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مقدمه :تاكنون آنفلوانزاى فوق حاد پرندگان ضررهاى اقتصادى بسيارى بر پيكرهى صنعت طيور وارد كرده است .در اين ميان ،پرندگان آبزى به
خصوص اردكها نقش مهمى در انتشار آنفلوانزا دارند .اگرچه مطالعاتى در خصوص واكسيناسيون اردكها به منظور كنترل  HPAIصورت گرفته
است ،اما موانعى وجود دارند كه به آنها پرداخته مىشود .روشكار :در اين مطالعه مقاﻻت متعدد در خصوص واكسيناسيون اردكها مورد بررسى قرار
گرفتند .بحث و نتيجهگيرى :اردكها آنتىبادى موثرى بر عليه آنفلوانزا توليد نكرده و ميتوانند مجددا ً به همان تحتتيپهاى قبلى كه به آن آلوده شده
بودند ،آلوده شوند .گفته ميشود كه عملكرد ضعيف اردكها در توليد آنتيبادى بر عليه آنفلوانزا ،به وجود  IgYΔFCمرتبط ميباشد IgYΔFC .در
حقيقت يك  IgYبا  FCناقص است .اين آنتيباديهاى كوتاه شده ،توانايى  HIو اوپسونيزاسيون نداشته و در مسير كمپلمان نيز كارايى ندارند .از
سوى ديگر اردكها براى واكسينه شدن نياز به دوز بيشترى از ويروس داشته و بعد از مدتى تيتر آنتيبادى در آنان سريعتر از ماكيان كاهش مييابد.
تنها با يكبار واكسيناسيون در ماكيان ،تيتر آنتيبادى تا  ٤٣هفته باقىمانده و به آرامى كاهش مييابد ،اما در اردكها پس از گذشت  ١٤هفته رو به
افول مينهد .براى رسيدن به تيتر مناسب آنتيبادى نيز نياز به تزريق واكسن يادآور بوده و گرفتن مجدد اردك از طبيعت كارى بس دشوار است .به
اسارت گرفتن پرندگان وحشى از جمله اردكها يك امر غير عقﻼنى بوده و ميتواند سبب مرگ و مير اجتناب ناپذيرى در آنان شود .استرس ناشى
از اسارت ،سبب تضعيف ايمنى شده و ميتواند زمينهساز بروز بيماريهايى از قبيل طاعون اردكى و غيره باشد .بنابراين تنها راه واقعگرايانه براى
پيشگيرى از  ،HPAIجلوگيرى از مواجه طيور پرورشى با مخازن ،كنترل و ريشهكنى آن از مراكز پرورشى است .واكسيناسيون را تنها ميتوان در
اردكهاى اسير در محلهاى مشخص همچون باغ وحشها انجام داد.
كلمات كليدى :واكسيناسيون ،آنفلوانزا ،اردك.
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مقدمه :ويروس لوسمى گاوان ) (BLVيك ساختار لنفوتروپيك رتروويروسى دارد كه عامل مسبب لكوز گاوى آنزئوتيك ) (EBLمحسوب ميشود
كه يك نئوپﻼسم بافت لنفاوى در گاوان است BLV .باعث عفونت مزمن در گاوها ميگردد .بيشتر حيوانات مبتﻼ به  BLVبدون عﻼئم بالينى
هستند )به ظاهر سالماند( .هدف از اين مطالعه تعيين شيوع سرمى ويروس لوسمى گاوان ) (BLVدر گاوهاى شيرى استان ايﻼم با استفاده از كيت
اﻻيزا بود .روش كار :در مجموع  ٩٤گاو شيرى )گاوهاى هلشتاين( از گاوداريهاى استان ايﻼم مورد بررسى قرار گرفت .گاوهاى شيرى بزرگتر از
شش ماه سن داشتند و براساس روش نمونهگيرى خوشهاى تصادفى انتخاب شدند .گاوها به دو گروه سنى بزرگتر از دوسال و كمتر از دوسال تقسيم
شدند .در شرايط غيرعفونى از وريد وداج خونگيرى شد .نمونهها تا اخذ سرم به مدت  ١٠دقيقه در  ٢٠٠٠ rpmسانتريفوژ شدند .سپس ،سرمهاى
بدست آمده تا زمان انجام آزمايش در  -C٢٠°نگهدارى شدند .تمام  ٩٤نمونه سرمى با استفاده از كيت اﻻيزا ),AB Biotech Svanova
 (Sweden ,Uppsalaبراى  BLVمورد آزمايش قرار گرفتند .مطابق با دستورالعمل شركت سازنده آزمايش انجام شد .بحث و نتيجهگيري٥ :
نمونه سرم مثبت ) ٥/٣٢درصد( شد .آناليز سن نشان داد كه درصد شيوع  BLVبا افزايش سن ببشتر ميشود ) .(0.05 > Pنتايج حاصل از اين
مطالعه بيان كرد كه غربالگرى جامع همه حيوانات متاثر در ديگر نقاط ايران ضرورى است .برنامههايى كه گاوهاى شيرى را مجزا ميكنند ،ميتوانند
يك روش موثر و مهم براى كنترل و يا حذف  BLVمحسوب گردند.
كلمات كليدى :لوسمى گاوان ،اﻻيزا ،گاوهاى شيرى

