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چكیده
بیماري کم خوني عفوني ماکیان نوعي آنمي آپالستیک همراه با آتروفي لنفاوي و تضعیف سیستم ایمني در جوجه هاي جوان است که با واکسیناسیون در مزارع مادر قابل 

پیشگیري است. هدف از این مطالعه ارزیابي کارایي نوعي واکسن زنده تخفیف حدت یافته )Nobilis CAV P4 (Intervet Co., Netherland در گله مادر و نتاج آنها بر اساس 

 )ROSS( به گله مادر گوشتي سویه راس Nobilis CAV P4 القاي پاسخ ایمني یکنواخت در مقایسه با یک گله مادر غیر واکسینه بود. در این بررسي یک دز واکسن زنده

308در سن 6 هفتگي زیر جلد تزریق شد. 352 نمونه سرم از گله مادر واکسینه و غیر واکسینه از سن 33-6 هفتگي در زمان هاي 5، 12، 16، 20 و 28 هفته بعد از واکسیناسیون 

و دو نوبت در نتاج یکروزه آنها جمع آوري و تیتر آنتي بادي با کیت الیزا بیماري کم خوني عفوني ماکیان )Synbiotics Corporation, USA( اندازه گیري شد. میانگین تیتر، 

ضریب یکنواختي تیتر ها )CV%( و درصد تیتر هاي باالتر از 5000 که نشانه حفاظت کافي در برابر بیماري است، در دو گله مادر و نتاج آنها به روش T-Test مقایسه شدند. 

نتایج نشان داد که گله مادر غیر واکسینه بطور طبیعي آلوده شده و تیتر آنتي بادي مادر و نتاج آنها بطور معني داري باالتر و ضریب پراکندگي آن پایین تر از گله مادرغیر واکسینه 

است )P <0/05( اما ضریب یکنواختي تیتر ها در نتاج گله مادر واکسینه پایین تر از نتاج گله غیر واکسینه است. هم چنین در گله مادر غیرواکسینه و نتاج آنها تیتر صفر وجود 

دارد که حاکي از حساس بودن مادر و نتاج جوجه به ابتال است در حالي که تمامي مادرها ي واکسینه و نتایج آنها از نظر سرمي مثبت بودند. بنظر مي رسد طبق این آزمایش 

واکسن قادر به ایجاد آنتي بادي باال با محافظت کنندگي کافي براي نتاج باشد و تیتر آنتي بادي در مقایسه با آلودگي طبیعي درصد یکنواختي باالتري دارد. با اینحال مطالعات 

بیشتري الزم است تا نیاز واکسیناسیون در این بیماري را روشن تر کند. 

کلمات کلیدي: کم خوني عفوني ماکیان، گله مادر گوشتي، الیزا، واکسن زنده
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 Evaluation of the efficacy of chicken infectious anemia
 Vaccine in broiler breeder flock based on variation and

persistency in anti-CAV antibodies titers

 Haghighi-Khoshkhoo, P.1, Tashakori, M. 2, Bahonar, A. 3 ,*Akbari-Azad, G.1

1Department of Clinical sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, 

Karaj branch, Karaj, Iran. 2Graduated from Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad 

University, Karaj branch, Karaj, Iran.

          3Department of Food Hygiene & Quality Control, Faculty of Veterinary Medicine,

                               University of Tehran, Tehran, Iran.

              * Corresponding author’s e mail: akbari@kiau.ac.ir

Chicken Infectious Anemia (CIA), a disease of young chickens, can be prevented by immunization of breeding 

flocks with live vaccines. The objective of the present work was to perform the efficacy of one attenuated live vaccine 

Nobilis CAV P4 (Intervet Co., Netherland) based on induction of persistent antibodies in broiler breeder and their 

progenies compared to unvaccinated broiler breeder flock. The vaccine administrated to Ross 308 broiler breeder 

flocks at 6-week old via S.C. rout. A total of 352 serum samples were collected from vaccinated and unvaccinated 

breeder flocks from 6 to 33 week old (5, 12, 16, 20 and 28 weeks after vaccination) and twice in their progeny flocks 

at one- day old. Sera were analyzed by indirect ELISA (Synbiotics Corporation, USA) and data were compared sta-

tistically between the two groups by t-test. The results showed natural infection of CIA virus in unvaccinated breeder 

flock and not only the mean titer was higher but also thecoefficient variant (CV%) was lower than vaccinated breeder 

flock significantly (P<0.05). But the CV% in progeny of vaccinated breeder flock was lower than the CV% in prog-

eny of unvaccinated breeder flock. Also, there was anti-CAV antibody negative in hens and progenies in unvaccinated 

breeder flock, so these hens potentially can transmit the virus vertically. All breeders from vaccinated flock were posi-

tive serologically. It seemed that vaccination could be an efficient rout for eliminating susceptible birds, decreasing 

variation in anti-CAV antibodies titers and induction persistent antibody titer. However more experiments need to be 

carried out to define if vaccination really is desirable. 

Keywords: Chicken infectious anemia, CIA, Broiler breeder flock, ELISA, Live vaccine
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ارزيابی کارايي واکسن زنده کم خوني عفوني ماکیان در ايجاد پاسخ ايمني يكنواخت ...  

مقدمه:
 Chicken infectious( ماکیان  عفونی  خونی  کم  بیماری 
کننده  تضعیف  مهم  های  بیماری  از  یکی   )Anemia.CIA

به  متعلق   CIA ویروس  است.  ماکیان  در  ایمني  سیستم 
خانواده سیرکو ویریده، بدون پوشش، بسیار مقاوم به عوامل 
قابلیت  و  داشته  جهانی  انتشار  و  است  شیمیایي  و  فیزیکي 
انتقال افقی و عمودی دارد )11(. مطالعات سرولوژي انجام 
شده در ایران مؤید حضور این ویروس در سطح گله های 
پرورش ماکیان می باشد )7(. به دلیل مقاومت زیاد ویروس 
به مواد ضد عفونی کننده، ریشه کنی آن حتی در گله هاي 
تنها  و   )3( است  ممکن  غیر  )SPF(تقریبا"  پاتوژن  از  عاري 
ایمنیت در گله های مادر به  بیماری ایجاد  با این  راه مقابله 
آنتي  باشد.  می  واکسیناسیون  یا  بیماری  با  درگیری  واسطه 
بادي مادري مي تواند تا سه هفته در جوجه ها دوام داشته 
و آنها را در برابر بیماري محافظت کند )5،8،9(. گرچه اکثر 
مزارع مادر پس از 10 هفتگی بطور طبیعي آلوده مي شوند، 
اما به نظر می رسد به منظور ایجاد ایمنی یکنواخت تر، باالتر 
و کنترل شده پیش از مرحله تولید استفاده از واکسن آن مفید 
کارایی واکسن زندۀ کم  ارزیابی  این مطالعه  از  باشد. هدف 
خونی عفونی جوجه ها در ایجاد ایمنی علیه این بیماری در 
آنتی  تیتر  یکنواختی  و  میانگین  مقایسۀ  و  گوشتی  مادر  گلۀ 
بادی حاصل از واکسیناسیون و آلودگی طبیعی بود با فرض 
اینکه گلۀ مادر گوشتی که واکسن زندۀ CIA دریافت داشته و 
همچنین نتاج آن، داراي ایمني محافظت کنندۀ کافي و سطح 
ایمنی یکنواخت تر می باشند و تزریق واکسن زندۀ CIA به گلۀ 
مادر گوشتی، از بروز تیتر صفر در سطح گلۀ مادر و نتاج آن 

جلوگیری به عمل می  آورد. 

روش کار:
گله مورد مطالعه: دو واحد صنعتی پرورش مرغ مادر گوشتی 
از سویه راس )ROSS( 308 واقع در استان مازندران با ظرفیت 
استاندارد  شرایط  در  قطعه   4000 و  قطعه   5000 ترتیب  به 

پرورشي بودند. نوع واکسن و نحوه تجویز: واکسن زندۀ کم 
 Nobilis CAV خوني عفوني جوجه مورد استفاده در این طرح
 3Log TCID50 حداقل  با   (P4(Intervet Co., Netherland

ویروس تخفیف حدت یافته از سویۀ P4 26 در هر دوز بود 
که در سن 6 هفتگي، یک دوز زیر جلد به یکي از گله هاي 
مادر گوشتي تزریق و به عنوان گروه واکسینه )گروه آزمایش( 
در نظر گرفته شد. گلهمادر گوشتي دیگر به عنوان گروه کنترل 

منفي واکسن مذبور را دریافت ننمود. 

سرولوژي:
 از گله مادر واکسینه در فواصل تقریبا یک ماه )10 ±30 روز( 
به تعداد 5 نوبت از 6 هفتگي تا 33 هفتگي در زمان هاي: قبل 
از واکسیناسیون، 5، 12، 16، 20 و 28 هفته بعد از واکسن و 
دو بار از جوجه هاي یکروزه هچ شده این گله در هچري به 
فاصله تقریبا 2 ماه )20 و 28 هفته بعد از تجویز واکسن در 
گله مادر( خونگیري به عمل آمد. از گله مادر غیر واکسینه نیز 
دقیقا در همین فواصل خونگیري به عمل آمد. روش مطالعه 
آزمایش فارمی )Field Trial( بود. شرایط پرورشي، تغذیه اي و 
برنامه واکسیناسیون علیه سایر بیماري ها بر اساس دستورالعمل 
پرورش راس 308 و وضعیت بهداشتي و بیماري منطقه بود. 
خونگیری به صورت تصادفی در گله های مادر از ورید بالی 
انجام شد. در هر  لیتر  میلی   2 با سرنگ  قلب،  از  نتاج  در  و 
نوبت خونگیري 24 تا 30 نمونه خون اخذ شد و در کل تعداد 
352 نمونه سرم در آزمایشگاه در دماي 20- درجۀ سانتی گراد 
پایان دورۀ تحقیق جمع آوري و سپس همگي در شرایط  تا 
یکسان به روش الیزا با کیت بیماري کم خوني عفوني ماکیان 
طبق  شدند.  اندازه گیري   )Synbiotics Corporation, USA(
دستورالعمل کیت مذبور نمونه های سرمی که مقدار نمونه به 
کنترل مثبت )SP( آنها کمتر و یا مساوی 0/410 بود معادل 
تیتر صفر و نشان دهندۀ عدم حضور آنتی بادی در سرم تفسیر 
شد. آز انجا که بنا بر مطالعات صورت گرفته عنوان مي شود 
که مرغهای مادر با تیتر باالتر از 5000 توانایی ایجاد محافظت 
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در مقابل عالئم کلینیکی بیماري کم خوني عفوني ماکیان در 
نتاج خود را دارند )1، 10(، در این مطالعه عالوه بر میانگین 
و ضریب  ماکیان  عفوني  خوني  کم  بادي ضد  آنتي  تیترهاي 
گله هاي  در  آنها   )%Coefficient Variance, CV( یکنواختي 
مادر واکسینه و غیر واکسینه و نتاج آنها، تعداد و درصد تیترهاي 
آنتي بادي باالتر از 5000 در هر نوبت خونگیري در دو گله 

مادر نیز محاسبه شد. 
افزار SPSS نسخه 13، به  آنالیز آماري: کلیه داده ها در نرم 

روش T-Test در دو گروه مقایسه آماري شدند. 

نتایج:
با  اینکه  اول  مواجه شد:  دو محدودیت  با  این طرح  اجراي 
وجود نمونه گیري هاي متعدد، گله مادر عاري از CIA پیدا 

نشد و به ناچار در گله اي که تیتر آنتي بادي علیه CIA داشت 
غیر  و  واکسینه  گروه  دو  اینکه:  دوم  گرفت.  انجام  آزمایش 
واکسینه در یک مزرعه پرورشي در نظر گرفته شد. طبق نتایج 
سرولوژي، گله کنترل منفي بطور طبیعي در سن9-8 هفتگي 
چالش شد که منجر به باال رفتن تیتر آنتي بادي ضد کم خوني 
عفوني ماکیان شد. تیتر هاي آنتي بادي هر گله بطور مستقل 
با خودش در دو مرحله قبل و بعد از واکسیناسیون )در گله 
واکسینه( و قبل و بعد از چالش طبیعي )در گله غیر واکسینه( 
در این جا آورده شده است با اینحال مقایسه تیتر آنتي بادي و 
برخي متغیر هاي وابسته به آن در دو گله منجر به یافته هاي 
جالبي شد. نتایج آزمایش االیزای سرم های جمع  آوری شده 
بترتیب در  آنها  نتاج  از گله  های واکسینه و غیر واکسینه و 

جداول 1 و 2 آورده شده است. 

جدول 1: میانگین تیتر آنتي بادي و ضریب یکنواختي در گله مادر گوشتي واکسینه و نتاج آن بر ضد کم خوني عفوني ماکیان

زمان خونگیري و نوع گله
میانگین تیتر حسابي 

(AMT)

میانگین تیتر هندسي 
(GMT)

ضریب یكنواختي 
(CV%)

درصد تیترهاي باالتر از 
5000

تعداد تیتر هاي 
صفر 

-21 % 3756360829/29قبل از واکسن)مادر(

-67 %55701543130/9 هفته بعد از واکسن )مادر(

-93 %37202700024/8 ماه بعد از واکسن )مادر(

-84 %46539626033/1 ماه بعد از واکسن )مادر(

5 ماه بعد واکسن 
)مادر(

6695652923/7% 91-

-_53438339317/8 ماه بعد از واکسن )نتاج(

-_73658353227/7 ماه بعد از واکسن )نتاج(
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جدول 2: میانگین تیتر آنتي بادي و ضریب یکنواختي در گله مادر گوشتي غیر واکسینه و نتاج آن بر ضد کم خوني عفوني ماکیان

زمان خونگیری و نوع گله
میانگین تیتر حسابي

(AMT)

میانگین تیتر هندسي 

(GMT)

ضریب یكنواختي 

(CV%)

درصد تیترهاي باالتر از 

5000

تعداد تیتر هاي 

صفر 

301027202718قبل از واکسن )مادر(
-

56084582431/3375 هفته بعد از واکسن )مادر(
-

39216595932/8790 ماه بعد از واکسن )مادر(
5

49597925526/395/7 ماه بعد از واکسن )مادر(
-

59266907419/7395/5 ماه بعد واکسن )مادر(
-

55588207754/2064 ماه بعد از واکسن )نتاج(
12

76039565333/8869/6 ماه بعد از واکسن )نتاج(
-

نتایج این مطالعه در گله مادر واکسینه: 
واکسن Nobilis CAV P4 تیتر آنتی بادی را تقریبا به دو برابر 
افزایش داد )تیتر 3756 قبل واکسن در مقایسه با تیتر 6534 

ناشی از میانگین کل تیتر های بعد از واکسن(.
از  باالتر  بادی  آنتی  تیتر  درصد   Nobilis CAV P4 واکسن 
در  واکسن  از  قبل   %  21( داد  افزایش  برابر   4 به  را   5000
 4 در   5000 از  باالتر  های  تیتر  از  ناشی   %  83/7 با  مقایسه 

نوبت خونگیری(.
ضریب یکنواختي مطلوب معموالً 30 % و کمتر در نظر گرفته 
گله  خونگیري  نوبت   7 در   CV% مطالعه  این  در  شود.  مي 
 )=%CV 33 مادر و نتاج، به استثناي یک نوبت خونگیري )با
از 30 % بوده است. ضریب یکنواختی گله  پایین تر  همگي 
مادر واکسینه شده در مقایسه با قبل از واکسن، فقط 1/2 % 
بهبود یافت )29/29 % قبل از واکسن در مقایسه با 28/23 % 

ناشی از میانگین ضریب یکنواخت در 4 نوبت خونگیری(. 
منتقل می شود  نتاج  به  مادری  بادی  آنتی  تیتر   %  51 حدود 
)نسبت تیتر 6695 در مادر به تیتر 3438 در نتاج در خونگیری 

هم زمان( به نظر می رسد تیتر آنتی بادی ناشی از واکسن دوام 
مناسبی داشته باشد. تیتر آنتی بادی در مادر بعد از رسیدن به 
اوج )سه ماه بعد از واکسن( به میانگین 7202 می رسد و پس 
از گذشت 5 ماه بعد از واکسن به 6695 می رسد. هم چنین 
مقایسه تیتر آنتی بادی در دو سری نتاج با فاصله تقریبا 2 ماه 
نشان می دهد که تیتر آنتی بادی در نتاج کاهش نیافته است 

)تیتر 3438 در نتاج اول و تیتر 3658 در نتاج 7هفته بعد(.
در 4 نوبت خونگیري بعد از واکسن در گله مادر و 2 نوبت 

در نتاج، هیچ تیتر صفري مشاهده نشد.

نتایج این بررسي در سطح گله مادر غیر واکسینه: 
آلودگي طبیعي تیتر آنتي بادي را بشدت افزایش داد که این 
تیتر بطور معني داري باالتر از تیتر ناشي از واکسیناسیون بود 
با  پرنده  برخورد  بدلیل  تواند  مي  باال  تیتر  این   .(P<0.05)

تعداد ویروس بیشتر نسبت به واکسن باشد زیرا دوز ویروس 
در میزان القاي آنتي بادي و تیتر حاصله موثر است.
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بعلت باال بودن تیتر آنتي بادي، بالطبع تعداد و درصد تیترهاي 
باالتر از 5000 در گله مادر نیز باال تر از گله واکسینه بود.

منتقل می شود  نتاج  به  مادری  بادی  آنتی  تیتر   %  61 حدود 
)نسبت تیتر 9266 در مادر به تیتر 5588 در نتاج در خونگیری 
هم زمان(. باالتر بودن این درصد انتقال در مقایسه با 51 % 
انتقال در گله واکسینه ممکن است ناشي از باالتر بودن سطح 

آنتي بادي در گله غیر واکسینه باشد.
 در یک نوبت خونگیري در گله مادر 5 % و در یک نوبت 

خونگیري در نتاج 12 % داراي تیتر صفر بودند. 
گله  با  مقایسه  در  که  بود   %  44 نتاج  در   CV% 5-میانگین 

واکسینه )22/7 %( حدودا نسبت 2 برابر را نشان مي داد.

بحث و نتبجه گیري: 
طبق مطالعات صورت گرفته در مورد شیوع سرمی بیماری کم 
خونی عفونی ماکیان در ایران و جهان به نظر می رسد اکثر 
گله های مادر تیتر آنتی بادی علیه این بیماری را دارند و این 
مسئله مي تواند اهمیت و ارزش واکسیناسیون علیه این بیماري 
را کم رنگ کند )7، 4، 5(. به عنوان مثال در این آزمایش، تیتر 
آنتي بادي و تعداد تیتر هاي باالتر از 5000 در گله مادر غیر 
واکسینه با ابتالي طبیعي در مقایسه با گله مادر واکسینه باالتر 
است. علت اندازه گیري تیتر هاي باالتر از 5000 با این نوع 
کیت الیزا در واقع استفاده از نتایج مطالعات Canal و همکارانش 
بر پایۀ ارتباط بین خنثی سازی ویروس و تیتر الیزا بود که عنوان 
کردند در مرغهای مادر تیترهای الیزا باالتر از 5000، نتاج را 
بطور کامل از بیماری کلینیکی در طول دورۀ زندگی محافظت 
می کند و در نتایج آزمایش در برزیل نشان دادند که در گله های 
مادر واکسینه 99 % مرغها تیتر آنتی بادی باالی 5000 داشته و 1 
% تیتر بین 4000 تا 5000 داشتند ولی در گله  های غیر واکسینه 
52 % تیتر باالتر از 5000 و 47 % تیتر زیر 5000 داشتند )1(. 
نتایج مطالعات مختلف نشان مي دهد واکسن می تواند تیتر 
آنتی بادی باالتر، بادوام تر و یکنواخت تری نسبت به تیتر ناشی 
از آلودگی طبیعی در گله مادر ایجاد کند که بالطبع در نتایج 
ایمنیت کامل تر و مطمئن تری ایجاد خواهد کرد )1، 10(. در این 

آزمایش کمترین و بیشترین تیتر در گلۀ مادر غیر واکسینه 15944 
و صفر و در گلۀ مادر واکسینه 2078 و 15161 بود. هم چنین 
دوام تیتر در گله مادر واکسینه پس از گذشت 5 ماه حدود 7 
% افت مي کند. این افت در گله مادر غیر واکیسنه که طبیعي 
بود. Kapetanov و همکارانش،  چالش شده بود حدود 3 % 
بیشترین میانگین تیتر در گلۀ مادر غیر واکسینه را در 18 هفتگی 
اعالم کردند )6(. از یافته هاي این آزمایش، وجود تیتر صفر در 
گله غیر واکسینه بود که خود یافته قابل تاملي مي باشد. در یک 
نوبت خونگیري در گله مادر 5 % و و در یک نوبت خونگیري 
در نتاج آنها 12 % داراي تیتر صفر بودند. تیتر صفر در گله مادر 
و بالطبع در نتاج آنها موقعیت خطرناکی را برای جوجه هاي 
نتاج خصوصا در سن 3 تا4 هفتگي ایجاد می کند )12، 2( هم 
چنین ضریب یکنواختي تیتر هاي آنتي بادي )%CV( در نتاج 
بود.  واکسینه  مادر  گله  نتاج  از  کمتر  واکسینه  غیر  مادر  گله 
میانگین %CV تیترهاي آنتي بادي در نتاج گله مادر غیر واکسینه 
44 % بود که در مقایسه با گله مادر واکسینه )22/7 %( حدودا 
نسبت 2 برابر را نشان مي داد که خود نشان دهنده باالتر بودن 
نتایج فوق در  تیتر در مادران واکسینه است. طبق  یکنواختي 
پایان مي توان چنین نتیجه گیري کرد که نقطه قوت استفاده 
آزمایش  این  در  عفوني جوجه ها  خوني  کم  زنده  واکسن  از 
نتاج گله مادر واکسینه  بادي در  آنتي  تیتر  افزایش یکنواختي 
بوده است و اینکه تمامي نتاج این گله سطح قابل قبولي از آنتي 
بادي را از مادران خود دریافت کرده اند. با اینحال بنظر مي 
رسد آزمایشات تکمیل تري الزم است تا نقش واکسیناسیون را 
واضح تر نشان دهد و تاثیر واکسن را در راندمان هاي پرورشي 

نتاج جستجو و تعقیب کند.

تشكر و قدرداني:
دانشکده  دانشگاهي  جهاد  همکاري  با  تحقیقاتي  طرح  این 
دامپزشکي دانشگاه تهران به سرانجام رسیده است. بدینوسیله 

از مساعدت این مرکز تشکر و قدرداني مي شود.
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ارزيابی کارايي واکسن زنده کم خوني عفوني ماکیان در ايجاد پاسخ ايمني يكنواخت ...  
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