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شهای مختلف استفاده از واکسن کمپلکس ایمنی علیه بیماری
ارزیابی رو 
بورس عفونی بر عملکرد آن در جوجههای گوشتی
3

َاَاوستا صدرزاده ،*1سید مصطفی پیغمبری ،2جواد اشرفی هالن

1ـ استادیار گروه آموزشی علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار ،گرمسار ،ایران
2ـ استاد گروه آموزشی علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
3ـ دانشیار گروه آموزشی پاتولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
تاریخ دریافت 8 :مرداد 2931

تاریخ پذیرش 71 :مهر 2931

چکیده
روش ترجیحی برای بهرهمندی از مزایای واکسنهای کمپلکس ایمنی ،تزریق به داخل تخممرغ جنیننندار است رد مزلتسم هک   

اختیارداشتن دستگاههای بسیار پیشرفته تزریق میباشد و امکان استفاده از آنه هها هن طب زو و تسین مهارف هدرتسگ ر  ...... .....در ای علاطم ن ه   

عملکرد یک واکسن کمپلکس ایمنی برای بیماری بورس عفونی بدنبال استفاده به روش تزریق داخل تخممرغی در روز  81جنینی

و تزریق زیرجلدی در روز تفریخ با بررسی چهار شاخص :میانگین وزن پایانی ،پاسخ پادتن ،نسبت وزن بورس به وزن ب هرمن و ند   

جراحات میکروسکوپیک بورس فابریسیوس مقایسه شده است .روش استفاده از واکسن در القاء پاسخ پادتن در نوبته یلاوتم یا   

یداری را بین دو گروه موجب نگردید .ویروس واکسن در نمونهه یا
عیارسنجی الیزا به جز در  81و  52روزگی تفاوت آماری معن 

یدار
 32روزگی و پس از آن ،در گروههای واکسینه بدون درنظرگرفتن روش استفاده ،در مقایسه با گروه کنترل موجب کاهش معن 

( )P 0/50در نسبت وزن بورس فابریسیوس به وزن بدن شد ،اما تفاوت این نسبت ب رد هنیسکاو هورگ ود نی بون یمامت تتتتتتتتتتته یا

نمونهگیری معنیدار نبود .بررسی آسیب شناسی ریزبینی نمونههای فراوری شده بورس فابریسیوس در اکثر نوبته نومن یا هه هههگیری ی
ی

تفاوت معنیداری ( )P 0/05را در نمره جراحات ریزبینی بین گروههای واکسینه با گروه کنترل نشان داد .ام رد توافت نیا ا دو   
گروه واکسینه ،بجز در نمونههای  8روزگی معنیدار نبود ( .)P>0/50مقادیر وزن به دست دمآ هه ههه در پای علاطم نا ه ود نیب 

هورگ     

یداری نش  داد نا (( .)P 0/50از ای علاطم ن ه م  ییی ییییت هک تفرگ هجیتن ناو
واکسینه و نیز بین آنها با گروه کنترل تفاوت آماری معن 

واکسیناسیون به روش تزریق زیرجلدی در روز تفریخ میتواند با حفظ عملکرد واکسن کمپلکس ایمن زگیاج ناونعب ،ی ی یارب ین     

روش تزریق داخل جنینی آن باشد.

کلمات کلیدی :واکسن کمپلکس ایمنی ،جوجههای گوشتی ،تزریق زیرجلدی ،تزریق داخل جنینی
٭ نویسنده مسئولَ :اَاوستا صدرزاده

آدرس :گروه آموزشی علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار ،گرمسار ،ایران .تلفن12 21 5 3345 20 :

پست الکترونیکavestasadr@yahoo.com :
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مقدمه
ی ( )IBDیا ا بیم روبماگ یرا و   
بیماری ب نوفع سرو یی یی
یک عفونت ویروسی حاد با واگیری باال در جوجهه یا
جوان است .ویروس عام داق یرامیب نیا ل ر ا تس رد

  

را ایجاب مینماید (  .) 12همه موارد گفته شده ضرورت
القاء ایمنی فعال را در زمانی هر چه زودتر و به مق یراد

ب سیرباف سرو یو سسسس س ( )BFرا تخری  ب نن نمایددد و تض فیع
پای نمیا درکلمع راد ی  دوش ثعاب ار لارومه  (( ((((((( (((( 7 ،5و
 .) 28این مسئله حساسیت پرن رامیب رگید هب هد یییی یییییه ار ا
س نننن ننننن3

هفتگی تا  % 30تلفات ایجاد نماید (.)92
محافظت در برابر این دو شکل بیماری ب  بیترت ه با    
اتک  لاعفریغ ینمیا هب ءا (((((((( ((( 19 ،4و  )22و ف  لاع (( ()22
امکانپذیر است.
امروزه نقش محافظتکنندگی ایمنی غیرفعال به سه
ًال ب یار
دلیل شناخته شده از اهمیت فوق العاده ای که قب ًال
آن تصور میشد ب رد و یبسن یدرکلمع ه دودحم هههه هههههای
سه قوف یا   
مشخص تنزل یافته است :الفـ ظهور ویرو 

این ویروسها در ایران به اثب  تسا هدیسر تا ((( (((( .)9بـ
ناتوانی پادتنه و زا هدش بسک یردام یا ا سک ننننن ننننننه یا
وجود آنها در برخی کشورها تأیید ش  تسا هد

هک   

(( (((14 ،11

و در نهایت جـ ض هب هتسباو ینمیا تلاخد ترور    
  

ی (  20و  .)52ب هوالع
برابر ویروس بیماری ب نوفع سرو یی یی
همانند بسیاری از بیماریها ،ایمنی غیرفعال کس هدش ب   
در برابر  IBDمیتوان نمیا خساپ کیرحت رد د ی لاعف       
مداخله کند ( 11و .)92

حدت یافته ،خود میییتوان جوج رد د هه هههه یا ی راد هک  ای   
مق نتداپ یرتمک ریدا

ه یردام سسسسسسسسسسسس س سسسس تند ،ب یار     BF

   

آسیبرسان باشد (  .) 17بق ًالًال اد ناشن  د هک تسا هدش ه
سویههای ویروس بهکار رفت یمهم شقن ،نسکاو رد ه     

در توان آن برای س و دراد ینمیا بوکر یوس ههه ههههه اب یا   
حدت کمتر سرکوبکنندهههی ایمن یلاح رد ،دنتسین ی    
ک وس یخرب ه ی هههههه ههه د ،رتداح یا ر وص  ر دافتسا ت هههههههه ههی
زودهنگ اتپ ،ما ننس وکرس تاریثأت لی ببببب ببکنن ینمیا یگد    

بیش از متوسط بوده که در عین ع یسآ مد بب بببرس هب ینا   
 BFجوجههای بسیار جوان ،در برابر پادتنه یردام یا   
نیز مقاومت نمایند و همچنین از ت خساپ یتخیگنارب ناو    
یت سکاو .دنشاب رادروخرب زین یر ن ننننننننن ننه یا   
ایمن وق ی یییی 
کمپلکس ایمنی بیماری گامبورو ب سوریو هیوس لیلد    

و .)2 2
لگی رد تظفاحم حوطس نیرتالاب یر
سلول برای شکل ل

اما استفاده زودهنگام از واکسنه یفخت رتمک یا ف   

نیازمند واکسنهایی است که دارای سویههای با ح یتد

عبور میکنند ( 92 ،22و  .) 30در سالهای اخی دوجو ر   

استاندارد در ممان تع

واکسنهای زنده  IBDبه ح راد یگتسب اهنآ تد د ((( ((((،6

دارند( 10 ،3و  .) 21از این رو ایمنسازی موفق جوجهها

اب حوطس ال     

از ابتالء به سویههای واریانت

یزایی   
هرچ طم رتشیب ه ر هدومن ح نمیا ناوت .تسا ییییییییی ی یییی یی
 17و .)92

افزایش میدهد ( 22و  .) 28در عین حال بیماری ب سرو

حاد که از سد پادتنه رد یتح یردام یا

مقاومت ب زیف لماوع ه یکی ایمیش و  ی الاب یریگاو و ی

    

حتی در شرایط بهداشتی مطلوب ،نی نویسانیسکاو هب زا    

جوجههای بسیار جوان با تخری یوافمل یاهراتخاس ب    

عفونی میتوان جوج رد د هه هههه زا سپ ساسح یا

ماهی رامیب سوریو ت ی ثیح زا ینوفع سروب        

     

مچن راد نی ا مرس ندوب 
ب هه هک  را ر آ رد هتف نننن ننه و ا ه مممم م
هیپرایمی صتخا نو ا نینچ یاراد گولومه یص

     

     
        

خصوصیاتی هستند ( 16 ،8و  .) 17روش ترجیحی ب یار
دستیابی به اه فاد

مم مممورد انتظ سکاو نیا یارب را نننن نننننه ،ا

ندار در روز  81جنینی ( In
ممرغ جنی 
تزریق به داخل تخ 

 )ovo vaccinationاست .این تزریق میبایست
دستگاههای بسیار پیش طب و هتفر و ماک ر ًالًال رد کیتاموتا 

طسوت   
  

ارزیابی روشهای مختلف استفاده از واکسن کمپلکس ایمنی91 ...

واکسنهای مورد استفاده

کارخانه جوجهکشی انجام شود .در حال حاضر اس هدافت

یک واکسن کمپلکس ایمن سروب یرامیب یارب ی     

گسترده از ای امت یارب شور ن م  ی م مم ممممراکزجوج یشک ه   

عف سکاو ینو نننن ننه یا     Lasotaو  Hitchner Bب یار   

یباشد.
امکانپذیر نم 

ایمنس ورگ یزا هه هههه لاطم تحت یا ععععععع ه در براب یرامیب ر   
نیوکاسل در تمامی گروهها به ترتیب در  7و  17روزگی

مواد و روش کار
کروزه
در این مطالعه  573عطق ه جوجه گوش ی یت کک کک
از سویه راس  308از گل نساب ردام ه    

 30هفت دجاو( ه   

به روش طق ره چشمی استفاده شدند.
در تحقیق حاضر جهت آزمایش الیزا از کیت

KPL

سطوح باالی پادتن مادری) تهیه گردید .جوجهها به سه

( )Synbiothic, Franceاس ش هدافت دد ددد و مراح یلاوتم ل   

تا رد ا قققق ققه گادج یا ا هن     

آزمایش مطابق دستورالعمل شرکت سازنده کیت انج ما

گ هور     521عطق هه های تقس و می

نگه رگ هب .دندش یراد وووووووو وه  1ی لپمک نسکاو ک کس       

پذیرفت .نت جیا

ایمن  رد ی ر زو     81جنین شور هب ی مخت لخاد قیرزت           

محاس رن تاب مممم ماف نتداپ یاهرایع بلاق رد یراز

مرغی و به گروه  2هم هب یگزور کی رد نسکاو نا
روش تزری هیحان رد یدلج ریز ق

ندرگ تشپ          

   

وت سس سسسط دس تئارق ردیر هاگت و

سپ زا
دروم    

  
      

ارزیابی قرار گرفت.

       

توزین BFپس از برداشت کامل آن برای ه هدنرپ ر   

    

جداگانه و با استفاده از ت  جنسزیر یوزار (( ((()Sartorious

تجویزشد .گروه  3ک اش هورگ ناونع هب ه ه رظن رد د
گرفته شد واکسن  IBDدریافت نکرد.

با د تق

کلیه شرایط نگهداری و پرورش ب ت یار مم مممامی گ ور ههها

وزن  BFبه وزن بدن (Weight/Body Weight Bursal

یکس و نا

 هچرتفد قباطم ر سار شرورپ یامنها       

308

   

برقرار گردید .همچنین ب ورگ یمامت یار ههه ههههه یاپ ات ا ان    
مطال ش هدافتسا یناسکی هریج زا هع د      .در سینن    1و 4و
 12و 81و 52و  32و  42روزگی  

 20پرن هورگ ره زا هد       

توزین و برای تعیین عیار پادتن  IBDخونگیری ش .دند
سرمم مه دج ا اا اس یامد رد و ژوفیرتناس ،یزا       

 - 20درجه  

س دارگیتنا     نگ ههه هداری گردیدن س رد نینچمه .د ن نی

       

ذکرشده ،سه پرنده از هرگروه ت هباج شور هب و نیزو    
جایی مهرههای گردن کشته و م رارق ییاشگدبلاک درو    
گرفتند BF .هر پرنده به د تق

اب و دش تشادرب تقد    

 0/ 0001گرم توزین و در وزن بدن ثبت گردی یید .س سپ

 0/ 0001گرم انجام شد .نتایج جهت تعیین نسبت

 )Ratioبرای هر پرن نزو( هد
زنده×  ) 1000ثبت شد.

همچنین جهت بررسی آسیبشناسی ،تغییرات ب تفا ی ی
ی
قابل مشاهده با چشم به ویژه رد   ،BFطح سومیت و لا   
در هر نوبت نمونهگیری برای هر گروه ثبت گردی رد .د
مطالعه ریزبینی ضایعات ب  تدش و یتفا ت  تارییغ ا جی اد     
شده در  BFروی الم های رنگآمی شور هب هدش یز    
 H&Eبر اساس مطالعات مشابه درجه بندی شد.
تجزی و ه یلحت ل ورگ یرامآ  هههههههه ههههه هه ا ب هب هجوت ا     
شاخصه دش هتفرگ رظن رد یا هههه ههههه ،ب شور زا هدافتسا ا   
آماری  One-way ANOVAو آزمون  Tukeyدر نرم-

نمونههای  BFمراحل مختلف ثبوت و ف یهت ات یروار ه    

افزار  SPSSانجام گردید.

گآمی ن یط ار هدش یز م هدو روم و د یبایزرا              
الم رنگگ 

نتایج

آسیب شناسی قرار گرفتند.

 BFتقس هدنرپ نزو رب می    

تفاوت در روش استفاده از واکسن کمپلکس ایمنی
در این مطال نعم توافت تسناوت هع یییی یییییداری در متوسط
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 32و  42روزگییی ب ود نی

وزن به دست آم ینس رد هد ن   

دو گ د ناشن هور ا  ،د ا ام تیاهن رد نیب زا توافت نیا      

گروه واکسینه ایجاد نماید.

        

رفت .نتایج حاصله در جداول  1تا  4مشاهده می گردد.

کاهش عیار پادتن مادری در گروه کنترل بدون فراز

روش تجویز واکس نزو تبسن طسوتمرد ن      BFبه

و نشیب با یک روند قابل قبول از یک روزگ  ات ی ا اهتن    

وزن ب رد یسانش بیسآ تاحارج هرمن طسوتمو ند

  

که به صفر رسید ،ادامه یافت .اگر چ یارب دنور نیا ه     

هیچیک از نوبتهای نمونهگی یراد ینعم توافت ،یر    

گور هه هه  نانچ زا هنیسکاو یا ن و دوبن رادروخرب یمظ           

ایجاد نکرد.

       

تفاوتهای معنیداری نیز در روزهای  81 ، 12و  52ب نی

جدول  -1متوسط وزن جوجهها (گرم)
سن (روز)
گروه

a

1

1
39

a

2

a

3

a

4
72

a

37

a

37

a
a

70

a

70

8

12

a

147

722

147

243

a

822a

145

a
a
a

52

81

ab

5 44

a

459

b

795

727

938b

442

a
b

32

ac

1315

b

1124

a

1314

42
1899
1659
2066

گروه  : 1واکسن کمپلکس ایمنی در روز  81جنینی به شیوه . In ovoگروه  : 2واکسن کمپلکس ایمنی در یک روزگی ازراه

زیرجلدی .گروه  : 3گروه کنترل .حروف التین کوچک غیرمشابه در هر ستون نشاندهنده تفاوت آماری معنیدار است (.)P>0/50

جدول  -2متوسط عیار پادتن با آزمون الیزا
سن (روز)
گروه

a

1

a

2

a

3

1
24 1 23
64 2 23
64 2 23

a

4

a

9659

9779a

b

8

62 150

12

a

77171

1 001 1

02 3 16

2 959

ab
a

896 21

a
b

1 208 1

a
b
c

81

b

3614

52
3304

32 69

1 75 1a

7602

3362

b

a
a
b

32
6803
7070

a
a

42
04 1 12
07 7 12
b

0

281

کروزگی از راه زیرجلدی،
گروه  :1واکسن کمپلکس ایمنی در روز  81جنینی به شیوه . In ovoگروه  :2واکسن -کمپلکس ایمنی در ی 
یدار است (.)P>0/50
گروه  :3گروه کنترل .حروف التین کوچک غیرمشابه نشاندهنده تفاوت آماری معن 

جدول  -3متوسط نسبت وزن بورس به وزن بدن
سن (روز)
گروه

a

4

a

8

1

1/219

1/027

2

1/ 859

1/ 551

3

a
a

1/517

a
a

1/ 557

a

12

1/867

2/820a
a

1/797

a

81

2/172

a
a

2/ 090

2/963

a

52
1/9 07

a

32

0/329

2/222b

0/329a

2/ 104

2/470

a

b

42

0/735a
a

b

0/ 605
2/ 258

گروه  :1واکسن کمپلکس ایمنی در روز  81جنینی به شیوه  ،In ovoگروه  :2واکسن کمپلکس ایمنی در یک روزگی از راه زیرجلدی،
یدار است (.)P>0/50
گروه  :3گروه کنترل .حروف التین کوچک غیرمشابه درهر ستون نشان دهنده تفاوت آماری معن 
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جدول  -4متوسط نمره جراحات میکروسکوپیک بورس فابریسیوس
سن (روز)
گروه
1

a
a

4
1/ 67

2

1/33

3

0/ 67

a

a
a
a

8

12

ab

1/ 67
0/ 67

2

1

1/33

1/33

3/33

0/33

1

1/33

1

a

1/ 67

a

1/33

b

0/ 67

81

a

52

a

32

a

a

a
a

a

b

3

3/ 67
b

42

b
a

3

1/33

گروه  :1واکسن کمپلکس ایمنی در روز  81جنینی به شیوه  ،In ovoگروه  :2واکسن کمپلکس ایمنی در یک روزگی از راه

یدار است (.)P>0/50
زیرجلدی ،گروه  :3گروه کنترل .حروف التین کوچک غیرمشابه در هر ستون نشاندهنده تفاوت آماری معن 

ناشی از تزریق دستی را عام  دروآرامشب نآ ل وو ووو از این

بحث
تف ش هدهاشم توا ده  نزو نیگنایم رد گ ور هههههههههه هه یا   
واکس شم اب هنی ا تاده         Palyaو همک را ا  ن (( (  ) 2001و
ص و هدازرد  ناراکمه (((( ( ) 005 2مطابق تشادن ت  . ....در
مطالعه  Palyaو همک تفایرد هورگ نزو طسوتم نارا    
کننده واکسن کمپلکس ایمنی به روش  In ovoب ا شی ززز
دیگر گروهها بود.در مطالعه ایشان گ ور ههها ب سوریو ا   
حّاّاد بیماری ب ندش هداد شلاچ ینوفع سرو دد ددددددد و نت جیا
ارایه شده مربوط به یک هفته پس از چالش است ..البته
در مطالعه حاضر جوجهها چالش داده نشدند .درمطال هع
نسکاو           

ص  هدازرد وو و همک را ا هدننک تفایرد هورگ ن

    

کم یز شور هب ینمیا سکلپ ر هب تبسن یدلج هورگ

      

دریافت کننده همان واکسن به روش  In ovoازمی نیگنا
وزن بیشتری در  47روزگی برخوردار بود .اگرچ نیا ه   
تفاوت معنی دار نب ره ناشیا تاعلاطم رد.دو

شور ود    

واکسیناس هعلاطم رد و تفرگ ماجنا یرچه رد نوی
حاض شور هب نویسانیسکاو ر       

        

 In ovoدر هچ و یر

تزریق واکسن به شیوه  SCپس از انتقال از هچ رد و یر
محل آزم یدرگ ءارجا شیا د نزو توافت .

ورگ ههههه ههههههها ای

واکسینه با گروه ش ها ددد را احتم الا میییت سرتسا هب ناو    
ناشی از تزریق واکسن مربوط دانست .از آنجا ا ک نیا ه   
تفاوت درگروه دریافت کننده واکس قیرزت شور هب ن    
زیر جلدی بیشتر بود ممک  ناوتب تسا ن ا رتس س تشیب  ررررر رررررر

نظر برای واکسیناسیون با ا اب از ررر اتوماتی اق تیزم ک ئئئئئئئ ل
شد  . ..ازآنج اا ا ک ینچ ه ن  هدوب لومعمریغ یا هتفای  و ووووو و ووو وووو
موردانتظارنیس تتت  ،م نیا زا شیب ا یلیلد

  

نآ یارب       

نمیشناسیم.
روند کاهش عیار پادتن مادری در هر س ات هورگ ه    
 52روزگی کم و بیش مشابهت داش هب زور نیا رد .ت    
تدریج گروههای مختلف

تیساسح رایع هدودحم هب     

نزدیک گردیدند .این مشاهده با آنچه به طور معم زا لو
حضور پادتنه رد یردام یا     3تا ا  4هفت رمع یادتبا ه    
جوجهها انتظ م را یی یییرود مطابق ققت داشت (( .)92ک شها
   52

عیار پادتنه زا سپ لرتنک هورگ یارب یردام یا    

روزگی نیز ادامه یافت تا در نوبت بعدی نمونهگی اب یر   
ورود به محدوده عیاره هب اهتنا رد تیساسح یا رفص

    

رسید .روند ک  یردام نتداپ رایع شها در ورگ  ههههه ههههههه یا
واکسینه اگر چ ات ه     8روزگ و زارف ی غ یبیشن ی لباقر     
توجیه نشان داد ،ام ات سپ نآ زا ا      52روزگ هتسویپ ی   
مسیر رو به کاهش را طی نمود .در نمونهههه یا

 81و 52

روزگی تفاوت عیار پادتن گروههای واکسینه به ترتیب
به نفع گروه  2در  81و گروه  1در  52روزگی معنیییدار
بود .اما با شروع پاسخ پادتن فعال و روند رو ب شیازفا ه   
عیارها این تفاوت از بین رفت .سن ش نتداپ خساپ عور    
در گروههای واکسینه با سن ک نزو تبسن شها     BFبه
وزن بدن و افزایش نمره جراح رد کیپوکسورکیم تا   
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 BFمطابق  تشاد ت وووو وو ای ورگ ن هههه هه اا ا از ای  ن ن اب رظ     

داشته است .فاصله  7روز بین دو نوبت نمونهگی  یر ((52

یکدیگرتفاوتی نداش رت نیدب .دنت ت ریثات ام هعلاطم بی       

تا  32روزگی) برای ب وصخ ود نیا زور ص تیافک تی    

پادتنهای مادری در به تعویق انداختن فعالیت

م یی 
ینمای هعلاطم رد .د       Avakianو همک را ا  ن (( ( ،) 2001

سوریو   

واکسن و تاثیر آن بر  BFو پاسخ پادتن به آن را تا اوایل
هفت اب هک داد ناشن مراهچ ه
همکاران (  ) 2000مطابقت

اشم ه تاد               Kelemenو
.تشاد

نینچمه جیاتن نیا      

مش ،ام جیاتن هبا

نیب صخاش نیا رد توافت مدع    

     

      

گور هه هه جوج رد لرتنک و هنیسکاو یا هههههههه هه یتشوگ یا     
دارای پادتن مادری تا  21روزگی حفظ شده است.

گویای این مطلب است که وی لع نسکاو سور ییی ییییرغم

دراین مطالعه بین دو گروه دریافت کننده واکسن به

حضور مقادیر بسیار زی تداپ دا نن نننه یارب هک یردام یا     

دو روش مختلف در تمامی نوبتهای نمونهگی چیه یر   

واکسنهای زنده معمولی  IBDخنثی کنن هب ،دنتسه هد    

یداری از نظرجراح یسانش بیسآ تا         
تف نعم توا یییی یی

دنب  هدافتسا لا ا زا کی ره ز نویسانیسکاو شور ود           

مشاهده نشد .حتی این شاخص در گروه کنترل نیز تا 52

توانسته است

اب و هدرک تمواقم پ نیا لوفا ا تد ن نننننن ننننننننها

روزگی ب رد زج ه     12روزگ ورگ اب ی ههه ههههه هنیسکاو یا   

فعالیت خود را آغاز نماید .واکسنهای کمپلکس ایمنی

مشابهت نشان داد .در نمونههای  32روزگی ،گروهه یا

ت تاثیر پادتنه یا
برخالف واکسنهای زنده معمول تح 

واکس هب تبسن ،هنی      52روزگ یهجوت لباق شیازفا ی     

یگیرند ( 6و .) 16
مادری قرار نم 

نزدی ربارب هس هب ک در اشن صخاش نیا  ن رد دنداد      

متوسط نسبت وزن  BFبه وزن ب هورگ هس نیب ند     
تحت مطالعه تا  32روزگ نعم یرامآ توافت ی یییی یییییداری
نشان نداد .از آنجا ک ور دنور عورش ه

    

هب اک ه نیا ش

       

حالیکه در گروه کنترل این ش  شهاک اب صخا ه هارم     
بود .این مسئله گویای شروع فعالیت وی و نسکاو سور
تخری نآ زا یشان ب ا بق یریثأت نینچ .تس ًالًال زا        

          

       

واکسنهای زنده مختلف  IBDدر جوجهههه یتشوگ یا   

واکسن و تخری یوافمل یاهراتخاس ب      BFتوس نآ ط

      

ش تدعاق ار صخا ًاًا م  یییییی یبایس و تیلاعف هجیتن ت ی سور
دانست ،لذا میتوان چنین نتیجه گرفت

معم  یلو وو و جوج هه هه اا ای ع صاخ مرج زا یرا

ک نس ات ه     52

روزگی ک تداپ رایع ه ننن نننن هم ورگ ه هه هههه و مک ا

رد شیب

واکسن ممان تع

طسوت

 Muskettو همک  نارا (((((((((((( (  Giambrone ،) 1979و
همک را ا  ن (( (  Mazariegos ،) 1986و همک را ا  ن (( ( ،) 1990

  

محدوده محافظت قرار داشت ،از شروع فعالیت ویروس
گردیده اس زا سپ اما .ت

 Kelemenو همک را ا  ن (( (  ) 2000گ  شراز ش .تسا هد     
رخداد تخریب ناشی از عملکرد ویروس واکسن در BF

نآ اب دورو     
هنومن(    32

با توانایی ایمنیییزای هیلع نآ ی     IBDارتب ریثات .دراد طا   

روزگی گروه کنترل مؤید آن اس نسکاو سوریو )ت    

مخرب ویروس واکسن کمپلکس ایمنی بر  BFکمت زا ر

توانسته است فعالیت خود را آغ زا هلئسم نیا .دیامن زا   

واکسنهای معمولی فاقد پادتن ب داجیا تاعیاض و هدو    

هجیتن       

شده ،به خصوص در جوجهه راد یتشوگ یا ا نتداپ ی    

  

م میمرت رتعیرس رایسب یردا یرادیاپ زا و هدیدرگ             

زا اب رگید یوس       

کمتری برخوردار است ((  .) 12در مطال  رضاح هع ر دنو    

عیار پادتنهای مادری به محدوده حساس تی

یکسو منجر ب رد و لاعف نتداپ خساپ عورش ه

اف پ رایع شیاز ا رد یجنسرایع یدعب تبون رد نتد          
گروههای واکس و تسا هدیدرگ هنی

  

تخریب ساختارهای لمفاوی  BFکاهش ش تبسن صخا

کاهش نمره جراح تا

 10 BFروز پ نآ شیازفا زا س   

وزن  BFبه وزن بدن را در گ ور ههه یپ رد هنیسکاو یا    

آغاز گردید که م فرع

تخاس ییارآزاب ا هر ا یوافمل ی     
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Abstact: The preferential method to enjoy the benefits of Immune- complex vaccines is the inovo injection which needs very complex and advanced injection machines. These machines
are not yet widely available. In this study, the function of an Immune- complex vaccine was
compared by using two methods. The fist method was the In-ovo injection in the 18th day of
incubation period and the second one was the Sub-cutanous vaccination in the day-old chicks.
For this purpose four parameters including mean final weight, antibody response, bursa to
body weight ratio and the grade of microscopic injuries within the bursa of fabrisius were
measured. The results showed that the method of vaccination in induction of ELISA antibody
response in (KPL) except for the 18th and 25th days of age did not cause any significant
difference between the two vaccinated groups. In the samples for the vaccinated 32 day old
chickens, bursa to body weight ratio was significantly (p<0.05) lower than control group, but
there was no significant difference between the two vaccinated groups. The histopathological
study of the bursa samples indicated a significant difference (P 0/05) in microscopic injuries
grade between the vaccinated groups and the control group, but this difference between the
vaccinated groups except for the 8 days old chick’s samples did not show any significant
difference. The amount of final weight in the end of the study between the two vaccinated
groups and also between the vaccinated groups and the control group showed a significant
difference (P 0/05). It can be concluded that the vaccination with the subcutaneous method
in day-old chicks using the function of Immune-complex vaccine can be considered as reliable
in-ovo method for the administration of immune-complex vaccines.
Keywords: Immune-complex vaccine, Broilers, Subcutaneous vaccination, In-ovo
vaccination.
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