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چکید ه 

برونشیت عفونی بیامری بسیار مرسی ویروسی ماکیان است و عامل مشكالت بهداشتی عمده صنعت طیور در بیشرت كشورهای دنیا به شامر 
می رود. بروز تغییرات پیوسته آنتی ژنی و ژنتیکی در ویروس برونشیت عفونی پاسخ های ایمنی بدن پرنده را به چالش وا می دارند. بنابراین 
واکسنی که برای پیشگیری از این بیامری در ماكیان جوان مورد استفاده قرار می گیرد هنگامی موثر خواهد بود كه دارای رسوتیپ در گردش 
باشد. در این راستا واكسن زنده برونشیت عفونی 793B/08IR در موسسه رازی و در مقیاس آزمایشگاهی تولید شد. اثر بخشی این واکسن 
در جوجه های صنعتی گوشتی در رشایط کنرتل شده ارزیابی شد. دویست و پنجاه قطعه جوجه سویه Ross-308 یک روزه در چهار گروه 
تیامر و یک گروه کنرتل )هر گروه 50 قطعه( تقسیم شدند. دو گروه واكسن 793B/08IR و دو گروه دیگر یک واکسن زنده وارداتی را به 
صورت قطره چشمی دریافت کردند. سه هفته پس از واکسیناسیون اولیه، نوبت یادآور تجویز شد. پیش از واکسیناسیون و در فواصل 
دو هفته ای پس از آن از جوجه های هر گروه منونه خون تهیه شـد. توامنندی واكسن 793B/08IR با انجام آزمایش های خنثی سازی رسم 
پادتن  افزایشی عیار  نیز روند  با واكسن وارداتی مقایسه گردید. داده های شاخص خنثی سازی ویروس و  نتایج  ارزیابی شده و  االیزا  و 
793B/08IR از کارایی مناسب علیه  رسمی در طیور گوشتی تحت آزمایش بیانگر این است كه واکسن زنده برونشیت عفونی رسوتیپ 

این بیامری برخوردار می باشد.
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Infectious bronchitis is an extremely contagious viral disease and causes the major health problems of the poultry indus-
try in most countries of the world. The incidence of continuous genetic and antigenic changes in infectious bronchitis 
viruses challenges the bird's immune responses. Therefore, a vaccine to prevent the disease in young chickens may ef-
fective when formulated with circulating serotype. In case, live infectious bronchitis 793B/08IR was developed in Razi 
Institute at laboratory scale. The potency of the vaccine was evaluated in commercial broiler chickens in controlled con-
ditions. Two hundred and fifty one-day-old Ross-308 chickens were divided into the four treatment groups and one con-
trol group (n=50). The two treatment groups were received 793B/08IR vaccine and other groups received an imported 
one via eye drop method. The booster was administrated three weeks post vaccinations. Blood samples were collected 
from chickens in each group before vaccination and at intervals of two-week. The potency of 793B/08IR vaccine was 
evaluated using ELISA and serum neutralization assays and compared with an imported vaccine. The neutralizing index 
data and increase in serum antibody titer in treatment chicken groups indicated that live infectious bronchitis 793B/08IR 
has proper potency against the disease.
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مقدمه
بیماری برونشیت عفونی (IB) طیور نوعی بیامری ویروسی بسیار مرسی 
تنفسی با مشخصات تراكئیت، رسفه و عطسه است که با واگیری شدید در 
از شش هفته تظاهر می یابد.  باال در جوجه های كمرت  تلفات  متام سنین و 
عالوه بر بیامری زایی در دستگاه تنفس، بعضی از سویه های ویروس متایل به 
ایجاد ضایعه و بیامری در اویدوکت و کلیه ها را نیز دارند. این بیامری سبب 
بروز تلفات و زیان های اقتصادی جربان ناپذیر به دلیل وزن گیری پایین، کاهش 
بازده غذایی، افت تولید و کیفیت تخم مرغ می شود. روند بیامری با بروز 
عفونت های مختلف و تنش های محیطی پیچیده شده و سبب افزایش میزان 
مرگ و میر در پرندگان جوان می شود )1 و 2(. ویروس عامل این بیامری 
از 27600  آن  ژنومی   RNA است.  کروناویریده  خانواده  به  متعلق   (IBV)
 ،S نوکلئوتید تشکیل شده و چهار پروتئین مهم شامل گلیکوپروتئین سطحی
پروتئین پوشینه E، نوکلئوپروتئین N و پروتئین غشایی M را به ترتیب در 
راستای UTR-pol-S-E-M-N-3' UTR '5 رمزدهی می کند )3 و 4(. رشوع 
اسید  مولکول های  به   S گلیكوپروتئین  اتصال  نتیجه  در  ویروسی  عفونت 

سیالیک )N استیل نورآمینیک اسید( با پیوند α2,3 در سطح گلیکوپروتئینی 
و گلیکولیپیدی سلول های بخش فوقانی دستگاه تنفسی میزبان است )5(. 
و  می روند  بین  از  نای  و  بینی  اپی تلیال  ناحیه  مژک های  عفونت،  پیامد 
حرکت آن ها مختل می شود. در سطح اپی تلیوم غیر تنفسی مانند کلیه و 

گناد هم تکثیر پیدا کرده و سبب آسیب سلولی می شود )6(. 
از نخستین توصیف IB در داکوتای شاملی ایاالت متحده آمریکا در 1931 
)7( تاکنون، تغییرات ژنومی پیوسته و گسرتده شامل حذف و اضافه شدن 
شدن  پدیدار  سبب  طبیعی  ژنومی  نوترکیبی  رخداد  گاه  و  نوکلئوتیدی، 
واریته های پادگنی متفاوت و فنوتیپ های چندگانه این ویروس شده است. 
 S ژن S1 تغییرات منجر به بروز این واریته ها در بخش کوچکی از زیر واحد
 IBV ویروس رخ می دهند )8(. تا به امروز، طیفی از رسوتیپ های مختلف
   Arkansas ،Connecticut ،Massachusetts ،Baudette ،California مانند
QX و B / 793 (4/91) با استفاده از آزمایش خنثی سازی ویروس شده اند که 
گاه علیه هم حفاظت متقاطع ضعیفی دارند )1 و 9(. به دلیل رسعت انتشار 
از یک رسوتیپ در یک گله  با بیش  بسیار زیاد ویروس عفونت همزمان 
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به کرات رخ می دهد. از آن جایی که ایمنی ایجاد شده علیه هر رسوتیپ 
 IBV اختصاصی است، به علت همسانی ژنومی نسبتا کم بین رسوتیپ های
واکسن ساخته شده از یک رسوتیپ علیه رسوتیپ های دیگر ایمنی مناسبی 
ایجاد منی کند. این امر موفقیت برنامه های پیشگیری و كنرتل این بیامری 
را تحت تاثیر قرار می دهد. جداسازی رسوتیپ B/793 برای نخستین بار 
از طیور پرورشی فرانسه گزارش شد، پس از آن طی سال های 91-1990 به 
انگلستان گسرتش پیدا کرد )10( و در سال های اخیر در بسیاری از کشورها 
شناسایی شده است. این رسوتیپ عالوه بر نشانه های معمول IB، میوپاتی 
بررسی  با   .)2( می کند  ایجاد  تخمگذار  مرغان  در  سینه  عمقی  عضالت 
منونه های بافتی نای، کلیه و ریه گله های مشکوک به بیامری تنفسی، در 
گردش بودن رسوتیپ B/793 در برخی استان های ایران اعالم شده است 
این رسوتیپ، واکسن زنده آن در بخش  تایید شناسایی  از  )15-11(. پس 
نیمه صنعتی  مقیاس  در  رازی  موسسه  واکسن های طیور  تولید  و  تحقیق 
793B/08IR در جوجه های  این پژوهش توامنندی واكسن  ساخته شد. در 
 IB با هدف ارتقا راهربدهای واکسیناسیون علیه Ross-308 گوشتی سویه

ارزیابی شده است.

مواد و روش ها
793/B سویه IB واکسن زنده

793B/08IR تولیدی موسسه تحقیقات واکسن و رسم سازی  واكسن زنده 
عوامل  از  عاری  تخم مرغ  در  داده شده  B/793 كشت  سویه  حاوی  رازی 
بیامری زا (SPF) جنین دار با EID 50 ≥103/5 به ازای هر دز مورد استفاده 

قرار گرفت. 

گروه بندی جوجه های صنعتی سویه Ross-308 و واکسیناسیون چهار گروه 
شدند.  انتخاب  روزه  یک   Ross-308 سویه  گوشتی  جوجه های  پنجاه تایی 
یك گروه پنجاه تایی از همین سویه به عنوان شاهد (C) در نظر گرفته شد. 
جوجه ها در رشایط بسرت، تغذیه  و محیط یكسان نگهداری شدند. پرندگان 
گروه  A1 و A2 در سن یک هفتگی واكسن 793B/08IR را به  صورت قطره 
چشمی و پرندگان گروه B1 و B2 یک واكسن وارداتی را به  هامن روش 
دریافت كردند. در هفته سوم برای جوجه های گروه A2 یک نوبت یادآور 
یادآور  نوبت  یک  نیز   B2 گروه  جوجه های  برای  و   793B/08IR واکسن 
واكسن وارداتی به صورت قطره چشمی تجویز شد. جوجه های شاهد در 
مکانی جداگانه و رشایط یكسان نگهداری شدند. موارد اخالقی نگه داری 
جوجه ها در دوره آزمایش شامل دریافت كافی و مناسب آب و خوراک، 
عدم ایجاد تنش به هنگام خون گیری و واكسیناسیون طبق شیوه استاندارد 

)16( به طور كامل رعایت شد.

ارزیابی توامنندی
انجام  با  خون  رسم  روی  بر   793B/08IR واکسن  بخشی  حفاظت  اثر 
آزمایش های خنثی سازی رسم (SN) و االیزا ارزیابی شد. پیش از واکسیناسیون 
و سپس در فواصل دو هفته ای از جوجه های هر گروه منونه خون از ورید 
تجاری رشکت  کیت  از   IBV علیه  پادتن  عیار  تعیین  برای  شـد.  تهیه  بال 
BioCheck استفاده شد و آزمایش SN در تخم مرغ های جنین دار SPF ده 
روزه به روش α انجام شد )17(. برای این منظور، رقت های رسیال از ویروس 
بر مبنای Log10 )1-10 تا 7-10( تهیه شده و به حجم های مساوی آن ها از 
غلظت ثابت رسم اضافه شد. مخلوط های رسم ویروس در دمای آزمایشگاه 

شکل 1- موارد مثبت )چپ( و منفی )راست( در آزمایش خنثی سازی رسم ویروس برونشیت عفونی طیور در جنین هفده روزه.
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ازای هر  به  داده شدند.  قرار  انجام خنثی سازی  برای  دقیقه   45 به مدت 
رقت، پنج تخم مرغ در نظر گرفته شد و مخلوط در حفره آالنتوئیك هر 
 ،793/B تخم مرغ  تلقیح گردید. به طور همزمان برای عیارسنجی ویروس
رقت های 5-10 تا 7-10 از آن تهیه شده و از هر کدام به پنج تخم مرغ تلقیح 
 37 دمای  در  تخم مرغ ها  و  بسته شده  مذاب  پارافین  با  تلقیح  محل  شد. 
درجه سانتی گراد به مدت هفت روز قرار داده شدند. جنین های مرده 24 
از تلقیح مخلوط رسم-ویروس به عنوان تلفات غیراختصاصی  ساعت پس 
IB حذف می شدند. پس از باز کردن تخم مرغ ها موارد مثبت )جنین های 
غیرطبیعی و كوتوله با عالیم اختصاصی IBV( و منفی هر رقت ثبت شد و 

شاخص خنثی سازی (NI) با روش Spearman-Karber برآورد شد.

 ارزیابی آماری
 ANOVA برای انجام ارزیابی آماری روی نتایج رسمی از آزمون یک طرفه
با درنظر گرفنت )p>0/05( به  استفاده شد. بیشینه خطای مورد پذیرش، 

عنوان اختالف معنی دار در نظر گرفته شد.

نتایج  
و   SN آزمایش های  از   793B/08IR زنده  واكسن  توامنندی  ارزیابی  برای 
تلقیح  پیامد  اگر   SN آزمایش   داده های  تفسیر  در  شد.  استفاده  االیزا 
مخلوط ویروس و رسم گرفته شده از جوجه های مورد آزمایش در حفره 
آالنتوئیك تخم مرغ ها، ویروس با پادتن اختصاصی خنثی شود آن گاه ویروس 
عفونت زایی خود را از دست داده و در نتیجه اثری بر روی جنین نخواهد 

آثار  مشاهده  با  آن  حضور  نشود،  خنثی  ویروس  که  صورتی  در  داشت. 
آسیب اختصاصی IBV شامل كوتولگی، پیچ خوردگی و كاهش مشهود رشد 
جنین تایید خواهد شد. در این آزمایش ، رسم خون گروه های جوجه سویه 
Ross-308 ایمن شده با واكسن 793B/08IR و یا واکسن وارداتی توانست 
ویروس را در نوبت های مختلف خون گیری خنثی كند )شکل 1(. بر اساس 
همولوگ  رسم-ویروس  مخلوط  مورد  در  شاخص  این   OIE دستورالعمل 
ممکن است به 7-4/5 هم برسد در حالی که مقادیر برابر و یا کمرت از 1/5 
گروه  دو  در هر  که  است  این  بیانگر  داده ها  نیست.  اختصاصی رسوتیپ 
واکسیناسیون  نیز در  و  اول  نوبت  IB در  زنده  با واکسن های  تیامر شده 
یادآور، ویروس با پادتن اختصاصی خنثی شده و از NI مناسبی برخوردارند.

یا کمرت  از 0/149  S/P کمرت  با نسبت  االیزا، منونه های رسمی  آزمایش  در 
)عیارهای 624 یا كمرت( به عنوان منفی، بین 0/199-0/150 )عیارهای 833-

از  بیش  آن ها  در  نسبت  این  که  منونه هایی  و  مشکوک،  عنوان  به   )625
0/200 )عیارهای 834 و بیش از آن( باشد مثبت در نظر گرفته می شوند. 
گوشتی  جوجه های  در  مناسبی  عیار   793B/08IR واكسن  تجویز  پیامد 
واكسینه ایجاد شد. نتایج مشابه در ایمن سازی با واکسن وارداتی به دست 
آمد و اختالف معنی داری )p>0/05( بین دو گروه واکسینه مشاهده نشد 

)شکل 2(. 

بحث 
در  تولید  کاهش  دلیل  به  اغلب   ،IB رخداد  از  ناشی  اقتصادی  زیان های 
ماکیان تخمگذار و مرگ و میر جوجه های گوشتی است. اهمیت اقتصادی 

شکل 2- شاخص خنثی سازی واكسن زنده برونشیت عفونی 793B/08IR تولید موسسه رازی و واکسن وارداتی در نوبت های اول و یادآور واکسیناسیون، و گروه 

کنرتل در جوجه های گوشتی سویه Ross-308  مقایسه شده اند.
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این بیامری سبب شد تا در اواسط دهه 1940 اقداماتی برای ایمن سازی 
و  در دوره های رشد  بیامری  این  بروز  از  پرورشی و جلوگیری  گله های 
تولید واکسن  که  از سال 1945   .)4 و   3( پیش بینی شود  تولید تخم مرغ 
این  کنرتل  و  پیشگیری  روش  بهرتین  تاکنون  شد  آغاز   IB علیه  تجاری 
است.  واکسن  از  استفاده  و  زیستی  امنیت  دقیق  اصول  رعایت  بیامری، 
گله های  در  حتی  بیامری  شیوع  اغلب  گسرتده،  واکسیناسیون  وجود  با 
در گردش،  متعدد  نیز روی می دهد. وجود رسوتیپ های  واکسینه شده 
حدت ویروس، و ماهیت تغییر پذیر پادگن IBV از عوامل بسیار مهم عدم 
دستیابی به ایمنی مناسب هستند. هامنند سایر RNA ویروس ها، خاصیت 
پادگنی IBV نیز به تدریج با جهش های نقطه ای تغییر می كند. جهش ها 
ایجاد  اصلی  بازها، مكانیسم های  اضافه شدن  و  شامل جایگزینی ، حذف  
تغییر در این ویروس ها هستند. این جهش های كوچك و پیوسته همراه با 
تغییرات اسیدآمینه در زیر واحد S1 ویروس به ایجاد واریته ای با خاصیت 
یا  بازآرایی  دیگر،  طرف  از   .)19 و   9،18( می شود  منجر  جدید  پادگنی 
تبادل قطعات RNA بین دو ویروس متفاوت از نظر ژنوتیپ كه یك سلول 
بیامری زایی  توان  کاهش  یا  افزایش  سبب  گاه  می كنند،  آلوده  را  واحد 
ویروس، بروز تغییر در پادگن های آن، و یا تغییر ماهیت و پدیدار شدن 
سویه های جدید می شود. به عنوان مثال، با بررسی فیلوژنی چهار جدایه 
IBV در اسپانیا اعالم شد که این ویروس ها بیشرتین همسانی )81/7-83/7 
 درصد( را با 91/4 و همسانی کمرتی با D-274 داشتند و بسیار شبیه سویه

Italy02 بودند )20(. این ویروس به عنوان جدایه نوترکیب گزارش شده 
اروپا است اگرچه هنوز  و به نظر می رسد تیپ وحشی غالب در غرب 
منشا آن مشخص نیست. احتامال بروز جهش های نقطه ای در توالی ژنومی 
سویه 4/91 سبب پیدایش این ژنوتیپ جدید شده است. از طرف دیگر 

اجرا  کامل  به طور  علیه یک رسوتیپ  واکسیناسیون  برنامه  که  هنگامی 
شود، اگرچه کنرتل بهرتی بر روی بیامری اعامل می شود اما احتامل بروز 
انتخاب مثبت بیشرت می شود. افزایش تعداد مكان های تحت انتخاب مثبت 
به پیدایش تعداد زیادی شبه گونه  و واریته های ژنوتیپی منجر خواهد شد. 
این تنوع ژنتیکی به عنوان یکی از دالیل غالب شدن رسوتیپ 4/91 در 
انگلستان ورسوتیپ Delaware در آمریکا در نظر گرفته شده است )4(. 
تا دو دهه پیش سویه ماساچوست تنها رسوتیپ موجود در ایران گزارش 
طیور  درگیری  افزایش  به  رو  موارد  تعداد  و   IB رخدادهای  اما  می شد 
واکسن  با  جوان  ماکیان  گسرتده  واکسیناسیون  علیرغم  کشور  پرورشی 
همسانی  که  ویروس  دیگر  رسوتیپ های  حضور  احتامل   ،H-120 سویه 
کمی با سویه ماساچوست دارند، را تقویت کرد. براساس مطالعات درباره    
 793/B در گله های گوشتی، رسوتیپ IBV فراوانی رسوتییپ های مختلف
با کشت  آزاد و همکاران  اکربی  دارد.  به طور گسرتده حضور  ایران  در 
سال های 1377-1382  تخم گذار طی  و  گوشتی  گله های  بافتی  منونه های 
الگوهای  و   RT-PCR آزمایش های  با  شده  جدا  ویروس های  شناسایی  و 
 793/B حضور رسوتیپ ماساچوست و رسوتیپ ،)RFLPs( هضم آنزیمی
را تایید کردند )13(. نوری و همکاران در سال 1382 وجود این رسوتیپ 
را در گله های پرورشی استان فارس اعالم کردند )11(. در گزارش اسدپور 
از پنجاه منونه مورد بررسی گله های گوشتی استان گیالن 32 منونه )64 
مثبت  منونه های  از  درصد   31/25 در  و  بوده   IBV به  آلوده  درصد( 
رسوتیپ B/793 و در 66/75 درصد رسوتیپ ماساچوست شناسایی شده 
است )15(. حسینی علی آباد و همکاران وجود این رسوتیپ را در موارد 
تنفسی گله های گوشتی استان مازندران در پاییز و زمستان 1389 گزارش 
کردند )21(. غالمی آهنگران و همکاران 18 گله جوجه گوشتی مبتال به 

شکل 3- مقایسه عیار پادتن رسمی علیه واكسن زنده برونشیت عفونی 793B/08IR تولید موسسه رازی با واکسن وارداتی در جوجه های گوشتی سویه Ross-308  در آزمایش االیزا.
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سندرم تنفسی از نقاط مختلف استان چهارمحال و بختیاری که در دوره 
پرورش از واکسن 4/91 استفاده نکرده بودند را بررسی کردند. از مجموع 
11 سویه IBV شناسایی شده پنج جدایه به رسوتیپ B/793 تعلق داشت 
)14(. ارزیابی توالی نوكلئوتیدی چند جدایه رسوتیپ B/793 ایران موید 
با جدایه  و  یكدیگر،  با  97/5 درصدی  تشابه  این جدایه ها  که  است  این 
UK/7/91 تشابه نوكلئوتیدی 97/4 درصد دارند. این جدایه ها علیرغم این 
كه ویروس واكسن نیستند دارای 95 درصد تشابه با سویه واكسن زنده 
 CR88 می باشندكه برای ساخت واكسن زنده FR/CR8806/88 و سویه

استفاده شده است )19 و 22(. 
انواع ویروس های جدا شده از موارد ابتال گله های پرورشی به رسوتیپی 
 793/B تعلق دارند )2 و 9(. در گردش بودن IB متفاوت با سویه واکسن
 IB این گامن را تقویت می کند که این رسوتیپ می تواند مسوول واگیری
در گله های واکسینه شده و توجیه کننده شکست در واکسیناسیون علیه 
این بیامری باشد. زیرا به دلیل همزمانی وجود رسوتیپ ها و واریانت های 
متعدد این ویروس که ایمنی متقاطع کمی نسبت به هم دارند، حفاظت 
برای  بنابراین  منی شود.  القا  طیور  گله های  در  بیامری  این  علیه  کامل 
واکسن  انتخاب   ،IBV علیه  پادتن  عیار  تقویت  و  مناسب  ایمن سازی 
متناسب با رسوتیپ در گردش از اهمیت زیادی برخوردار است. جداسازی 
و شناسایی این رسوتیپ مقدمه ای برای تغییر راهربد کنرتل و پیشگیری 
علیه IB با طراحی و تولید واکسن با این سویه شد. پیشرت کارایی واكسن 
پرندگان  مصونیت  میزان  بررسی  با   SPF جوجه های  در   793B/08IR
واکسینه شده شده در برابر ویروس حاد مورد ارزیابی قرار گرفته و نشان 
داده شده بود که این واکسن توانایی تحریک سطح باالیی از ایمنی را دارد 
)23(. در این پژوهش، توامنندی این واکسن در رشایط کنرتل شده با انجام 
بررسی   Ross-308 سویه  گوشتی  جوجه های  در  رسولوژی  آزمایش های 
شد. پیامد واکسیناسیون علیه IB پاسخ های ایمنی هومورال با پادتن های 
كه  پادتن   ترشح كننده  پالسام  سلول های  توسط  شده  تولید  اختصاصی 
این  ایجاد می شود.  است،   B لنفوسیت های  تكامل  از سیر  آخرین مرحله 
مشتق  سایتوکاین های  و  می شود  حامیت  کمکی   CD4+T توسط  فرایند 
شده از سلول های T برای فعال شدن و متایز هر دوی پاسخ های سلول های 
به  اولیه   IgM پاسخ  ابتدا  ایمن سازی  در  هستند.  CD8+T رضوری  و   B
پیک رسیده و پیش از اینکه پاسخ IgG مشاهده شود کاهش می یابد )24(. 
حضور پادتن ها در القا پاسخ های ایمنی و مقاومت علیه IBV نقش مهمی 
ایفا می کنند و افزایش میزان آن ها در خون عالوه بر جلوگیری از کاهش 
تولید تخم مرغ در انتقال پادتن  مادری به جوجه دارای اهمیت است )25(. 
پادتن تولید شده در بدن جوجه از نوع پلی واالن است یعنی پرنده علیه 
قابل  که  می کند  تولید  پادتن  ویروس  سطح  در  موجود  پادگن های  متام 
اندازه گیری با آزمایش االیزا هستند. بدین ترتیب داده های آزمایش االیزا 
گله وجود  ویروس در رسم خون  علیه  پادتن  مقدار  مشخص می کند چه 
اما قادر به تعیین رسوتیپ ویروس نیست زیرا پروتئین اختصاصی  دارد 
رسوتیپ IBV فقط زیر واحد S1 آن است. این زیر واحد به عنوان عامل 
اصلی تعیین کننده رسوتیپ دارای چندین اپی توپ اختصاصی است. بیشرت 
پادتن های خنثی كننده علیه IBV به وسیله تعداد كمی از این اپی توپ ها 
افزایشی  القا می شوند. داده های شاخص خنثی سازی ویروس و نیز روند 
عیار پادتن رسمی در طیور گوشتی تحت آزمایش در رشایط کنرتل شده 

بیانگر این است كه واکسن زنده 793B/08IR از توامنندی مناسب علیه این 
بیامری برخوردار می باشد.

نتیجه گیری
به دلیل القا محافظت نسبی رسوتیپ ماساچوست در برابر سایر رسوتیپ ها 
و نیز در گردش بودن رسوتیپ B/793 در ایران، تولید واکسن حاوی این 
نظر  به  پرورشی رضوری  گله های  ایمنی مناسب در  ایجاد  برای  رسوتیپ 

می رسد.
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