت خیلــی زیــاد ایــن ویــروس ()vv IBD

بــادی هــای مــادری و ایمــن ســازی فعــال جوجــه هــای تــازه تفریــخ شــده انجــام مــی

در دســته کالســیک قــرار مــی گیرنــد .درگیــری

شــود.

بــا ویــروس هــای واریانــت معمــوال عالیــم بالینی
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ایجــاد نمــی کنــد و فقــط بــه صــورت تحــت

معمــوال ســویه هــای مــورد اســتفاده واکســن

همانطــور کــه گفتــه شــد ســروتیپ 2

بالینــی و ســرکوب ایمنــی ظاهــر مــی شــود

گامبــورو ،ســویه کالســیک از ســروتیپ

در ایجــاد بیمــاری نقــش نــدارد ولــی

و البتــه یــک عالمــت کالبــد گشــایی بــه

 1مــی باشــد .نکتــه حائــز اهمیــت ایــن

حضــور آن در تحریــک آنتــی بــادی مؤثــر

صــورت آتروفــی بــورس در درگیــری بــا آن

اســت کــه اســتفاده از واکســن هــای بــا

اســت .بــه طوریکــه آزمــون االیــزا توانایــی

مشــاهده مــی گــردد .در سراســر جهــان تنها

ســویه کالســیک در برابــر واریانــت ایمنــی

تفکیــک آنتــی بــادی هــای تولیــد شــده

در دو منطقــه واکســن هایــی کــه حــاوی

ایجــاد نمــی کنــد ،در حالیکــه عکــس آن

علیــه ســروتیپ  1و  2را نــدارد ،ولــی چــون

ســویه واریانــت هســتند اســتفاده مــی شــود:

صــادق نیســت .لــذا در مناطقــی کــه حضــور

شــیوع ســروتیپ  2بســیار کــم اســت فــرض

 -1اســترالیا کــه واریانــت مخصــوص آن

واریانــت ثابــت شــود بهتــر اســت کــه از

بــر ایــن اســت کــه آنتــی بــادی هایــی کــه

منطقــه در واکســن هــا وجــود دارد و -2

واکســن هایــی حــاوی ســویه هــای واریانــت

در آزمــون االیــزا شناســایی مــی شــود ،بــه

منطقــه دالورا کــه در آنجــا هــم واکســن

اســتفاده شــود .در ایــران ،واکســن هایــی

ســروتیپ  1تعلــق دارنــد.

هــای حــاوی واریانــت مــورد اســتفاده قــرار

کــه حــاوی ســویه هــای کالســیک هســتند

مــی گیرنــد .در بقیــه قســمت هــای جهــان

مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد.

ویروس گامبورو

سروتیپ 1

کالسیک
واریانت

vvIBDV

سروتیپ 2

واکسن های متداول موجود علیه ویروس بیماری بورس عفونی در ایران
واکســن هــای تهیــه شــده از ویــروس هــای
بــا حــدت کم

واکسـن های تهیـه شـده از ویروس هـای با
حدت متوسـط

ویــروس هــای موجــود در ایــن نــوع واکســن هــا ،بســیار تخفیــف

ویــروس هــای موجــود در ایــن نــوع واکســن هــا ،کــم تــر از ویروس

حــدت داده شــده انــد .نتیجــه آن از یــک طــرف موجــب گردیــده

هــای موجــود در واکســن هــای بــا حــدت کــم ،تخفیــف حــدت داده

اســت کــه ایــن نــوع واکســن هــا ،حتــی در جوجــه هــای بســیار

شــده انــد .بنابرایــن ،بــه دلیــل داشــتن حدتــی بیــش از آن هــا ،بــه

جــوان و فاقــد پادتــن هــای مــادری ،اثــرات مخربــی بر ســاختارهای

کلــی فاقــد اثــرات تضعیــف کنندگــی ایمنــی نیســتند .ایــن واکســن

لنفــاوی بــورس فابرســیوس نداشــته باشــند و از طــرف دیگــر باعــث

هــا ،در جوجــه هــای  SPFو فاقــد پادتــن هــای مــادری ،هنگامــی

شــده اســت تــا کمتریــن میــزان پادتــن مــادری قــادر باشــد ویروس

کــه پیــش از  10روزگــی مصــرف شــده انــد ،تاثیــرات مخــرب بــر

را خنثــی نمــوده و مانــع از تاثیــر ایمنــی زایــی آن شــود .بــرای ذکــر

ســاختارهای لنفــاوی بــورس فابرســیوس نشــان داده انــد ،امــا در

نمونــه هایــی از ایــن نــوع واکســن هــا کــه در بــازار ایــران موجــود

جوجــه هــای گوشــتی دارای پادتــن هــای مــادری خنثــی کننــده،

اســت میتــوان بــه واکســن گامبــورو  CEیــا Avipro Vibursa CE

فاقــد چنیــن اثــری هســتند .در دو صــورت مــی بایســت بــرای

اشــاره کــرد کــه ســاخت شــرکت لوهمــن آلمــان مــی باشــد.

مصــرف ایــن نــوع از واکســن هــا ،حداقــل ســنی مشــخص قائــل
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شــد .یکــی ،وجــود میانگیــن بــاالی عیــار پادتــن هــای مــادری ،در

کننــد .معمــوال اســتفاده از ایــن نــوع واکســن هــا در شــرایط

روزهــای ابتــدای عمــر جوجــه هاســت کــه مــی توانــد باعــث شــود،

مزرعــه در روز هــای اول عمــر جوجــه هــا صــورت نمــی گیــرد.

جوجــه هــای فاقــد پادتــن هــای مــادری محافظــت کننــده ،در روز

حــدت قابــل توجــه ویــروس موجــود در ایــن نــوع واکســن هــا،

هــای ابتــدای عمــر ،از تاثیــرات تضعیــف کنندگــی ایمنــی مربــوط

از یــک ســو ،باعــث مــی شــود اســتفاده از آن هــا بســته بــه

بــه عملکــرد ویــروس واکســن آســیب ببیننــد .و دیگــری ،پراکندگی

میــزان پادتــن مــادری و پراکندگــی آن ،تــا اواخــر هفتــه دوم یــا

بــاال در عیــار پادتــن هــای مــادری ،کــه مــی توانــد دریافــت ایــن

هفتــه ســوم عمــر جوجــه هــا ،کــه بــورس فابرســیوس نســبت بــه

واکســن هــا را بــرای جوجــه هــای محــروم از ســطوح محافظــت

تاثیــرات ســرکوب کنندگــی ایمنــی ویــروس واکســن ،حساســیت

کننــده پادتــن هــای مــادری در روزهــای اول عمر ،خطرناک ســازد.

کمتــری دارد بــه تعویــق بیافتــد و از ســوی دیگــر ،امــکان تاثیــر آن

اســتفاده از واکســن هــای کمپلکــس ایمنــی و یــا واکســن هــای

در حضــور ســطوح باالتــری از پادتــن هــای مــادری فراهــم گــردد.

نوترکیــب ،یکــی از راه هــای قابــل توصیــه بــرای چنیــن شــرایطی

اصــوال تــوان ایمنــی زایــی ایــن واکســن هــا ،در حضــور پادتــن های

اســت .هــم چنیــن واکســن هــای زنــده معمولــی ،کــه دارای حدتی

مــادری ،بیــش از واکســن هــای بــا حــدت متوســط اســت .ویــروس

کــم تــر از دیگــر واکســن هــای بــا حــدت متوســط هســتند ،مــی

هــای بــا حــدت بیــش از متوســط ،از جوجــه هــای دریافــت کننــده

تواننــد بــرای شــرایط اخیــر توصیــه شــوند .ویــروس هــای بــا

ی واکســن بــه دیگــر جوجــه هــا منتشــر مــی شــوند .نمونــه ای از

حــدت متوســط توانایــی انتشــار نســبی از جوجــه هــای دریافــت

ایــن نــوع واکســن هــا کــه در بــازار ایــران موجــود اســت مــی تــوان

کننــده ی واکســن بــه دیگــر جوجــه هــا را دارا هســتند .نمونــه ای

بــه واکســن بــا ســویه  Winterfield 2512یــا همــان واکســن

از واکســن هــای از ایــن دســت کــه در بــازار ایــران موجــود مــی

( IBDLســاخت فرانسه-ســوا) ،واکســن  E228و واکســن ســویه

باشــند مــی تــوان بــه واکســن هــای بــا ســویه  ( L IBDســاخت

( GM97ســاخت اســپانیا-هیپرا) اشــاره کــرد.

فرانسه-ســوا) ،ســویه ( VMG91ســاخت کروواســی-جنرا) ،ســویه
کلــون ( D78ســاخت هلند-اینتــروت) ،ســویه اســتاندارد (ســاخت
فرانســه-الپرووت) ،ســویه کلــون  ( CH80ســاخت اســپانیا-هیپرا)،
ســویه اســتاندارد (ســاخت فرانسه-مریال)(-ســاخت آمریکا-فــورت
داج) اشــاره کــرد.

واکســن هــای تهیــه شــده از ویــروس هــای
بــا حــدت بیــش از متوســط
ویــروس هــای موجــود در ایــن نــوع واکســن هــا ،کــم تــر از
ویــروس هــای موجــود در واکســن هــای بــا حــدت متوســط،
تخفیــف حــدت داده شــده انــد ،لــذا در صورتیکــه در روز هــای
ابتــدای عمــر و در غیــاب پادتــن هــای مــادری اســتفاده شــوند،
ایــن توانایــی دارنــد کــه ضایعاتــی در بــورس فابرســیوس ایجــاد
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روشهای استفاده از واکسن گامبورو

ایــن نــوع واکســن هــا ،از دو جزء تشــکیل شــده انــد .یکــی ،ویروس

واکســن هــای مالیــم در هچــری و بــه روش هــای قطــره چشــمی،

زنــده ،کــه عمومــا ســعی مــی شــود از حدتــی بیــش از متوســط

قطــره بینــی ،تزریــق زیرجلــدی ،اســپری کابینــت ،اســپری دســتی

برخــوردار باشــد و دوم ،مقــدار مشــخصی از ســرم هیپرایمیــون

و در زمــان رســیدن بــه فــارم بــه روش هــای قطــره چشــمی،

همولــوگ ،کــه در مرغــان  SPFتهیــه شــده اســت .جزئیــات

اســپری دســتی و آشــامیدنی قابــل اســتفاده انــد.

مکانیســم عملکــرد ایــن واکســن هــا شــناخته شــده نیســت ،امــا

واکســن هــای بــا حــدت متوســط ،در مزرعــه و بــه روش هــای

نقــش کمپلکــس هــای ایمنــی در شــکل گیــری ســلول هــای

قطــره چشــمی و آشــامیدنی و واکســن هــای بــا حــدت بیــش از

خاطــره ای و ارتبــاط آن هــا بــا بلــوغ دســتگاه ایمنــی ،انگیــزه ی

متوســط ،در مزرعــه بــا تاخیــر بیشــتر و بــه روش آشــامیدنی مــورد

اصلــی بــرای اســتفاده از پتانســیل آن هــا بــه عنــوان واکســن بــوده

اســتفاده قــرار مــی گیرنــد.

اســت .نتایــج برخــی مطالعــات حاکــی از تــوان انتشــار ویــروس

واکســن هــای کشــته یــا غیــر فعــال شــده در هچــری یــا مزرعــه

موجــود در ایــن واکســن هــا بــه دیگــر جوجــه هاســت .واکســن

بــه روش تزریــق زیرجلــدی یــا داخــل عضالنــی مــورد اســتفاده

( Transmune IBDســاخت فرانسه-ســوا) و واکســن Bursaplex

قــرار مــی گیرنــد.

نمونــه هایــی از واکســن هــای کمپلکــس ایمنــی هســتند.

واکســن هــای کمپلکــس ایمنــی و نوترکیــب بــه روش اتوماتیــک
بــا تلقیــح در تخــم بــا کمــک دســتگاه هــای خــاص(Automated-

واکسن های کشته

 )Mass- Applicationو یــا تزریــق زیــر جلــد گــردن در هچــری

ویــروس هــای کشــته واکســن در اوجوانــت روغنــی بــرای افزایــش

مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد.

مقــدار و زمــان ایمنــی در نیمچــه هــای تخــم گــذار تجــاری و گلــه
هــای مــادر اســتفاده مــی شــوند .واکســن هــای کشــته معمــوال بــه
تنهایــی راه کاری کاربــردی یــا مطلــوب بــرای ایجــاد یــک پاســخ
اولیــه در ماکیــان جــوان نیســتند .واکســن هــای روغنــی حــاوی
ادجوانــت در ماکیانــی کــه قبــا در مواجهــه بــا ویــروس زنــده
چــه در شــکل واکســن یــا مواجهــه بالینــی بــوده انــد ،از همــه
موثرتــر اســت .واکســن هــای روغنــی حــاوی ادجوانــت در حــال
حاضــر ممکــن اســت حــاوی هــم ویــروس اســتاندارد و هــم ســویه
واریانــت از ویــروس بیمــاری بــورس عفونــی باشــند.
نمونــه ای از ایــن واکســن هــای روغنــی مــی تــوان بــه ND-IBD :

(ســاخت فرانســه-مریال)(ND-IBD ،ســاخت هلند-اینتــروت)،
( ITA ND-IBDســاخت فرانســه-الپرووت)ND-IB-EDS- ،

( IBDســاخت فرانسه-ســوا)(ND-AI-IBD ،ســاخت فرانســه-
مریــال) مــی تــوان اشــاره کــرد.
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 20نکته کلیدی در مورد واکسیناسیون علیه بیماری بورس عفونی
-1موفقیــت برنامــه واکسیناســیون در برابــر ویــروس بیمــاری بــورس عفونــی بســتگی بــه

وزن کمتــر از 0/1درصــد بــا احتمــال خیلــی زیــاد درگیــری و

نــوع واکســن ،روش واکسیناســیون ،ســطح آنتــی بــادی رســیده بــه جوجــه ،چالــش بــا

عفونــت بــا ویــروس گامبــورو را نشــان مــی دهــد.

ویــروس مزرعــه و انتخــاب بهتریــن زمــان واکسیناســیون دارد.

-18وزن بــورس ،طحــال و تیمــوس در جوجــه هــای گوشــتی

-2تنهــا واکســن هایــی کــه در حضــور آنتــی بــادی مــادری کارآیــی خــود را حفــظ مــی

واکســینه شــده نســبت بــه واکســینه نشــده هــا پاییــن تــر

کننــد ،واکســن هــای کمپلکــس ایمنــی و نوترکیــب هســتند.

اســت.

-3در ســنین زیــر  12روزگــی ،در جوجــه هایــی کــه دارای ســطوح پایینــی از آنتــی بــادی

-19جوجــه هــای واکســینه شــده نســبت بــه جوجــه هــای

مــادری هســتند ،مــی تــوان از واکســن هــای  Mildاســتفاده کــرد.

واکســینه نشــده بــه طــور معنــی داری وزن کمتــری دارنــد.

-4هــم واکســن هــای بــا حــدت متوســط و هــم واکســن هــای بــا حــدت بیــش از
متوســط ،درصــورت اســتفاده¬ی نامناســب ،توانایــی تخریــب ســاختارهای لنفــاوی بــورس
فابریســیوس را دارا هســتند.

منابع

-1اوســتا صــدرزاده ،مدیریــت پیشــگیری از بیمــاری
-5در بیــن واکســن هــای بــا حــدت متوســط و نیــز واکســن هــای بــا حــدت بیــش از هــای طیــور . 1391،انتشــارات دانشــگاه آزاد اســامی
واحــد گرمســار.
متوســط ،طیــف گســترده ای از حــدت وجــود دارد.
-6در صــورت اســتفاده از واکســن هــای نوترکیــب ،گــپ ایجــاد شــده از زمــان ناپدیــد
شــدن آنتــی بــادی مــادری تــا زمــان ایجــاد آنتــی بــادی فعــال پوشــانده خواهــد شــد.
-7در مــورد واکســن هــای کمپلکــس ایمنــی ایــن خطــر وجــود دارد کــه اگــر بــه هــر
دلیلــی تعــادل آنتــی بــادی و آنتــی ژن بــه هــم بخــورد ،تخریــب بــورس صــورت گیــرد و
ســرکوب ایمنــی اتفــاق افتــد.
-8تکــرار واکسیناســیون در بیمــاری گامبــورو بــرای بــاال بــردن ایمنــی نیســت ،بلکــه بــرای
ایجــاد ایمنــی در پرندگانــی اســت کــه متعاقــب واکسیناســیون در نوبــت یــا نوبــت هــای
قبــل بــه ایمنــی مــورد نظــر دســت نیافتــه انــد.
-9واکســن هــای  Hotبــرای اســتفاده مــداوم ســاخت نشــده انــد ،بلکــه بــرای حــل موقتــی
مشــکل ســاخته شــده اند.
-10واکســن هــای  Mildبــه دلیــل اینکــه کمتــر  Invasiveهســتند ،بهتــر اســت بــه
صــورت قطــره چشــمی یــا تزریــق زیــر جلــدی اســتفاده شــوند ،ولــی واکســن هــای بــا
حــدت متوســط بــه قــدر کافــی  Invasiveهســتند کــه بــه صــورت آشــامیدنی بــه کار
رونــد.
-11ســطوحی از آنتــی بــادی مــادری کــه بــه عنــوان تیتــر عبــوری در نظــر گرفتــه شــده
اســت بــر اســاس آزمــون  VNاســت نــه االیــزا!
-12االیــزا قــادر بــه تفریــق ســروتیپ  1از ســروتیپ  2و واریانــت از همدیگــر نخواهــد
بــود ،بنابرایــن عیــار حاصــل از آزمــون االیــزا مربــوط بــه همــه ایــن هــا مــی توانــد باشــد.
-13در آزمون االیزا تیترهای پایین تر از  500دقیق نخواهد بود.
-14بدون وجود چالش فیلدی هر برنامه واکسیناسیونی موفقیت آمیز خواهد بود.
-15چنانچــه  3روز قبــل ازاینکــه واکسیناســیون صــورت بگیــرد ،گلــه بــا  E.coliعفونــی
شــود ،تیتــر ناشــی از واکسیناســیون کاهــش پیــدا خواهــد کــرد ،بطوریکــه میــزان
محافظــت از  90درصــد بــه  70درصــد کاهــش خواهــد یافــت.
-16درگیــری بــا  E.coliقبــل از واکسیناســیون علیــه  IBDمــی توانــد میزان فاگوســیتوز
را کاهــش دهد.
-17وزن نرمــال بــورس در جوجــه هــای گوشــتی در حــدود  0/3درصــد از وزن بــدن اســت.
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واکسیناسیون

علیه آنفلوانزای پرندگان ()AI

آنفلوانــزاي پرنــدگان يكــي از مهمتريــن عوامــل ايجــاد نگرانــي در بحــث ســامت و بهداشــت عمومــي
اســت كــه اخيــرا ً از مخــازن حيوانــي بــروز نمــوده اســت .شــكل فــوق حــاد آنفلوانــزاي پرنــدگان ( )HPAIاز
زمانــي كــه يــك دانشــمند ايتاليايــي بــه نــام ادوواردو پرونســیتو اوليــن ظهــور مســتند طاعــون مرغــي را
در اواخــر قــرن نوزدهــم بهعنــوان يــك بيمــاري مشــخص گــزارش كــرد ،بــراي دامپزشــكان شــناخته شــده
بــود .بــا ايــن حــال بــراي بيــش از صــد ســال ایــن شــکل از بیمــاری ( )HPAIبــه عنــوان يــك بيمــاري
بــا وقــوع نــادر در طيــور شــناخته ميشــد و در بيشــتر مــوارد تعــداد غيــر قابــل توجهــي از پرنــدگان را
درگيــر ميكــرد.
بهطــور كلــي میتــوان گفــت ،بهعنــوان يــك
بيمــاري خــود محــدود شــونده محســوب میگشــت
و یــا از طريــق اعمــال تدابيــر مناســب در راســتای
حــذف بيمــاري بــه نحــو مؤثــري قابــل كنتــرل بــود.
بــا ايــن وجــود ،در اواخر هــزارهء دوم ميــادي افزايش
چشــم گيــري در وقــوع آنفلوانــزاي پرنــدگان در طيور
مشــاهده شــد .براســاس محاســبات انجــام شــده بيان
گردیــد كــه اثــرات آنفلوانــزاي پرنــدگان بــر صنعــت
طيــور  100برابــر شــده ،بهنحويكــه در يــك دورهء
 40ســاله از ســال  1959تــا  1998تنهــا  23ميليــون
پرنــده درگيــر شــدند ،درحاليكــه ايــن رقــم در بيــن
ســالهاي  1999تــا  2004معــادل بــا  200ميليــون
پرنــده بــود .رونــد صعــودی گــزارش واگیــری هــای
 AIدر طیــور طــی ســالهای اخیــر نیــز ادامــه
یافتــه بــه نحــوی کــه بــرای مثــال تنهــا از آگوســت
تــا دســامبر ســال  11 ،2014واگیــری مختلــف از
ویــروس هــای فــوق حــاد آنفلوانــزای پرنــدگان در
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طیــور نواحــی مختلــف دنیــا گــزارش و بــه ثبــت رســیده اســت .ایــن

در ارتبــاط بــا ویروسهــای کــم حــدت آنفلوانــزای پرنــدگان نیــز در

واگیــری هــا گرچــه بــه شــکل مســتقیم از کشــور مــا گــزارش نشــده

بســیاری از مناطــق دنیــا هــدف اصلــی ،ریشــه کنــی عامــل بیمــاری

انــد ولــی بــه صــورت غیــر مســتقیم از طریــق موانــع ایجــاد شــده در

اســت .هرچنــد کــه در برخــی از مــوارد از جملــه کشــور مــا ایــران

برقــراری ارتباطــات تجــاری از قبیــل واردات پرنــدگان زنــده و تخــم

بعضــاً کاهــش عــوارض واگیریهــای بیمــاری و کاهــش گــردش

هــای بــارور ،تاثیــرات منفــی خــود را بــر اقتصــاد کشــور اعمــال

ویــروس در جمعیــت میزبــان از طریــق انجــام واکسیناســیون در

نمــوده انــد .از ســال  1997بهويــژه هنگاميكــه ســويهء فــوق حــاد

دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.

 H5N1آســيايي گســترش يافــت ،اهميــت عفونــت بــا آنفلوانــزاي

بــه منظــور تحقــق ایــن  3هــدف در راســتای کنتــرل و ریشــه کنــی

پرنــدگان در طیــور از ديــد بهداشــت عمومــي تعييــن شــد .ايــن

آنفلوانــزای پرنــدگان ،نیــاز بــه بهرهگیــری همزمــان از  5جــزء

موضــوع بهطــور ويــژهاي توجــه مجامــع علمــی را بــه خــود جلــب

مختلــف وجــود خواهــد داشــت .ایــن  5جــزء شــامل :

نمــود و موجــب شــکلگیری چهــرهء کامــا متفاوتــی از بیمــاری در

 )1آموزش تمامی افراد دخیل در شناسایی و کنترل واگیری ها؛

انجمنهــای علمــي پزشــكي و دامپزشــكي گردیــد .براســاس نظریــه

 )2اعمال تدابیر مستحکم امنیت زیستی؛

ای انتشــار یافتــه ،ویــروس آنفلوآنــزا از جملــه عواملــی اســت کــه

 )3پایش مداوم و تشخیص سریع بیماری؛

ممکــن اســت بــا احتمــال  5بــه  ،10روزی نابــودی حیــات بــر روی

 )4نحوة صحیح معدوم سازی گله ها یا پرندگان مبتال؛

کــره زمیــن یــا بخشــی از آن را موجــب گــردد .ایــن موضــوع اهمیــت

 )5واکسیناسیون یا افزایش سطح ایمنی میزبان ؛ میباشند.

 AIرا عــاوه بــر جنبــه هــای اقتصــادی آن در صنعــت طیــور بیــش

در صورتی که تمامی این اجزا در کنار هم قرار گیرند امکان تحقق

از پیــش آشــکار میکنــد.

هدف نهایی کنترل  AIیا همان ریشه کنی وجود خواهد داشت؛ و در

در کشــور مــا ایــران نیــز فــرم کــم حــدت بیمــاری آنفلوانــزای

غیر این صورت ،دست یابی به این هدف امکان پذیر نخواهد بود .باید

پرنــدگان از عوامــل مهــم دخیــل در شــکلگیری کمپلکسهــای

توجه داشت که ویروس  AIعمدتاً از مسیر مدفوعی دهانی انتقال

تنفســی مــزارع طیــور شــناخته شــده اســت؛ بــا ایــن حــال ،تــوان

مییابد و حتی انواع فوق حاد آن نیز تنها در مسافت های بسیار کوتاه

بالقــوة ایــن بیمــاری در مبتــا نمــودن افــراد انســانی و ایجــاد

از طریق هوا قابل انتشار هستند و این موضوع اهمیت امنیت زیستی

پاندمــی هــای جهانــی بــه نحــوی کــه حتــی بــه عنــوان یکــی از

را در راستای تحقق کنترل موفقیت آمیز این بیماری بیش از پیش

عوامــل قــادر بــه نابــود ســازی کل حیــات در ســطح کــرة زمیــن

برجسته میسازد.

مطــرح میباشــد ،اهمیــت کنتــرل آن را صدچنــدان کــرده اســت.

بر اساس این خصوصیت ویروسهای آنفلوانزا میتوان نتیجه گیری

دامپزشــکان بهعنــوان خــط اول مبــارزه بــا ایــن بیمــاری نقــش

کرد که تمامی گلههای مبتال به این بیماری دارای نقص در امنیت

برجســتهای در پیشــگیری از وقــوع اثــرات زیانبــار آن برعهــده

زیستی بوده اند و از طریق اعمال تدابیر مستحکم امنیت زیستی

دارنــد.

به شکلی کار آمد میتوان از وقوع بیماری ممانعت کرد .در ارتباط

در مبحــث کنتــرل آنفلوانــزای پرنــدگان  3هــدف کلــی ترســیم

با واکسیناسیون نیز با توجه به نقاط ضعف موجود از قبیل اختالل

گردیــده اســت -1 :پیشــگیری؛  -2مدیریــت و  -3ریش ـهکنی  ،کــه

در روندهای تشخیص بیماری و عدم ایجاد ایمنی کامل ،باید در نظر

بــه عنــوان هــدف نهایــی و اصلــی در اکثــر نواحــی دنیــا در نظــر

داشت که این سیاست تنها در صورت همراهی با سایر اجزا قادر به

گرفتــه مــی شــود.

اعمال تاثیرات مثبت در مسیر کنترل بیماری خواهد بود و در غیر
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این صورت ،شاید حتی به فراهم سازی شرایط مناسب برای گردش
ویروسهای وحشی منجر گردد.

سبب شناسي و ظهور ناگهانی ويروسهاي فوق
حاد آنفلوانزاي پرندگان ()HPAI
ويروسهاي آنفلوانزاي پرندگان واجد ژنومی از جنس RNA

تكرشتهاي ،چند قطعهاي و با سنس منفي هستند ،و در خانوادة
اُرتوميكسوویریده قراردارند .در حال حاضر اين خانواده دارای  5جنس
ميباشد:
)1

ويروسهاي آنفلوانزاي نوع A

)2

ويروسهاي آنفلوانزاي نوع B

)3

ويروسهاي آنفلوانزاي نوع C

در ابتدا اين سه جنس تحت عنوان ويروسهاي آنفلوانزاي تيپ A ،
 Bو Cبيان ميشدند ،هم اكنون نيز اين روش نامگذاري كاربرد دارد
و اين اصطالحات نیز رايج ميباشند.
)4

توگوتو ويروس

)5

ايسا ويروس

ولي تنها ويروسهاي متعلق به تیپ  Aقادر به ایجاد عفونت در
پرندگان هستند.
ويروسهاي متعلق به این تيپ نیز بر اساس اختالفات موجود در
گليكوپروتئينهاي سطحي (هماگلوتینین و نورآمینیداز) به تحت
تيپهاي متعددي تقسيم ميشوند .تا به امروز  16تحت تيپ
هماگلوتینین ( )HAو  9تحت تيپ نورآمینیداز ( )NAتعيين
گرديده است .تأیید تحت تیپ هایی که اضافه بر این ها گزارش شده
اند ،به بررسی های بیشتر نیاز دارد .هر يك از ويروسهاي آنفلوانزا
واجد يك نوع آنتیژن  HAو يك نوع آنتیژن  NAهستند كه اين
دو گليكوپروتئين در كنار هم تركيبات مختلفي را ايجاد خواهند نمود.
ويروسهایي متعلق به تمامي تحت تيپهاي موجود در تيپ A
آنفلوانزا و اکثر حاالت ممکنی که در اثر ترکیب آنتیژنهای HA
و  NAایجاد میگردد؛ از پرندگان جدا گرديدهاند .ولي تنها برخي
از ويروسهاي متعلق به تحت تيپهای  H7٬H5و يا  H10قادر
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به ايجاد آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان ( )HPAIدر گونههاي حساس

موجب مرگ خواهد شد.

ميباشند.

البته عكس اين موضوع نيز به اثبات رسيده و طبق بازبینی صورت

در تمامي ويروسهاي آنفلوانزاي تيپ  ،Aگليكوپروتئين هماگلوتينين

گرفته توسط  Londtو همكاران در سال  ،2007تاكنون حداقل 4

به صورت پيشساز غیرفعال  HA0توليد شده که پس از ترجمه براي

ويروس با ويژگيهاي غيرمعمول بيماريزايي جداسازی شدهاند كه

عفونتزایی نيازمند ايجاد شكاف در ساختار خود توسط پروتئازهاي

با وجود برخورداري از آمينواسيدهاي بازي متعدد در محل شكاف

موجود در بدن ميزبان ميباشد .پروتئين پيش ساز هماگلوتينين در

پيشساز هماگلوتينين ،واجد حدت براي ماكيان نيستند .اين ويروسها

ويروسهاي كمحدت آنفلوانزاي پرندگان برای طیور در محل شكاف

عبارتند از:

واجد تنها يك اسيد آمينهء آرژينين بوده و اسيد آمينهء بازي ديگري

)A/chicken/Pennsylvania/1/83 (H5N2

)1

)A/goose/Guangdong/2/96 (H5N1

)2

ویروس های واجد اين نوع پروتئين پيشساز بهمنظور ايجاد شكاف در

)A/turkey/England/87-92BFC/91 (H5N1

)3

ساختار خود و فعال شدن ،نيازمند پروتئازهاي خارج سلولي ميزبان

)A/chicken/Texas/298313/04 (H5N2

)4

نيز در جایگاه  3و یا  4از محل شكاف قرار دارد.

همچون آنزيمهاي شبه تريپسين بوده و تنها در قسمتهایی از بدن
ميزبان همانند دستگاه گوارش ،تنفس ،ادراری و تناسلی كه اين آنزيمها

بههرحال ،تا به امروز صرفنظر ازجدایههاي مذکور تحت تيپ ،H10

حضور داشته باشند تكثير مییابند .ويروسهاي فوق حاد متعلق به تحت

تنها ويروسهاي متعلق به تحت تيپهاي  H7و  H5قادر به ايجاد

تیپهای  H7یا H5واجد آمينو اسيدهاي بازي متعددي (آرژینین و

آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان ( )HPAIبودهاند .به نظر ميرسد كه

لیزین) در محل شكاف پيشساز هماگلوتينين خود ميباشند كه اين

بیشتر ويروسهاي فوق حاد متعلق به تحت تیپهای  H5و H7

حالت در نتيجهء الحاق و يا جابه جايي واضح ژنومي در آنها رخ داده

بهدنبال انتقال ويروسهاي كمحدت از پرندگان وحشي مخزن به طيور

است .اين نوع پيشساز گليكوپروتئيني در ويروسهاي فوق حاد توسط

و ايجاد جهش در آنها ايجاد شدهاند و احتماالً مكانيسمهاي متعددي در

يك و يا تعداد بيشتري از پروتئازهاي همهجايي و فراوان داخل سلولي

بروز اين جهشها دخيل هستند .بيشتر ويروسهاي فوق حاد آنفلوانزا

همچون اندوپروتئازهاي مرتبط با سابتيليسين فرآوري كنندهء پيش

ظاهرا ً در اثر تکثیر خود به خودي پورينهای سهقلو كه منجر به الحاق

پروتئينها كه در بين آنها فورين از اهميت بيشتري برخورداراست

آمينو اسيدهاي بازي در محل شكاف پيشساز هماگلوتينين خواهد

شکافته میشوند .بنابراين ،ويروسهاي فوق حاد متعلق به تحت تيپ

شد؛ به وجود آمدهاند و احتماالً اين روند در نتيجهء اختالالت ايجاد

 H7یا  H5قادر به تكثير در سرتاسر بدن ميزبان بوده و با ايجاد

شده در نسخهبرداري بهدنبال نقص در عملكرد كمپلكس پليمراز به

آسيب در بافتها و اندامهاي حياتي ميزبان سبب بروز بيماري و مرگ

وقوع ميپيوندد .بههرحال ،همانطور كه پردو و همكاران بيان نمودند

خواهند شد.

اين تنها مكانيسمي نيست كه موجب تشكيل ويروسهاي فوق حاد

اخيرا ً برخي از ويروسهاي تحت تيپ  H10نيز بهعنوان ويروسهاي

ميشود؛ چرا كه برخي از ويروسها ،بيشتر در نتيجهء جابهجايي

فوق حاد در نظر گرفته شدهاند؛ ولي اينها واجد اسيدهاي آمينة بازي

نوكلئوتيدي ايجاد شدهاند و در تشكيل آنها الحاق ژني نقش مهمي

متعدد در محل شكاف پيشساز هماگلوتينين خود نيستند؛ و قادر به

نداشته؛ ولي برخي نيز بدون نوكلئوتيدهاي تكراري تنها متحمل الحاق

ايجاد عفونتهاي سيستميك نيز نميباشند .اين ويروسها به كليه

ژني گردیدهاند .ويروسهاي فوق حاد تحت تيپ  H7N3که در سال

تمايل دارند و تخريب اين اندام به هنگام تزريق داخل وريدي ويروس

 2002در شيلي و سال  2004در كانادا جداسازی گردیدند ،توالي آمينو
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اسيدي غيرمعمول و متفاوتي را در محل شكاف پيشساز هماگلوتينين

نظر ميرسد كه از ويروسهاي فاقد حدت منشأ گرفته باشند .به عالوه،

خود نشان دادند .اين ويروسها در اثر نوتركيبي با ساير ژنهای

اين موضوع از طریق تشكيل موتانتهاي حاد و بيماريزا براي ماكيان از

ویروسی ايجاد شده بودند ،و اين نوتركيبي در مورد جدایههای شيلي و

يك ويروس فاقد حدت متعلق به تحت تيپ  H7در شرايط آزمايشگاهي

كانادا به ترتيب توسط ژنهاي نوكلئوپروتئين و ماتريكس روي داده بود.

مورد تأئيد قرار گرفته است .همهگيريهاي سالهاي  1999و 2000

كه منجر به الحاق  11آمينواسيد در مورد ويروس شيلي و  7آمينواسيد

توسط ويروسهاي كمحدت و فوق حاد  H7N1در ايتاليا امكان بررسي

درمورد ويروس كانادايي به محل شكاف پيشساز هماگلوتينين گرديد.

تغييرات ژنتيكي منجر به بروز ويروسهاي فوق حاد را فراهم نمود،

عواملی كه در بروز جهش و تبديل ويروسهاي كمحدت به فوق حاد

بهنحويكه در اين سالها  199واگيري با ويروسهاي كمحدت مقدمهء

دخيل هستند؛ تاكنون شناسايي نشدهاند .در برخي از موارد ،جهشها

بروز جهش و ايجاد ويروس فوق حاد را فراهم کرد و پس از آن 413

به سرعت پس از معرفي ویروس توسط پرندگان وحشي رخ ميدهند

واگيري با ويروسهای فوق حاد رخ داد و موجب از بين رفتن حدود

و در موارد ديگري ويروس كمحدت حتي ماهها قبل از بروز جهش در

 16.000.000پرنده گرديد .در ادامه ،مطالعات فيلوژنتيك بر روي

جمعيت طيور گردش ميكند .بنابراين ،تعيين يا پيشبيني زمان دقيق

ويروسهاي فوق حاد و كمحدت اثبات نمود كه تمامي واگيریها در

و يا امكان بروز جهشها مقدور نيست .بههرحال ،بهطور منطقي ميتوان

نتيجهء معرفي يك ويروس واحد كمحدت به وقوع پيوسته و جهش

تصور نمود که گردش طوالني مدتتر ويروس در جمعيت طيور احتمال

منجر به تشكيل ويروس فوق حاد نيز در دودماني واحد شكل گرفته

بروز جهش و ايجاد ويروسهاي حاد را افزايش خواهد داد .البته در

و احتماالً به دنبال روندهاي تكاملي در زمان تطبيق ويروس با ميزبان

برخي موارد ويروسهاي كمحدت متعلق به تحت تيپهای  H7و H5

جديد ( طيور) رخ داده است.

مدتهاي طوالني در جمعيت طيور گردش نموده درحاليكه اين گردش

ويروسهاي فوق حاد آنفلوانزاي پرندگان ( )HPAIلزوماً براي تمامي

طوالني منجر به بروز جهش و تشكيل ويروسهاي فوق حاد نشده است.

گونههاي پرندگان بيماريزا نبوده بلكه شدت بروز باليني بيماري بسته

مستندات باليني و آزمايشگاهي که حاکی از ايجاد ويروسهاي فوق

به گونهء پرنده و سويهء ويروس متفاوت خواهد بود .بهويژه اردكها

حاد پس از انتقال آنها به طيور است ،وجود دارد .براي مثال نتايج

قبل از بروز ويروس فوق حاد  H5N1آسيايي كمتر در اثر ابتال به

مطالعات فيلوژنتيك بر روي ويروسهاي تحت تيپ  H7اثبات نمود كه

ويروسهاي فوق حاد آنفلوانزاي پرندگان عالئم باليني نشان ميدادند.

ويروسهاي فوق حاد واجد دودمان فيلوژنتيك جداگانهاي نيستند و به

شترمرغها نيز بهدنبال عفونت با ويروسهاي آنفلوانزا پاسخ باليني
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غيرمعمول بروز ميدهند؛ بهنحويكه ويروسهای فوق حاد و كمحدت

آنفلوانزاي پرندگان نيز تمايل بيشتري براي اتصال به آن دارن د �Sial

موجب بروز حالت باليني يكساني در اين پرندگان ميگردند .پرندگان

 ic acid (SA)-α2,3-gal-terminated saccharidesناميده

بالغ حتي در برابر عفونت با ويروسهاي فوق حاد تا حدودي مقاومت

مي شود .در صورتي كه ويروس هاي آنفلوانزاي انساني به صورت

نشان داده ،درحاليكه پرندگان جوان در عفونت با هر يك از پاتوتيپها

ترجيحي تمايل بيشتري براي اتصال به گیرندههای Sialic acid

عالئم باليني و تلفات مشابهي را نشان خواهند داد.

 (SA)-α2,6-gal-terminated saccharidesدارند،که به طور

طیف میزبانی

وسيعي در سطح سلول هاي پوششی یا اپي تليال انسانی حضور دارند.
این اعتقاد وجود دارد كه اين اتصال انتخابي ويروس به گيرنده هاي

ويروسهاي آنفلوانزاي پرندگان قادر به عفونت زایی در پرندگان و

مختلف ،يكي از اصلي ترين داليل ممانعت از انتقال بين گونه اي

پستانداران می باشند .ولي عموماً پرندگان به شكل موثرتر و ساده تري

ويروس است (ايجاد سد بين گونه اي) .به هر حال ،اين واقعيت كه

نسبت به پستانداران به عفونت مبتال مي گردند .همچنين ،انتقال بين

آنفلوانزاي پرندگان به ندرت قادر به ايجاد عفونت در انسان و ساير

گونه اي و داخل گونه اي ويروس آنفلوانزا در ردة  Avesدر مقايسه

پستانداران است نشان دهندهء عدم استحكام و شكست پذير بودن

با ردة  Mammaliaدر مقياس وسيعتري اتفاق ميافتد .يكي از

سد بين گونه اي است.

عواملی كه در تعيين حساسيت ميزبان دخيل است تركيب گيرنده

قبل از همه گيري كنوني با ويروس فوق حاد  ،H5N1ويروس هاي

هاي ويروسي موجود در سطح سلول هاي ميزبان مي باشد .گيرنده

فوق حاد تنها در يك مورد به طور قابل توجه باعث درگيري پرندگان

اي كه عمدتاً در سطح سلول هاي پرندگان قرار داشته و ويروس هاي

آبزي شده بودند .اين واگيري درآفريقاي جنوبي و در سال 1961
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اتفاق افتاد كه منجر به مرگ  1.300چلچلهء دریایی گرديد .بنابراين،

ساير ايالت هايي كه در مسير پروازي ميسي سي پي واقع شده اند،

به نظر می رسد که آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان تنها در پرندگان

موارد عفونت بیشتر بوده است.

اهلي به عنوان یک بيماري مطرح باشد و پرندگان وحشي معموالً

در پرندگاني مثل اردك هاي پرواري يا بوقلمون كه در سيستم هاي

واجد ويروس هاي كم حدت خواهند بود .ولي وضعیت غیر قابل پیش

پرورشي باز پرورش داده مي شوند شيوع بيشتري از عفونت مشاهده

بینی رخ داده در آسيا منجر به گسترش این عفونت در ميان پرندگان

شده است .همچنين مشکالت ناشی از این بیماری به طور چشم

وحشي شد .به هر حال ،تالش هاي نظارتي صورت گرفته در قاره هاي

گیری با تغيير سياست های محدود سازي پرندگان در سيستم هاي

مختلف همچون آسيا ،اروپا و آفريقا در حال حاضر بيان گر عدم حضور

پرورشي در مناطقي كه شيوع فراواني از آنفلوانزای کم حدت پرندگان

ويروس به صورت اندميك در جمعيت پرندگان وحشي مي باشند و

وجود داشته کاهش یافته و یا حتی ناپدید گشته است.

شيوع  H5N1در پرندگان وحشي اروپا و مديترانه درسال هاي 2006

بررسی های نظارتي انجام شده در مناطقي كه با مشكل آنفلوانزای

و  2007احتماالً در ارتباط با يك وضعیت استثنايي بوده و مي توان

کم حدت پرندگان مواجه بوده اند ،نشان از جداسازي تحت تيپ هاي

آن را به عنوان يك رويداد خود محدود شونده در نظر گرفت.

يكساني از شيوع عفونت در بوقلمون ها و جمعيت پرندگان آبزي
داشته است .همچنين طيور خانگي پرورش یافته در شرايط باز در

معرفي اولية ویروسهای آنفلوانزا به طيور

ايتاليا در يك مقطع زمانی یکسان واجد ويروس هایي مشابه با ويروس

بر طبق مدارك موجود ،معرفي اوليهء ويروس هاي كم حدت آنفلوانزاي

هاي جدا شده از پرندگان آبزي بوده اند.

پرندگان به طيور در شرايط معمول به دنبال فعالیت پرندگان وحشي

واگیری های آنفلوانزا در مناطق پر خطر از يك الگوي فصلي كه با

به ويژه پرندگان آبزي و همین طور مرغان نوروزي و پرستوها تحقق

مهاجرت پرندگان آبزي هماهنگ خواهد بود تبعيت مي كنند.

خواهد يافت .و بدين منظور لزوماً نيازي به تماس مستقيم نیست بلكه

همچنین در بيشتر واگیری های ثبت شدهء بيماري ،شواهدي دال بر

گاهي ويروس ها توسط پرندگان وحشي آبزی به منطقه اي معرفي

احتمال تماس اوليه با پرندگان آبزي موجود است.

شده و به دنبال آن ويروس توسط انسان و ساير پرندگان و حيوانات كه

در برخي از موارد ،معرفي اوليهء ویروس به طيور توسط يك بخش

حتي شايد عفوني نيز نشوند به صورت مكانيكي در مدفوع یا ترشحات

تجاري ،كه احتماال ويروس هاي آنفلوانزای پرندگان در آن اندميك

تنفسی پرندگان وحشی به طيور انتقال خواهد يافت .آب هاي سطحي

هستند ،صورت مي گيرد .يك مثال مناسب برای این موضوع واگیری

كه گاهي به عنوان آب مصرفي طيور مورد استفاده قرار مي گيرند نيز

های ایجاد شده توسط ويروس هاي كم حدت  H7N2در ایاالت

شايد آلوده شده و منبعي از عفونت براي طيور باشند .مدارك متعددي

متحده مي باشد .ويروس هاي كم حدت تحت تيپ  H7N2احتماالً

در رابطه با دخالت پرندگان آبزي در اكثريت موارد وقوع اوليهء ويروس

در سال  1994در شرق ایاالت متحده به بازارهاي پرندگان زنده

هاي كم حدت آنفلوانزای پرندگان موجود است .اين شواهد به طور

معرفي شده و با وجود تالش هايي كه به منظور ريشه كني ويروس

خالصه در زير بيان گرديده است:

صورت گرفته ،تاكنون به صورت اندميك باقي مانده اند .سنه و

شيوع بيشتري از عفونت طيور در مسير مهاجرت پرندگان آبزي

همكاران در سال  2006گزارش نمودند که در ده سال گذشته 8

مشاهده شده ولي با توجه به متغیر بودن ميزان دفع در طول مسير

واگیری در ارتباط با بازارهاي پرندگان زنده ،توسط ويروس هاي كم

مهاجرت ،عفونت ها در برخي از مناطق بيش از ساير مناطق روي

حدت  H7N2در طيور تجاري رخ داده و منجر به كشتار ميليون ها

مي دهند .براي مثال :در ايتاليا و يا مينسوتاي آمريكا در مقايسه با

پرنده و بروز خسارات شديد اقتصادي گرديده است.
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ويروس  H9N2در طيور
در گذشته ،گزارش و کنترل از طریق ریشه
کنی در مورد ويروس هاي كم حدت آنفلوانزاي
پرندگان مورد توجه نبوده است .بنابراين ،اين
موضوع روشن نبود كه چرا اين ويروس ها
بر خالف ویروس هایی همچون برونشیت
عفونی یا پنومو ویروس های پرندگان در
طول مناطق وسيع جغرافيايي گسترش
بيشتري نيافته و در طيور آندميك نشده اند.
به هر حال ،این موضوع دقیقا در مورد ویروس
های کم حدت تحت تیپ  H9N2رخ داد،
و از اواسط دهه  1990عفونت با اين تحت
تيپ در طيور و به ويژه ماكيان در بسياري
از کشورها به وقوع پيوست و موجب بروز
پانزئوتيك گردید .به عالوه ،واگيری هایي
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ناشي از  H9N2در اردك هاي اهلي ،ماكيان

است .در بسياري از اين كشورها واكسن به

و بوقلمون طي سال هاي  1995تا 1997

منظور كنترل بيماري گسترش يافته ،با اين

و  1998و  2004درآلمان مشاهده شد.

وجود ،عفونت با اين ویروس در طيور تجاري

همچنین در ماكيان در ايتاليا طي سال هاي

تعداد قابل مالحظه اي از اين كشورها به

 1994و  ،1996در قرقاول در ايرلند طي

صورت آندميك باقی مانده است.

سال  ،1997در شترمرغ درآفريقاي جنوبي

در ایران ،ویروس های  AIدر طیور

طي سال  ،1995در بوقلمون در اياالت

قبل از سال  1377از هیچ یک از انواع

متحده طي سال هاي 1995و  1996و در

پرندگان جداسازی نشده بود .ولی برخی از

ماكيان در كره طي سال  1996واگیری هایی

پژوهشگران پادتن های رسوبی ویروس را در

بوقوع پيوست .اخيرا ً عفونت با  H9N2در

بوقلمون های پرورشی شناسایی کرده بودند.

آسيا و خاورميانه گزارش شده و موجب بروز

البته تالشهای ناموفقی برای ردیابی پادتن

واگيری هاي گسترده ای در ماكيان تجاري

های ضد هماگلوتینین ویروس نیز در واگیری

در ايران ،عربستان سعودي ،پاكستان ،چين،

های کمپلکس تنفسی طیور انجام شده بود.

كره ،امارات متحدهء عربي ،فلسطین اشغالی،

این ویروس برای اولین بار در خرداد ماه سال

اردن ،كويت ،لبنان ،ليبي و عراق گرديده

 1377از واگیری های بیماری در مزارع طیور

استان تهران و قزوین جداسازی شد .کشت ویروس برای اولین بار در

با پرورش آزاد ،طيور روستايي ،بازارهای پرندگان زنده و خروس هاي

دانشکدة دامپزشکی دانشگاه تهران انجام گرفت و تایید حضور ویروس

جنگي ،ظاهرا ً از اهميت ويژه اي در انتشار ويروس برخوردار بود.

از طریق انجام آزمون ایمونوفلوئورسانس صورت پذیرفت .در نهایت

اگر ويروس هاي فوق حاد آنفلوانزای پرندگان در طيور ،به ويژه در

جداسازی تحت تیپ  H9N2از ویروس  AIدر آزمایشگاه ویبریج

اردك هاي اهلي با پرورش آزاد گسترش يابند ،انتشار آنها به پرندگان

انگلستان تایید شد و تحت عنوان A/Chicken/Iran/ZMT-

وحشي اجتناب ناپذير خواهد بود .در گذشته ،چنين عفونت هايي

 )101/1998 (H9N2نامگذاری و به عنوان ویروس رفرانس ملی در

محدود به پرندگان وحشي تلف شده در مجاورت طيور عفوني بوده

مطالعات متعددی به کار گرفته شد .در ادامه واکسن کشتة بیماری

است ،ولي هميشه اين نگراني وجود داشت كه عفونت پرندگان وحشي

از این سویه تهیه و تولید گردید و به دلیل بومی شدن بیماری،

(براي مثال اردك ها) با سویه های فوق حاد كه بدون بروز هيچ گونه

راهبرد واکسیناسیون توسط سازمان دامپزشکی کشور برای کنترل آن

عالمت باليني يا با عالئم خفيف است ،موجب انتشار ويروس در مناطق

برگزیده شد .ولی متاسفانه با وجود واکسیناسیون ،همه گیری بیماری

وسيع و مسافت هاي طوالني شود .واگيری هايي كه تعداد زيادي از

تاکنون ادامه یافته و جداسازی ویروس تداوم داشته است.

گونه هاي پرندگان وحشي را در دو پارك پرندگان آبزي در هنگ كنگ
تحت تاثير قرار دادند در سال  2002ثبت گرديده است ،همچنين

انتشار ويروس فوق حاد  H5N1آسيايي

واگيری هاي دیگر و احتماالً با اهميت تري در پرندگان وحشي مهاجر

ظهور ناگهانی ويروس فوق حاد  H5N1در جنوب شرقي آسيا و

در چين و مغولستان در سال  2005گزارش شد .به عالوه حضور

انتشار آن در سرتاسر آسيا و سپس به اروپا و آفريقا در تاريخ ويروس

ويروس فوق حاد  H5N1در پرندگان مهاجر درياچهء  Qinghaiدر

شناسي پدیده ای بي نظیر است .ويروس پيشرو (اجداد ویروسی) براي

غرب چين از اهميت ويژه اي در انتشار ويروس برخوردار بود.

واگيري هاي بعدي تحت تيپ فوق حاد  H5N1از غازهاي تجاري

ويروس فوق حاد H5N1كه از نظر ژنتيكي به شدت مرتبط با جدايه

استان  Guagdongاز جمهوري خلق چين در سال  1996جداسازی

هاي درياچهء  Qinghaiبود ،در تابستان سال  2005به طيور روسيه

شد .در برخي از گزارش ها بيان شد ،ويروس به گردش خود در جنوب

انتقال يافت ولي هيچ مدرك محكمي دال بر دخالت پرندگان وحشي

چين به ويژه در اردك هاي اهلي ادامه داده و برخي تغييرات ژنتيكي

در معرفي ويروس به روسيه موجود نيست .اين ويروس هاي روسي،

نيز در آن بروز نموده اند .اين سطح خفيف و احتماالً آندميك آلودگي

شايد اجداد ويروس هايي را كه به سمت غرب در اواخر سال 2005

به شکل عجيبي از دسامبر سال  2003تا فوريهء  2004هنگامي كه

و اوايل سال  2006انتشار يافتند ،تشکیل دهند .مشخص نيست كه

 8كشور در شرق و جنوب شرقي آسيا به طور ناگهاني واگيری هايي

انتشار ويروس به سمت غرب به دنبال جابه جايي طيور يا پرندگان

را ناشي از ويروس فوق حاد  H5N1گزارش كردند دچار تغيير شد.

وحشي بوده ،ولی احتماالً هر دو در اين زمينه نقش داشته اند .به

اگرچه ظاهرا ً موفقيت هايي در زمينهء كنترل واگيری ها در برخي

هر حال ،طي سال  2005و اوايل سال  2006ويروس هاي H5N1

كشورها وجود داشت ،موج دوم واگيری ها در جوالي سال 2004

كه از نظر ژنتيكي شباهت هاي زيادي با هم داشتند ،در تعدادي از

ظهور كرد .مالزي نیز در آگوست سال  2004يك واگيری را در طيور

كشورهاي غربی مشاهده و به سه تحت دودمان EMA3، EMA2

گزارش نمود و به عنوان نهمين كشوري كه در اين ناحيه درگير شده

و  EMA1تقسيم گردیدند.

بود شناخته شد .ويروس تمامي بخش هاي صنعتي طيور را در بيشتر

گزارش عفونت با ويروس فوق حاد  H5N1در سه ماههء اول سال

اين كشورها تحت تاثير قرار داد ،و حضور آن در اردك هاي تجاري

 2006ادامه يافت .به نحوي كه ،از انتهاي سال  2003تا ابتداي آپريل
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سال  31 ،2006كشور ازآسيا ،اروپا و آفريقا وقوع آنفلوانزاي فوق حاد

كه شرايط آب و هوايي نامطلوب وضع درياي سياه را نامساعد كرده و

پرندگان در اثر  H5N1را به سازمان جهاني بهداشت دام ()OIE

پرندگان به ساير نواحي پراكنده شدند) .به هر حال اين فرضیه قادر

گزارش كرده بودند.

به توضيح علت ظهور سويه های يكسان  H5N1به طور همزمان در

دو مورد جداگانه از تهاجم ويروس فوق حاد  H5N1در اروپا که در

پرندگان وحشي و قوها در سواحل بالتيك نخواهد بود.

سال هاي  2004و  2005رخ دادند ،مثال هاي مناسبي به منظور

اگرچه ،در آسيا و آفريقا گزارش واگيری ها در طيور طي زمستان

بيان نقش انسان در انتشار بالقوهء ويروس هاي آنفلوانزای پرندگان

 2007-2006نيز ادامه يافت ،اين روند در اروپا متوقف شد و مطالعات

مي باشند .در مورد اول ،مشخص گردید که تعدادی عقاب كه به

نظارتي ،دیگر قادر به جداسازي ويروس از طيور و پرندگان وحشي

صورت قاچاق از تایلند به بلژيك حمل و در فرودگاه بروكسل ضبط

نبود .با اين حال ،در ژانويهء  2007در مجارستان واگيری هايي در غاز

گردیده بودند ،با ويروس  H5N1كه از نظر ژنتيكي مشابه جدایه های

و پس از آن در يك مزرعهء پرورش بوقلمون در انگلستان مشاهده شد.

تايلند بود ،عفونی هستند .در مورد دوم ،بررسي ها در رابطه با علت

ويروس هاي جداسازی شده در اين دو محل ارتباط زيادي با ويروس

مرگ پرندگان محصور در قفس وارد شده از تایوان كه در انگلستان

هاي جدا شده از پرندگان وحشي اروپا در سال  2006داشتند .با اين

قرنطينه شده بودند ،نشان داد كه مرگ آنها در اثر عفونت با ويروس

وجود ويروس هاي عامل اين واگيری ها ظاهرا ً از ويروس هايي كه

فوق حاد  H5N1رخ داده است ( .)DEFRA2005در اين مورد،

موجب بروز واگيري در پرندگان وحشي آلمان ،جمهوري چك (در

ويروس از نظر ژنتيكي به ويروس هاي جداسازی شده از چين شباهت

این کشور طیور نیز درگیرشدند) و فرانسه طي جون و جوالي 2007

بيشتري داشت.

شده بودند ،قابل تفریق بودند.

در اكتبر سال  2005از قوهاي تلف شده در كرواسي جدايه هايي به

به دنبال اولين تهاجم  H5N1به آفريقا ،مابين ابتداي سال 2006

دست آمد .اين قوهاي عفوني بيانگر اهميت آشکار اين پرندگان در

و انتهاي سال  2007ويروس به  10كشور آفريقايي انتشار يافت.

انتشار ويروس فوق حاد  H5N1بودند .همچنین در طي ژانويه تا

اوایل سال  2007يك بررسي به منظور تعيين خصوصیات ژنتيكي

آوريل سال  2006عفونت قوهاي آرام وحشي و ساير پرندگان وحشي

سويه هاي حاضر و در حال گردش  H5N1در نيجريه انجام شد و

در آذربايجان ،ايران ،قزاقستان ،گرجستان و  20كشور اروپايي نشان

مشخص گردید كه از تحت دودمان هاي اصلي معرفي شده به قاره،

داده شد .آنچه ظاهرا ً اتفاق افتاده بود عفوني شدن قوهاي آرام و ساير

تنها  EMA1و  EMA2هنوز در حال گردش هستند ،اگرچه ویروس

پرندگان وحشي طي زمستان گذراني در درياي سياه بود ( هنگامي

های ناشی از بازآرايي مابین  EMA1و  EMA2غالب شده بودند.
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مير در  8واگيري از  12واگيري دوم به طور قابل مالحظه اي بيش از

واگيری هاي آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان
()HPAI
در صورتي كه تمامي واگيری هاي ناشي از ويروس فوق حاد H5N1

آسيايي را مشابه در نظر بگيريم ،از سال  1959میالدی تاكنون 24
همه گيري توسط اين ويروس ها به وقوع پيوسته است .بايد توجه
داشت كه در  34سال اول اين دورهء  47ساله ،يعني در بين سال هاي
 1959تا  1992يازده واگيري ( به ازاي هر  3/09سال يك واگيري )
رخ داده ،ولي در  13سال بعدي اين دوره 13 ،واگيري (به ازای هرسال
يك واگيري) به وقوع پیوسته است .در  5سال انتهايي اين دوره (بين
سال هاي  2002تا  )2006هم  6واگيري (به ازای هر  0/86سال يك
واگيري) صورت گرفته ،که شيوع بي سابقهء ويروس  H5N1آسيايي
را نیز شامل می گردد .در این بین ،شايد تعداد پرندگاني كه تحت
تاثير واقع شده اند ،حتی از افزايش تعداد واگيري هاي آنفلوانزاي فوق
حاد ،هشدار دهنده تر باشد .در حالي كه در  12واگيري ابتدايي تنها

 500.000پرنده بود.
دليل افزايش آشکار در تعداد واگيری ها و اثراتشان احتماالً به شدت
پيچيده بوده و با عوامل متعددي در ارتباط است .برخی از اين عوامل
عبارتند از:
 .1افزايش آگاهي و امكانات تشخيصي؛
 .2ايجاد نواحي پرورش متراكم طيور (تغيير در سیستم های
پرورش طيور)؛
 .3سيستم هاي يك پارچهء توليد و حركت به سوي پرورش
پرندگان در فضاي باز؛
 .4گزارش ها و بررسي هاي بيشتر انجام شده در رابطه با
بيماري؛
 .5و احتماالً تغيير در جابه جايي یا تحرکات پرندگان وحشي
در نتيجهء تغييرات آب و هوايي.

يكي منجر به مرگ يا كشتار بيش از  500.000پرنده گرديد ،مرگ و
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مفاهیم مربوط به سالمت انسان
بهدنبال موارد اخير عفونت انسانی در نتيجهء آلودگي با ويروس هاي آنفلوانزای
پرندگان ( )AIو نگراني هاي موجود در مورد ايجاد يك ويروس جديد عامل

پاندمي با منشا ،H5N1این عفونت ها هم اكنون به عنوان يك تهديد جدي براي

سالمت انسان ( بهداشت عمومي) در نظر گرفته می شوند.
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مشخص شده است كه ويروس هاي عامل پاندمي انساني در سال هاي

جداسازي ويروسی از تحت تیپ  H7N7پرندگان از يك خانم انگلیسی

 1957و  1968به دنبال وقوع بازآرايي بين ويروس هاي حاضر در

پرورش دهندهء اردك بود که به صورت التهاب ملتحمهء چشم بروز

جمعيت هاي انساني و ويروس هاي آنفلوانزای پرندگان ايجاد شده اند.

كرد .اين مورد در واقع شروع روند جداسازي ويروس از افراد انسانی

به دليل حضور سدهاي آشكار در برابر ويروس هاي آنفلوانزاي پرندگان

در تماس با طيور بود .به دنبال وقوع مرگ و میر فراوان در افرادي كه

به هنگام عفوني كردن انسان و يا در برابر ويروس هاي انساني به هنگام

عفونت آنها تائيد شده بود ،اهمیت اين عفونت هاي انساني پس آيند،

عفوني كردن پرندگان ،این فرضیه مطرح گرديده است که خوك از

در مباحث بهداشت عمومي به طور چشم گيري افزايش يافت .مرگ و

آنجایی که قادر است به راحتي توسط ويروس های انساني و پرندگان

ميرها عموماً به دنبال يك بيماري تنفسي شديد به وقوع می پيوست.

عفوني شود ،می تواند به عنوان يك ظرف مخلوط كننده عمل نماید.

اگرچه عالوه بر عالئم تنفسی ،ساير نشانه های بالینی نيز مشاهده می

دليل علمي اين رويداد ،حضور هر دو گيرندهء  α2,6و  α2,3در سطح

گردیدند ،ولي شواهدي كه دال بر تكثير ويروس در خارج از دستگاه

سلول هاي پوششی یا اپي تليال خوك مي باشد كه باعث فراهم شدن

تنفس باشد ،يافت نگرديد و با عفونت هاي عمومي ايجاد شده در طيور

شرایط مناسب جهت تكثير ويروس های پرندگان و انسانی در یک

قابل مقايسه نبود.

سلول مي شود .بنابراين بازآرايي بين ويروس هاي انساني و پرندگان

بزرگترين تهديد ناشي از اثبات عفونت هاي طبيعي و مستقيم انسان

در سلول های اپی تلیال خوك بوقوع خواهد پيوست ،و منجر به

با ويروس هاي آنفلوانزای پرندگان ،قابلیت بروز ويروس هاي پاندمي

بروز ويروسی خواهد شد كه واجد ژن هاي ضروري براي تكثير در

بدون نياز به ميزبان واسط می باشد .براي وقوع چنين حالتي دو

بدن انسان و انتشار در جمعيت هاي انساني باشد .این ویروس جدید

سازوکار بازآرايي ژنتيكي و تطبيق پذيري پيش رونده ،محتمل است.

اگرچه از ويروس انساني اوليه منشا گرفته است ،ولي گليكوپروتئين

حالت اول در شرايطي كه يك انسان به صورت هم زمان با ويروس

های سطحي (هماگلوتينين و نورآمینیداز) متفاوتي دارد كه موجب

هاي انساني و پرندگان عفوني گردد به وقوع خواهد پيوست .در اين

مي گردد جمعيت هاي انساني از نظر توان ایمنی در برابر آن منفي

حالت ،از طريق بازآرايي ژنتيكي ،ويروسي بروز خواهد نمود كه كام ً
ال

در نظر گرفته شوند.

قادر به انتشار در جمعيت هاي انساني بوده ولی واجد گليكو پروتئين

رویدادهای سال های اخیر ،دانسته هاي ما را در مورد عفونت انسان

هاي سطحي  H5، H7و  H9مي باشد .این ویروس می تواند ظهور

با ويروس هاي آنفلوانزاي پرندگان به طور وسيعي تغيير داده است .تا

يك پاندمي واقعي آنفلوانزا را موجب شود .به هر حال ،احتماالً طي

سال  1996تنها سه عفونت انسانی با ویروسهای آنفلوانزای پرندگان

واگيری هاي گستردهء ويروس  H9N2از اواسط دههء  1990و واگيری

(یک مورد در سال  ،1959و دو حادثهء آزمايشگاهي در سال هاي

هاي  H5N1در آسيا از سال  ،1996تعداد بسيار بيشتري از افراد با

 1977و  1981با جدايه هاي خوك آبي) گزارش گرديده بود كه

اين ويروس ها عفوني شده اند .براي مثال ،بررسي سرولوژيك صورت

هر سه مورد ،در نتيجهء تماس هاي نامعلوم بوده اند .اين موضوع

گرفته در مورد كارگران مرغداري در هنگ كنگ پس از واگيري سال

با يافته هاي Websterو  Beareدر سال  1991مبنی بر این كه

 1997حضور پادتن هاي ضد  H5را در سرم  %10از افراد مورد آزمون

افراد داوطلب انساني در شرايط آزمايشگاهي و در بهترين شرايط،

نشان داد ،ولي هيچ گونه اثري از وقوع عوارض بالینی مشاهده نشد.

تنها عفونتی موقت را به دنبال در معرض قرارگيري با ويروس هاي

در ارتباط با بررسي هاي سرولوژيك ،طي همه گيري ويروس H7N7

آنفلوانزای پرندگان نشان دادند ،هم خوانی داشت.

در سال  2003در آلمان كه منجر به يك مورد مرگ و  83مورد تائيد

اولين عفونت گزارش شده در افراد دارای تماس مشخص با پرندگان،

شدهء تورم ملتحمه در انسان شد ،مثبت بودن از نظرسرولوژيك به
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طور گسترده اي گزارش گرديد .به هر حال ،در همه گیری اخیر هيچ

ويروسي در محيط هاي روستايي است .با اين وجود بدون اجراي ساير

ويروس بازآرايي شده ای يافت نشد و اين موضوع شايد بيان گر اين

تدابير مهم همچون خدمات الحاقي به منظور اطمينان از انجام صحيح

باشد كه عوامل ناشناختهء ديگري شانس ايجاد ويروس هاي پاندمي

واكسيناسيون و يا نظارت صحيح بر پرندگان واكسينه به نحوي كه

را از اين طريق محدود مي كنند.

پرندگان عفوني شناسايي شده و حذف شوند ،احتماالً واكسيناسيون

ساز و كار دوم برای تشکیل ویروس های پاندمی ،تطبيق پيش روندهء

به تنهايي اثر مطلوبي نداشته و حتي شايد موجب بدتر شدن وضع

یک ويروس تماما با منشا پرندگان مي باشد .مطالعات اخير بر روي

موجود گردد.

ژنوم ويروس  H1N1اسپانيايي كه در اوايل قرن  20موجب تحت

به منظور كنترل عفونت در طيور روستايي ،سطح آگاهي در مورد

تاثير قرار دادن افراد انساني شد ،بيان نمود كه اين ويروس كام ً
ال

آنفلوانزاي پرندگان و خطرات ناشي از آن بايد افزايش يابد .بنابراين

از پرندگان منشا گرفته و حاصل بازآرايي ژنتيكي نيست .بنابراين،

آموزش مزرعه داران و كارگران مرغداري در زمينهء مفاهيم اساسي

ويروسی حاوي  8قطعهء ژني كه همگي از پرندگان منشا مي گرفتند

امنيت زيستي ،بهداشت مزرعه ،پيشگيري و روند گزارش از اهميت

قادر به استقرار در جمعيت هاي انساني و ایجاد تلفاتی بسيار بيشتر از

ویژه ای برخوردار است .مزرعه داران بايد به اختيار خود واگيري ها

جنگ جهاني اول گردیده است .تعيين توالي ژنومي اين ويروس و ساير

را گزارش كرده و براي فرار از محدوديت ها تالش نكنند .همچنين

ويروس هايي كه قادر بودند تا با منشا پرندگان به صورت مستقيم

آنها بايد براي مديريت واگيري آموزش ديده باشند ،مث ً
ال بيماري را به

موجب عفونت انسان شوند ،جهش هايي را نشان داد كه در نتيجهء

خوبي شناسایی کرده و روش صحيح حذف و معدوم سازی پرندگان

تطبيق پيش رونده به ميزبان انساني ايجاد گرديده اند.

عفوني را بدانند .به منظور انجام واكسيناسيون كامل و موثر ،ضروري

بدون توجه به سازوكاري كه توسط آن ويروس هاي جديد عامل

است كه اين عمل تحت شرايط بهداشتي و مديريت مناسب صورت

پاندمي انسانی ايجاد مي شوند ،به نظر منطقي مي رسد كه چرخش

گرفته باشد .واكسن بايد از كيفيت بااليي برخوردار بوده و توسط

ويروس در جمعیت های حيوانی بايد كاهش يافته و از تماس هاي

سرنگ هاي استريل تزريق شود .زنجيرة سرد بايد حفظ و قبل از

پر خطر با حیوانات پرهيز گردد .اين موضوع يكي از پيچيده ترين

مصرف واكسن بطري هاي آن به آرامي تكان داده شود .در اين صورت

مشكالتي است كه باید در كشورهاي در حال توسعه پیگیری گردد.

كيفيت واكسن حفظ شده و عملكرد آن تضمين شده خواهد بود.

موارد عفونت انساني رخ داده طي همه گيري كنوني  ،H5N1معموالً

در اين شرايط ارزيابي در معرض قرارگيري فيلدي گله هاي عفوني

به دنبال تماس روستائيان با ماكيان بومي يا خروس هاي جنگي رخ

نسبتاً مشكل خواهد بود .با توجه به اینکه ،بکارگیری امکانات تشخيصی

داده اند .ماهيت اين تماس ها به ويژگي هاي رفتاري و اجتماعي

آزمايشگاهي در مورد طيور روستايي معموال به طور گسترده مرسوم

وابسته بوده و با امنيت غذايي و سرگرمي ها در ارتباط مي باشد.

نیست ،طيور واكسينه شايد بدون بروز هيچگونه عالئمي ويروس را

به عالوه استانداردهاي بهداشتي پايه ،به ندرت مورد توجه واقع مي

دفع کرده و موجب پایداری عفونت گردند .رهاسازي پرندگان قراول

گردند .و به نظر مي رسد كه اصالح اين الگوها در مدت زمانی كوتاه

غير واكسينه در گله ،ظاهرا ً تنها روش تعيين در معرض قرارگيري

ممكن نيست .تالش ها بايد در جهت كاهش ميزان دفع ويروس

فيلدي ميباشد .شناسايي پرندگان قراول در تشكيالت روستايي بايد

توسط پرندگان روستايي متمركز گردد تا ميزان دفع ويروس براي

از طريق رهاسازي پرندگان نر در گله ها به صورت غير واكسينه

ايجاد عفونت در انسان ناكافي باشد .بسياري مشاهده نمودند پيش

تسهیل گردد.

گيري از طريق واكسيناسيون طيور بومي هم اكنون تنها راه كاهش بار
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پاسخ ایمنی میزبان منجر خواهد شد .ولی
تنهایی تنها قادر به ایجاد محافظت نسبی
خواهند بود.
-3ماتریکس  :1این پروتئین بخش غیر
گلیکولیزة پروتئین  Mاست .این پروتئین
هم در موشها قادر به ایجاد محافظت نسبی
بوده و ایمنی حاصل از آن اختصاصی گروه
است.
-4ماتریکس  :2بخش سطحی پروتئین
ماتریکس است .امیدوارکننده ترین پروتئین
ویروس آنفلوانزا برای ساخت واکسن موثر
همگانی یا یونیورسال به منظور محافظت
میزبان در مقابل آلودگی با تمامی تحت تیپ
های ویروس های آنفلوانزا می باشد .توالی

کاربرد واکسن در کنترل
آنفلوانزای پرندگان
مصرف گستردة واکسن های کشته برای
کنترل و ریشه کنی بیماری آنفلوانزا فوق
حاد در طیور برای اولین بار در سال 1995
در مکزیک انجام شد .بر اساس دستورالعمل
جدید اتحادیة اروپا واکسیناسیون به عنوان
یکی از افدامات کلیدی برای ریشه کنی
آنفلوانزای فوق حاد در نظر گرقته می شود؛
مشروط بر اینکه گله های واکسینه تحت
مراقبت ویژة آنفلوانزای فوق حاد قرار گیرند.
همچنین واکسیناسیون وسیع گله های
ماکیان علیه ویروس های کم حدت در کشور
ما و بسیاری از دیگر کشورها پس از پانزئوسی
ویروس  H9N2صورت پذیرفته است .قبل از
مطرح نمودن مزایا و معایب کاربرد واکسن ها

در کنترل  ،AIبه شکل مختصر خصوصیات

بخش سطحی این پروتئین از سال 1933

پروتئین های ایمنی زای ویروس ارائه خواهد

تاکنون بدون تغییر بوده است .نتایج متفاوتی

شد:

در ارتباط با توان ایمنی زایی این پروتئین

-1هماگلوتینین ( :)HAمهمترین پادگن

انتشار یافته ولی در مجموع ظاهرا ً ایمنی

محافظت کنندة ویروس آنفلوانزاست .این

ایجاد شده توسط آن به تنهایی قابل اعتماد

گلیکوپروتئین دارای اپی توپهای اختصاصی

نیست.

و خنثی کننده در تحت تیپهای مختلف

-5نوکلئوپروتئین

 Hویروسهای آنفلوانزا می باشد .بنابراین

پروتئین ساختمانی ویروس است .با توجه

اثرات اختصاصی تحت تیپ اعمال کرده و

به توان این پروتئین در القای ایمنی سلولی

تغییرات ساختاری آن در ویروس های فیلد به

وابسته به پادتن ،به عنوان کاندیدای بالقوة

ناکارآمدی واکسن ها منجر خواهد شد.

ساخت واکسن همگانی علیه تمامی تحت

-2نورآمینیداز ( :)NAایمنی زایی این

تیپ های  AIمطرح می باشد .محافظت

گلیکوپروتئین در مقایسه با  HAکمتر است

ایجاد شده توسط این پروتئین در مطالعات و

و اثرات اختصاصی تحت تیپ اعمال خواهد

گونه های مختلف متغییر و نسبی بوده است.

(:)NP

مهمترین

کرد .حضور این گلیکوپروتئین در واکسن
های غیرفعال  AIبه متعادل و وسیع تر شدن
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انواع واکسنهای آنفلوانزای پرندگان
واکسن های تولید شده علیه این بیماری در  4گروه شامل  )1واکسن های کشتة حاوی پارتیکل
کامل ویروس؛  )2واکسن های تحت واحد مبتنی بر بیان پروتئین های مختلف ویروس؛  )3واکسن
های زنده؛ و  )4واکسن های ملکولی حاوی  DNAعریان؛ طبقه بندی می شوند.

واکسن های کشته

واکسن های تحت واحد

این واکسن ها از طریق غیرفعال کردن ذرات ویروسی کامل ،تولید و

هیچ یک از این واکسن ها تاکنون برای مصرف در طیور تجاری ثبت

به روش تزریقی تجویز می شوند .برای دست یابی به سطوح باالی

نشده اند .ولی واکسن های نوترکیب در مورد انسان و طیور در حال

محافظت از ترکیبات مختلف یاور همراه با حجم باالیی از پادگن در

ثبت هستند و ایمن و محافظت کننده نشان داده شده اند .این واکسن

این واکسن ها استفاده می شود .اغلب ،بذر ویروس های کم حدت در

ها حاصل بیان و خالص سازی پروتئین های ایمنی زای ویروس

ساخت این واکسن ها مورد استفاده قرار می گیرد.

هستند و یکی از مزایای مهم آنها در طیور امکان ردیابی گله های
واکسینة آلوده به ویروس  AIبا استفاده از آزمون های سرولوژیک
مبتنی بر پادگن های ماتریکس و نوکلئوپروتئین است.
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واکسن های زنده

و واکسینال کم حدت و متعلق به تحت تیپ های  H5و  H7قابلیت

این واکسنها عالوه بر ایمنی هومورال ایمنی سلولی را نیز تحریک

تبدیل به ویروس های فوق حاد را به دنبال وقوع تغییرات ژنی دارا

می کنند و در مجموع محافظت کامل و متقاطع ایجاد خواهند کرد.

می باشند؛  )4دارای توان بازآرایی ژنی با سایر ویروس های آنفلوانزا

با این حال در حال حاضر به دالیلی مصرف این واکسن ها توسط

هستند؛  )5ردیابی گله های دچار عفونت های طبیعی در صورت

سازمان های مسئول بین المللی منع شده است .این دالیل به شرح

دریافت واکسن های زنده دشوار می گردد.

زیر عبارتند از )1 :شاید باعث بروز جراحات بالینی و اُفت تولید شوند؛

واکسن های ملکولی مبتنی بر DNA

 )2به راحتی بین پرندگان منطقه انتشار می یابند و منجر به بومی

در مدل های حیوانی عملکرد مناسب و ایمن بودن این واکسن ها

شدن ویروس در منطقه خواهند شد )3 .برخی از ویروس های زنده

نشان داده شده است .ولی در حال حاضر اهمیت بالینی ناچیزی دارند.
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انواع روشهای واکسیناسـیون

علیه آنفلوانـزای پرندگان

بر اساس میزان و سطح آلودگی یک کشور به  AIراهکارهای متفاوتی برای
واکسیناسیون پرندگان یا گله های طیور در نظر گرفته می شود .قبل از تصمیم
گیری برای اعمال هر یک از این راهکارها در راستای کنترل و ریشه کنی  AIباید
سطح سودمندی ،و هزینه های مستقیم و غیر مستقیم هر یک از آنها از قبیل بهای
واکسیناسیون ،اختالل در برنامههای پایش بیماری و ایجاد محدودیتهای تجاری را
به خوبی تجزیه و تحلیل کرد .در ادامه این راهکارها به اختصار معرفی می گردند:

واکسیناسیون اضطراری

واکسیناسیون پروفیالکتیک

این روش واکسیناسیون هنگامی اعمال می

این روش واکسیناسیون با هدف ممانعت

شود که همه گیری آنفلوانزای فوق حاد طیور

از بروز آنفلوانزای فوق حاد در یک منطقة

در کشورهای همسایه یا در نزدیک مرز یا

عاری از بیماری ولی به شدت پرخطر انجام

حتی در مناطق خاصی در داخل کشور روی

میگیرد .این اقدام یک راهکار میان مدت در

داده باشد .این روش واکسیناسیون راهکار

نظر گرفته می شود و تا زمانی که تهدید

کنترل کوتاه مدت  AIاست و برای متوقف

ورود ویروس های آنفلوانزا مطرح باشد؛ باید

نمودن انتشار ویروس های فوق حاد انجام

تداوم یابد .برای مثال در سال  2006در

می شود .از آنجایی که پاسخ های ایمنی

کشور فرانسه ،اردک ها و پرندگان باغ وحش

محافظت کننده حداقل دو هفته پس از انجام

در مناطق پر خطر از جمله مناطق واقع در

واکسیناسیون شکل می گیرند؛ دسترسی

مسیر مهاجرت پرندگان آبزی واکسینه

سریع به واکسن های کشته ،سرعت عمل

شدند.

در واکسیناسیون و امنیت زیستی مطلوب در
اثرگذاری این راهکار دخیل خواهند بود.
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واکسیناسیون مکمل

واکسیناسیون دائمی

در این راهکار از طریق واکسیناسیون

این راهکار هنگامی به کار گرفته می شود

پرندگان آبزی آزادزی که به عنوان مخزن

که بیماری در یک منطقه به شکل اندمیک

بیماری در نظر گرفته می شوند؛ خطر

یا بومی استقرار بافته باشد .در این شرایط

انتشار ویروس به دیگر میزبان ها از جمله

تمامی پرندگان علیه سویه یا تحت تیپ در

طیور تجاری و روستایی کاهش می یابد.

حال گردش در منطقه واکسینه می شوند.

با این حال به دلیل گستردگی جغرافیایی

هدف نهایی این راهکار واکسیناسیون نیز

محل زندگی پرندگان آزادزی و عدم وجود

کنترل موثر و ریشه کنی بیماری در منطقه

واکسن های زنده برای مصرف خوراکی

است .این روش واکسیناسیون یک راهکار

پرندگان آزادزی این راهکار تاکنون در

کنترل دراز مدت بیماری است و تمامی

مورد آنفلوانزای پرندگان مورد توجه قرار

پرندگان موجود در منطقة مورد نظر ،شامل

نگرفته است.

طیور صنعتی و روستایی باید تحت پوشش
واکسیناسیون باشند .برای دست یابی به هدف
نهایی ریشه کنی بیماری اعمال همزمان برنامه
های مراقبت و کشتار و قرنطینه الزامی است.
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معایب کاربرد واکسن ها در طیور تجاری

مزایــای اســتفاده از واکســن هــا در
طیــور تجــاری

از آنجایی که ممانعت کامل از وقوع عفونت با ویروس های آنفلوانزا

واکسن ها در صورت کاربرد صحیح به افزایش ایمنی میزبان در مقابل

غیرممکن است و واکسن ها تنها به طور نسبی دفع ویروس را کاهش

بیماری منجر خواهند شد و اثرات مفید زیر را به همراه دارند:

می دهند؛ پرندگان واکسینه بدون نشان دادن عالئم بالینی ویروس

 )1حفاظت علیه عالئم بالینی ،اُفت تولید و مرگ و میر؛

های آنفلوانزا را دفع می کنند .تزریق واکسن های کشتة آنفلوانزا به

 )2کاهش دفع ویروس در صورت آلودگی پرندگان واکسینه؛

دلیل برخورداری از ترکیبات تحریک کننده و تلقیح آنها در عضلة

 )3ممانعت از انتقال ویروس بین پرندگان؛

سینه اثرات نامطلوبی در راستای کاهش رفاه پرندگان اعمال خواهد

 )4فراهم نمودن محافظت حداقل  20هفته ای به دنبال تلقیح

کرد .با توجه به وقوع تغییرات سریع پادگنی در ویروس های AI

یک ُدز واکسن؛

احتمال از دست رفتن سریع کارایی واکسن ها در صورت بروز تغییرات

 )5محافظت نسبی علیه چالش با ویروس های متعلق به سایر

در جایگاههای تعیین کنندة پادگن وجود خواهد داشت .به عالوه،

تحت تیپ ها حتی ویروس های فوق حاد.

فشار ایمونولوژیک ناشی از تجویز واکسن شاید به افزایش سرعت

به عالوه ،عیار پادتن های شناسایی شده در آزمون های سرولوژیک و

تغییرات پادگنی در ویروس های فیلد منجر گردد .بنابراین طراحی

توالی ژن های سطحی در ارزیابی کیفی یک واکسن نقش غیرمستقیم

برنامه های پایش ویرولوژیک به منظور ارزبابی مداوم سطح تغییرات

دارند .در هنگام ارزیابی یک سویة واکسینال اختالف توالی اسیدهای

پادگنی در ویروس های در حال گردش در منطقه ،در کشورهایی که

آمینة ژن  HAویروس واکسینال و فیلد (کمتر از  )%5و توان کاهش

از راهبرد واکسیناسیون بهره می گیرند الزامی است .همچنین ،تجویز

دفع ویروس حداقل به میزان دو لگاریتم باید مورد توجه باشد.

واکسن از طریق تحریک تولید پادتن های ضد ویروس شاید در برنامه
های پایش سرولوژیک بیماری در منطقه اختالل ایجاد کند.
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ابهامات مهم در زمینة واکسیناسیون
علیه آنفلوانزای پرندگان

* سن مناسب واکسیناسیون جوجه ها چه سنی است؟
زمانی مقدم و همکاران در سال  1380نتایج مطالعه ای را منتشر
کردند که در آن کیفیت ایمنی زایی  4واکسن تجاری مختلف

* آیا پادتن های مادری انتقال یافته به جوجه ها با ایمن سازی

(لوهمن ،مریال ،موسسة رازی و واکسن تولید شده در دانشکدة

فعال آنها به وسیلة واکسن های غیرفعال تداخل دارند؟

دامپزشکی دانشگاه تهران) و ایمنی ایجاد شده به دنبال واکسیناسیون

نقش برجستة پادتن های مادری در کاهش عملکرد واکسن های

در سنین مختلف جوجه های گوشتی با یکدیگر مقایسه شده بود.

غیرفعال و کاهش عوارض بالینی ناشی از چالش با ویروس های فیلد

در این مطالعه تزریق زیر جلدی واکسن به جوجه ها در سنین ،1

در ابتدای زندگی جوجه ها در مطالعة دی وریز و همکاران در سال

 15 ،10 ،5و  20روزگی در گروههای مختلف انجام شد و خونگیری

 2010به وضوح نشان داده شد .این محققان حتی تجویز واکسن های

های هفته ای به منظور پایش سرولوژیک عملکرد واکسن ها طی

نوترکیب را به عنوان جایگزین واکسن های غیرفعال به منظور حذف

 5هفته پس از واکسیناسیون صورت پذیرفت .در این مطالعه ،توان

اثر مداخله گر پادتن های مادری بر روی واکسن ،در هفتة اول زندگی

تحریک تولید پادتن های ضد  AIبه شکل معنی دار در واکسن های

جوجه ها توصیه نمودند .نتایج کام ً
ال مشابهی توسط دیگر محققان از

داخلی در مقایسه با هر دو واکسن تجاری تولید شده در خارج از

جمله پوئتری و همکاران در سال  2011در ارتباط با تأثیرات منفی

کشور بیشتر بود .جوجه هایی که در سن  1روزگی با واکسن های

پادتن های مادری بر واکسن های غیرفعال ارائه گردیده است .عالوه

داخلی واکسینه شده بودند؛ در سن  21روزگی به عیار پروتکتیو  4در

بر این موضوع با توجه به عدم تکامل کافی سیستم ایمنی جوجه ها

آزمون  HIدست یافتند؛ در حالی که عیار پروتکتیو  4در گروه های

در روزهای ابتدایی زندگی شاید به تعویق انداختن سن واکسیناسیون

واکسینه در سنین  10تا  15روزگی پس از گذشت حدود  2هفته

به منظور دست یابی به سطوح قابل قبول حفاظت علیه  AIضروری

قابل دسترس بود .بنابراین با به تاخیر انداختن سن واکسیناسیون به

باشد.

دلیل تکامل سیستم ایمنی جوجه ها و تقویت پاسخ های ایمنی دست
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یابی سریع تر به سطوح مورد انتظار حمایت امکان پذیر خواهد بود؛ و

دز از واکسن های تجاری و نتایج مطالعات و تجربیات بالینی که بعضاً

با توجه به تاثیر پذیری واکسن های کشته از ایمنی مادری ،شاید عدم

به آنها اشاره شد؛ تجویز دزهای باالتر از واکسن (بیش از دز توصیه

انجام واکسیناسیون در هفتة اول نتایج مطلوب تری به دنبال داشته

شده) در مناطق پرخطر مفید به نظر می رسد.

باشد .در مجموع با در نظر گرفتن جمیع جوانب ،انجام اولین نوبت

* حداقل عیار سرمی محافظت کننده علیه بیماری آنفلوانزا

واکسیناسیون علیه  AIبین روزهای  7تا  14از دورة پرورش جوجه

پس از انجام واکسیناسیون چه مقدار است؟

ها (با توجه به سایر اقدامات مدیریتی) منطقی ترین انتخاب به نظر

بر اساس نتایج مطالعات متعدد و نظر مراجع ذیصالح از جمله

می رسد.

 ،OIEعیار سرمی  4را در آزمون ( HIدر صورت انجام با  8واحد

* ُدز مناسب واکسن ها در هنگام تجویز؟

هماگلوتیناسیون) باید به عنوان حداقل عیار محافظت کننده در برابر

ُدز واکسن برآوردی است از مقدار جرم مورد نیاز برای القای سطح

عوارض بالینی چالش با ویروس های آنفلوانزا در نظر گرفت؛ با این

مورد انتظار ایمنی در شرایط مطالعة تجربی شرکت های تولید کنندة

حال شاید دفع ویروس به محیط توسط پرندگان آلوده حتی با این

واکسن؛ و شاید در شرایط فیلد به ویژه در مورد واکسن های کشته

عیار سرمی نیز در مقادیر اندک ادامه داشته باشد.

بر اساس تجربیات بالینی قابل تغییر باشد .هم اکنون نتایج مطالعات

* آیا یک نوبت واکسیناسیون برای القای ایمنی کارآمد کفایت

علمی و تجربیات فیلدی بیانگر آن است که به ویژه در مورد واکسن

دارد؟

های کشته و بیماری هایی مثل  AIکه تنها دارای واکسن های کشته

در آخرین نسخة کتاب مرجع بیماری های طیور که در سال  2013با

هستند و این واکسن ها نیز در بسیاری از موارد تنها در یک نوبت

ویراستاری سواین انتشار یافت؛ حتی در جوجه های گوشتی انجام دو

تجویز می گردند؛ شاید افزایش دز تجویز واکسن با هدف دستیابی به

نوبت واکسیناسیون با واکسن های کشته علیه  AIبرای دست یابی به

سطوح باالتر ایمنی کارساز باشد .این موضوع به ویژه در مورد واکسن

ایمنی قابل قبول توصیه گردیده است .البته در شرایط اعمال تدابیر

های کشته که فاقد عوارض جانبی ناشی از تکثیر اجرام زنده پس از

امنیت زیستی قابل قبول و پایین بودن سن کشتار شاید لزومی برای

واکسیناسیون هستند؛ صادق می باشد .در برخی از مطالعات غیرانتشار

انجام دو نوبت واکسیناسیون وجود نداشته باشد.

یافتة داخلی ،افزایش دز تجویز واکسن ها تا دو برابر به منظور بهبود

* آیا نیاز به کاربرد دیگر انواع واکسن ها به منظور کنترل

و تقویت پاسخ ایمنی پرندگان واکسینه کارآمد بوده است؛ با این حال

کارآمدتر  AIوجود دارد؟

در همین مطالعات افزایش دفعات تکرار واکسیناسیون در مقایسه

در متاآنالیز انتشاریافته به وسیلة هسو و همکاران در سال 2010

با اقزایش دز در یک مرحله واکسیناسیون ،تاثیرات مثبت بیشتری

عملکرد واکسن های غیرفعال همولوگ ،غیرفعال هترولوگ و نوترکیب

به همراه داشته است .کومار و همکاران نیز در مطالعه ای که در

در رابطه با کاهش تلفات ،شیوع بیماری و شدینگ ویروس در پرندگان

سال  2007منتشر کردند ،تجویز دو دز واکسن را با هدف دست

واکسینه با یکدیگر مقایسه شد .این بررسی در واقع جمع بندی نتایج

یابی به سطوح باالتر ایمنی مفید نشان دادند .این محققان باالترین

مطالعات متعدد انجام شده در این زمینه بود .در این متاآنالیز نشان

سطوح حفاظت علیه چالش با ویروس های آنفلوانزا را در گروههای

داده شد که واکسن های غیر فعال همولوگ در مقایسه با دو نوع

دریافت کنندة دزهای بیشتر واکسن مشاهده نمودند .در مجموع با

واکسن دیگر بهترین عملکرد را به منظور دست یابی به نتایج مذکور

توجه به عملکرد متغییر و اثبات شدة واکسنهای تجاری موجود در

(کاهش تلفات و شیوع و کاهش دفع ویروس در پرندگان واکسینه)

بازار ،مقادیر متفاوت از ذرات ویروسی یا پروتئین های ایمنی زا در هر

دارند .عملکرد واکسن های نوترکیب به منظور کاهش تلفات و شیوع
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بیماری مناسب و تقریباً مشابه واکسن های غیرفعال همولوگ بود
ولی این واکسن ها کمترین کارایی را به منظور کاهش دفع ویروس
به ویژه از دستگاه تنفس در مقایسه با دو واکسن دیگر نشان داده اند.
این یافته ها شاید بیانگر نقش برجستة ایمنی هومورال و پادتن های
در گردش در ایجاد حفاظت علیه  AIباشد؛ ولی در هرحال باید توجه
داشت که هیچ یک از این واکسن ها قادر به ممانعت کامل از دفع
ویروس چالش در پرندگان واکسینه نبوده اند و این موضوع اهمیت
تدابیر مستحکم امنیت زیستی را به منظور کنترل کارآمد  AIمجددا ً
گوشزد خواهد کرد .در مجموع با توجه به مزایای متعدد واکسن های
نوترکیب از جمله قابلیت تجویز گروهی این واکسن ها با روش های
گروهی واکسیناسیون از قبیل اسپری در پرندگان آزادزی ،کاربرد این
نوع از واکسن ها به منظور کنترل کارآمد  AIدر کنار سایر تدابیر و
دیگر انواع واکسن ها از جمله واکسن های غیرفعال ،ضروری به نظر
می رسد.
* آیا تغییرات ژنی سویه های فیلدی کشور ما و تفاوت توالی پادگن
های ایمنی زای آنها با سویه های واکسینال معنی دار است؟

در بسیاری از نواحی دنیا مانند کشور مکزیک که از واکسیناسیون
به منظور کنترل  AIاستفاده شده است؛ تغییرات برجستة پادگنی
در ویروس های فیلد در طول زمان مورد شناسایی قرار گرفته است
و فشار ایمونولوژیک واکسن نیز در این راستا احتماالً بی تأثیر نیست.
همچنین گزارش هایی در مورد شکل گیری سویه های ویروسی
مقاوم در برابر واکسن در نتیجة وقوع تغییرات ژنی در حضور یا عدم
حضور واکسیناسیون در مناطق مختلف دنیا انتشار یافته است .در
این مطالعات به احتمال انتقال سویه های مقاوم در برابر واکسن از
مناطق دارای سیاست واکسیناسیون به مناطقی که واکسیناسیون در
آنها انجام نمی شود از طریق ارتباطات تجاری اشاره شده است که
مجددا ً بر اهمیت برجستة امنیت زیستی در کنترل کارآمد  AIتأکید
دارد .دکتر بشاشتی و همکاران در سال  2013گزارشی منتشر کردند
که در آن نتایج تعیین توالی کامل اولین جدایة ویروس  AIدر ایران
و یک جدایة فیلدی دیگر که در سال  2010در مزارع طیور کشور ما

جداسازی شده بود؛ ارائه شد .در این مطالعه شباهت زیادی بین توالی
ژن های  Mو  NSاز ویروس فیلدی جداسازی شده در سال 2010
در ایران با یک ویروس فوق حاد از تحت تیپ  H7N3که در پاکستان
جداسازی شده بود؛ مشاهده شد که نشان از وقوع نوترکیبی احتمالی
داشت .توالی گلیکوپروتئین های سطحی  H9و  N2در دو ویروس
جداسازی شده از کشور ما به ترتیب به میزان  %91/7و %92/9
همولوژی داشتند .پس از رسم درخت فیلوژنیک در این مطالعه،
تمامی جدایه های کشور ما که در یک مقطع  12ساله جداسازی شده
بودند در دو خوشة  Bو  Dاستقرار یافتند .خوشة  Bمرب افدامات وط
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به ویروسهای اولیه ایست که در کشور ما جداسازی شده اند (شامل
 )ZMT-101و بیشترین شباهت را به ویروس های جنوب شرق آسیا
دارند .خوشة  Dهم در برگیرندة ویروس های جدیدی است که از سال
 2003به بعد به کشور ما معرفی شده اند و ظاهرا ً از کشور پاکستان
منشأ دارند .همانطور که در باال ذکر شد در این مطالعه نشان داده
شد توالی ژن  HAدر سویة  ZMT-101که هم اکنون به عنوان سویة
واکسینال در واکسن های تجاری مورد مصرف در مزارع طیور ایران
وجود دارد تنها به میزان  %91/7با جدایة فیلدی جداسازی شده در
سال  2010قرابت دارد؛ و این سطح قرابت به احتمال زیاد در دست
یابی به سطوح قابل انتظار ایمنی به دنبال انجام واکسیناسیون اختالل
ایجاد خواهد کرد .برخی از منابع قرابت بیش از  %95بین توالی
پادگنی سویه های واکسینال و سویه های در حال گردش در فیلد را
به منظور شکل گیری ایمنی کارآمد ضروری قلمداد کرده اند؛ ولی در
برخی از موارد با وجود اختالف توالی بیش از  %10بین سویه های
واکسینال و فیلدی ،دست یابی به ایمنی مطلوب امکان پذیر بوده
است .باید توجه داشت که این شاخص ها تنها در ارزیابی غیرمستقیم
کیفیت واکسن ها دخیل هستند و به منظور ارزیابی مستقیم و دقیق
تر عملکرد و کیفیت واکسن نیاز به انجام مطالعات تجربی و ارزیایی
مستقیم عملکرد واکسن پس از وقوع چالش های فیلدی وجود خواهد
داشت .در هر صورت اختالف توالی مشاهده شده در این مطالعه ،بین
پادگن های ایمنی زای سویة واکسینال و فیلد معنی دار است و به
احتمال زیاد عملکرد واکسن را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد؛ بنابراین
انجام مطالعات تجربی با هدف ارزیابی مستقیم عملکرد واکسن های
مورد استفاده در مزارع ایران و پایش بیشتر و مداوم سویه های در
حال گردش در مزارع ضروری به نظر میرسد .در نهایت باید توجه
داشت که تغییرات ژنی رخ داده در سویههای فیلدی کشور ما ،ضرورت
افزایش سطح ایمنی پرندگان علیه  AIرا از طریق انجام نوبتهای
بیشتر واکسیناسیون یا تجویز دزهای بیشتر ،مجددا ً یادآوری میکند؛
تا از این طریق با بهرهگیری از واکنشهای متقاطع ،حفاظت جوجه ها
علیه چالش های فیلدی افزایش یابد.
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معرفی محصول
مشخصات واکسن:

 AVI IBD INTERنام تجاری واکسن زنده کمپانی الپرووت فرانسه
بر علیه بیماری بورس عفونی (گامبورو)طیور میباشد.این واکسن
حاوی ویروس تضعیف شده ( Intermediate (LIBDVبشکل
 Freez-Driedبوده که با استفاده از تخم مرغ های  SPFتهیه شده
است .ویروس های موجود در واکسن بصورت غیر کلون بوده وهر ویال
حاوی جنتامایسین،نورفالکساسین وکلستین بعنوان محافظ می باشد.
موارد مصرف :
مصرف  AVI IBD INTERجهت واکسیناسیون وایجاد ایمنی
مطلوب علیه گامبورو در جوجه های گوشتی ،نیمچه های تخم گذار
ومادر توصیه می گردد.
بهترین پاسخ ایمنی ،زمانی ایجاد می شود که ایمنی مادری  MABبه
اندازه کافی کاهش یافته باشد تا ویروس واکسیناسیون بتواند ایمنی
مطلوب با پراکندگی مناسب ( )%CVدر پرندگان ایجاد نماید.البته
تعیین زمان واکسیناسیون بستگی کامل به نظر دامپزشکی فارم با
توجه به وضعیت بیماری در منطقه وتیتر آنتی بادی مادری جوجه
ها دارد.
روش مصرف :
بهترین راه مصرف واکسن در گله روشی است که در آن اطمینان
حاصل شود که کلیه جمعیت موجود در گله ،یک روز کامل واکسن
دریافت نموده اند.
معمولترین روش تجویز واکسن  AVI IBD INTERبصورت
آشامیدنی می باشد که جهت افزایش کیفیت واکسیناسیون ودریافت
ایمنی مناسب به روش آشامیدنی نکات زیر توصیه می گردد:

 - 1آب مصرفی باید عاری از امالح سنگین ،کلر وموادضدعفونی کننده
باشد.
 - 2تمامی خطوط حامل آب عاری از وجود مواد شوینده وضدعفونی
کننده باشد.
24 - 3ساعت قبل وبعد از واکسیناسیون ،هیچ گونه در مانی توصیه
نمی گردد.
 2 - 4الی  3ساعت قبل از واکسیناسیون ،بسته به شرایطی محیطی
سالن پرورش و فصل به گله تشنگی داده شود.
 - 5برای افزایش کیفیت واکسیناسیون به روش آشامیدنی ،از شیر
خشک بدون چربی جهت تثبیت ویروس واکسینال به نسبت  3-2گرم
در لیترمی توان استفاده نمود.
 - 6بالفاصله پس از حل نمودن واکسن ،کل آب حاوی واکسن را در
دسترس طیور قرار دهید.
 - 7آب حاوی واکسن باید طی 2ساعت پس از آماده سازی ،توسط
جوجه ها مصرف شود.
 - 8مخزن آب حاوی واکسن و آبخوری ها نباید در معرض نور مستقیم
خورشید قرار گیرند.
موارد احتیاط:
واکسن را در دمای  2تا 8درجه سانتی گراد (دمای یخچال ) ودور از
نور مستقیم نگهداری نمایید.
بسته بندی :
ویال های 2500دری
سازنده :
ساخت کمپانی الپرووت فرانسه
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معرفی محصول
مشخصات واکسن:

 ITAND+IB+EDSنام تجاری واکسن سه گانه کشته کمپانی
الپرووت فرانسه بر علیه بیماری های برونشیت ،نیوکاسل وسندرم
کاهش تولید تخم مرغ می باشد که بصورت امولسیون روغنی وحاوی
سویه های ذیل تهیه شده است.
ویروس برونشیت سویه M/41
ویروس نیوکاسل سویه السوتا
ویروس سندرم کاهش تولید تخم مرغ سویه B8/78
هر بطری حاوی روغن مرتیوالت ،روغن های معدنی وجنتامایسین
،نور فالکساسین وکلستین بعنوان ادجوانت می باشد.
موارد مصرف:
جهت کنترل وپیشگیری از بیماری های نیوکاسل وبرونشیت وسندرم
کاهش تولید تخم مرغ وایجاد ایمنی پایدار در پرندگان
جلوگیری از آلودگی زود هنگام در جوجه های تولیدی مادران واکسینه
شده با  ITAND+IB+EDSبواسطه انتقال آنتی بادی مادری
روش مصرف :
.5میلی لیتر به ازای هر پرنده به صورت تزریق زیر جلدی در ناحیه
گردن ویا تزریق عضالنی در عضله ران یا سینه صورت می گیرد.
قبل از تزریق واکسن را از یخچال خارج کرده تا در زمان تزریق درجه
حرارت مایع واکسن به درجه حرارت سالن برسد.
از سوزن وسرنگ استریل استفاده کنید.
قبل از اقدام به تزریق ومصرف ،بطری واکسن را خوب تکان دهید.
در طول زمان واکسیناسیون برای اطمینان از تزریق مقدار صحیح (دز
کامل) سرنگ ها کنترل شود.

55

پیک مهر -شماره سوم پاییز1394

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

محتویات بطری باز شده فقط تا  24ساعت قابل استفاده می باشد.
زمان مصرف :
زمان تزریق واکسن بستگی به نظر دامپزشک فارم داشته وبا توجه به
مدیریت فارم تعیین می گردد.
زمان واکسیناسیون  16تا  20هفتگی توصیه می گردد.
موارد احتیاط:
از یخ زدن واکسن (فریز کردن )جلوگیری کنید .واکسن را در یخچال
ودرجه حرارت  7-2درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.
 28روز قبل از کشتار از واکسیناسیون طیور خودداری نمایید.
واکسن را با واکسن یا داروی دیگری مخلوط نکنید.
از تزریق واکسن به انسان خودداری شود.در صورت تزریق اتفاقی از
آنجا که احتمال واکنشهای التهابی در محل تزریق وجود دارد مراجعه
به پزشک جهت اقدامات درمانی توصیه می گردد.
بسته بندی:
بطری پالستیکی  500میلی لیتری ( 1000دری )
سازنده :
ساخت کمپانی الپرووت فرانسه
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