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  چکیده

 و ویروسهاي آنفلوانزا یا ارتومیکسو ویروسها نوعی بیماري بسیار واگیر هستند که در دستگاه تنفس، گوارش و اعصاب جایگزین شده      
هاي آنفلوانزاي  به دو دسته کلی شامل ویروس ویروس هااین از نظر بیماریزایی، . دناد می نمایایج نسبتا بااليگاهی در طیور مرگ و میر 
که می شوند  بنديطبقه  (nHPAI) زیادنه چندان  با قدرت بیماریزایی هاي آنفلوانزاي و ویروس (HPAI) با قدرت بیماریزایی بیشتر

درصد در پرندگان  100د و می توانند بیماري بسیار شدید با تلفات قرار دارن HPAIهاي  در گروه ویروس H7و  H5تحت تیپ هاي 
قو در تاالب بندر انزلی بوده  130از مرگ  1384ماه سال بهمن  در  (H5N1)بیماریزابسیار آنفلوانزاي  بیماريگزارش اولین . ایجاد کنند

لذا مطالعه حاضر جهت .  استان هاي شمالی کشور قرار دارد استان اردبیل هم مرز کشور آذربایجان بوده و در جواربا توجه به اینکه  .است
بدین منظور، از  .ویروس آنفلوانزا در گله هاي طیور صنعتی استان اردبیل انجام شده است H7و  H5تحت تیپ هاي  کیبررسی سرلوژی

ردید و بعد از جداسازي سرم با نمونه خون اخذ گ 1391-92هاي  سالطی در پایان دوره پرورشی در کشتارگاه  صنعتیطیور واحد  26
 نتایج این بررسی نشان داد .شدندبررسی  ) H7و  H5تحت تیپ هاي (فوق حادآنفلوانزاي  ویروس آنتی بادي ضد HI تستاستفاده از 

 زايویروس آنفلوان  H7N1و  H5N1 هاي تحت تیپ علیه آنتی باديفاقد  از گله هاي مورد بررسی تمامی نمونه هاي سرمی اخذ شده که
   .بودندپرندگان 

  
  اردبیل ،طیور صنعتی ، بسیار بیماریزا ينزااآنفلو ویروس :کلیدي واژه هاي

  
  مقدمه

ایجاد سندرم هایی با طیف گسترده اي از عفونتهاي  ور می باشد و در طیور اهلی عموماآنفلوآنزا از مهمترین بیماریهاي ویروسی طی    
مرغ و در نهایت بیماري شدید و حاد سیستمیک با مرگ و میر باال بهمراه خسارات فاقد نشانی تا بیماري تنفسی و افت تولید تخم 

قرار  Influenzavirus Aجنس  Orthomyxoviridaeویروس هاي آنفلوآنزاي طیور در خانواده . )5( اقتصادي بسیار می نماید
به تحت تیپ هاي گوناگونی تقسیم می ) NA(ازو نورآمینیدHA) (هماگلوتینینن ژاز نظر دارا بودن آنتی  Aویروس هاي تیپ . دارند

هاي  در گروه ویروس H7و  H5تحت تیپ هاي  ).7(شناسایی شده است Nتحت تیپ  11و  HAتحت تیپ  18شوند که تاکنون 
 موردین اول .)5و3(در پرندگان می شوندباعث بیماري بسیار شدید  و قرار دارند (HPAI) بیماریزایی باالبا قدرت آنفلوانزاي پرندگان 

و  قو در تاالب بندر انزلی بوده است 130از مرگ  1384ماه سال بهمن در ایران در ) H5N1تحت تیپ( حاد فوق آنفلوانزاي بیماري
از مرغان بومی تلف شده گزارش  1386دومین بار نیز توسط سازمان دامپزشکی کشور از روستاي درزي نقیب بابلسر در دي ماه 

مستقیم شامل ذرات آئروسل و ن آلوده و حساس و نیز انتقال غیریروس به دو روش انتقال مستقیم بین پرندگاو انتشار ).6(گردیده است
تشخیص زود هنگام بیماري در مرغداري ها از جمله مواردي . )5(یا وسایلی که در معرض آلودگی به ویروس هستند، صورت می گیرد

لذا روشهاي . طیور مفیده بوده و می تواند از شیوع آن جلوگیري نمایدانزاي آنفلو است که در راستاي برنامه هاي کنترلی بیماري
سرولوژي به همراه سایر روشهاي تشخیصی از قبیل ویرولوژیکی و مولکولی در مراحل اولیه بررسی بیماري در یک منطقه توصیه می 

  هم مرز استان هاي شمالی ( 2006سال  در بایجاندر کشور آذر آنفلوانزاي فوق حاد بیماريشیوع  از آنجایی که .)5و 4، 3، 2(شود
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در گله هاي طیور صنعتی ویروس آنفلوانزا  H7و  H5تحت تیپ هاي  کیجهت بررسی سرولوژیحاضر تحقیق لذا   .بوده است )ایران

  .انجام شده استاستان اردبیل 
  

  مواد و روش کار
 به کشتارگاه هايجهت کشتار  1391-92طی سال هاي پرورشی در پایان دوره  که استان اردبیلصنعتی واحد طیور  165از مجموع 

 .جمع آوري گردیدنمونه خون  ظرفیت آنهادرصد  1/0انتخاب و به میزان  گله 26به صورت تصادفی تعداد ، منتقل شده بودند استان
تحت وس آنفلوانزاي مرغی نمونه هاي خونی اخذ شده به آزمایشگاه ارسال و پس از جداسازي سرم جهت جستجوي آنتی بادي ضد ویر

  .)3و2(قرار گرفتند HIمورد آزمایش  H7N1 وH5N1 تیپ هاي
  

   نتایج
تحت به نسبت  از آنها اخذ شده سرمی تمامی گله هاي مورد بررسی و نمونه هاي .شده است آورده 1 شماره در جدول HIنتایج تست  

 . اده شدندتشخیص د منفیپرندگان  ویروس آنفلوانزاي   H7N1و  H5N1 هاي تیپ
  ویروس آنفلوانزا H7و  H5تحت تیپ هاي گله هاي مورد مطالعه از نظر HI نتایج آزمایش : 1جدول شماره                    

  
   بحث
آنفلوانزاي پرندگان یکی از مهمترین بیماریهاي تنفسی طیور است که عفونتهاي شدیدي را ایجاد کرده و خسارت اقتصادي      

 د،هلن ،از جمله امریکا، بلژیک هاییکشورپرندگان در فوق حاد آنفلوانزاي . وارد نموده است سنگینی را به صنعت مرغداري در دنیا
لیبی، افریقاي جنوبی، ، ژاپن، ویتنام، اسکاتلند، ایتالیا، شوروي سابق، استرالیا، هنک کنگ، فرانسه، انگلستان، مجارستان، ایرلند، کانادا

گزارش شده که این امر نشان  و آذربایجان ، عراق، ترکیه، اندونزيتایلند ، نپال،مصر، مکزیک، فلسطین، چین، کره جنوبی، کلمبیا
در ایران  بسیار بیماریزاآنفلوانزاي بیماري  ،گزارش بنابر .)6و5، 1(دهنده وجود یک چرخه ویروس در بین پرندگان سراسر دنیا می باشد

 با تحت تیپ بابلسرتلف شده  از مرغان بومی 1386در دي ماه  و یتاالب بندر انزل پرندگان مهاجر آبزياز  1384ماه سال بهمن در 
H5N1 6(بروز نمود( .  

 مطالعاتی در مناطق مختلف کشور و بومی اهلیدر پرندگان آبزي مانند اردك هاي  آنفلوانزا شیوع بیماريدر زمینه  همچنینایران  در
از  جمع آوري شدهدرصد نمونه هاي  3/15ردند که میزان گزارش ک 1387فتحی هفشجانی و همکاران در سال . صورت گرفته است

). 2(بودندآنفلوانزا H9N2  آنتی بادي علیه ویروس دارايمناطق تاالبهاي استان چهارمحال و بختیاري  اهلیاردك ها و غازهاي 
Hadipour  شمال، جنوب، غرب (فاردك هاي لجن خوار در نقاط مختل از نمونه هاي سرمی 400با بررسی  2011و همکاران در سال

نه چندان  ياز نظر آنتی بادي علیه ویروس آنفلوانزااعالن کردند که پرندگان مذکور علی رغم فقدان عالیم بالینی،   رکشو )و شرق
در اردکها و غازهاي اهلی  1390در بررسی هاي صورت گرفته توسط عزیزپور و همکاران در سال  ).4(بودندمثبت  )H9N2( بیماریزا
فوق هاي ویروس در اردك هاي بومی استان گیالن  1391صفر و همکاران در سال اطراف دریاچه نئور اردبیل و پور روستاییمناطق 

آنتی از نظر  از گله هاي مورد بررسی تمامی نمونه هاي سرمی اخذ شدهنیز در این بررسی  ).3و1(ردیابی نشدند آنفلوانزاي پرندگانحاد 
 .منفی بودندپرندگان  ویروس آنفلوانزاي H7N1و H5N1 هاي تحت تیپ علیه بادي

تحت تیپ 
  ویروس

  آنفلوانزا

تعداد گله 
هاي آزمایش 

 شده 

تعداد سرم  نتایج آزمایش
آزمایش 

 شده 

  نتایج آزمایش 

 منفی مثبت منفی مثبت

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد دتعدا
H5 26 0 0 26 100 390 0 0 390 100 

H7  26 0  0 26  100 355  0  0 355  100 
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 نتیجه گیري کلی

 استان اردبیل طیور گله هاي درپرندگان  آنفلوانزاي ویروس H7و  H5تحت تیپ هاي بیانگر فقدان آنتی بادي علیه  نتایج این مطالعه 
 یصنعت مسایل امنیت زیستی در گله هاي طیور و رعایت پرندگان آنفلوانزاياز تاثیر برنامه هاي کنترلی دقیق  نشان که این خود بود

 بسیار بیماریزا هاي ویروسبه ویژه  پرندگان آنفلوانزايمی باشد که در پایان پیشنهاد می گردد جهت جلوگیري از همه گیري  کشور
  .ام شودنیز انج ،الزم است که همزمان با پایش مستمر بیماري در گله هاي صنعتی از پرندگانی که بعنوان مخزن هستند
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