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ارزیابی کارایی واکسن آبله طیور موسسه رازی در پولت تخمگذار

bb

چكید ه 

موثرترین راه پیشگیری بیامری آبله طیور واكسیناسیون می باشد و هدف از انجام این مطالعه تعیین میزان ایمنی ایجاد شده توسط واكسن 
آبله طیور موسسه رازی و  نیز مشخص منودن كارایی واكسن مذکور در مقابل عامل بیامری زا می باشد. مطالعه حارض در دو مرحله شامل 
واكسیناسیون جوجه های تحت آزمایش در فارم و مرحله دوم شامل آزمایش چالش بود كه  در پولت های واكسینه شده انجام گرفت. بدین 
منظور جوجه های یك سالن شصت هزارتایی پولت نژاد مرغ تخمگذار بونز )Bovans( با واكسن آبله طیور موسسه رازی به روش تلقیح در 
پرده بال واکسینه شدند. هفت تا  10 روز پس از انجام واكسیناسیون پاسخ گله به واکسن با بررسی %10 كل سالن مرغداری صورت پذیرفت 
و میزان وجود  Take % 96/7 بود. جهت  آزمایش چالش در دو گروه پولت 30 تایی در دو سالن مجزا كه گروه اول شامل پولت واكسینه و 
گروه دوم كه واكسنی دریافت نکرده بودند ویروس آبله تلقیح شد. گروه شاهد همگی عالئم بیامری ولی متام پرندگان گروه واکسینه فاقد 

عالئم بیامری بودند. نتایج این مطالعه نشان داد كه واكسن آبله موسسه رازی دارای ایمنیت و كارایی بسیار باالیی می باشد.
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Efficacy evaluation of Razi Institute Fowl pox vaccine in laying hen pullet
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The most effective way to prevent fowl pox disease is to vaccinate and the aim of this study was to determine the im-
munity level of fowl pox vaccine and also to determine the efficacy of the vaccine against the pathogenic agent, which 
seems necessary and important to do so. The experiments of this study are summarized in two sections. The first stage 
includes the vaccination of the experienced chicks in the farm and the evaluation of the effect of the vaccine on the 
farm, and the second phase included a challenge test carried out in the vaccinated pullets. In order to realize this, fowl 
pox vaccine of the Razi Institute, which is live attenuated, was inoculated into a curtain under the wing in a layer flock 
with sixty thousands of Bowans strain laying hen farm was used for testing. Seven to ten days after vaccination, the 
immune response of the herd was investigated in 10% of the layer flock was taken and the percentage was 96.7%. Then, 
in order to the challenge test, 30 of these pullets were divided into two separate halls, the first group consisting of vac-
cinated pullets and the second group that did not inoculate the vaccine. The pathogenic virus was inoculated to them 
and the control group showed all the symptoms of the disease, and all the birds in the control group had no symptoms. 
From the above experiments, it is concluded that fowl pox vaccine of the Razi Institute has suitable efficacy.                                                                             

Key words: Fowl pox vaccine, Razi institute, Evaluation of the immunity, challenge

مقدمه
بیامری آبله طیور بیامری ویروسی پرندگان اهلی )مرغ، بوقلمون، کبوتر، 
)از 20 خانواده( است و  از پرندگان وحشی  از 60 گونه  قناری( و بیش 
نسبت  بیامری  نوعی  پرندگان  از  گونه   9000 و  رده   232 تقریبی  بطور 
بیامری  )2، 9(. عامل  آبله حساس هستند  با ویروس  به عفونت طبیعی 
جنس   )fowl pox virus( ویروس  پاکس  فول  گونه  به  متعلق  آبله طیور 
کوردوپاکس ویرینه  خانواده  زیر   )Avipoxvirus( ویریده  پاکس  آوی 
می باشد.   )Poxviridae( ویریده  پاکس  خانواده  و   )chordopoxvininae(
این ویروس برای مرغ و بوقلمون بسیار عفونت زا و به ندرت برای کبوتر 
سبب منی شود  را  بالینی  بیامری  قناری  و  اردک  در  ولی  است  خطرساز 
رو  این  از  دارند،  مهمی  نقش  آبله  بیامری  انتقال  در  21(. حرشات   ،5(
بیامری  این  بویژه در فصول گرم در معرض همه گیری های  بومی  طیور 

جنس های  سایر  مانند  پرندگان  آبله  ویروس های   .)9  ،2( می گیرند  قرار 
خانواده پاکس ویریده، مورفولوژی یکسانی دارند، ویروس عامل بیامری 
اندازه  با  رشته ای  دو   DNA و   )280  KBP( بزرگ  و  ژنوم خطی  دارای 
مولکولی kbp 130-300 می باشد. این ویروس آجری شکل بوده و اندازه 
ذرات ویروسی)354nm × 250( است و دارای نوکلئوتید مقعرالطرفین به 
همراه دو جسم جانبی در دو طرف آن بوده و پوشش خارجی ویروس 
آبله  ویروس  است.  شده  تشکیل  سطحی  توبول های  تصادفی  ترتیب  از 
به طریق آندوسیتوز وارد سیتوپالسم سلول هدف شده و مراحل تکثیر 
پرندگان  بیامری های  از جمله  آبله طیور  بیامری   .)4  ،1( را طی می کند 
است كه رسعت انتشار آهسته ای دارد و از سالیان قبل وجود داشته ولی 
سبب مرگ و میر چندانی منی شود، مگر آنكه دستگاه تنفسی با عوامل 
پوستی  یا  دو شکل خشک  به  ویروسی  بیامری  این  درگیر شود.  دیگری 
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یا دیفرتیک می تواند ظاهر شود )19(. بیامری در هر سن و  و مرطوب 
انتشار  با  پوستی  یا   خشک  شکل  در  شود؛  ظاهر  می تواند  موقعی  هر 
تدریجی روی پوست بدن پرندگان بخصوص در نواحی رس، گردن و ساق 
پا ایجاد جراحت می  کند )12، 17(، عالئم شکل دیفرتیک یا شکل مرطوب 
بروز ندول روی پوست، غشاهای نكروتیك دیفرتیك در دهان و قسمت 
پوستی  ضایعات  بروز  سبب  همچنین  می باشد.  تنفس  دستگاه  فوقانی 
پیرشونده  ضایعات  می شود.  بدن  پر  بدون  نواحی  در  ندوالر  پیرشونده 
در  نیز  مری  و  دهان  تنفسی،  مجاری  فوقانی  بخش های  فیربونکروتیک 
اثر  در  واقع  در  ضایعات  این  می شود.  مشاهده  بیامری  دیفرتیتیک  فرم 
هیپرپالزی اپیتلیوم مخاط ایجاد می شوند )9، 20(. از سوی دیگر، نوعی 
عفونت سیستمیک همزمان نیز ممکن است روی دهد )21، 23(. ویروس 
عامل آبله، ویروس بسیار مقاومی است و تا مدت زیادی در محیط باقی 
می ماند و می تواند باعث شیوع بیامری گردد، به همین علت، مبارزه با 
آن مشکل است ولی به علت وجود یک واکسن مطمنئ و کارا، پیشگیری 
از بیامری تا حد بسیار زیادی امکان پذیر است )3، 20(. بیامری آبله طیور 
یکی از قدیمی ترین بیامری های شناخته شده طیور است که تقریبا در متام 
استان ها وجود دارد  تقریبا در متام  نیز  ایران  نقاط دنیا وجود دارد. در 
از طرف  لذا  انجام می دهند.  از بیامری، واکسیناسیون  پیشگیری  برای  و 
واکسیناسیون  طریق  از  بیامری  کنرتل  برنامه  کشور،  دامپزشکی  سازمان 
در گله های تخم گذار، مادر و اجداد تدوین شده است. در خصوص شیوع 
مستقیم  تشخیص  برای   )2012( همکاران  و  ابراهیمی  ایران  در  بیامری 

از روش واكنش زنجیره اى  پرندگان  آبله سایر  قناری و  آبله  بین  و متایز 
پلیمراز مولتی پلکس )m - PCR( استفاده منودند. در این مطالعه ازسه ژن

 fpv167  و fpv140، fpv126 با لوکوس های انتخابی H3L ، 4b ،VLTF-1
موجود در ژن APV استفاده شد که به علت تکثیر بیشرت fpv167 نسبت 
به سایر پرایمرها، با استفاده از m-PCR به عنوان فاکتوری برای تشخیص 
حضور ژنوم APV و همچنین شناسایی اختصاصی CPV انتخاب شد )5(. 
همچنین نیری فسایی و همکارانش )2012( مطالعه ایی بر روی پرندگان 
اگزوتیک با روش های مولکولی و بررسی ژن 4b core پروتئین هسته 10 
سویه مختلف مرغ، قناری و مرغ مینا داشتند. در مطالعه آنان توالی ژنی 
بدست آمده شباهت %71-100 با توالی بانک ژنی داشت که نشان دهنده 
انتشار این ویروس بین ایران و سایر کشور ها می باشد )14(. متداول ترین 
تخفیف  زنده  واکسن  می شود،  استفاده  دنیا  نقاط  متام  در  که  واکسنی 
حدت یافته می باشد که ایمنی فعال و قدرمتندی را علیه این بیامری ایجاد 
می کند )16(. با توجه به اینکه بجز برند های خارجی واکسن آبله، واكسن 
آبله طیور تخفیف حدت یافته تولید شده در موسسه رازی مدت مدیدی 
دارای  و  می گیرد  قرار  مرصف  مورد  ایران  مرغداری های  در  که  است 
کارایی مطلوب  و مثمر مثری در گله های طیور داشته و رضایت کامل 
مرغداران را تامین منوده است منتها از آنجائی که مطالعات و تحقیقات 
مکتوب و مدونی در خصوص ایمنیت واکسن آبله در گله های تخم گذار 
وجود ندارد لذا مطالعه حارض با هدف بررسی کارایی واکسن آبله طیور 

تولیدی موسسه رازی انجام گرفت.

ارزیابی کارایی واکسن آبله طیور موسسه رازی در  ...

شکل 1- تزریق واکسن آبله طیور در پرده بال 
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مواد و روش ها
واكسن مورد استفاده در این مطالعه واکسن آبله طیور تولید بخش تحقیق 
و تولید  واكسن های طیور موسسه رازی بود که این واكسن محتوی  ویروس  
 SPF تخم مرغ  در  شده  داده  كشت  طیور  آبله  حدت یافته  تخفیف  زنده 
جنین دار می باشد و هر دز واكسن دارای عیار EID50 2/5 10 ویروس می باشد. 
این واكسن به شكل 2000 دوزی و به صورت لیوفیلیزه می باشد و  هر 
1000 دوز از واكسن فوق را در ml 10 نرمال سالین یا آب مقطر اسرتیل 
حاوی %20  گلیرسین حل  کرده و سپس با استفاده از یك سوزن دو شاخ 
 ≤ 10 2/5 EID50 مخصوص واكسن  در پرده بال به  مقدار یك دز شامل

ویروس تزریق می گردد. 

جمعیت مطالعه
واقع  سیمرغ  فارم  از   BOVANS نژاد  پولت  هزارتایی  شش  سالن  یك 
پرورش  دوران  متامی  شدند.  گرفته  قرار  آزمایش  تحت  الربز  استان  در 
تخم گذاری سالن  از رشوع  قبل  و  بوده  اتوماتیك  نیمه  در سیستم قفس 
پرندگان عوض شد. گله مورد مطالعه را در 49 روزگی یا 7 هفتگی  به 
2/5 10 ویروس آبله  EID50/ bird صورت زیر بالی به مقدار  یك دز واكسن
طیور تحت مایه كوبی قرار گرفتند. همچنین به تعداد 30 قطعه جوجه به 
عنوان کنرتل منفی رسم فیزیولوژی تلقیح شد. در روز هشتم پس از انجام 
واكسیناسیون %10 كل سالن مرغ داری از نظر وجود Take مورد مشاهده  

قرار گرفت. 

در ادامه  تعداد 30 جوجه شاهد هم برای  آزمایش چالش در سالن مجزا 
و با رشایط یكسان  با جوجه های واکسینه شده قرار داده شد. سه هفته 
بعد از واکسیناسیون تعداد 30 قطعه جوجه واکسینه شده به همراه 30 

قطعه جوجه شاهد واکسینه نشده تحت آزمایش چالش قرار گرفتند.

وضعیت واكسیناسیون عمومی
و  گرفتند  قرار  مایه كوبی  تحت  مرتبه  چهارده  طی  آزمایش  مورد  فارم 
آبله،  گامبورو،  آنفلوآنزا،  برونشیت عفونی طیور،  نیوكاسل،  واكسن های 
كوریزا، سندرم افت تولید تولید تخم مرغ ،آنسفالومیلیت و الرنگوتراكئیت 
عفونی مرصف شد ضمنا در سن هفت هفتگی واکسن آبله طیور در پولت 

ها مورد استفاده قرار گرفت )جدول 1(.

ویروس بیامری زا برای آزمایش چالش
عیار  با  طیور  آبله  )حاد(  بیامری زا  ویروس  چالش  تست  انجام  برای 
103EID50/ bird مورد استفاده قرار گرفت. ویروس حاد مورد استفاده 
در این مطالعه ویروس جدا شده از فیلد و از چند واحد پرورش بوقلمون 
و  گلستان  مازندران،  گیالن،  )تهران،  شاملغرب  و  شامل  استان های  از 
آذربایجان رشقی( بوده که در پروژه تحقیقاتی بشامره01-0420631000  
ایمنولوژیک  هیسستوپاتولوژیک،  مشخصات  خصوص  در  بتفصیل   -82
)آگارژل ایمونودیفیوژن، خنثی سازی ویروس( و مولکولی آن )آزمایشات 

RFLP ، PCR( اشاره شده است )6(.

شکل 2- جوجه های تحت آزمایش در سیستم قفس نیمه اتوماتیك 
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آزمایش چالش و بیامری زایی
برای انجام این آزمایش پولت ها را به دو گروه 30 تایی و در دو سالن  
گروه  و  واكسینه شده  پولت  های  اول شامل  گروه  تقسیم منودیم.  مجزا 
دوم یا گروه شاهد پولت هایی بودند كه به آنها واكسن تلقیح نشده بود. 
مایه كوبی  از  پس  فاصله سه هفته  با  گروه  دو  به هر  بیامری زا  ویروس 
واكسن تلقیح شد ، تلقیح به صورت  تخریش در تاج ریش و بال بود و پس 

از آن به مدت سه هفته جوجه ها تحت نظارت و بررسی قرار گرفتند.

نتایج
قرار  ارزیابی  و  معاینه  مورد  كه  آزمایش  تحت  جوجه   6000 میزان  از 
گرفتند تعداد 5804 عدد یعنی %96/7 از  جوجه های فارم پاسخ مثبت  که 

هامن وجود Take در بال بود را از خود نشان دادند )شکل 3(.

جدول 1- جدول واکسیناسیون گله پولت تخمگذار تحت آزمایش

سن جوجه
روش واكسیناسیوننوع واكسننام واكسن

هفتهروز

71
IB+ND

AI+ND

كشته روغنی

كشته روغنی

SC

SC

192/5IBDزنده لیوفیلیزهDW

233/2IBDزنده لیوفیلیزهDW

273/8IBDزنده لیوفیلیزهDW

294/1ND- LaSotaزنده لیوفیلیزهDW

314/4IBDزنده لیوفیلیزهDW

355IBDزنده لیوفیلیزهDW

517/2

F.pox

Choriza

AI

ILT - 1

زنده لیوفیلیزه

كشته روغنی

كشته روغنی

زنده لیوفیلیزه

Wing-Web

SC

SC

ED

8912/7

Choriza

AI

ND+IB+EDS

ILT - 2

كشته روغنی

 كشته روغنی

كشته روغنی

زنده لیوفیلیزه

SC

SC

SC

ED

10214/5ND- LaSotaزنده لیوفیلیزهDW

10615/1IB- H120زنده لیوفیلیزهDW

11816/8AEكشته روغنیSC

12117/2ND- LaSotaزنده لیوفیلیزهDW

14620/8ND- LaSotaزنده لیوفیلیزهDW
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نتایج تست چالش 
عالئم بیامری که بصورت تورم پوست یا وجود زخم در ناحیه واکسینه 
شده )Take( بود در جوجه های گروه شاهد پس از تست چالش مشاهده 
را  یا گروهی كه واكسن موسسه  5(. گروه دوم  و  گردید. )شکل های 4 

دریافت كردند پس از تلقیح  همگی فاقد عالئم بیامری بودند.

بحث
ظهور صنعت پرورش طیور در قرن بیستم و پیرشفت آن به سمت یک 
و  تراکم  افزایش  به  را  متصدیان  توجه  باال،  بازده  با  بین املللی  سیستم 
حداکرث استفاده از فضاهای فیزیکی معطوف داشته است. این امر سبب 
ایجاد محیط مصنوعی برای پرورش طیور شده که تناسب کمرتی با ساختار 
فیزیولوژیک بدن آنها داشته و این موضوع خود زمینه ساز بروز بیامری های 
از این بیامری ها بیامری  ویروسی و باکرتیایی مختلف گشته است. یکی 
 ،13( اقتصادی می شود  منفی  اثرات  ایجاد  باعث  که  است  پرندگان  آبله 
17(. در بین این بیامری ها بیامری آبله طیور از جمله بیامری هایی است 
که در صنعت مرغداری از اهمیت اقتصادی زیادی برخوردار است. زیرا با 
بروز این بیامری سطح تولید تخم مرغ کاهش و میزان مرگ  و میر افزایش 
می یابد البته ویروس آبله پرندگان سالمت انسان ها را تهدید منی کند. در 
ماکیان، آبله جلدی به ندرت مرگ و میر و تاثیر اقتصادی قابل توجه دارد 
اما فرم دیفرتیک آن تا %60 مرگ و میر را در جوجه های واکسینه نشده 
 10-6 ماکیان معموال  آبله  گله های جوان شیوع  در  کند. همچنین  ایجاد 
هفته به طول می انجامد که رضر اقتصادی قابل توجهی را برای تولید تخم 
مرغ در بر دارد. برای بوقلمون های بومی نیز کاهش وزن اهمیت زیادی 
از نظر اقتصادی دارد . در طیور زینتی، فرم سپتیسمیک آبله قناری تاثیر 
به سزایی بر اقتصاد پرورش دهندگان قناری با توجه به مرگ و میر باال در 
این شکل از بیامری دارد )3، 7، 23(. غالمی آهنگران و همکاران )2013( 
توانستند با کمک تست های هیستوپاتولوژیک و PCR شیوع %80 ویروس 
ویروس  )9(. همچنین حضور  کنند  تایید  در غرب کشور  را  ماکیان  آبله 
آبله طیور در پرندگان بومی حومه شهرستان خرم اباد توسط نوروزیان و 
همکاران )1396( با تست های مولکوالر بیولوژی و هیستوپاتولوژیک به 

اثبات رسیده است )15(.
به دلیل عدم وجود درمان قطعی بیامری آبله، تنها راه کنرتل و پیشگیری 
از شیوع بیامری، رعایت بهداشت و انجام واکسیناسیون صحیح و دقیق 
می باشد، با این حال بروز بیامری آبله حتی در کشورهایی که برنامه های 
کنرتل و پیشگیری مدون و منسجمی هم دارند گاها مشاهده می گردد 
)14،8(. ایمن منودن پرندگان در برابر بیامری آبله با واکسینه منودن آنها 
قبل از بروز بیامری، بدست می آید. بطور معمول، این نوع واکسیناسیون 
در نواحی که بیامری در فصول زمستان و پائیز روی می دهد در خالل بهار 
و تابستان انجام می شود )20(. به هرحال در کمپلکس های بزرگ پرورش 
بروز  امکان  که  گرمسیری  هوای  و  آب  در  و همچنین  سنی  چند  طیور 
بیامری در متامی سال وجود دارد، استفاده از واکسیناسیون، هر زمان که 

از بروز بیامری پیشگیری مناید، توصیه می شود )17(.
بطور کلی واکسیناسیون برعلیه FPV را تحت سه حالت میتوان مدیریت 

منود :
الف ( زمانی که گله ایی در سال گذشته با آبله درگیر بوده است ، متامی 

شکل 3- مشاهده Take پس از واكسیناسیون  

شکل 4 - مشاهده عالئم بیامری )در روی تاج ( در گروه شاهد
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بایستی  از سایر مزارع را  یا منتقل شده  تازه تولید شده  پرندگان جوان 
واکسینه منود. ب( در صورتی که گله ای در سال گذشته با آبله درگیر بوده 
با  بایستی  با آبله کبوتر استفاده شده است، پرندگان را  است و واکسن 
با  از واکسیناسیون  ایمنی حاصل  زیرا  واکسینه منود  ماکیان  آبله  واکسن 
واکسن آبله کبوتری پایدار نبوده و طول مدت اثر آن کم است. ج( در 
انتقال  از  جلوگیری  مبنظور  واکسیناسیون  هست  شایع  آبله  که  مناطقی 

بیامری توسط مرغداری های مجاور رضوری می باشد )20(.
نگردد،  استفاده  مناسب  بصورت  طیور   آبله  واکسن   از  صورتی که  در 
داشت.  خواهد  وجود  شده  واکسینه  گله  در  آبله  بیامری  تولید  احتامل 
واکسن آبله ماکیان را به روش Wing- Web و در هشت هفتگی استفاده 
می کنند. واکسیناسیون پولت ها نیز یک تا دو ماه قبل از آغاز تولید تخم 

مرغ صورت می پذیرد )20، 21(. 
نیز  می شوند  نگهداری  دوم  سال  در  تخم مرغ  تولید  برای  که  پرندگانی 
را  واکسن  که  باشیم  داشته  توجه  باد  ضمنا  می شوند.  واکسینه  دوباره 
نبایستی در حین دوره تخم گذاری پرندگان استفاده منود . این در حالی 
در  می  توان  را  سلولی  کشت  منشا  با   FPV رقیق  واکسن های  که  است 
ترکیب با واکسن بیامری مارک در جوجه های جوان یکروزه استفاده منود 

 .)24 ،16(
تجویز واکسن تخفیف حدت یافته آبله طیور از طریق پوست ناحیه بال 
و با استفاده از سوزن دو شاخه صورت می گیرد. ولی می توان واکسن را 
در ناحیه ران نیز تلقیح منود. باید توجه داشت که در بوقلمون ها به علت 
فرو بردن رس در زیر پرها به هنگام خواب، منی توان واکسن را در زیر بال 
تزریق کرد زیرا ممکن است باعث بروز جراحات آبله در رس و صورت 

آنها شود )2، 25(.
واكسیناسیون  امریكا،  متحده  درایاالت   )1996( همكارانش  و  فاتومنی 
آبله طیور را با واكسن زنده تخفیف حدت یافته تجاری در جوجه های 3 

هفته انجام دادند. سپس این جوجه ها را با 5 سویه بیامری زا آبله طیور 
چالش  مورد  بودند  شده  جدا  فارم  از   1993 تا   1992 سال های  بین  كه 
قرار دادند و نتیجه آزمایشات حاصل حاكی از این بود که گرچه ایمنی 
كنرتل  برای  ایمنی  این  ولی  آمد  بوجود  واكسن  این  از  حاصل  متقاطع 
بیامری مناسب و الزم نبود )8(. نجی  و همکاران )1990( تحقیقاتی را 
محققین  این  آوردند.  بعمل  یکروزه  جوجه های  واکسیناسیون  مورد  در 
آب  روش  از  استفاده  با  می توان  را  یکروزه  جوجه های  که  منودند  بیان 
آشامیدنی بر علیه بیامری آبله ماکیان واکسینه منود. در این حالت، واکسن 
فوق بایستی حاوی غلظت مناسبی از ویروس باشد ) 106 کشت سلولی به 
ازای هر میلی لیرت ( )13(. ویرتفیلد و همكارانش )1984( در ایاالت متحده 
امریكا، ارزیابی  ایمنی حاصل از سویه های بیامری زا آبله بلدرچین با سویه 
انجام دادند.  آبله كبوتر در جوجه ها و بوقلمون را  آبله طیور،  واكسنی 
آنان پس از واكسیناسیون و چالش دادن با سویه بلدرچین واكسن های آبله 
طیور و كبوتر نتوانستند ایمنی مناسبی را بوجود بیاورند. به این نتیجه 
دست یافتند كه ایمنی حاصل از سویه های واكسن های آبله طیور، كبوتر و 
بوقلمون در برابر سویه بیامری زا بلدرچین دارای ایمنی مناسب منی باشند 
) 25(. ونکتاسببا  و همكاران )1978( در هند، پس از آداپته كردن سویه 
بودت )Beaudette strain( آبله طیور در كشت سلول فیربوبالست جنین 
و   Take ارزیابی  از  پس  استفاده منودند.  فارم  در  را  واكسن  این  جوجه 
مواجه كردن جوجه ها با سویه بیامری زا، ایمنی قابل قبولی ایجاد گردید 
با واکسن  )23(. مایر و دانر)1976( در آملان واکسیناسیون دهانی موثر 
رقیق کشت سلولی را گزارش داده اند. ایمنی ناشی از واکسیناسیون داخل 
ارزیابی  مورد  رشما  توسط  بینی  داخل  و  دهانی  پر،  فولیکول  عضالنی، 
قرار گرفت. نتایج حاصله، حاکی از حفاظت باالی %50 در روش دهانی 
 )1964( همكارانش  و  ویرتفیلد   .)12( بود  روش ها  سایر   100 تا   80% و 
مطالعه  مورد  طیور   آبله  و  كبوتر  آبله  واكسن های  با  جوجه ها  ایمنی 
با  جوجه ها  در   Take مشاهده  با  واكسن ها  ایمنی  ارزیابی  دادند.  قرار 
رقت های مختلف انجام گرفت و تا رقت 104.5EID50 per/ml ایمنی بین 
ایمنی   105.5EID50 per/ml از  باالتر  عیار  در  ولی  دادند  را   60 تا   20%
واکسینه  گله های  در  بیامری  این  )24(. شیوع  کردند  را مشاهده  خوبی 
شده با واکسن های آبله ماکیان یا کبوتران در ایاالت متحده، بیانگر عدم 
موارد،  اکرث  در  می باشد.  مناسب  ایمنی  ایجاد  در  واکسن ها  این  توانایی 
با هم مخلوط منوده و در گله ها  را  ماکیان  کبوتران و  آبله  واکسن های 
خواص  خصوص  در  دیگری  توجه  قابل  مطالعه   .)24( می کنند  استفاده 
آنتی بادی های مونوکلونال علیه ویروس آبله توسط سینگه و همکارانش 
در سال 2000  و 2003 در آمریکا صورت گرفت که در این مطالعه منجر 
واکسینال  سویه   6( پرندگان  آبله  ویروس  سویه  توصیف  و  شناسایی  به 
آبله طیور، 11 سویه حاد آبله طیور ،سه سویه آبله کبوتری( با استفاده از 
آنتی بادی های مونوکلونال شد که در آن با استفاده از روش ایمونوبالتینگ 
آنتی ژن های پروتئینی ویروس آبله را مطالعه کرد و  نشان داد ویروس 
آبله پرندگان، گونه های آنتی ژنی مختلفی دارد که می تواند مرغ را آلوده 
تست  از  بهره گیری  با   2015 سال  در  و همکارانش  هیر  گیل   .)18( کند 
توانستند سویه وحشی و واکسینال شایع در هندوستان   pock forming
را بر روی فیربوبالست جنین جوجه بربند وپس از 3 پاساژ آنها را آداپته 
منایند )10(. ال مهدی و همکارانش )2012( ارزیابی کارایی واکسن تجاری 

شکل 5 - مشاهده عالئم بیامری )در روی ریش ( در گروه شاهد 
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دادند.  قرار  بررسی  مورد  کشور مرص  رایج  سویه های  در  را  طیور  آبله 
نامربدگان با واکسیناسیون جوجه های شش هفته SPF و بررسی Take و 
انجام تست های چالش و هامگلوتیناسیون غیر فعال PHA به این نتیجه 

رسدند که جوجه ها تحت آزمایش دارای %90-100 ایمنیت بودند )7(.
یا  پوست  تورم  طیور  آبله  زنده  واکسن های  کارایی  بررسی  هنگام 
بودن  موفقیت آمیز  گواه   ،)Take( شده  واکسینه  ناحیه  در  زخم  وجود 
عملیات واکسیناسیون بود. اگر بیش از 10 درصد گله منفی باشند یعنی 
 Take  واکسیناسیون به خوبی صورت نگرفته است )16، 17( و اگر  عالئم
مشاهده شده یعنی واکسیناسیون موفقیت آمیز بوده است و 10-14 روز 
پس از دریافت واکسن ایمنیت گسرتش می یابد )9، 17( این درحالیست 
که اکرث پرندگان واکسینه شده بایستی تاثیرات واکسن را بروز دهند. در 
گله های بزرگ، حداقل 10 درصد از پرندگان را به منظور ارزیابی عملیات 
از  استفاده  چون  دالیلی  داد.  قرار  بررسی  مورد  بایستی  واکسیناسیون، 
واکسن در پرندگان ایمن ، استفاده از واکسن های غیرموثر و فاقد کیفیت 
از واکسن سبب شکست  ... (، استفاده نامناسب  انقضاء و  تاریخ  از  ) پس 

عملیات واکسیناسیون برعلیه بیامری آبله طیور می شوند )21( . 

نتیجه گیری کلی
در مجموع بر اساس استاندارد OIE كه برای واکسن آبله طیور درآزمایش 
به  توجه  با  و  می شود  گرفته  نظر  در  مثبت  باال  به   90% میزان  چالش 
كشورها  سایر  در  چه  و  كشور  داخل  در  چه  همكاران  دیگر  مطالعات 
می توان بطور قطع واكسن آبله طیور موسسه رازی را به عنوان یكی از 
موثرترین و با كیفیت ترین واكسن های موجود طیور در نظر گرفت كه 
دارای ایمنیت و كارایی بسیار باالیی در برابر ویروس های حاد آبله طیور 

می باشد.

تشکر و قدردانی
این پژوهش با حامیت مالی موسسه تحقیقات واکسن و رسم سازی رازی 
ایران )89030 - 18- 18- 2( انجام شده است و از مدیریت و همکاران 
رازی  موسسه  طیور  ویروسی  واکسن های  تولید  و  تحقیق  بخش  محرتم 

تشکر و قدردانی می منائیم.
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