
202

 

 bb

چکيد ه 

قرار  قارچی  و  مایکوپالسامیی  باکرتیایی،  ویروسی،  مختلف  عفونی  عوامل  معرض  در  پرورش  زمان  مدت  طول  در  طیور  صنعتی  گله های 
می گیرند. واکسیناسیون و درگیری های فیلدی از مصادیق این مورد می باشد. برای بررسی پاسخ واکسن و تشخیص آزمایشگاهی از جداسازی، 
ابزارهای رسمی و تشخیص مولکولی استفاده می کنند. در این میان تفسیر پاسخ رسمی یکی از چالش های تشخیصی در بین آزمایشگاه و 
نتایج واکسن های نیوکاسل در  آنفلوانزای پرندگان بر روی  از ویروس  تاثیر آلودگی ناشی  این مطالعه بررسی  کلینیسین ها می باشد. هدف 
گله های طیور بود.  برای این کار  اثر عفونت بیامری تنفسی آنفلوانزا )H9N2( بر روی پاسخ رسمی برعلیه واکسن زنده  نیوکاسل تحت بررسی 
و نتایج حاصل از آزمون مامنعت از هامگلوتیناسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد حضور ویروس آنفلوانزای پرندگان سبب 
افزایش پاسخ رسمی به واکسن نیوکاسل گردیده است و پراکندگی تیرت را افزایش داد بطوری که در بررسی تیرتها ، برخی از تیرتها در ظاهر 
نشان دهنده بیامری بود. می توان این گونه تحلیل منود که ویروس آنفلوانزا احتامال سبب ایجاد التهاب نای گردیده تا نفوذ ویروس واکسن در 
نای افزایش یابد و پاسخ ایمنی قوی تری ایجاد کند. در واقع این مطالعه اثر هم افزایی ویروس آنفلوانزای H9N2 و ویروس واکسن السوتا را 
نشان می دهد. در گله های طیور و بویژه گوشتی با توجه به تعدد واکسن های استفاده شده و حجم باالی چالش برای بررسی رسمی پیشنهاد 

می شود از پروفایل کامل رسمی برای تیرت همه عوامل تنفسی رایج صورت پذیرد.
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مقدمه
عوامل  معرض  در  پرورش  زمان  مدت  طول  در  طیور  صنعتی  گله های 
بیامری زا مختلف با حدت های متفاوت قرار می گیرند. این عوامل شامل 
عوامل متعددی منجمله عوامل ویروسی می باشد )2( . برای عوامل مهم 
عفونی واکسن های زنده و یا کشته متفاوت در سنین مختلف بر حسب 
حضور، شیوع و شدت استفاده می شود که ساختار برنامه واکسیناسیون 
را تشکیل می دهند)10(. عوامل بیامری زا، واکسن های زنده و کشته منجر 
از  ناشی  ایمنی هومورال  پرنده می شوند.  بدن  در  ایمنی  پاسخ  القاء  به 
این پاسخ به سادگی توسط روش های رسولوژی قابل ردیابی می باشد. در 
 ،)HI( این میان می توان از آزمون های نظیر مامنعت از هامگلوتیناسیون

و  االیزا )ELISA( استفاده کرد. از رسولوژی در پایش گله جهت اطمینان 
اندازه گیری  واکسیناسیون،  عملکرد  ارزیابی  پاتوژن ها،  از  بودن  عاری  از 
مقادیر آنتی بادی مادری و تخمین زمان واکسیناسیون، ارزیابی محافظت 
استفاده  مزرعه  سویه  با  چالش  تشخیص  همچنین  و  بیامری  برابر  در 

می شود.
علی رغم سادگی، ارزانی و در دسرتس بودن آزمون های رسولوژی تفسیر 
نتایج آن نیازمند دانش و تجربه باالیی می باشد. بر این اساس بسته به نوع 
و نژاد گله، سن گله، برنامه واکسیناسیون و سابقه بیامری عیار آنتی بادی 
پایه  تیرت  مزرعه  و  منطقه  هر  در  است  الزم  و  می باشد  متفاوت  پرنده 
)Baseline( تعیین شود. همچنین عالوه بر عیار آنتی بادی میزان پراکندگی 
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During the breeding season, commercial poultry flocks are exposed to various viral, bacterial, mycoplasma, and fungal 
infectious agents. Vaccination and field challenges are examples of this infectious. Isolation, serological test, and mo-
lecular diagnosis were used to evaluate the vaccine response and laboratory diagnosis. Analysis of the serum response is 
one of the diagnostic challenges between laboratories and clinicians.  The aim of this study was to investigate the effect 
of avian influenza virus infection on the results of Newcastle vaccines in poultry flocks. To do this, the effect of influenza 
(H9N2) respiratory infection on serum response to live Newcastle disease vaccine was investigated and the results of 
hemagglutination inhibition test were analyzed. The results showed that the presence of avian influenza virus increased 
the serum response to the Newcastle disease vaccine and increased the titer's dispersion so that in the study of the titers, 
some of the titers appeared to indicate disease. It can be analyzed that the influenza virus may have caused inflammation 
of the trachea to increase the penetration of the vaccine virus into the trachea and create a stronger immune response. In 
fact, this study demonstrates the synergistic effect of the H9N2 influenza virus and the Lasota vaccine virus. In poultry 
farms and especially broiler farms, due to the multiplicity of vaccines used and the high volume of challenge, for sero-
logical testing, it is recommended that a complete serum profile be used to survey titers all common respiratory factors.
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تیرت در سطح هر گله از اهمیت خاصی برخوردار است )7, 10( . 
فوق الذکر  موارد  برای  ایران  در  گسرتده ای  بطور  رسولوژی  آزمون های 
برای   HI اما در میان آزمون ها و بیامری ها، آزمون  بکار گرفته می شود 
یک  نیوکاسل  بیامری  می باشد.  پرکاربردترین  از  یکی  نیوکاسل  بیامری 
بیامری مهم اقتصادی، رایج و اندمیک در کشور می باشد که از واکسن های 
زنده و غیر فعال در گله های مختلف طیور بصورت وسیع جهت کنرتل آن 
استفاده می شود. آزمون HI برای بررسی پاسخ واکسن و ارزیابی سطح 
ایمنی گله و همچنین تشخیص بیامری مورد استفاده قرار می گیرد )4, 6, 
11, 13(. در تفسیر این آزمون معیار های مختلفی وجود دارد اما افزایش 
افزایش پراکندگی حتی در  یا  انتظار و  از  عیار آنتی بادی به سطح باالتر 
شاخص های  از  یکی  نیوکاسل  بیامری  با  مرتبط  بالینی  نشانه های  غیاب 
گردش ویروس مزرعه در گله قلمداد می شود و بعنوان یکی از چالش های 

تشخیص در کشور محسوب می شود. 
نای روی  التهاب  و  اثر ضایعات  به  بالینی و برخی گزارشات  مشاهدات 
این  می کنند.  اشاره  نای  در  موجود  واکسینال  سویه های  رسمی  پاسخ 
در  واکسن  بیشرت سویه های  تکثیر  و  نفوذ  امکان متاس،  احتامال  ضایعات 
نای را فراهم می آورد. این پدیده احتامال سبب افزایش پاسخ رسمی بیش 
انتظار به یک واکسن می گردد و ممکن است شبیه پاسخ رسمی  از حد 
در یک بیامری فعال گردد )14(. عواملی مختلفی شامل عوامل عفونی و 
براساس  اما  باشد  داشته  نقش  نای می تواند  التهاب  ایجاد  در  غیرعفونی 
نای  التهاب  ایجاد  عوامل  از  یکی  آنفلوانزا  ویروس  فارمی،  مشاهدات 

می باشد )5, 8(.
گله های  در  بویژه  تنفسی در کشور  بیامری کمپلکس  به شیوع  توجه  با 
گوشتی و ابهام در تفسیر نتایج رسولوژی HI نیوکاسل بررسی مولفه های 
موثر در افزایش عیار آنتی بادی نیوکاسل یا تغییرات پراکندگی را رضوری 
از ویروس آنفلوانزای  تاثیر استفاده  این مطالعه تجربی  منوده است. در 
پرندگان )H9N2( بر روی پاسخ رسولوژی حاصل از سویه واکسن نیوکاسل 

)السوتا( بررسی گردید.

مواد و روش ها
طراحی مطالعه
 جوجه گوشتی

تعداد  100 جوجه گوشتی تجاری از هیربید راس 308  در سن 21 رزوگی 
به پنج گروه 20 قطعه ایی و  بصورت کامال تصادفی تقسیم شدند و در 
اتاق های جداگانه در دمای استاندارد قرار داده شدند. دان مورد نیاز بر 
اساس نیاز تغذیه ای این سویه تجاری تا پایان آزمایش برای همه گروه ها 

یکسان بود. برنامه زیر برای گروه های مختلف اجرا گردید.

ویروس  
پرندگان    آنفلوانزای  ویروس  دز   :)H9N2( پرندگان  آنفلوانزای  ویروس 
EID 105 برای چالش پرندگان و ویروس واکسن سویه السوتا )رشکت 

50

سوا( جهت واکسیناسیون استفاده شدند.

روش واکسیناسیون نیوکاسل  و چالش
با  چالش  و  نیوکاسل  واکسن  تجویز  برای  چشمی-بینی  قطره  روش  از 

ویروس آنفلوانزای پرندگان استفاده گردید.

گروه های مطالعه
گروه اول: دریافت آنفلوانزای پرندگان H9N2  در روز صفر آزمایش )21 

روزگی(  و  واکسن نیوکاسل )السوتا( سه روز بعد )24 روزگی(. 
گروه دوم: دریافت  آنفلوانزای پرندگان H9N2  و واکسن نیوکاسل بطور 

همزمان در روز سه آزمایش )24 روزگی( 
گروه سوم: دریافت واکسن نیوکاسل در روز سوم آزمایش )24 روزگی( و 

آنفلوانزای پرندگان H9N2 در روز 27 روزگی )روز 6 آزمایش( 
گروه چهارم: دریافت واکسن نیوکاسل در روز سوم آزمایش )24 روزگی(
گروه پنجم: گروه کنرتل که هیچ گونه ویروس یا واکسنی دریافت نکرد.

 خون گیری
قبل از رشوع آزمایش از 20 قطعه جوجه خون گیری شد تا عیار آنتی بادی 
نیوکاسل و آنفلوانزای در رشوع کار مشخص شود. مرحله دوم خون گیری 
از  پس  شد.  انجام  روزگی(   38( السوتا  واکسن  تجویز  از  بعد  روز   14
سانتی گراد  درجه   -20 دمای  در  و  شد  جداسازی  رسم ها  خون گیری، 

نگهداری گردید.

)HI( آزمون مامنعت از هامگلوتیناسیون
بر روی منونه های رسمی در یک روز آزمون HI با توجه به دستورالعمل 
آنتی ژن های  از  استفاده  با  و  کشور  کل  دامپزشکی  سازمان  استاندارد 
اختصاصی آنفلوانزای پرندگان H9N2 )آنتی ژن رشکت پسوک( و نیوکاسل 

)واکسن السوتا( انجام شد.

تجزیه و تحلیل آماری 
 Graphpad و Office Excel تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار
  P( >0/05 6 با استفاده از آزمون های توصیفی و آزمون )سطح معنی داری

ANOVA مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج
آنفلوانزای  تیرت  که  داد  نشان   HI روش  به  آنتی بادی   عیار  اندازه گیری 
پرندگان و نیوکاسل قبل از رشوع آزمایش به ترتیب 1/02  ±  2/6 و  0/69 
نیوکاسل  تا چهار که در روز 24 واکسن  ± 1/8 می باشد. گروه های یک 
دریافت کرده بودند در روز 38 افزایش عیار آنتی بادی نیوکاسل را نشان 
دادند که در گروه های یک تا پنج، تیرت آنتی بادی و پراکندگی به ترتیب 
 ±  0/74 و   4/78  ±  1/13  ، 5/56  ±  1/71  ، 6/64  ±  1/89  ، 5/22±  1/75
1/89 بود که نشان می دهد، میزان افزایش عیار آنتی بادی در گروه دو که 
بطور همزمان واکسن نیوکاسل و ویروس آنفلوانزای H9N2 را دریافت 
کرده بودند بطور معنی داری از سایر گروه ها بیشرت می باشد. نتایج نشان 
می دهد که حضور ویروس آنفلوانزا قبل، همزمان و بعد از سویه السوتا 
)به ترتیب گروه های یک، دو و سه( منجر به پراکندگی بیشرت در نتایج 
 H9N2 نیوکاسل در مقایسه با گروه چهار )که ویروس آنفلوانزای HI عیار
گروه  سه  این  در  باال  انفرادی  تیرت  است.  شده  است(  نکرده  دریافت 
دریافت کننده ویروس آنفلونزای H9N2 عامل افزایش پراکندگی در این 
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می دهد، در گروه هایی که ویروس H9N2 را دریافت کرده بودند افزایش 
یافته بود و تیرت آنفلوانزا بین این سه گروه تفاوت معنی داری نداشت. 
تیرتهای آنفلوانزا در گروه پنجم )گروه کنرتل( و گروه چهارم که نیوکاسل 
دریافت کرده بطور معنی داری پایین تر از سه گروه اول بودند. )جدول 

1 و شکل2 (.

بحث
آنفلوانزای  عفونی،  برونشیت  عفونی،  الرنگوتراکئیت  ویروس های 
پرندگان و باکرتی از مواردی هستند که باعث ایجاد ضایعه و  التهاب نای 
می گردند. تراکئیت سبب می شود که عوامل عفونی از جمله مایکوپالسام 
و سایر ویروس ها نفوذ بیشرت و عمقی تری در نای مناید و سیستم ایمنی 
نتیجه  در  اثر  این  است  ذکر  به  الزم  کند.  بیشرتی  تحریک  را  همورال 
 HI تیرت  می گردد.  ایجاد  نیز  سالن  آمونیاک  گاز  مانند  غیرعفونی  عوامل 
محافظت کننده نیوکاسل برای طیور سه می باشد. گله های گوشتی بطور 
و  می آورند  بدست  تا شش  پنج  بین  تیرتی  زنده  واکسن های  با  معمول 
تیرتهای شش و باالتر از آن معموال در گله های گوشتی با سابقه بیامری 
ویروس  که  زمانی  در  مطالعه  این  در  می گردد)1(.  مشاهده  نیوکاسل 
آنفلوانزای پرندگان بعنوان یک عامل بیامری زا و عامل التهاب نای حضور 
پرندگان مشاهده  از  برخی  در  نیوکاسل  نه  و حتی  تیرت هشت   داشت، 
شد در صورتی که هیچ آلودگی در زمینه درگیری با ویروس فیلد وجود 
نداشت. افزایش غیر معمول تیرت نیوکاسل در برخی از پرندگان در غیاب 
این  و  است  شده  تیرت  پراکندگی  به  منجر  نیوکاسل  ویروس  فیلد  سویه 

جدول1 - تیرت HI ناشی از نیوکاسل و آنفلوانزای پرندگان )H9( در گروه های مختلف. 

  شکل 1 - تیرت HI نیوکاسل در گروههای مختلف  14 روز بعد از آخرین تلقیح.

تیتر نیوکاسل

I )H9…ND(II )H9/ND(III )ND..H9(IV )ND(V )Control(

6/445/564/781/89 5/22میانگین حسابی

89873بیشرتین تیرت

33331کمرتین تیرت

1/751/891/711/130/74انحراف معیار

33/5129/3630/7223/7239/02درصد پراکندگی

H9N2   تیرت

6/898/227/672/332/11میانگین حسابی

89933بیشرتین تیرت

57621کمرتین تیرت

0/870/790/940/470/57انحراف معیار

12/709/5612/3020/2026/84درصد پراکندگی

آنفلوانزا  تیرت های  مقادیر  همچنین   .)1 جدول  و  )شکل1  می باشد  گروه 
و پراکندگی آن در گروه های یک تا پنج به ترتیب 0/87 6/89± ، 0/79 
نشان  که  بود   2/11  ±0/57 و   2/23  ±  0/47  ،  7/67  ±  0/94  ،  8/22  ±
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که می تواند  فیلد می باشد  با سویه  معمول چالش  روند  برخالف  پدیده 
منجر به کاهش پراکندگی گردد. همچنین در گروهی که ویروس آنفلوانزا 
تلقیح نگردیده بود، تیرت نیوکاسل در محدوده قابل انتظار بود و تیرتهای 
شبه بیامری ردیابی نشد و همچنین پراکندگی تیرتها کمرت بود. این تفاوت 
شناسایی شده بین گروه های یک تا سه با گروه چهار را می توان به حضور 
یا عدم حضور ویروس آنفلوانزا در کنار ویروس واکسن السوتا نسبت داد. 
براین اساس حضور ویروس H9N2 در نای می توانند در برخی از پرندگان 
ایجاد تراکئیت و التهاب نای مناید و در صورت حضور همزمان ویروس 
نیوکاسل  واکسینال  سویه  ویروس  شده،  ایجاد  تراکئیت  این  با  السوتا 
امکان تکثیر و تهاجم بیشرتی به نای پیدا می کنند و این پدیده منجر به 
نظر  به  پرنده می شود.  در  به واکسن السوتا  ایمنی  بیشرت سیستم  پاسخ 
می رسد این پدیده بطور یکنواخت در متام پرنده های یک گروه یا گله رخ 
منی دهد و احتامال شدت تراکئیت و مقادیر ویروس السوتا در کمیت پاسخ 
نیوکاسل  باالی  تیرتهای  اساس  همین  بر  و  می باشد  تاثیرگذار  رسولوژی 
)هفت و باالتر( در بخشی از پرندگان ایجاد می شود و علیرغم افزایش 

میانگین تیرت، پراکندگی نیز افزایش می یابد.
سینوویه  و  گالی سپتیکم  مایکوپالسام  واکسن  که  گله هایی  بررسی  در 
از  باالتر  تیرت  گله ها  از  برخی  در  که  شد  بودند، مشخص  کرده  دریافت 
هیچ  گله  آزمایش  در  اما  داشت  وجود  مایکوپالسام  واکسن  نرمال  حد 
هیستوپاتولوژی  بررسی  از  پس  نگردید.  مشاهده  فیلدی  مایکوپالسامی 
مشخص شد که التهاب بافت نای سبب ورود بیشرت مایکوپالسام و تحریک 
سیستم ایمنی شده است )9, 12(. تجربه فارمی در آفریقای جنوبی نشان 
در   )MS-H( سینوویه  مایکوپالسام  واکسن  از  تیرت حاصل  که  است  داده 
کننده  ایجاد  عامل  )بعنوان  الرنگوتراکئیت  واکسن  همزمان  تلقیح  اثر 

تراکئیت( باالتر از زمانیست که واکسن MS-H به تنهایی تجویز می شود 
)مذاکرات شخصی با مسئول فنی کمپانی Rainbow  آفریقای جنوبی(. در 
مطالعه ای نشان داده شد که  استفاده همزمان واکسن السوتا و ویروس 
با  یا آلودگی  از واکسن السوتا و  H9N2 قبل  استفاده ویروس  یا   H9N2
 H9N2 نسبت به حالتی که واکسن السوتا قبل از ویروس H9N2 ویروس
و   H9N2 پرندگان  آنفلوانزا  برای  باالتری  تیرت  گیرد  قرار  مرصف  مورد 
وزن گیری کمرتی در گله طیور خواهند داشت از طرفی استفاده همزمان 
واکسن السوتا و ویروس H9N2 یا استفاده واکسن السوتا قبل از ویروس 
 H9N2 و یا استفاده از واکسن السوتا نسبت به حالتی که ویروس H9N2
قبل از واکسن السوتا استفاده شود تیرت باالتری برای نیوکاسل و وزن گیری 
کمرتی در گله طیور نشان خواهد داد )3( که نتایج تا حدودی با ما مطالعه 
ما مطابقت دارد با این تفاوت که این مطالعه در سنین پایین که هنوز 

آنتی بادی مادر حضور دارد انجام شده است. 
به  گله ها  درگیری  از  متعددی  موارد  نویسندگان  شخصی  تجارب  در 
تیرت  افزایش  بر  عالوه  که  داشت  وجود   )H9N2( پرندگان  آنفلوانزای 
آنفلوانزا )H9( و تایید مولکولی، سبب افزایش تیرت نیوکاسل گله )با تایید 
حضور ویروس واکسن نیوکاسل و عدم تایید حضور ویروس فیلد نیوکاسل( 
یا پراکندگی تیرت نیوکاسل گردید و توجیهی برای آن یافت نشد. وجود تیرت 
باالی نیوکاسل و آنفلوانزای H9N2 در گروه دو که ویروس واکسن السوتا 
و ویروس آنفلوانزا را با صورت همزمان دریافت کرده بودند می تواند 
که  باشد  بیامری  ایجاد  در  ویروس  دو  این  هم افزایی  فعالیت  بر  دلیلی 
عالوه بر این پراکندگی تیرت را نیز افزایش داده است از طرفی در گروه 
دریافت  السوتا  واکسن  سپس  و  پرندگان  آنفلوانزا  ویروس  اول  که  یک 
کرده اند نسبت گروه یک تیرت نیوکاسل کمرت دارد که احتامال به خاطر اثر 

تضعیف ایمنی ناشی از ویروس آنفلوانزای H9N2 بوده است. 
یکی از چالش های دامپزشکان در مورد تفسیر تیرت HI نیوکاسل بویژه در 
گله های گوشتی زمانیست که  در درصدی از منونه ها تیرتهای غیرمعمول 
و غیر قابل انتظار باالیی مانند هشت یا نه  وجود دارد. در تاریخچه این 
وجود  نیوکاسل  بیامری  کالبدگشایی  و  بالینی  عالیم  از  شواهدی  گله ها 
و  دارد  وجود  موضوع  این  برای  مختلفی  تفاسیر  این رشایط  در  ندارد. 
علت افزایش تیرت نیوکاسل در غیاب بیامری بالینی به موارد زیر مرتبط 
دادن  نشان  بدون  گله  در  نیوکاسل  وحشی  سویه  چرخش   -1 می گردد. 
استفاده   -3 گله  در  واکسن  رولینگ  اثرات  یا  بالینی 2- چرخش  عالمت 
متعدد از واکسن زنده 4- استفاده از روش های واکسیناسیون نامناسب که 
سبب بهم ریخنت یکنواختی گله می گردد. 5- چرخش سویه های آپاتوژن 
غیر از واکسن در گله 6- غیر استاندارد بودن تعداد منونه )اطالعات منترش 
نشده از طرح پرسشنامه ای از همکاران دامپزشک(. این اختالف نظر در 
ارائه راهکار مناسب و موثر در  به عدم  نیوکاسل منجر  تیرتهای  تفسیر 
پیشگیری و کنرتل بیامری نیوکاسل و سایر بیامری های شایع در صنعت 

طیور خواهد شد. 
به منظور دستابی به تفسیر دقیق تر تیرتهای نیوکاسل، براساس مشاهدات 
بالینی و یافته ها، این مطالعه طراحی گردید. نتایج این مطالعه نشان داد 
که تیرت باال در تعدادی از رسم ها که در گله های گوشتی مشاهده می گردد 
 H9N2 می تواند مربوط به تراکئیت ناشی از عفونت با ویروس آنفلوانزای
تراکئیت  این  ندارد.  نیوکاسل  فیلد  سویه  چرخش  با  ارتباطی  و  باشد 

شکل2- تیرت HI  آنفلوانزای H9N2 در گروههای مختلف  14 روز بعد از اخرین تلقیح.

بررسی بر همکنش بین ویروس آنفلوانزای  ...
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)که  پرندگان  آنفلوانزای  مانند  عفونی  بیامریی های  اثر  در  است  ممکن 
در گله های ایران در حال چرخش است( و یا عوامل محیطی ایجاد شود. 
شدت تراکئیت در پرندگان متفاوت بوده و در نتیجه پاسخ رسمی متغییر 
می رسد  نظر  به  لذا  می کند.  پیدا  افزایش  تیرت  پراکندگی  و  بود  خواهد 
تیرتها  پراکندگی  میزان  گرفنت  نظر  در  بدون  نیوکاسل  باالی  تیرت  معیار 
و شواهد بالینی مرتبط با بیامری نیوکاسل و همچنین غفلت از احتامل 
اشتباه  تفسیر  به  منجر  می تواند  تنفسی  بیامری زای  عوامل  سایر  حضور 
در نتایج رسولوژی گردد. لذا با توجه به تعدد واکسن های استفاده شده 
پیشنهاد می شود  با عوامل مختلف  باالی چالش  احتامل  با فواصل کم و 
نتایج  رایج در تفسیر  تنفسی  برای همه عوامل  پروفایل کامل رسمی  از 
گردد.  شناسایی  قابل  همدیگر  بر  بیامری ها  اثر  تداخل  تا  شود  استفاده 
همچنین می توان از آزمون مولکولی جهت تایید حضور سویه های فیلد 

نیوکاسل در گله استفاده کرد.  

نتیجه گیری کلی
 H9N2 آنفلوانزا  ویروس  که  منود  تحلیل  اینگونه  مطالعه  این  از  میتوان 
تاثیر ویروس واکسن نیوکاسل در نای را افزایش می دهد و پاسخ ایمنی 
قوی تری ایجاد کند. در واقع استفاده همزمان از واکسن السوتا و آلودگی 
با ویروس آنفلوانزای H9N2 می تواند باعث افزایش تیرت آنتی بادی بر علیه 
هر دو نوع ویروس باشد که نشان دهنده اثر هم افزایی این دو ویروس 
در باال بردن تیرت آنتی بادی می باشد. از طرفی در گله های طیور و بویژه 
گوشتی با توجه به تعدد واکسن های استفاده شده و حجم باالی چالش 
تیرت  برای  کامل رسمی  پروفایل  از  پیشنهاد می شود  بررسی رسمی  برای 

همه عوامل تنفسی رایج صورت پذیرد.

تشکر و قدردانی
بدینوسیله از  رشکت محرتم سپید ماکیان )جناب آقای مهندس رسولی و 
جناب آقای دکرت ابراهیمی( جهت تامین جوجه و دان مورد نیاز این آزمایش 
ویروس شناسی  آزمایشگاه  کارشناسان  کلیه  از  می گردد.  تشکر  و  تقدیر 
دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران و آزمایشگاه دامپزشکی PCR، خانم 
دکرت شاه حسینی و جناب آقای دکرت برین در انجام این کار سپاسگزاری 

می شود.
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