
 

   

شناسایی آلودگی جوجه های گوشتی به سویه های بسیار حاد 
بیماری بورس قبل از واکسیناسیون

bb

چكيد ه 

در این مطالعه آلودگی گله های گوشــتی به ویروس بيماری بورس عفونی قبل از واکسيناسيون مورد بررسی قرار گفت. از 25 گله 
مرغ گوشــتی در استان تهران 10 پرنده 12-10 روزه قبل از واکسيناسيون انتخاب و پس از وزن کشی نمونه های بورس گرفته شد. 
RT- مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج آزمایشات RT-PCR نمونه های بورس اخذ شده؛ جهت ردیابی ویروس با آزمایشات مولكولی
PCR که با استفاده از پرایمرهای اختصاصی ؛ قطعه ی 643 جفت بازی از منطقه ی متغير VP2 تكثير شد؛ نشان داد که دو گله 4 
و9 از نظر وجود ژنوم ویروس بيماری بورس عفونی مثبت بودند. برای شناخت بيشتر ویروس ردیابی شده چگونگی هضم آنزیمی 
محصوالت PCR توســط آنزیمهای اندونوکلئاز SacI و SspI مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج هضم آنزیمی نشان داد که محصوالت 
 PCR توانست تنها محصوالت SspI شكسته نشد. با این همه آنزیم SacI به دســت آمده از نمونه های 4 و 9 توسط آنزیم PCR
یكی از جدایه ها را برش دهد )گله 9( در حالی که نمونه 4 توسط این آنزیم هضم نشد. ميانگين شاخص بورس این دو گله کمتر از 
گله های آلوده نشــده بود منتهی تنها شاخص بورس گله ی 4 به طور معنی دار از گله های غير آلوده کمتر بود )p > 0/001(. با توجه 
به نتایج این مطالعه می توان اظهار داشــت که امكان آلوده شدن گله های مرغ گوشتی به ویروس های بسيار حاد این بيماری قبل 

از واکسيناسيون وجود دارد. 
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This study was conducted to detect the infection with infectious bursal disease virus (IBDV )in broiler flocks before 
vaccination in Tehran provience . Ten birds of 10 to 12 days olds from each 25 boiler flocks were selected .The mean 
bursal indexes of all flocks were determined. To detect IBDV genome in bursal samples a RT – PCR test targeting 
a 643 base pairs segment in VP2 gene were conducted. Two flocks( samples 1 and 2) were posiive indicating IBDV 
infection. For Further indentification of IBDV , the RT-PCR products were incubated to be digested by endonuclease 
enzyms SacI and SspI respectively. The RT-PCR products of positive samples ( samples 4 and 9) remaind undigested 
when were incubated with SacI, an indication for non vaccinal viruses. However only the RT-PCR products of sample 9 
could be digested by SspI as the RT-PCR of samples 4 remaind undigested. Although the mean bursal indexes of these 
two infected flocks were less than those of noninfected ones, however only mean bursal indexes of the flock 4 were 
significantly different from those of non-infected flocks. In conclusion, this study showed that infection of broilers with 
very virulent pathotype of IBDV is probable before vaccination.
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مقدمه
بیمــاری بورس عفونــی (Infectious bursal disease) که گامبورو نیز 
نامیده می  شود، بیماری بسیار واگیردار در جوجه  های جوان می  باشد. عامل 
بیماری ویروســی متعلق به خانواده بیرناویریــده (Birnaviridae) و جنس 
Avibirnavirus می باشــد. جوجه  ها در سنین 6-3 هفته به بیماری بالینی 
حســاس  تر هســتند )17(. با توجه به ســن جوجه  ها و یا سروتیپ و سویه 
ویروس این بیماری بصورت کلینیکی یا بصورت سرکوب سیستم ایمنی بروز 
می  کند. دو سروتیپ در جنس اویبیرناویروس وجود دارند که تنها سروتیپ 
1 باعث بیماری می  شــود. سویه  های ســروتیپ 1 را می  توان به چهارگروه 
سویه  های کالســیک حاد (Virulent classic strains) ، سویه  های تخفیف 
 (Variant strains)سویه  های واریانت ،(Attenuated strains)حدت داده شده
و سویه  های بسیار حاد (Very Virulent strains) تقسیم کرد )3و1۵و16(. 
اهمیت اقتصادی این بیماری به دو دلیل می باشد، اوالً برخی سویه  های 
ویروس در جوجه  های با سن 3 هفته و باالتر باعث تلفات بیش از 20 درصد 
می  گردد و ثانیاً در ســنین پایین  تر موجب تضعیف سیستم ایمنی به مدت 
طوالنی می  شود، که صدمات اقتصادی بیشتری دارد و به دنبال آن  عواقبی  
نظیر عدم پاسخ مناسب سیســتم ایمنی طیور به برنامه  های واکسیناسیون 
و بروز بیماری  های مختلف می  شود. بنابراین محافظت جوجه  های جوان در 
برابر عفونت اولیه کار بسیار مهّمی است و این کار معموالً با انتقال عیارهای 
مادران واکســینه به جوجه  هایی که جدیداً از تخم درآمده  اند انجام می  گیرد 

)11و12(. 
در سال 1۹87 سویه  های بسیار حاد بیماری عفونی بورس در اروپا ظاهر 
شــدند که قادر به ایجاد مرگ و میری به میــزان 60 تا 100 درصد بودند. 
این سویه  ها به سرعت به دیگر قاره  ها مثل آسیا، استرالیا و امریکای جنوبی 
گســترش پیدا کردند. این سویه  ها جراحاتي شبیه جراحات معمول بیماري 
عفوني بورس ایجاد کرده و از لحاظ آنتي  ژنتیکي بســیار شــبیه سویه  هاي 
کالسیک هستند )4و26و27(. نخستین گزارش این بیماری در ایران توسط 
آقاخان و همکاران در سال1۹81 انجام گرفت که توانستند ویروس گامبورو 
 (I) و جزء ســروتیپ G 3372/81 را در ایران جدا کنند. این ویروس با نام
و از انواع بیماری  زای کالســیک بود )2(. وقوع سویه  های خیلی حاد ویروس 
بورس عفونی(vvIBDV) در ایران اولین بار در ســال 1۹۹1 صورت گرفت 
)1(. بعد از آن نیز در دو مطالعه دیگر نیز این ســویه  ها در ایران شناسایی و 

تایید شد )6 و 17(. 
به دلیل اهمیت ســویه  های بســیار حاد از لحاظ ایجاد مرگ ومیر در 
گله  های بیش از 3 هفته، در چندین مطالعات انجام شده در کشور در مورد 
سویه  های بسیار حاد بیماری بورس عفونی،  پاتوژنیسیتی و نیز ویژگی  های 
مولکولی این ویروس  ها بیان شــده است )1۵و1۹و22(. اما گزارشی از  بروز 
بیماری در کشور ما در سنین کمتر از 3 هفته که جوجه به شکل کلینیکی 
بیماری حســاس نیســتند و بیماری در این ســن منجر به سرکوب ایمنی 

می  شود وجود ندارد. 
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با توجه به نقش بورس پرندگان در توسعه ایمنی   اکتسابی از یک طرف 
و امکان آلوده شدن به این ویروس  ها قبل از 20 روزگی و تخریب بورس و به 
تبع آن عدم ایجاد ایمنی در برابر سایر بیماری ها از طرف دیگر و در نتیجه 
حســاس بودن پرندگان به ســایر بیماری های عفونی ایــن مطالعه با هدف  
بررســی وجود بیماری به صورت تحت بالینی ناشی از آلودگی به سویه  های 

بسیار حاد این ویروس در گله  های گوشتی قبل از واکسیناسیون می  باشد.

مواد و روش  کار
الف. طرح مطالعه و  نمونه گيري

این مطالعه به صورت مقطعی انجام گرفت. جامعه آماری مورد مطالعه، 
مزارع پرورش مرغ گوشتی استان تهران بودند. در این تحقیق از 2۵ مزرعه 
مرغ گوشــتی که در دوره  هــای پرورش قبلی ســابقه  ای از ابتال به بیماری 
گامبورو را داشــته نمونه  برداری انجام شــد. در هر گله در ســن   10-12 
روزگی و  قبل از انجام واکسیناسیون از  10 پرنده نمونه  برداری انجام گرفت. 
کلیه آزمایشــات در آزمایشگاه ویروس  شناســی بخش تحقیقات بیماریهای 

ویروسی طیور موسسه رازی انجام گرفت.

 ب. تعيين اندکس وزن بورس 
پرنده  ها بعد از وزن کشی ، خون  گیری و به روش انسانی کشته شدند و  
بعد از کالبدگشایی بورس هر کدام خارج شد و وزن آن ثبت گردید و برای 
ردیابی ویروس مورد اســتفاده قرار گرفت. ، شــاخص بورس براي هر پرنده 
با اســتفاده از  فرمول مربوطه ) 1000×)وزن بدن/ وزن بورس(= شــاخص 

بورس(  محاسبه گردید )8(.

 SPF ج.آماده  سازی نمونه  ها و تزریق به تخم مرغ جنين  دار 
هر ۵ بورس با یکدیگر مخلوط شــد  با اســتفاده از بافر سیلین  وسیله 
 ،10/000 IU/mlو آنتي بیوتیک ها ) پني ســیلین (Broodwire( هموژنایزر
دي هیدرو استرپتومایسینmg/ml 10/000(، محلول هموژنیزه ي)10-1۵ 
درصد( تهیه شــد. محلول هموژنیزه تهیه شــده بعد از 3 بار انجماد و ذوب 
(Freeze & Thaw)، به مدت ۵ دقیقه در سانتریفوژ دور3000 قرار داده شد 
و ســپس مایع باالیی ) حاصل از صالیه  ي بورس فابریسیوس ( برداشته شد 
)8(. مایع حاصل از ســانتریفیوژ به ۵ تخــم مرغ جنین  دار SPF )10 تا 11 
 cc( هندوستان روي  پرده  ي کوریوآالنتوئیک venky's تولید شرکت ) روزه
0/2 به ازای هر تخم مرغ ( تلقیح شــد. تمام نمونه  های منفی تا سه بار پاساِژ 

داده شدند.
 RNA د.استخراج 

 Roche, Germany (High pure vired Nucleic Acid) از کیت تجاری
kitجهت استخراج اسید نوکلئیک از مایع همونیژه حاصل از سانتریفیوژ، بر 

اساس روش توصیه شده کارخانه سازنده استفاده گردید.  
 RNA استخراج شده توسط قرائت جذب نوري درطول موج هاي 260 

و 280 نانومتر مورد ارزیابي قرار گرفت )8(.

 Reverse transcription- polymerase chain ر. آزمایش 
 reaction (RT- PCR)

 (IBDV) ویــروس بیماري بورس عفوني VP2 براي رد یابی وجود ژن

 Titan one tube با اســتفاده از کیت یک مرحله ای RT- PCR  از آزمایش
RT-PCR ، ساخت شرکت Roche کشور آلمان استفاده شد.

در ایــن آزمایش، یک قطعــه ي 643 جفت بازي )bp( از ژن VP2  با 
استفاده از پرایمرهای 

Forward-5' – TCACCGTCCTGTCCTCAGCT-  
TCAGGATTTGGGATC-  -'5 و    –  (TAC-3'(587-604

GC-3'(1212-1229)-  Reverse  انجام گرفت )1۹(.  

(Nested- PCR) آشيانه اي PCR .ن 
 PCR نمونه هاي مثبت به نسبت 1 به 10و محصوالت PCR محصوالت
نمونه هاي منفي بدون رقیق ســازي در واکنش Nested- PCR جهت تکثیر 
یک قطعه ي )۵۵2 جفت بازي ، bp(  مورد اســتفاده قرارگرفت. پرایمرهاي 
 TCAGGATTTGGGATCGC-3' (1212-1229) 5' مورد استفاده شــامل
Reverse-5'- CTCACCCCAGCGACCGATAAC- و    -Forward

GACG-3'(1179-1202) می باشد )1۹(.

 Restriction fragment length) و. هضم آنزیمي
polymorphism (RFLP)

به منظور بررسي چگونگي هضم آنزیمي محصول PCR توسط دو آنزیم 
SspI و SacI )شرکت فرماتز( به ترتیب 3 میکرولیتر از بافر، 2 واحد آنزیم، 1 
میکروگرم محصول PCR و تا 30 میکروگرم آب مقطر در یک تیوب ریخته 
شــد و به مدت 3 ساعت در 37 درجه ســانتیگراد انکوبه گردید.  درنهایت، 
محصــول نهایي از هضم آنزیمــي، در ژل آگاروز 2 درصد قرارداده شــد و 

الکتروفورز انجام شد، نتایج بصورت عکس برداري قرائت و ثبت شد )8(.

ه. آناليز آماري
جهــت توصیف داده  ها، در مــورد داده  های کیفــی،  فراوانی و فراوانی 
نسبی آن و در مورد داده  های کمی، میانگین و انحراف معیار آنها بیان شد.  
جهت مقایسه میانگین هاي شاخص بورس و نیز میانگین عیار پادتن مادري 
گله  هاي مختلف از آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه و  آزمون تکمیلی 
توکي (Tukey) اســتفاده شــد. )p > 0/0۵( به عنوان سطح معنی  داری در 

نظر گرفته شد )20(.

نتایج
RT-)  الف. واکنش زنجیره  اي پلي مراز-  رونوشــت بــرداری معکوس

(PCR
از نمونه  هــای 2۵ مزرعه آزمایش شــده، نمونه  های2 مزرعه )8 درصد( 

مثبت بودند )شکل 1(. 
 :(Nested – PCR) ب. واکنش زنجیره اي پلي مراز آشیانه اي

ایــن آزمایش روي محصوالت PCR تمام نمونه ها انجام شــد و دراین 
آزمایش نیز مانند آزمایش RT-PCR فقط نمونه  های همان دو مزرعه مثبت 

بودند )شکل 1(. 
(RFLP PCR-)ج. هضم آنزیمي

 در ایــن آزمایش محصوالت PCR-Nested مــورد هضم آنزیمی  قرار 
گرفتند. آنزیم SacI نتوانسته است محصوالت PCR دو جدایه  ي مثبت شده 

شناسایی آلودگی جوجه های گوشتی به ...
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خونریــزي ضخیم در بعضي پرده  هاي کوریوآالنتوئیک، پرخوني و خونریزي 
روي تمام سطح پوست و بیشــتر در قسمت  هاي انتهایی  دست و پا و سر، 
ادماتــوز و پرخون بودن جنین، پرخوني و نکروز کبد و در بعضي موارد قلب 

کاماًل حالت رنگ پریده داشت.
ه. شاخص وزن بورس 

جدول 1 شاخص وزن بورس را در  گله  های تحت مطالعه نشان می  دهد. 
RT- در این جدول میانگین شــاخص بــورس در دو گله مثبت در واکنش

PCR از لحاظ وجود ژن ویروس IBDV ) 4 و ۹ ( کمتر از سایر گله  هاست. 
اما فقط میانگین شــاخص وزن بورس گله شماره 4 از لحاظ آماری تفاوت 

 .)p > 0/001( معنی-داری با سایر گله  ها داشت

بحث
براســاس نتایج بدست آمده از این مطالعه، وجود آلودگی به سویه  های 
بسیار حاد بیماری ویروس بورس عفونی (vvIBDV) درجوجه  های گوشتی 
دردوره  ی رشــد )درسن 10 تا 12 روزگی و قبل از واکسیناسیون( مشخص 

در آزمایشــات قبلی )4 و ۹ ( را  برش دهد که این از مشخصات جدایه  هاي 
فوق حاد ویروس بیماري بورس عفوني (vvIBDV) مي  باشد، هم چنین این 
آنزیم نتوانســته اســت محصوالت PCR مربوط به ویروس IR499 که یک 
ویروس ایرانی بسیار حاد بیماری بورس عفونی می  با شد)1۹( را هضم کند. 
در حالیکه این آنزیم توانســته اســت محصوالت PCR دو سویه واکسینال  
D78 و Bursin2 را هضــم کند. همچنین آنزیم SspI توانســته اســت تنها 
محصول PCR جدایه  ي شــماره  ي ۹ را برش دهد و محصول PCR جدایه  ي 
شــماره 4 توســط این آنزیم برش داده نشــد. محصوالت PCR  مربوط به 

ویروس IR4۹۹نیز توسط این آنزیم برش خورده است )شکل 1(.

 SPF و. نتایج حاصل از تلقیح به تخم مرغ  هاي جنین  دار
 RT- در ایــن آزمایش نیــز فقط نمونه  های دو مزرعه مثبــت قبلی در
PCR، در کشــت تخم مرغ مثبت بودند. یکی از نمونه  ها پس از اولین پاساژ 
)شــماره 4( و نمونه دیگری بعد از دومین پاساژ )شماره ۹( درجنین ایجاد 
عالئم و تلفات کردند )شــکل 2(. ضایعات ایجاد شــده در جنین شامل آثار 

M بعد از هضم آنزیمي، مارکر 100 جفت بازي PCR شكل 1- الكتروفورز محصوالت
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 شكل 2- در هر دو جنين ضایعات به صورت قلب نيمه پخته، نكروز وسيع کبد و خونریزی گسترده روی جنين مشاهده می شود.         

شد. چندین گزارش از جداسازی و شناسایی این ویروس ها در کشور وجود 
دارد )22،1۵،10،2،1(. ظهور ســویه  هاي بسیار حاد ویروس بیماري بورس 
عفوني (vvIBDV) در اواخر دهه 80 در اروپا و گســترش سریع آن به آسیا 
دراوایل دهه ۹0 چالش جدید و جدي درمقابل برنامه واکسیناسیون موجود 
قــرارداد)۵و11و21و24(. ظهــور دوباره  ي فرم  هاي واریانت یا بســیار حاد 
متعاقب با شکست واکسیناسیون علت اصلي ضررهاي اقتصادي عمده وارد 
شده به صنعت پرورش طیور است. با ظهور سویه  هاي بسیار حاد، واندنبرگ 
و همــکاران)1۹۹1( و واندنبــرگ )2000( گزارش دادند که این ســویه  ها 
قاردند ســد ایمني مادري را بسیار زودتر از سویه  هاي کالسیک حاد و البته 
ســویه  هاي متوسط واکسن شکســته و باعث ضایعات و مرگ و میر پس از 
آن درسطح گله شوند )۵و26(. همچنین فاراگر و همکاران )1۹74( گزارش 
کرده اند، اثر سرکوب ایمنی درسنین پایین تر از سنین باالتر شدیدتر است 
)14(. نانویا و همــکاران نیزگزارش کردند که به  علت انتشــار ویروس  های 
بسیار حاد بیماري بورس عفوني در ژاپن و آلودگی گله  ها به این ویروس  ها، 
بروز نیوکاســل حاد و آلودگیهای باکتریایی گسترده قابل توضیح است )7(. 
تکثیر قطعات ژنتیکي یک ویروس ناشناخته به کمک پرایمرهاي اختصاصي 
و با روش PCR مي  تواند هویت آن ویروس را مشــخص کند. در این مطالعه 
 (bp) جفت بازي PCR643 با اســتفاده از پرایمرهاي اختصاصي محصوالت

تکثیر شد که هویت ویروس مورد مطالعه را به عنوان ویروس بیماري بورس 
عفوني مشخص کرد. 

گرچه تکثیر قطعات ژنومي با اســتفاده از پرایمرهاي اختصاصي، هویت 
ویروس را بطور کلي مشخص مي سازد ولي خود به تنهایي اطالع دقیقي از 
جمله حدت ویروس نمي دهد. دراین مطالعه براي شــناخت بیشتر ویروس 
مــورد مطالعه (vvIBDV)، چگونگي هضم آنزیمي تکثیر شــده محصوالت 
) اصطالحاً محصوالت PCR( توســط آنزیم هــاي اندونوکلئاز مورد مطالعه 
قرارگرفــت. مطالعه هضم آنزیمي محصــوالت PCR حاصل ازتکثیر منطقه 
بسیار متغیر ژن VP2 توسط محققین متعددي انجام شده  است)4و13و28(. 
در بررســي حاضر جهت بهبود محصــوالت PCR ، پس ازتکثیر محصوالت 
643 جفت بــازي از این محصوالت با روش PCR آشــیانه  اي ، محصوالت 
۵۵2 جفت بازي تهیه شــد و این محصوالت درمورد چگونگي هضم آنزیمي 
 SacI, مورد مطالعه قرارگرفتند. آنزیم  هاي بکاررفته دراین بررسي آنزیم  هاي
SspI بودند. که براي تشخیص سویه  هاي واکسینال از سویه  هاي بسیار حاد  
نتوانست محصوالت  SacIبیماري ویروس بورس عفوني استفاده شدند. آنزیم
PCR دو جدایه  ي 4 و ۹ را  برش دهد، که این از مشخصات جدایه  هاي فوق 
حاد ویروس بیماري بورس عفوني(vvIBDV) مي  باشــد، با این همه آنزیم 
SspI توانست تنها محصول PCR جدایه  ي شماره ۹ را برش دهد و محصول 

شناسایی آلودگی جوجه های گوشتی به ...
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جدول 1- ميانگين و انحراف معيار شاخص وزن بورس در  گله های تحت مطالعه

انحراف معيار شاخص بورسميانگين شاخص بورسشماره گلهانحراف معيار شاخص بورسميانگين شاخص بورسشماره گله

11/630/20141/660/17

21/680/181۵1/760/23

31/710/2۵161/810/1۵

41/040/26171/6۵0/18

۵1/700/1۹181/7۹0/27

61/620/1۹1۹1/780/33

71/7۵0/20201/730/2۹

81/700/2۵211/7۵0/2۵

۹1/4۵0/47221/670/23

101/۹10/37231/800/21

111/810/2۵241/830/13

121/840/222۵1/770/1۹

131/870/14

PCR جدایه  ي شماره 4 توسط این آنزیم برش داده نشد. در مطالعات هضم 
آنزیمــي آنچه که باید مورد توجه قرارگیرد محدوده  ي منطقه  ي جغرافیایي 
مورد مطالعه مي  باشــد. این بدان معني است که ضمن پذیرفتن یک قاعده 
درمورد هضم آنزیمي محصوالت مشخص PCR توسط یک آنزیم بخصوص، 
باید به استثناها هم توجه کرد. مثاًل موارد SspI منفي دربعضي از سویه  هاي 
حاد گزارش شــده اســت. طرقي گزارش کرده است که بعضي از سویه  هاي 
کالسیک حاد هند SspI مثبت هستند )22(. همچنین یک سویه بسیار حاد 
آفریقایي SacI  مثبت مي  باشــد )۹(. زرنبرگ و همکاران )2001( اختالف 
بین ســویه  هاي بسیار حاد از سویه  هاي کالسیک حاد را با استفاده از هضم 
SacI گزارش کرده  اند. با توجه به این که این اســتثناها معموالً درمورد یک 
آنزیم رخ مي  دهد ، لــذا توصیه مي  گردد هضم آنزیمي با بیش از یک آنزیم 
انجام گیرد )13(. بررســی این مطالعه نشان میدهد آنچه درمورد سویه  های 
بسیار حاد یعنی مثبت بودن هضم آنزیمی درمورد آنزیم SspI و منفی بودن 
هضــم آنزیمی در مورد آنزیم SacI گفته شــده در مورد یکی از جدایه  های 
این مطالعه صدق نمی  کند.  بدین معنی که بر خالف گزارش قبلی در مورد 
جدایه  های vvIBDV جدایه  هایي در  در ایران یافت مي  شــود که توســط 
انزیم SspI هضم نمی  شــوند. بر اساس اینکه در مورد آنزیم SacI استثنایی 
گزارش نشــده است)۹ و 23( و این آنزیم هیچ کدام از جدایه  های 4 و ۹ را 
هضم ننمود، پس می  توان درایران هضم توسط آنزیم SacI را مالک قرارداد، 

بنابرایــن جدایه  های 4 و ۹ هردو مثبت و جزء جدایه  های فوق حاد بیماری 
ویروس بورس عفونی هستند.

شــاخص بورس یکی از مشخصه  های مهم تشــخیص به شمار می  رود. 
اندازه گیری شــاخص بورس، اثرات احتمالی توســط سویه  های بسیار حاد 
را روی بورس مشــخص می  ســازد )7(.  میانگین شاخص بورس در دو گله 
آلوده به ویروس  های بسیار حاد بیماری بورس عفونی کمتر از سایر گله  های 
نمونه  برداری شــده بود اما این میانگین فقط در یک گله )گله شماره 4( از 
لحاظ آماری کمتر از ســایر گله  ها بود. بنابراین به نظر می رسد پایین بودن 
شــاخص بورس در این دو گله مربوط به آلودگی به ویروس بیماري بورس 
عفوني می  باشد. از طرفی پایین بودن میانگین شاخص بورس در یک گله  ی 
مثبت  نســبت به گله  ی مثبت دیگر احتماال می تواند به دلیل متفاوت بودن 
زمان آلوده شــدن این دو گله باشــد و گله  ی دارای شاخص کمتر زودتر از 
گله  ی دیگر به ویروس آلوده شــده باشد و در نتیجه  ی اثرات مخرب ویروس 

در آتروفی بورس در زمان نمونه گیری باشد.
با توجه به اینکه ســویه  های بســیار حــاد می  توانند بســیار زودتر از 
ســویه  های واکسن، سد ایمنی مادری را شکســته و پرنده را مبتال سازند، 
اثــری که بصورت کاهش مقاومت در برابر بیماری  ها یا عدم تأثیر مناســب 
ســایر واکسن  ها و شکست واکسیناســیون بروز خواهد کرد. و نتیجه  ی آن، 
درگیری مداوم مخصوصاً با مشــکالت تنفســی و کاهش عملکرد گله و در 
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نتیجه زیان های اقتصادی است.
در نهایت اینکه پیشنهاد می  شــود، اقداماتی جهت پیشگیری از شیوع 
بیماری درگله  ها در سنین پایین انجام شود. از جمله توجه به زمان مناسب 
واکسیناسیون در گله  های گوشتی و واکسیناسیون کارامدتر درگله  های مادر 
که عیار باالتر و طوالنی  تــری از عیارهای مادری درجوجه را القا کند. تهیه 
واکســن  های با منشــأ بورس که تولید عیارهای بیشــتری را القاء می  کند، 
تولید و استفاده از واکســن  های روغنی کاراتر علیه سویه  های حاد بیماری، 
تولید واکســن  هایی که هم به این ســویه  ها قرابت آنتی  ژنی بیشتری داشته 
)ســویه  های فیلد( و هم قادر باشند تولید عیار بیشتری را در مرغ  های مادر 
القاء کنند و به تبع آن میزان باالتری آنتی  بادی مادری به جوجه  ها  منتقل 

گردد از دیگر اقدامات مناسب می  باشد )10(. 
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