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مقاله پژوهشی

بررسی هیستوپاتولوژی عالئم تحت بالینی بیماری بورسیت عفونی در ارگان
بورس جوجهها از دو مزرعه پرورش جوجه گوشتی در ایالم
2

ابراهیم بابااحمدی* ،1سلمان سلطانی

 -1استادیار گروه بافت شناسی و میکروب شناسی ،دانشکده پیرادامپزشکی ،دانشگاه ایالم ،ایالم ،ایران.
 -2استادیار آزمایشگاه مرکزی ،دانشگاه ایالم ،ایالم ،ایران.
تاریخ دریافت1310/20/22 :

تاریخ پذیرش1311/20/22 :

چکیده
بیماری بورسیت عفونی در دو شکل ظاهر میشود ،یکی شکل بالینی که با مرگ و میر باال مشخص میشود و جوجههای حساس و نژاد غیر
گوشتی که بین سن سه تا شش هفته دارند ،را مبتال میکند .دوم ،شکل مهمترکه تحت بالینی مینامند ،که جوجههای کمتر از سن سه هفته را
مبتال میکند .تحقیقی که در شهرستان ایالم صورت گرفت .جوجهها همگی نژاد زربال بودند .سالنها قبل از ورود جوجهها ضدعفونی شدند و
خوراک جیره بندی شده نوبت اول با آب مکفی برای شروع پرورش دریافت کردند .در سن روز چهارم پرورش ،واکسن برونشیت عفونی و
نیوکاسل اعمال شدند و در سن روز هشتم ،اولین دوز واکسن بیماری بورسیت عفونی را دریافت کردند و در سن روز چهاردهم ،دوز واکسن
دوم نیوکاسل را دریافت کردند .در نهایت در سن روز هیجدهم ،دومین دوز واکسن بیماری بورسیت عفونی را دریافت کردند .نمونههای خون
برای ارزیابی پاسخ آنتی بادی ویروس بیماری بورسیت عفونی و ویروس بیماری نیوکاسل و تست  HIصورت گرفت .ارگان بورس
فابریسیوس  12جوجه نمونه گیری و جهت ارزیابی هیستوپاتولوژی گرفته شدند .نتایج معاینات هیستوپاتولوژی در سه مورد از همه بیشتر قابل
مشاهده هستند .پاسخ آنتی بادی بیماری نیوکاسل در مرغداری اول  33/2بود .بعد از واکسیناسیون دوم 7 ،شد .پاسخ آنتی بادی بیماری
نیوکاسل در مرغداری دوم  32/2بود .بعد از واکسیناسیون دوم 0/0 ،شد .در  122 %نمونههای ارزیابی شده آپوپتوز و نکروز ،در حالی که در
 12نمونه آنها کانونهای خونریزی  00 /00 %مشاهده شدند .وجود عفونت تحت بالینی در بیماری بورسیت عفونی فابریسیوس در جوجههای
گوشتی در شرایط مرغداری نشان داده شده است.
کلمات کلیدی :آنتی بادی ،تحت بالینی ،هیستوپاتولوژی ،نیوکاسل
* نویسنده مسئول :ابراهیم بابااحمدی
آدرس :گروه بافت شناسی و میکروب شناسی ،دانشکده پیرادامپزشکی ،دانشگاه ایالم ،ایالم ،ایران
پست الکترونیکebrahim_12@yahoo.com :

 66نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی /شانزدهم ،شماره اول ،9911 ،پیاپی 04

مقدمه

شیید  )1و باییید پیگیییر تحلیییل رفییتن ارگییان بییورس

بیماری بورسییت عفیونی در دو شیکل ظیاهر مییشیود،

فابریسیوس در سنین اولیه جوجه مبتال شویم .)3

یکی در شکل بالینی کیه بیا میرگ و مییر بیاال مشیخص

یک روش دیگر برای ارزییابی سیرکوبی سیسیتم ایمنیی

میشود و جوجههای حساس و نژاد غیر گوشتی که بیین

جوجههای مبتال توسط ویروس بیماری بورسیت عفیونی

 3تا  0هفته سن دارند ،را مبتال میکنید  .)0دوم ،شیکل

و اینکه آیا این بیماری بیا نیاتوانی جوجیههیای مبیتال در

مهمتری از بیماری هست که تحت بالینی مینامنید  ،کیه

رابطییه اسییت ،پاسییخ مناسی

دادن علیییه آنتییی ژنهییا یییا

جوجههای کمتر از سن سه هفته را مبتال مییکنید ،)13

عوامل عفونی دیگر مییباشید ،ملیل تعییین پاسیخ آنتیی

در ایین شیکل ،هییر چییه جوجیه جییوانتییر باشیید ،شییدت

بادی مقابل واکسین وییروس نیوکاسیل و اایر محاف یت

ضایعات وارده به ارگانهای حساس به ویروس افیزایش

ایمنی آن روی جوجههای گوشتی است  .)10بیا توجیه

می یابد  .)22سویههای گرم بیا حیدت بیاالی وییروس

به گزارشهای متنیاوب از بیمیاری بورسییت عفیونی در

بیماری بورسیت عفونی به طور کلی باعث میرگ و مییر

مزارع مختلف پرورش جوجه گوشتی کشور به ویژه در

بییاال میییشییوند  .)11بنییابراین در منییاطقی کییه بیمییاری

شهرستان ایالم هید

از ایین مطالعیه تحقیقیی ،بررسیی

آندمیک و یا بومی است ،جوجههیای گوشیتی بیا آنتیی

عالئم تحت بیالینی بیمیاری بورسییت عفیونی در ارگیان

بییادی مییادری متوسییط ،شییکل تحییت بییالینی بیمییاری

بییورس فابریسیییوس جوجییههییای مبییتال در دو مزرعییه

بورسیت عفونی را نشان میدهند و تنها راه تشیخیص آن

پرورش جوجه گوشتی در شهرستان ایالم بود.

تأیید سرکوب سیستم ایمنی جوجه اسیت کیه در آن بیه

مواد و روش کار

وجود میآیید  .)12در شیکل بیالینی بیمیاری بورسییت

اییین مطالعییه تحقیقییی در شهرسییتان ایییالم در دو مزرعییه

عفونی در جوجیههیای گوشیتی از ن یر اقتییادی ،مهیم

پرورش جوجیه گوشیتی بیا فاصیله بییش از  22کیلیومتر

مورد توجه قرار میگیرد ،آن هم به این دلییل اسیت کیه

صورت گرفت .جوجهها همگی نژاد زربال بودند که در

در مزارع پرورش جوجههای گوشتی که سیسیتم ایمنیی

شرایط بهداشتی از کارخانه جوجهکشی خرییداری و بیه

آنها سیرکوب شیده ،عفونیتهیای اانوییه شییوع بیاالیی

طر

سالنهای پرورش جوجه گوشتی هیدایت شیدند.

دارند و این گروه از جوجهها به واکسنها پاسخ ضعیف

سییالنهییا قبییل از ورود جوجییههییا بییا سییود سییوز آور 3%

میدهنید و افیزایش وزن کمیی را نشیان مییدهنید .)2

ضییدعفونی شییدند و سییپا اسییتفاده از حشییره کییش

تشییخیص عفونییتهییایی کییه توسییط ویییروس بیمییاری

ماالتیون و همچنین روی بستر عالوه بیر سیولفات میا،

بورسیت عفونی نشان داده میشیود ،بسییار سیاده اسیت،

فرمول  3%نیز اعمال شدند .تمام جوجهها در سالنهیا در

زیرا این نشانهها در چهار چوب تشخییی خاصیی قیرار

دو مزرعه خوراک جییره بنیدی شیده و نوبیت اول آب

میگیرند ،اما شکل تحت بیالینی بیمیاری خیلیی سیخت

مکفی برای شروع پرورش دریافت کردند .جوجههیا در

است ،به طوری که بایستی متوسل به معاینه کالبدگشایی

سن روز اول زندگی در سیالن جوجیه کشیی هیچگونیه

و هیستوپاتولوژی کیسه فابریسیوس ،جداسازی وییروس

واکسیینی دریافییت نکردنیید ،در واقییگ گذشییته از اییین

و طبقه بندی آن در روزهای اول زنیدگی جوجیه بیمیار

موعد) ،بایستی گفیت در سین چهیار روزگیی پیرورش،
واکسن برونشیت عفونی و نیوکاسیل دریافیت کردنید و

بررسی هیستوپاتولوژی عالئم تحت بالینی بیماری بورسیت عفونی در66 ...

این مرحله ،نمونه توسط رنی

در سیین هشییت روزه گییی ،اولییین دوز واکسیین بیمییاری

آمییزی هماتوکسییلین و

شیید و بییا میکروسییکو نییوری مطالعییه

بورسییییت عفیییونی را دریافیییت کردنییید و در سییین روز

ائییوزین رن ی

چهییارده روزگییی  ،دومییین دوز واکسیین نیوکاسییل را

گردییید .آزمیییایش ممانعییت از هماگلوتیناسییییون روی

دریافت کردند .در نهایت در سن روز هیجیده روزگیی،

نمونههای سرم خون نیز انجیام گرفیت .آزمیایش جهیت

دومین دوز واکسن بیماری بورسیت عفیونی را دریافیت

ارزیابی پاسخ سرمی سیسیتم ایمنیی جوجیه بیه برخیی از

کردند ،روزانه جوجهها مورد توجه قرار گرفتند و عالئم

عفونییتهییا کییه عامییل آن توانییایی آگلوتینییه کییردن

بیماری و مرگ ومیر تا پایان دوره پرورش ابیت شید .از

گلبولهای قرمز را دارد ،استفاده شد .محاسیبه تیترآنتیی

هییر مزرعییه  12نمونییه خییون در سیین  0روزگییی قبییل از

بیادی علییه وییروس نیوکاسیل طییور بیر اسیاس log2

تزریق واکسن اول بیماری بورسیت عفونی از جوجیههیا

رقتهای مورد آزمایش بود .میواد و وسیایل میورد نییاز

گرفته شد .همچنین از هر مزرعیه  12نمونیه خیون چهیار

در آزمایشگاه بکار گرفته شد ،سیپا مراحیل آزمیایش

هفته بعد از دوز اول بیماری نیوکاسل و چهارهفته بعد از

صورت گرفت.

آخرین دوز بیماری بورسیت عفونی از جوجههیا گرفتیه

نتایج

شدند .این نمونههیای خیون بیرای ارزییابی پاسیخ آنتیی

مشاهدات روزانه در سن چهار هفته اول که در هر دو

بادی ویروس بیماری بورسیت عفونی و ویروس بیماری

مرغداری انجام شد ،عالیمیی از قبییل بییاشیتهایی ،بیی

نیوکاسل بیه آزمایشیگاه دانشیکده پیرادامپزشیکی اییالم

حالی ،پرهای سیخ شده ،نوک زدن بین مقعدی ،لرزش،

منتقییل و بییرای تسییت HIآمییاده شییدند .ارگییان بییورس

اسهال سفید آبکی ،پرهیای کلییف دور مقعیدی ،درجیه

فابریسیوس  12جوجه از هر دو مزرعه ،در هفتیه چهیارم

حرارت زیر نرمال و منکوب شدگی جوجه را بیه دنبیال

بعد از آخرین دوز بیماری بورسیت عفونی ،نمونهگییری

داشت .همچنین در سین  21روز اول زنیدگی ،میرگ و

و جهییت ارزیییابی هیسییتوپاتولوژی گرفتییه شییدند .اییین

میر جوجهها در دو مزرعه که عالیم ذکیر شیده را نشیان

نمونهها در محلول ابوتی فرمالین  12%نگیهداری شیدند.

دادند در دو نمودار جداگانه مشاهده میشود [ نمودار 1

اسیالیدهای ایین ارگیان بیا توجیه بیه روش تهییه مقیاطگ

و  .] 2در حالی که مرگ و میر در بیشتر روزها به تعیداد

میکروسییکوپی در آزمایشییگاه مرکییزی دانشییگاه ایییالم

کم صورت میگرفت ولی در سن روزهیای  32تیا ، 27

آماده شدند .مراحل آماده سازی بافت ،بطور اتوماتییک

جوجهها به شکل قابل توجهی افزایش یافت.

توسط دستگاهی به نام تیشوپروسسور انجام شد .پیا از
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نمودار  .2مرگ ومیر در مرغداری دو

نتییایج معاینییات هیسییتوپاتولوژی بییورس فابریسیییوس 12

مشییاهده هسییتند .در  122 %نمونییههییای ارزیییابی شییده

جوجه نمونهگییری شیده در فرمیالین  12 %از دو مزرعیه

آپوپتییوز و نکییروز ،در حییالی کییه در  12نمونییه آنهییا

مورد مطالعه ،ضیایعات میکروسیکوپی ارائیه داده شیدند

کانونهای خونریزی 00 /00 %مشاهده شدند.

که در جدول شیماره )2سیه میورد از همیه بیشیتر قابیل
جدول  -1معاینات هیستوپاتولوژی بورس فابریسیوس
ضایعات هیستوپاتولوژی

تناس

%

آپوپتوز

12/12

122

نکروز

12/12

122

خونریزی

12/12

00/00

نکروز سلولهای لنفوییدی در فولیکیولهیای لنفویییدی

فابریسیوس با تورفتگی بافت پوششی و در شکل شبیه به

ارگییان بییورس فابریسیییوس بییه شییکل خیلییی زیییاد در

غدد موکوسی شدند .ضیایعهی خییز در اسیترومای بیین

اسالیدهای مورد مطالعیه مشیاهده شید .نگیاره  .)1کیم

فولیکولی نگاره  )2به طور قابل توجهی مشاهده نشید و

جمعیت بودن سلولهای لنفوسیتی به دلیل نکروز سلول-

وجیود سیلولهیای آپوپتوتیییک در  122 %جوجیههیا بییه

های لنفوییدی در نواحی قشری و مرکزی فولیکولهیای

شدت مشاهده گردید نگاره .)3

لنفویییییدی باعیییث  72%آتروفیییی فولیکیییول بیییورس

نگاره  :1سلولهای نکروزه (پیکان) .رنگ آمیزی  H&Eبزرگنمایی 11

بررسی هیستوپاتولوژی عالئم تحت بالینی بیماری بورسیت عفونی در66 ...

نگاره  :2وجود خیز(ادم) در زیر اپیتلیوم(پیکان) .رنگ آمیزی  H&Eبزرگنمایی 11

نگاره  :3سلول آپوپتوتیک (پیکان) .رنگ آمیزی  H&Eبزرگنمایی 11

پاسخ آنتی بادی واکسیناسیون مقابل بیماری نیوکاسل در مرغیداری اول در سین  13روزگیی و قبیل از واکسیناسییون دوم
علیه بیماری نیوکاسل در حضور آنتی بادیهای مادری ،با میانگین هندسی تیتر آنتیی بیادی  33/2بیود .در حالیکیه  20روز
بعد از واکسیناسیون دوم نیوکاسل ،میانگین هندسی تیتر آنتی بادی  7شد .همچنین توزیگ تیتیر آنتیی بیادی در ایین مرحلیه
یک پراکندگی به طر

چپ با تعداد باالیی از جوجه ها قابل تقدیر اسیت ،البتیه بیا تیتیر کمتیر ییا مسیاوی  1:0و بیاالتر از

 1 :32نباشند جدول .)3
جدول - 2پاسخ تیتر آنتی بادی  IHAبه بیماری نیوکاسل در جوجههای گوشتی در مرغداری یک
تیتر آنتی بادی IHA
سن روزها

روزهای بعد از واکسیناسیون بیماری نیوکاسل)

Log.2

**Antilog. 2

 13روزگی

قبل از واکسیناسیون دوم بیماری نیوکاسل)

2/12

33/2

 33روزگی

 20روز بعد از واکسیناسیون دوم بیماری نیوکاسل)

2/0

7/2

**میانگین هندسی تیتر آنتی بادی
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پاسخ آنتی بادی واکسیناسیون مقابیل بیمیاری نیوکاسیل

نیوکاسییل ،میییانگین هندسییی تیتییر آنتییی بییادی  0/0شیید.

در مرغییییداری دوم در سیییین  13روزگییییی و قبییییل از

همچنین توزیگ تیتر آنتی بادی در این مرحله میتوانست

واکسیناسیون دوم علیه بیماری نیوکاسل در حضور آنتی

یییک پراکنییدگی بییه طییر

چییپ بییا تعییداد بییاالیی از

بادیهای مادری ،بیا مییانگین هندسیی تیتیر آنتیی بیادی

جوجهها قابل تقدیر است ،البته با تیتیر کمتیر ییا مسیاوی

 32/2بود .در حالیکه  20روز بعید از واکسیناسییون دوم

 1 : 0و باالتر از  1 : 32نباشند جدول .)3

جدول -3پاسخ تیتر آنتی بادی  IHAبه بیماری نیوکاسل در جوجههای گوشتی در مرغداری دو
تیتر آنتی بادی IHA
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سن روزها

روزهای بعد از واکسیناسیون بیماری نیوکاسل)

 13روزگی

قبل از واکسیناسیون دوم بیماری نیوکاسل)

3/12

 33روزگی

 20روز بعد از واکسیناسیون دوم بیماری نیوکاسل)

2/32

*میانگین هندسی تیتر آنتی بادی

وجود عفونت تحت بالینی در بیمیاری بورسییت عفیونی

میانجامد .آقای جیک وود و همکیاران  )13گیزارش

فابریسیوس در جوجههای گوشتی در شرایط مرغیداری

دادند که در مرحله حاد بیماری بورسیت عفیونی ،عامیل

نشییان داده شیید کییه ضییایعات هیسییتوپاتولوژیک ماننیید

اتیولییوژی از سیین یییک هفتییه تییا دو هفتییه بییرای ابییتالی

نکروز ،آتروفی فولیکولی را باعیث شید .در نمونیههیای

جوجهها حمله میکنید و اغلی

بیا میرگ و مییر همیراه

مییورد بررسییی ،صییدمات شییدیدی بییه بافییت بییورس

است ،اما سیط کشیتار متفیاوت اسیت .بیا ایین وجیود،

فابریسیوس وارد شد که سرکوب سیسیتم ایمنیی قبیل از

عفونت در جوجههای سن  3تا  0هفته با ویروس بیماری

دریافییت اولییین دوز واکسیین بیمییاری بورسیییت عفییونی

بورسیت عفونی ،بیماری حاد را سب

میشود و مرگ و

فابریسیوس را نشان داد.

میر باالیی را ایجاد میکند  .)0در رابطیه بیا مشیاهدات

بحث و نتیجه گیری

هیسییتوپاتولوژی نمونییههییای اخییذ شییده ارگییان بییورس

بیشتر عالیم بالینی جوجهها در دو مرغداری یک روند

فابریسیوس از جوجهها قبل از واکسیناسییون بیا واکسین

مرضی خاصی را نشان میداد و بیشتر شبیه به یک رونید

ویروس بیماری بورسییت عفیونی ،ضیایعات مشیابهی بیا

سرکوبگرانه جوجههیا و نیه عالییم بیالینی ییک بیمیاری

ضایعات جوجههای سن  2روزه در شرایط آزمایشگاهی

ویژه بود .در سن سه هفتیه اول جوجیههیا ،میرگ و مییر

تلقین شده با ویروس عفونت بورس دیده شد .ضیایعات

مشاهده شد که میتوانست با کاهش پاسخ ایمنی مقابیل

هیسیییتوپاتولوژی مشیییاهده شیییده عبیییارت از نکیییروز

عفونتهای عمومی در رابطه باشد که مشروط بیه عمیل

لنفوسیتی ،تخلیه جمعیت لنفوسییتی ،آتروفیی و آپوپتیوز

سییرکوب وارد شییده توسییط ویییروس بیمییاری بورسیییت

فولیکولهیای لنفویییدی بودنیدگزارش کردنید  )7کیه

عفونی بیود .ایین نتیجیه بیا گیزارش آقیای جیک وود و

نکروز لنفوسیتی در ارگان بورس فابریسیوس در حد 30

همکاران  )12همخوانی دارد کیه روشین کردنید ،هیر

ساعت بعید از عفونیت توسیط وییروس عفونیت بیورس

چند بیماری جوجههیای گوشیتی جیوان شیکل عمیومی

میتواند ،ظاهر شود و در موارد حاد تمام فولیکولها هم

تحت بیالینی را طیی مییکننید ولیی بیه رونید سیرکوب

زمان میتوانند مبتال شوند .ایین گیزارش نییز تأییید شید

بررسی هیستوپاتولوژی عالئم تحت بالینی بیماری بورسیت عفونی در61 ...

 .)10از سویی دیگیر آقیای فومیه رو و همکیاران )13

ویییییروس بیمییییاری نیوکاسییییل در  20روز پییییا از

گزارش کردند که عفونت با سویه حاد ویروس بیمیاری

واکسیناسیون ،در تعداد زیادی از جوجهها با تیتر پایینتر

بورسیت عفیونی باعیث ضیایعات خیلیی شیدید در سین

از  1 : 0بود ،این بدان معناست که ممکن است جمعییت

هشت روزگی جوجههای گوشتی شد.

جوجهها در برابر ویروس بیماری نیوکاسیل ،نمییتوانید

در ارگان بورس فابریسیوس جوجههای گوشتی حضیور

محاف ت شیود  .)11آقیای الهییاری و همکیاران اظهیار

آپوپتوز در فولیکیولهیای بیورس فابریسییوس در %122

داشتند که که از سن  3روزگی ،تیتر آنتی بیادی میادری

آنها تشخیص داده شد و این ضایعه با حمله وییروس بیه

در تست  HIبه شدت کاهش پیدا میکنید و در سین 10

ارگانهیای لنفیاوی رابطیه مسیتقیم دارد و ایین گیزارش

روزگییی بسیییار کییم و در سیین  22روزگییی تقریبیاً تهییی

توسط محققی به نام آقای استوت  )21کیه قطعیه شیدن

میشود ،بنابراین با انجام واکسیناسیون ،نتیجه قابیل اعتنیا

 DNAرا که یکی از مشخیات ضیایعه آپوپتیوز اسیت،

نیست .)1

ابییت کییرد و در جوجییههییا  12سییاعت بعیید از تلقییی بییا

در نتایج آزمایش ،جوجههای با سن  2و  0روزه قبیل از

ویروس بیمیاری بورسییت عفیونی فابریسییوس مشیاهده

واکسیناسیییون بییا سییویه السییوتا از ویییروس بیمییاری

نمییود ،تأیییید کییرد .بعضییی از ویییروسهییای حیوانییات و

نیوکاسل به ویروس بیماری بورسیت عفونی فابریسیوس

ویییروس بیمییاری بورسیییت عفییونی فابریسیییوس ضییایعه

آلییوده شییدهانیید ،کییه اییین نشییان میییدهیید ،آنهییا تحییت

آپوپتوز را تحمیل میکنند و این فرآیند نقش مهمیی در

سرکوب سیستم ایمنی قیرار گرفتیه بودنید و در سین 20

تعامل با سلولها در چرخه تکلیر دارد .)17

روزگییی ،پاسییخ تیتییر آنتییی بییادی در زمییان پییا از

انجمیین اگییه نیییا در شیییلی خاطرنشییان کردنیید کییه )12

واکسیناسیون که از آنهیا انت یار مییرفیت در تسیت HI

عفونییت توسییط ویییروس بیمییاری بورسیییت عفییونی

نشان ندادند .آقای استوک کوارت و همکاران گیزارش

فابریسیوس در جوجههای حساس منجر به القاء آپوپتیوز

کردنیید کییه بییین تیترهییای آنتییی بییادی بییا تسییت  HIو

در سلولهای لنفوئیدی بورس فابریسیوس شد .در میورد

میونیت جوجهها علیه بیماری نیوکاسل رابطهای وجیود

ویییروس بیمییاری بورسیییت عفییونی فابریسیییوس ،اظهییار

دارد ،به گونهای کیه آنهیا تیترهیای بیشیتر از  1 : 0را بیه

داشییتند کییه عییالوه بییر پییروتئین  ،VP2پییروتئین غیییر

عنوان محاف ت جوجههیا در ن یر گرفتنید  .)22بانیدا و

ساختاری دیگری نیز در تن ییم آپوپتیوز در سیلولهیای

همکاران تأیید کردند که اگر بعد از واکسیناسییون علییه

آلوده به این ویروس و در بیماری زاییی آن ،جیایی کیه

بیماری نیوکاسل ،مییانگین هندسیی از تیتیر بیاالی آنتیی

در آن عفونییت جوجییه نقییش دارد ،منجییر بییه تخلیییه

بییادی  )1 : 2230در تسییت  HIتشییخیص داده شییود،

لنفوسیییتهییا در فولیکییول بییورس فابریسیییوس بییه دلیییل

محاف ت جوجهها در برابر این وییروس تضیمین شیده و

نکیییروز و آپوپتیییوز شییید  .)3همچنیییین آقیییای دارال و

مانییدگار اسییت ،بییه عنییوان شییاهد یییک محییرک ایمنییی

همکاران نشان دادند که آپوپتوز ناشی از ویروس بخش

مناس  ،حتی هنگامی که آنتی بادیهای هومیورال بعید

بورس فابریسییوس اسیت.

از چند هفته به طور قابل توجهی کاهش مییابید  .)2در

در مورد اار سرکوب کننده سیستم ایمنی میتوان ،نشان

پاسییخ آنتییی بییادیهییا بییه واکسیناسیییون علیییه بیمییاری

داد که پاسخ تیترآنتی بادیها در برابر واکسیناسیون علیه

نیوکاسل آقای بابااحمیدی و همکیاران تیاایری مشیاهده
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