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چکيده
الرنگوتراکئیت عفونی ( )Infectious laryngotrachitis; ILTاز بیامریهای ویروسی مجاری تنفسی ماکیان با انتشار جهانی است که نهفته
بودن عامل آن ،حامل بودن برخی طيور مبتال و دفع طوالنی مدت ويروس ،كنرتل آن را با دشواریهايی مواجه كرده است .بهدليل خسارات
اقتصادی ناشی از  ILTدر پولتهای تخمگذار ،برای پيشگريی از شيوع آن در مناطقی كه بيامری بومی است از واكسن تخفيف حدت يافته
استفاده میشود .هدف پژوهش کنونی ،مقایسه ایمنیزایی واکسن  ILTتولیدی موسسه تحقيقات واكسن و رسمسازی رازی عليه اين بيامری
در سویهها تخمگذار بونز سفيد و هایالين  W36بود .تعداد هفتاد هزار قطعه پولت تخمگذار از هر سویه در دو فارم تجاری مجزا با واكسن
 ILTموسسه رازی و به روش قطره چشمی در سن هشت هفتگی واکسینه شدند .بهمنظور انجام آزمایشهای االیزا و خنثیسازی ویروس،
پیش از انجام واكسيناسيون (روز صفر) و در فواصل زمانی  12 ،10 ،8 ،6 ،3و  16هفته پس از آن ،بهطور تصادفی از  20پرنده در هر گروه
منونه خون گرفته شد .افزون بر این ،سه هفته پس از واكسيناسيون ،چالش با سویهی حاد ويروس الرنگوتراکئیت عفونی ( )vILTبر روی
 20قطعه جوجه از هر سویه انجام شد .نتايج نشان داد واكسن  ILTتوليدي موسسه رازی عملکرد يكسانی از نظر تیرت آنتیبادی و شاخص
خنثیسازی ویروس در هر دو سویه مورد مطالعه داشت ( .)p<0/05روند افزایش تیرت آنتیبادی علیه  ILTو شاخص خنثیسازی ویروس
نشان داد که با گذشت سه هفته از زمان واکسیناسیون ،پولتهای هر دو سویه آستانه مورد نیاز برای ایجاد ایمنی محافظتکننده را کسب
منودند .همچنین ،واکسن  ILTرازی بهترتیب موجب حفاظت  100و  95درصدی در سویههای بونز سفید و هایالین  W36طی آزمون چالش
با ویروس  vILTشد .در مجموع ،نتایج این مطالعه نشان داد ایمنسازی با واکسن  ILTموسسه رازي تیرت آنتیبادی رسمی مناسبی را در
سویههای بونز سفيد و هایالين  W36ایجاد میکند که به مصونیت در برابر ویروس  vILTمنجر میشود .هر چند بین سویههای بونز سفيد
و هایالين  W36از نظر فراسنجههای ایمنی مورد مطالعه تفاوتی وجود نداشت.
كلامت كليدی :الرنگوتراکئیت عفوين ،واکسن ،تیرت آنتیبادی ،کارآیی ،موسسه رازی
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Infectious laryngotracheitis (ILT) is an acute viral respiratory tract of chickens with worldwide outbreak, and its virus
latency, presence of carrier chickens, and long-term virus separation have been increased the difficulty of ILT control.
Because of considerable economic losses associated with ILT, vaccination of susceptible pullets with attenuated viruses
is recommended in endemic areas. The aim of the present study was to compare the immunization of ILT vaccine
produced by Razi Vaccine and Serum Research Institute in White Bovans and HyLine W36 pullets. Seventy thousand
pullets of each laying line were allotted into two different farms and were vaccinated with Razi ILT vaccine through
eye drop method at eight week of age. In order to determine sera antibody titers against ILT virus by ELISA and serum
virus neutralization tests, blood samples were randomly collected from 20 chickens per group before (d=0), and at 3,
6, 8, 10, 12, and 16 weeks post-vaccination. In addition, three weeks following vaccination, 20 birds per group were
challenged with a nasal drop of virulent infectious laryngotracheitis (vILT) virus strain to evaluate vaccine effecacy.
Results showed that Razi ILT vaccine caused a similar performance regarding serological ELISA antibody titers against
ILT and the virus neutralization index in the both strains (P > 0.05). Trends in ELISA antibody tiers against ILT and
the virus neutralization index revealed that these incidies reached to the protective immunity threshold three weeks
post-vaccination. Moreover, Razi ILT vaccine was effectively protected 100% and 95% of White Bovans and HyLine
W36 pullets against a vILT challenge, respectively. In conclusion, vaccination of White Bovans and HyLine W36 pullets with Razi ILT vaccine produced sufficient sera titers against ILT, resulted in effective immune protection against
vILT virus. However, there was no difference between White Bovans and HyLine W36 pullets regarding the evaluated
immune insides following vaccination.
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.)8( تحریککنندهی پاسخهای ایمنی سلولی و هومورال معرفی شدهاند
 اما، هستندILT اگر چه طيور اهلی در متام سنني مستعد آلودگی با ویروس
جوجههای با سن بيش از سه هفته حساسيت بيشتری نسبت به آن دارند
 موارد تكگري اين بيامری در پرندگان زينتی و، افزون بر طیور اهلی.)6(
 درILT مسابقهای و همچنین عفونتهایی طبیعی با عاليم مشابه بيامری
 ساير، علیرغم حساسيت قرقاولها.)20( بوقلمون نیز گزارش شده است
 كالغ و مرغ نوروزی نسبت به آلودگی، گنجشك، اردك،پرندگان مانند كبوتر
 روز پس از12  تا6 ، بهطور معمول.با اين ويروس مقاومت نشان میدهند
 عاليم بالينی بيامری که شامل،ILT در معرض قرارگرفنت پرنده با ويروس
 التهاب سینوسهای، تنفس با دهان باز، تنگی نفس،کاهش مرصف آب و غذا
 افرسدگی و،بينی و زير چشمی و دفع ترشحات خونی همراه با رسفه
 ضایعات اين بیامری در مزارع پرورش. پدیدار میشود،تورم ملتحمه است
 حدت سویههای ویروس.)19( مرغان مادر و تخمگذار مشهودتر است
ایجادکنندهی بیامری بر اساس برآورد تلفات در تخم مرغهای جنیندار

مقدمه

) از بیامر یInfectious laryngotrachitis; ILT( الرنگوتراکئیت عفونی
 تظاهرات بالینی.ویروسی مجاری تنفسی ماکیان با انتشار جهانی است
 تنفس با دهان باز و دفع ترشحات، رسفه،این بیامری شامل تنگی نفس
خونی از دستگاه تنفس است که با بروز تلفات و کاهش تولید تخممرغ
 میالدی بیامری1925  نخستین بار در سال.گلههای مبتال همراه است
 عامل،میالدی1936  سپس در سال.)17(  توصیف و گزارش شدILT
 زيرخانواده،)Herpesviridae( بیامری که از خانواده هرپس ويريده
1 ) و گونه گاليد هرپس ويروسAlphaherpesvirinae( آلفا هرپس ويرينه
 مشابه با.)14(  شناسایی و طبقهبندی شد،) استGallid herpes virus 1(
 خطي دو رشتهایDNA  ژنوم این ویروس نیز از،ساير هرپس ويروسها
 با وزنهای،ILT  پنج گلیکوپروتئینی پوششی ویروس.تشكيل شده است
 بهعنوان ایمنوژنهای اصلی، كيلو دالتون60  و،90 ،115 ،160 ،205 مولكولی
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و يا اندازه پالکهای ایجاد شده بر روی كشت سلول به دو گروه حاد
و خفيف طبقهبندی میشود .شكل حاد بیامری عالميی مانند بلع هوا،
تنفس سخت ،ایجاد موکوس و خلطهای خونی ،ظهور جراحات بر روی
زبان و حلق و سوراخهای دهان و بینی ،لکههای خونی در سقف دهان،
ترشحات پنريی خونآلود در ناي و ايجاد غشای كاذب در فضای درونی
ناي داشته و تلفات باالیی را به بار میآورد .با انسداد کامل فضای درونی
نای توسط غشای كاذب ،تنفس مرغ با کشیدگی گردن بهطرف باال و بروز
صدا ،که از مشخصات بیامری  ILTاست ،همراه میشود .ميزان واگريي
گومري حاصل از آن  5تا  70درصد
اين شكل بيامري  90تا  100درصد ،و مر 
است ( .)9شكل خفيف يا ماليم بیامری  ILTبا عاليم التهاب موکوسی نای،
التهاب سینوسهاي بيني و زير چشمی ،تورم ملتحمه ،کاهش تولید تخممرغ
و كاهش وزن همراه است ( .)19ميزان واگريی اين شكل از بيامری در گله
پنج درصد و ميزان مرگ و مري حاصل از آن  0/1تا  2درصد است .شایان ذکر
است که آلودگیهای ثانویه بر حدت بیامری میافزایند (.)9
ويروس  ILTبهطور طبيعي و با متاس مستقيم از طريق بخش فوقانی
دستگاه تنفس و ملتحمه چشم ،بني پرندگان آلوده و پرندگان حساس منترش
میشود .انتقال مكانيكی ويروس توسط گرد و غبار ،وسايل و تجهيزات
آلوده مرغداری و باد صورت میگريد ( .)9برخی از پرندگان بهبود يافته از
بيامري و يا پرندگان واكسينه شده ،به حاملهای ويروس تبديل شده و آن
را به مدت طوالنی دفع میکنند ( .)21 ،12 ،5در پرندهی آلوده ،ويروس در
اپیتليوم نای و حنجره تكثري شده و به خارج از بدن منترش میشود .تاكنون
انتقال عمودی (از مادر به جنني) این ويروس تاييد نشده است ( .)9مشابه
با ساير هرپس ويروسها ،ويروس  ILTنيز آلودگی نهفته ايجاد ميكند.
گانگليونهای تریژمينال محل اصلی نهفته شدن این ويروس هستند (.)25
تشخيص زود هنگام بیامری  ILTبا استفاده از جداسازی و تشخيص
عامل بيامری ،و كنرتل و پيشگريی از آن با استفاده از پایشهای رسمی
امری رضوری است ( .)4طبيعت نهفتگی عامل بيامری  ،ILTحامل بودن
برخی طيور مبتال و دفع طوالنی مدت ويروس ،مبارزه با اين بيامری
را دشوار منوده است .بنابراين ،تجويز واکسن در بيشرت موارد راهکار
مناسبی برای جلوگیری از بروز بيامری است .واكسنهای زنده تخفیف
حدت یافته  ILTاز تلقيح ويروس به تخممرغ جننيدار و يا كشت سلولی
تهيه میشوند ( .)12با توجه به بومی بودن بيامری  ILTدر بعضی از
مناطق ايران ،بهطور معمول برای پيشگريی از شيوع آن از واكسن تخفيف
حدت يافته در پولتهای تخمگذار استفاده ميشود .در این راستا ،یکی از
واکسنهایی که بهطور رایج در گلههای تخمگذار برای مقابله با شیوع این
بیامری مورد استفاده قرار میگیرد ،واکسن  ILTتولیدی موسسهتحقیقات
واکسن و رسمسازی رازی است .نظر به اینکه ،روند بروز پاسخهای ایمنی
و ایجاد مصونیت پس از واکسیناسیون از اهمیت شایانی برخوردار است
و همچنین عملکرد یک واکسن میتواند در سویههای مختلف ،متفاوت
باشد ،این پژوهش با هدف مقایسه ایمنیزایی و ارزیابی روند پاسخهای
امينی واکسن  ILTتولید شده در موسسه رازی در سویههای بونز سفيد و
هایالين سويه  W36انجام شد.
مواد و روشها
پرندگان و رشایط پرورش
برای انجام این مطالعه ،هفتاد هزار قطعه پولت از هر یک از سویههای

تخمگذار بونز سفيد و هایالين  W36انتخاب و به دو فارم تجاری با
رشایط مشابه اختصاص یافت .پیش از جوجهریزی عمليات پاكسازی
و ضدعفونی جايگاه طيور انجام شد .براي ارزيابی كيفيت عمليات
ضدعفونی از سطوح مختلف سالن سوآب تهيه شد .متامی مراحل
پرورش در سيستم قفس و بهصورت نيمه اتوماتيك صورت پذیرفت.
پیش از آغاز دوره تخمگذاری ،پرندگان به سالنهای جدید انتقال یافتند.
برنامهی واكسیناسیون
برای امينسازی گلههای تخمگذار مورد آزمايش ،واكسن  ILTتوليد شده
در موسسه تحقيقات واكسن و رسمسازی رازي تهيه شد .اين واكسن
محتوی ويروس تخفيف حدت يافته كشت داده شده در تخممرغ SPF
جننيدار است .طبق دستورالعمل ،واكسن ليوفيليزه  ILTبهطور کامل
در رسم فیزیولوژی حل و سپس پرندههای هر دو گروه آزمایشی ،بر
اساس نظر دامپزشک مسئول فارمها ،در سن هشت هفتگی واکسینه
شدند .برای حصول اطمينان از واكسيناسيون انفرادی ،تجويز واكسن با
روش قطره چشمی انجام شد .سایر واکسنهای مورد استفاده در این
گلهها طبق برنامه استاندارد پرورشی مرغهای تخمگذار و با نظر دستور
دامپزشک فارمهای مورد مطالعه مرصف شد.
منونهگیري خون
پیش از انجام واكسيناسيون (روز صفر) ،و در فواصل زماين ،6 ،3
 12 ،10، ،8و  16هفته پس از آن ،بهطور تصادفی  20قطعه جوجه
هر سویه از قفسهای مختلف انتخاب (از هر قفس يك پرنده) و
منونهگیری خون از سیاهرگ بال انجام شد .روش منونهگريی برای هر
دو سالن مشابه بود .پس از جداسازی رسم از منونههای خون ،تیرت
با روش االیزا و آزمايش خنثیسازی ويروس  ILTآنتیبادی علیه
ارزیابی شد .تعداد منونههای اخذ شده از هر سالن بر اساس فرمول
N= (z2 ×p×q)/d2

و با فرض شیوع  %5بیامری ( )pو رضیب اطمینان  %90و حاشیه خطای
 ،)d( %10تعداد  18منونه برآورد شد که برای اطمینان بیشرت تعداد 20
منونه خون از هر نژاد اخذ شد.
اندازهگیری تیرت آنتیبادی علیه  ILTبا روش االيزا
براي اندازهگیری تیرت آنتیبادی علیه بیامری  ،ILTاز كيت االيزای تجاری
 IDEXXطبق دستورالعمل رشكت سازنده استفاده شد .بهطور خالصه،
مقدار  100میکرولیرت از رسمهاي مورد آزمايش (رقت  )1:100بهترتيب
در دو چاهك متوالی ستونهای  1تا  12ريخته شده و يك ساعت در
دمای  37درجه سانتیگراد قرار داده شدند .پس از سه بار شستوشو،
آنتیبادی كونژوگه ( )goat anti-chicken IgG-HRPبه هر چاهك افزوده
شد و پليتها بهمدت يك ساعت در دمای  37درجه سانتیگراد قرار داده
شدند .در ادامه چاهكهاشسته شده و پس از افزودن سوبسرتای ABTS
به هر چاهك ،بهمدت  15دقيقه در دمای آزمايشگاه گرمخانهگذاری
صورت پذیرفت .در پایان با افزودن بافر متوقف كننده به هر چاهك،
جذب نوری در طول موج  405نانومرت با دستگاه خوانشگر االيزا ثبت شد.
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آزمايش خنثيسازي ويروس
برای انجام آزمايش خنثیسازی ويروس ،ابتدا رقتهای رسی از ويروس
بر مبنای  10-1( log 10تا  )10-6تهيه شد .بدين ترتيب كه شش لوله
در نظر گرفته شده و روی آنها برچسب نشاندهنده رقت چسبانده
شد .در متامی لولهها مقدار  1/8ميلیليرت محلول  PBSريخته شد و در
ادامه به لوله نخست  0/2ميلیليرت محلول حاوی ويروس  ILTاضافه شد
(رقت  .)10-1پس از مخلوطسازی محتویات لولهها 0/2 ،ميلیليرت از رقت
 10-1به لوله دوم منتقل شد .عمل تهيه رقت تا لوله ششم ادامه يافت.
نامطلوب پروتئنيهای كمپلامن موجود در رسم بر
برای حذف اثرات
ِ
ويروس ،ابتدا رسمها بهمدت نيم ساعت در بنماری  56درجه سانتیگراد
گرمخانهگذاری و سپس بالفاصله منونهها بر روی يخ گذاشته شد .به هر
رقت ويروس ،حجم مساوی از غلظت ثابت رسم اضافه شده و بهطور
کامل مخلوط شد .سپس لولهها در دمای  25درجه سانتیگراد به مدت
يك ساعت برای خنثی شدن ويروس قرار داده شدند .براي هر رقت،
شش تخممرغ جننيدار یازده روزه در نظر گرفته شده و  0/2مييلليرت
از مخلوط رسم-ويروس بر روی پرده كوريوآالنتوييك جنني تخممرغها
تلقيح شد .پس از بسنت محل تلقيح با پارافین مذاب ،تخممرغها به مدت
 7روز در دمای  37درجه سانتیگراد قرار داده شدند .براي تاييد درستی
آزمايش ،كنرتلهای مثبت و منفی نيز در نظر گرفته شدند .بروز جراحات
و مرگ جننيها بررسی شده و نقطه پايانی به عنوان بيشرتين رقتي از
ويروس كه هيچ پوكی روی پرده كوريوآالنتوييك ايجاد نکرده بود ،ثبت
شد .عيار آنتیبادی رسمی به روش  Spearman-Karberمحاسبه شد.
ارزيايب کارآیی واکسن
سه هفته پس از واكسيناسيون و به منظور انجام چالش ،بهطور تصادفی
به  20پرنده از هر گروه مقدار  > 103 EID50از ويروس  vILTبهصورت
قطره داخل بینی تلقیح شد .شایان ذکر است که برای انجام انجام آزمایش
کارایی واکسن ،پرندگان انتخاب شده به محیطی استاندارد و مجزا از
سالنهای پرورشی انتقال یافتند .پس از تلقیح ویروس  vILTپرندگان به
مدت سه هفته نگهداری و روزانه از نظر تلفات و نشانههای بیامری ILT
بازرسی شدند .بنابراین ،برای ارزیابیهای رسمی از پولتهای هر فارم
در محل فارم خونگیری شد ،اما پولتهای تحت چالش در مکان جدا از
فارم و کام ًال در رشایط کنرتل شده تحت چالش قرار گرفتند و پس از انجام

آزمایش ،حذف شدند.
آنالیز آماري
داده های حاصل از آزمايش هاي االيزا و خنثی سازي ويروس با روش
 t-testمقایسه آماری شدند .براي ارزیابی هم پايگي واريانس بین گروه
ها ،از آزمون  Levene'sاستفاده شد .برای آنالیز دادههای کارآیی واکسن
در آزمایش چالش با ویروس  vILTکه توزیع باینومیال داشتند ،از روش
رگرسیون لجستیک و رویهی  GENMODنرمافزار آماری 9/4 SAS
استفاده شد .سطح احتامل  p>0/05برای بیان اختالفهای معنیدار مورد
استفاده قرار گرفت.
نتايج
تیرت آنتیبادی علیه ویروس ( ILTآزمایش االیزا)
اطالعات توصیفی مربوط به میانگین کل تیرت آنتیبادی حاصل از
واکسیناسیون با واکسن  ILTتولید شده در موسسه رازی در سویه
هایالین  W36و بونز سفید در جدول ( )1نشان داده شده است .بر
اساس یافتهها ،میانگین تیرت آنتیبادی در سویه هایالین و بونز به ترتیب
برابر با  1820/20و  1910/71با میانگین خطای استاندارد  43/215و
 41/061بود .بین گروههای آزمایشی از نظر میانگین تیرت کل دوره تفاوتی
مشاهده نشد ( .)p<0/05روند تغییرات تیرت آنتیبادی علیه این بیامری
پس از واكسیناسیون با واکسن  ILTموسسه رازی در شکل ( )1گزارش
شده است .بهطور کلی ،نتایج آزمايش االيزا بر روي رسمهاي اخذ شده
نشان داد كه واكسن  ILTدر هر دو سویه بونز سفيد و هایالين سويه
 W36كارايی يكسانی داشت و از این نظر بني اين دو سویه تفاوتی وجود
نداشت ( .)p<0/05شایان ذکر است که در هفته سوم پس از واكسيناسيون،
در نتيجهی آزمايش االيزا بین دو سویه مورد آزمايش اختالف معنیداری
وجود داشت ( )p>0/05که در هفتههای پیآیند برطرف شد .روند
تیرتگیری تا هفته هشتم پس از واکسیناسیون در هر دو سویه به صورت
خطی بود ،اما پس از آن تیرتهای حاصل شده روندی بهنسبت ثابت را
در طول آزمایش داشتند .بررسی روند افزایش تیرت آنتیبادی حاصل از
واکسیناسیون پولتهای تخمگذار با واکسن  ILTموسسه رازی نشان داد
که طی هشت هفته نخست پس از واکسیناسیون ،تیرت آنتیبادی با رضیب
تابعیت خطی  251افزایش مییابد.

جدول  -1اطالعات توصيفی ميانگني کل و واريانس تیرت آنتیبادی علیه بیامری الرنگوتراكئيت عفونی ( )ILTپس از واكسیناسیون با واکسن موسسه رازی در
سویههای پولت هایالين سويه  W36و بونز سفيد
سویه

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين خطاي استاندارد

های الین سویه W36

20

1820/200

136/658

43/215

بونز سفید

20

1910/714

129/847

41/061
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آزمايش خنثيسازي ويروس
نتيجه آزمايش خنثيسازي ويروس  ILTدر دو سویه تخمگذار بونز سفيد
و هايالين سويه  W36در شکل ( )2گزارش شده است .میانگین کلی
شاخص خنثیسازی ویروس در پولتهای سویه بونز و هایالین واکسینه
شده با واکسن  ILTموسسه رازی تفاوت معنیداری نداشت (.)p<0/05
با این حال ،تفاوتهای جزئی با روند سینوسی بین هفتههای  6تا  10پس
از واکسیناسیون بین گروههای آزمایشی مشاهده شد .مشابه با روندی
که در میانگین تیرت آنتیبادی طی هفتههای مختلف گزارش شد ،شاخص
خنثیسازی ویروس در شش هفته نخست پس از واکسیناسیون افزایشی
بود و پس از آن روند بهنسبت ثابتی را طی کرد .طی سه هفته نخست
پس از واکسیناسیون ،شاخص خنثیسازی ویروس با روندی خطی و با
رضیب تابعیت  0/547افزایش یافت.
آزمايش کارآیی
نتایج مربوط به آزمایش کارآیی واکسن  ILTموسسه رازی در دو سویه
پولت تخمگذار هایالین و بونز در شکل ( )3نشان داده شده است.
بین سویههای مورد آزمایش از نظر محافظت در برابر ویروس vILT
تفاوتی وجود نداشت ( .)p<0/05یافتههای پژوهش حارض نشان داد
که واکسیناسیون با واکسن  ILTموسسه رازی باعث محافظت مناسب
پرندگان مورد آزمایش شد ( 100درصد در سویه هایالین و  95درصد در
سویه بونز) .تنها در یک مورد از  40مورد پرنده تحت چالش با ویروس

 vILTعالئم بالینی بيامري مشاهده شد که نشان از محافظت کلی بیش از
 97درصدی گلههای واکسینه شده داشت.
بحث
بیامری  ILTاز جمله مهمترین بیامریهای ویروسی دستگاه تنفسی
ماکیان با انتشار جهانی است که خسارات زیادی را به واحدهای
مرغتخمگذار تحمیل میکند .واکسیناسیون علیه این بیامری در سویههای
مختلف پولت میتواند تا حد زیادی مصونیت ایجاد مناید .با این حال،
پاسخ به واکسیناسیون در سویههای مختلف میتواند متفاوت باشد .در
این پژوهش ،کارآیی واکسن  ILTساخت موسسه رازی در پولتهای
سویه بونز سفید و هالیالین سویه  W36از نظر تیرت آنتیبادی رسمی
علیه  ،ILTآزمایش خنثیسازی ویروس و همچنین میزان محافظت طی
آزمایش چالش با ویروس حاد مورد آزمون قرار گرفت.
پردازش نتايج آزمايشهای االيزا و خنثیسازی ويروس با استفاده از
آزمونهای آماری نشان داد كه هر دو سویه تخمگذار نسبت به امينسازی
عليه بيامری  ILTطيور پاسخ حفاظتی مناسبی القا شده است .با تلقيح
ويروس زنده تخفيف حدت يافته  ILTبه سينوسهای زير چشمی،
داخل بينی ،فوليکولهای پر و چشم ،و نيز از طريق آب آشاميدنیامينی
اختصاصی در طيور ايجاد میشود .بر اساس یافتههای  Andreasenو
همكاران ( Fahey ،)1989و  )1990( Yorkو  Garcíaو همکاران (،)2013
آنتیبادیهای خنثیكننده ويروس  5 ILTتا  7روز پس از واكسيناسيون
قابل شناسايی بود ه و طی  21روز به آستانه غلظت محافظتکنندگی

شکل  -1نتايج ارزيابی عيار آنتیبادی عليه ويروس الرنگوتراكئيت عفونی ( )ILTدر سویههای پولت هایالين سويه  W36و بونز سفيد طی هفتههای مختلف
نسبت به زمان واکسیناسیون ( .)=20nحروف انگلیسی متفاوت ( )a، bدر هفته سوم نشاندهنده اختالف معنیدار میباشد (.)p<0/05
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میرسند .اين آنتیبادیها برای چند ماه ،گاه تا يك سا ل در بدن پرنده
ت نای پرنده آلوده با
باقی خواهند ماند .آنتیبادیهای موجود در ترشحا 
ويروس  ،ILTيك هفته پس از آلودگی قابل شناسايیاند و تا چهار هفته
پس از آن به بیشینه مقدار خود میرسند .این یافتهها با نتایج حاصل از
این پژوهش که نشان داد طی هفتههای نخست پس از واکسیناسیون
با واکسن  ILTموسسه رازی تیرت رسمی و همچنین شاخص خنثیسازی
ویروس به صورت خطی افزایش مییابد و سپس در سطح بهنسبت ثابتی
نوسان مییابد ،همخوانی داشت .همچنین ،بررسی ارتباط بین افزایش
تیرت آنتیبادی حاصل از واکسیناسیون پولتهای تخمگذار با واکسن ILT
موسسه رازی نشان داد که طی هشت هفته نخست پس از واکسیناسیون،
تیرت آنتیبادی با رضیب تابعیت خطی  251و شاخص خنثیسازی ویروس
با رضیب تابعیت  0/55افزایش مییابد .این امر روند بسیار مناسب
ایمنسازی پرندگان مورد آزمایش پس از واکسیناسیون را نشان میدهد،
بهطوریکه پس از گذشت حداقل سه هفته از زمان واکسیناسیون ،واکسن
 ILTتولیدی موسسه رازی تیرت آنتیبادی و شاخص خنثیسازی را به آستانه
حفاظتکنندگی علیه بیامری میرساند .این نتایج با یافتههای حاصل از
چالش پرندگان با ویروس  vILTتنها سه هفته پس از واکسیناسیون و ثبت
حفاظت کلی  97درصدی علیه ویروس آن مورد تائید قرار گرفت.
مشخص شده است که اميني حاصل از واکسیناسیون علیه این بیامری در
جوجههاي کم سن بهخصوص کمرت از دو هفته به خوبی جوجههاي بالغ
نیست .افزون بر اين ،واكنش به واکسيناسيون در جوجههاي جوانتر
بسيار بيشتر از بالغني است .زمان انجام واکسیناسیون و نوبتهای
آن به رشایط فارم ،سوابق بیامری و نظر دامپزشک فارم بستگی دارد.

اغلب یک نوبت واكسیناسیون با روش قطره چشمی در سن حدود
 8-10هفتگي انجام میشود .درصورت کاهش عیار آنتیبادی طی
هفتههای بعد ،واکسیناسیون را به هامن روش يا روشهای اسپری و
یا آب آشاميدنی میتوان تکرار کرد .از آنجايی كه ممكن است پرندگان
واکسينه شده عليه اين بيامری به حاملهای نهفته ويروس تبديل شوند،
 Garciaو همکاران ( ،)2013و به ويژه كارشناسان  )12( OIEتوصيه
ق جغرافيايی كه
منودهاند که واكسيناسيون علیه  ILTفقط در مناط 
اين بيامری بومی است انجام شود .با وجود اینکه آزمایش رسولوژی
) )Differentiating Infected from Vaccinated Animals; DIVAبرای
افرتاق حیوانات واکسینه از آلوده بهعنوان یک روش سودمند برای کنرتل
 ILTپیشنهاد شده است ( ،)9اما این راهربد کنرتلی مرحله آزمایشگاهی
را سپری میکند و هنوز میدانی نشده است .در سالهای اخیر با هدف
طراحی روشی کارآمد برای افرتاق سویه واکسن با منشاء جنین جوجه از
سویههای  ،vILTپژوهشهایی با بررسی پویایی رشد ويروس و ارزیابی
رفتارهای آن در سلول بنیادی عصب و ريه جنین جوجه انجام شده است
( .)23 ،10تنوع در پاسخ سلولی در عفونتهای  ILTثابت میکند که این
سلولها میتوانند بهعنوان مدلی مناسب برای تشخیص تفریقی سويههای
این ویروس معرفی شوند.
يك پولت يا مرغتخمگذار فقط در صورتی ميتواند در سطح پتانسيل
ژنتيكی خود عمل كند كه رشیط محیطی بهینه فراهم باشد و بيامریهای
عفونی كمترين تاثري را بر روی گله داشته باشند .درهمهگريی يك بيامری
عفونی ،موثرترين راه کنرتل بیامری ،تالش هامهنگ برای تشخيص رسيع
بيامری ،رعايت معيارهای زيست امنيتی برای جلوگريی از افزایش انتشار

شکل  -2نتايج آزمايش خنثیسازی ويروس الرنگوتراكئيت عفونی ( )ILTدر دو سویه پولت تخمگذار هایالين سويه  W36و بونز سفيد در هفتههای مختلف
پس از واکسیناسیون با واکسن موسسه رازی (.)n=6
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عامل بيامریزا و اجرای برنامه واکسيناسيون برای القا امينی اختصاصی
است .در اين ميان ،بررسی احتامل بروز هر نوع اختالل در پاسخهای
امينی القا شده عليه عوامل بيامریزا بيش از پيش احساس میشود .عوامل
تغذيهای میتوانند تظاهر ژنهای مسئول پاسخ امينی را با ايجاد تغيري بر
روی تكامل سيستم امينی و نيز مقدار آنتیبادی توليد شده عليه عامل
بيامریزا ،تعيري دهند .بنابراين ،در اختيار قرار دادن سطوح مناسبی از
پروتئني ،اسيدهای آمينهی موثر بر پاسخهای ایمنی مانند متيونني ،آرژنني
و تريپتوفان برای بیشینهسازی پاسخ امينی رضوری است ،بهطوری که
كمبود اين اسيدهای آمينه موجب كاهش فعاليت لنفوسيتها ،تحليل
غده بورس فابريسيوس و افزايش حساسيت به بيامریهای عفونی میشود
( .)13افزون بر این ،كمبود ويتامني  Aسبب كاهش توليد لنفوسيت ،B
كراتينه شدن سلولهای پايهای بورس فابريسيوس و اختالل در عملكرد
لنفوسيتهای  Tمیشود .نتيجه اين كمبود كاهش مقاومت نسبت به
عفونتها و افزايش احتامل شيوع و گسرتش بيامری است ( .)3طبق
بررسی  Wintergerstو همكاران ( )2007ويتامني  B6در گسرتش و حفظ
بافتهای لنفوييدی موثر است و كمبود آن سبب كاهش توليد  IgGوIgM
میشود .همچنین نشان داده شده است که تجويز ويتامني  Eو سلنيوم
در زمان تزريق واكسن باعث بهبود عملكرد سيستم امينی میشود در
حالیکه جريههای حاوی مقادير كم روی ،سديم و كلر پاسخهای امينی
هومورال كاهش میدهد (.)18
افزون بر عوامل تغذيهای ،عوامل ژنتيكی نيز میتوانند پاسخ امينی عليه
عامل بيامریزا تعيري دهند .مقاومت ژنتيكی در برابر عوامل بيامریزا

صفت پيچيده چند ژنی است كه بر روی سيستم امينی و برهمكنش
آن با عوامل فيزيولوژيك و محيطی اثر میگذارد .برای منونه ،ژنهای
 ،NrampI (SIC11a1) ،SAL 1و  IAP1در مقاومت نسبت به بيامری
ساملونلوزيس احشايی جوجهها از راه افزایش فعاليت ماكروفاژها عليه
باكرتی ساملونال نقش دارند .همچنین ،توالییابی ژنوم لگهورنهای سفيد
و بررسی ارتباط آن با سویههای مختلف ساملونال مشخص کرده است که
این سویه نسبت به سويههای مختلف ساملونال حساسيتهای متفاوتی
دارند ( .)15 ،2ارتباط بین چندشكلیهای موجود در توالی ژن کمپلکس
سازگاری نسجی اصلی ()Major histocompatibility complex; MHC
ميزبان با بروز حساسيت و يا مقاومت نسبت به بيامریهای عفونی نیز
به تایید رسیده است .اهميت عرضه آنتیژن و اختصاصی بودن اتصال به
پپتيدهای مولكول  MHCدر طيور توسط  Jovanovicو همكاران ()2009
بررسی شده است .اين كمپلكس هم در مقاومت ذاتی نسبت به بيامریها
و هم در پاسخ به واكسيناسيون نقش مهمی دارد ،بهطوری که توانایی
لنفوسيتهای  Tدر شناسايی پپتیدهای آنتیژن بیگانه ،وابسته به ارائه
شدن آنها توسط مولکولهای  MHCاست .اگرچه نقش مولکولهای
 MHCدر ايجاد مقاومت ژنتيكی نسبت به برخی از بيامریهای عفونی
طيور مورد مطالعه قرار گرفته است ( ،)16اما در مورد بيامری ILT
اطالعات چندانی در دسرتس نیست و تنها نقش  MHCميزبان در بروز
مقاومت ژنتيكی عليه اين بيامری گزارش شده است .نشان داده شده
است كه در نتيجهی تنظيم بهرت زير جمعيتهای سلولهای  ،Tالقای
پاسخهای امينی سلولی در دو سویه لگهورن سفيد میتواند متفاوت باشد

شکل  -3درصد پولتهای سویه بونز سفید و هایالین سویه  W36محافظتشده در برابر چالش با ویروس  vILTسه هفته پس از واکسیناسیون با واکسن
الرنگوتراكئيت عفونی موسسه رازی ()n=20
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 اين بدين معنی است كه در كنار تفاوتهای ژنتيكی در حساسيت.)11(
 اختالفاتی نيز در،ذاتی سویههای طيور نسبت به شامری از بيامریها
.پاسخ به واكسنها و در نتيجه كاهش یا افزایش اثر واكسن وجود دارد
 از طريق تخم مر غ ب ه جوجهILT آنتیبادیهای مادری عليه ويروس
 اين آنتیبادیها توانايی محافظت در برابر اين بيامری.منتقل میشوند
 بنابراين واكسيناسيون روش مناسبی برای محافظت در برابر،را ندارند
، در زمان شيوع این بيامری.)9( آن در جمعيت طيور حساس است
واكسيناسيون انتشار ويروس را محدود کرده و سبب میشود دوره
 حذف،)1990( York  وFahey  بر اساس مطالعه.بيامر ی كاهش يابد
 در نتيجه كسب امينی هومورال و يا امينی با واسطهILT آلودگی ويروس
MHC  بيانگر ايجاد مقاومت ژنتيكی عليه اين بيامری با مشاركت،سلولی
 نسبت بهW36  سویههای بونز سفيد و هایالين، بنابراين.جوجه است
 از آنجايی كه تاكنون تحقيقات كاملی. مقاومت يكسانی دارندILT ابتال به
ILT در مورد مقاومت ژنتيكی الينهای مختلف طيور نسبت به بيامری
 باید افزون، برای پيشگريی و كنرت ل موفقيتآميز آن،صورت نگرفته است
 رعايت بهداشت،امنيتی-بر واكسيناسيون با رعايت معيارهای زيست
 از انتقال بيامری بني گلههای مختلف،تجهيزات و سالنهای پرورش
.جلوگريی كرد
نتیجهگیری کلی
 در سویههایILT نتایج این پژوهش نشان داد واکسیناسیون علیه بیامری
 با واکسن تخفیف حدت یافتهW36 تخمگذار بونز سفید و های الین
 تیرت آنتیبادی رسمی بهینهای را ایجاد کرده و از پرندگان،موسسه رازی
 اگر چه تفاوتهای بسیار.علیه این بیامری بهخوبی محافظت میکند
جزئی در روند ایمنسازی بین سویههای مورد مطالعه در پاسخ به
 اما میانگین کلی تیرت آنتیبادی و همچنین،واکسیناسیون مشاهده شد
 روند، از طرفی.شاخص خنثیسازی ویروس بین سویهها تفاوتی نداشت
تیرتگیری و افزایش شاخص خنثیسازی ویروس طی هفتههای نخست
 موسسه رازیILT پس از واکسیناسیون نشان از کارآیی مناسب واکسن
 ادعایی که سه هفته پس از،برای ایجاد ایمنی فعال علیه بیامری داشت
 با انجام آزمایش چالش پرندههای واکسینه شده با ویروس،واکسیناسیون
 باید آزمایشهای بیشرتی برای تعیین، با این حال. به اثبات رسیدvILT
روند تغییرات ایمنی طی دوره پرورش و واکنش پس از واکسیناسیون
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