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 خالصٍ

یکی اس ػمذٌ تزیه چبلؼ پزيرػ دَىذگبن جًجٍ َبی گًؽتی، ثیمابری َابی يیزيعای اس جملاٍ     

ىؼت طیاًر در عزاعاز جُابن يارد مای کىاذ       آوفلًاوشا می ثبؽذ کٍ عبالوٍ خغبرات اقتقبدی سیبدی را ثٍ ف

َذف اس ایه مطبلؼٍ ثزرعی میشان ؽیًع عزمی ایه ثیمبری يیزيعی در گلٍ َبی طیًر گًؽاتی ؽُزعاتبن   

گًؽتی در کؾاتبرگبٌ فاىؼتی   گلٍ  26اس می ثبؽذ  در ایه ثزرعی ياقغ در ؽمبل ؽزقی اعتبن اردثیل ومیه 

يیازيط تحات   آوتای ثابدی  اذ    ُات ثزرعای تیتاز    ج1392در طای عابل   ومًواٍ خاًن    393تؼذاد  طیًر

 13/24 فابر(  ي  6)تؼاذاد   درفذ 38/23وتبیج ایه ثزرعی وؾبن داد میشان  اخذ گزدیذ  آوفلًاوشا H9N2تیپ

آوفلاًاوشا   اس گلٍ َب ي ومًوٍ َبی عزمی مًرد آسمبیؼ وغاجت ثاٍ يیازيط    ثٍ تزتیت ومًوٍ  94)تؼذاد  درفذ

آوفلاًاوشا در گلاٍ َابی طیاًر     ایه مطبلؼٍ میشان ؽیًع عزمی يیازيط  طجق یبفتٍ َبی  کٍ مثجت می ثبؽىذ

اقاذامبت ثُذاؽاتی ي پیؾاگیزی اس قجیال     وغاجتب قبثال تًجاٍ اعات، لاذا ثبیغاتی       گًؽتی ؽُزعتبن ومیه 

در عاط  گلاٍ َاب    دقیق ثیمبری  یثزوبمٍ َبی وظبرتی ي مزاقجت رػبیت مغبیل امىیت سیغتی،ياکغیىبعیًن، 

 اجزا گزدد 

 

 ومیه ،HI تغت گًؽتی، گلٍآوفلًاوشا، يیزيط  :ییدکلکلمات 

 

 

 مقدمٍ

يیزيعای اس خابوًادٌ    ،  ػبمل ثیمابری آوفلاًاوشا  اعتآوفلًاوشا اس دیز ثبس یکی اس ػًامل افلی تلفبت طیًر در اکثز کؾًرَب ثًدٌ 

ایاه ثیمابری     [1] َؾت قطؼٍ ای ثب عىظ مىفی می ثبؽاذ  RNAجىظ آوفلًاوشا کٍ اعیذ َغتٍ ای آن  1ارتًمیکغًيیزیذٌ

ثٍ فًرت تحات ثابلیىی یاب     آوفلًاوشا ىذ  ػالئم ثیمبریيارد می کان وبپذیزی ثٍ فىؼت طیًر کؾًرَب خغبرات ججز ٍعبل َمٍ

-ػًامل متؼذدی َمچًن اعاتزط   [2] وذ متفبيت ثبؽذفظ تب ثیمبری حبد ي کؾىذٌ می تًاػفًوت خفیف دعتگبٌ فًقبوی تى

در ثطًریکاٍ  را تحت تبثیز قزار دَاذ   ثیمبری تیجٍ عه پزوذٌ ي ایمىی مبدری می تًاوذ و َبی َمشمبن،َبی محیطی، ػفًوت

د  اس راَُبی مجبرسٌ ثب ایه ثیمبری، جلاًگیزی اس يريد  آوُب ؽًدرفذ ثبػث مزگ ي میز  133ذ تب پزوذگبن می تًاوفًرت اثتال 

 پزوذگبن حغبط ثب پزوذگبن ثُجًد یبفتٍ،   يیزيط ثٍ مشرػٍ، جذاعبسی پزوذگبن حغبط اس پزوذگبن آلًدٌ، ػذ( تمبط
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در وخغتیه ثابر   H9N2تحت تیپ ثیمبری آوفلًاوشای طیًر   [3ي  2، 1] بوُبی حمبیتی را می تًان وب( ثزدياکغیىبعیًن ي درم

ي کاز   راسی عاز( عابسی   ؽذ کٍ ػبمال آن تًعام مًعغاٍ     گشارػه َبی اطزاف تُزان ي قشيیدر مزغذاری 1377خزداد 

ي  A/chicken/Iran/ZMT/101/1377تُااازان جاااذا ي ثاااٍ تزتیااات ثاااٍ اعااابمی  داوؾاااگبٌ مپشؽاااکیداوؾاااکذٌ دا

A/chicken/Iran/259/1377 در ثزخای اس کؾاًرَب اس جملاٍ     آوفلاًاوشا ثاًدن   ثًمیثب تًجٍ ثٍ   [8ي  7] وب( گذاری ؽذوذ

در گلاٍ  ایاه ثیمابری   يلی تابکىًن  ایزان، مطبلؼبت سیبدی در خقًؿ ایه ثیمبری ثقًرت مجشا در کؾًر اوجب( گزفتٍ اعت، 

َبی طیًر فىؼتی اعتبن اردثیل ثًیضٌ در ؽُزعتبن ومیه کٍ دارای تزاکم ثبالی طیاًر فاىؼتی اعات، ماًرد ثزرعای قازار       

در آوفلًاوشا در گلٍ َبی گًؽاتی ؽُزعاتبن ومایه     ت ثزرعی میشان ؽیًع عزمی يیزيط  لذا مطبلؼٍ حب ز جُاعتوگزفتٍ 

 اوجب( ؽذٌ اعت بمٍ َبی پیؾگیزی ي ثُذاؽتی ثزودقیق  اجزای راعتبی

 

 مًاد ي ريش کار

طای  ؽُزعتبن ومیه ياقغ در ؽمبل ؽزقی اعتبن اردثیل کٍ در پبیبن ديرٌ پزيرؽی فؼبل گًؽتی ياحذ طیًر  65اس مجمًع 

ًوٍ گیازی  گلٍ جُت وم 26جُت کؾتبر ثٍ کؾتبرگبٌ فىؼتی پزکه مىتقل ؽذٌ ثًدوذ، ثٍ فًرت تقبدفی تؼذاد  1392عبل 

ومًوٍ جمغ آيری ؽذٌ  393 یػذد ومًوٍ خًن اخذ ي تمبم 15قطؼٍ ای، تؼذاد  13333ثطًریکٍ اس َز ياحذ اوتخبة گزدیذ  

، ومًواٍ َابی   پاظ اس جذاعابسی عاز(   آسمبیؾگبٌ اوتقبل دادٌ ؽذوذ کٍ  اس گلٍ َبی اوتخبثی در کىبر یخ ي در حذاقل سمبن ثٍ

2  مًرد آسمبیؼH9N2تحت تیپآوفلًاوشا )ثبدی  ذ يیزيط  آوتیآمبدٌ عبسی ؽذٌ جُت ثزرعی تیتز
 HI[5]  قزار گزفتىذ 

ثابال   (CV)  ي  زیت پزاکىذگی (HI titers≥1/64) 6آن دعتٍ اس گلٍ َبیی کٍ تیتزآوتی ثبدی ثبالی  HIدر تغت 

 HI)1یاز ػاذد   ي س (HI titers≥1/32≥1/4) 2ي  5داؽتىذ مثجت ي ومًوٍ َابیی کاٍ تیتزآوتای ثابدی آوُاب  ثایه ػاذد        

titers≤1/2)  ثًد ثٍ تزتیت وبؽی اس ياکیغىبعیًن ي مىفی در وظز گزفتٍ ؽذوذ 

 

 وتایج

 درفذ 13/24درفذ ي  38/23آيردٌ ؽذٌ اعت  میشان  1در جذيل ؽمبرٌ  ايیزيط آوفلًاوشدر خقًؿ  عزيلًصیوتبیج تغت 

    تؾخیـ دادٌ ؽذوذ مثجتاوشا يیزيط آوفلًمًرد آسمبیؼ اس وظز گلٍ َب ي ومًوٍ َبی  اس ثٍ تزتیت

 
 يیريس آوفلًاوساومًوٍ َای مًرد آزمایص از وظر HI  تست: وتایج 1جديل ضمارٌ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2

 . Hemagglutination-inhibition 

 

 وًع ومًوٍ
 

 

تؼذاد گلٍ  مًرد  

 آسمبیؼ 

  HIوتبیج                                    

 مىفی           ياکغیىبعیًن مثجت

 درفذ تؼذاد درفذ تؼذاد رفذد تؼذاد

 23/19 5 69/57 15 38/23 6 26 گلٍ

 33/23 78 93/55 218 13/24 94 393 عز(
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 بحث

ت اقتقابدی  اتلفبت سیبد ي خغابر  عجت عبالوٍذ کٍ گلٍ َبی گًؽتی می ثبؽَبی ثغیبر مغزی ي مُم در اس ثیمبریآوفلًاوشا 

د  در کؾًر مب ویش ایه ثیمبری اس ايلًیت َبی ايل در ایجبد تلفبت در بن می ؽًًر در عزاعز جُفزاياوی ثٍ فىؼت پزيرػ طی

کؾاًر  در در دویب اوجب( ؽذٌ اعات   آوفلًاوشا طیًر گًؽتی می ثبؽىذ  تبکىًن مطبلؼبت گغتزدٌ ای در خقًؿ میشان ؽیًع 

درفذ در گلاٍ   3/53-3/83درفذ در اردک ي  8/28– 75 میشان ؽیًع عًیٍ َبی حبد يیزيط آوفلًاوشا، 2339در عبل مقز 

ویاش در محاذيدٌ    2333در عابل   میشان ؽیًع ثیمبری آوفلًاوشا در طیًر فىؼتی پبکغاتبن    2َبی مزؽ گشارػ ؽذٌ اعت )

  در گلٍ َبی گًؽتی ؽُزعتبن رامُزماش میاشان ؽایًع تیتاز آوتای      2337), کمبلی پًر   5ؽذٌ اعت ) ثًدٌدرفذ  13-23

گلاٍ طیاًر گًؽاتی در      53در ثزرعای    2337), محمذ دريیؾًوذ   3درفذ گشارػ کزد ) 63زيط آوفلًاوشا را ثبدی  ذ يی

ثًدٌ  H9N2گلٍ آلًدٌ ثٍ عًیٍ  A ،12گلٍ آلًدٌ ثٍ آوفلًاوشا تیپ  17اعتبن اففُبن ي چُبرمحبل ثٍ ایه وتیجٍ رعیذ کٍ اس 

  در مطبلؼاٍ طیاًر   2009), ویا  خاًاٌ قمغازی      4دٌ وجًدوذ )آلً H5N1گلٍ ثٍ عًیٍ  17اعت ي الجتٍ َیچ کذا( اس ایه 

 H9N2گلٍ اس وظز آوفلًاوشا عاًیٍ   17گلٍ غیز ياکغیىٍ مًرد ثزرعی،  23کٍ اس  گشارػ کزدوذکؾتبر ؽذٌ ؽُزعتبن کبؽبن 

     6درفذ گلٍ َبی غیز ياکغیىٍ دارای آلًدگی ثٍ آوفلًاوشا ي وًمًيیزيط َم ثًدوذ ) 5/82ي  ؽذوذمثجت 

 اس وظاز آوتای ثابدی  اذ     ومًوٍ َبی عزمی % 13/24 يگلٍ َب %  38/23میشان  ، HIريػدر ویش حب ز  مطبلؼٍر د

 تؾخیـ دادٌ ؽذوذ يیزيط آوفلًاوشا مثجت 

 

 وتیجٍ گیری کلی

 ثابالی در گلٍ َبی گًؽتی ؽُزعتبن ومیه کٍ دارای تازاکم  آوفلًاوشا  يیزيط ؽیًع عزمیمیشان ثز اعبط وتبیج ایه مطبلؼٍ 

اس  ثُذاؽاتی ي پیؾاگیزی   اقاذامبت ثبیغاتی   وغجتب قبثل تًجٍ می ثبؽذ  لاذا اعتبن اردثیل اعت،  در ياحذَبی طیًر فىؼتی

 اجزا گزدد  در عط  گلٍ َب دقیق ثیمبری یی ي مزاقجتثزوبمٍ َبی وظبرت رػبیت مغبیل امىیت سیغتی،قجیل ياکغیىبعیًن، 
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