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5 ،مود هرامش ،مهدزاود هرود /یکشزپماد یژولویبرکیم هیرشن  91-99 :99 یپایپ ،139
 

 

 ییاز یرامیب رب لائکارتونیر مویرتکابوتینروا یرتکاب اب یبرجت یگدولآ هعلاطم
 H9 N2 پیت تحت ناگدنرپ یازناولفنآ سوریو

 

 4داز نژیب نامیپ ،3یفیس دیعس ،2یرون سابع ،2یزردوگ نیسح ،1*روپزیزع نیدیآ
 

 ناریا ،لیبدرا ،یلیبدرا ققحم هاگشناد ،رهش نیگشم یزرواشک هدکشناد ،رویط یاه یرامیب رایداتسا .1
 ناریا ،جرک ،یزار یزاس مرس و نسکاو تاقیقحت هسسوم ،رویط یاه یرامیب صیخشت و قیقحت شخب رایداتسا .2

 ناریا ،لمآ ،لمآ نیون یاه یروانف یصصخت هاگشناد ،یکشزپماد هدکشناد ،رویط یاه یرامیب رایداتسا .3
 ناریا ،زیربت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،زیربت دحاو ،یهاگنامرد مولع هورگ . 9

 91 ید 1 شریذپ خیرات        91 دادرخ 11 :تفایرد خیرات

 هدیکچ
 ناگدنرپ یازناولفنآ سوریو ییازیرامیب رب لائکارتونیر مویرتکابوتینروا یرتکاب اب هیوناث تنوفع رثا یسررب رضاح هعلاطم زا فده   
 SPF هزور کی هجوج هعطق تصش ،روظنم نیدب .دوب (SPF) صاخ یازیرامیب لماوع زا یراع یاه هجوج رد H9N2 ویت تحت
 یرادهگن تبثم راشف روتالوزیا لخاد رد هناگادج تروص هب و  میسقت ییات تسیب هورگ هس هب یفداصت تروص هب نروهگل هیوس
EID50 21 اب ادتبا لوا هورگ یاههجوج ،یگزور 12 نس رد .دندش  هرطق شور هب ازناولفنآ H9N2 سوریو یناریا هیادج 1×9
CFU 21 نازیم هب ORT یرتکاب یناریا ۀیوس اب دعب زور هس و یمشچ  سوریو اب افرص مود هورگ و ییان لخاد شور هب 1×21

H9N2 اب زین لرتنک ناونعب موس هورگ و دندش هدولآ PBS 8 ،9 یاهزور یط رد فلتخم یاهمادنا زا یرادرب هنومن .دیدرگ حیقلت، 
 تالکشم ،اهرپ یگدیلوژ ،یگدرکزک ریظن ییاههناشن لوا هورگ یاههجوج رد .تفرگ تروص شیامزآ زا سپ 91 ،91 ،21 ،21
 شلاچ زا دعب مجنپ زور رد ار ینیلاب یاههناشن نیرتشیب نایالتبم رثکا هک دیدرگ هدهاشم تافلت دصرد 21 و ییاهتشا مک ،یسفنت
 تفاب  انثتسا هب نتداپ رایع شیازفا اب ازناولفنآ سوریو .دنتشاد یئزج ینیلاب یاههناشن مود هورگ یاههجوج هکیلاح رد .دنداد ناشن
  یاهزور زا ORT یرتکاب .دوبن صیخشت لباق لوا هورگ یاههنومن زا کی أیه رد ،مجنپ زور رد هدش فلت هجوج زا هدش ذخا هیر
 فلت یاه هجوج رد نینچمه و دیدرگ ییاسانش بلق و دبک رد طقف سوریو اب هیلوا شلاچ زا سپ 8 زور رد و اههیر و یان رد 8-9
 التبا تروص رد ازناولفنآ سوریو اب هدش ینوفع یاههجوج داد ناشن هعلاطم نیا جیاتن .دش یبایدر یان رد طقف 7 و 1 یاهزور هدش
 .ددرگیم ازناولفنآH9N2  سوریو زا یشان تاحارج و تدح رتشیب شیازفا ثعاب ORT اب هیوناث یگدولآ هب
 SPF یاه هجوج ،ییاز یرامیب ،ORT یرتکاب ،هیوناث تنوفع ،ازناولفنآ سوریو :یدیلک تامل

 روپزیزع نیدیآ :لوئسم هدنسیون ٭
 192-12919123 :نفلت .ناریا ،لیبدرا ،یلیبدرا ققحم هاگشناد ،رهش نیگشم یزرواشک هدکشناد :سردآ
 Aidin_azizpour@uma.ac.ir :کینورتکلا تسپ
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 همدقم
 سنرررج ورررضع ناگدرررنرپ یازناورررلفنآ یاررره سورررریو
  برجوم  اره نآ A عون ویت اهنت و هدوب سریووسکیموترا
 ،تدح رظن زا .(81) دندرگ یم ناگدنرپ رد یرامیب زورب
 هوررررگ ود هرررب ناگدرررنرپ یازناورررلفنآ یاررره سورررریو
 HPAI  اری از  یرارمیب    رایرسب یازناورلفنآ یاره  سورریو

(Highly pathogenic avain influenza) و 
 nHPAI  اری از  یرارمیب نادنچ هن یازناولفنآ یاه سوریو

(Non-highly pathogenic avain influenza) 

 یازناولفنآ یرامیب دادخر نیلوا .(1) دنوش یم یدنب هقبط
  رد نارریا رد ((nHPA   زرج H9N2  وریت تحت ناگدنرپ
     فاررطا راذرگمخت هرلگ کری زا 7731   لارس هارم دادرخ
 نارگررشهوژپ سپررس .(12) تررسا هدوررب نیوزررق و نارررهت
     ارب یرارجت فرلتخم یاره  هرلگ رد ار نآ عیسو یریگ همه
 .(22 و 31)   درندرک شرازرگ یتوافتم یداصتقا تاراسخ
  ترسا هداد  نارشن SPF  یاره   هرجوج رد یربرجت تاعلاطم
  یاراد ازناورررلفنآ سورررریو H9N2   وررریت ترررحت هرررک
 شرازگ نآ زا یشان تافلت و دشاب یم ینیئاپ ییاز یرامیب
 یدالیررم 2111 هررهد زا اررما .(21 و 1 ،1)  تررسا هدررشن
 رد ییالاب تافلت هنایمرواخ یاهروشک و ایسآ رد نونکات
    یترشوگ یرارجت یاره  هرلگ رد ویت تحت نیا هب التبا رثا
  یرخرب هچرگ .(22 و 31 ،21 ،7) تسا هدیدرگ شرازگ
  رد فالتررخا تررلع ه  ررب یراررمیب تدررش رد ارره تواررفت
  ترسا  اره   هرجوج هدرننک هدولآ یاه سوریو ییاز یرامیب
  یتیریدرم تالکشم ،یطیحم و یا هیذغت لماوع اما ،(11)
     ضراورع رد یرمهم شرقن زرین از  یرارمیب  لرماوع ریاس و
 هررک یروررط هررب .(81 و 11 ،9) دررنراد یراررمیب زا لررصاح
 و الاررب تاررفلت زورررب زا یکاررح فررلتخم تاررعلاطم جیاررتن
 بقاعتم ییاشگدبلاک تاحارج و ینیلاب یاه هناشن دیدشت
  ناگدرنرپ رد   یرسوریو و ییاریرتکاب نامزمه یاه تنوفع

 ،1 ،9 ،3 ) ترسا   ازناورلفنآ سورریو H9N2  هیورس هب التبم
 .(71 و 11
 ی   رتکارب و ازناورلفنآ سورریو ،یلبق یاههتفای هب هجوت اب 

ORT مریالع زوررب و تارفلت هب رجنم ییاهنت هب مادک ره    
 .(9 و 2)  دنورش یرمن   التربم یاره هرجوج  رد ینیلارب دیدش
 مویرتکاررربوتینروا یرتکارررب ارررب یررربرجت ترررنوفع مارررجنا
     یازیرارمیب لرماوع زا یرارع یاره هجوج رد لائکارتونیر
 دناوت یم ازناولفنآ سوریو اب حیقلت بقاعتم (SPF) صاخ
 زئاح یسفنت یبیکرت یاهیرامیب زا یریگشیپ یژتارتسا رد
 رررثا یررسررب قرریقحت نرریا زا فدرره ،اذررل .دررشاب ترریمها
  ررب  لارئکارتونیر مویرتکابوتینروا یرتکاب اب هیوناث تنوفع
 H9N2 ویت تحت یازناولفنآ سوریو ییازیرامیب یور
  یتفارب راشتنا دنور ندرک صخشم و SPF یاه هجوج رد
 و ییاشگدبلاک و ینیلاب یاههناشن .تسه تنوفع عون نیا
 رد ازناوررلفنآ   سوررریو هرریلع رررب نتداررپ  رارریع نیررنچمه
    لرماوع یباریدر و ییارسانش اب نامزمه زین التبم ناگدنرپ
   درنهاوخ یباریزرا ینوفع یاه هجوج یاهتفاب رد ینوفع
 .دش

 راک شور و داوم
 یبرجت یگدولآ یارب هدافتسا دروم یاه هنومن
   ارب ازناورلفنآ H9N2 سو رریو یناریا هیادج هعلاطم نیا رد
 هیورررس و (A/chicken/Iran/m.1/2010) تارررصخشم
 تاصخشم اب لائکارتونیر مویرتکابوتینروا یرتکاب یناریا

ORT-R87-7/1387(JF810491) یرربورکیم کررناب زا  
  هرسسوم  ناگدرنرپ   یارهیرامیب صیخرشت و ق ریقحت شخب
 21  ترورص هب سوریو رایع هک (2) دندش باختنا یزار
 LD50  نازریم و (EID50) نینج هدننک ینوفع زود دصرد
  هبرساحم Reed and Muench(8311) شور  هرب یرتکاب
 .(91) دیدرگ
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 52 ...یرتکاب یبرجت یگدولآ ریثأت هعلاطم

 

 شیامزآ طیارش
     هرب هزور کری نرورهگل هیورس SPF هجوج هعطق تصش
   هرب و میرسقت یا  هرعطق 22  هوررگ هس رد یفداصت تروص
  رد تربثم راشف یاهروتالوزیا لخاد رد هناگادج تروص
 جرک یزار هسسوم یهاگشیامزآ تاناویح شرورپ لحم
 12  نررس رد .دندررش یرادررهگن هدررش لرررتنک طیارررش رد
  یرس 1/2    نازریم ،لوا هوررگ ناگدرنرپ یمامت هب یگزور
 EID50  یواررح ینوررفع کرریئوتنالاویروک عیاررم زا یررس
21  ازناورررررلفنآ سورررررریو H9N2 وررررریت ترررررحت 1×9
(A/chicken/Iran/m.1/2010) و یمشچ هرطق شور هب 
CFU 21    یوارح یرس یرس 1/2  نازریم دعب زور هس 21×1 
-ORT     تارصخشم ارب لارئکارتونیر لائکارتونیر یرتکاب

R87-7/1387(JF810491) حیرقلت یارن لرخاد شور هب    
 H9N2 سوریو اب طقف مود هورگ یاه هجوج و دیدرگ

 هورگ .(2) دندش هدولآ یمشچ هرطق شور هب رر نامه اب
  هرب PBS      افررص و بارختنا لررتنک هوررگ ناونعب زین موس
  اره    هرجوج .درش هدافترسا حیرقلت یارب یمشچ هرطق شور
    یرسررب رورظنم هرب هنازور تروص هب زور 91 تدم یارب
    .درنتفرگ راررق ررظن تحت ریم و گرم و ینیلاب یاههناشن
     هوررگ زا هدرنرپ ود و شیارمزآ یاره  هوررگ زا هدرنرپ هس
 ،8 ،9  یارهزور زا کی ره رد یفداصت تروص هب لرتنک
  بارختنا سوریو اب هیلوا شلاچ زا سپ 91 و 91 ،21 ،21
 ماجنا یریگنوخ هناگادج تروص هب هدنرپ ره زا و دندش
   اررحل زا و هدررش یررشک ناررسآ اررههدررنرپ سپررس و دررش
    روررظنم هررب .دررنتفرگ رارررق یررسررب دروررم ییاررشگدبلاک
  ،دربک ،اه هیر ،یان زا ،PCR نومزآ و سوریو یزاسادج
  کاوررلک و سروررب ،یموکررس یاررههزوررل ،لاررحط ،بررلق
    هرب .ترفرگ مارجنا یرادرب هنومن هدنرپ ره عوفدم یواح

 ،  هریر ،یان زا لیرتسا طیارش رد زین یرتکاب تشک روظنم
     راریع یرسررب رورظنم هرب .دیدرگ هیهت باوس بلق و دبک
 زا دررعب و لرربق یمرررس یاررههررنومن ،سوررریو هرریلع نتداررپ
  راررق یسررب دروم  HIتست زا هدافتسا اب شیامزآ عورش
    هدرش ذرخا یارههنومن هک تسا رکر هب مزال .(2) دنتفرگ
     ارب سپرس و دریدرگ هیالرص یتفاب روتازینژومه هاگتسد اب
   هرب درصرد 21 تبسن هب (PBS)هتافسف یکمن رفاب ندوزفا
      یرارع ترهج .درمآ رد هزینژورمه نویرسناپسوس تروص
       ،یلارمتحا ییاریرتکاب یاره یگدورلآ زا اره هرنومن ندرک
 1  زا سرپ .دندش هفاضا لولحم هب (9) ییاه کیتویب یتنآ
  ماررجنا اررت هدررش لررصاح یرریور عیاررم ،ژویفیرتناررس هررقیقد
 رزرریرف رد (یلوررکلوم یبارریدر) شیاررمزآ یدررعب لررحارم

°C27- (3) دندش یرادهگن. 

 H9N2 سوریو ییاسانش
 زا ندش جراخ زا دعب ،هدش هزینژومه و هیالص یاه هنومن
  قربط  ،هاگرشیامزآ یامد رد نتفرگ رارق و -C°27 رزیرف
 و یزاسادج دنیآرف هک دندش یزاسادج درادناتسا شور
  و نویرسانیتولگامه ی اره  ترست    کرمک هرب نآ صیخرشت
  یررصاصتخا مرررس یررتنآ اررب نویررسانیتولگامه زا تررعنامم
    یلورکلوم یباریدر یاررب .(22 ) ترسا هدش هدوب ازناولفنآ
 ی اره  هرنومن  زا کری ره RNA ،ازناولفنآ سوریو H9 نژ
 Roche)   یرارجت تریک لمعلاروتسد ساسا رب هدش ذخا

Applied Science, Germany) زا  و دریدرگ جارختسا 
 یلاوت و (HU2) سوکعم و (HU1) میقتسم یاهرگزاغآ
 ماجنا تایئزج هک دش هدافتسا 1 لودج قبط یدیتوئلکون
 و نآ     یلرصا طورلخم ندررک هدارمآ ،RT-PCR شنکاو
 PCR     و سوررکعم یرادرررب تررشونور شنررکاو ماررجنا
 .(3) تسا هدش هداد حیضوت

 ازناولفنآ H9N2 سوریو یبایدر رد هدافتسا دروم یاهرگزاغآ هاگیاج و یدیتوئلکون یلاوت :1 لودج
 هدش دیلوت هعطق هزادنا یلاوت نژ دیتوئلکونوگیلا

Forward)HU1( H9 5´-TATGGGGCATACAYCAYCC-3´ 989 
Reverse)HU2c( H9 5´- TCTATGAACCCWGCWATTGCTCC -3  ́989 
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 ORT یرتکاب یبایدر
 یارره شور  ساررسا رررب هدررش یروآ عررمج یارره باوررس
      ترشک رادرنوخ رارگآ ترشک طیرحم یور رب درادناتسا
  یرسانش لکش کمک هب نآ هیلوا ییاسانش هک دندش هداد
   نیرنچمه و کریتورب دیسا هب هیبش یوب نتشاد و اه هنگرپ
   تیررصوصخ ود هارررمه هررب یررفنم مرررگ عوررنتم لاکررشا
      ترسا هدورب تربثم زادیرسکا و یرفنم زالاتاک ییایمیشویب

 ORT، DNA  یرتکارب یلوکلوم ییاسانش روظنم هب .(3)
  درش جارختسا مرفورلک -لنف شور هب اه هنومن زا کی ره
 یتررشگرب و (OR16S-F1) رادوررلج یاررهرگزاغآ زا و
((OR16S-R1 2    لودررج قرربط یدرریتوئلکون یلاوررت و 
      یلرصا طورلخم ندررک هدارمآ هورحن هک دیدرگ هدافتسا

PCR (9) د   رادناترسا شور سارسا ررب نآ ییامد همانرب و 
 .(9) تسا هدوب

 ORT یرتکاب یبایدر رد هدافتسا دروم یاهرگزاغآ هاگیاج و یزاب یاه فیدر :2 لودج

 
 
 
 یرامآ زیلانآ
     مررن ارب یکیژولوررس یارههتفای زا هدمآ تسدب یاههداد
  زیلاررنآ دررصرد 1 راد یررنعم حطررس رد SPSS 13 رازررفا
   سناریراو زیلارنآ زا  ارههداد   هرسیاقم ترهج .دندش یرامآ
  نیریعت تهج .دیدرگ هدافتسا نکناد نومزآ و هفرط کی
   یگترسبمه نورمزآ   زا یرصیخشت یارهشور نیب طابترا

Pearson رازرفا  مررن هتسب اب  SPSS 13 راد  یرنعم حطرس و 
 .دیدرگ هدافتسا 12/2

 جیاتن
 ییاشگدبلاک و ینیلاب یاه هناشن
 ینوفع یاههورگ
 زا لوا  هوررگ یاه هجوج زا (دصرد 12) هعطق جنپ دادعت
   و یرگدرکزک رارچد ،سوریو اب شلاچ زا سپ موس زور
   مرک و یرسفنت فیفخ یاههناشن هک دندش اهرپ یگدیلوژ
 21     هرکیروطب .دریدرگ رهارظ مرارهچ زور رد زین ییاهتشا
  یاره   هنارشن نیرترشیب (هرعطق 21) ینوفع ناگدنرپ دصرد
  زا اره  هنارشن تدرش اما .دنداد ناشن مجنپ زور رد ار ینیلاب
 یقبام دصرد 21 .دش دیدپان مهن زور زا و مک مشش زور
  مجنرپ  یارهزور رد .دندوب ینیلاب یاههناشن دقاف ناگدنرپ

    تارفلت ددرع کری سوریو اب هیلوا شلاچ زا سپ متفه و
  ییاره هنارشن مجنپ زور هدش فلت هجوج .دیدرگ هدهاشم
 یارره هررسیک مروررت ،یاررن دیدررش ینوررخرپ و باررهتلا رریظن
  زررین متررفه زور هدررش فررلت هررجوج و ینوررمونپ و ییاورره
   ییاوره یاره    هرسیک ندرش یرکرچ و یارن میالم ینوخرپ
  (درصرد 22 ) هرعطق راهچ دادعت طقف هکیلاح رد .دنتشاد
 سپ مجنپ و مراهچ یاهزور رد مود هورگ یاه هجوج زا
     و دنترشاد ارهرپ یگدریلوژ و یرگدرکزک افرص ،حیقلت زا
    هدهاررشم مررشش زور رد ینوررمونپ زررین ییاررشگدبلاک رد
  .دیدرگ
 لرتنک هورگ
     هرنوگ أیره هرعلاطم لورط رد لرتنک هورگ یاه هجوج رد
 .تشادن دوجو یتافلت و ییاشگدبلاک،ینیلاب یاههناشن

 
 مجنپ زور هدش فلت هجوج رد ییاوه یاه هسیک ندش ردک و مروت -1 لکش

 لوا ینوفع هورگ رد
 

 هدش دیلوت هعطق هزادنا یلاوت نژ اهرمیارپ
OR16S-F1 16S rRNA 5´- GAG AAT TAA TTTACG GAT TAA G 3- ´ 987 
OR16S-R1 16S rRNA 5´- TTC GCTTGG TCT CCG AAG AT 3- ´ 987 
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  دروام ی ااه مادنا رد یرتکاب و سوریو یبایدر
 یسررب
 رد ORT  یرتکارب و H9N2    سورریو یباریدر رورظنم هب
    زا هرعلاطم درورم هوررگ هس یاههجوج فلتخم یاهمادنا
 .دیدرگ هدافتسا یلوکلوم و یزاسادج ،تشک یاهشور
   زا لربق اره  هرجوج زا هدرش ذخا یاه مادنا رد هکیروط هب
     أیره (هرعلاطم لورط رد) لررتنک هورگ و شیامزآ عورش
  یارهشور رد .دیدرگن ییاسانش یرتکاب و سوریو هنوگ
 رد یزاررب تررفج 987 و 989 یارره هررعطق دررناب ،یلورکلوم
    زا ندورب تربثم دریوم بیترت هب شیامزآ دروم یاههنومن
  ارب  .(9 و 2 ) دوربORT   یرتکارب و H9N2 س ورریو رظن
  هریر تفاب یانثتسا هب ازناولفنآ سوریو ،3 لودج هب هجوت
       زور هدرش فرلت هرجوج هرب قرلعتم بریترت هب کآولک و

 أیرره رد مررشش زور رد مود هورررگ و (لوا هورررگ) مجنررپ
   شیارمزآ یاره    هوررگ زا هدرش ذرخا یاره هرنومن زا مادک
 دروررم   هرنومن  رارهچ رد ORT     یرتکارب ارما .درشن یباریدر
  هرک یرورط هب .دیدرگ ییاسانش لوا ینوفع هورگ یسررب
   هوررگ یاره  هرجوج فرلتحم یاه مادنا رد یرتکاب راشتنا
  هررصالخ روررط هررب .تررسا هدررش هدروآ 9 لودررج رد لوا
  یارن رد سوریو حیقلت زا سپ 8 و 9 یاهزور رد یرتکاب
   دربک رد طرقف سوریو حیقلت زا سپ 8 زور رد و اههیر و
   یرتکارب زرین ینوفع هورگ تافلت رد و دش یبایدر بلق و
    ییارسانش حیرقلت زا سرپ 7 و 1  یارهزور رد یان رد طقف
    زا هدرش ذرخا یاره   هرنومن ریارس رد هرکیلاح رد .دیدرگ
 .(9 لودج) دوبن یبایدر لباق هدش فلت یاههجوج

 

 شیامزآ یاه هورگ رد فلتخم یاهزور یط یسررب دروم یاه تفاب رد ازناولفنآ سوریو PCR و یزاسادج جیاتن :3 لودج
 سپ زور
 حیقلت زا

 هنومن
 یتفاب

 اه هیلک لاحط دبک هیر سومیت یان
 یاه هزول
 یموکس

 سروب
 سویسیرباف

 صیخشت شور کآولک

 /PCR یزاسادج -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/  -/- -/- 1

 / PCR یزاسادج  /- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 9

 / PCR یزاسادج -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 7

 / PCR یزاسادج -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 8

 / PCR یزاسادج -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 21

 / PCR یزاسادج -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 21

 / PCR یزاسادج -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 91

 / PCR یزاسادج -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 91

 لوا هورگ فلت یاه هجوج هب طوبورم 7 و 1 یاهزور       یفنم یاه هنومن - ،تبثم یاه هنومن : 
 

 (ORT اب هیوناث تنوفع) لوا هورگ رد لائکارتونیر مویرتکابوتینروا PCR و تشک جیاتن :4 لودج

 
  

 
 

 لوا هورگ فلت یاه هجوج هب طوبورم 7 و 1 یاهزور         یفنم یاه هنومن - ،تبثم یاه هنومن : 

 سوریو صیخشت یاه شور هسیاقم
   هورررگ یاررهتفاب زا مادررک أیرره رد یزاررسادج شور رد
 رد اررما .درریدرگن یزاررسادج ازناوررلفنآ سوررریو ،ینوررفع
   هدرش فرلت هجوج هیر رد طقف سوریو RT-PCR شور
    رد مود هوررگ کاورلک رد و (لوا هوررگ) مجنپ زور رد
    رره رد هدرمآ ترسد هب جیاتن ریاس .دش یبایدر مشش زور

  دررندوب هباررشم الماررک RT-PCR و یزاررسادج شور ود
-RT    و یزارسادج یاهرشور نیرب یگتسبمه .(3 لودج)

PCR راد ینعم رایسب (12/2P<) ود یناوخ مه دصرد و 
 .دوب 2/71 هعلاطم دروم یصیخشت شور

 

 صیخشت شور 91 91 21 21 8 7 9 1 حیقلت زا سپ زور یتفاب هنومن
 /PCR تشک -/- -/- -/- -/-  /   /   /   /  یان

 / PCR تشک -/- -/- -/- -/-  /  -/-  /  -/- هیر

 / PCR تشک -/- -/- -/- -/-  -/ -/- -/- -/- دبک

 / PCR تشک -/- -/- -/- -/-  -/ -/- -/- -/- بلق
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 یرتکاب صیخشت یاه شور هسیاقم
     برلق و دربک ،هریر ،یارن ی اره ه رنومن دروم 23 تشک رد
 ORT یرتکارررب درورررم 9  زا تارررفلت و ینورررفع هوررررگ
 هررب ارره هرریر و یاررن زا هررک درریدرگ ییاررسانش و ی زارسادج
 PCR شور رد .درررش یزارررسادج هرررنومن 2 و 9 بررریترت
 یرتکاررب مرره بررلق و درربک یارره هررنومن زا اررهنآرب هوالررع
    رد .دوربن ییارسانش لرباق تشک شور رد هک دش یبایدر
 ود رد  اره  هریر   ،درورم رارهچ رد یان PCR شور رد عقاو
    دندرش تربثم درورم کی رد مادکره بلق و دبک و دروم
 9 و ینوررفع هورررگ دروررم 81) یررفنم دراوررم .(9 لودررج)
   شیارمزآ درورم ی اره  هرنومن (هدش فلت یاه هجوج دروم
  لودرج) دنتشاد یناوخمه ًالالماک PCR و تشک جیاتن رد
  شور تربثم ی اره  هرنومن  یمارمت هک تسا رکذب مزال .(9
 .دررنتفرگ رارررق دررییثت دروررم زررین PCR قرریرط زا تررشک
  راد یرنعم رایسب PCR و تشک یاه شور نیب یگتسبمه

(12/2P<) درورم یصیخشت شور ود یناوخمه دصرد و  
 .دوب 9/21 هعلاطم

 اه هورگ رد سوریو هیلع رب نتداپ یسررب
  رد ازناورلفنآH9N2    سورریو هریلع HI نتداپ رایع جیاتن
  هدررش هداد نارشن 1  لودرج رد هررعلاطم   درورم یاره هوررگ
  زا سرپ مود و رفص یاهزور رد تسا رکر هب مزال .تسا
   و ینورفع یارههورگ زا مادکأیه سوریو اب هیلوا شلاچ
       نیرنچمه .درندادن نارشن ینتدارپ ازناورلفنآ هریلع رب لرتنک
  سورریو هیلع رب ینتداپ هعلاطم هرود یط رد لرتنک هورگ
    راریع نیگناریم شیارمزآ ی ارههورگ رد .تشادن ازناولفنآ

HI هرب لررتنک هوررگ ارب هرسیاقم رد دعب هب مراهچ زور زا      
 نتداپ نازیم نیرتشیب .(>12/2P) دوب رتشیب راد ینعم روط
    یازناورلفنآ هرب تبرسن ORT   ارب هریوناث تنوفع هورگ رد
 و 9  یارهزور رد توافت نیا هک دیدرگ هدهاشم یدارفنا
 .(>12/2P) دوب راد ینعم 91

 هعلاطم دروم یاه هورگ رد حیقلت زا سپ فلتخم یاهزور رد ازناولفنآ هیلع HI نتداپ رایع نیگنایم جیاتن :5 لودج

A و B: دشاب یم 12/2 حطس رد راد ینعم فالتخا رگناشن. 
 ORT اب هیوناث تنوفع  :لوا شیامزآ
 یدارفنا یازناولفنآ  :مود شیامزآ

 ثحب
 رد  یرسفنت  یربیکرت  یاره  یرارمیب  رریخا یاه لاس یط رد
  فرلتخم لماوع و تسا هدرک ادیپ عویش ناگدنرپ عرازم
    هرک درنراد شرقن یبیکرت یاه یرامیب داجیا رد از یرامیب
 تاراسخ دنناوت یم هیوناث و هیلوا روط هب اه نآ زا کی ره
      زا .درنیامن دراو یرادرغرم تعنرص هرب یرناوارف یداصتقا
 یررسفنت یارره یراررمیب   رد لرریخد هرریلوا ینوررفع لررماوع
  مرغر ی رلع  .ترسا ناگدنرپ یازناولفنآ سوریو ،ناگدنرپ
  ارب ازناولفنآ یاه سوریو هتسد  زج H9N2 سوریو هکنیا
 و 11 ،21 ،9 ،3)  دورش ی رم  یدرنب هقبط نییاپ ییاز یرامیب

 ی اره  هنارشن  ارب هارمه دصرد 29 ات 22 نیب تافلت اما .(81
   و مرشچ فاررطا ی اره  ترفاب    مرورت لریبق زا دیدرش ینیلاب
    یرسفنت تالکرشم و سفنرت هاگتسد تاحشرت ،اه سونیس
  ررظن هب .(31) تسا هدش شرازگ روشک ریگرد عرازم رد
     ترورص هرب یرسوریو و ییاریرتکاب ی اره تنوفع دسر یم
    سورریو تارفلت و ضراورع دی درشت رد هیوناث ای نامزمه

H9N2 هریوناث لرماوع نیا زا یکی .دنتسه لیخد ازناولفنآ   
   رد هرک ترسا   لارئکارتونیر مویرتکاربوتینروا یرتکاب مهم
  ترسا هدش شرازگ ناگدنرپ یسفنت یبیکرت یاه یرامیب
    ارب هریوناث ترنوفع یور یلماک تاعلاطم لاح نیا اب .(3)

 حیقلت زا سپ زور
         

 اه هورگ

1 
 

2 9 9 8 21 21  91  91  

/a2 2a 1 لوا شیامزآ 33/2±9 b 1/ 33/2±3 b 9/ 88/2±3  b 7/ 71/2±2 b 7/ 22/2±2  b 7/ 33/2±9 b 8/ 33/2±3  c 

a2 2a 22/2±2 مود شیامزآ a 1/ 99/2±2 b 9/ 31/2±1 b 9/ 81/2±9 b 9/ 33/2±8 b 9/ 12/2±9 b 9/ 11/2±2 b 

a2 2a 22/2±2 لرتنک a 22/2±2 a 22/2±2 a 22/2±2 a 22/2±2 a 22/2±2 a 22/2±2 a 
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 ات ازناولفنآ سوریو هب التبم یاه هجوج رد ORT یرتکاب
   دیدرشت رد یرتکارب شقن ات تسا هتفرگن تروص لاح هب
 صخشم ًالاقیقد H9N2 سوریو زا یشان تاحارج و تدح
  یریاز  یرارمیب  ررب ORT    ررثا ررضاح هرعلاطم رد اذل .دوش
 دروررم  SPF یاررههررجوج رد ازناوررلفنآ H9N2 سوررریو
  قریقد  ییارسانش و یبایدر روظنم هب و تفرگ رارق یسررب
 ی اره شور   زا یرسررب درورم یاه مادنا رد ینوفع لماوع
   هدافتررسا یلوررکلوم شور اررب ماوررت یزاررسادج و تررشک
 .(22 و 91 ،1 ،3 ،2) دیدرگ

Pan یرتکاب اب یبرجت تنوفع رد (2122) ناراکمه و 
ORT سوریو اب حیقلت بقاعتم H9N2 رد ازناولفنآ 

 یاههناشن دندرک شرازگ هتفه 3 یتشوگ یاههجوج
 هورگ زا رتمک بتارم هب ییاشگدبلاک تاحارج و ینیلاب
-هب .دوب (ORT یرتکاب و ازناولفنآ سوریو) نامزمه
 زور 9 تدم هب التبم یاههجوج زا یدادعت هکیروط
 دندومن نایب قیقحت نیا رد نینچمه .دنتشاد ینومونپ
 و ازناولفنآ اب هیلوا یگدولآ زا یشان تافلت نازیم
 هب ازناولفنآ هورگ اب هسیاقم رد ORT اب هیوناث یگدولآ
 نازیم هب و شیازفا راد ینعم روط هب (دصرد 21) ییاهنت
 رد رضاح هعلاطم اب اوف جیاتن .(11) دیسر دصرد 23
 هک دراد توافت تافلت نازیم رظن زا ینوفع یاههورگ
  ORTیرتکاب لومعم ریغ تدح هب طوبرم فالتخا نیا
 نینچمه و H9N2 سوریو یاه هیادج ییازیرامیب عون و
 .دشابیم هدنرپ نس و هیوس ،داژن عون ،اه نآ حیقلت شور

Azizpour تنوفع هک دنداد ناشن (9122) ناراکمه و 
 یرتکاب اب ازناولفنآ H9N2 سوریو نامزمه
 داژن SPF یاههجوج رد لائکارتونیر مویرتکابوتینروا
 و ینیلاب یاههناشن دیدشت بجوم اهنت هن هتفه 3 نروهگل
 ازناولفنآ سوریو زا یشان ییاشگدبلاک تاحارج
 دصرد 11 ات تافلت نازیم شیازفا بجوم هکلب ،دوش یم
 .ددرگ یم زین ازناولفنآ سوریو عفد هرود ندش ینالوط و

 ناگدنرپ زا دصرد 21 دندرک شرازگ نینچمه اهنآ
 1 ات 2 یاهزور نیب ازیرامیب لماع ود نیا اب هدش حیقلت
 اتبسن ییاشگدبلاک و ینیلاب یاههناشن حیقلت زا سپ
 زور رد ینیلاب یاههناشن نیرتشیب هک دنتشاد یدیدش
  .(2) دوب حیقلت زا سپ موس
 ناراکمه و Seifi طسوت هدش ماجنا یبرجت هعلاطم
 و ازناولفنآ H9N2 سوریو نامزمه تنوفع رب (2122)
 یاههجوج رد ینوفع تیشنورب سوریو 11/9 ویتورس
 نیا اب هدش ینوفع یاههجوج رثکا هک داد ناشن یتشوگ
 یاههناشن شلاچ زا سپ 8 ات 2 یاهزور نیب سوریو ود
 رد .دنتشاد یدیدش ییاشگدبلاک تاحارج و ینیلاب
 ییاهنتهب تیشنورب و ازناولفنآ یاههورگ رد هکیلاح
 یاههورگ رد تافلت نازیم و دوب میالم ینیلاب یاههناشن
 هورگ رد و دصرد 1 ییاهنت هب تیشنورب و ازناولفنآ
 22 هب ینوفع تیشنورب و ازناولفنآ یاهسوریو نامزمه
 رد (1222) ناراکمه و Thachil .(71) دیسر دصرد
 دنداد ناشن هتفه 8 نروهگل هیوس SPF راذگ مخت ناغرم
 سوریو اب نامزمه روط هب هدش هدولآ یاههجوج رد هک
 و ینیلاب یاههناشن E.coli یرتکاب و ینوفع تیشنورب
- هب E.coli و IVB یاههورگ زا رتشیب بتارم هب تافلت
 دندرک شرازگ نارگشهوژپ نیا نینچمه و دوب ییاهنت
 رد یلکایشیرشا و ینوفع تیشنورب نامزمه هورگ یتقو
 دنتفرگ رارق ORT یرتکاب اب هیوناث یگدولآ ضرعم
 نینچمه و ییاشگدبلاک تاحارج و ینیلاب یاههناشن
 سوریو نامزمه هورگ هب تبسن یرتدیدش تافلت
  .(11) دیدرگ داجیا E.coli یرتکاب و ینوفع تیشنورب

Haghighat-Jahromiشرازگ (8222) ناراکمه و 
  ویت تحت یازناولفنآ سوریو نامزمه تنوفع دندرک

H9N2هیوس) ینوفع تیشنورب سوریو هدنز نسکاو اب 
H120) ییاشگدبلاک و ینیلاب یاههناشن دیدشت ببس 

 سوریو هکیلاح رد .دوش یم ازناولفنآ سوریو زا یشان
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H9N2 (1) تشادن ینانچ نآ یناشن و تافلت ییاهنت هب. 
 یگدیلوژ ،یگدرکزک ریظن یمیالع رضاح هعلاطم رد
 21 ،یریگ نزو شهاک ،یسفنت فیفخ یریگرد ،اهرپ
 یکرچ و مروت ،یان ینوخرپ و باهتلا ،تافلت دصرد
 تنوفع هورگ رد ینومونپ و ییاوه یاههسیک ندش
 رد ازناولفنآ سوریو حیقلت بقاعتم ORT اب هیوناث
 اب هک دیدرگ هدهاشم ییاهنت هب ازناولفنآ هورگ اب هسیاقم
 و (11 و 2) دشابیم وسمه نیشیپ تاعلاطم یاهشرازگ
 ییاشگدبلاک و ینیلاب میالع ندش دیدشت یهدنهد ناشن
  .تسه ORT اب تنوفع رثا رد

Azizpour یبرجت تنوفع رد (9122) ناراکمه و 
 یرتکاب اب ازناولفنآ H9N2 سوریو نامزمه
 SPF یاههجوج رد لائکارتونیر مویرتکابوتینروا
 یاهزور رد اههیر و یان زا سوریو هک دندرک شرازگ
 و 2 یاهزور رد سویسیرباف سروب ،شلاچ زا سپ 9 و 2
 شلاچ زا سپ 2 زور رد سومیت و دبک ،حیقلت زا سپ 9
 .تسه یزاسادج لباق حیقلت زا سپ 8 زور رد اههیلک و
 یاه هزول رد ار سوریو دنتسناوتن نارگشهوژپ نیا یلو
 Kwon  .(22) دننک یبایدر کآولک و لاحط ،یموکس
 سوریو H9N2 ویت تحت حیقلت اب ،(8222) ناراکمه و
 متسیس فیعضت راچد ،SPF یاه هجوج رد ازناولفنآ
 یاه نژ یتنآ هک دنداد ناشن هتفه هس نس اب ینمیا
 سروب ،سومیت ،اه هیر ،یان ،لاحط ،اه هیلک رد یسوریو
 حیقلت زا سپ زور 1 رد یموکس یاه هزول و سویسیرباف
 و Noroozian قیقحت رد .(21) تسا یزاسادج لباق
 باوس طسوتH9N2  سوریو یبایدر ،(7222) ناراکمه
 یمشچ هار زا ینوفع یاههجوج رد هدش ذخا یکاولک
 1 زور هب طوبرم نازیم نیرتشیب هک تفرگ تروص ینیب–
 .(91) دندوب تبثم اه باوس مامت هک دوب حیقلت زا سپ

Bano هیادج حیقلت اب ،(3222) ناراکمه و  
A/chicken/Pakistan/31/01(H9N2) سوریو 

 هجاوم سپس و نایکام هب فلتخم یاه شور اب ازناولفنآ
 سوریو ؛لماش) ینوفع لماوع ریاس اب اهنآ ندرک
 و لائکارتونیار میرتکابوتینروا ،ینوفع تیشنورب
 ،یان یاه تفاب رد ار سوریو نژ یتنآ ،(یلکایشیرشا
 رد .(1) دندرک یبایدر سویسیرباف سروب و هیلک ،اههیر
 رد نتداپ شیازفا اب ازناولفنآ سوریو رضاح هعلاطم
 و هیر  انثتسا هب یسررب دروم یاههنومن زا مادکأیه
 و Van Beek .دشن ییاسانش ینوفع یاههورگ کآولک
 هک دنداد ناشن یبرجت هعلاطم رد (9111) ناراکمه
 ،دبک ،بلق نوخ زا یسفنت یاهمادنا رب هوالع یرتکاب
 لباق زین رب مخت یارجم و اه نادمخت ،زغم ،لصافم
 و Thachil .(2222) تسا ییاسانش و یزاسادج
 هیوس SPF راذگمخت ناغرم رد (1222) ناراکمه
 روط هب هدش هدولآ یاههجوج رد دنداد ناشن نروهگل
 ینوفع تیشنورب ،لائکارتونیر مویرتکابوتینروا اب نامزمه
 رد لائکارتونیر مویرتکابوتینروا یرتکاب ،یلکایشیرشا و
 یاههسیک ،دبک ،یان ،یاهقدح تحت یاهسونیس ،اههیر
 و تسا ییاسانش لباق اه هیلک و رب مخت یارجم ،ییاوه
 یاههسیک زا یرتکاب دندرک شرازگ اهنآ نینچمه
 ات یاهقدح تحت یاهسونیس و هتفه ود ات یان و ییاوه
 تسا یبایدر لباق ORT اب هیوناث یگدولآ زا سپ هتفه 9
(11). Azizpour رد دنتسناوت (9122) ناراکمه و 
 سوریو اب نامزمه روطب هدش هدولآ SPF یاه هجوج

H9N2 لائکارتونیر مویرتکابوتینروا یرتکاب و ازناولفنآ، 
 یبایدر بلق و دبک ،یان ،اههیر رد ار ORT یرتکاب
 رد یرتکاب یرتکاب روضح رضاح هعلاطم رد .(2) دننک
 و دبک رد و حیقلت زا سپ 8 و 9 یاهزور رد اههیر و یان
 رد و سوریو اب هیلوا حیقلت زا سپ 8 زور رد بلق
-هتفای هک دش یبایدر یان رد طقف هدش فلت یاههجوج
 دروم رد نیشیپ تاعلاطم جیاتن اب هدمآ تسد هب یاه
 مه یلخاد یاهمادنا یلخاد یاه مادنا رد یرتکاب ریثکت
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 کیمتسیس یهدنهد ناشن و (22 و 71،2) دراد یناوخ
  .تسا تنوفع ندوب
 یاهشرازگ قباطم هک داد ناشن رضاح هعلاطم جیاتن
 ییاهنت هب H9N2 ویت تحت یازناولفنآ سوریو ،نیشیپ
 یمهم ضراوع SPF یاه هجوج رد هیلوا لماع ناونع هب
 تنوفع هب التبا تروص رد اما .(1 و 2) دنکیمن داجیا
 21 نازیم ات تافلت شیازفا ثعاب ORT یرتکاب اب هیوناث
 تاحارج و ینیلاب یاههناشن دیدشت و دصرد
 لیلد هب .ددرگیمH9N2  سوریو زا یشان ییاشگدبلاک
 ریاس شقن دوشیم داهنشیپ هیوناث یاهتنوفع تیمها
 ،ینوفع تیشنورب ،لساکوین ریظن ازیرامیب لماوع
 و مورانیلاگاراپ سولیفومه ،یلوکایشیرشا ،وروبماگ
 رد ازناولفنآ یرامیب زا لصاح ضراوع رد امسالپوکیام
 دروم یراجت ناگدنرپ فلتخم یاههیوس و اهداژن
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Abstract 
The purpose of this study was to investigate effect of secondary infection with 
Ornithobacterium rhinotracheale (ORT) on pathogenesis of avain influenza virus subtype 
H9N2 in specific pathogen-free (SPF) chickens. Sixty, one-day-old SPF chicks were randomly 
divided into three groups. They were kept in separate positive pressure isolators. On 21st day 
of study, the chicks in group 1 was infected intraocularly with 1×106 EID50 of H9N2 and 
three days later intratracheally with 1× 1010 CFU of ORT, group 2 only inoculated with 
H9N2 AI virus, intraocularly. Control group was inoculated with PBS, intraocularly. The 
samples from various tissues were collected at 6, 8, 10, 12, 14 and 16 days post-inoculation 
(DPI). In first group chickens exhibited ruffled feathers, depression, respiratory signs, 
reduced appetite and 10% mortality. The most remarkable clinical signs appeared on day 5 
PI. While in second group had minor clinical signs. The H9N2 virus was not detected from 
organs of group 1 with increasing antibody except lungs of died bird on days 5 PI. The ORT 
was detected in the trachea and lungs on days 6 and 8 PI. The bacteria was also found in the 
heart and liver on day 8 PI and in trachea of died birds on days 5 and 7 PI. The results 
showed that infected chickens with the H9N2 AI virus under secondary infection by ORT 
cause exacerbate virulence and lesions of H9N2. 
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