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                                                                                                                 چکیده

 

تابلوی مناسبی از وضعیت آلودگی به نیوکاسل در طیور کشور  ،تیتر سرمی بیماری نیوکاسل در پرندگان عرضه شده در بازارهای زنده فروشی پرندگان :زمینۀ مطالعه

 .نمایدارائه می

ها ها و باغ وحشهای مختلف پرندگان در بازارهای فروش پرندگان زنده، باغ پرندگان، پارکبا هدف بررسی شیوع سرمی این بیماری در گونهمطالعه حاضر : هدف

 انجام شد.

با های سرمی . نمونهبعمل آمدگیری خونپرندگان های مختلف انجام گرفت. از هر واحد از گونه 1395ماه سال  مرداد تا آذرمطالعه به صورت مقطعی از : کارروش

( به عنوان عیار مثبت در پرنده و 16/1به باال )عیار  4بود و عیار سرمی  دو logاساس بادی بر. محاسبه تیترآنتیبررسی شدندهماگلوتیناسیون  از ممانعت آزمایش

بازار،  127های مختلف در پرنده از گونه 2292از تعداد  حاضر در مطالعه .شدنده نظر گرفت واحدهایی که دارای حداقل یک نمونه مثبت بودند به عنوان واحد آلوده در

 .ر نمونه سرمی اخذ شداستان کشو 22وحش درپرندگان و باغباغ

در بین درصد( از لحاظ سرمی مثبت بودند.  59/21پرنده نمونه گیری شده، ) 2292پرنده از  495درصد( و تعداد  55 /12واحد ) 127واحد از  70تعداد  :نتایج

 . رصد بودد 89/32و  7/38های مختلف پرندگان باالترین درصد سرم مثبت مربوط به مرغ و بوقلمون به ترتیب با گونه

، میزان آلودگی و چرخش ویروس نیوکاسل در بین طیور بومی کشور باالست و این امر منجر به اندمیک شدن بیماری حاضر براساس نتایج مطالعه: نهایی گیرینتیجه

نیوکاسل، بیماری پرندگان در اپیدمیولوژی ویروس  بازارهای پرندگان وحشی عرضه شده درو  روستایی. با توجه به اهمیت این بیماری و نقش طیور شده استدر کشور 

بایست ضمن رعایت اصول بهداشتی، اقدامات کنترلی مناسب از جمله صنعتی، می و به دنبال آن جلوگیری از گسترش آن به طیور روستاییبرای کنترل آن در طیور 

 اجرا گردد. روستایی در طیور های مقاوم به گرماجمله واکسناز  رایجهای های در گردش و واکسیناسیون مناسب با واکسنپایش مستمر ویروس

 روستاییپرندگان، شیوع سرمی، پایش، طیور بیماری نیوکاسل، بازار :کلیدی کلمات

 .است آزاد منبع ذکر با کامل استفاده یبرا نشر و عیتوز ،یبرداریکپ آزاد؛ یدسترس: یدامپزشک قاتیتحق © تیرایکپ

 آموزش قات،یسازمان تحق ،یراز یواکسن و سرم ساز قاتیموسسه تحق ور،یط کیولوژیب یهاواکسن و فرآورده دیتولو  قیبخش تحق ،معتمد نجمه: مسئول سندهینو
 رانیکرج، ا ،یکشاورز جیو ترو

 motamed62@yahoo.com : یکیپست الکترون

 

 مقدمه

بیماری نیوکاسل یک بیماری ویروسی با واگیری باال، 

گستردگی جهانی و ضررهای اقتصادی سنگین در طیور 

بیماری در شهر نیوکاسل  1926. اولین بار در سال باشدمی

(. ویروس 1) انگلستان و جزیره جاوا اندونزی گزارش شد
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و جنس  پارامیگزوویریدهنیوکاسل از خانواده بیماری 

ای منفی و وزن تک رشته RNAژنوم  با 1 روسیوالویاورتوآو

نیوکاسل بیماری های است. تمام ویروس لوبازیک 2/15 تقریبی

اما از لحاظ ژنتیکی ممکن  باشندمی متعلق به یک سروتیپ

راسته شناخته شده  50(. از 2است با هم متفاوت باشند )

گونه به ویروس نیوکاسل آلوده  241راسته شامل  27پرندگان 

نیوکاسل بیماری ها در گسترش ویروس شود. اما اهمیت آنمی

ترین گونه به این بیماری به طور واضح مشخص نیست. حساس

ها نسبت ها و غازها در مقایسه با جوجهها هستند. اردکجوجه

ند. طیف وسیعی از پرندگان هست تربه بیماری کلینیکی مقاوم

ن مخز روستاییاز جمله ماکیان و به خصوص طیور 

توانند ناقل این و می باشدمی نیوکاسلبیماری های ویروس

ها برای طیور صنعتی باشند. در بسیاری از کشورهای ویروس

در حال توسعه نیوکاسل از مشکالت جدی صنعت طیور 

توسعه،  گردد. از طرفی در کشورهای در حالمحسوب می

، های مختلف از جمله مرغداری طیور روستایی شامل گونهنگه

زیادی داشته و منبع  رواج.. .بوقلمون، اردک و غاز، بلدرچین و

گردد. سطح بیوسکوریتی و مهم درآمد روستاییان محسوب می

 این های روستایی بسیار متغیر بوده و غالباًمدیریت در گله

کنند. مطالعات سرواپیدمیولوژیک واکسنی دریافت نمی طیور

نیوکاسل ولوژنیک بیماری و جداسازی ویروس اندمیک بودن 

در جمعیت طیور روستایی در بسیاری از نقاط دنیا را نشان 

های اپیدمیک به صورت متناوب طغیان و (14،15،23دهد )می

شود. به دلیل شرایط خاص با تلفات باال را سبب می گاهاً

ها و داری، طیور روستایی ممکن است در معرض سویهنگه

ل قرار گیرند. طیور نیوکاسبیماری های مختلف پاتوتیپ

نیوکاسل محسوب بیماری های حاد روستایی مخزن ویروس

ویروس شوند. حتی در اروپا هم که طیور صنعتی عاری از می

بیماری هایی از طغیان یگاه باشندمینیوکاسل بیماری  حاد

(. از جمله 7) شودنیوکاسل حاد در طیور روستایی گزارش می

های عرضه طیور بومی بازارهای فروش پرندگان زنده محل

(LBMs) های تنفسی مانند که به عنوان مخزن پاتوژن هستند

 اندهای آنفلوانزای پرندگان و نیوکاسل شناخته شدهویروس

های (. مطالعات نشان داده که پرندگان آبزی که از گونه21)

توانند به ندگان هستند میمورد خرید و فروش در بازارهای پر

های لنتوژن و مخزن در تحول عنوان حامل ویروس

(Evolutionویروس نقش ایفا کنند. ب )عالوه برخی از ه

نیوکاسل پتانسیل تبدیل بیماری های لنتوژنیک ویروس سویه

(. بروز 10) شدن به فرم حاد بیماری در اثر انتقال را دارند

های گذشته در طیور صنعتی در طی سال های نیوکاسلاپیدمی

نیوکاسل بیماری و بومی کشور، وجود آلودگی و گردش ویروس 

که . با توجه به این(19) دهددر پرندگان روستایی را نشان می

فروشی پرندگان وجود  در بیشتر شهرهای کشور بازارهای زنده

 ها عرضههای مختلف در آندارد و پرندگان از مناطق و گونه

گیرند، هر گونه تماس نزدیک با یکدیگر قرار میو در  شودمی

طیور در نتیجه ها منتقل و تواند بین آنآلودگی احتمالی می

سبب بقا، گردش و تغییر ویروس  وروستاهای اطراف را آلوده 

با هدف  حاضر نیوکاسل در کشور و منطقه شود. مطالعهبیماری 

ود در های مختلف طیور موجبررسی میزان آلودگی سرمی گونه

طیور با در نظر گرفتن نقش احتمالی  بازارهای پرندگان

های و نیز پرندگان مهاجر در اپیدمیولوژی ویروس روستایی

 . گرفتنیوکاسل صورت بیماری 

 کارمواد و روش

( و از Cross-sectionalمطالعه به صورت مقطعی )

بازارهای فروش  در تمام 1395ماه سال  تا آخر آذر  مرداد

هایی که در وحشها و باغپرندگان، پارکپرندگان زنده، باغ

انجام گرفت. در تمام واحدها ند زمان انجام مطالعه فعال بود

گیری های مختلف خونپرنده از گونه 40حداقل از سعی شد تا 

با ذکر این نکته که در تمام واحدها با توجه به . عمل آیدبه

و نیز تعداد پرندگان این مهم میسر نبود.  گیریشرایط نمونه

پرندگان وحش و باغهای مختلف پرندگان که در باغگونه

 ،کبوتر ،ای، قرقاولگینهگیری شدند شامل بلدرچین، مرغنمونه

برداری تعداد پرنده مورد نیاز برای نمونهشدند. اردک و غاز می

ض ای انتخاب گردید که با فرجهت تشخیص سرمی به گونه

 95درصد و با  30ای مساوی و بیش از شیوع سرمی درون گله

درصد اطمینان بتوان حداقل یک پرنده مثبت را شناسایی 

  .نمود

)تست ممانعت از  HI-NDاخذ نمونه خون و آزمون 

پس از مراجعه به هر واحد بر اساس حجم  :هماگلوتیناسیون(

لیتری از میلی 5/2نمونه محاسبه شده از هر پرنده با سرنگ 

لیتر خون اخذ شد و بعد از انتقال میلی 1ورید بالی به اندازه 

 5/1ها جدا و در میکرو تیوب ها به آزمایشگاه سرم آننمونه

ت لیتری قرار گرفت و بعد از کدگذاری و ثبت اطالعامیلی

برداری و مشخصات گونه پرنده، تا زمان مربوط به محل نمونه



 

 

 1395سال  ران،یدر ا وکاسلین یماریب یسرم وعیش \و همکاران نجمه معتمد

 
352 

 -20)ممانعت از هماگلوتیناسیون( در فریزر  HIانجام آزمایش 

داری شدند. در مورد ماکیان کلیه گراد نگهدرجه سانتی

برای شناسایی آلودگی احتمالی  HIهای سرمی با تست نمونه

های پرندگان نهبه نیوکاسل آزمایش شدند. در مورد سایر گو

ابتدا  HIهای غیراختصاصی در تست جهت حذف واکنش

 RBCهای سرمی با استفاده از درمان الزم بر روی نمونه

 025/0)افزودن  OIEمطابق دستورالعمل  SPFهای جوجه

لیتر سرم و قراردادن به هر میلی SPFجوجه  RBCلیتر میلی

دور   8000ادقیقه و سانتریفیوژ ب 30در دمای اتاق به مدت 

مانند  HIهای دقیقه( انجام گرفت و سپس آزمون 2-5در 

 B 1ژن های سرمی با استفاده از آنتی. نمونهشدماکیان انجام 

هماگلوتیناسیون  از مورد آزمایش ممانعت 4HAمعادل 

بررسی  (ND)  ویروس ضد بادیآنتی تیتر نظر از تا گرفتندقرار

بود. عیار سرمی  log 2بادی بر اساس آنتی شوند. محاسبه تیتر

. شد ( به عنوان عیار مثبت در نظر گرفته16/1به باال )عیار  4

به باال بودند مثبت و واحدی  4پرندگانی که دارای عیار سرمی 

 که دارای حداقل یک نمونه مثبت بود به عنوان واحد آلوده در

  .شد نظر گرفته

اطالعات مربوط به واحدها و نتایج  :هال دادهتحلی

آزمایشگاهی وارد اکسل شد و جهت تحلیل نهایی از نرم افزار 

SPSS  های استفاده گردید. برای توصیف داده 22نسخه

درصد  95نسبی و فاصله اطمینان کیفی، فراوانی و فراوانی

 .ها بیان گردیدآن

 

 .1395-نیوکاسل بر حسب تعداد واحد و نوع پرنده، از بازارها و.... به تفکیک پرنده و استان بیماری های سرمی برای بررسی حضور پادتن علیه ویروس تعداد نمونه .1جدول

 نام استان ردیف

 تعداد نمونه

تعداد 

 واحد
 مجموع نامشخص سایر شترمرغ کبوتر بلدرچین بوقلمون مرغ غاز اردک

 41  8  3 0 5 8 7 10 4 قزوین 1

 39      12  7 20 1 سمنان 2

 40         40 1 سیستان 3

 41         41 1 همدان 4

 244         244 7 گلستان 5

 161  11  9   57 28 56 5 هرمزگان 6

 22     6  5  11 3 فارس 7

 120         120 3 لرستان 8

 120        80 40 3 خوزستان 9

 39      2 23 1 11 2 بوشهر 10

 44         43 1 مرکزی 11

 55  5  14  1 35 4  5 البرز 12

 22         21 1 کرمان 13

 43  5    2 16 4 16 12 تهران 14

 71  5   2 6 32 9 15 13 مازندران 15

 36  12     16 0 8 4 اصفهان 16

 31  5     17  6 1 کرمانشاه 17

 76 41         9 آذر.غربی 18

 120         120 4 قم 19

 225  3    37 163 7 15 11 آذربایجان شرقی 20

 206  11     147 3 45 9 خراسان رضوی 21

 484  4    11 194 6 269 27 گیالن 22

 2292 41 69 0 26 8 76 713 156 1151 127 مجموع 
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 .1395-نیوکاسل بر حسب تعداد واحد و نوع پرنده، از بازارها و.... به تفکیک پرنده و استان بیماری های سرمی مثبت علیه ویروس تعداد نمونه .2جدول 

 

 

 نتایج 

های مختلف پرنده از گونه 2292از تعداد  حاضر در مطالعه

 کشور نمونهاستان  22 وحش درپرندگان و باغبازار، باغ 127در 

 55 /12واحد ) 127واحد از  70(. تعداد 1 جدول) سرمی اخذ شد

از ( درصد 04/46-94/66درصد برابر  95درصد و فاصله اطمینان 

پرنده  2292پرنده از  495مثبت بودند. تعداد لحاظ سرمی 

 درصد برابر 95و فاصله اطمینان درصد  59/21گیری شده )نمونه

نتایج سرمی به تفکیک  ( سرم مثبت بودند.درصد 19 /93 - 34/23

 شده نشان داده 2جدول تعداد و نوع پرنده سرم مثبت در  ،استان

ترین تعداد واحد سرم مثبت مربوط به استان گیالن با بیش است.

رضوی شرقی، خراسانهای آذربایجانواحد و پس از آن استان 9

واحد سرم مثبت بودند )فراوانی و فراوانی نسبی واحدهای  8دارای 

است(. نسبت واحدهای آلوده در  آمده 3 جدولسرم مثبت در 

البرز و لرستان از نظر  ،رضویشرقی، خراسانهای آذربایجاناستان

آماری کمتر از نسبت واحدهای آلوده در استان گیالن بود 

(05/0>Pاما این نسبت در سایر استان ) ها با استان گیالن و با

(. 3 جدول( )P>05/0داری نداشت )یکدیگر اختالف آماری معنی

های گیالن، ترین تعداد پرنده سرم مثبت نیز مربوط به استانبیش

، 99غربی به ترتیب با رضوی و آذربایجانشرقی، خراسانآذربایجان

های پرنده بین گونه (.3 جدولپرنده سرم مثبت بود ) 41و 61، 72

نیز باالترین درصد سرم مثبت مربوط به مرغ و بوقلمون به ترتیب 

ترین درصد سرم مثبت نیز مربوط به درصد و کم 89/32و  7/38با 

. درصد بود3/17و  36/15 ،2/7کبوتر و غاز به ترتیب با  ،اردک

های همدان و در استان HIباالترین میانگین تیتر سرمی در تست 

بود. نتایج به تفکیک استان  88/4و  07/4به ترتیب برابر با  ،قزوین

است.  آمده 3 جدولدر 

 نام استان ردیف

 تعداد نمونه

تعداد 

 واحد
 مجموع نامشخص سایر شترمرغ کبوتر بلدرچین بوقلمون مرغ غاز اردک

 26  4  2  3 5 6 6 3 قزوین 1

 13      9   4 1 سمنان 2

 1         1 1 سیستان 3

 26       26   1 همدان 4

 1         1 1 گلستان 5

 10  1     4 2  3 هرمزگان 6

 4       2  2 2 فارس 7

 19         19 3 لرستان 8

 2        2  1 خوزستان 9

 12       12   1 بوشهر 10

 4         4 1 مرکزی 11

 29  2  2 3  20 2  4 البرز 12

 6         6 1 کرمان 13

 25  4    2 12 2 5 7 تهران 14

 20      3 6 5 6 5 مازندران 15

 9  6     3   2 أصفهان 16

 8       8   1 کرمانشاه 17

 41 41         4 آذر.غربی 18

 11 11         3 قم 19

20 
آذربایجان 

 شرقی
8 1 6 59 6      72 

 61  7     39 2 13 8 خراسان رضوی 21

 99  2    2 80  15 9 گیالن 22

 499 52 26  4 3 25 276 27 83 70 مجموع 
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 .1395-، از بازارها و.... به تفکیک استان  و پرنده نیوکاسل بر حسب تعداد واحد بیماری درصد شیوع سرمی علیه ویروس .3جدول 

 استان

تعداد واحد 

نمونه برداری 

 شده

واحد  درصد

 سرم مثبت

واحد تعداد 

 مثبت
P-Value 

تعداد پرنده نمونه 

 برداری شده

تعداد پرنده سرم 

 مثبت

درصد پرنده سرم 

 مثبت

میانگین تیتر 

 سرمی

 24/1 45/20 99 484 - 9 33/33 27 گیالن

 74/1 99/28 20 69 724/0 5 46/38 13 مازندران

 74/3 49/53 23 43 92/0 7 33/58 12 تهران

 10/2 00/32 72 225 029/0 8 73/72 11 آذربایجان شرقی

 12/3 95/53 41 76 437/0 4 44/44 9 آذربایجان غربی

 25/2 61/29 61 206 002/0 8 89/88 9 خراسان رضوی

 02/0 41/0 1 244 65/0 1 29/14 7 گلستان

 71/0 35/4 7 161 307/0 3 00/60 5 هرمزگان

 98/2 88/46 30 64 047/0 4 00/80 5 البرز

 07/4 41/63 26 41 106/0 3 00/75 4 قزوین

 69/2 00/25 9 36 575/0 2 00/50 4 اصفهان

 83/0 17/9 11 120 106/0 3 00/75 4 قم

 00/2 18/18 4 22 239/0 2 67/66 3 فارس

 43/1 83/15 19 120 047/0 3 00/100 3 لرستان

 33/0 67/1 2 120 1 1 33/33 3 خوزستان

 45/1 00/20 12 60 521/0 1 00/50 2 بوشهر

 97/1 33/33 13 39 239/0 1 00/100 1 سمنان

 45/0 50/2 1 40 239/0 1 00/100 1 سیستان

 88/4 41/63 26 41 239/0 1 00/100 1 همدان

 65/0 30/9 4 43 239/0 1 00/100 1 مرکزی

 71/1 57/28 7 21 239/0 1 00/100 1 کرمان

 41/3 06/47 8 17 239/0 1 00/100 1 کرمانشاه

 52/1 60/21 495 2292 - 70 12/55 127 مجموع

 بحث

نیوکاسل در طیور بیماری که مصرف واکسن با توجه به این

سابقه مصرف واکسن در طیور روستایی بسیار کم است و از طرفی 

و باالتر در  4 تیترهای حاضر عرضه شده قابل بررسی نیست در مطالعه

های مثبت تلقی تست ممانعت از هماگلوتیناسیون به عنوان نمونه

سرمی در تست ممانعت از شدند. بدین معنی که اگر عیار پادتن نمونه

ده مورد مطالعه یا پرن ؛شددو log  یا باالتر بر پایه 4هماگلوتیناسیون 

تیتر منجر به تغییر که  آلوده بوده یا در معرض آلودگی قرار گرفته

سویه ویروس و حدت آن با روش با این حال که . استشده سرمی 

باشد اما نتایج مثبت سرولوژی سرولوژی قابل شناسایی نمی

قرار  عامل بیماری دهنده این است که پرنده در معرض ویروسنشان

واحد  127 دست آمده از مجموعهست. با توجه به نتایج با گرفته

واحد یعنی  70استان کشور آلودگی در  22گیری شده در سطح نمونه

درصد شناسایی شد که خود بیانگر شیوع باالی نیوکاسل در  55 باالی

طیور روستایی  پرندگان و متعاقب آن درسطح بازارهای پرندگان، باغ

های مختلف پرندگان ها از گونهنمونهکه ه اینبا توجه بباشد. کشور می

درصد  50باالی این سطح آلودگی  ،بود موجود در بازارها گرفته شده

بیماری از بازارها به طیور روستایی و  انتشارگر وجود خطر خود بیان

ترین واحدهای سرم مثبت در باشد. بیشصنعتی آن مناطق میحتی 

تراکم باالی طیور روستایی و بازار  استان گیالن بود که با توجه به

چنین قرار گرفتن در مسیر مهاجرت پرندگان زنده در آن استان و هم

نیوکاسل،  بیماری پرندگان مهاجر یعنی دو عامل مهم در انتشار ویروس

های همدان و ها در استانقابل انتظار بود. باالترین میانگین تیتر پرنده

در  ترین شیوعبود. بیش درصد 88/4و  07/4قزوین به ترتیب برابر با 

درصد  89/32و  7/38به ترتیب با  های مختلف پرندگانبین گونه
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ترین درصد سرم مثبت نیز مربوط به مربوط به مرغ و بوقلمون و کم

. علت درصد بود 3/17و  36/15، 2/7کبوتر و غاز به ترتیب با  ،اردک

های گونهبازارها و  تنوع در شیوع و تیتر سرمی بیماری نیوکاسل بین

تفاوت در مرحله عفونت در زمان  دلیلتواند به ها میمختلف پرنده

های جمعیت و یا تفاوت در سطح پاسخ پادتنی بین گونه ازگیری نمونه

 به عبارتی (.3نیوکاسل باشد )بیماری مختلف پرندگان به ویروس 

فاز بینابینی  تواند بیانگر وجود فاز اولیه یامی  HIشیوع پایین در تست

از دمی باشد. باالی آن نشانه مراحل پس از اپی یک اپیدمی و شیوع

پرندگان  بازارهای زنده فروشی آنجا که پرندگانی که در محل فروش

های مختلف آلوده هستند، لذا به بیماری شوند غالباًداری مینگه

 ترین راه ورود ویروس بیماری نیوکاسل به روستاها ورود جوجهمهم

. در مطالعات متعدد نقش بازارهای زنده مبتال از این بازارها است

و  انتشارد در نرسها به فروش میهایی که در آنفروشی پرندهزنده

(. انتقال 4،14،26است ) نیوکاسل بیان شدهبیماری ویروس  انتقال

ها به طیور وحشی و از آنپرندگان هنیوکاسل ببیماری های ویروس

دهد. پرندگان آبزی وحشی مخزن رخ می نیز اهلی و برعکس

 Cormorantsهای نیوکاسل لنتوژن بوده و به جز خانواده ویروس

خوار( و کبوترسانان اکثر پرندگان وحشی مخزن )مرغان ماهی

(. مطالعه بر روی 6) باشندنمینیوکاسل بیماری های حاد سویه

پرندگان نوروزی و وحشی، مرغهایهای نیوکاسل در اردکویروس

های نیوکاسل را نشان داد اما در ویروس ژنومی ساحلی تنوع و تغییر

 وجود نداشتحاد هایمربوط به ویروس Fدر هیچ کدام توالی پروتئین 

های جدا ویروس 2016و همکاران در سال  Ayala(. در مطالعه 16)

ترین فراوانی از خانواده وحشی با بیشگونه پرنده 17شده از 

 أهمه منش 2014تا  1997های ن و غازسانان طی سالکبوترسانا

یا السوتا بودند. هر چند تاکنون هیچ مدرک B 1 واکسن داشتند و اکثراً

های در گردش در های واکسن با سویهمشخصی از بازآرایی سویه

آید موتاسیون ویروس نظر میاست، به دست نیامدههوحشی بپرندگان

ها پس از چرخش مداوم در جوجه حدت از کالس دو ژنوتیپ یککم

 است در استرالیا شده 1998نیوکاسل در سال بیماری سبب طغیان 

(8 .)Boakye  400در کشور غنا بیش از  2016و همکاران در سال 

درصد  2/24های محلی و درصد نمونه مرغ 8/81نمونه سرمی 

 . شیوع سرمی(4) ای را از لحاظ سرمی مثبت گزارش نمودندگینهمرغ

درصد در  2/10، 1999نیوکاسل در سوئیس سال علیه بیماری پادتن 

وجود سانان ترین تیتر در گنجشکهای وحشی گزارش و بیشپرنده

تلفات ناشی از ویروس نیوکاسل در پرندگان وحشی و  .(20داشت )

از کشور  1975( اولین بار در سال Cormorantsخوار )مرغان ماهی

ها در معرض ا بیانگر این است که این پرندههکانادا گزارش شد. یافته

ها کشنده نیست گیرند ولی عفونت در آنها قرار میآویوالویروساورتو

و احتمال دارد در حفظ و تکثیر ویروس در طبیعت نقش ایفا کنند 

تا  2009های سرمی در کانادا و آمریکا بین سال ارزیابی(. در یک 6)

-double)گان بالغ مهاجر شیوع سرمی نیوکاسل در پرند 2011

crested cormorants)  درصد بود. در  2/85در طول سال باالی

های در تماس های ولوژنیک به جوجهمطالعات تجربی نیز انتقال سویه

 2016در سال  و همکاران Lawal است. ها نشان داده شدهبا اردک

شور ای سرولوژیک از طیور موجود در بازارهای پرندگان کدر مطالعه

 گزارشدرصد  HI 7/53نیجریه شیوع سرمی نیوکاسل را در تست 

و بیان داشتند که این طیور نقش مهمی در اپیدمیولوژی و  کردند

های حساس از جمله انتقال ویروس بیماری نیوکاسل به پرنده

داری های صنعتی و یا طیوری که در روستاهای مجاور نگهجوجه

ترین شیوع سرمی را در جوجه در بیش هاآنکنند. شوند ایفا میمی

و همکاران  Musa. (9) کردند ای و کبوتر مشاهدهمقایسه با مرغ گینه

روستایی و بازارهای شیوع سرمی نیوکاسل در طیور  2009در سال 

و   Nawatha.(11) درصد گزارش کردند 9/51پرندگان را 

Majiyagbe  هایویروس نیوکاسل ولوژن را از اردک 1981در سال 

شدند جدا داری میها نگهمحلی به ظاهر سالم که در مجاورت جوجه

بیان  هاآنو این پرندگان را منبع عفونت برای ماکیان گزارش کردند. 

ها ممکن است با وجود داشتن ظاهری سالم ناقل داشتند که اردک

اهلی حساس انتقال  را به طیورهای حاد نیوکاسل بوده و آنویروس

ه شیوع سرمی ویروس نیوکاسل آمار متفاوتی در طیور دهند. در زمین

است که نتایج همه  روستایی از مناطق مختلف کشور گزارش شده

روستایی و  ها بر شیوع باال، اندمیک بودن این بیماری در طیورآن

جا که شواهد مثبت چرخش مداوم آن درکشور داللت دارد. از آن

باشند نشانه  دریافت نکردههایی که از قبل واکسن سرمی در پرنده

گرفتن است به بیانی بیماری قبلی یا در معرض ویروس وحشی قرار

تابلوی چرخش و حضور این ویروس در مناطق این شواهد سرمی 

غرب کشور، شیوع روستایی جنوب (. در طیور3است ) گیری شدهنمونه

 Rezaeianzadeh .(5درصد بیان شد ) 77نیوکاسل بیماری سرمی 

 در یک بررسی سرمی که روی طیور 2011همکاران در سال و 

روستایی استان فارس انجام دادند، چرخش و حضور ویروس نیوکاسل 

را تهدیدی برای طیور صنعتی  و آن کردند را در این منطقه گزارش

عنوان داشتند. در مطالعه روی طیور روستایی واکسینه نشده استان 

 های سوآب جدا نشد )احتماالًمونهفارس هیچ ویروس نیوکاسلی از ن

اند( اما در ارزیابی در معرض ویروس قرار گرفته و بهبود یافته قبالً 

درصد  9/61 را روستا مثبت و شیوع سرمی آن 13روستا  21سرمی از 

 ارزیابیدر  2014و همکاران در سال  Saadat(. 17گزارش کردند )
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درصدی پادتن علیه  40سرمی خود روی ماکیان محلی بوشهر حضور

 هاآنکردند.  ها را گزارشنیوکاسل در سرم این پرندهبیماری ویروس 

همچنین این ویروس را بومی منطقه و با شیوع باال در ماکیان روستایی 

ها را در زمان انجام مانیتورینگ گیری از این گونهعنوان و اهمیت نمونه

همکاران در سال و  Talazadeh(. 18) کردندنیوکاسل بیانبیماری 

در  HIتیتر باالی سرمی علیه ویروس نیوکاسل در تست  2013

را نشانه ناقل  پرندگان وحشی آبزی منطقه خوزستان را گزارش و آن

. بیماری نیوکاسل در طیور (24) بودن این پرندگان ذکر کردند

روستایی کشورهای همسایه و برخی کشورهای آفریقایی نیز بومی 

 های متعدد بیماری از این کشورها منتشر شدهشاست و گزار شده

علیه  های روستایی از لحاظ سرمیدرصد گله 90است. در کشور عمان 

 Terefe .درصد بود 42نیوکاسل مثبت بودند. این مقادیر در سطح گله 

بومی اتیوپی  شیوع سرمی نیوکاسل در طیور 2015و همکاران در سال 

های سوآبی که درصد نمونه 4/38و در  کردند درصد گزارش 3/11را 

 شد بود نیوکاسل ولوژن تشخیص داده جدا شده APMV1ویروس 

 جا که پرورش طیور بومی در کشور ما گستردگی زیادی. از آن(25)

ناسیون یا واکسیناسیون ناکافی نگرانی و یدارد، به دلیل عدم واکس

 بیماری نیوکاسل های حاداحتمال آلودگی این جمعیت با ویروس

)به گرما  به های مقاومتر است. در این راستا معرفی و تولید واکسنبیش

سرد واکسن  داری واکسن و عدم امکان رعایت زنجیرهدلیل شرایط نگه

ای از اهمیت و جایگاه ویژهالعبور( روستایی و صعب در مناطق

که نوعی  I-2 واکسن است. در طیور روستایی برخوردار خصوصبه

روستایی بسیاری از  گرما است، در طیور به واکسن نیوکاسل مقاوم

(. 12است ) کشورهای آسیایی و آفریقایی با موفقیت استفاده شده

دگان وحشی مخزن در تماس مداوم و روستایی به راحتی با پرن طیور

توانند انواع ویروس نیوکاسل را از مخازن دریافت و می باشندمینزدیک 

نیوکاسل در بیماری های حاد ها منتقل کنند. از طرفی ویروسیا به آن

تواند به مزارع صنعتی طیور گسترش طیور روستایی تکثیر کرده و می

هایی که پرندگان وحشی و روستایی با هم ترین مکانیابد. یکی از مهم

در تماس قرار گرفته و احتمال انتقال انواع عوامل بیماریزا از جمله 

گان های نیوکاسل حاد وجود دارد بازارهای زنده فروشی پرندویروس

های مراقبت در طیور روستایی و است. این امر اهمیت اجرای برنامه

شود. با در نظر گرفتن وسعت مواجهه بازارهای پرندگان را متذکر می

طیور بومی با پرندگان وحشی و وجود عوامل محیطی خاص، 

های در گردش تواند در زمینه ویروسسرویالنس در این پرندگان می

دهد. با توجه به اهمیت ارائه اطالعات خوبی را ها و بیماریزایی آن

در کشور و نقش این طیور به عنوان مخزن این  روستایی پرورش طیور

بر اساس نتایج این مطالعه،  ،ی پرندگانبیماری، عرضه طیور در بازارها

روستایی همچنان مانند میزان آلودگی و چرخش ویروس در بین طیور 

فی به دلیل امکان تماس آزادانه با باالست. از طر مطالعات قبلی

های جدید از بازارهای زنده فروشی های وحشی و یا ورود پرندهپرنده

های جدید در معرض مداوم ویروسطیور روستایی پرندگان به گله، 

. با توجه به خسارات اقتصادی ناشی از این باشندمینیوکاسل بیماری 

ین بیماری در طیور بیماری بر معیشت روستاییان، برای کنترل ا

ها روستایی و به دنبال آن جلوگیری از گسترش و انتقال این ویروس

بایست ضمن رعایت اصول بهداشتی، اقدامات به طیورصنعتی، می

های در گردش در طیور کنترلی مناسب از جمله پایش مستمر ویروس

 های رایج، اجرا گردد. و واکسیناسیون مناسب با واکسن روستایی

 زاریسپاسگ

هزینه مطالعه حاضر از بودجه پروژه تحقیقاتی مصوب به 

حقیقات واکسن و تدر موسسه  2 -18-18-074-960791شماره 

دانند سرم سازی رازی تأمین شده است. نویسندگان مقاله الزم می

های ویروسی طیور از کارشناسان بخش تحقیق و تشخیص بیماری

ه در اجرای این موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی ک

 مطالعه کمک نمودند تشکر و قدردانی نمایند.
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Abstract 
BACKGROUND: Serological survey of NDV infection from LBMs would give a good picture of Newcastle disease 

ecology in a country. 

OBJECTIVES: This cross-sectional study was carried out to evaluate the seroprevalence of Newcastle disease in live 

bird markets, bird parks, and zoos in Iran. 

METHODS: From July to December 2016, blood samples were collected from different bird species in each unit. The 

serum samples were evaluated via Hemagglutination inhibition test. The seropositive sample was considered a serum 

with antibody titer 4 or more (1.16) in HI, and units with at least one seropositive bird were considered as the 

contaminated unit. In this study, the serum samples were taken from various bird species (N=2292) selected from 127 

bird markets, bird parks, and zoos distributed in 22 Iranian provinces. 

RESULTS: Among the 127 sampled units, 70 (55.12 %) were found to be seropositive. In addition, among the 2292 

sampled birds, the number of seropositive birds were found to be 495. Among different bird species, the highest sero-

positive prevalence belonged to chickens and turkeys with 38.7 % and 32.89 %, respectively. 

CONCLUSIONS: The results of this study suggested a high prevalence of Newcastle disease in the live bird markets, 

bird parks, and consequently, across our country. Given the importance of this infectious disease, it is essential to apply 

appropriate controlling measures, including continuous surveillances of circulating viruses and vaccination programs 

with conventional vaccines, such as heat-resistant vaccines. On account of the important role of rural poultry and wild 

birds in Newcastle disease distribution, controlling the disease in rural poultry and continuous surveillance in both can 

prevent the spread of NDV, particularly to the commercial poultry. 
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