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چكيده 
بیماري آبله طیور از بیماری های ویروسی و مسری طیور بوده که شیوع آن بین 10 تا 95 درصد ولی میزان تلفات آن بین صفر تا 50 درصد 
می باشد. این بیماری تقریبا در تمام نقاط دنیا به ویژه در ایران گزارش شده است. عامل بیماری، ویروس بسیار مقاومي است که می تواند تا 
مدت زیادي در محیط باقي مانده و باعث شیوع بیماري گردد. از این رو مبارزه با آن مشکل است با این حال پیشگیري از بیماري تا حد 
بسیار زیادي توسط واکسن انجام مي شود. برنامه کنترل بیماري از طریق واکسیناسیون در گله هاي تخمگذار، مادر و اجداد از طرف سازمان 
دامپزشکي کشور ابالغ شده است. متداول ترین واکسني که در تمام نقاط دنیا استفاده مي شود، واکسن زنده تخفیف حدت یافته مي باشد 
که ایمني فعال و قدرتمندي را علیه بیماري ایجاد مي کند و موسسه رازی با قدمتی حدود صد سال بیش از 7  دهه است که واکسن زنده 
تخفیف حدت یافته آبله طیور را تولید و به بازار عرضه می دارد. تا قبل از تولید واکسن توسط موسسه رازی، ساالنه شاهد تلفات و خسارات 
اقتصادی ناشی از این بیماری در گله های طیور بودیم اما با تولید این واکسن عالوه بر کاهش موارد وقوع بیماری در کشور به خروج ارز و 

کاهش واردات واکسن خارجی کمک شایانی شده است. 
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موسسه رازی، واکسن، آبله طیور
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به  می تواند  شده  خشک  ویروس  آلوده،  محیط های  در 
تنفس  دستگاه  و  مخاطات  به  و  درآمده  آئروسول   صورت 
پرنده راه یابد. خسارت اقتصادي بیماري بیشتر در ماکیان و 
بوقلمون دیده می شود. بیماري در تمام سنین در ماکیان حتي 
بیماري  معتدل  مناطق  در  مي شود.  دیده  نیز  چندروزگي  در 
در ماکیان بیشتر در پائیز و زمستان دیده مي شود و در مناطق 
گرمسیر در هر زمان ظاهر ممکن هست ظاهر  شود. ویروس 
در جراحات و دلمه هاي روي بدن پرنده وجود دارد و از این 
بر  منتشر مي شود. ویروس آبله طیور، می تواند عالوه  طریق 

ماکیان، بوقلمون، قرقاول و بلدرچین را نیز مبتال  کند. 
عامل بیماری ، نسبت به عوامل محیطي مقاوم است و تا مدت 
ایجاد  باعث  آبله  ویروس  مي ماند.  باقي  محیط  در  طوالني 
پوستي  سلول هاي  در  سیتوپالسمي  داخل  گنجیدگي هاي 
 )Borrel bodies( حاوي اجسام ابتدایي )Bolinger bodies(
است  بیماري  براي  بسیار خوبي  تشخیصي  مي شود که وجه 

)4()تصویر شماره2 (.
دلمه هاي حاوي ویروس پس از ایجاد بر روي پوست، کنده 
شده و در محیط مي ریزند و در صورتي که پرندگان حساس 
با آنها مواجه شوند، از طریق جراحات جزئي پوستی آلوده به 
ویروس آبله شده و نهایتا به بیماري مبتال مي شوند. همچنین 
ویروس از طریق بعضي حشرات و همچنین عوامل مکانیکي 
دوره  و  است  تدریجي  بیماري  شروع  شود.  منتقل  مي تواند 
بیماري گاهي تا چندین هفته طول مي کشد. در نوع پوستي 
که شایع تر است، عالئم به صورت ضایعات جلدي در نقاط 
مختلف بدن و کاهش کم تا متوسط در وزن گیري و یا کاهش 

بيانمسئلهواهميتموضوع 
است که  پرندگان  ویروسي  بیماري هاي  از  یکی  آبله طیور، 
در  بخصوص  پرندگان  بدن  پوست  روي  تدریجي  انتشار  با 
گاهي  مي کند.  ایجاد جراحت  پا  ساق  و  گردن  سر،  نواحي 
ایجاد  گوارش  و  تنفس  دستگاه  فوقاني  قسمت  در  اوقات 
تقریبا  است.  معروف  دیفتریک  فرم  به  که  می کند  ضایعه 
از  و  حساس اند  بیماري  به  نسبت  پرندگان  گونه هاي  تمامي 
به طور  راسته  در 23  از 278 گونه  بیش  پرنده،  9000 گونه 
طبیعی درگیر عفونت با ویروس آبله طیور می شوند )7(. در 
پرندگان اهلي به خصوص مرغ و خروس و بوقلمون بیماري 
در تمام گروه هاي سني مشاهده مي شود و انتشار جهاني دارد. 
باعث  تلفات  بر  عالوه  بیماري  از  ناشي  اقتصادي  سو  آثار 
مي شود.  نیز  تخم مرغ  و  مرغ  گوشت  تولید  بر  سو  تاثیرات 
و  گزارش  بار  اولین  برای  طیور  آبله  بیماری   1844 سال  در 
 Sticher & ویروسي بودن این بیماری در سال 1902 توسط
از  پرندگان  آبله  بیماری  عامل   .)1( شد  داده  نشان    Marks
جنس Avipoxvirus، زیرخانواده Chordopoxvirinae  و از 
خانواده Poxviridae مي باشد )تصویر شماره 1(. چند سویه 
ویروس آبله بسیار با هم قرابت دارند مانند ویروس آبله طیور، 
آبله بوقلمون، آبله کبوتر. در حال حاضر تعداد قابل توجهی 
APV( سویه آبله طیور در سراسر جهان شناسایی و به عنوان

Avian Pox Virus( طبقه بندی شده اند. سویه های مذکور از 
لحاظ اختصاصی بودن میزبان و حدت با هم تفاوت داشته و 
جدایه های جدید  بیشتر  تحلیل  و  تجزیه  با  تا  دارد  ضرورت 

شناسایی شوند )1(.

تصویر شماره 1- عکس میکروسکوپ الکترونی ویروس آبله طیور. 



49

بیامری آبله طیور و نقش موسسه رازی در ...

قسمت  در  ضایعات   )4 شماره  )تصویر  دیفتریک،  نوع  در 
تنگي  ایجاد  باعث  گوارش  یا  و  تنفس  دستگاه  فوقاني 
دهان  داخل  علت زخم هاي  به  اشتها  و کاهش شدید  نفس 
ایجاد  خفگي  شدید،  ترشحات  تجمع  اثر  بر  مي شودگاهي 
بیماري  تشخیص  پوستي،  مشخص  جراحات  مي شود. 
آزمایشات  طریق  از  بیماري  تایید  ولي  مي کند  آسان  را 

تولید تخم مرغ و ضعف عمومي مشاهده مي شود. جراحات 
در فرم پوستي به صورت پاپول، وزیکول، پوستول و نهایتا 
دلمه تظاهر مي کند. معموال ضایعات روي قسمت هاي بدون 
ممکن  اما  مي شوند  ایجاد  گردن  و  سر  ناحیه  در  پوست  پر 
 )9( شوند  مشاهده  نیز  مخرج  اطراف  و  پاها  روي  است 

)تصویر شماره 3 (.

تصویر شماره 2- اینکلوژن بادی )اجسام بولینجز( درسلول های آلوده به ویروس آبله طیور)3(.

تصویر شماره 3- شکل پوستی بیماری آبله طیور )4(.
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آبله طیور  بر روی  مولکولی  مطالعه  در سال 2012 در یک 
ویروس  گردید  مشخص  همکارانش  و  فسایی  نیری  توسط 
با  درصد  تا100   71 میزان  به  طیور  ابله  بیماری  عامل 
ویروس های گزارش شده از کشورهای همسایه مشابهت دارد 
دلیل این امر می تواند واردات و صادرات پرنده بین ایران و 
)6(. غالمی  باشد  بین آن ها  سایر کشور ها و پخش ویروس 
تست های  با  توانستند   2013 سال  در  همکاران  و  آهنگران 
هیستوپاتولوژی و مولکولی شیوع 80 درصدی ویروس آبله 
طیور را در غرب کشور نشان دهند. علت این شیوع باال عدم 
توجه به لزوم واکسیناسیون و بعضا قیمت باالی واکسن های 

وارداتی در کشور می باشد )3(.
پر،  فولیکول  عضالنی،  داخل  واکسیناسیون  از  ناشی  ایمنی 
دهانی و داخل بینی در نطالعات مخنلفی مورد ارزیابی قرار 
پنجاه  باالی  حفاظت  از  حاکی  حاصله ،  نتایج  است.  گرفته 
سایر  در  درصد   100 تا    80 و  خوراکی  روش  در  درصد 

روش ها می باشد )5(.

هیستوپاتولوژي، سرولوژي و مولکولي مي باشد )8(.
بوقلمون از جمله پرندگان حساس به آبله طیور  است و این 
مهم تقریباً از تمام نقاط دنیا و ایران گزارش شده است. نتایج 
جداسازي و شناسایي ویروس هاي آبله بوقلمون از کانون های 
آلوده ایران در سال 1383 حاکی از این است که ویروس هاي 
موجود آبله بوقلمون در استان های نمونه گیری  شده )از نظر 
قرابت  یا  و  طیور اند  آبله  ویروس  همان  ژنومي(  و  آنتي ژني 
بسیار زیادي با آن دارند )4(. وینترفیلد در سال 1985 نشان 
ماکیان  سویه  آبله  واکسن  با  بوقلمون ها  واکسیناسیون  داد 
جدا  بیماریزاي  آبلة  ویروس  برابر  در  آن ها  محافظت  باعث 

شده از بوقلمون می شود )10(.
در سال 2017  نوروزیان و همکارانش طی مطالعه ای در مورد 
ابله  به  ابتال  میزان  بومی حومه خرم آباد گزارش دادند  مرغان 
طیور در مرغان بومی 50 درصد و تلفات 5 تا20 درصد بوده 
توجه  قابل  میزان  به  توجه  با  داشتند  تاکید  ایشان   .)7( است 
پرورش مرغان بومی به ویژه در روستاها و عشایر، واکسیناسیون 

این پرندگان امری اجتناب ناپذیر است. 

تصویر شماره 4 - شکل دیفتریک بیماری آبله طیور )6(.  

تصویر شماره 5 - واکسن آبله طیور ساخت موسسه رازی. 
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مرغاني  نمود.  واکسینه  ماهگي  در سه  تقریباً  و  تخم گذاري 
که براي سال دوم تخم گذاري نگهداري مي شوند بهتر است 
یک بار دیگر واکسینه شوند. چنانچه پرندگان در طول دورة 
مختصري  افت  است  ممکن  شوند،  مایه کوبي  تخم گذاري 
برطرف  کوتاهي  مدت  از  پس  اما  دهد  رخ  تخم  تولید  در 

مي شود.
درآب  لیوفیلیزه  واکسن  باید  ابتدا  واکسن،  تلقیح  برای 
مقطر استریل حاوی 20 درصد گلیسرول حل شده و سپس 
سوزن های دو شاخه شیاردار را در داخل محلول واکسن فرو 
رگ  و  گوشت  فاقد  که  بال  از  ناحیه اي  پوست  در  و  برده 

مي باشد تلقیح نمود.
با توجه به پروتکل کنترل بیماری آبله و لزوم استفاده سالیانه 
در  آبله  واکسن  از  سال  در  نوبت  دو  موارد  برخی  در  و 
گله های تخم گذار تجاری و مادر عدم استفاده از این واکسن 
می تواند منجر به خسارات سنگین اقتصادی به صنعت طیور 

کشور شود. 
موفقیت برنامه واکسیناسیون، به شرایطی بستگی دارد. اساسا 
واکسیناسیون، فرم مالیمی از بیماری را تولید می کند. گله ای 
که با سایر بیماری ها درگیر می باشد و یا در شرایط بدی قرار 
دارد، نباید واکسینه شود. باید توجه داشته باشیم که تمامی 
واکسینه  روز  یک  طی  را  سالن  یک  در  موجود  پرندگان 

نمائیم )8(. 
و مدیریت صحیح  توجه  بر  آبله طیور عالوه  بیماری  کنترل 
بهداشتی گله های صنعتی و حفظ امنیت زیستی در مزارع مرغ 
و بوقلمون، آموزش مرغداران و آگاه سازی آن ها در خصوص 
اهمیت اقتصادی بیماری، عوارض ناشی از ابتال و حتی تاثیر آن 
بر کل صنعت طیور می باشد. در ضمن از جمله راه کارهای 
کنترلی بیماری، حذف یا پیشگیری بیماری در گله های طیور 
روستایی و بومی و آگاه سازی روستاییان در خصوص لزوم 
واکسیناسیون گله های بومی برای جلوگیری از شیوع مجدد 
و قطع چرخه گردش ویروس در منطقه است. عدم پرورش 
از  پرنده های جایگزین  گله های چند سنی و دقت در خرید 
منابع مطمئن از دیگر مسائل قابل توجه می باشد. مانیتورینگ 
تعیین  جهت  درگردش  سویه های  ارزیابی  و  بیماری  مداوم 
رژیم یا نوع واکسن نیز اهمیتی اساسی دارد. در صورتی که 
واکسن به طور دقیق مصرف نشود باعث بیماري مي گردد ولي 

اگر دقیقا مصرف شود می تواند ایمني طوالني  ایجاد کند. 
ساخت واکسن های نوترکیب دو یا چندگانه با پایه ویروس 
آبله )به عنوان حامل( سال هاست در صنعت واکسن سازی انجام 
از  بیش  ترزیق،  با یک  روش  این  از  بهره گیری  با  می شود 
استفاده  مورد  طیور  گله های  در  واکسن ضروری  نوع  یک  
قرار می گیرد که در زمان و هزینه  صرفه جویی می شود )8(. 
برای مثال واکسن های زنده نوترکیب دوگانه آبله و الرنگو 
تراکئیت و نیز دو گانه آبله وآنسفالومیلیت جهت استفاده در 

گله های مرغ مادر مورد استفاده قرار می گیرد. 

دستاورد 
بر اساس اطالعات موجود اولین بار در سال 1920 واکسن زنده 
پرده کوریو  بر روی  تکثیر  با  طیور  آبله  تخفیف حدت یافته 
االنتوییک تخم مرغ عاری از عوامل بیماری زای خاص ساخته 
شده  است.  موسسه رازی نیز ساخت این واکسن را از دهه 30 
شمسی در دستور کار خود قرار داده است. برای این منظور 
واکسن آبله طیور با تلقیح ویروس تخفیف حدت یافته بر روي 
پرده کوریو آالنتوییک )CAM( تخم مرغ SPF جنین دار 10 
در  فرموالسیون  و  برداشت  پروسه  از  بعد  و  تکثیریافته  روزه 
ویال های تیپI لیوفیلیزه و بسته بندی می گردد. طبق مطالعات 
تجربی صورت گرفته واکسن موسسه دارای کارایی مطلوب 
در گله های طیور بوده و رضایت مرغداران را تامین می کند. 
ارزیابی ایمنی زایی واکسن آبله طیور موسسه رازی در پولت 
نشان   2019 سال  در  همکاران  و  خالصی  تخم گذارتوسط 
 100 ایمني زایی  داراي  رازي  موسسه  آبله  واکسن  که  داد 
درصد در مقابل چالش با ویروس حاد می باشد )4( با بررسی 
پاسخ های ایمنی با واسطه سلولی پس از تزریق واکسن آبله 
شدکه  داده  نشان   SPF جوجه های  در  رازی  موسسه  طیور 
است. همراه  سلولی  ایمنی  افزایش  با  ایمنی  سیستم  پاسخ 

رازی  موسسه  طیور  آبله  واکسن  بودن  ایمنوژن  موید  که 
است. خالصی و همکاران در سال 1396 با  بررسي کارآیي 
واکسن آبله طیور موسسه رازي و مقایسه آن با واکسن هاي 
مشابه وارداتي موجود در ایران در جوجه هاي SPF و پس از 
انجام تست چالش نشان دادند که واکسن آبله موسسه رازي 
داراي  بازار  در  موجود  واراداتی  واکسن   چند  با  مقایسه  در 

ایمني زایی و کارایي باالیي می باشد )4(.
اجرای  تسهیل  باعث  کشور  داخل  در  واکسن  این  تولید 
جمعیت  در  کشور  دامپزشکی  سازمان  کنترلی  سیاست های 
طیور صنعتی کشور شده و منجر به کاهش خسارات اقتصادی 
بیماری می گردد ضمن آن که باعث جلوگیری از خروج ارز 

و وابستگی می شود.  
 

توصيهترویجی
ندارد.  وجود  اختصاصي  درمان  طیور  آبله  بیماری  براي 
واکسیناسیون  بیماری  پیشرفت  سیر  کردن  متوقف  براي 
پرندگان حساس در ابتداي واگیري، رعایت کامل بهداشت 
کردن  ضد عفوني  محیطي،  استرس هاي  کردن  برطرف  و 
و  یده  گلیسیرین  یا  تنتورید  مثل  یده  ترکیبات  با  جراحات 
مصرف آنتي بیوتیک هاي وسیع الطیف براي پیشگیري از بروز 
عفونت هاي ثانوي توصیه می شود. اصول پیشگیري و کنترل در 
این بیماری بر اساس انجام واکسیناسیون در گله هاي تخمگذار، 
مادر و اجداد است. ماکیان باید قبل از احتمال وقوع بیماري 
واکسینه گردند. در مناطقي که بیماري بیشتر در فصول پائیز 
تابستان  و  بهار  در  واکسیناسیون  باید  می دهد  رخ  زمستان  و 
انجام شود. مرغان تخمگذار را باید 1 تا 2 ماه قبل از شروع 
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