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سرآغاز

بسم اهلل نور
باری ای عزیز ،اینک به اَردروز از ســپندار َمذ ،كه نوروز در راه است و نوي ِد
ِ
بخت پيروز ،و از کوس آســمان بانگ اَزیز برخاسته ،غازيان ظفرمن ِد نبات ،به
حکم قاضی القضات بهار ،سينهي خاك بردريده اند و سپاهیان فروردین ،به
فرخ
یُمن قدو ِم بَناتِ َورد ،بســاطِ بَرد ،برچيده ،خسر ِو سال ،به شادباش بها ِر ّ
میغ کبود را
فال ،خوان ربیع گســترده و مالزمان باغ را خلعت بدیع آوردهِ ،
بفرموده تا به اشک غمگسار ،عارض الله زار شوید و ُعراتِ دار ،به لباس شکوفه
پوشاند ،سرو چمان ،رایت سپاه چمن کند و آب روانِ ،
آیت عمر گذران...
باز شنیدم هک گفت ،رمغ ز شاخ ردخت
ّ
باز بهارم رسید ،رخم از آن راه دور

سه
ل شدم روزاه ،از پی شب اهی سخت

باز از این باغ اه ،باد زخان بست رخت

باری ،ســالی چون باد بر پیک مهر گذشــت و این چهار ،آخر شد و ما باز،
سالمی تحفه آورده ایم و تحیتی و دامانی گل سرخ ،از بوستان علم ،دوستان
را ،پیک مهر در آخرین مجلد سال  94با سپاس بی قیاس به آستان حضرت
دوســت که توفیق این خدمت و هرچه هست ،از عنایت اوست ،در ادامه ی
مطالب پیشــین ،مباحث مرتبط با واکسیناسیون را پی گرفته است ،امید که
مقبول طبع واالی دوستان کرام افتد و در نظر آید .از ابراز محبت و توجه شما
یاران صمیمی به پیک مهر ،بسیار سپاسگزاریم و چون پیش ،مشتاق شنیدن
نظرهای ارزشمندتان هستیم.
دوســتان شــما در پیک مهر ،با شــادباش عید ،نوروزی خجسته و سالی
سراسر تندرستی و شــادکامی ،برای وجود عزیزتان آرزو می کنند .در سایه
سار سخاوت پروردگار ،سالیان دراز به شادکامی بزیوید و نوروزهای بی شمار،
کهنه گردانید.
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کاربرد واکسن بهمنظور کنترل کوکسیدیوز در طیور تجاری
در ســالهای اخیــر ،کنتــرل انگلهای

وابســته بودند؛ با این حال مدتهاســت که

پرورش طیور را به همراه داشــت .با معرفی

تکیاخته با توجه بــه محدودیت در کاربرد

هیچ داروی آنتی کوکسیدیال جدیدی تولید

کوکســیدیاهای تخفیــف حــدت یافته در

ترکیبات دارویی و فقدان واکسنهای کارآمد

نمیشود و تولید ترکیبات دارویی جدید از این

واکســنها ،این رویکرد در برنامههای کنترل

بــرای برخی از این عوامل ،با دشــواریهای

پس نیز غیرمحتمل به نظر میرسد .با ظهور

بیماری اهمیت بیشتری پیدا کرد .همچنین،

فراوانی روبهرو شده است .در بین بیماریهای

وگسترش پدیده ی مقاومت دارویی ،کاربرد

رویکرد واکسیناســیون با تاکیدهای موجود

ناشی از آلودگی با تکیاختهها تنها در مورد

واکســنهای زنده بهمنظور واکسیناســیون

در ارتباط با پرورش طبیعی طیور به شــکلی

کوکســیدیوز موفقیتهای قابل توجهی در

پرندگان حساس اهمیت بیشتری پیدا کرده

پاک و به دور از کاربرد ترکیبات شــیمیایی،

ارتباط با توســعه ی واکســنهای کارآمد و

اســت .کاربرد این واکسنها عالوه بر کنترل

در بســیاری از مناطق دنیــا همخوانی دارد.

واکسیناسیون حاصل آمده است .درگذشته،

بیمــاری فواید دیگری از قبیــل جایگزینی

از طرفی گســترش روزافزون صنعت پرورش

پــرورش دهنــدگان طیــور بــرای کنترل

سویههای دارای حساسیت در برابر داروها و

طیور ،نیاز به ابزارهای جدید بهمنظور کنترل

کوکسیدیوز تنها به داروهای آنتیکوکسیدیال

بعضاً دارای تــوان بیماریزایی کمتر در مزارع

کارآمــد بیماریها را بیــش از پیش نمایان
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ساخته است.

پتانسیل یا احتمال بروز واگیریهای ویرانگر و خسارات اقتصادی ناشی

کوکســیدیوز یک بیماری با اهمیت جهانی در صنعت پرورش طیور

از بروز واگیریها ،تقریباً تمامی طیور تجاری در ماههای ابتدایی زندگی

اســت .در این بیماری ،تکیاختهای متعلق به جنس آیمریا در مجاری

خــود ،مقادیر کمی از ترکیبات آنتیکوکســیدیال را از طریق خوراک

رودهای طیور تکثیر و به آســیب بافتی منجر میگردد .این آسیبهای

بهشــکل مداوم دریافت میکنند .پروتکلهای پیشگیری دارویی ،یا به

بافتی اختالل در فرایندهای هضمی و جذب مواد مغذی ،دهیدراتاسیون،

حذف کامل عفونت منجر میشوند یا شدت عفونت را در حدی که تنها

از دســت دادن خون و افزایش حساسیت در برابر سایر عوامل بیماریزا

به ایمنسازی پرنده منجر شود کاهش میدهند.

را بهدنبال خواهد داشــت .بروز بالینی برجسته ی کوکسیدیوز همراه با

در گذشته ،واکســنهایی بهمنظور کنترل کوکســیدیوز بهویژه در

اســهال خونی و تلفات فراوان ،همواره عامل نگرانی و وحشــت پرورش

نیمچههای طیور مولد و بوقلمونها مورد اســتفاده قرار گرفته اســت.

دهنــدگان طیور بوده اســت .همانند بســیاری از بیماریهای انگلی،

واکسیناسیون در جوجههای گوشتی تاکنون به ندرت مورد استفاده قرار

کوکسیدیوز نیز عمدتاً حیوانات جوان را تحت تأثیر قرار خواهد داد ،زیرا

گرفتــه زیرا حتی عفونتهای خفیف با برخی از گونههای آیمریا که در

ایمنی پس از در معرض قرارگیری پرنده با عامل بیماری شکل خواهد

واکسن های تخفیف حدت یافته موجود هستند نیز ،وزنگیری ،ضریب

گرفــت و پرنده را در برابر واگیریهای بعــدی بیماری حمایت خواهد

تبدیل خوراکی و پیگمانتاسیون پوســت طیور را بهشکل منفی تحت

کرد .با این حال ،متاســفانه هیچگونه حمایت متقاطعی بین گونههای

تأثیر قرار خواهد داد .با اینحال ،در سالهای اخیر ،واکسنهای جدید با

مختلف آیمریا در پرندگان شکل نمیگیرد و واگیریهای بعدی بیماری،

روشهای بهبود یافته ی تجویز ،نتایج مثبت قابل توجهی در جوجههای

شاید در نتیجه ی ابتال به گونههای متفاوت آیمریا اتفاق اُفتد .چرخه ی

گوشتی بهدنبال داشتهاند.

زندگی کوتاه و مستقیم و پتانسیل تکثیر باالی کوکسیدیاها در مجاری
گوارشــی طیور ،اغلب به شکلگیری واگیریهای شدید بیماری بهویژه
در سالنهای پرورش طیور تجاری که شاید حدود  15تا  30هزار پرنده
بر روی بســتر پرورش یابند منجر میشود .احتمال ابتال به کوکسیدیوز
در تمامی انواع طیور تجاری و خانگی وجود دارد .بیماری شاید به دنبال
بلع تعداد اندک اُاُسیســتها به صورت مالیم بروز یابد ،در حدی که از
نظر بالینی مورد توجه قرار نگیرد؛ و شــاید در نتیجه ی بلع میلیون ها
اُاُسیســت به شــدت بروز نموده و چهره ی موحش خود را نشان دهد.

تصویر  :1جراحات پاتولوژیک ناشی از تکثیر آیمریا در مخاطات رودة ماکیان

بیشــتر موارد عفونت با کوکسیدیاها نسبتاً مالیم هستند ،ولی به دلیل
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تمایل به کاربرد واکســنها با هدف کنترل کوکسیدیوز روز به

کوکسیدیوز در سالهای اخیر به تولید واکسنهای زنده ی جدید

روز رو به افزایش اســت؛ زیرا کنترل ایمونولوژیک کوکســیدیوز

منجر شــده است .مصرف این واکســنها در جوجههای گوشتی

به عنوان تنهــا جایگزین کاربردی داروهای آنتی کوکســیدیال،

نیز بهشــکل فزاینده ای در این ســالها رو به افزایش بوده است.

در مقیــاس بزرگ پرورش طیور تجاری شــناخته شــده اســت

هنگامی که ماکیان در سنین اولیه در معرض اُاُسیستهای زنده ی

( .)Chapman2002در بسیاری از شرکتهای بزرگ و یکپارچه

کوکسیدیا قرار میگیرند ،توسعه ی ایمنی علیه گونههای تلقیحی

ی پرورش طیور ،واکسیناســیون جوجه ها علیه کوکسیدیوز در

تحریــک میگردد .بیماریزایی آیمریا در این واکســنها از طریق

هچــری صورت می گیرد .ولی برخی از هچریهای مســتقل که

مقدار ُدز و روش تجویز بهشکل برجسته کاهش یافته است .برخی

معموالً تأمین جوجه برای مزارع کوچک پرورش طیور را برعهده

واکســنهایی که در ســطح بین المللی به فروش میرسند یا در

دارند ،واکسیناسیون کوکسیدیوز را انجام نمیدهند .بنابراین ،این

ایاالت متحده در حال توسعه هستند؛ حاوی کوکسیدیاهایی زنده

پرورش دهندگان شاید نیازمند انجام واکسیناسیون پس از ورود

و تغییر یافته میباشــند؛ که تخفیف حدت آنها از طریق انتخاب

جوجهها به مزرعه ی خود باشند.

ژنی برای چرخه ی تکثیر کوتاهتر صورت گرفته است .تفاوت هایی

مطالعات گســترده در راســتای توســعه ی واکسنهای ضد
5
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از نظر انواع گونه های به کار رفته در ساخت این واکسن ها وجود

دارد؛ برای مثال ،از آنجاییکه آیمریا نکاتریکس در سنینی باالتر از

پوست میباشند و بعضاً ،عامل اختالل واضح در عملکرد واکسنها

آن چه جوجههای گوشتی تجربه میکنند ،فعالیت دارد و به بروز

هستند.

ضایعات منجر می گردد؛ عموماً واکسنهای اختصاصی تولید شده

موفقیت برخی از واکســنها شــاید بیش از تخفیف حدت به

برای جوجههای گوشتی ،فاقد این گونه از آیمریا هستند .گونههای

شــیوه ی تجویز آنها وابسته باشد .برای مثال برخی از محصوالت

ماکزیما ،تنال و آســروولینا نیز تقریباً در تمامی انواع واکسنهای

در الیهای از آلژینات کپسوله شــده ،و با خوراک آغازین مخلوط

تجاری حاضر هستند.

میشوند تا امکان آزادسازی قطرهای یا تدریجی آنها فراهم گردد.

کاربرد واکسنهای کوکسیدیوز در جوجههای گوشتی بهدلیل

در حال حاضر ،اسپری کابینتی ،اسپری چشمی مستقیم ،تلقیح in

احتمــال بروز واکنشهای نامطلوب ،بهویــژه در ارتباط با ضریب

 ovoیا اسپری مستقیم واکسن برروی خوراک یا آب آشامیدنی از

تبدیل خوراکی ،محدود بوده اســت .ولی پیشــرفتهای اخیر در

دیگر روشهای تجویز واکسن به شمار میروند .برخی از محصوالت

مورد روشهای تجویز واکســن بر بیشــتر این محدودیتها غلبه

بــا ژل مخلوط و در جعبههای حمل جوجههــای یک روزه برای

کرده اســت .واکســن  Coccivacدر این گروه از واکسنهای در

تغذیه ی جوجهها قرار داده میشوند .همچنین ،از پادتنهای تک

حال توسعه بهعنوان پیشرو مطرح بود و واکسنهای زنده و متعدد

دودمانــی (مونوکلونال آنتی بادی) برای شناســایی پروتئینهای

دیگری از قبیل Immucox ، Paracox ، Livacox ، Biovet :

ایمنیزای کوکســیدیاها استفاده شده اســت .از طریق کلونینگ

 ، Advent ، in ovo coxو  ....در کشورهای مختلف دنیا در این

ژن تولید کننده ی این پروتئینها در سلولهای باکتریایی امکان

راستا تولید و عرضه شدند .برخی از واکسنهای زنده ی جدید مثل

تولید آنها در مقادیر انبوه فراهم گردیده است .واکسن CoxAbic

 Paracoxو  Livacoxاز طریق تخفیف حدت اُاُسیســتها تهیه

یکی از محصوالتی است که با این روش تولید و عرضه شده است.

و تولید شدند .این واکســنها بهصورت معمول حاوی  3یا تعداد

این واکسن حاوی پادگنی است که توسط گامتوسیتهای آیمریا

بیشتری از گونههای مهم آیمریا هستند .با وجود عدم شکلگیری

ماکزیما تولید میشود .واکسن فوق ،بهمنظور ایجاد ایمنی مادری

ایمنی متقاطع علیــه گونههای مختلف آیمریا ،واکســنها تنها

در جوجههــا طی  3هفته ی اول زندگی ،برای دو نوبت در مرغان

قادرند علیه گونههایی که حاوی آنها هســتند ایمنی ایجاد کنند.

مادر تجویز میگردد.

همانطور که به خوبی تعیین شــده ،گونههای متعددی از آیمریا
که بهشکل معمول در واکسنها حاضر نیستند ،قادر به اختالل در

در ادامه تعدادی از مهمترین واکســنهای تجاری تولید شده
علیه کوکسیدیوز معرفی میگردند:

وزنگیــری ،تخریب ضریب تبدیل خوراکی و کاهش رنگدانههای
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®Coccivac
این واکســن در ابتدای دهه ی  1950میالدی به وســیله ی
شــرکت  Schering Ploughتولید شــده است .انواع  Bو  Dدر
این واکســن حاوی ترکیب مختلفی از گونه های آیمریا هســتند
و بهترتیب در جوجههای گوشــتی و طیور مولد مورد اســتفاده
قرار می-گیرند .نوع  Bاین واکســن ،حاوی گونه های آسروولینا،
میواتی ،تنال و ماکزیماست و در نوع  ،Dعالوه بر گونههای مذکور،
گونههای برونتی ،هاگانی ،نکاتریکــس و پاراکوکس نیز گنجانده
شده اســت .نوع  Tهم به شکل اختصاصی برای کاربرد در مزارع
پرورش بوقلمون تولید شده است .تمامی سویه های مورد استفاده
در این واکســن غیرتخفیف حدت یافته هســتند .این فراورده به
روش اسپری در هچری ،اسپری چشمی و اسپری بر روی خوراک
و آب آشامیدنی قابل تجویز است .تجویز  1نوبت از این واکسن در
مقطع  1تا  14روزگی دوره ی پرورش برای ایمن سازی پرندگان
تا انتهای دوره کافی است.
7

پیک مهر شماره چهارم زمستان 94

®Immucox
یــک واکســن کانادایی اســت که بــه وســیله ی Vetech

 Laboratoriesتولید و عرضه شــده اســت .این واکسن ،دارای
دو نوع ( C1اختصاصی جوجههای گوشــتی) و ( C2اختصاصی
طیور مولد و تخمگذار تجاری) اســت .نوع  C1حاوی گونه های
آســروولینا ،ماکزیما ،نکاتریکس و تنال است ،ولی نوع  C2عالوه
بر گونههای مذکور واجد گونه ی برونتی نیز هست .تمامی سویه
های مورد استفاده در این واکسن ،غیرتخفیف حدت یافته هستند.
این واکسن به صورت ژل عرضه می گردد .تجویز  1نوبت از این
واکسن در مقطع  1تا  4روزگی دوره ی پرورش ،برای ایمنسازی
پرندگان تا انتهای دوره کافی است .این واکسن اولین بار در سال
 1985در کانادا ثبت شده است.
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®Advent

جوجه ها را داریم ایــن کار باید بر روی

مثال میتوان به واکسنهای Paracox،

اولین خــوراک دریافتــی آن ها صورت

 Livacoxو  Viracoxاشــاره کرد ،که

گیرد.

در بســیاری از کشــورهای دنیا عالوه بر

واکسن های فوق شاید به دنبال تجویز

کشورهای اروپایی استفاده میشوند.

با بروز برخی از جراحات کوکسیدیوز در
پرندگان همراه باشــند .زیرا غیرتخفیف

®Livacox

حدت یافته هســتند .به دنبــال تجویز
این واکســنها ،حتی شاید نیاز به تجویز
برخی ترکیبات از قبیل آنتی بیوتیکها و
پروبیوتیکها بهمنظور کنترل عفونتهای
این واکســن اخیرا ً در کشــور آمریکا
بهوسیله ی شــرکت Viridus Animal

 Healthتولید شــده اســت .بر اســاس
اطالعات ارائه شده توسط شرکت سازنده،
ظاهرا ً این واکسن در مقایسه با محصوالت
مشــابه ،حــاوی اُاُسیســتهای زنده ی
(اُاُسیستهای حقیقی اسپوروله) بیشتری
است .واکســن فوق ،حاوی اُاُسیستهای
زنده ی گونه های آســروولینا ،ماکزیما و
تنال اســت .این واکسن از طریق اسپری
کابینتی در هچری یا از طریق اسپری بر
روی خوراک تجویز میگردد .در صورتی
که قصد اســپری واکسن بر روی خوراک
9
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ثانویه ی احتمالی وجود داشته باشد .در
آمریکای شمالی ،عمدتاً از این  3واکسن
تجاری در مزارع طیور استفاده میشود؛
درحالیکــه در اروپــا ،بهطــور معمول

نوع  Dاین واکسن برای ماکیان پرورش

واکســنهای تخفیف حدت یافته مورد

یافته در قفس ،نــوع  Tبرای جوجههای

اســتفاده قرار میگیرند .کوکسیدیاهای

گوشــتی و ماکیان مولــد و نوع  Qبرای

اســتفاده شده در واکســنهای تخفیف

جوجه های گوشــتی توسعه یافته است.

حدت یافته ،سریع بالغ میشوند ،چرخه

نوع  Dحاوی گونههای آسروولینا و تنال

ی زندگی کوتاهــی دارند و توان باروری

است ،درحالیکه نوع  Tعالوه بر گونههای

آنها کمتر اســت .این واکســنها بهطور

مذکــور ،دارای گونه ی ماکزیما و نوع Q

کامل غیربیماریزا هســتند و البته تولید

حاوی گونــه ی برونتی نیز میباشــند.

آنها هزینه ی بیشــتری در مقایســه با

تخفیف حــدت تمامی گونه ها ،از طریق

واکســنهای غیرتخفیف حــدت یافته

انتخاب برای پیــشرس بودن و تخفیف

بهدنبــال دارد .از این واکســنها ،برای

حــدت تنــا ،از طریق تکثیــر در تخم

جنین دار ماکیان صورت گرفته اســت.

در مزرعــه تجویــز میگــردد .تجویز 1

واکسیناسیون  100جوجه کفایت میکند.

این واکســن به روش آشــامیدنی تجویز

نوبت از این واکســن در مقطــع  1تا 9

توسعه ی واکســنهای جدید در آینده

میگردد .تجویز  1نوبت از این واکســن

روزگی دوره ی پرورش برای ایمنسازی

بسیار محتمل اســت ،زیرا در کشورهای

در مقطع  1تا  10روزگی دوره ی پرورش

پرندگان تا انتهای دوره کافی اســت .این

توسعه یافته هزینه ی ثبت واکسن های

برای ایمنسازی پرندگان تا انتهای دوره

واکسن بهوسیله ی شرکت Schering

جدید در مقایسه با ترکیبات دارویی جدید

کافی است .واکسن لیواکوکس ،در شرکت

 Ploughدر انگلســتان تولید و در سال

بسیار کمتر است .با توجه به اختصاصیت

بیوفارم در جمهوری چک تولید میگردد

 1989برای اولین بار در کشور هلند ثبت

گونه ای ایمنی در کوکســیدیوز معموالً

و در ســال  1992برای اولین بار در این

گردیده است.

مخلوطی از گونه های آیمریا در واکســن

واکسنها بهطور معمول در مقادیر باال

های تجاری گنجانده می شــوند .در این

کشور ثبت شده است.

فروخته میشــوند .برای مثال Advent

شرایط ،حضور گونههایی که از بیشترین

این واکســن دارای دو نوع پاراکوکس

دارای ویالهــای  1000دزی اســت که

اهمیت بیماریزایی در پرندگان برخوردار

(اختصاصی جوجههای گوشــتی ،طیور

در جعبههای حــاوی  10ویال به فروش

هستند از قبیل آسروولینا ،ماکزیما و تنال

تخمگذار تجاری و مولــد) و پاراکوکس

میرسد .واکسن  Immucoxرا میتوان

در واکسنها ضرورت دارد.

( 5اختصاصی جوجههای گوشتی) است.

در مقادیر کمتر تهیه کرد .ژل واکســن

پاراکوکس حاوی گونههای آســروولینا،

هم در تیوبهایی که دارای  28قســمت

برونتــی ،دو ســویه از ماکزیما ،میتیس،

هستند عرضه میشود و هر قسمت برای

®Paracox

نکاتریکــس ،پاراکوکــس و تنال اســت.
در حالــی که پاراکوکــس  ،5تنها حاوی
گونههای آسروولینا ،دو سویه از ماکزیما،
میتیس و تنال میباشــد .تمامی سویهها
در این واکســن از طریــق انتخاب برای
پیشرس بــودن ،تخفیف حدت یافتهاند.
این واکســن از طریق اسپری در هچری
یا اسپری برروی خوراک و آب آشامیدنی
پیک مهر شماره چهارم زمستان 94

10

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

واکسیناسیون

روشهای تجویز واکسن کوکسیدیوز
\\طیور تجاری در سن  3هفتگی از عمر خود ،نیازمند حمایت در برابر کوکسیدیوز هستند؛ بنابراین انجام واکسیناسیون
در هچری یا در هفته ی اول زندگی جوجه ها در مزرعه ی پرورش ضرورت دارد.

11
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\\اسپری کابینتی

\\اسپری بر روی خوراک

نگردد .درهرحال ،باید توجه داشــت که

این روش واکسیناسیون در هچری و در

در ایــن روش ،پــس از مخلوط کردن

تکان دادن کامل ویالهای واکســن قبل

مورد جوجههای یک روزه به کار میرود.

واکسن با آب ،اسپری آن بر روی خوراک

از مخلوطســازی محتویــات آنها با آب

در این روش ،شــاید از یک ترکیب رنگی

توســط یک اســپری کننده ی پرفشار

الزامی است و برای اجتناب از تأثیر سوء

واکسیناســیون
بهعنوان شــاخص انجام
ِ

صورت میگیرد .واکسن  Adventیا به

ته نشینی ااسیست ها بر عملکرد واکسن،

مطلوب ،اســتفاده شــود .این روش در

این روش یا به روش اسپری کابینتی در

الزم اســت تنها به انــدازه ای از محلول

مقایسه با دیگر روشهای واکسیناسیون

هچریها تجویز میگردد

آماده شــده ی واکســن در آبخوری ها

امکان دریافت یکنواخت واکسن را توسط
جوجهها به بهترین شکل فراهم میکند و
حدود  90تا  95درصد از جوجهها در این
روش در معرض واکسن قرار میگیرند.

\\آب آشامیدنی
در این روش ،واکسن به دنبال مخلوط
سازی با آب آشامیدنی در اختیار پرندگان
قرار میگیرد و تشنه نگه داشتن پرندگان
قبــل از تجویز واکســن به ایــن روش،

\\ژل خوراکی

بهمنظــور تحریــک مصرف بیشــتر آب

در ایــن روش ،ژلهــای حــاوی

ضــرورت دارد .به دلیل ســنگین بودن

اُاُسیســتهای واکســینال در جعبههای

نسبی اُاُسیستها ،رسوب و تهنشینی آنها

حمــل جوجه یا بر روی بســتر ســالن

در ظــروف آبخوری اتفــاق خواهد افتاد؛

پــرورش در بــدو ورود جوجههــا قرار

بنابراین ،بهطور معمــول در محصوالت

داده میشــود .ایــن ژلهــا معمــوالً با

تجاری از ترکیبات سوسپانسیون کننده

رنگهــای روشــن و درخشــان عرضه

به منظور کمک به انتشــار یکنواختتر

میشــوند تا موجب تحریــک جوجهها

اُاُسیستها در آب و ممانعت از تهنشینی

به نوک زدن و بلع آنها شــوند .واکســن

سریع آنها اســتفاده میشــود؛ هرچند

 Immucoxبه این شکل عرضه میشود.

شــاید این اقدام بهطور کامل به رفع این
مشکل در واکسیناسیون آشامیدنی منجر

ریخته شود که هنگام نوشیدن آب ،نوک
پرنده با کف آبخوری تماس پیدا کند .در
مجموع ،از این روش میتوان برای تجویز
واکسن در جوجههای کمی مسنتر بهره
برد .در ســالنهایی که سیستم آبخوری
نیپل دارند ،تجویز واکســن از این طریق
توصیه نمیگردد

بــرای مثال واکســن  Coccivacدر
نیمچههای بوقلمون در ســن  1روزگی
به روش اســپری کابینتی ،در سن  1تا 3
روزگی به روش اســپری بر روی خوراک
و در ســن  3تــا  14روزگی به روش آب
آشــامیدنی تجویــز میگــردد .دریافت
یکنواخت واکسن توسط تمامی پرندگان
ســالن از اهمیت فراوانی برخوردار است.
در صورتی که پرنــدگان مقادیر فراوانی
پیک مهر شماره چهارم زمستان 94
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اسپری کابینتی  ،ژل خوراکی  ،اسرئی بر روی مواد غذایی
و واکسیناسیون به روش آب آشامیدنی روشهای تجویز
واکسنکوکسیدیوزهستند
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از یک واکســن غیرتخفیف حدت یافته

کرده و چرخه ی دوم تکثیر انگل شــکل

را دریافــت کنند ،امکان بــروز جراحات

میگیرد .بهمنظور ایجاد حمایت مناسب

پاتولوژیــک وجــود خواهد داشــت .در

در برابر بیماری ،وقوع حداقل دو چرخه

صــورت عــدم دریافت مقادیــر کافی از

ی تکثیــر در مجــاری رودهای پرندگان

واکســنهای تخفیف حــدت یافته نیز،

الزامی اســت .این چرخه ها برای ایمریا

حساســیت پرندگان در برابر سویههای

تنال  3و برای ایمریــا ماگزیما 4 ،چرخه

فیلدی آیمریا پابرجا خواهد ماند .محیط

ی تکاملی است .ازآنجاییکه واکسنهای

سالن پرورش جوجهها و به ویژه بستر باید

کوکســیدیوز حاوی اُاُسیســتهای زنده

شرایط اسپوروالسیون اُاُسیتهای واکسن

هســتند ،باید از یخزدگی آنها جلوگیری

را فراهم کند ،زیرا هدف واکسیناســیون

کــرد .عملکــرد مطلوب واکســنهای

معرفی تعداد اندک انگل به جوجههاست.

کوکسیدیوز مستلزم دسترسی پرندگان به

این تعداد اندک بایستی بتوانند بسته به

مدفوع خود برای بلع مجدد اُاُسیستهای

گونه ی ایمریا ،حداقل دو نوبت چرخه ی

دفعی است؛ بنابراین ،انجام واکسیناسیون

زندگی خــود را تکمیل نمایند .برای این

در قفس یا در سیســتمهای دارای بستر

منظور ،می بایست شرایط اسپوروالسیون

ســیمی تقریبــاً بیفایده اســت .انجام

برای ااسیست های حاصل از اولین چرخه

واکسیناسیون بوســتر بهطور معمول در

ی تکاملی انگل فراهم باشد .رطوبت بستر،

مورد کوکســیدیوز صــورت نمیگیرد.

مهم ترین شرط الزم برای اسپوروالسیون

جوجههــای گوشــتی ،دوره ی زندگی

اســت .باید توجه داشــت که بستر باید

کوتاهی دارند و نیازی به واکسیناســیون

مرطوب باشــد اما خیس یــا به عبارتی

بوســتر ندارند .ســایر طیور تجاری مثل

گِل بودن بستر قابل قبول نیست .پس از

طیــور تخمگذار تجاری یا طیور مولد که

واکسیناسیون ،جوجهها اُاُسیستهای تازه

طــول دوره ی زندگی طوالنیتری دارند،

تکثیر شده را بر روی بستر دفع میکنند؛

در طول دوره ی پرورش به صورت مداوم

خود و سایر پرندگان این اُاُسیتها را بلع

در معرض اُاُسیســتها هستند و ایمنی

آنها علیه کوکسیدیوز در سطوح باال حفظ

مزایــای کاربــرد واکســنها و ترکیبات

شد و به عبارتی ،حساسیت دارویی را به

میگــردد .باید توجه داشــت که تجویز

دارویی در کنار یکدیگر از اهمیت فراوانی

ســویههای مقاوم فیلد انتقال میدهند.

همزمــان ترکیبات دارویی با واکســنها

برخوردار است .در پرورش طیور تجاری،

بنابرایــن ،بهشــکل موفق میتــوان از

اکیدا ً ممنوع اســت و به بیتأثیری کامل

میتــوان از کاربرد ترکیبی واکســنها و

برنامههای چرخشــی تجویز واکســن و

واکسن خواهد انجامید.

ترکیبــات دارویی در دورههــای زمانی

دارو بــرای کنترل کوکســیدیوز با هدف

درصورتــی کــه قصد پــرورش طیور

مختلــف بهمنظور رفع مشــکل مقاومت

ممانعت از شــکلگیری مقاومت دارویی

تجاری در شــرایط متراکم را دارید ،نیاز

دارویی در ســویههای فیلدی کوکسیدیا

در ســویههای فیلدی آیمریــا بهره برد.

به کاربرد واکســنها یا ترکیبات دارویی

بهره بــرد .بهطور معمول ،واکســنهای

بههرحــال ،باید توجه داشــت که تجویز

بهمنظور پیشگیری و کنترل کوکسیدیوز

کوکســیدیوز از ســویههای حساس در

همزمان ترکیبات دارویی و واکســن ،به

اجتناب ناپذیر است .با وجودیکه امکان

برابــر ترکیبات دارویی تولید میشــوند.

هیچ وجه قابل قبول نیســت و حتی به

کاربــرد ترکیبات دارویی در بســیاری از

سویههای حســاس موجود در واکسنها

مدت  3هفته پس از تجویز واکســن نیز

نواحی دنیــا به ویژه در مــزارع پرورش

پس از تجویز جایگزین سویههای فیلدی

باید از کاربرد ترکیبات دارویی خودداری

طیور اُرگانیک امکانپذیر نیست؛ دانستن

مقاوم در برابــر ترکیبات دارویی خواهند

کــرد .همچنیــن ،بر اســاس توصیه ی
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شرکتهای تجاری ،تجویز واکسنهای ضد کوکسیدیوز 3 ،هفته

می توان امری شگفت انگیز به حساب آورد.

قبل از کشتار پرندگان نیز ممنوع است.
پنبندی یا پرورش طیور در بخشهایی از ســالن پرورش برای

منابع

مثــال در دوره ی برودینگ یا ابتــدای دوره ی پرورش ،که تنها
بخش محدودی از ســالن در اختیار جوجههاست ،از عوامل ایجاد
اختالل در مدیریت کوکســیدیوز در نظر گرفته میشود؛ زیرا در
این شرایط ،تراکم اُاُسیستها در بخشهای مختلف سالن یا بستر

)1

اوســتا صــدرزاده ( )1391مدیریــت پیشــگیری از

متفاوت خواهــد بود؛ و این موضوع ،با تماس مــداوم پرندگان با

بیماریهای طیور ،جوجههای گوشــتی؛ انتشــارات دانشگاه آزاد

مقادیر اندک اُاُسیستها و شــکلگیری یا حفظ ایمنی بهصورت

اسالمی واحد گرمسار.

مداوم تداخل خواهد داشت.

Chapman, D. (2000a) Practical use of

)2

در پایان ،الزم به ذکر اســت که با توجه به اختصاصیت گونهای

vaccines for the control of coccidi osis in the

کوکسیدیاها به منظور بیماریزایی در گونههای مختلف پرندگان،

chicken. World’s Poultry Science Journal. Vol.

کاربرد واکســن های تجاری توسعه یافته برای یک گونه ،در سایر

56. p. 7-12.

گونههای طیور تجاری کام ً
ال بیفایده اســت .بنابراین ،استفاده از

Chapman, D. (2002b) Sustainable coc-

واکسن های کوکسیدیوز ماکیان با هدف ایمن سازی بوقلمون را

cidiosis control in poultry production: The role

)3

of live vaccines. International Journal for Parasitology. Vol. 32. p. 617-629.
Fanatico A. (2006) Parasite Manage-

)4

ment for Natural and Organic Poultry: Coccidiosis, National Sustainable Agriculture Information Service, 1-800-346-9140.
Williams R.B. (2002) Anticoccidial

)5

vaccines for broiler chickens: pathways to success, Avian Pathology, 31, 317– 353.
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واکسیناسیون

مقد مه

واکسیناسیونعلیهرئوویروس
yy

نام رئوویروس ،از تلفیق سه کلمه ی تنفسی -گوارشی -ســرگردان Respiratory, Enteric, Orphan = REO
گرفته شــده اســت  .زیرا این ویروس ها اولین بار از این اندام ها در انسان جدا شده و در ابتدا هیچ ارتباط ظاهری با بروز
بیماری نشــان نداده اند .اصطالح رئوویروس پرندگان ،به طور گسترده برای تمایز این ویروس از رئوویروس پستانداران به
کار می رود.
کارهای اخیر نشان می دهد رئوویروس

تورم مفاصل ،تنوسینوویت ،سندرم عقب

بوقلمون ،غاز و اردک همراه شــده اند ،و

بوقلمــون ،اردک ،و غــاز با ســویه های

افتادگی رشــد ،بیماری تنفسی ،بیماری

در چندین گونه از پرندگان وحشــی هم

ماکیان تفاوت های مولکولی دارند .اگرچه،

روده ای ،تضعیف سیستم ایمنی و سندرم

عفونت با رئوویروس شناسایی شده است.

رئوویروس پرندگان اغلب برای رئوویروس

سوء جذب را نشان می دهند .رئوویروس

در ماکیان گوشتی با ســن پایین ،زیان

های مشــتق شده از ماکیان استفاده می

ها اخیــرا ً به عنوان عامــل تورم مفاصل

اقتصادی مربوط بــه درگیری با عفونت

شــود ،با این حال رئوویــروس بوقلمون،

ویروسی در بوقلمون های ایاالت متحده

های رئوویروســی غالباً با افزایش مرگ و

اردک ،و غــاز برای ســویه هایی از گونه

آمریکا شناسایی شده اند .این ویروس ها

میر ،تورم مفصل ،تنوسینوویت ویروسی

های دیگر پرنــدگان اهلی نیز به کار می

به آســانی و مکررا ً از ماکیان و بوقلمون

و عملکــرد نامطلوب هــم چون کاهش

رود .با اینکه این ویروس در طیور صنعتی

هایی که از نظر بالینی ســالم بودند ،جدا

روند وزن گیری ،ضریــب تبدیل غذایی

همه جایی در نظر گرفته می شــود ،ولی

شــده اند .ماهیت بیمــاری هایی که به

نامطلوب و حتی رشــد ضعیف و کاهش

در بیشتر مواقع ،به عنوان عامل بیماری زا

وســیله عفونت رئوویروسی رخ می دهد،

بازارپســندی پرندگان مبتــا ،به علت

محسوب نمی گردد .رئوویروس پرندگان

بســیار به ســن میزبان ،وضعیت ایمنی،

کاهش درجه ی مرغوبیت الشه در زمان

از انواع بافت ها و اندام ها جدا شده است.

پاتوتیپ ویروس و روش مواجهه با بیماری

کشتار همراه می باشد .در گله های مادر

ماکیان مبتال به بیماری ،عالیمی از قبیل

وابسته است .رئوویروس ها با بیماری در

که توســعه تورم مفاصل ویروسی درست
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قبل از شــروع و یــا در حین تولید تخم

قطعــی آن با رئوویروس ها نشــان داده

قطعی اغلب در شــرایط تجاری اســت.

مــرغ رخ می دهد ،ممکن اســت لنگش

شده اســت .در حال حاضر این ویروس

عــاوه بر این ،ایجاد شــرایط بروز عالیم

به عنــوان عاملی بــرای افزایش تلفات،

در بوقلمون شــناخته شده است و گاهی

بالینی به صورت تجربی اغلب دشــوار و

کاهش تولید تخم مــرغ ،جوجه درآوری

اوقات به عنوان تنوسینوویت توصیف می

یا ناممکن است .بیشــترین عالئمی که

و باروری کم تــر از حد مطلوب و انتقال

شــود .این بیماری تقریباً در همه مناطق

در گله به چشــم کلینیسین ها می آید

عمودی ویروس به فرزندان توصیف شود.

تولید کننده اصلی طیور در سراسر جهان

مرتبط با تورم مفاصل است که به شدت

همه ی این موارد ،مــی توانند به عنوان

شناخته شده و اساساً در نژاد های سبک

با بیماری هــای دیگر مثل عفونت-های

عامل افزایش هزینه برای تولید کنندگان

نیز این بیماری دیده شــده است .شرایط

استافیلوکوکی و کلی فرمی قابل تداخل

ماکیان توصیف شــوند .بهترین تعریف و

سایر بیماری های مرتبط با عفونت های

می باشد .اختالالت رشد ،التهاب پریکارد،

راحت ترین تشــخیص در مورد بیماری

رئوویروس گاهی اوقات می تواند به طور

التهاب میوکارد ،هیدروپریکاردیوم التهاب

های مرتبــط با رئوویروس ها در ماکیان،

تجربی نشان داده شود ،و یا به وسیله ی

روده ،التهــاب کبــد ،آتروفــی بورس و

تورم مفاصل ویروســی اســت .در واقع،

جداســازی از مبتالیان بــا عالیم بالینی

تیموس ،پوکی استخوان ،سندرم تنفسی

تنوســینویت /آرتریت ویروسی شناخته

استنباط شود .با این حال ،این شرایط به

حــاد و مزمن از دیگر عالئــم بیماری به

شــده ترین بیماری اســت کــه ارتباط

ســختی قابل تشخیص است و تشخیص

شمار می روند.
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در عفونت های حاد ،معموالً عقب ماندگی رشــد از نشانه های

گاسترونمیوس پاره شده باشد ظاهر پوست به کبودی (سبز -آبی)

بارز اســت و در عفونت های مزمن ،لنگش مشاهده می شود .در

متمایل می شود و ظاهری شبیه ضرب خوردگی نشان می دهد.

درگیرهای طبیعی ماکیان ،جراحات ظاهری شــامل تورم تاندون

علت این امر ،نشــت خارج عروقی خون و تجمع آن در زیر جلد

گاسترونمیوس  ،دیجیتال فلوکســور ،و تاندون های اکستونسور

اســت .مشاهده ی این عارضه در کشتارگاه ،به حذف جزئی الشه

متاتارس می باشــد .ضایعات اولیه در باالی مفصل خرگوشی و با

می انجامد.

کندن پرهای این ناحیه به صورت تورم مشخص می شود .اگر وتر

19
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سؤاالت مهمی که پیرامون
این بیماری مطرح است

در پرندگان مسن تر بیشتر دیده می شود .واگیری  %100و مرگ
و میر کمتر از  %6می باشد .در جوجه ها عالئم لنگش معموالً در
سنین کمتر از  4تا  5هفته مشاهده نمی شود حتی اگر عفونت از
طریق عمودی و یا دقیقاً پس از تفریخ ،اتفاق افتاده باشد.

آیا ایمنی مادری می تواند از جوجه ها در برابر
تمام سروتیپ ها محافظت کند؟
اهمیت ایمنی همورال ،یعنی پادتن ها در بنای ایمنی در مقابل
رئوویروس به خوبی شناخته نشده است ،چون جوجه ها با حضور
مقادیر باالی پادتن در گردش خون بازهم آلوده می شوند .با این
حال ،پادتن های مادری توانسته اند سطوحی از ایمنی در مقابل
آلودگی تجربی و طبیعی در جوجــه های یک روزه ایجاد کنند.
بنابراین ،شاید مقاومت ایجاد شده توسط پادتن های گردشی به
این دلیل باشــد که مانع از خروج ویروس از دســتگاه گوارش به
سمت مفاصل می شــود .عالوه بر این نکته ،همسان یا همولوگ
بودن سروتیپ آلوده کننده ی بیماری ،حدت ویروس آلوده کننده،
سن میزبان و عیار پادتن ،در مقاومت علیه بیماری مؤثر می باشند.
و این نکته را نیز نبایســتی فراموش کرد که سطوح باالی ایمنی
مادری ،از انتقال عمودی ویروس نیز جلوگیری می کند.

آیــا این ویروس می تواند در ســنین باال و در
پرندگان بالغ باعث ایجاد آرتریت شود؟
این پرســش بســیار مهمی است .حساسیت ســنی در مورد
رئوویروس ها مطرح می باشــد .معمــوالً ،بیماری در پرندگان در
محدوده ی سنی بیش از  4-7هفته رخ می دهد  ،اما به هرحال،
21
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مناسب ترین آزمون پاراکلینیکی برای تشخیص
بیماری ناشی از رئوویروس چیست؟
در واقع بایستی پرســید ،آیا این بیماری را می توان با آزمون
ســرولوژیک تشخیص داد؟ آیا درگیری با این ویروس را می توان
با آزمون ها ِ ملکولی تشــخیص داد؟ آیا جداســازی در تشخیص
این بیماری کمک کننده است؟ آیا عالیم بالینی و کالبد گشایی
اختصاصی هستند؟
االیــزا :االیزا ،یکی از معروف تریــن و فراگیرترین آزمون های
ســرولوژیک است .آنتی ژن مورد استفاده در آزمون االیزا از سویه
ی  1133می باشــد .بنابراین ،آزمون االیزا قادر است پادتن های
ایجاد شــده علیه این سویه را شناسایی کند .ولی محدودیت این
تســت عدم توانایی تفریق پادتن های تولید شده علیه سویه ی
واکسن و پادتن های تولید شده به دنبال چالش با ویروس وحشی
مزرعه می باشــد .بنابراین ،کیت های تجــاری موجود به دلیل
ایــن که رئوویروس حتی در بدن پرندگان ســالم نیز وجود دارد
و درنتیجه ،آن ها بســیار محتمل اســت که دارای پادتن باشند،
قادر به تشــخیص عفونت نیســتند .ولی می توان از آن ها برای
سنجش سطح ایمنی استفاده کرد .الزم به ذکر است که تفکیک
ویروس چالش و ویروس واکسن توسط پادتن های اختصاصی تک
دودمانی (آنتی بادی های اختصاصی مونوکلونال) امکان پذیر می

باشد .و نیز بایستی توجه داشت که این محدودیت در مورد کیت

بیماری زا هســتند .در مواردی که مشــکوک به آرتریت ناشی از

های تجاری مطرح اســت ،وگرنه ،در مطالعات تحقیقاتی از االیزا

رئوویروس هستیم ،جداسازی آن از مفاصل می تواند تأیید کننده

برای تمایز بین حیوانات واکســینه و غیرواکسینه توسط تکنیک

تشــخیص باشد .البته این نکته را هم بایستی مد نظر قرار داد که

 DIVAاستفاده شده است .این تست بر اساس ژن سیگما  Cبنا

بعضی مواقع به دلیل مراحل پیشرفته و دژنراسیون ،با وجود این

شده و این ناحیه  4پروتوتیپ را شناسایی می کند .این روش االیزا

که عامل مســبب آرتریت ،رئوویروس بوده ،جداســازی از مفصل

می توانست پادتن-های ناشی از ویروس واکسن را از پادتن های

امکان پذیر نیست.

ناشی از ویروس مزرعه ،تفکیک کند.

می توان به طور خالصه این جمله را پیرامون تشــخیص این

آزمون های ملکولی :بدون شــک روش هــای ملکولی به ویژه

بیماری گفت :برای یک تشخیص نسبتاً قطعی ،بایستی نشانه های

 RT- PCRروش های سریعی هستند و زمانی که در ترکیب با

بالینی ،جراحات کالبدگشایی ،یافته های سرولوژیک ،جداسازی

 RFLPاستفاده گردند ،در شناسایی اپیدمیولوژی بیماری کمک

و نتایج آزمون های ملکولی ،در کنار هم تفسیر شوند.

کننده می باشند .لیکن ،نکته ای که باید به خصوص در مطالعات
تحقیقاتی که جهت شناسایی ویروس های جدید در مزرعه انجام

آیا این بیماری جز بیماری های تضعیف کننده ی
ایمنی است؟

مــی گیرند ،مورد توجه قرار داد این اســت که  RT- PCRزنده

عفونت رئوویروس در  5روز اول پس از عفونت ،تولید  IL-1را

بودن جدایه ها را تشخیص نمی دهد و اگر هدف ،شناسایی ویروس

سرکوب می کند .و چون این ویروس در داخل ماکروفاژها تکثیر

جدید در منطقه باشــد انجام جداسازی ضروری است .در صورت

می یابد ،باعث ســرکوب فعالیت ماکروفاژها می شود .هرچند که

تشخیص ایزوله های جدید ،مشخص نمودن پاتوژنیسیته و تمایل

در عفونت رئوویروس ،برخی اثرات مخرب بر روی سیستم ایمنی

بافتی آن ها الزامی اســت .تا به اکنون ،هیچ مارکر مشخصی که

ایجاد می شــود ولی این اثرات ،مالیم هستند و طبیعت گذرایی

نشــان دهنده پاتوژنسیته باشد مشخص نگردیده است .و بایستی

دارند و لذا ،عفونت رئوویروس در دســته عفونت های ســاپرس

میزان پاتوژنسیته با روش های درون تن تعیین شود.

کننده ایمنی قرار نمی گیرد.

جداسازی :در دستگاه گوارش و تنفس ماکیان و بوقلمون های
ســالم ،ممکن است رئوویروس وجود داشته باشد .بنابراین ،صرف

شــاخه ی اصلی ایمنی در برابــر این بیماری
چیست؟

جداسازی ویروس از پرنده ،دلیل قاطعی مبنی بر این که آرتریت

ایمنــی همورال ،ایمنی اصلی در برابر این بیماری اســت ،ولی

به دلیل رئوویروس بوده است ،نیست .هم چنین ،تخمین زده می

ایمنی ســلولی نیز در ایجاد محافظت علیه ایــن بیماری دارای

شــود که بیش از  %80از رئوویروس های جداشده از ماکیان ،غیر

اهمیت می باشد.
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واکسیناسیون

های کشــته ،اغلب حاوی ســویه های مؤثر بر تنوسینوویت و سندرم سوء جذب هستند
( ســویه های  .)S1133,2408,1733اخیراً ،واکسن های کشته ی حاوی سه سویه ی
( )S1133,SS412,2408و ( )S1133,2408,3005نیز تولید شــده اند که عالوه بر
سویه های ایجادکننده ی ســندرم سوء جذب و تنوسینوویت ،حاوی سویه های مؤثر بر
تورم پیش معده و استخوان شکننده می باشند .چون ماکیان از یک روزگی به عفونت با
رئوویروس حساس هستند ،بنابراین ایمنی در برابر آن بایستی هرچه سریعتر ،ایجاد شود.
به خاطر این دوره ی زمانی حساس ،برنامه ی واکسیناسیون برای محافظت جوجه ها باید
سریع و پس از تفریخ آن ها طراحی شود .بهترین کار ،واکسیناسیون گله های مادر است
که سبب می شود جوجه هایی با میزان باالی ایمنی مادری ایجاد گردد و از انتقال عمودی
رئوویروس ها از راه تخمدان کاسته شود.

نکات کاربردی و مهم در واکسیناسیون علیه رئوویروس

علی رغم وجود ســویه هــای متفاوت
رئوویــروس هــا ،ایمنی متقاطــع قابل
مالحظه ای در بین آن ها دیده می شود و

-1

برای ساخت واکسن استفاده می شود.

با واکسیناسیون پرنده در برابر یک سویه،

-2

می توان آن را در مقابل ســایر سویه ها

دارند.

مقاوم نمود .با این وجود ،گاهی استفاده از

-3

دو یا چندین سویه می تواند ایمنی وسیع
الطیف تری را در پرنده به وجود آورد.
واکســن هــای زنــده ،اغلــب حاوی
ســویه ی  S1133به صــورت تخفیف
حدت یافته می باشــند .این ســویه ،به

از سویه های 412ss، 2408، 1733، olson wvu2937 ،3005 ،1133

واکسن های تک (مونوواالن) ،دوگانه (بای واالن) و سه گانه (تری واالن) وجود

برای داشــتن ایمنی مادری قوی ،استفاده از واکسن های زنده و کشته ،هر دو

ضروری است .هم چنین ،بایستی واکسیناسیون با واکسن کشته تکرار شود.
-4

سویه ی  1133بیشترین کاربرد را در ساخت واکسن دارد و در اکثر نقاط جهان

مؤثر بوده است.
-5

بعضــی از رئوویروس ها که از نظر خصوصیات پادگنی (آنتی ژنتیکی) متفاوت

هستند ،می توانند از ایمنی ناشی از واکسن عبور کنند.

عنــوان عامــل اصلی آرتریت ویروســی

-6

در طیور غیر از ماکیان ،واکسیناسیون علیه رئوویروس صورت نمی گیرد.

پرندگان محســوب می شــود .واکسن

-7

واکسن سویه ی  ،1133با واکسن مارک تداخل دارد.
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-8

حضور پادتن های مادری در جوجه های یک روزه ،مانع از ایجاد ایمنی توسط

یک واکسن زنده ی تخفیف حدت یافته رئوویروس نمی شود.
-9

تزریق داخل جنینی واکســن ایمینوکمپلکس در رئوویروس ممکن است ،ولی

بدون کمپلکس با آنتی بادی ،به دلیل ســرکوب ایمنی توســط ویــروس ،امکان ارائه ی
ویروس زنده به جنین وجود ندارد.
 -10واکسن هایی برای استفاده در یک روزگی توسط بعضی شرکت ها ساخته شده
است.
 -11مؤثرترین واکسن در برابر رئوویروس ،واکسن غیرفعال شده است ،به شرط آن
که قبل از استفاده با واکسن زنده پرایم شده باشد.
 -12عیار پادتن مادری در جوجه های حاصل از گله های مسن تر ،نسبت به مادران
جوان تر پایین تر است.
-13

در گله های مادر باالتر از  40هفته ،میزان انتقال آنتی بادی از مادر به جوجه

کاهش پیدا می کند ،برای جبران این موضوع گله های مادر ،بعد از  40هفتگی بایســتی
یک واکسن کشته ی دیگر دریافت نمایند.
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بیامریهایطیور

بیماری وبای مرغان
پاستورلوز پرندگان (وبای مرغان) بیماری باکتریایی مسری گونه های اهلی و وحشی پرندگان است .این بیماری به شکل حاد
و سپتی سمی به تلفات باالیی منجر می شود و نام سپتی سمی خونریزی دهنده ی پرندگان بیانگر این شکل از بیماری
است .شکل مزمن بیماری در بسیاری از موارد و بویژه در ماکیان مشاهده می شود .پاستورال مولتوسیدا عامل این بیماری ،یک
باکتری گرم منفی و غیر متحرک می باشد .بر مبنای شباهت ژنومی ،گونه پاستورال مولتوسیدا در سه تحت گونه ی مولتوسیدا،
سپتیکا و گالیسیدا متمایز می گردد .هر سه تحت گونه از موارد بیماری وبای مرغان جداسازی شده اند .هرچند ،رایج ترین
تحت گونه ی جداسازی شده از موارد بیماری در ماکیان ،بوقلمون و همچنین پرندگان شکاری و طوطی سانان ،پاستورال
مولتوسیدا مولتوسیدا می باشد .در موارد کمی از بیماری ،سویه هایی از تحت گونه پاستورال مولتوسیدا سپتیکا جداسازی شده
اند .پاستورال مولتوسیدا گالیسیدا ،با بیماری در پرندگان آبزی مرتبط است .دسته بندی مرسوم در مورد جدایه های گونه ی
27
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اند Heddleston .ارتباط خوب بین

دارد .البته ،نتایج تحقیقات اخیر نشان

نتایج آزمون  Gel precipitinو پاسخ

داده است که تعداد الگوهای لیپوپلی

ایمنی ماکیان و بوقلمون را پیشنهاد

ساکاریدی تعیین کننده ی سروتیپ های

کرد .اینگونه به نظر می رسد که در

سوماتیکی ،بسیار بیشتر از  16نوع بوده

اختصاصی گروه سرومی کپسولی شناسایی

مناطق جغرافیایی مختلف ،سرووارهای

و برخی از جدایه های بالینی پاستورال

می شود و تا به امروز پنج تیپ کپسولی (A,

خاصی غالب هستند .مشــــاهده ی

مولتوسیدا به طور همزمان به بیش از

 )B, D, E, Fشناسایی شده است .تعیین

عامل این بیماری ،یک باکتری گرم منفی
و غیر متحرک می باشد .بر مبنای شباهت
ژنومی ،گونه پاســتورال مولتوسیدا در سه
تحتگونهیمولتوسیدا،سپتیکاوگالیسیدا
متمایز می گردد.

یک سروتیپ تعلق دارند .از طرف دیگر،

پاستورال مولتوسیدا بر مبنای تعیین
سرومی پادگن های کپسولی و
سوماتیک صورت می گیرد .بر مبنای
آزمون هماگلوتیناسیـون ،پادگن های

سروتیپ بر مبنای پادگن سوماتیک به
وسیله ی آزمون آگلوتیناسیون درون
لوله و Gel diffusion precipitin

تعیین سروتیپ به روش Heddleston
بر مبنای ساختار لیپوپلی ساکارید ،تنها
 %35دقت دارد .روشن شدن این وضعیت،
ارزیابی ایمنی متقاطع ناشی از واکسن

صورت می گیرد .هرچند ،نتایج این
دو روش قابل تطابق با یکدیگر نیست.

تنوع های فنوتیپی و ژنوتیپی درون یک

ها و همچنین تمایز سویه ها را دشوار

تا به امروز 16 ،سروتیپ سوماتیکی

سرووار خاص ،بارها مشاهده شده است

می سازد .هرچند ،نتایج تحقیقات اخیر

شناسایی شده است که همگی آنها

که بر محدودیت های تعیین سروتیپ به

همچنان بر وجود ارتباط مستقیم میان

از گونه های پرندگان جداسازی شده

عنوان روشی برای تمایز سویه ها داللت

سروتیپ سوماتیکی و حفاظت ناشی از
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ایمنی فعال واکسن های غیرفعال داللت دارد .به نحوی که ایمنی

محفاظت علیه سویه های همسان (هومولوگ) را داشته و علی رغم

ناشی از واکسن های غیرفعال ،تنها در برابر چالش با سویه هایی

واکسیناسیون در مناطق اندمیک ،رخداد بیماری همچنان ادامه دارد.

که ساختار لیپوپلی ساکاریدی مشابه یا بسیار نزدیکی با سویه
ی واکسن داشته باشند ،محفاظت ایجاد می کند ،ولی ایمنی
محفاظت کننده ناشی از واکسن های زنده ،غیرمرتبط با ساختار

اخیراً ،موارد بیماری از دیگر سروتیپ ها در ایران گزارش شده است
و تالش برای طراحی واکسن تری واالن (سروتیپ  )1،3،4ادامه دارد.

سوماتیکی آن است .البته ،افزایش تنوع سروتیپ های سوماتیکی

تلفات بیماری پاستورلوز در ماکیان معموالً در گله های مولد در

شناسایی شده بر اساس روش های آزمایشگاهی نوین از یک

حال تخمگذاری مشاهده می شود .این امر ،به دلیل حساسیت سنی

طرف و افزایش موارد شکست برنامه های واکسیناسیون علیه

بیشتر نسبت به جوجه های جوان است .باور عمومی بر این است که

پاستورلوز پرندگان از طرف دیگر ،تردید در مورد اثربخشی واکسن

ماکیان زیر سن  16هفته به بیماری مقاوم اند .هرچند ،رخدادهایی

های غیرفعال در کنترل بیماری وبای مرغان را افزایش داده است

از گذشته تاکنون در مورد ابتالء ماکیان جوان تر گزارش شده است.

و به تبع آن ،نقش و اهمیت واکسن های زنده پررنگ تر گردیده

اخیراً ،رخداد بیماری در شش گله ی  46 – 10روزه گوشتی بر

است.

اثر آلودگی با سروتیپ های 1 ،3و3 ،3و 4بوده است .این امر ،بویژه

وضعیت بیماری در ایران

در مناطق با بیماری اندمیک ،بار آلودگی باال یا گله های چند سنی

از نخستین موارد تأئید بیماری وبای مرغان در اوایل دهه 50
خورشیدی تا به امروز ،موارد رخداد بیماری بویژه در بخش های
شمالی کشور ،به حدی بوده است ،که بیماری در این مناطق اندمیک
قلمداد می شود.
واکسن کشته با ادجوانت هیدروکسید آلومینیوم از سروتیپ ،A1
توسط موسسه رازی تولید شده و به منظور القاء ایمنی علیه وبای
مرغان مورد استفاده قرار می گیرد .این واکسن ،توانایی ایجاد
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اهمیت بیشتری می یابد .از طرف دیگر ،چالش تجربی جوجه های
گوشتی  5هفته با  2سویه (سروتیپ  ،3و سویه 1و )3منجر به افزایش
تلفات و بروز لنگش شد .هرچند ،در ماکیان جوان بیماری معموالً
ناشی از سروتیپ  1است و اغلب همراه با بیماری های دیگر اتفاق می
افتد .در عفونت های طبیعی ماکیان ،تلفات معموالً بین  %20-0است
ولی تلفات باالتر نیز گزارش شده است .کاهش تخمگذاری و عفونت
های موضعی پایدار اغلب دیده می شود .تنش های محیطی مانند

عدم دسترسی به دان و آب یا تغییرات ناگهانی جیره و نوسانات دمایی
نیز ،در حساسیت ماکیان به بیماری مؤثر هستند.

واکسیناسیون
نخســتین تالش ها برای ساخت واکســن پیشگیری کننده از

پیشگیری

بیماری وبای مرغان ،به تحقیقات پاستور بازمی گردد .از آن زمان

بــا توجه به فقدان مســیر انتقال عمودی در انتشــار بیماری

تاکنون و در نتیجه ی تالش های محققین  ،واکسن های تجاری

پاســتورلوز ،بنابراین ،بهترین راه پیشگیری از این بیماری رعایت

غیرفعال و زنده در دسترس قرار گرفته اند .در ابتدا ،واکسن های

بهداشت به منظور جلوگیری از مواجهه گله با عامل بیماریزا است.

کشــته یا غیرفعال تنها حاوی ســویه ی مرتبط با یک سروتیپ،

مهمتریــن منبع بیماری ،پرندگان بیمار یا پرندگان بهبودیافته از

بویژه ســروتیپ  1بودند ولی با مشــاهده ی مــواردی از رخداد

بیماری هســتند که تا هفته ها حامل باکتری بیماریزا باقی می

بیماری در گله های واکســینه شــده و جداسازی دیگر سروتیپ

ماننــد .بنابراین ،گله های طیور بایســتی به صورت تک ســنی

ها ،بویژه سروتیپ  3از آنها ،ساخت واکسن های دی واالن و پلی

پــرورش یابند و از انتقال آلودگی از مســیر مواجهه با دیگر گونه

واالن مورد توجه قرار گرفت .باکترین ها (واکسن های غیرفعال)

هــای طیور و پرندگان و همچنین حیوانات مزرعه ای ،بایســتی

معمــوالً حاوی ســلول کامل باکتری از ســروتیپ های  1،3و 4

ممانعت به عمل آید.

هســتند که در ادجوانت روغنی امولیسیفیه شده اند .با توجه به
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فقدان برانگیختگی ایمنی متقاطع بین سروتیپ ها متعاقب تجویز

های زنده ی تجاری از ســویه ی دانشــگاه کلمسون ( )CUو یا

واکسن های کشته (غیرفعال) ،بنابراین ،واکسن های اتوژن حاوی

موتانت های حســاس به حرارت مختلف آن هستند .این واکسن

ســلول کامل از ســویه های بومی منطقه تولید گردید .ادجوانت

ها ،حفاظت وسیعی در برابر سروتیپ-های مختلف عامل بیماری

آب در روغن و هیدوکسید آلومینیوم در واکسن های اتوژن قابل

القاء می کنند ،ولی تحت شرایط مزرعه و حضور عوامل استرس زا،

استفاده هســتند .واکســن های اتوژن با ادجوانت هیدروکسید

عوارض نامناسبی در گله به جا می گذارند که شامل کاهش وزن

آلومینیوم برای واکسیناســیون بوقلمون و ماکیان مولد ،در زمان

گیری ،التهاب مفاصل و حتی ابتالء به بیماری بالینی وبای مرغان

تولید مناســب هســتند و از طرف دیگر ،استفاده از ادجوانت آب

است .بنابراین ،تالش ها در مسیر بهبود واکسن های وبای مرغان

در روغن در کنار ســلول کامل باکتری به پاســخ بافتی شدیدی

یا تولید واکســنی با توانایی القاء ایمنی ناهمســان (هترولوگ) و

در پرنده منجر شــده و تخمگذاری را به شدت کاهش می دهد،

مناسب ب ِویژه از مسیر انتخاب موتانت مناسب همچنان ادامه دارد.

در حالیکه،استفاده از ادجوانت هیدروکسید آلومینیوم تأثیر منفی
کمتــری بر تخمگذاری دارد .البته ،واکســن های غیرفعال تهیه
شــده با ادجوانت هیدروکسید آلومینیوم ،نسبت به آب در روغن،
پاسخ ایمنی کوتاه تری ایجاد می کنند .بنابراین ،در صورت تجویز
واکسن هیدروکسید آلومینیوم در گله های مولد و تخمگذار و به
منظور القاء ایمنی طوالنی مــدت در کل دوره ی تولید ،نیازمند
تکرار واکسیناسیون هستیم.
ایمنــی هومورال برای حفاظت میزبــان در برابر بیماری وبای
مرغان کفایت می کند .واکســن های غیرفعــال (باکترین) تنها
حفاظت همســان (همولوگ) ایجاد نموده و ایمنی متقاطع کمی
مــی دهند .بنابراین ،بویژه در کشــورهای دارای مناطق اندمیک
بیماری ،مانند ایاالت متحده ،واکســن های زنده تولید شــدند.

ســه واکســن زنده عمدتا در ایاالت متحده موجود اســت که
عبارتند از

واکســن های زنده ،ارزان تر ســاخته و تجویز می شوند و مزیت

سویه ی  :CUسویه کم حدت

اصلی آنها ،برانگیختگی ایمنی وســیع و متقاطع علیه ســروتیپ

 :PM-1موتانت  CUبا حدت حد واسط  CUو M-9

های مختلف پاســتورال مولتوسیدا اســت .معمول ترین واکسن

 :M-9موتانت  CUو با حدت بسیار کم
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واکسن ســویه ی  CUبه روش آشامیدنی در ماکیان کمتر از

سروتیپ واکسن ایجاد می شود و درعین حال ،توان حفظ ایمنی

بوقلمون مؤثر است .این واکسن در ماکیان ،بیشتر به روش تلقیح

تا پایان دوره تخمگذاری را ندارد .استفاده از واکسن زنده در پرده

در کشاله ی بال و تزریق زیرجلدی موثر واقع می شود (.)29

بالی در ســن  12-10هفته و ســپس یک نوبت واکسن زنده ی

واکسن های زنده تجاری در بوقلمون به صورت آشامیدنی و در
ماکیان به روش غیر خوراکی مورد استفاده قرار می گیرند.

دیگر یا باکترین در  20-18هفتگی نیز پیشــنهاد می گردد .در
این صورت ،به دلیل استفاده از واکسن زنده ،حفاظت علیه دیگر

برای طراحی برنامه ی واکسیناسیون علیه پاستورلوز ،بایستی

ســروتیپ ها نیز ایجاد شده ولی ممکن است به پاستورلوز مزمن

مواردی از جمله شیوع بیماری در منطقه ،سروتیپ های غالب و

منتهی گردد .اســتفاده از باکترین در  12-10هفتگی و زنده در

ارزش اقتصــادی گله (مادر ،اجــداد و )..مد نظر قرار گیرد .برنامه

 20-18هفتگی ،درست پیش از انتفال به سالن تخمگذاری ،ایجاد

های متعددی برای مادر گوشتی پیشنهاد شده است که با استفاده

حفاظت متقاطع و هترولوگ کرده و القاء پاستورلوز مزمن ناشی از
واکسن زنده را به حداقل می رساند.

شکست واکسیناسیون
تحت شــرایط فیلدی تلفات ناشی از پاســتورلوز در گله های
واکسینه نیز اتفاق می افتد .شکست واکسیناسیون پاستورلوز می
تواند ناشی از موارد زیر باشد :
مشکل در تهیه یا تجویز واکسن
ضعف ایمنی میزبان
کاهش شدید کارآیی واکسن ناشی از تنش اجتماعی و
عفونت آبله در زمان واکسیناسیون
از واکسن زنده ،باکترین یا هر دو طراحی شده اند.

دریافت آفالتوکسین در دان در گله ی بوقلمون واکسینه شده

یکی از برنامه های واکسیناسیون متداول در گله های ماکیان،

موجب شکست ایمنی می شود .همچنین ،وقوع پاستورلوز در گله

تجویز دو نوبت واکسن غیرفعال است ،به نحوی که دز نخست در

ی بوقلمون واکسینه شده توسط سویه هایی با سرولوژی متفاوت

 10-8هفتگی و تکرار آن در  20-18هفتگی تزریق می گردد .در

از سویه ی واکسن مشاهده شده است.

صورت تجویز واکســن باکترین در هر دو نوبت ،ایمنی تنها علیه
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واکسن ها
نخستین نسل واکسن ها علیه بیماری
وبای مرغان ،واکسن های با حضور سلول
کامــل باکتری هســتند که بــه صورت
غیرفعال ،کشــته و یا زنــده ی تخفیف
حدت داده شــده ،منجر به القاء پاســخ
ایمنی می شوند.

واکســن هــای غیرفعال
(باکترین):
این واکســن ها ،از باکتری کشته شده
توسط حرارت ،خشــکی ،فرمالین و فنل
ســاخته می شوند .نخســتین تحقیقات
33
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منجر به القاء حفاظت در ماکیان توســط

واکسینه شــده و ایجاد التهاب در موضع

این واکسن ها ،به بیش از  50سال پیش

تزریق ،مهم ترین نقاط ضعف باکترین ها

باز می گردد .مشــاهده شــده است که

به شمار می روند.

باکترین های با ادجوانــت آب در روغن

سطح ایمنی متعاقب واکسیناسیون با

تولیــد شــده از باکتری غیرفعال شــده

ادجوانت روغنی ،ارتباطی با فرموالسیون

بوسیله فرمالین ،با القاء پادتن سیستمیک

ادجوانت نــدارد ،لیکن ،دفعــات تجویز

در بدن در برابر ســویه های همســان

واکسن بر آن تاثیرگذار است.

(همولوگ) ایجاد محفاظت می کنند.
واکسیناسیون با باکترین ،معایب خود

واکسن های زنده ی تخفیف
حدت یافته

را دارد .عــدم القاء ایمنــی متقاطع بین

ســویه بدون حدت دانشگاه کلمسون

ســروتیپ ها ،ایمنی ناکارآمــد و کوتاه

( )CUپاستورال مولتوسایدا ،برای ساخت

مدت ،موارد شکســت ایمنی در پرندگان

واکســن هــای زنــده ی تخفیف حدت

یافته مورد اســتفاده قرار گرفته اســت.

ی تخفیف حدت یافته نسبت به واکسن

بنابراین ،اگرچه مصرف واکســن های

واکسیناســیون بوقلمون و ماکیان با این

های غیرفعــال ،القاء ایمنی متقاطع بین

زنده ی پاســتورلوز برای پرندگان کام ً
ال

واکسن ها منجر به ایمنی قوی و کارآمدی

سروتیپ ها و همچنین برانگیختن پاسخ

امن نیســتند ،ولی از طرفی با استفاده از

مــی گــردد .در اواخر دهــه ی 1970

ایمنی ســلولی اســت .هرچند ،استفاده

این واکسن ها ،در کنار ایمنی هومورال،

میالدی مشــخص شد که واکسیناسیون

از واکســن های زنده مــی تواند به بروز

ایمنی ســلولی نیز القاء می گردد .امکان

بوقلمون ها به روش آشامیدنی با واکسن

بیماری سیستمیک منجر گردد.

تجویز آشــامیدنی برای این واکســن ها

زنده  ،CUپاسخ ایمنی هومورال و وابسته
به سلول در مجاری تنفسی علیه بیماری
وبای مرغان به مدت چهار تا شش هفته
القاء مــی کند و عوارض جانبی ندارد .در
ماکیان ،میزان زنده مانی متعاقب مصرف
این واکســن بین  95تا  %97.8بود .در
واکسیناســیون با واکســن زنده ،دفعات
تجویز واکســن ،همچنین گونه ،سویه و

وجود دارد .ایمنی القاء شده توسط واکسن
اگرچــه ،هر نوع از واکســن مزایای
مربوط به خود را دارد ،لیکن ،واکسنی
را می توان مطلوب به حساب آورد که
ایمنی طوالنــی مدت متقاطع در برابر
دیگر سروتیپ ها القاء کند .پاسخ ایمنی
هومورال و وابســته به سلول مناسبی
داشــته باشــد .تجویز آن ،عملکرد
درمانی داشته و مانع از شوک سپتیک
ناشــی از باکتری شود .ایجاد واکنش
مضر متعاقب تجویز در میزبان نکرده
و اســتفاده ی از آن آسان باشد .تهیه
و نگهداری آن مشــکل نبوده و کامال
مطمئن و در عین حال ،ارزان باشد.

هــای زنده ،دوام طوالنی دارد و تولید آن
ها سهل و ارزان است .با توجه به مزایای
فوق تالش در تولید واکسن های زنده ی
جدیدتر با معایب کمتر ادامه دارد.
تنها واکسن تولید داخل کشور واکسن
کشته و سویه ای از سروتیپ  A1است.
سویه ی مورد اســتفاده در این واکسن،

سن پرنده بر کارآمدی واکسن تأثیرگذار

حــدت باالیی برای ماکیان داشــته و از

است .بزرگترین مزیت واکسن های زنده

مــورد بیمــاری در گروهــی از پرندگان
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خانگی اردک ،بوقلمون ،غاز و ماکیان در آســتارا که تلفات %70

تجربی برای ماکیان  16هفته بیماریزا نبوده ،هر چند برای ماکیان

را نشــان داده بودند ،جداسازی شده اســت .سپس ،از این سویه

 45هفته بیماریزا بود .در حالیکه ،سویه ی  X-73که سروتیپ 1

واکسن غیرفعالی ساخته شد که کارآیی خوبی داشته و تا به امروز

است حتی برای ماکیان  16هفته نیز بیماریزا بود.

اســتفاده می شود .در سال های اخیر ،سروتیپ های  4 ،3و 3و4

واکسن کشته حاوی هر یک از این سروتیپ ها تنها در چالش

از ســروگروپ نیز به عنوان مسبب بیماری وبای مرغان در ایران

با سویه ی همســان (همولوگ) خود ایجاد حفاظت می کند ،در

جداسازی شده اند.

حالیکه واکسن دو گانه ی حاوی هر دو سویه ،ایمنی متقاطع نیز

سویه ی  X-73از ســروتیپ  1پاستورال مولتوسیدا از رخداد
بیماری فوق حاد در گله ی مرغ مادر ،جداســازی شــده است و
سویه ی متداول در واکسن های غیرفعال وبای مرغان است.

ایجاد خواهد کرد.
بعد از پررنگ شدن فقدان ایمنی متقاطع در بین سروتیپ های
مسبب بیماری وبای مرغان و سویه ی واکسن غیرفعال کالسیک

سویه ی  P-1059از بوقلمون  16هفته تلف شده بر اثر شکل

این بیماری در اوایل دهه  70میالدی ،تالش هایی برای طراحی

حاد وبای مرغان جداســازی شده اســت .گله ی فوق با ظرفیت

واکســن های اتوژن افزایش یافت .در انتهای دهه ی  79میالدی

 8000قطعه در  8هفتگی با واکســن کشته ی سویه ی X-73

ســاخت واکســن زنده مورد توجه محققین قرار گرفت تا از این

واکســینه شده بود .سویه ی  P-1059از سروتیپ  ،3در عفونت

مسیر حفاظت متقاطع در گله ها ایجاد شود.
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سویه ی  p-1662یا همان  1224-6سویه ای با منشاء بوقلمون
ولی متعلق به سروتیپ  4است که برای ایجاد ایمنی علیه ویروس-

کیسه های هوایی ،جمجمه ،مفاصل
 .4فقدان حدت در صورت تجویز چند برابر دز پیشنهادی

های این ســروتیپ به عنوان واکسن غیرفعال و معموال در واکسن شرکت سازنده
های چهار یا پنج گانه (تترا یا پنتاواالنی) استفاده می شود.
واکسن زنده

ســپس موتانت  M-9به عنوان واکسن ساخته شد .این موتانت،
حدت کمتری از  CUداشت ،ولی از طرف دیگر در بوقلمون سطح

یکی از نخستین واکسن های زنده ی بدون حدت برای پاستورلوز کافــی از حفاظت ایجــاد نمی کرد .بنابراین ،تالش برای ســاخت
در بوقلمون ،ســویه ی  CUبود که علی رغم ایمنی مؤثر ،قادر به واکسن حد واسط که بعدها  PMنام گرفت ،آغاز شد.
ایجاد بیماری نیز بود.
ویژگی هایی که سویه  CUرا مناسب واکسن می کند عبارتند از:

ســویه ی واکسن  CUاز سروتیپ 3و 4است بدین معنی که در
زمان تعیین ســروتیپ ،این ســویه ی بیماریزا خصوصیت پادگنی

 .1ایجاد ایمنی و حفاظت متقاطع علیه چالش با سویه های بیش از یک سروتیپ را نشان می دهد.
بیماریزای سروتیپ های مختلف

متعاقب شروع استفاده از واکســن زنده ی  ،CUموارد گزارش

 .2عدم باقی ماندن باکتری زنــده در محوطه ی دهانی جداســازی سویه های ســروتیپ  3و  4نیز افزایش یافت ،هرچند
بوقلمون های واکسینه شده از طریق آشامیدنی

تعیین خصوصیات بیوشــیمیایی و فنوتیپــی جدایه های بیماریزا

 .3عدم لوکالیزه شدن باکتری واکسن در اندام هایی مانند بیانگر تفاوت آنها از سویه ی واکسن بود.
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Vaccines against Ornithobacterium rhinotracheale: A Review
Carlos D Gornatti Churria1*, Germán B Vigo2, Mariana A Machuca3, Victorio F Nievas2,
Walter D Nievas2, Miguel V
Píscopo1, Miguel A Herrero Loyola1 and Miguel A Petruccelli1
J Vet Sci Med Diagn 2013, 2:4
Journal of Veterinary Science & Medical Diagnosis

مروری بر واکسن های اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال
مقدمه :اهداف واکسیناسیون در طیور
در پرورش تجاری طیور ،واکسیناسیون نقش مهمی در مدیریت بهداشتی گله ها ایفاء می کند ( .)1،2واکسیناسیون در پرورش طیور
به منظور پیشگیری یا کاهش مشکالت ناشی از عفونت با سویه های بیماریزای فیلد تجویز می گردد ( .)3از دالیل اصلی تجویز واکسن
ها در طیور می توان به القاء سطوح باالیی از ایمنی برای حفاظت پرندگان در برابر چالش با بیماری ها ( ،)3کاهش زیان ناشی از شیوع،
تلفات و پیشگیری از کاهش تخمگذاری و حفظ کیفیت پوسته اشاره کرد ( .)2دلیل دیگر برای استفاده از واکسن ها در گله های طیور
هایپرایمیون کردن پرندگان مولد برای به حداکثر رساندن سطح پادتن های مادری قابل انتقال به نتاج است (.)3
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عفونت اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال در طیور ،مقدمه ای
بر باکتری شناسی و آسیب شناسی

پرگنه های باکتری به صورت ســوزنی و با قطر کمتر از  1میلی
متر مشــاهده می شــود .بعد از  48ساعت پرگنه ها به قطر 2-1

نخستین گزارش از تعیین خصوصیات باکتری اورنیتوباکتریوم

میلی متر رسیده و خاکستری تا سفید مایل به خاکستری ،مدور

رینوتراکئال توسط چارلتون و همکاران ارائه شد ( .)4این باکتری،

و محدب هســتند .به دلیل مقاومت  %90از جدایه های فیلد به

گرم منفی ،غیرمتحرک ،میله ای و فاقد توانایی تولید اسپور است و

جنتامایسین و پلی میکسین بنابراین به منظور اختصاصی کردن

در فوق خانواده باکتری های  rRNAقرار می-گیرد ( .)5متعاقب

محیط کشت ،به ازای هر میلی لیتر از آن  5میکرولیتر از هر یک

کشت در محیط های جامد ،باکتری به صورت باسیل های کوتاه

از دو آنتی بیوتیک افزوده می شــود ( .)5برای جداسازی باکتری

به عرض  0.9-0.2میکرومتــر و طول  5 – 0.6میکرومتر ()6،7

از نمونه های آلوده ،افزودن  10میکروگرم جنتامایســین به ازای

و در برخــی موارد به صورت رشــته ای یا چماقی مشــاهده می

هر سی ســی محیط کشت آگار خوندار پیشنهاد شده است (.)6

شــود ( .)7هیچ ســاختاری از جمله پیلی ،فیمبریه ،پالسمید یا

در صورت تمایل به از دســت ندادن جدایه های حساس به آنتی

ویژگی هایی مانند سموم اختصاصی را عرضه نمی کند ( .)6برای

بیوتیک (حدود  %10جدایه ها) از محیط های کشت آگار خوندار

جداسازی و رشد ایده آل باکتری به محیط کشت آگار با %10-5

فاقد آنتی بیوتیک استفاده می شود ( .)7در ابتدا اورنیتوباکتریوم

خون گوسفند نیاز اســت .بهترین شرایط رشد باکتری در دمای

رینوتراکئال به عنوان باکتری فاقد ویژگی همولیز شناســایی شد

 37درجه ســانتیگراد و حضور  %10 – 7.5دی اکسید کربن در

(6و )7ولی اخیراً ،جدایه هایی از مزارع آمریکای شمالی و آرژانتین

گرمخانه می باشــد ( )7و تحت این شرایط و پس از  24ساعت

بدست آمده که بعد از دو روز انکوباسیون در دمای محیط ،واکنش
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بتا-همولیز غیرمعمولی از خود نشان می داد (.)8

شود .عفونت بویژه در مزارع چند سنی یا مناطقی با تراکم باالی

عفونت اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال یا اورنیتوباکتریوز ،عمدتاً در

پرورش طیور اندمیک شــده و متعاقــب ورود گله جدید ایجاد

طیور تجاری از جمله بوقلمون ،ماکیان گوشــتی ،گله های مادر

درگیری می کند ( .)9بیشتر جدایه های باکتری در سطح جهانی

گوشــتی و تخمگذار و در مواردی از دیگر گونــه های پرندگان

در برابر آنتی بیوتیک های معمول در صنعت طیور مقاوم شــده

(مانند قرقاول ،بلدرچین ،کبک خاکستری ،کبک چوکار ،کبک پا

اند ،بنابراین ،شــاید بهترین سیاست برای کنترل یا پیشگیری از

قرمز ،مرغ شاخدار ،شترمرغ ،زاغ ،کبوتر ،عقاب ،اردک ،غاز و مرغ

عفونت اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال تجویز واکســن باشد (.)10

دریایی) جداسازی شده است .رایج ترین یافته ی کالبدگشایی در

زیان ناشــی از عفونت با این باکتری در صنعت طیور کشورهای

ماکیان گوشــتی عبارت است از التهاب نای ،پنومونی یک طرفه

توسعه یافته ای مثل ایاالت متحده علی رغم فراهم بودن واکسن

و دو طرفه ،التهاب جنب ،التهاب کیســه هوایی شکمی همراه با

های اتوژن به میلیون ها دالر در ســال می رســد ( .)8به منظور

اگسودای کف آلود و سفید ماستی شکل .یافته های کالبدگشایی

کنترل عفونت های طبیعی و تجربی اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال

غیرمعمول در ماکیان گوشــتی  28روزه به صورت ادم زیرجلدی

تا به امروز واکســن های غیرفعــال ،زنده ،تحت واحد و نوترکیب

در جمجمه همراه با التهاب استخوانی شدید و التهاب مغزی بدون

متعددی طراحی و ساخته شده اند (.)8

درگیری مجاری تنفســی گزارش شده-اســت ( .)8در بوقلمون

واکسن های غیرفعال باکتریایی (باکترین)

تغییــر قوام ریه ها به صورت یک طرفه یا دوطرفه بر اثر جراحات

واکســن هــای باکترین متعــددی بــرای کنتــرل عفونت

مرتبط با التهاب ریه یا همراه با التهاب برونش ،اگسودای فیبرینی

اورنیتوباکتریوز در گله های تجاری طیور طراحی و ساخته شده

در جنب ،التهاب حفیف یا شــدید نــای ،التهاب فیبرینی چرکی

است ( .)17 ،11هرچند تجویز واکسن های باکترین در گله های

کیسه های هوایی سینه ای و یا شکمی ،التهاب پرده قلبی ،التهاب

تجاری گوشــتی به نظر غیرکاربردی می آید ( ،)11ولی واکسن

صفاق توصیف شــده است ( .)8در برخی از موارد اورنیتوباکتریوز

هــای تزریقی و غیرفعال تحت شــرایط تجربــی و میدانی برای

در بوقلمون تورم کبد و طحال ،دژنراسیون عضالت قلب و عفونت

پیشگیری از بیماری در گله های ماکیان و بوقلمون استفاده می

مهره ها و مفاصل مشاهده شده است (.)8

شود (.)6
فــان امپــل و فــان دن بوش آزمایشــات تجربــی در مورد

واکسیناسیون علیه اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال

واکسیناســیون ماکیان گوشتی و مادر گوشــتی با واکسن های

اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال می توانــد از مزرعه ای به مزرعه

باکترین اجراء کردند ( .)11به منظور بررســی حفاظت و ایمنی

دیگر و از سالنی به سالن دیگر چرخش یافته و مجددا ً جداسازی

شناسی ناشی از واکسن ها ،آزمون هایی بر مبنای تجویز واکسن
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های باکترین با ســه ادجوانت مختلف (روغن معدنی ،روغن ذرت

و به ساخت واکســن باکترین علیه اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال

و ســاپونین) و همچنین واکســن های زنده طراحی و اجراء شد.

موفق شــدند ( .)12نتایج تحقیقات صورت گرفته نشــان داد که

در این مطالعات متعاقب تجویز واکســن ،چالش صورت گرفت و

واکسیناســیون گله های مادر گوشتی می تواند به القاء ایمنی و

معیارهای عفونت و پاســخ سرومی مطالعه شدند ( .)11بر اساس

حفاظــت نتاج در برابر چالش های تجربی با باکتری تا ســن 30

نتایج مطالعات فوق مشخص شد که تنها واکسن های باکترین با

روزگی موجب شــود .همچنین تجویز واکسن فوق در بوقلمون-

ادجوانت روغن معدنی و حتی در حضور ســطوح باالیی از پادتن

های حساس نه تنها به حفاظت در برابر آسیب های چالش منجر

مادری توانایی القاء حفاظت مناسب در جوجه های یکروزه ماکیان

شد بلکه از یک هفته تا  8هفته پس از واکسیناسیون پاسخ سرومی

گوشتی را داشــتند .هرچند به دلیل واکنش های بافتی متعاقب

قابل مشــاهده بود .بنابراین ،اینگونه نتیجه گیری شد که واکسن

تجویز واکسن ،تأثیرات نامناسب بر عملکرد رشد گله مشاهده شد

باکترین تولید شده در جوجه های بوقلمون نیز قابل مصرف بوده

(.)11

و سطوح پادتنی برانگیخته شده برای مقاومت علیه چالش کفایت

اسپرنگر و همکاران در ایاالت متحده مطالعاتی را ترتیب داده

می کند (.)12
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کوورتــز و همــکاران ،تأثیرات واکسیناســیون گله های مادر

واکسینه بیش از  9هفته باقی ماند و در قیاس با گله ی واکسینه

بوسیله واکسن تجاری باکترین شرکت اینتروت هلند (Nobilis

نشده در طول دوره ،تولید سطوح بسیار باالتری را نشان می داد.

 ).R ORT Inacبر عملکرد نتاج آنها را مورد بررسی قرار دادند.

اثربخشی واکسیناســیون گله مادر با واکسن غیرفعال فوق برای

در قیاس با نتاج گله های مادر گوشــتی واکســینه نشده ،تلفات

نتاج مشاهده شد ،هرچند در قیاس با تجویز اکسی تتراسایکلین

کمتر و عملکرد پرورشــی بســیار بهتری در گله های گوشــتی
تولیدی از مادران واکســینه شده مشاهده شــد .دو نوبت تزریق
زیرجلدی واکســن فوق در ناحیــه گردن در هشــت گله مادر
گوشــتی مختلف هیچگونه واکنش موضعی یا عمومی را نشــان
نداد .همچنین ،ســطوح باالیی از پادتــن در کل دوره تولید گله
های واکســینه مشاهده شــد که بیانگر توان مناسب واکسن بود
( .)13همچنیــن ،بین میانگین عیار پادتن گله مادر و عیار پادتن
نتاج در یکروزگی ،ارتباط مستقیم مشاهده شد (.)13امکان تأثیر
سطوح باالی پادتن مادری بر کاهش چرخش باکتری در گله های
گوشــتی و درنتیجه ،کاهش میزان حذف کشتارگاهی الشه ها،
توسط کوورتز و همکاران پیشنهاد شد.
بیس شــاپ و همکاران ،کارآمدی واکســن باکترین تجاری
شرکت اینتروت آفریقای جنوبی ( ).Nobilis R ORT Inacدر
گله های مادر گوشتی و امنیت استفاده از آن در گله های ماکیان
گوشتی را در شرایط فارم های تجاری تأیید کردند ( .)14علی رغم
عدم مشــاهده عوارض بالینی در گله مادر گوشتی واکسینه ،ولی
در مالمســه واکنش بافتی گزارش شد .شش نوبت تجویز واکسن

در دان گله ی نتاج ،عملکرد کمتری داشت (.)14

باکترین در گله های مادر گوشــتی پاسخ موضعی و گذرا ناشی از

بررســی تأثیر واکســن های غیرفعال مختلف بر برانگیختگی

ادجوانت واکسن ایجاد کرد و هیچگونه عارضه ی عمومی مشاهده

پاسخ ایمنی و همچنین تغییرات آسیب شناسی متعاقب چالش با

نشــد .سطوح باالی پادتن اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال در گله ی

باکتری اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال ،در ماکیان تخمگذار صورت
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گرفت ( .)15برای ســاخت واکسن ها ،باکتری بوسیله فرمالین یا

عملکرد واکسن ها بر مبنای روش غیرفعال سازی باکتری مشاهده

تیومرسال غیرفعال شده و سپس از سه ادجوانت مختلف (روغن

نشــد .با توجه به دستیابی ســطوح باال و با دوام پادتن متعاقب

معدنی ،زاج پتاســیم و هیدروکســید آلومینیوم) در ساخت آنها

نوبت دوم تجویز واکســن بــا ادجوانت روغن معدنــی ،دو نوبت

کمک گرفته شد .دو نوبت تجویز زیرجلدی واکسن ها در ناحیه

واکسیناســیون گله های تخمگــذار در  8و  12هفتگی به عنوان

گردن مرغان تخمگذار ،هیچگونه واکنش بافتی موضعی یا عمومی

روشی مؤثر در حفاظت علیه جراحات کالبدگشایی اورنیتوباکتریوز

ایجــاد نکرد که بر بی خطر بودن آنها داللت دارد .پاســخ ایمنی

(التهاب کیسه های هوایی و پنومونی) پیشنهاد شد.

ســرومی زودهنگام تنها در واکسن باکترین حاوی روغن معدنی

ارگانیش و همکاران در ترکیه به ساخت واکسن باکترین دوگانه

و هفت روز بعد از واکسیناســیون مشاهده شد در حالیکه پاسخ

اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال موفق شدند ( .)16این واکسن ،حاوی

سرومی متعاقب نوبت اول تجویز دیگر واکسن ها دو تا سه هفته

ســروتیپ های  Aو  Bباکتری همراه بــا ادجوانت های مختلف

بعد مشاهده می شد .همچنین ،در حضور ادجوانت روغنی سطوح

بود .مطالعه تجربی واکسن در بوقلمون بیانگر دستیابی به سطوح

پادتنی باالتر و با دوام طوالنی تر مشــاهده شد ( .)15تفاوتی در

باالیی از پادتن بود و در آزمون فارمی سطوح پادتن متعاقب یک
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یا دو نبوت تجویز واکســن مشابه بود .تجویز واکسن در بوقلمون

واکسن های زنده

ها به بهبودی وزن گیری ،ضریب تبدیل دان ،مصرف دان و شیوع

عالوه بر تحقیقات صورت گرفته توســط فان امپل و فان دن

و تلفات پائین تر در قیاس با گروه واکســینه نشــده منجر شد.

بوش در مورد واکسن های غیرفعال اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال،

همچنین ،حضور جین ســینگ همراه با روغن معدنی به عنوان

امکان اســتفاده از واکســن های زنده در گله های گوشتی مورد

ادجوانت باالترین ســطوح پادتنی را ایجاد کرد و در نتیجه جین

بررســی قرار گرفت ( .)11تجویز واکسن زنده در یک روزگی نه

سینگ به عنوان عامل طبیعی در افزایش فعالیت سیستم ایمنی

تنها موجب بیماری بالینی نشــد ،بلکه حفاظت و پاســخ ایمنی

پیشنهاد شــد .نتایج مطاله فوق بیانگر مطلوبیت دو نوبت تجویز

مطلوبی ایجاد کرد ( .)11همچنین بین اثربخشی واکسن زنده و

واکســن باکترین با فاصله سه هفته در بوقلمون ها بود .علی رغم

سن میزبان در زمان دریافت وکسن ارتباط مستقیم وجود داشت.

مشاهده واکنش بافتی در موضع تزریق در گردن ،هیچگونه تغییر

در نهایت ،محققین فوق تجویز واکسن غیرفعال باکترین در گله

رفتاری در گروه واکســینه شده مشاهده نشــد و حفاظت علیه

مادر همراه با واکســن زنده در  3-2هفتگی را روشی کاربردی در

چالش در آزمون تجربی و فارمی مناسب بود (.)16

کنترل عفونت اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال در جوجه های گوشتی

دی هردت و همکاران ،عملکرد نتاج گله های مادر گوشــتی

پیشنهاد کردند .نتایج بررسی اسپرنگر و همکاران بر روی تجویز

دریافت کننده واکسن غیر فعال شرکت  MSDهلند (Nobilis

واکسن زنده در  7هفتگی بیانگر کاهش تغییرات آسیب شناسی

 ).R OR inacرا از نظر وزن گیری روزانه ،ضریب تبدیل ،تلفات

متعاقب چالــش در  14یا  21هفتگی بود .همچنین ،میزان بروز

هفته نخست ،زنده مانی گله ،حذف کشتارگاهی و شاخص تولید

موارد التهاب کیسه های هوایی و پنومونی در جوجه بوقلمون ها

مورد ارزیابی قرار دادند .نتایج این مطالعه بیانگر ارتباط معنی دار

کاهش یافت (.)12

بین شاخص تولید باالتر در قیاس با نتاج گله های مادر واکسینه

لوپز و همکاران ،واکسن زنده ای با موتانت حساس به حرارت

نشده بود .دیگر یافته ی این مطالعه مشاهده ی ارتباط معنی دار

طراحی و تولید کردند ( .)18پرگنه های موتانت حساس به حرارت

میان شاخص تولید باالتر در نتاج همزمان با افزایش سن گله مادر

ارنیتوباکتریوم رینوتراکئال در دمای  31درجه ســانتی گراد کند

گوشتی واکسینه در طول دوره تولید بود .واکسیناسیون گله های

رشد بود و رشــد آن در دمای  41درجه سانتی گراد متوقف می

مادر گوشــتی به کاهش تلفات در نتاج منجر شد .بر اساس نتایج

شد .متعاقب تجویز واکسن فوق هیچ نشانه ای از بیماری مشاهده

این تحقیق ،مشخص شد که واکسیناسیون گله های مادر گوشتی

نشد .همچنین ،واکسن زنده سویه موتانت حساس به حرارت در

علیه اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال از مسیر بهبود عملکرد گله های

مجاری فوقانی تنفس کلونیزه شــده و پایــدار می ماند .متعاقب

نتاج به ارزش افزوده در صنعت طیور موجب می شود ()17

واکسیناســیون ،ایمنی موضعی در مجاری تنفس تحریک شده
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و شــدت آسیب های ناشــی از عفونت با باکتری اورنیتوباکتریوم

در قیاس با گروه واکســینه نشده مشاهده شد .همچنین ،چالش

رینوتراکئال به حداقل می رســد .مطالعه آزمایشگاهی و آزمون

پرندگان واکسینه با سویه های سروتیپ  Aو  Bباکتری جراحات

میدانی پاسخ ایمنی حفاظتی ناشی از واکسن موتانت حساس به

کمتری ایجــاد کرد ،ولی این امر در مورد گــروه چالش یافته با

حرارت در بوقلمون های تجاری و بررسی داده های کالبدگشایی،

ســویه های سروتیپ مشاهده نشــد .با توجه به حفاظت ناشی

آسیب شناسی ،سرومی و باکتری شناسی متعاقب چالش با باکتری

از واکســن حاوی  Or77در جوجه های گوشتی در برابر چالش

صورت گرفت ( .)19بر این اســاس ،مشــخص شد که استفاده از

با ســروتیپ های هترولوگ ،این آنتی ژن می تواند برای ساخت

واکســن زنده سویه حساس به حرارت به دلیل توانایی القاء پاسخ

واکســن نوترکیب با توانایی القاء ایمنی متقاطع گزینه مناسبی

ایمنی حفاظت کننده متعاقب تجویز به روش آشــامیدنی در گله

باشد (.)10

های بوقلمون ،روشی مؤثر در پیشگیری از عفونت اورنیتوباکتریوم

نتیجه گیری

رینوتراکئال در شرایط مزارع پرورشی است.

بیش از  20سال از زمان شناسایی اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال

واکسن های تحت واحد نوترکیب

می گذرد ( )4و همچنان عفونت با این باکتری بر گله های طیور

شــوایژفل و همــکاران ،تأثیرات ایمنی ناشــی از پادگن های

تجاری تأثیر گذاشته و بویژه به دلیل کسب مقاومت آنتی بیوتیکی

نوترکیــب ارنیتوباکتریــوم رینوتراکئال علیــه چالش در جوجه

موجب زیان اقتصادی باالیی می شود ( .)8امروزه ،کنترل عفونت

های گوشــتی را مورد بررسی قرار دادند ( .)10آنها پروتئین های

ناشی از باکتری اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال به عنوان یک عامل

نوترکیب یک سویه سروتیپ اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال را که

بیماریــزای نوظهور در صنعت طیور به یک معضل تبدیل شــده

در اشریشــیاکلی بیان شده بود ،اســتفاده کردند .این پروتئین

است ( .)8بنابراین ،مطالعات آزمایشگاهی و فیلدی متعدد در گله

هــا عبارت بودنــد از Or01, Or02, Or03, Or04, Or11,

های گوشتی ،مادر ،تخمگذار و بوقلمون به هدف طراحی و تجویز

 .Or77, Or98A, Or98Bبا حل کردن پادگن های نوترکیب

گزینه ای مناسب به عنوان واکســن در سطح جهانی ادامه دارد

در امولسیون آب در روغن ،واکسن ساخته شد .تنها پادگن Or77

( .)19 ،10از سال  1998واکسن های باکترین تجاری و تحقیقاتی

ایمنی متقاطع ایجاد می کرد و بنابراین ،ماکیان گوشــتی با این

رایج ترین واکسن مورد استفاده علیه اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال

پادگن و سویه الســوتا ویروس بیماری نیوکاسل واکسینه شدند

بوده اســت .واکسن-های باکترین تجاری به دلیل بهبود عملکرد

و ســپس با ســویه های اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال از سروتیپ

تولید در جوجه های گوشــتی ،در گله های مادر آنها تجویز می

همولوگ ( )Gو دیگر سروتیپ ها ( A، Bو  )Mچالش یافتند.

شود و امروزه ،این کار به روشی مهم در کنترل این بیماری تبدیل

کاهش معنی دار جراحات تنفسی در جوجه های گوشتی واکسینه

شده است .واکسن های باکترین تک و دو گانه با ادجوانت روغن
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معدنی بــا وجود صدمات بافتی در موضع تزریق و تأثیرات منفی

عضالنی یا زیرجلدی پیشنهاد شده است ( .)14 ،13 ،17با توجه

بر عملکرد رشد ،مناسب ترین گزینه برای واکسن های غیرفعال

به پاسخ ایمنی موضعی و سیستمیک مناسب و کاهش جراحات

هســتند ( .)11این امر ،ناشی از پاسخ پادتنی مناسب و با دوام و

ناشی از چالش بوسیله واکسن های تحت واحد نوترکیب و واکسن

همچنین محفاظت علیه چالش با باکتری اســت (،15 ،12 ،11

های زنده ،این واکسن ها به عنوان جایگزین های بالقوه و ارزشمند

 .)16در رابطه با برنامه واکسیناســیون مناسب در گه های مادر

برای ایمن ســازی گله های طیور تجــاری علیه اورنیتوباکتریوم

گوشــتی ،تجویز دو نوبت واکسن تجاری در  8و  18هفتگی12 ،

رینوتراکئال در نظر گرفته می شوند (.)19 ،18 ،10

و  18هفتگی و یا سه تجویز در  8و  10و  18هفتگی به صورت
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گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

معرفی محصول
 3-8هفتگی 20-30 :میلی لیتر
سنین باالتر 40 :میلی لیتر
 در روش بینی  -چشــمی ،پس از حل کردن واکسن درمقدار کافی از مایع استریل ،یک قطره از واکسن در بینی یا
چشم چکانده می شود .سر پرنده باید به صورتی نگه داشته
شود که امکان جذب واکسن در مخاط افزایش یابد.

هشدار:

 توصیه می گردد جهت واکسیناسیون بعدی پس از اندازهگیری سطح آنتی بادی ،اقدام گردد.
 بهترین زمان مصرف واکسن صبح زود می باشد. آب مصرفــی و همچنین خطوط حامل آب باید عاری ازامالح سنگین ،کلر و مواد ضد عفونی کننده و شوینده باشد
و بسته به شرایط محیطی  2-4ساعت قبل از واکسیناسیون
به گله تشنگی داده شود.
 بالفاصلــه پس از حل نمودن واکســن در آب ،کل آبحاوی واکسن را در دسترس طیور قرار دهید.
 در روش آشامیدنی برای افزایش کیفیت واکسیناسیون،از شیر خشــک بدون چربی جهت تثبیت ویروس به نسبت
 2-3گرم در لیتر می توان استفاده نمود.

مشخصات واکسن :

واکسن لیوفیلیزه INMUGAL IBA GUMBORO
حاوی ویروس های زنده تخفیف حدت یافته بیماری بورس
عفونی طیور (ســویه  ،)Winterfieldکشت داده شده بر
جنین تخم مرغ های  SPFمی باشد و قابلیت ایجاد ایمنی
فعال علیه بیماری گامبــورو در جوجه ها و پرندگان بالغ را
دارد .هر دوز واکسن حاوی حداقل  103/5EID50ویروس
می باشد.

مقدار و روش مصرف:

یــک دوز به ازاء هر پرنده به صورت آشــامیدنی یا بینی-
چشمی.
واکسیناســیون اولیه با این واکسن در جوجه های بدون
آنتی بادی مادری در هفــت روزگی و در جوجه های دارای
آنتــی بــادی مــادری در  20-25روزگی انجام می شــود.
واکسیناسیون بعدی در  12هفتگی صورت می پذیرد.
 در روش آشــامیدنی مقدار مورد نیاز آب برای هر پرندهبراساس سن گله محاسبه می شود:
 10-14روزگی 10-15 :میلی لیتر
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 ویــال های خالی و مصرف نشــده بایــد تحت حرارت،ســوزانده شده و یا پس از ضد عفونی با ماده مناسب ،معدوم
گردند.

زمان پرهیز از مصرف:

ندارد.

شرایط نگهداری:

در دمای  2-8درجه ســانتی گراد و دور از نور مســتقیم
خورشید نگهداری شود.

بسته بندی:

جعبه حاولی  10ویال  1000دوزی

سازنده :

ساخت کمپانی  Ovejeroاسپانیا

معرفی محصول
مشخصات واکسن :

واکســن پلی واالن مســتی وک جهت ایجاد ایمنی فعال
در برابر ورم پســتان بالینی و تحت بالینی در گاو اســتفاده
می شــود .هر میلــی لیتــر از این واکســن حداقل حاوی
 109*6میکروارگانیســم شامل استرپتوکوکوس آگاالکتیه،
اســترپتوکوکوس دیسگاالکتیه ،اســترپتوکوکوس اوبریس،
استرپتوکوکوس پیوژنز ،استافیلوکوکوس اورئوس ،اشریشیا
کلی (سویه های  Bov-14، Bov-13، J5و Suis-21،
 )Bov-15و آرکانوباکتریوم پیوژنز می باشد.
ایمنی در برابر ورم پستان  8-10روز پس از تزریق دوز دوم
واکسن ایجاد می شود و از دام در برابر ورم پستان ایجاد شده
توسط سویه های مذکور محافظت می کند.

مقدار و روش مصرف:

  5میلی لیتر به ازاء هر دام به صورت زیر جلدی در ناحیهگردن یا پشت.
 جهت ایجاد ایمنی موثر الزم اســت دو تزریق به فاصله 15روز انجام شده و پس از آن هر سال یک بار تزریق تکرار
گردد.
 توصیه می شود اولین تزریق دو ماه پیش از زایمان و همزمان با آغاز دوره خشکی ،صورت پذیرد.
 حداقل سن مناســب جهت تزریق این واکسن 20-22ماهگی می باشد.

هشدار:

 بعد از باز شدن درب بطری کل محتویات آن باید در یکنوبت مصرف گردد.
 توصیه مــی گردد  10روز قبل از تزریق مســتی وک،واکسن دیگری تجویز نگردد.

شرایط نگهداری:

در دمای  2-8درجه ســانتی گراد و دور از نور مســتقیم
خورشید نگهداری شود.

بسته بندی:

بطری های  4( 20دوز ) و  20( 100دوز) میلی لیتر

سازنده :

ساخت کمپانی  Ovejeroاسپانیا

عوارض جانبی:
 ممکن اســت در ناحیه تزریق ،تورم و التهاب مشــاهدهگردد که بعد از چند روز از بین می رود.

زمان پرهیز از مصرف:

ندارد.
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