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چکید ه 

برونشیت عفونی یک بیامری حاد و بسیار مرسی در ماکیان می باشد که منجر به زیان های مالی فراوانی در صنعت طیور می شود. انواع 
واکسن های کشته و زنده تخفیف حدت یافته حاوی رسوتیپ های مختلف ویروس )از جمله H-120( به طور وسیع برای کنرتل بیامری مورد 
استفاده قرار می گیرد. واکسن ها باید به طور دوره ای در جوجه های واکسینه شده مورد ارزیابی قرار گیرند. هدف از این مطالعه، ارزیابی 
پاسخ های رسمی نسبت به تجویز واکسن زنده برونشیت عفونی طیور سویه H-120 تولید موسسه رازی در جوجه های صنعتی گوشتی و 
مقایسه آن با نتایج حاصل از واکسن تجاری وارداتی مشابه بود. برای این منظور، یک واحد پرورش مرغ گوشتی با دو سالن مجزا انتخاب 
شد. جوجه ها در هر سالن با یکی از واکسن های IBV موسسه رازی و وارداتی مایه کوبی شدند. از 20 جوجه هر سالن به طور جداگانه در 
فواصل زمانی 4، 10، 20، 30 و 40 روز پس از مایه کوبی خون گیری شد. پاسخ های رسمی القاء شده علیه IBV در جوجه های مایه کوبی شده 
با آزمایش های االیزا و خنثی سازی رسمی )SN( اندازه گیری شدند. در این مطالعه، تفاوت معنی داری در عیار آنتی بادی االیزا مابین دو گروه 
مایه کوبی شده با واکسن H-120 مؤسسه رازی و واکسن وارداتی در هیچ کدام از نوبت های خونگیری مشاهده نگردید. نتایج آزمایش 
خنثی سازی رسم نیز تأیید کننده داده های آزمایش االیزا بود. نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان داد که واکسن IBV سویه H-120 تولید 
موسسه رازی هامنند واکسن وارداتی مشابه )رشکت CEVA( از توامنندی الزم برای ایجاد پاسخ ایمنی در گله های گوشتی برخوردار است.
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Infectious bronchitis is an avian acute and highly contagious disease that causes heavy economic losses in poultry indus-
try. Inactivated and live attenuated vaccines containing different virus serotypes (e.g. H-120) are widely used to con-
trol the disease. These vaccines should be periodically evaluated in the vaccinated chickens. The purpose of this study 
was to evaluate the serum responses following administration of Razi infectious bronchitis virus (IBV) H-120 strain 
vaccine and compare them with the results of the same commercial imported vaccine. In this case, a farm of broiler 
chickens includes two poultry house was selected. The groups of chickens in each house were administrated with one 
of the imported or RAZI IBV vaccines. Twenty chickens per group were bleeded at 4, 10, 20, 30 and 40 days after vac-
cination. The induced serum responses against IBV were evaluated in vaccinated chickens by ELISA and serum neu-
tralization (SN) tests. In this research, no significant differences were found in ELISA antibody titer between the two 
groups that vaccinated with Razi H-120 vaccine and similar imported vaccine (CEVA Company) in any of the blood 
transfusion episodes. The results of the serum neutralization test confirmed the ELISA data. The result of this study was 
showed that IBV H-120 Razi vaccine, like the same imported vaccine, has potency to induce immunity in broiler flocks.
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مقدمه
برونشیت عفونی (IB) طیور یک بیامری حاد بسیار مرسی بخش فوقانی 
دستگاه تنفسی پرندگان است که با واگیری شدید در متام سنین و تلفات 
اقتصادی  نظر  از  و  می یابد  تظاهر  هفته   6 از  كمرت  جوجه های  در  باال 
ویروس  بیامری  این  اتیولوژی  عامل  است.  برخوردار  زیادی  اهمیت  از 
برونشیت عفونی طیور (IBV) از خانواده کروناویروس ها می باشد. این 
ویروس منجر به بیامری تنفسی می شود اما در سطح اپیتلیال غیر تنفسی 
مثل کلیه ها و گنادها نیز تکثیر پیدا می کند و منجر به آسیب در آن ها 
غیر  اعضای  در  بیامری زایی  نظر  از  ویروس  این  )2(. سویه های  می شود 
تنفسی متفاوت هستند. تکثیر ویروس در سطوح گوارشی منجر به عالیم 
می گردد  مدفوع  راه  از  ویروس  دفع  به  منجر  چه  اگر  منی شود،  بالینی 
به  منجر  که  است  کروناویروس ها  تکثیر  ویژگی های  از  نوترکیبی   .)4(

تکامل IBV و سایر ویروس های این خانواده می شود )1, 5(. با استفاده 
از آزمایش های خنثی سازی رسمی وجود رسوتیپ های مختلف IBV تایید 
شده است )اخیراً 12 تا می باشد( و مطالعات نشان داده اند که مابین این 

رسوتیپ ها حفاظت ایمنی محدودی وجود دارد )10, 14(. 
مشکالت اقتصادی به بار آمده در نتیجه عفونت با ویروس IB، به عوامل 
مختلفی بستگی دارد از جمله سویه ویروس، سن جوجه در عفونت، تغذیه 
و عوامل درونی و بیرونی محیط زندگی پرندگان مثل میزان آمونیاک و 
دمای هوا. بهرتین روش کنرتل و پیشگیری بیامری برونشیت عفونی، بر 
رعایت دقیق اصول امنیت زیستی از طریق اقدامات پیشگیرانه، کنرتل و 
جلوگیری از گسرتش عوامل بیامری زا در یک واحد مرغداری و همچنین 
IB به رسعت در  از آنجایی که ویروس  از واکسن استوار است.  استفاده 
محیط پخش می شود، در مناطق دارای مزارع طیور متعدد، دور نگه داشنت 
انجام  نتیجه  در  است.  غیرممکن  تقریباً  ویروسی  عامل  این  از  جوجه ها 
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واکسیناسیون رضوری به نظر می رسد )9(. 
برای پیشگیری از شیوع IBV در طیور صنعتی استفاده از واکسن های زنده 
با سویه های ماساچوست  تهیه شده  تخفیف حدت یافته و کشته روغنی 
معموال  گوشتی  جوجه های  در  است.  متداول  جهان  کشورهای  اکرث  در 
گله های  در  می شود.  استفاده  یافته  حدت  تخفیف  زنده  واکسن های  از 
تخم گذار و مادر نیز عالوه بر استفاده از واکسن های کشته روغنی قبل 
نیز  زندگی  اوایل  در  زنده  واکسن های  از  تخم گذاری،  مرحله  رشوع  از 
بر  مادر عالوه  در خون  آنتی بادی  میزان  افزایش   .)8( استفاده می گردد 
به  مادری  آنتی بادی  انتقال  نظر  از  تخم مرغ،  تولید  کاهش  از  جلوگیری 
ایمنی سلولی  تحریک  در  زنده  واکسن های  است.  اهمیت  نیز حائز  نتاج 
اینكه هنوز  به  توجه  با  ایفاء می کنند.  و موضعی مخاطی نقش مهم تری 
رسوتیپ ماساچوست متداول ترین رسوتیپ در جهان است، اكرث گله های 
طیور در آغاز زندگی )5- 1 روزه(  با این رسوتیپ مایه كوبی می شوند )6(. 
پس از انجام واکسیناسیون مناسب علیه IBV ایمنی در پرنده ایجاد می شود 
که در صورت آلودگی با ویروسی با رسوتیپ همولوگ  )ویروسی همسان 
که  ایجاد می شود  پرنده  در  ثانویه  آنتی بادی  پاسخ  واکسن(  با رسوتیپ 
منجر به کنرتل بیامری می شود )12, 19(. پاسخ ایمنی هومورال در پاسخ 
به واکسیناسیون از طریق اندازه گیری میزان آنتی بادی در رسم و همچنین 
 (SN) در ترشحات اشکی با استفاده از آزمایش های االیزا، خنثی سازی رسم
پروفایل   .)11  ,3( می شود  انجام   (HI) از هامگلوتیناسیون  مامنعت  یا  و 
استفاده  مورد  تشخیص  برای  که  دارد  روشی  به  بستگی  آنتی بادی رسم 
آنتی بادی   ،IBV بیامری زای  سویه  با  عفونت  به دنبال  است.  گرفته  قرار 
شناسایی  االیزا  و   SN، HI آزمایش های  توسط  ویروس  علیه  اختصاصی 

می شود )17(.
در حال حارض، واکسن IBV سویه H-120 )ماساچوست( به طور گسرتده 
برای کنرتل بیامری مورد استفاده قرار می گیرد. واکسیناسیون از راه های 
مهم کنرتل بیامری محسوب می شود و بهرتین راه برای ارزیابی اثربخشی 
ایجاد  ایمنی  پاسخ  ارزیابی  پایش مداوم و  واکسن و راهربدهای کنرتلی، 

شده در طیور واکسینه شده می باشد که به طور دوره ای باید انجام شود. 
این مطالعه به منظور ارزیابی پاسخ رسمی واکسن برونشیت عفونی طیور 
با واکسن  H-120 تولید موسسه رازی در گله گوشتی در مقایسه  سویه 

تجاری وارداتی مشابه )رشکت CEVA( طراحی گردید. 

مواد و روش ها
گله تحت آزمایش

یک واحد پرورش مرغ گوشتی در استان الربز، شهرستان کرج با دو سالن 
تخلیه  از  پس  طیور  جایگاه  ضدعفونی  و  پاکسازی  شد.  گرفته  نظر  در 
سالن ها از گله قبلی با Virkon S، Percidin و TH4 انجام شد. تعداد 6600 
قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه Cobb500 به طور تصادفی در دو 
سالن، هر سالن 3300 جوجه تقسیم شدند. سن گله مادر 38 هفته بود. 
رشایط یهینه نگهداری جوجه ها در طی دوره آزمایش شامل دریافت آب 
و غذای کافی و مناسب رعایت شد. تغذیه هر دو سالن جوجه ها به طور 

یکسان انجام شد. 
و  رازی  )موسسه  سازنده  رشکت های  دستورالعمل  مطابق  واکسن ها 
ویروس  علیه  مایه کوبی  گرفتند.  قرار  استفاده  مورد  خارجی(  رشکت 
برونشیت عفونی طیور با واکسن IBV رسوتیپ H-120 در یک روزگی از 
طریق اسپری انجام شد به گونه ای که هر پرنده حداقل یک دز واکسن 
را دریافت کند. در سالن 1 واکسن H-120 تولید موسسه رازی و در سالن 
2 واکسن H-120 تجاری رشکت )CEVA (Cevac® IBron مورد استفاده 

قرار گرفت. خالصه برنامه واکسیناسیون در جدول 1 آمده است. 

منونه گیری    
در  و  شدند  انتخاب  تصادفی  طور  به  سالن  هر  پرندگان  از  قطعه   20
روزهای 4، 10، 20، 30 و 40 بعد از مایه کوبی با واکسن برونشیت عفونی 
H-120 خون گیری انجام شد. از ورید بال هر پرنده یک میلی لیرت  سویه 
در  ساعت  یک  مدت  به  رسنگ  داخل  در  خون  منونه  شد.  گرفته  خون 

جدول 1-  برنامه مایه کوبی جوجه های گوشتی تحت آزمایش

روش مایه کوبینام واکسنسن جوجه )روزگی)

تزریقیND+AIدر جوجه کشی

1IBاسپری

10ND-B1آشامیدنی

12IBDتزریقی

18NDآشامیدنی

21IBDتزریقی

30Clone30آشامیدنی
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جدول 2-  نتایج اندیس خنثی سازی رسم علیه ویروس برونشیت عفونی طیور در گروه های تحت آزمایش

شکل 1-  برنامه زمان بندی مایه کوبی و منونه گیری برای ارزیابی پاسخ رسمی. فلش ها زمان واکسیناسیون جوجه ها را نشان می دهد. عالمت   

نشاندهنده روز خونگیری از جوجه ها می باشد.

سن جوجه )روز)
)NI( اندیس خنثی سازی

سالن 2 )واکسن تجاری وارداتی)سالن 1 )واکسن رازی)

45/85/8

104/84/6

2022/35

303/83/8

404/85

انکوباتور 37 درجه سانتی گراد قرار داده شد تا رسم آن جدا شود. سپس 
رسم ها به طور جداگانه به میکروتیوب منتقل شدند. منونه های رسم پس 
از جداسازی تا زمان انجام آزمایش های االیزا و خنثی سازی رسم به طور 
زمان  دیاگرام  نگهداری شدند.  فریزر 20- درجه سانتی گراد  در  جداگانه 

خونگیری از جوجه ها در شکل 1 خالصه شده است. 

ELISA آزمایش
گیری  اندازه  از کیت  بر روی منونه های رسم،  االیزا  آزمایش  انجام  برای 
 IDEXX IBV Ab Test،) طیور  عفونی  برونشیت  االیزای  بادی  آنتی 
جذب  ابتدا  شد.  استفاده  سازنده  رشکت  دستورالعمل  طبق  و   (USA
آنتی  عیار  میزان  گردید.  تعیین  آزمایش  مورد  منونه های   (OD) نوری 
بادی منونه های رسمی با توجه به OD کنرتل مثبت و منفی تعیین گردید. 
مطابق دستورالعمل کیت، عیار آنتی بادی مساوی یا باالتر از 396 مثبت 

در نظر گرفته شد.

)SN( آزمایش خنثی سازی رسم
رسم  اندیس  تعیین  و  عفونی  برونشیت  آنتی بادی  میزان  ارزیابی 
آلفا( در  با روش خنثی سازی رسم )روش   (Neutralization index = NI)
حجم  خالصه،  به طور   .)1( شد  انجام  روزه   10 جنین دار   SPF تخم مرغ 
مساوی از رقت های ده تایی )مبنای log 10( ویروس برونشیت عفونی طیور 
گردید. مخلوط های  با رسم جوجه  ها مخلوط   (Beaudette) بودت  سویه 
ویروس و رسم پس از 45 دقیقه انکوباسیون در دمای آزمایشگاه )حدود 
 SPF 25 درجه سانتی گراد(  به داخل حفره آالنتوئیک پنج عدد تخم مرغ
جنین دار 10 روزه تلقیح گردید. همزمان عیارسنجی ویروس IBV سویه 
بودت نیز به طور جداگانه انجام شد. وضعیت جنین تخم مرغ ها از نظر 
ثبت  و  بررسی  روزانه  به طور  هفته  یک  مدت  به  بودن  مرده  یا  زنده 
شدند. در پایان روز هفتم اندیس رسم (NI) با کرس عیار مخلوط رسم با 
ویروس از عیار ویروس و با استفاده از فرمول کربر محاسبه شد )1, 23(.

فرمول کربر به قرار زیر است: 

بررسی پاسخ رسمی واکسن برونشیت عفونی طیور ...
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)Imported( و واکسن تجاری وارداتی )Razi( شکل 2- منودار مقایسه میانگین وزن جوجه های مایه کوبی شده با واکسن رازی

شکل 3 - منحنی میزان آنتی بادی علیه IB با آزمایش االیزا در دو گروه جوجه های مایه کوبی شده با واکسن IBV سویه H-120 تولید موسسه رازی )RAZI( و واکسن تجاری 

وارداتی )Imported( در پنج نوبت خونگیری پس از واکسیناسیون ) post vac (. نتایج به صورت میانگین ± انحراف معیار نشان داده شده است. * نشان دهنده اختالف 

.)p>0.001: ***،p>0.0001 :****( .معنی دار بین گروه ها می باشد
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EID 50 = X + 1/2 d - dƩ r1/n

X = آخرین رقت آزمایش                       
D = فاصلة لگاریتمی بین رقت های متوالی

∑r1= تعداد كلی جنین های عفونی
n = تعداد جنین های تلقیح شده در هر رقت

روش آماری
 GraphPad Prism نرم افزار  از  منحنی  رسم  و  آماری  ارزیابی های  برای 
یک  واریانس  آزمون  از  استفاده  با  آماری  تحلیل  شد.  استفاده   5 نسخه 
یا  کمرت   p value شد.  انجام   Tukey تکمیلی  تست  و   ANOVA طرفه 

مساوی 0/05 معنی دار در نظر گرفته شد.

نتایج 
وضعیت بالینی جوجه های مورد مطالعه

در طول دوره مورد مطالعه، گله از نظر عالیم بالینی و مشکالت احتاملی 
کامل  سالمت  از  جوجه ها  رشد،  دوره  طول  در  بودند.  کنرتل  تحت 
عالیم  ویژه  به  بیامری  عوارض  هیچ گونه  پرندگان  در  بودند.  برخوردار 
تنفسی مشاهده نشد. میزان تلفات کل دوره در دو سالن 1 و 2 به ترتیب 
8/3 و 6/7 درصد بود. در میانگین وزن پرندگان دو سالن در طول دوره 
پرورش اختالف معنی داری مشاهده نشد. منودار میانگین وزن پرندگان 

دو سالن در طول دوره در شکل 2 آمده است.

میزان آنتی بادی علیه IBV با آزمایش خنثی سازی رسم
میزان آنتی بادی رسمی علیه ویروس IB در جوجه های گوشتی مایه کوبی 
شده در سالن های 1 )واکسن موسسه رازی( و 2 )واکسن وارداتی( در 
 H-120 فواصل زمانی 4، 10، 20 و 30 و 40 روز پس از واکسیناسیون با
با آزمایش خنثی سازی رسم مورد ارزیابی قرار گرفت. طبق OIE اندیس 

خنثی سازی (NI) بیشرت یا مساوی 1/5 مثبت در نظر گرفته می شود. 
نتایج این مطالعه نشان داد که در طول دوره پرورش جوجه های هر دو 
سالن واکسن رازی و واکسن وارداتی NI  باالی 1/5 داشتند. NI  هر دو 
گروه تا 20 روزگی کاهش یافت اما این عیار همچنان در حد قابل قبول 
بود. سپس NI در دو گروه تا انتهای دوره روند افزایش داشت، به طوری 
که در انتهای دوره در 40 روزگی این اندیس در پرندگان هر دو سالن به 
باالترین میزان خود رسید. در طول دوره اختالف قابل توجهی در اندیس 
خنثی سازی بین دو گروه مشاهده نگردید. نتایج اندیس خنثی سازی رسم 

در دو سالن در جدول 2 آمده است.

میزان آنتی بادی علیه IBV با آزمایش االیزا
میزان آنتی بادی رسمی علیه IBV در جوجه های واکسینه شده در هر دو 
سالن 1، 2 در پنج نوبت بعد از دریافت H-120  واکسن با آزمایش االیزا 
اندازه گیری شد. نتایج این بررسی نشان داد که در هر پنج نوبت بعد از 
االیزای دو  آنتی بادی  واکسیناسیون اختالف معنی داری در میانگین عیار 
گروه مایه کوبی شده با واکسن برونشیت عفونی طیور تولیدی مؤسسه 

 .)p<0/05( رازی و واکسن وارداتی مشاهده نشد

میانگین عیار آنتی بادی علیه IBV در جوجه های دو سالن 1 و 2 در سن 
4 روزگی به ترتیب 1331 و 1018 بود. عیار این آنتی بادی در جوجه های 
دو سالن تا سن 20 روزگی به تدریج کاهش یافت. در 30 روزگی میانگین 
و  یافته  افزایش  وارداتی  و  رازی  واکسن های  سالن  در  آنتی بادی  عیار 
مقادیر آن به ترتیب به 1345 و 1380 افزایش یافت که به طور معنی داری 
 نسبت به عیار آنتی بادی در هامن سالن ها در 20 روزگی باالتر بوده است 
(p value به ترتیب  0/0001< و 0/001(. در انتهای دوره در 40 روزگی 
عیار آنتی بادی در هر دو سالن به باالترین میزان خود رسید به طوری که 
صد درصد جوجه ها در این روز از نظر آنتی بادی برای برونشیت عفونی 
آنتی بادی در دو گروه  میانگین عیار  بودند. منودار مقایسه  طیور مثبت 

واکسینه شده در شکل 3 آمده است.  

بحث و نتیجه گیری
در  مهم  راهکار  یک  عنوان  به  واکسیناسیون  که  است  قرن  نیم  از  بیش 
کنرتل و پیشگیری از بیامری IB محسوب می شود. دو واکسن زنده و کشته 
شده در ایمن سازی جوجه ها علیه IBV بکار می رود. واکسن های زنده در 
انواع جوجه های گوشتی و برای واکسیناسیون اولیه پولت های تخم گذار و 
نتاج استفاده می شود. سویه های واکسن مورد استفاده در هر کشور برای 
پیشگیری از بیامری نشان دهنده طیف آنتی ژنیک ایزوله های یک منطقه 
یا کشور است. از آنجایی که جدایه های اولیه ویروس برونشیت عفونی 
در بسیاری از کشورها ماساچوست می باشند، سویه های این رسوتیپ 
ویروسی از جمله H-120 به طور وسیع در بسیاری از کشورها از جمله 

ایران به عنوان واکسن استفاده می شود )13(. 
جوجه ها  در  اکتسابی  و  ذاتی  ایمنی  پاسخ  القاء  به  منجر  واکسیناسیون 
ایمنی  مکانیسم های  شدن  فعال  به  منجر  اکتسابی  ایمنی  می گردد. 
و  سلولی  ایمنی  هومورال،  ایمنی  پاسخ  جمله  از  آنتی ژن  اختصاصی 
پاسخ  دو  هر  شود.  می  خاطره  ایمنی  سلولی های  تولید  و  ماکروفاژها 
طیور  عفونی  برونشیت  بیامری  کنرتل  در  هومورال  و  سلولی  ایمنی 
نقش دارند. آنتی بادی های IgA و IgG تولید شده علیه IBV در مجاری 
تنفسی و گوارشی نقش مهمی در حفاظت بخشی علیه ویروس IB دارند. 
مطالعات واکسیناسیون و ارزیابی حفاظت بخشی آن، اغلب به پاسخ های 
ایمنی هومورال و ارتباط آن با حفاظت بخشی متمرکز می شود )3(. نقش 
ایمنی سلولی نیز در حفاظت بخشی علیه IBV عنوان شده است )7, 20(. 
پاسخ های رسولوژیکی ایجاد شده توسط عفونت با یک ویروس زنده از 
جمله IBV به تکثیر آن ویروس در بافت هدف در میزبان بستگی دارد 

.)16(
پروفایل  تعیین  برای   IBV علیه  رسمی  آنتی بادی  میزان  اندازه گیری 
ارزیابی  طریق  بدین  و   )20( است  شده  توصیه  جوجه ها  در  آنتی بادی 
کارآیی  برآورد  برای  ساده  راهکاری  عنوان  به  رسمی  آنتی بادی 
 1393 سال  در  همکارانش  و  حسینی  دکرت  می شوند  استفاده  واکسن ها 
 H-120 سویه  عفونی  برونشیت  تجاری  واکسن  ایمنی زایی  ارزیابی 
گله  یک  در  را  رازی   H-120 واکسن  با  مقایسه  در   ((BRONIPRA-I)
گوشتی انجام دادند. نتایج آنها نشان داد که جوجه های واکسینه شده با 
واکسن BRONIPRA-I از نظر میانگین عیار آنتی بادی االیزا با جوجه های 
واکسینه شده با H-120 ساخت موسسه رازی اختالف معنی داری نداشتند 

بررسی پاسخ رسمی واکسن برونشیت عفونی طیور ...
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 H-120 15(. در سال 1379 ولی نژاد و همکاران واکسن برونشیت سویه(
را در گله های گوشتی شهرستان مشهد مورد ارزیابی قرار دادند. از دو 
آنها  در  عفونی  برونشیت  بیامری  عالیم  پرورش  دوره  در طول  که  گله 
انتهای دوره پرورشی  دیده شد و دو گله بدون بروز عالیم بیامری، در 
برونشیت  علیه  آنتی بادی  تیرت  و  کردند  خونگیری  روزگی   41 سن  در 
دوره  در طول  گله ها  این  کردند.  گیری  اندازه  االیزا  روش  با  را  عفونی 
پرورش واکسن برونشیت سویه H-120 را دریافت کرده بودند. با توجه 
به افزایش معنی دار عیار آنتی بادی در گروهی که به بیامری برونشیت 
بیامری سویه ای  ایجاد  عامل  احتامال  که  کردند  عنوان  بودند،  مبتال شده 
شناسایی  که  باشد  ماساچوست(می  )سویه   H-120 واکسن  سویه  از  غیر 
سویه ها و ساخت واکسن مطابق سویه های در گردش را رضوری دانستند 
)22(. شیرزاد و همکارانش در سال 2012 اثربخشی برنامه واکسیناسیون 
با دو واکسن IBV سویه های H-120 و 4/91 را در جوجه های گوشتی و 
به دنبال آن چالش با ویروس حاد IRFIB32 را مورد ارزیابی قرار دادند. 
نتایج آنها نشان داد که واکسیناسیون با واکسن IBV حفاظت بهرتی در 
مقابل چالش با سویه همولوگ ایجاد می کند )21(. مطالعه حارض، با هدف 
ارزیابی پاسخ رسمی واکسن برونشیت عفونی طیور سویه H-120 ساخت 
گوشتی  گله  در  مشابه  خارجی  واکسن  با  آن  مقایسه  و  رازی  مؤسسه 
طراحی گردید. برای این منظور دو آزمون رسولوژیکی SN و االیزا مورد 

استفاده قرار گرفت.
در این مطالعه، میزان آنتی بادی های رسمی علیه IBV تا سن 20 روزگی 
در پرندگان هر دو سالن دریافت کننده واکسن موسسه رازی و واکسن 
آنتی  یافت. در آزمایش خنثی سازی رسمی، کاهش عیار  وارداتی کاهش 
بادی به طور مشابه تا 20 روزگی در هر دو سالن مشاهده گردید اگرچه 
میزان  بود. کاهش  قبول  قابل  پرندگان هر دو سالن درحد  این عیار در 
آنتی بادی  عیار  کاهش  نتیجه  در  می رسد  بنظر  روزگی   20 تا  آنتی بادی 
گاهی  مادری  آنتی بادی  که  داده اند  نشان  قبلی  مطالعات  مادری  باشد. 
می تواند به مدت 5-3 هفته از ایجاد پاسخ ایمنی توسط مایه کوبی زود 
هنگام جلوگیری مناید )18(. عیار آنتی بادی مادری به تدریج رو به کاهش 
گذاشته و به دنبال آن گردش ویروس های واکسن و تکثیر آنها در بافت 
این  در  می شود.  آنتی بادی  عیار  و  ایمنی  پاسخ  افزایش  به  منجر  هدف 
مطالعه، سه هفته پس از مایه کوبی، میزان آنتی بادی روند افزایشی داشته 
است، به طوری که در 30 روزگی میانگین میزان آنتی بادی االیزا به طور 
افزایش  گروه  دو  هر  در  روزگی(   20( قبل  دوره  به  نسبت  معنی داری 
ترتیب   به   p وارداتی،  تجاری  واکسن  و  رازی  واکسن  گروه  )در  داشت 
0/0001< و 0/001(. در انتهای دوره پرورش )در 40 روزگی( در هر دو 
طول  در  خود  میزان  باالترین  به  آنتی بادی رسمی  میزان  میانگین  سالن 
دوره پرورش افزایش یافت. روند کاهشی عیار آنتی بادی علیه IBV تا سن 
3-2 هفتگی در جوجه های مایه کوبی شده، اهمیت رعایت دقیق اصول 
بهداشتی و امنیت زیستی در پیشگیری از این بیامری در مزارع پرورش 
با ویروس  تبعات بعدی مواجه شدن  از  تا  طیور بیشرت مشخص می شود 

جلوگیری گردد.
در   IBV علیه  آنتی بادی  عیار  میانگین  که  داد  نشان  بررسی  این  نتایج 
هر پنج نوبت بعد از واکسیناسیون، اختالف معنی داری مابین دو گروه 
مشابه  واکسن  و  رازی  مؤسسه  تولید   IBV واکسن  با  شده  مایه کوبی 

آزمایش  انجام  متعاقب  بدین طریق،   .)p<0/05( نشد  مشاهده  وارداتی 
ELISA برروی رسم های اخذ شده، نتایج بدست آمده نشان داد كه هر 
القای تولید  دو واكسن موسسه رازی و واکسن وارداتی از نظر توانایی 

آنتی بادی علیه ویروس IB در طیور یكسان هستند.  
بررسی حارض نشان داد که مایه کوبی با واکسن برونشیت عفونی طیور 
ایجاد مناید  گله گوشتی  را در  آنتی بادی مناسبی  رازی می تواند  موسسه 
و از این نظر مشابه واکسن خارجی عمل می کند. نتایج نشان داد که از 
نظر توانایی ایجاد حفاظت قابل قبول علیه بیامری برونشیت، جوجه هایی 
که  آنهایی  به  نسبت  بودند  کرده  دریافت  را  رازی  موسسه  واکسن  که 
واکسن وارداتی را دریافت کرده بودند سطح آنتی بادی مشابهی داشتند. 
 IBV زنده  واکسن  که  است  این  کننده  بیان   آمده  بدست  نتایج  برآیند 
سویه H-120 تولید مؤسسه رازی گزینه مناسبی در برنامه های کنرتل و 

پیشگیری بیامری برونشیت می باشد.

تشکر و قدردانی
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