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ي بومی محافظت کنندگی واکسن کریزاي عفونی در مقابل یک جدایه
ایران پاراگالینارم باکتریوماوي

3رضا طرقیو  2منصور بنانی ،*1عباس نوري

26/9/96: تاریخ پذیرش4/2/96:  تاریخ دریافت

چکیده
مطالعه در این.شودمیایجاد  باکتریوم پاراگالینارماويباکتري که توسط استماکیانکریزاي عفونی بیماري حاد تنفسی در 

 پاراگالینارمباکتریومیک جدایه بومی باکتري اويدر مقابل عفونت با روغنی تجاري کشته کریزاي عفونی  یک واکسن محافظت کنندگی
با سن  SPFي نیمچهقطعه  36تعداد  .قرار گرفت بررسی چالش مورد -در قالب یک مطالعه واکسیناسیون ایران، A) سروتیپ(سروگروه 

در دو مرحله با فاصله دو هفته ) سه ظرفیتی(گروه اول با واکسن کشته تجاري کریزاي عفونی . هفته به سه گروه تقسیم شدند 14
.تلقیح گردید) غیر واکسینه(باکتري از طریق سینوس زیر چشمی به این گروه و گروه دوم 1×108دو هفته بعد میزان. واکسینه شدند

هاي هر گروه اخذ از پرنده چالشپس از  8، 6، 4، 2سه نمونه سرمی در روزهاي .یافت کردنددر سرم فیزیولوژي استریلگروه سوم
 که در روزهاي بعد تدریجاًمشاهده شددر روز دوم آزمایش یق م بسیار خفیف تنها به صورت تورم محل تزرعالیاول گروه. گردید

ي از روز دوم شروع شده و تا پایان دورهدر گروه دوم بروز ترشحات بینی، تورم سینوس همراه با صداي تنفسی .  محو گردید
گروه واکنش مثبت سرمی درم درمانگاهی در گروه کنترل، و عالی ضمن عدم مشاهده  تغییرات سرمی. ادامه داشت) 8روز (آزمایش 

واکنش سرمی  اولین در گروه دوم. ساعته این جدایه دیده شد 24تهیه شده از کشت  ژنآنتیبا استفاده از  AGPو SPAآزمایش اول با 
ژنی داشته آنتی اطارتب واکسن تجاري درموجود هاي در نتیجه، این جدایه بومی با سویه.مشاهده شد SPAتنها در آزمایش   6از روز 

تري براي تعیین ي بیشاگرچه مطالعه. ي آلوده را داردهادر پرندهالئم بالینی گیري از بروز عمده عپیش تواناستفاده از واکسن  و
.کریزاي عفونی مورد نیاز استمصرفی هاي یید نهایی کارایی واکسنأاین جدایه و ت واریته سرمی

، ایرانپاراگالینارومباکتریوماويکریزاي عفونی، :  کلیديکلمات 

مقدمه
که است کریزاي عفونی بیماري حاد تنفسی در طیور .

) Pastourellacea(هپاستورالس يتوسط باکتري از خانواده
-اوينام ه ب) Avibacterium(باکتریوماويجنس در

Avibacterium(باکتریوم پاراگالینارم paragallinarum (
هموفیلوس نام ه این باکتري ب قبالً،شودمیایجاد 

این باکتري به  اعفونت ب. شدمیشناخته  پاراگالینارم
هاي در حال تواند سبب کاهش رشد در جوجهتنهایی می

و  درصد40تا  10تولید تخم مرغرشد و کاهش بارز 

سازمان سازي رازي، استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات واکسن و سرم*1

سازمانسازي رازي، موسسه تحقیقات واکسن و سرمدانشیار پژوهشی  2
سازمان سازي رازي، پژوهشی موسسه تحقیقات واکسن و سرمدانشیار 3

گذار هاي تخمگلهدردر طول سه هفته  درصد75گاهی تا 
عامل  ،گوشتی هايجوجهدر ی از چیندر گزارش. شود

با استرس و دیگر عوامل در همراهی توانسته این بیماري
علت تورم ه هاي وازد بسبب افزایش جوجه ،زابیماري

تا  5و افزایش تلفات بین  درصد8/69هاي هوایی تا کیسه
Blackall 2008b, Blackall(شوددرصد20 2013( .

 باکتریوم پاراگالینارماويهمچنین شواهدي وجود دارد که 
زایی و تلفات در عفونت بیماريتواند سبب افزایش می

کرجتحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، 
E-mail: a.nouri@rvsri.ac.ir)ي مسئولنویسنده(

کرجتحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، 
تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، مشهد    
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 .H9N2)Kishida et alهاي گوشتی به ویروس جوجه

Blackall(زاي طیور گرددو دیگر عوامل بیماري )2004

-گلهدروبوده شایعتمام دنیا در کریزاي عفونی. )2013

نیزمادروگذارتخمهايگلهدربه ویژهایرانماکیانهاي
جداسازي  در ایران قبالً . شودمیدیدهدرمانگاهیبه شکل

گذار تجاري ماکیان تخمهاي نمونهاز و تشخیص باکتري 
، توسط محققین گزارش شده گلهدر م بیماري یعالداراي 
 ,Askari badouei 2014, Banani 2007(است

Bororgmeri fard در این مطالعات ضمن  .)1980
به رشد باکتري  شکل کلنی و نیازمنديبر جداسازي مبتنی

ها نیز بیوتیکی جدایهگزارش حساسیت آنتی پرگنه پرستار
بندي سرولوژیک اولین روش طبقه .صورت گرفته است

با انجام آزمایش  .توصیف شد 1962در سال Pageتوسط 
-باکتري HIآگلوتیناسیون سرمی بر روي الم و یا آزمایش 

از نظر سرولوژیکی به سه  باکتریو پاراگالینارماويهاي 
.  )Page 1962(شوندتقسیم می Cو  ,ABگروه سروتیپ 

ها بین این سه گروه باکتريایمنی مااز لحاظ مصونیت 
و  شودمیهاي ایمن شده مشاهده نایمنی متقاطع در پرنده
در برخی از ) کشته(واکسن  يیهبه همین منظور در ته

ها بسته به تنوع شیوه نوع سروتیپ، از واکسن دو کشور
وA ،Bهاي شامل گروه باکتريو یا سه ظرفیتی ظرفیتی 

C هاي اما با مشاهده روزافزون جدایه. گردیدمصرف می
با 1983در سال  Kumeبندي با این شیوه، غیرقابل طبقه

، با استفاده از HIاي از معرفی آزمایش جایگزین پیچیده
شده  سرم تهیهسیانید و انتیژن تهیه شده با پتاسیوم تیوآنتی

هاي قرمز تثبیت شده با محلول گویچه در خرگوش و نیز
-اويتري از باکتري بیش هايجدایهگلوتارالدیید توانست 

 .Kume et al(بندي نمایدرا طبقه پاراگالینارمباکتریوم

باکتریوماويباکتري  هايجدایهدر روش اخیر . )1983
هاي در سه گروه سرمی مطابق با سروتیپپاراگالینارم

بندي سرووار مشخص، طبقه 9شامل  Pageبندي شده طبقه
زایی، حفاظت کامل از لحاظ ایمنی.  یدي پیدا نمودندجد

ها در مقابله ها با باکترین این باکتريپرنده ایمنی در تزریق
از سوي دیگر . شودمیوارهاي همولوگ حاصل با سرو

ها از مشاهده وقوع بیماري هاي متعددي از کشورگزارش
در این موارد . واکسینه شده وجود داردهاي در گله

هاي در گردش سویهپوشانی ایمنی اختالف یا عدم هم
-هاي موجود در واکسنوحشی باکتري و سرووار سویه

. عنوان علت اساسی مطرح شده استه هاي تجاري را ب
)Chukiatsiri 2010, Morales-Erasto et al. 2014, 

Zhang et al. 2003( . سوي ه پیش توجهات بلذا، بیش از
 هايجدایههاي واکسینال تهیه شده از استفاده از سویه

جلب گردیده است هاي استاندارد بومی در کنار سویه
)Jacobs et al. 2003( .گذار و مادر هاي تخمدر گله

هاي وارداتی براي کشور ما چند دهه است که از واکسن
 کنونتاو  شودمیمقابله با بیماري کریزاي عفونی استفاده 

هاي مصرفی گزارشی در خصوص کارآمدي واکسن
بومی در گردش منتشر نشده  هايجدایهموجود در بازار و 

رت غیر رسمی مواردي از ابتال صوه در حالی که ب .است
هاي طیور واکسینه شده کشور به بیماري کریزا عفونی گله

اطمینان از عملکرد مناسب  ضرورتاً. صورت گرفته است
واکسن مورد مصرف در کشور از اقالمات مهم در امر 

گیري از خسارات بیماري کریزاي عفونی محسوب پیش
در این مطالعه سعی بر این شده است تا  .شودمی

کارآمدي یک واکسن تجاري در حال مصرف کشور، در 
ي بومی با مقابل عفونت تجربی حاصل از یک جدایه

و تغییرات سرمی بررسی  درمانگاهیم اهده عالیکمک مش
.شود

مواد و روش کار
، در این )RT-83(باکتریوم پاراگالینارماوي باکتري

در استان خراسان آلوده  گذاراز یک گله تخم تحقیق،
تعیین هویت مولکولی و .بود جداسازي شده رضوي

 قبالً این باکتريهاي بیوشیمایی و رشد برخی ویژگی
 Avibacterumجنس از Aهسروگرو وانجام گرفته و جز

paragallinarum  بودشناسایی شده)Nouri et al. 

زمان براي رشد و تکثیر این باکتري از کشت هم. )2014
عنوان پرگنه پرستار بر روي ه ب S.epidermicusباکتري 
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و نیز محیط آگار شکالت ) گوسفند(محیط آگار خونی 
استفاده  شد توصیهتهیه شده از خون اسب مطابق روش 

این محیط  .)Blackall 2008b, Blackall 1989(شد
خون لیز  درصد 7لوز آگار خون کلمبیا به همراه ژشامل 

 )دقیقه 40در مدت  c°56در دماي تهیه شده (شده اسب 
و  سازيکتري مورد نیاز جهت آلودهسوسپانسیون با .بود

در  ،هاي تحت آزمایشپرنده ایجاد بیماري تجربی در
 1×108با غلظت   PBSموالر محلول 1/0محیط بافري 
براي این منظور در تعیین دقیق . تهیه شد تعداد باکتري

اسپکتوفتومتري دستگاه ازتعداد باکتري در واحد حجم 
)ultraspec 2000  شرکتpharmacia biotechامریکا ، (

و 375/0نوري  میزان جذبو  nm650طول موج در
 )CFU(بر روي محیط جامد  روش معمول شمارش پرگنه

باکتري به منظور  تلقیح نهایی دوزدر انتها  .گردیداستفاده 
. تنظیم گردید ml2/0حجم سازي، درآلوده

ن وارداتی کار رفته در این تحقیق، واکسه واکسن ب
این واکسن از . هاي کشور بودمصرف در مرغداري مورد

کل از سه سویه متعلق به سرو نوع سه ظرفیتی و متش
,C, Bهاي گروه A هر دوز واکسن با حجم . بودml5/0 

.و از طریق داخل عضالنی تزریق شد
ي ماکیان نیمچهقطعه  36تعداد  به منظور انجام چالش،

 14دوجنس نر و ماده در سن طور تصادفی از میان هر ه ب
رازي تهیه  يسسهؤموجود در م SPFيهفتگی از یک گله

.  جداگانه تقسیم شدندمجزا در فضایی گروه و به سه 
صورت ه ها در شرایط قفس نگهداري و آب و دان بپرنده

خوري و سیستم آب شد ها قرار دادهآزاد در اختیار آن
هاي گروه ه پرندهب.  وع ناودانی انتخاب شدها از نفسق

واکسن کشته روغنی یک نگهداري در روز دوماول 
مطابق روش توصیه شده  ،کریزاي عفونی موجود در بازار

در دو مرحله با فاصله دو  ،)نام محفوظ(شرکت سازنده
دو هفته پس  .تزریق گردیدهفته از طریق داخل عضالنی 

گروه و  گروه فوق درزمان هم، از آخرین واکسیناسیون
بودند با سوسپانسیون تازه  نکردهکه واکسن دریافت دوم 

باکتریوماويساعته باکتري 24کشت  از تهیه شده

لیتردر هر میلی تعداد باکتري1×108تقریبا (، پاراگالینارم
)CFU( در حجمml2/0داخل سینوس زیر  از طریق

گروه سوم هاي پرنده. قرار گرفتند شمورد چال ،چشمی
بافر  ml2/0و با نظر گرفته شدندعنوان گروه شاهد دره ب

 يدر مدت مطالعه کلیه. فسفاته مورد تلقیح قرار گرفتند
و هر گونه  درمانگاهیم یها هر روز از نظر بروز عالگروه

در  .تحت نظر بودندتغییرات در مصرف آب و دان 
پرنده از هر 3تعداد  چالش،پس از  8و 6، 4، 2روزهاي 

خون از گیري نمونهطور اتفاقی جدا نموده و ه ب گروه
. انجام گردیدطریق ورید بال جهت تهیه سرم 

در  عنوان شدههاي سرمی از آزمایشمطالعه  ایندر 
 Blackall(استفاده شدسرمی پایش تغییراتمنابع براي 

 هايآزمایشي در بر گیرنده هااین آزمایش. )1989
و آگار ژل ) SPA(آگلوتیناسیون سرم بر روي الم 

ژن مورد لزوم نتیآ يبراي تهیه .بود )AGP(پرسیپیتاسیون
ساعته از  24این آزمایشات به مقدار مورد نیاز، کشت 

ت ژلوز در محیط کش پاراگالینارم مباکتریواويباکتري 
هاي موجود را در محلول خون اسب تهیه شده و پرگنه

با سه مرتبه آوري نموده و جمع) PBS،)PH=7.2بافري 
 10به مدت  - G-نیروي گرانش  8000(انجام سانتریفوژ 

در انتها غلظت نهایی . ها شداقدام به شستشوي آن) دقیقه
مک  يلوله 10يسوسپانسیون باکتري برابر مقیاس شماره

ژن به مدت یک هفته در این آنتی .فارلن آماده گردید
براي  .گراد قابل نگهداري بودسانتیيدرجه 4دماي 

از  lµ20انجام آزمایش اگلوتیناسیون بر روي الم مقدار
تهیه شده از سه سرم  lµ40فوق را با  تهیه شده ژنآنتی

هاي تحت آزمایش در روزهاي مختلف، گروه پرنده
مخلوط نموده و نتیجه مثبت آزمایش با مشاهده بروز 

دقیقه مورد خوانش قرار 3آگلوتیناسیون پس از حد اکثر 
.گرفتند

ژن مورد استفاده ، مقدار آنتیAGPبراي انجام آزمایش 
 .در نظر گرفته شد SPAبرابر غلظت مورد آزمایش  10تا 

درصد تهیه شده با  5/1آگار -این آزمایش، در ژل نوبل
انجام  NaClدرصد  8/0حاوي  PBSموالر 1/0محلول
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استاندارد از قبل  يسوراخ کنندهبا استفاده از ابزار  .گرفت
هاي الزم در ژل ایجاد شده و در هر حفره تهیه شده، حفره

هاي ژن در گودي مرکزي و نمونه، آنتی lµ30تا حجم 
در نهایت با . هاي اطراف ریخته شدسرم در حفره

-ساعت تشکیل باند 72ي اتاق پس از انکوباسیون در دما

بادي مورد آنتی -ژن هاي رسوبی حاصل از کمپلکس آنتی
.خوانش قرار گرفتند

نتایج
 يطی مشاهدات دوره شاهد،هاي در گروه پرنده

و یا کاهش مصرف درمانگاهیم یگونه عالهیچ ،آزمایش
هاي اول یعنی پرنده گروهدر. آب و یا دان دیده نشد

پس از  )روغنی کشته(واکسن کریزاي عفونی ایمن شده با
 25(قطعه پرنده  3در  ،مواجهه با باکتريسازي و آلوده

-یک خفیف تورم شامل درمانگاهیم یاز آنان عال )درصد

ویژه در اطراف محل تلقیح دیده شده طرفه صورت ب
از روز دوم شروع شده و در پایان میاین عال). 1عکس (

دوم  گروه در.گردیدم برطرفاین عالیچهارمروز
م یعال ،باکتري شده باآلوده ) غیرایمن(هاي پرندهشامل 

 حوضوه ها بپرنده يعفونی در کلیه شدید بیماري کریزاي
-تورم یک آب ریزش بینی،م شاملاین عالی  .دیده شد

هاي بعد دو طرف صورت را صورت که در روزطرفه
ناشی از تورم بافت  چشم نسبیبسته شدن  کرد،می درگیر

هاي نشانه. ملتحمه و در مواردي تکان سر و عطسه بود
روز دوم شروع شده و از روز  در گروه دوم، از درمانگاهی

)پس از تلقیح 8روز (پایان دورهپس از تلقیح تا پنجم
. شددیده میها تر در تمام پرندهچه با شدت کماگر

گروه دیگردوکاهش مصرف دان در این گروه نسبت به 
پس از تلقیح  2-3در روزهاي  کم اشتهایی يواسطهه ب

).2عکس (بود  توجهقابل  بسیار

م بیماري کریزاي عفونی در عفونت تجربی در سه گروه پرنده تحت آزمایشعالی:  1جدول 
بروز عالیم

گروه
بیماري در روز 
دوم پس از تلقیح

 4بیماري در روز 
پس از تلقیح

بیماري در روز 
پس از تلقیح6

 8بیماري در روز 
پس از تلقیح

مجموع موارد
(%)

گروه اول
)واکسینه (

++-+ -- --- ---3)25(%

گروه دوم 
)غیرواکسینه( 

++++++++++++12)100(%

0---- ---- ---- ---- گروه شاهد
پرنده به ظاهر سالم _درمانگاهیم پرنده با عالی+ 
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 SPFتورم صورت در اطراف محل تلقیح ماکیان  :1عکس 
 1081دو روز پس از تزریق با ) واکسینه شده(گروه اول 

به ) RT-83( جداشده از ایران پاراگالینارم باکتریوماويباکتري 
داخل سینوس زیر چشمی

 SPFتورم صورت در اطراف محل تلقیح ماکیان  :2عکس 
-اويباکتري  1081گروه دوم دو روز پس از تزریق با 

به داخل ) RT-83( جداشده از ایران پاراگالینارم باکتریوم
سینوس زیر چشمی

با  هاي تحت مطالعهپرنده  تغییرات سرمی در گروه    
قابل مشاهده  AGPو  SPAاز دو روش آزمایش  استفاده

 ياین تغییرات به ترتیب به صورت بروز پدیده . بود
آگلوتیناسیون بارز سرمی و تشکیل یک یا دو باند رسوبی 

جز گروه شاهد ه در دو گروه تحت آزمایش، ب) 3عکس (
هاي گروه شاهد پرندهها در نتایج آزمایش ). 2جدول (بود 

هاي پرندهي دوره منفی بود و در گروه در تمام  روزها
هاي واکنش و مورد چالش قرار گرفته کامالً واکسینه شده

  . سرمی مورد نظر مشاهده شد

تشکیل یک یا دو باند رسوبی : AGPآزمون   :3عکس 
بومی  يژن سویهکمپلکس ایمنی در ژل آگار مربوط به آنتی

هاي سرمی گروه پرنده يو نمونه) مرکزي يدر حفره(ایران 
هاي اطرافواکسن در حفره ایمن شده با

SPAو  AGPهاي سرمی نتایج آزمایش :2جدول 

روزهاي پس 
سازياز آلوده

SPAAGP

گروه شاهدگروه دومگروه اولگروه شاهدگروه دومگروه اول

2+++ --- ---+++ --- ---
4+++ --- ---+++ --- ---
6+++++- ---+++ --- ---
8++++++ ---+++ --- ---

. ت آزمایش سرم در هر پرندهبمث يهي نتیجنشان دهنده+ : 
.منفی آزمایش سرمی در هر پرنده ينتیجه ينشان دهنده:   -
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هاي تحت مطالعه پایش تغییرات سرمی در گروه پرنده
نشان از بروز  AGPو  SPAدو روش آزمایش  با استفاده

. هاي آزمایشی بودترتیب زیر در گروهه تغییرات سرمی ب
واکنش مثبت در گروه اول یا واکسینه مورد چالش قرار 
گرفته به صورت بروز پدیده آگلوتیناسیون بارز سرمی و 

هاي فوق در تشکیل یک یا دو باند رسوبی در آزمایش
این نتایج به خوبی نوعی قرابت . گیري بودروزهاي نمونه

در . ژنیکی بین واکسن و باکتري چالش را نشان دادآنتی
مورد چالش ) حساس و غیرواکسینه(هاي دوم گروه پرنده

پس از تلقیح واکنش سرمی تنها در  6قرار گرفته از روز 
واکنش سرمی  ). 2جدول (دیده شد  SPAآزمایش 

 يشاهد در تمام روزهاي دوره هاي فوق در گروهآزمایش
. منفی بود آزمایش کامالً

بحث
موضوع ایجاد مصونیت در مقابل عوامل عفونی در  

آن از  يپرندگان و یافتن عوامل تشدید و یا تقویت کننده
گیري و کنترل جمله مسائل پیش روي در بحث پیش

بیماري کریزاي عفونی به عنوان یکی از . ها استبیماري
تر است که بیشهاي مهم تنفسی در ماکیان بیماري

.شودهاي بالغ دیده میعوارض آن در پرنده
تجاري ایران اغلب با مشاهده  کریزاي عفونی در ماکیان

براي مقابله با . گیردید قرار میأیم بیماري مورد تعالی
گیري را با مصرف واکسن و موارد بیماري اقدامات پیش

بیوتیک ا مصرف داروهاي مختلف آنتیرخداد آن را ب
هاي در ایران در مقایسه با برخی کشور. شودمیدرمان 

منطقه اطالعات محدودي در خصوص مشخصات باکتري 
رغم استفاده چندین عامل بیماري کریزاي عفونی، علی

ابله با این بیماري، در دسترس ساله از واکسن براي مق
اولین گزارش  1985در سال  Bororgmeri fard. باشدمی

 .Hبیوتیکی جداسازي و تعیین حساسیت آنتی

gallinarum ه کرددر ایران را ارائ .Banani  و همکاران
در بررسی عوامل باکتریایی مولد تورم سر  2007در سال 

و صورت، موفق به جداسازي دو جدایه از این باکتري 
ها، با جدایه بیوتیکیاو ضمن تعیین حساسیت آنتی.  شد

ریزاي عفونی اولین بیماري تجربی ک SPFتلقیح به مرغان 
و همکاران در  Nouriهمچنین . مورد مطالعه قرار دادرا 

توانستند  PCRکارگیري روش مولکولی ه با ب 2014سال 
باکتري  يژنتیکی این دو مورد جدایه يبا استخراج ماده

 رغم غیرفعالعلی(تخم  يذخیره شده در محیط زرده
ها را مورد شناسایی قرار آن Bعنوان سروتیپ ه ، ب)بودن
دیگري در خصوص شناسایی و تشخیص  يمطالعه. دهند

گذار و هاي تخممولکولی بیماري کریزاي عفونی در گله
 Banani(هاي اخیر انجام شده استمادر ایران در سال

2007, Askari badouei 2014(  . کند رشد بودن و
جداسازي و همچنین  يمرحلهدرحساسیت باکتري 

یا  Vآن به محیط کشت حاوي فاکتور  ينیازمندي ویژه
NAD مطالعات بر روي عامل  ياز عوامل محدود کننده

 ,Banani 2007(بیماري کریزاي عفونی مطرح هستند

Blackall 2013( .کارگیري محیط جامد ه ب چه بااگر
ل تکثیر ثري مشکؤشکل مه توصیف شده در بعضی منابع ب

 Blackall(نمایدخالص و نگهداري باکتري را برطرف می

1989, Blackall 2008a( . در این محیطNAD  مورد نیاز
هاي قرمز لیز شده اسب تا منبع گلبولرشد باکتري از 

مورد استفاده در این  يجدایه. گرددمین میأحدودي ت
انجام  PCRهاي شناسایی مولکولی مطالعه قبالً با آزمایش

هاي سرمی آن با استفاده از پرایمرگرفته و گروه 
اختصاصی و تعیین توالی بخش متغیر ژن پروتئین 

مشخص و  Aگروه سرمی هماگلوتینین باکتري به عنوان 
دسترسی يتوالی مربوطه در بانک ژن با شماره

KY614530 اطالعاتی در خصوص . قرار گرفته است
کشور و نیز میزان  هاي شایع درمیزان حدت سویه

 .باشدهاي مصرفی در دسترس نمیثیرگزاري واکسنأت
بار به منظور سنجش توانایی حاضر براي اولین  يمطالعه
بخشی واکسن کریزاي عفونی در مقابل یک جدایه ایمنی

در  بومی کشور باکتریوم پاراگالینارماوياخیر باکتري 
. مورد اجرا قرار گرفت SPFهاي نیمچه
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هاي کنون در خصوص معیاره اطالعاتی تاچاگر
 ينامهاستاندارد ارزیابی واکسن کریزاي عفونی در شیوه

لستان و اتحادیه هاي انگو یا فارماکوپه OIEالمللی بین
مربوط به  هاينامه، در شیوهباشداروپا موجود نمی

، )ASEAN(هاي کشورهاي آسیاي جنوب شرقی اتحادیه
ارزیابی واکسن کریزاي عفونی وجود  دستورالعملی جهت

بایست در حداقل بر اساس این دستورالعمل، نمی. دارد
م بیماري پس صد پرنده ایمن شده با واکسن، عالیدر 70

در . از انجام چالش با باکتري استاندارد بروز نماید
م بیماري شامل تورم ي حاضر بروز مختصر عالیمطالعه

هاي ایمن تعدادي از پرنده زودگذر محل تلقیح باکتري در
مورد قبول يشده مشاهده شد که همچنان در محدوده

م جزیی بروز عالی.  براي یک واکسن بود) درصد 25(
علت حدت جدایه ه ممکن است به ب) تورم محل ترزیق(

این جدایه نسبت به  واریته سرمیو یا اختالف احتمالی 
معمول طور ه ب. هاي واکسن مورد آزمایش باشدسویه

استفاده  واریته سرمیواکسن نوع  يهاي سازندهشرکت
. دارنددالیل اقتصادي هرگز بیان نمیه ا بشده در واکسن ر

هاي ایجاد رسد این واقعیت، یکی از عللمیظرنه لذا ب
گیرانه بیماري موانع در مدیریت اقدامات پیش يکننده

 .کریزاي عفونی در خصوص انتخاب واکسن مناسب باشد
کریزاي عفونی،  ضدهاي اولین تولید واکسن در سال

Clark  م خفیف از بروز عالی 1961همکاران در سال و
دنبال آن سرعت باالي ه تر و ببیماري با میزان رخدادي کم
واکسینه شده مشاهده و  هايبهبودي را در گروه پرنده

Blackallهمچنین. )Clark 1961(اندنموده گزارش

واکسن را به نوع ادجووانت  کارایی کم مشاهده موارد
بذر و یا فرمالین ) تخم مرغ(ها، محیط کشت واکسن

 Blackall(داندواکسن مربوط می ياستفاده شده در تهیه

ترین مسئله اصلی اما آنچه که هم اکنون بیش.  )1995
هاي واریتهموارد ظهور  يصنعت طیور شده است مشاهده

آلودگی را  يسابقه بالًجدید در مناطقی که ق سرمی
 Cabrera et al. 2011, Falconi-Agapito(نداشته بودند 

et al. 2015, Morales-Erasto et al. 2011, Trujillo-

Ruiz et al. 2016(  .بر شواهد مشخص از سوي دیگر بنا
شده موجود، در مورد یکسان نبودن ایمنی محافظتی بین  

سرمی، انتخاب واکسن هاي گروه سرمی هايواریتهبرخی 
هاي شایع در مناطق مختلف و یا استفاده متناسب با سویه

هاي استاندارد واکسن را هاي بومی در کنار سویهاز سویه
 ,Blackall 2008b, Wambura 2010(نمایدتر میمنطقی

Morales-Erasto et al. 2015, Blackall 2013(.
تر روشن چه بیشبا هرها در برخی کشورهمچنین 
در بروز  این باکتري مختلف هاي سرمیواریتهشدن نقش 

 ,Bragg 2004(هاي طیور واکسینه شدهبیماري در گله

Morales-Erasto et al. 2014, Morales-Erasto et al. 
ایران، غیر رسمی در  ياه، و از جمله گزارش)2015

متداول ارزیابی عملکرد  هاياصالح روش برخی محققان
ورد توجه قرار داده و به هاي کریزاي عفونی را مواکسن

 Blackall 1995(  .Blackall(اند هاي آن پرداختهپیچیدگی
ها را در آزمایش تجربی این پیچیدگی 1995در سال 

م بیماري اي عفونی ناشی از متعدد بودن عالیبیماري کریز
هاي زش بینی، سرفه، تورم صورت با شدتبریآعطسه، (

وجود و ) نده دارندژگی فردي پربستگی به ویمختلف که 
روش یا مدل ایجاد نیز به هاي متفاوت باکتري و حدت

به اعتقاد این  . است مربوط دانستههاعفونت در پرنده
-چالش راه آلوده/ یج واکسیناسیون هاي رامحققان در مدل

تزریق داخل سینوس زیر (سازي پرنده تحت آزمایش 
هاي یزي است که در آلودگیاوت از آن چمتف) چشمی

مکن است ارزیابی میزان حدت لذا م. دهدطبیعی رخ می
ها از دقت الزم ها و محافظت ایمنی واکسنجدایه

در سال و همکاران  Zhaoدر این ارتباط. برخوردار نباشد
را ) In-contact(هاي در تماس استفاده از پرنده 2010
م بیماري عالیبررسی و سنجش پاتوژنز باکتري  براي

. )Zhao et al. 2010(کرده استپیشنهاد تجربی 
هاي سرمی در این مطالعه از نظر نتایج آزمایش

ژنیکی بین ضمن نشان دادن وجود ارتباط آنتی تشخیصی،
ائز اطالعاتی از زمان بروز حاضر، ح يواکسن و جدایه

 يمشاهده. هاي تجربی بودهاي ایمنی در عفونتواکنش
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نه شده هاي واکسیآگلوتیناسیون در سرم پرنده وجود
هاي به ترتیب در آزمایشهمچنین تشکیل باند رسوبی 

SPA  وAGPزایی واکسن عملکرد ایمنی ي، نشان دهنده
دو باند  جز یک مورد کهه حاضر ب يدر مطالعه. بود

مشاهده ) غیر واکسینه(سرم مربوط به گروه دوم  واضع در
. د تنها شامل یک باند قابل رویت بودگردید، در دیگر موار

در  AGPقابل مشاهده آزمایش باندهاي رسوبی تعداد 
از یک تا سه باند  blackallهاي واکسینه توسط سرم پرنده

 Blackall and Reid 1982, Blackall(ذکر گردیده است

1989, Iritani 1979( . نتایج سایر تحقیقات نشان داده
هاي سرمی واکنش مثبت در آزمون ياست که مشاهده

SPA  وAGP  روز و دو هفته پس از 14-7به ترتیب از
و این  شودمیها و یا واکسیناسیون دیده آلودگی گله

هفته در مورد واکسیناسیون و  11ها براي مدت واکنش
هاي طبیعی تداوم سال در عفونتبراي مدت حداقل یک 

هاي سرمی این مطالعه نیز یافته. )Blackall 1997(یابدمی
در . خوانی داشتهمبا اختالف یک روز هاي قبلیبا یافته

سازي و ها به جهت کوتاه بودن زمان آلودهگروه دوم پرنده
فرصت کافی براي بروز واکنش ) روز 8حداکثر (اخذ سرم 

 SPAهاي سرمی آزمون. نداشتند AGPسرمی در آزمون 
هاي گروهاز نظر ویژگی قادر به تفریق عفونت  AGPو 

بنابراین  .مختلف باکتري عامل بیماري نیستندسرمی 
سه گانه  هاي سرمیگروههر یک  ضدواکنش سرمی بر 

قابل ردیابی  تواندها میموجود در واکسن با این آزمایش
هاي سرمی باکتري عامل کریزاي شناسایی گروه .باشد

و با  Pageبر روش  بنا HIن سرمی عفونی با انجام آزمو

 Page(گیردسرم استاندارد، صورت میاستفاده از آنتی

1962, Blackall 2013( . گروه آزمایش طالیی تعیین
با روش توصیه شده  HIمختلف با استفاده آزمایش  سرمی

Kume شودانجام می)Kume et al. 1983( . آزمایشHI 
و  SPAهاي آزمونبهتري نسبت دیرزمانی  يدر فاصله

AGP  ه آلود هايدر پرندهقادر به شناسایی واکنش سرمی
و ارتباط  )Iritani 1977(است شده و یا واکسینه شده

میزان تیتر این آزمون با حفاظت ایمنی در تیترهاي باالتر 
 Blackall 2013, Morales-Erasto(دیده شده است 5از 

et al. 2015( . در این مطالعه با توجه به امکانات در لذا
دسترس و زمان کوتاه آزمایش از این آزمون استفاده 

ین جدایه حاضر با ا سرمی يواریتهتعیین . نگردید
آتی انجام  يسرم استاندارد  در مطالعهدسترسی به آنتی

. خواهد شد
ژنیکی طور خالصه این مطالعه نشان داد ارتباط آنتیه ب

آن با  يواریتهرغم نامشخص بودن جدایه علی بین این
استفاده از  جاري موجود در بازار وجود دارد وواکسن ت

م بیماري تجربی کوریزا یگیري از بروز عالواکسن در پیش
چه اگر. ثر بوده استؤهاي آلوده به این جدایه مدر پرنده

واکسن تجاري در طوالنی مدت یعنی چند  ممکن است
ي محلی هم سیناسیون در برابر همین جدایهماه پس از واک

به منظور کنترل بیماري . کافی نداشته باشدمحافظت 
گردد ضمن شناسایی در کشور پیشنهاد میکریزاي عفونی 

-شایع در کشور بررسی کارآمدي واکسن هاي سرمیگروه

هاي مصرفی و طراحی واکسن بومی مطالعات اساسی 
.صورت گیرد

تشکر و قدردانی
هاي طیور به ویژه آقاي سیدغالمرضا میرزایی که در به انجام رساندن همکاران گرامی خود در مدیریت بیماري ياز کلیه

 2- 18-18-92105این مطالعه در قالب پروژه مصوب پژهشی به شماره . گزارماي داشنتد سپاساین تحقیق همکاري صمیمانه
.سازي رازي، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي اجرا گردیدتحقیقات واکسن و سرم يسسهؤدر م
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Abstract
Infectious Coryza (IC) an acute respiratory disease of chicken that caused by Avibacterium

paragallinarum( Av.P). Immunity offered by a commercial IC killed oil vaccine against a 
native field isolate of Av. P serogroup A of Iran was studied by designing a 
vaccination/challenge experiment. 36 SPF birds of 14 weeks old were randomly divided into 
three separate groups. One group was vaccinated by two doses within 2 weeks by a 
commercial vaccine.  After two weeks of last vaccination, this group and the second one were 
challenged with 1×10 8 CFU/ml bacterial suspension prepared from fresh 24 hours cultured 
of Av. p through infraorbital sinus. The third group kept as the control only received 
phosphate buffer saline. Three birds from each group were bled for serum sample collection 
on days of 2, 4, 6 and 8 after challenge. On Clinical observation of the first group, mild 
swelling on inoculation site was developed on the second day of the experiment that gradually 
disappeared on days after. In the second group on post-infection day (PID) of 2, nasal 
discharge and facial swelling that extended to become bilateral  beside tracheal rales were 
noticed in all bird throughout the experiments days. For all birds Sero-conversions monitored 
by serum plate agglutination (SPA) and agar gel precipitation (AGP) test using antigen 
prepared from 24 hours culture of  bacterium. While birds of control remained negative, All 
bird of the first group shown positive serum reaction by SPA and AGP tests while in the 
second group, only SPA becomes positive after 6 PID. In conclusion, this native isolate has an 
antigenic relationship with vaccine contained strains and the commercial vaccine can prevent 
must clinical sign in infected  birds. However, more studies needed to verify serovar identity 
of isolate and reach a conclusive outcomes about the efficacy of currently used vaccine  in 
country.
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