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ردیابي سرمي و مولكولي پنومو ویروس طیور درگله هاي 
مرغ گوشتي استان گیالن

bb

چكيد ه 
پنوموويروس طيور عامل مسبب عفونت فوقاني دســتگاه تنفسي در جوجه ها و بوقلمون ها است. عفونت پنوموويروس طيور سبب 
افزايش خســارت اقتصادي قابل توجهي در مرغ هاي گوشتي مي شــود. هدف ازاين مطالعه بررسي ميزان شيوع پنوموويروس در 
مرغ های گوشــتی در ســنين  کشــتار به روش االيزا و رديابی آن به عنوان يك عامل در بيماري تنفسي گله های گوشتي به روش 
ملكولي بود. از 29 گله گوشتي در سنين کشتار، تعداد 460 نمونه سرم و از 71 گله مرغ گوشتي با عالئم تنفسي و تورم سينوس هاي 
زير چشــمي نمونه هاي سوآب ناي، بافت ناي و ريه جمع آوری شــد. نتايج نشان داد که تعداد 16 گله )55 درصد( نسبت به عفونت 
پنوموويروس در آزمايش االيزا مثبت بود. در نمونه هاي کلينيكي پس از استخراج RNA  ويروس، آزمايش RT-PCR براساس پرايمر 
اختصاصي نوکلئوتيدي ژن N ويروســي انجام شد. نتايج مولكولي نشان دهنده تكثير يك باند DNA 115 جفت بازی در 17 گله )24  
درصد( از 71 گله طيور بود. اين مطالعه اولين گزارش از وضع عفونت پنوموويروس طيور در گله هاي گوشــتي اســتان گيالن بود. بر 
اساس نتايج ســرولوژي و ملكولي، عفونت پنوموويروس در گله هاي مرغ گوشتی وجود داشته و به علت تاثير آن بر عملكرد طيور 

بايستي توجه بيشتري به اين عفونت شود.  
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Avian pneumovirus (APV) causes upper respiratory tract infection in chickens and turkeys. APV infection in chicken flocks 
gives rise to considerable economic losses.  The aim of this study was to investigate the  prevalence rate of APV in broiler 
flocks at slaughtering ages by Elisa method and detection it as a factor in the respiratory disease by molecular method. Total 
of 460 serum samples from 29 broiler flocks at slaughtering ages and from clinical samples (tracheal swabs, tracheal and 
lung tissues) of 71 broiler chicken flocks with respiratory signs and swollen infraorbital sinuses were collected.  The sero-
logical results showed that 16 flocks (%55) were positive to APV infection, RNA was extracted from clinical samples and 
RT-PCR based on viral N gene sequence specific primer was performed. The molecular results revealed that 17(%24) out of 
71 broiler flocks were positive in the amplification of a DNA band of 115 bp. This study was the first report of APV infec-
tion in broiler chicken flocks of Guilan province. Conclusively, based on results of this study APV infection is widespread 
in chicken flocks of Guilan and more attention should be paid to this virus, due to its effect on chicken's performance.  

Keywords: Avian pneumovirus, ELISA, RT-PCR, Guilan 

مقدمه
 Avian Metapeunomuvirus) بيماري عفوني متاپنوموويروس پرندگان
aMPV =) در گله هاي بوقلمون آفريقاي جنوبي در اوخر دهه1۹70ميالدي 
گزارش شــد كه در آن هنگام به علت عالئم باليني و جراحات كالبدگشايي 
با نــام رينوتراكئيت بوقلمــون( Turkey Rhinotracheitis=TRT) معرفي 
گرديــد )۹(. اين عفونت با درگير نمودن قســمت فوقاني دســتگاه تنفس 
ماكيان و بوقلمون ها، ســبب كاهش عملكرد پرورشي شامل كاهش رشد، 
توليدتخــم مرغ، افت كيفيت پوســته بــه همراه افزايش ميــزان مرگ و 
ميــر به ويژه در صــورت وقوع عفونت هاي همزمان باكتريايي و ويروســي 
مي گــردد. متاپنوموويروس طيور در تعداد زيــادي از انواع گونه هاي طيور 
وجود داشــته اما مخزن اصلي آن بوقلمون و ماكيان مي باشد اين ويروس 
به خانواده پاراميكســوويريده و تحت خانــواده پنوموويريده و تحت جنس 
متاپنوموويروس تعلق دارد)8(. آزمايش ميكروســكوپ الكتروني نشان داد 
كــه متاپنوموويروس طيــور پلي مورف  چتري و معموالً به شــكل كروي 
ناصــاف مي باشــد. داراي ژنوم RNA تك رشــته اي بوده امــا فعاليت نور 
آمينيداز و هماگلوتينين ندارد )4(.  انتقال بيماري به صورت افقي از طريق 
تماس مســتقيم بين پرندگان آلوده و غير آلــوده صورت مي گيرد مدرك 
مستند علمي و قوي مبني بر اينكه متاپنوموويروس طيور از طريق عمودي 
منتقل شود وجود ندارد. عفونت های پنوموويروس طيور با سندروم تورم سر 
مرتبط بوده كه بيشتر در سنين 6 - 4 هفتگی مشاهده شده و ميزان تلفات 
عفونت در موارد غير كمپلكس تا 2 درصد و بهبودی 14 - 10 روز می باشد. 
در موارد كمپلكس ميزان تلفات 30-20 درصد گزارش شــده اســت)8(. 

عالئم معمول شــامل خس خس كردن )رال(، عطسه، تورم ملتحمه چشم، 
تورم ســينوس زير چشــمی و ادم صورت، بی حالی و ضعف می باشــد. در 
صــورت ابتال به عفونت هاي ويروســي و باكتريايي همزمان ممكن اســت 
پنوموني، پريكارديت، پري هپاتيت و التهاب كيسه هاي هوايي نيز مشاهده 
گردد. تشــخيص عفونت پنوموويروس پرندگان عموما به وسيله روش های 
جداســازی ويروس، سرولوژی و روش های ملكولی بوده كه هر كدام از اين 
 RT-PCR .روش ها دارای مزايا و معايبی در مقايسه با ساير روش ها می باشد
يك روش مناسب برای رديابی اين ويروس می باشد كه دارای حساسيت و 
سرعت عمل بيشتری در مقايسه با روش های استاندارد جداسازی ويروس 
بوده كه علت آن طبيعت مشكل پسند ويروس جهت رشد در محيط كشت 
ســلولی است)4، 8، ۹(. با توجه به گزارش كلينيسين های بخش خصوصی 
و مســئولين بهداشتی استان از عالئم تورم سر در فارم هاي گوشتي و عدم 
تشخيص بيماري بر اساس نشانه هاي باليني و تشابه نشانه های كالبدگشائي 
با ســاير بيماري هاي معمول طيور و همچنين گزارش منتشــر نشــده از 
وضعيت عفونت در اســتان گيالن، برای اولين بار مطالعه حاضر به منظور 
بررســی وضعيت شيوع عفونت در ســطح گله های گوشتی در كشتارگاه و 
رديابي ويروس در گله هاي داراي عالئم تنفســي در مرغداري هاي اســتان 

گيالن اجرا گرديد

مواد و روش ها
در اين مطالعه توصيفی با هماهنگي مسئولين فني 3 كشتارگاه استان 
بطــور تصادفی تعداد460 نمونه خون جهت انجام آزمايش ســرولوژي  از 
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وريد زير بال 2۹ گله  مرغ گوشتی در سن كشتار )8-6 هفتگي( اخذ شد. 
همچنين در مطالعه هدف دار از 71 گله مرغ گوشتي در سنين 6-3 هفتگي 
كه داراي عالئم تنفســي و تورم سر بودند بطور ضربدری تعداد 10 سوآب 
نای در هر گله از مرغ زنده و از مرغ هاي تلف شــده نيز بطور همزمان بعد 
از كالبدگشــايی تعداد ۵ بافت نای و ريه  جهت شناســائي مولكولي  اخذ 
گرديد)در آزمايشگاه نمونه های ســوآب و نمونه های بافتی مخلوط شده و 
يك نمونه محســوب شد(. گله ها در كشــتارگاه فاقد نشانه باليني بيماري 
بوده و هيچكدام از گله ها)كشتارگاه و سالن مرغداري( بر عليه پنوموويروس 
واكسينه نشده بودند اما سابقه واكسيناسيون بر عليه بيماري هاي نيوكاسل، 

برونشيت، آنفلوآنزا و گامبورو داشتند. 

روش االيزا
نمونه خون اخذ شــده بعد از جداســازی ســرم، تا زمان آزمايش، در 
فريز20- درجه سانتی گراد نگهداری گرديد. باكيت اختصاصي پنوموويروس 
 Flock Chek® Avian Pneumovirus, IDEXX, Leibefeld-Bern,)طيور
 B,A كــه قــادر به تعيين آنتی بــادی در مقابل تحت تيپ (Switzerland
و C پنوموويروس بوده اســتفاده شــد. روش آزمايش و تفســير نتايج بر 
اســاس توصيه كارخانه ســازنده كيت انجام شــد. نمونه هاي سرم با طول 
موج nm6۵0 قرائت گرديد و با نســبت S/P كمتر يا مساوی 0/2 منفی و 

نمونه هاي باالتر از 0/2)تيتر باالتراز 3۹6( مثبت ارزيابي شدند.

RT-PCR روش
ســوآب ها در 4 درجه ســانتی گراد و نمونه های بافتی در20- درجه 
ســانتی گراد تا زمان اســتخراج RNA نگهداری شدند. از نمونه هاي بافتي 

با اســتفاده از سالين بافر فســفات (PBS) سوسپانسيون 20 درصد تهيه و 
Roche-) استفاده شد. بر اساس دستور سازنده كيت RNA جهت استخراج

 RNA مراحل استخراج Germany) High Pure Vired Neucleic Acid Kit
از مايع هموژنيزه نمونه هاي كلينيكي انجام شــد واكنش RT جهت ساخت 
رشــتهcDNA  از RNA در حجم ۵0 ميكروليتر انجام شد سپس آزمايش  
PCR بــراي توليــد و تكثير قطعه 11۵ جفت بازي  با اســتفاده از پرايمر 
اختصاصی نوكلئوتيدی ژن N ويروس (Nd/Nx) بر اساس طراحی )بايون- 

اوبوئر  و همكاران،1۹۹۹()2( انجام شد. 
Nd: 5 AGC AGG ATG GAG AGC CTC TTT G 3
Nx: 5 CAT GGC CCA ACA TTA TGT T 3

به طور خالصه: )µl( ۵ ميكروليتر از cDNA به  4۵ ميكروليتر  مخلوط 
 )µl(،پلی مراز DNA Taq شامل :2/۵ واحد PCR اضافه شد. مخلوط PCR
۵ ميكروليتــر بافر Taq 10 X پلی مــراز، 1/۵ ميكروليتر Mgcl2 ۵0 ميلي 
مول، 1ميكروليتر مخلوط  dNTPS 10ميلي مول و )pmol۵0( پيكومول از 
 Mastercycler gradiant ,) با   دستگاه PCR هر پرايمر بود. سپس مراحل
Eppendorf با تنظيم  برنامه درجه حرارت و زماني واسرشت شدن ابتدايی، 
۹4 درجه به مدت ۵ دقيقه)يك سيكل(، 30 سيكل اصلي واسرشت، اتصال 
و ســاخت به ترتيب در درجه حرارت۹4 به مــدت 30 ثانيه، ۵1 درجه به 
مدت 4۵ ثانيه و 72 درجه به مدت 4۵ ثانيه بود و در آخر بســط انتهائي 
با 72 درجه به مدت 7 دقيقه )يك ســيكل( انجام شــد. سپس محصوالت 
PCR در اتيديوم برومايد رنگ آميزی شــده و در ژل آگاروز 2 درصد مورد 
بررسی قرارگرفت. واكســن زنده تحت تيپ B نموواك )مريال فرانسه( به 
عنــوان كنترل مثبت و آب مقطر عــاری از RNase به عنوان كنترل منفی 

استفاده شد.

شكل 1- الكترفورز محصول PCR بر روی ژل آگارز دو درصد، رنگ آميزی شده با اتيديوم برومايد
M؛ مارکر با وزن ملكولی 100 جفت باز،1؛ کنترل مثبت )واکسن تحت تيپ B( ، 2-7؛ نمونه های مثبت، 8؛ کنترل منفی )آب مقطر(. 
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 جدول 1- تيتر آنتی بادی گله های گوشتی در سن کشتار به پنوموويروس با کيت آيدکس االيزا

گلهتعداد سرمتعداد سرم مثبتميزان درصد سرم مثبتميانگين تيتر گلهCV درصد

4840333۵1۵F1

3۹721۵0816F2

۵32842031۵F3

----16F4

----17F۵

۵1627۵2۹17F6

4۵4784771۵F7

----1۵F8

38۵۹63۵616F۹

44716F10

----16F11

30480۵0816F12

----16F13

----16F14

4342336617F1۵

436۵۹717F16

----1۵F17

42417۵0816F18

----1۵F1۹

3۹4۵3۵381۵F20

----1۵F21

----16F22

34428۵3۹17F23

43۵0244716F24

----16F2۵

----16F26

۵23782741۵F27

----1۵F28

28832۵۹1017F2۹
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نتايج 
در روش سرولوژی از 2۹ گله مرغ گوشتي در سن كشتار،  تعداد 16گله 
)۵۵ درصد( نسبت به عفونت پنوموويروس مثبت بودند. از 460 نمونه سرم 
خون، تعداد  112نمونه )24 درصد( ســرم مثيت و تعداد سرم منفي 348 
نمونه )76 درصد( بود. ميزان درصد سرم مثبت بين ۵۹ درصد-20 درصد 
متغير بود. حداقل و حداكثــر ميانگين تيتر آنتي بادي در بين نمونه هاي 
RT-سرمي در ســطح گله ها بين284 و 832 بود )جدول 1(. در آزمايش

PCR ، 71 گله مرغ گوشتي كه دارای عالئم تنفسي  و تورم سينوس هاي 
زير چشــمي بودند يك باند DNA 11۵ جفت بازی در 17گله )24 درصد( 

مشاهده شد )شكل 1(.
در صنعت طيور عفونت های تنفســی سبب خسارت اقتصادی شديدی 
شــده كه در نتيجه افزايش ميزان تلفات، باالرفتن هزينه های درمان، موارد 
حذف كشــتارگاهی، كاهش ميزان توليد و كاهش كيفيت پوسته تخم مرغ 
می باشــد. عوامل بيماری زای مختلفی ممكن اســت باعث بيماری تنفسی 
شــوند كه بصورت تنها و يا بصورت همزمان با ســاير ميكروارگانيسم ها و 
يا فاكتورهای غير عفونی نظير شــرايط بد محيطی و مشــكالت مديريتی 
قرار گيرند)4، 8، ۹(. در مطالعه حاضر با اســتفاده از روش های سرولوژی و 
مولكولی عفونت پنوموويروس در مرغ هاي گوشتي استان گيالن مورد تائيد 
قرار گرفت. از نظر ميزان درصد شــيوع آلودگــی عفونت پنوموويروس در 
مرغ هاي گوشتي، نتايج تحقيق حاضرشباهت و تفاوت هائی با مطالعات ساير 
محققين داشته و در كمپلكس بيماری های تنفسی نقش پنوموويروس طيور 
در تمامی مطالعات به اثيات رسيده است به طوري كه حافظ و ويلند)۵( در 
ســال1۹۹0 در گله های مادر مبتال به سندرم تورم سر، پاسخ سرمی مثبت 
به پنوموويروس را گزارش نمودند اما  عليرغم وجود تيتر آنتی بادی بر عليه 
پنوموويروس، عالئم كلينيكی تورم ســر در برخی گله ها مشاهده نشد. در 
شــرق آسيا محققين گزارش كردند كه 84 درصد گله های مبتال به سندرم 
تورم ســر دارای تيتر آنتی بادی بر عليه پنوموويروس بودند. همچنبن ۹1 
درصد گله های گوشــتی مورد بررسی در كشور برزيل، و30 درصد گله های 
گوشتی و 60 درصد گله های بوقلمون در كشور شيلی از نظر پنوموويروس 
مثبت بودند. در لهستان، ســرواپيدميولوژی متاپنوموويروس در سرم های 
جمع آوری شده از 3۹ گله مادر گوشتی سنين ۹6-12 هفتگی، ۵6 درصد 
مثبــت بود. تيتر آنتی بــادی بر عليه پنوموويــروس در گله های بوقلمون 
آمريكا در ســال های 1۹۹8 و2002 در ايالت مينه ســوتا به عنوان يكی از 
مناطق مهم پرورش بوقلمــون از 14درصد به 6۵ درصد افزايش يافت كه 
داللت بر سرعت گسترش اين عفونت بوده است. شيوع آلودگی درگله های 
مرغ مادر و گوشــتی كشور مالزی در ســال 1۹۹6 به طور ميانگين از 47 
درصد به 64 درصد در ســال 2007 افزايش يافت. پژوهش های انجام شده 
در گله های تخم گــذار در فيليپين نشــان دهنده آلودگی 100 درصد اين 
گله ها بوده است. در كره جنوبي فارم هائی كه دچار كاهش توليد بودند ۵۹ 
درصد آلودگی به عفونت ينوموويروس را نشــان دادند و در پرندگان بظاهر 
ســالم 37 درصد آلودگی به عفونت گزارش شــد. در كشور تركيه بررسي 
سرولوژيك و ميكروبيولوژي پنوموويروس در جوجه ها انجام شد كه از تعداد 
426 نمونه سرم متعلق به ۹ گله گوشتي نتايج آنتي بادي در 8 گله گوشتي 
بين 76 درصد - 32 درصد و از7 گله مادر گوشتي در6 گله مادر بين  48 

درصد - ۵ درصد بود ) 8 ،۹(.

نقش پنوموويروس به عنوان يك فاكتور در بيماری تنفســی در كشور 
اردن در گله های گوشــتی، تخم گذار و مادر گوشتی بررسی شد. از 23 گله 
گوشــتی تعداد ۵ گله )22 درصد(، از 8 گلــه تخم گذار تعداد 6 گله ) 7۵ 
درصد ( و  100 درصد گله مادر گوشــتی ) 7 گله( از نظر سرولوژی مثبت 
گزارش گرديد، در صورتی كه از نظر مولكولي پنوموويروس طيور در 17 گله 
گوشــتی )13 درصد( و در  3 گله تخم گذار )43 درصد( شناسائی گرديد، 

جدايه هاي 20 گله  از نوع تحت تيپ B بوده است )3(. 
 عفونت پنوموويروس در گله های مرغ مادر گوشــتی استان آذربايجان 
غربی)1( بررسی شد. از ۵۵2 نمونه خون اخذ شده، 207 مورد )37 درصد( 
مثبت، 1۵3 نمونه )28 درصد( مشــكوك و 1۹2 نمونه  )3۵ درصد( منفي 
تشخيص داده شد. بيشــترين نمونه هاي مثبت مربوط به گله هاي مسن و 
پرندگانــي كه در دوران پس از پيك توليد تخم مرغ بوده و تنها 23 درصد 
از گله هــاي جوان در حال پرورش داراي آنتي بــادي بر عليه پنوموويروس 

بودند. 
 شيخي و مسعوديان)13( در ســال2010،  از 11 استان اصلي توليد 
جوجه يكروزه كشــور بطور تصادفي تعداد 27 گله مرغ مادر گوشــتي كه 
در برنامه واكسيناســيون آن ها از واكســن پنوموويروس اســتفاده نكرده 
بودند تعداد۵40 سرم را با اســتفاده از كيت االيزاي تجاري مورد آزمايش 
قــرار دادند. 2۵ )۹3 درصــد( گله مادر داراي ميانگيــن تيتر مثبت عليه 
متاپنوموويــروس طيور و 2 گله ديگر از نظر آلودگــي به متاپنوموويروس 
طيور مشــكوك بودند. ۵01 نمونه سرمی )۹3 درصد( تيتر مثبت،20مورد 
)4 درصد( تيتر مشكوك و مابقی نمونه ها فاقد پاسخ سرمی بر عليه عفونت 
بودند. بين شيوع عفونت پنوموويروس با مشكل تنفسی ارتباط معنی داری 
مشــاهده شــد)p > 0/0۵( مطالعه بيانگر شــيوع باالي عفونت در سطح 

گله هاي )p > 0/0۵( مرغ مادرگوشتي ايران بوده است.
 رحيمــي)11( در ســال 2011 از چهــار منطقه جغرافيائی اســتان 
كرمانشــاه تعداد 43۵ نمونه از 30 گله تجاری )24 گله گوشتی در سنين 
بين 8-6 هفتگی و 6 گله مرغ مادر گوشتی در سنين بين 72-۵6 هفتگی( 
جمع آوری نمودند. 20 گله )83 درصد( از 24 گله گوشتی و 167 نمونه )48 
درصد( از تعداد 347 نمونه ســرم  نسبت به آنتی بادی پنوموويروس مثبت 
بــود. 100 درصد گله هاي مادر دارای تيتر آنتی بادی بر عليه پنوموويروس 
بودند اما از تعداد 88 نمونه ســرم خون اخذ شــده  تعداد 82 نمونه )۹3 
درصد( نســبت به عفونت پنوموويروس مثبت بود. نتايج تحقيق نشان داد 
كه آلودگی ســرولوژيك به متاپنوموويروس در تمام  جوجه هايی كه داراي 

عالئم تنفسی بودند، تاييد شد. 
ضياء جهرمي و همكاران)14( در سال2011 در استان اصفهان، تعداد 
360 نمونه سرمی از 24 فارم گوشتی كشتار شده در سنين ۵0 تا 60 روزگی 
جمع آوری نمودند.  نتايج نشــان داد كه از 360 نمونه سرمی، 122 نمونه 
)34 درصد( از لحاظ وجود آنتی بادی عليه پنوموويروس مثبت بود، در اين 
بررسی 83 درصد از فارم های نمونه گيری شده از لحاظ پنوموويروس واجد 
حداقل يك نمونه مثبت سرمی بود. در اين بررسی به دليل نمونه گيری در 
زمان كشــتار، احتمال بقای آنتی بادی مادری بسيار كم بوده زيرا بر اساس 
شواهد موجود آنتی بادی مادری بيش از 4 هفته پس از تفريخ دوام نداشته، 
فلذا مشــاهده تيتر ســرمی در اواخر دوره پــرورش می تواند بيانگر چالش 

طبيعی با اين ويروس باشد. 
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در مطالعه حاضر ميــزان آلودگی عفونت در گله های طيور گوشــتی 
)۵۵ درصد( و تائيد آن به روش مولكولی )24 درصد( اعالم شــد. اختالف 
نتايج ســرولوژی و مولكولی در اين مطالعه و تحقيقات ســاير محققين)6( 
را می توان چنين بيان نمود كه در حقيقت پنوموويروس ها در ســلول های 
مبتالی ميزبان به آهســتگی همانندسازی نموده و فقط در مدت چند روز 
بعد از عفونت اوليه شناســائی شده در صورتی كه پاسخ آنتی بادی در مدت 

طوالنی تری بعد از عفونت در ميزبان قابل رديابی می باشد.
در بررســی انجام شده توســط اونگور و همكاران )10( در سال2010 
 RT-PCR هيچ مورد مثبتی از كشــت سلولی از نمونه های مثبت حاصل از
گزارش نگرديد. اين يافته نشــان دهنده حساس بودن روش ملكولی نسبت 
به روش كشــت ســلولی اســت، عدم وجود نتايج مثبت در كشت سلولی 
می توانــد به علت عدم وجود ويــروس زنده، تيتر پائيــن نمونه ها و زمان 

نامناسب اخذ نمونه ها باشد.
همايونفــر و همــكاران)7( در ســال 2014 از ۵0 گلــه دارای عالئم 
تنفســی )43 گله مربوط به گله گوشــتی، ۵ گله تخم گــذار، 2 گله مادر 
گوشتی( نمونه هائی از سوآب شكاف كامی، نای و بوقك های بينی پرندگان 
جمــع آوری نمودند. تعداد 8 گله )16 درصــد( از نظر ژنG پنوموويروس 
مثبت بودند. تمامی گله های مثبت متعلق به گله های گوشــتی بوده و در 
 B ميانگين ســنی ۵-3 هفتگی قرار داشتند، نمونه های مثبت تحت تيپ
ويــروس بوده و با تعيين توالی نوكلئوتيدی موارد مثبت و بررســی درخت 
فيلوژنيك سويه های ايرانی و سويه های واكسن های مورد مصرف در كشور، 
چنين نتيجه گرفته شــد كه سويه های ايرانی دور از سويه های واكسينال و 
در شاخه ای جداگانه قرار گرفته و با اين بررسی نتيجه گيری شد كه ويروس 
متاپنوموويروس پرندگان نقش قابل توجهی در بروز ســندرم های تنفسی 
گله های ماكيان اســتان های آذربايجان شــرقی و غربی دارد. ميزان شيوع 
آلودگی متاپنوموويروس در گله های گوشتی اهواز ۵۵ درصد گزارش گرديد 
و ســپس در مطالعه ديگری كه بر روی ۵0 گله گوشتی غير واكسينه و در 
ســنين 8-6 هفته در دو كشــتارگاه اهواز انجام شد نمونه های سوآب نای 
با پرايمر اختصاصــی Nd/Nx,PCR گرديد كه در 14گله )28 درصد( باند 
 Semi Nested 11۵تشكيل و پنوموويروس شناسائی شد و با استفاده از bp
PCR جهت تائيد نتايج از Nd / Nx انجام شــد كه برای اولين بار در ايران 

صورت گرفت)6(.
 ،H۹N2 نقش هر كدام از عوامل بيماري زاي تنفســي شامل آنفلوانزای
برونشــيت عفونی، نيوكاسل، پنوموويروس و مايكوپالسماگالی سپتيكوم به 
تنهائی و يا باهمديگر در 11۵ گله گوشــتی دارای عالئم تنفسی در كشور 
اردن از نظر مولكولي بررسي شد. نتايج نشان داد كه 1۵گله )13 درصد( به 
نيوكاســل، 17 گله )11 درصد( به برونشيت عفونی به تنهائی درگير بودند 
در صورتی كه درگير شــدن گله ها به دو عامل بيماری زا به ترتيب 18 گله 
)16 درصد( به برونشــيت عفونی و ويــروس آنفلوانزا، 13 گله )11 درصد( 
به ويروس نيوكاســل و آنفلوانزا، 12 گله )10درصد( به برونشــيت عفونی 
و مايكوپالســماگالی ســپتيكوم، 11 گله )10 درصد( به برونشيت عفونی 
و ويروس نيوكاســل، 7 گله )6 درصد( پنوموويروس و مايكوپالســماگالی 
ســپتيكوم، 6 گله )۵ درصد( به نيوكاســل و مايكوپالســماگالی سپتيكوم 
شناســائی شد و ويروس های برونشــيت عفونی، نيوكاسل، پنوموويروس با 

همديگر در 3 گله )6 درصد( تعيين هويت شدند )12(.

نتيجه گيري
بر اساس نتايج سرولوژی و مولكولی مطالعه حاضر، عفونت پنوموويروس 
به طور وســيع در گله های مرغ گوشــتی اســتان گيالن وجود داشــته و 
مطالعات بعدی جهت بررســي عفونت هاي همزمان ويروسي و باكتريائي با 

پنوموويروس طيور در كمپلكس بيماري تنفسي توصيه مي شود. 
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دكتر ميراعلمي و پرســنل بخش تحقيق و تشخيص موسسه رازي تقدير و 

تشكر بعمل آورند.
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