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چکیده
از آنجایی که بیماری نیوکاسل در سطح مزارع گوشتی بسیار شایع میباشد و خسارات جبران ناپذیری ب  رویط تعنص ه و م درا یییی یییییکند ،اذل    .

بررسی و شناسایی عامل این بیماری خطرناک حائز اهمیت میباشد .در این میان استفاده از تکنیکهای سادهتر ،سریعت اسح ،ر سس سسست نیع رد و ر   

حال دقیقتر میتواند کمک شایانی به تشخیص بهتر بیماری نماید .در همین راستا از  30مزرعه پرورش جوجههای گوشتی در استان خوزس ،نات

نمونهگیری به عمل آمد .نمونهها پس از آماده سازی و تلقیح به تخم مرغ جنیندار  9تا  11روزه و پس از نگهداری در انکوباتور با آزمون HA

از نظر حضور عامل واجد هماگلوتیناسیون بررسی شدند .در نهایت  12نمونه از نظر فعالیت هماگلوتیناسیون ،مثبت اعالم شدند و پس

رب نآ زا   

روی این نمونهها جهت شناسایی ویروس عامل بیماری نیوکاسل ،آزمون  RT-PCRانجام گرفت که  6مورد وی ادج لساکوین یرامیب سور     

گردید .نکته قابل توجه این که همه شش جدایه عامل بیماری نیوکاسل ،عالوه بر جداسازی از سایر بافتها ،از بافت مغز نیز جدا گردیدند .البته

واکسنهای نیوکاسل موجود در ایران جزو ویروسهای لنتوژن میباشند ،لذا قاعدتًاًا ویروسهای جدا شده ( 6مورد) مربوط به وی نسکاو سور   
نمیباشند.

کلمات کلیدی :بیماری نیوکاسل ، RT-PCR ،پروتئین  ،Fجوجههای گوشتی
*نویسنده مسئول :بابک محمدیان قلعه جوقی

گاه ش وها ،زاوها نارمچ دیه ا  ،ز ا ناری  ...... .....تلف :ن
آدرس :دستیار تخ صص ی بهداشت و بیماریهای طی گنامرد مولع هورگ ،رو ا  هدکشناد ،یه د شناد ،یکشزپما گگگگگگگ گگگگگگگ
40950 372 091

پست الکترونیکb-mohammadian@phdstu.scu.ac.ir :

102

نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی /دوره یازدهم ،شماره دوم ،4931 ،پیاپی 31

مقدمه
بیم ب کی لساکوین یرا ی رام

بدون حدت ،تنها در سلولهای دارای آنزیمهای پروتئاز

یی ی ییییی ییی عف نو یی ی و ب تدش ه     

واگیردار د  ر پر ک تسا ناگدن هههههههههههه ه در ا ریو رث و سسسسسس س
پارامیکس سس وویروس تی اگدنرپ کی پ ن ننننن ننن ()APMV-1
ایجاد میشود ( .)9تا قبل از ظهور وی یازنآولفنآ سور   

شکس یلاوت نییعت .دنراد نت اهدیسا ی نژ کیئلکون          
   

پروتئین  Fمشخص کرده است ک تسکش هاگیاج رد ه
ویرولنت تفاوت وجود دارد (.)7

     

در تحقیق حاضر شناس یا ی شور هب سوریو     

طیور پیشتاز بود ( .)7پس میتوان این طور نتیجه گرفت

RT-PCR

بر اساس پروتئین  Fصورت گرفته اس سانش اریز ت ا یی    

که از دید اقتصادی بیماری نیوکاسل یک همزا ی مم مممت نیر

ویروس عامل نیوکاس یقحت زا یرایسب رد ل ق ربتعم تا     

بیماریهای ویروسی طیور میباشد .البته وی لماع سور   
بیماری نیوکاسل میتواند در بیش از  00 2گون ،هدنرپ ه   
عفونت ایجاد کند (  .) 12بیماری نیوکاسل قابل انتقال به

انسان میباشد و جزء بیماریهای زئونوز محسوب مییی-

شود (( (7و .)11اگر زا تردن هب لساکوین سوریو هچ       

  

سه ریغ و تنلوریو یا      
ب اهدیسا نی ی مآ  ی وریو هن سسسسسسسس سس

فوق حاد ) ،(H5N1بیماری نیوکاسل در بین بیماریه یا
ویروسی طی  تاریثات ظاحل زا رو ا تعنص رب یداصتق

شبه تریپسین (عمدتا دستگاه تنفسی و گوارش ناکما )ی   

  

داخلی و خارجی بر مبنای پروتئین  Fمیباشد یلد هب  .ل    
اهمیت بیماری نیوکاسل در سطح مزارع گوش ناتسا یت   
خوزستان ،در این تحقیق در نظر داریم وی یرامیب سور   
نیوکاسل را به وسیله کشت در تخم مرغ جنییندار جدا
نموده و با روش  RT-PCRب نیئتورپ ساسا ر      Fم درو

انسان جدا شده است ،در گزارشات معدودی عالئم شبه

شناسایی قرار دهیم.

تلقیح داخل وریدی در انسان بوده است (.)11

مواد و روش کار

در موارد وقوع بیماریهای حاد و واگیردار طی نام رو ند   

در ای زا اعمج هعلاطم ن         30مزرع ناتسا حطس رد( ه       

نیوکاس ور ل شش شه صیخشت یا ی رس ی نانیمطا لباق و ع          

خوزستان و موارد ارجاعی به بخ رامیب ش یی یییه رویط یا   

مانند RT-PCRاهمیت ویژهای دارند  هب و  ه لیلد نیم     

بیمارستان دانشکده دامپزشکی دانش )زاوها نارمچ هاگ    

ام کت نیا هزور ن و هاگیاج ،کی یژ ههه ه هههههه ههههای در تش صیخ

نمونهگیری به عمل آمد  زا(  هه هههر مزرعه  10عدد هشال    

آنفلوآنزا در تلقیح چشمی ویروس 88 ،درصد زا رتشیب    

بیم را یی یه  دراد ا (( ( .)4خوش کینکت هناتخب     
دارای قابلی  ت ت سوریو صیخشت دیئا

نی لساکو

RT-PCR

طی        

    

حداقل زمان ممکن (یعنی حدود  24ساعت) ،حساس تی

انتخ یدرگ با د یاراد هک  عومجم هههههههه ههای از نش نا هه هه یا   
عصبی ،تنفسی و گوارشی بودند رت نیدب  ).ت هک بی

زا   

بافتهای مغز ،نای ،ریه ،کبد ،کلیه ،پ زول ،هدعم شی ههه هههه-

و اختصاصیت باال میباشد ( .) 10

های سکومی و طحال بهطور جداگانه و به وسیله پنس و

یکی از نکات مهم در مورد وی لساکوین یرامیب سور    

قیچی استریل نمونهگیری انج پس .دش ما س فاب  تتتت تتتتته یا

این است که بیماریزایی جدایهه یو فلتخم یا ررر رررروس،

یکسان هر مرغداری ب د طولخم روط ه

مرتبط با ناحیه شکست پروتئین  Fآنه نیئتورپ .تسا ا    

کوبید من و دش ه ون هههههه هه  طیحم کی رد ا ح وا ی یتنآ     

مه  هک زائتورپ یا در   
 F0جدایههای حاد به وسیله آن یز م م

بیوتی پ دننام( ک ن و نیسیاموتپرتسا ،نیلیس ی                  

اکثر سلولهای بدن پرنده یاف م ت یی یییش حت ود هب دو ت    

آمفوتریس تبسن هب یفاک )نی       

واحد  F1و  F2شکسته میش نیئتورپ .دو     Fجدایهههه یا

گرفتند.

ررر ررررها اون اس لیرت
      

 02درصد رارق ینزو        

جداسازی و شناسایی عامل بیماری نیوکاسل...

سوسپانس تدم هب یتفاب نوی         

 15دقیق  اب ه د رو     1000 g

و هدش پس س   

با  1میلی لیتر بافر لیز کننده مخل طو
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00 2

سانتریفیوژ شده و پس از آن به می ییزان  0/2میل زا رتیل ی   

میکرولیتر کلروفرم اضافه شد و پس از آماده س اب ،یزا   

مایع رویی به حفره آالنتوئیک تخم مرغه راد نینج یا   

دور  000 21 rpmسانتریفیوژ گردید .بعد فیرتناس زا  ی ژو   
  

 9تا  11روزه تلقیح گردید .برای هر نمونه  4تخ غرم م   

ف رگ لاصحتسا یبآ زاد دی

نآ مجح مه نازیم هب و   

در نظر گرفته شد و سپس تخم مرغغغه اب روتابوکنا هب ا    

ایزوپروپ ضا لونا ا .دش هف

زا سپ ب یزاس هدامآ ا ود  رررررررررررررر ر

دمای  37درجه سانتی گراد و رطوبت  65درصد لقتنم    

 000 21rpmس فیرتنا ی یدرگ ژو د دعب  .رود ییور عیام       

   

شدند .پس از تلقیح ،به طور روزانه تخ رم م غغ غغغه دروم ا   

ریخته شد و مایع باقی مانده با یک میلی لیت لوناتا ر   

75

بررس تافلت .دنتفرگ رارق ی        

درصد مخلوط گردید  و  پپ پپپس از آن ب رود ا 7500 rpm

 24س فذح لوا تعا     

گردید ولی پس از آن تلفات تا  7روز پس از تلق هب حی   
یخچ ش لقتنم لا د زا سپ .دن عیام نآ آ رد کیئوتنال          

  

سانتریفیوژ شد و در نهایت ماده سفید رنگ حاصل بعد
از طی مرحله آماده سازی با  30میکرولیتر ب طولخم رفا

شرایط سترون و در کنار شعله جمع آوری گردید هب و    

گردید و تا زم یامد رد فرصم نا    

وسیله گلبولهای قرمز ماکیان با غلظت  5درصد تحت    

گراد نگهداری شد.

آزمون هماگلوتیناسیون قرار گرفتند ( .)6در مجموع 12
نمون و دندوب تبثم نویسانیتولگامه تیلاعف رظن زا ه   

       

همگی جهت انجام آزمایش مولکولی انتخاب گردیدند
و م آ کیئوتنالآ عیا نننن نه نومزآ هلیسو هب ا

        RT-PCR

مورد بررسی قرار گرفت.
ت  هدافتسا دروم یاهرمیارپ یلاو درب رضاح هعلاطم ر   

           

اساس مطالعه  Berhanuو همکاران در س لا ،)8( 010 2
یباشد:
به شرح زیر م 

- ATGGGC(C/T)CCAGA(C/T)CTTCTAC- 3
َ5

-CTGCCACTGCTAGTTGTGATAATCC – 3
5

الزم به ذکر اس عطق هک ت ه ش ریثکت  ده لوط هب         535
جفت ب م زا یی یییباشد هب صاصتخا هک 

    

     

نژویف نژ یتنآ       

تمامی سویهها (حاد و غیر حاد) دارد (.)8
استخراج  RNAویروس
بدین منظور از کیت استخراج  RNAش و نژانیس تکر
مطابق با دستورالعمل شرکت سازنده ،مراح جارختسا ل   
انجام گردید .به طور خالصه  00 2میکرولیتر از هر نمونه

 - 70در یتناس هج   

آزمون RT-PCR

واک شن   

 PCRب ییاهن مجح ا       

 50میکرولیت لماش ر      5

میکرولیتر     ) 1/5 ، PCR buffer (10xمیکرولیتر    
 1 ،MgCl2میکرولیتر     0/5 ، dNTPsمیکرولیت میزنآ ر     
 DNAپلیم زار     ، Taqی زا کی ره زا رتیلورکیم ک     
پرایمره و ا

  

 5میکرولیتر     cDNAانج یدرگ ما د تیک(        

س زتن     cDNAمرب تکرش هب طو         BIONEERک هر   
جن  یبو ب شنکاو سپس ).دو   

        

 PCRدر دس هاگت    

ترموسایکلر تحت برنامهای به شرح ذیل انجام شد:
واسرشت ابتدایی به مدت  2دقیق یامد رد ه   

 94در هج

سانتی گراد صورت گرفت و سپس در ادامه  35چرخه
شامل واسرشت به مدت ی و هقیقد ک یامد    

 94در هج

سانتی گراد ،اتصال به مدت  2دقیق یامد و ه   

 56در هج

سانتی گراد ،طویل شدن به مدت یک دقیقه و دم یا

72

درجه سانتی گ هب ینایاپ ندش لیوط تیاهن رد و دار       
مدت  10دقیقه و دمای  72درجه سانتی گ ماجنا هب دار    
رسید.
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ب لوصحم یسررب یار

  

       RT-PCRژل آگ زورا     1/5

درصد با استفاده از بافر  TAEتهیه گردید و نمونهه رد ا
کن را     Ladder 100تح  ت ت  ریثا ا لیسناتپ فالتخ

شوند .با توجه به مطالعات انجام شده آزم نو

          

ارجحیت آزمون  RT-PCRبه آزمون  HIبا س مولعم مر   
(در تش ششش خیص وی دوجو لیلد هب )لساکوین سور        

نتایج
از مجموع  30نمونه تلقیح شده به حفره آالنتوئی ،ک
نمونه دارای فعالی ندوب نویسانیتولگامه ت د هک 

12

نیب زا     

این  12نمونه ،شش نمونه در آزمون  RT-PCRبا تکثیر
قطعه     535جف ناونع هب یزاب ت  سوریو نیو لساک   

         

شناسایی گردیدند که البته تمامی این  6مورد را میتوان
جزء ویروسهای وحشی (غیر واکسنی) در ن تفرگ رظ   
زیرا تمامی موارد از بافت مغز و سایر بافتها مانند ن ،یا
ریه ،پیش معده ،لوزهه ج دبک و هیلک ،یموکس یا دا     
گردیدند .با تو هب جیاتن هب هج تسد مآ ده ابیرقت         40
درصد من عرازم  ون هههههه هگی رظن زا هدش یر ولآ د اب یگ           
ویروسهای دارای فعالیت هماگلوتیناسیون ،مثبت ب هدو
که در ای ودح نایم ن د      %02آنه ریو ناونع هب ا وس     
نیوکاسل شناسایی گردیدند.

مشکالت در تهیه سرم بوده و از ای کینکت رظن ن    

       
RT-

 PCRانتخاب گردید.
در این مطالعه در مجموع از  30واحد مرغداری گوشتی
(هر مرغداری  10الشه) نمونهگیری به عم هتبلا .دمآ ل    
باید گفت که چون بیماری نیوکاسل دارای عالئم بالینی
و کالبدگشایی پاتوگنومونیک نیس  ت (( ،)11ل یمامت اذ   
مزارع مورد نمونهگیری دارای عالئمی چون گردن پ چی
و یا زخم در پیش معده نبودند (البت ادعت ه د عرازم زا ی    
نیز دارای عالئم تیپیک عصبی و غی ربانب ).دندوب هر ا نی    
در صورت وجود تلفات زیاد و درگیری گله با عفونت-
های حاد ،نمونهگیری انجام میگرفت و احتمال این که
تمامی  30گله به بیماری نیوکاسل مبتال نبوده و ب ریاس ا   
عوامل عفونی ویروس نام ی ن  هریغ و ازنآولفنآ د در ریگ      
باشند ،وجود داشت .در این مطالعه از می یادج نا هه هههه یا
دارای فعالیت هماگلوتیناسیون (  12م اهنت )درو     6م درو

بحث
یه رویط یا   
بیماری نیوکاسل یکی از مهمممت رامیب نیر یی یی
میباشد و خسارات جبران ناپذیری به صنعت طیور وارد
میکند .البته تا کن نیا یارب یعطق نامرد نو بی یرام       
شناخته نشده است ( .)11پس با توجه به م ،روکذم دراو   
پیشگیری عمدهترین راه مقابله با بیماری نیوکاس م ل یی ییی-
باشد .در بحث پیش سوریو دوجو یتسیاب ادتبا یریگ      
توسط آزمونهای مختلف به خوبی شناسایی شود ،ح لا
تیصاصتخا    

باالتری باشند و ضمنا در کمترین زمان ممکن قابل اجرا
باشند به عنوان ی رد گرزب تیقفوم ک

RT-PCR

واجد شرایط ذکر شده در باال میباشد و باید گفت که

الکتریکی معادل  95ولت قرار گرفتند.

هر ومزآ نیا هچ ننن ننننه و تیساسح یاراد ا

بیماری و شناسایی ویروس عامل بیماری محسوب مییی-

صیخشت رما     

در آزم نو     RT-PCRب تخا رمیارپ ا صصصصص اص یی ی نیوکاسل   
مثب ندوب ت د نومن  .هههههه ههه  یفنم یا د نومزآ ر        RT-PCR

ویروس آنفلوآنزا بودند که در آزمون االی طقن یاز هههههای
به عنوان ویروس آنفلوآنزا شناسایی گردیدند (دادهه یا
مربوطه اینجا آورده نشده است).
در مطالعه حاض ش ر ش ریو هیادج  و یرامیب لماع س       
نیوکاسل به وسیله تکنیک

 RT-PCRجد هک دیدرگ ا    

البته تمامی این  6جدای فاب ریاس و زغم تفاب زا ه تتتتت تتتتتتها
(نای ،ریه ،طحال ،کلیه ،پیش معده ،لوزههای سکومی و
کبد) جدا گردیدند .با توجه به این که تمام واکسنهایی
که در ایران اجازه مصرف دارند جزو سویههای لنت نژو
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سه ت ییاناوت نژوتنل یا کککککک ککثی رد ر   
م یی یباشند و  و وری سسسس س

دیگر اینننک ادعت ه د  هنومن  ((( ((((  30مزرع هعلاطم ود ره )ه    

لاح نیع رد     

یکسان میباشد و تقریبا نتایج مش یقحت ود ره زا یهبا ق    

دستگاههای گوارش و ت سفن

و دنراد ار

قدرت تهاجم به باف زورب هب رجنم و هتشادن ار زغم ت      

حاصل گردیده است.

عالئم عصبی نمیش  دنو (( 3و  )5بن م نیاربا یی یییت نیا ناو   

همینطور در مطالعهای که توسط نوروزیان و همک نارا

طور نتیجهگیری کرد که جدایهههه سوریو ،روکذم یا    

( ) 90 31بر روی  22نمونه بافتی از طیور ار لگ( یعاج هه ههه-

واکس نن  هدوب و زج  و یوس هههههههه هه م یشحو یایی یییی یباشند . ..

های گوشتی) به درمانگاه دانشکده دامپزش هاگشناد یک   

مطالعات مشابهی هم در ایران و هم در خ روشک زا جرا   

لرستان انجام گرفت ،از مجموع نمونههای مورد بررسی

انج لاطم رد .تسا هتفرگ ما عععععع ع ععع های ک یرتشا طسوت ه       

با آزمون ( RT-PCRبر روی پ نیئتور  9 ،)Mجدای هب ه   

وهمک را ا  ن (( (  ) 1378روی نمون هه هه  یلاسرا یا ا قطانم ز       

عنوان ویروس بیماری نیوکاسل شناسایی گردیدند ((.)4

    14نمونه

از تفاوتهای بارز مطالعه نوروزیان و همکاران با تحقیق

مختلف ایران به موسسه رازی انج ،تفرگ ما

مشکوک پس از آزمایش ( RT-PCRب نیئتورپ یور ر   

پی ششش شرو ،اخ رد فالت

 (Fاز ن ندش یبایزرا تبثم لساکوین رظد ناونع هب و              

ویروس نیوکاسل میباشد .در واقع با نگاهی اجم هب یلا   

روشی سریع و آسان معرفی گردید ( .)1البته در مطالعه

اکثر مطالعات انجام گرفته در این حوزه باید هک تفگ     

اشتری و همکاران با توجه ب  یدادعت ،عرازم هقباس ه از   

     

گلهها اخیرا واکسن دریاف رک ت د ندوب ه د هک 

متحا اال      

بر توافتم نیئتورپ ود یسر   

بررس ف نیئتورپ ی ی  مهس نیرتشیب ،نژو ر دوخ هب ا

         

       

اختصاص داده است.

تعدادی از نمونههای مثبت مربوط به سویهه نسکاو یا   

در مطالعهههای ک طسوت ه       Kantو همکراا  ن (( ( ) 997 1بر  

بودهاند هعلاطم اب ناراکمه و یرتشا هعلاطم توافت         .

روی بافتهای مغز ،نای ،ریه و طحال  13گله مشکوک

حاضر در این مورد است که نتوانستهاند ب یوس نی هه هههه یا

به نیوکاس اب ،تفرگ ماجنا ل فتسا ا کینکت زا هد       

واکس جیا زیامت هعرزم و لانی ا هعلاطم رد یلو دننک د         

( PCRب نیئتورپ یور ر         )Fه هدروارف هنوگ چی          

حاضر تمامی جدایهها از مغز و سایر بافته لاصحتسا ا   

اختصاص و ریاس زا ی یرو سسسسسس سه جاو هک ناگدنرپ یاد       

RT-

گردیدند که این خود باعث منتفی شدن بح یادج ث هه ههه-

خاص ب نویسانیتولگامه تی و ند دد دددد تولیدیدرگن  د نیا و       

های واکسنی میشود.

نشان میدهد که با استفاده از تکنی سوریو روکذم ک    

در تحقیقی که توسط خوب یار و همک  نارا ((  ) 1389بر

عامل بیماری نیوکاسل شناسایی شده است .الزم به ذکر

روی  300نمونه سواب کلواک و بافت نای از  30واحد

است که در این مطالعه جداسازی ویروس در تخم م غر

مرغداری در استان فارس با آمار تلفات ب اب ریگرد والا    

جنیندار صورت نگرفته اس  امیقتسم و ت ا فاب ز تتت تتتته یا

بیماریهای تنفسی انجام گرفت ،از مجم نومن عو هه هههه یا

م درگ ییاسانش سوریو روکذ ی هب رما نیا هک هد                 

مورد بررسی با آزمون ( RT-PCRبر روی پ نیئتور ،)F

تشخیص سریعتر ویروس کمک میکند .البته در مطالعه

 10مورد به عنوان وی ییاسانش لساکوین یرامیب سور     

 Kantو همکاران ع سانش رب هوال ا و یی یرو تدح ،س     

گردیدند ( .)2البت هب مزال ه    ذک یاهرمیارپ هک تسا ر     

جدایه نیز با  RT-PCRمش صخ

مورد استفاده در مطالعه حاضر مش روم یاهرمیارپ هبا د    

حاضر حدت وی ب سور هه هههوس تفاب زا نآ یزاسادج هلی    

اس رای بوخ قیقحت رد هدافت

ناراکمه و         میییباشند و 

ما دیدرگ ا در هعلاطم     

مغز (عالوه بر بافتهای دیگر) تعیین گردید ( .) 10
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در مطالعهای که توسط  Singhو همک ارا ننن (  ) 2005در
3

هند انجام گرفت 30 ،نمونه فیلدی (  27نمون و یتفاب ه

حاضر ،از مطالعه  Berhanuو همک هدش تشادرب نارا    
است (.)8

نمونه مایع آالنتوئیک) از مزارع ماکیان گوشتی بهوسیله

با توجه به مطالعاتی ک گ رکذ الاب رد ه ر کینکت ،دید      

تکنیک ( RT-PCRبر روی پ نیئتور  ) Fم رب درو ر یس   

 RT-PCRقابلیت این را دارد که به عنوان یک آزمایش

قرار گرفتند که شامل بافتهای نای ،ریه و مغز بودند5 .

متداول درآزمایشگاههای تشخیصی دامپزش راک هب یک    

جدایه از نمونهه دناب لیکشت اب یدلیف یا        653جفت

گرفته شود .البته جهت تمایز سویههای حاد از غی اح ر د   

      

    Fنیز

ب هلیسو هب یزا         RT-PCRب  ناونع ه و لماع سوری
نیوکاس سانش ل ا ندیدرگ یی د زین و 

میتوان از تعی نآ تسکش هیحان یلاوت نی ت نژ ی   

بهره برد .در صورتی که در جایگ هرامش ها     ،711اس دی

       3جدای اب رگید ه     

تشکیل باند  612جفت بازی به وس هلی  nested PCRبه

آمینه فنیل آالنین قرار داشته و نیز در بین جایگاه  311تا

عنوان عام  هک دندش ییاسانش لساکوین یرامیب ل در       

 611چندین اسید آمینه بازی (آرژنین ی جو )نیزیل ا ود    

مجموع  8نمونه از نظر ویروس بیماری نیوکاس تبثم ل   

یت وزج ار هیوس نآ ناو یوس هههههههه ههه یا   
داش م ،دشاب هت یییییی ی

بودند .این مطالعه نشان داد که به وس هلی  RT-PCRو به

ویرولنت دسته بندی کرد (  12و.)7

دنب نآ لا

  

 nested PCRمیییت ار لساکوین سوریو ناو

    

در پایان میتوان این ط ریگ هجیتن رو ی ادج هک درک 

مستقیما از نمونه ب زا .دومن ادج یتفا دیاب هسیاقم رظن      

سازی و تشخیص ویروس عامل نیوکاس فاب زا ل تت تتته یا

گفت که تعداد نمونه و تعداد جدایهها و پ دروم نیئتور   

خاصی مانند م زغم تفاب  یییی یییییتواند ندومن کیکفت رد     

بررسی ( ،)Fهردو تحقیق مشابهت زیادی دارند ( .) 13

جدایه م کذ ووور از جدایهههه اونع هب ینسکاو یا ن کی 

همینطور در مطالعهای که توسط  Berhanuو همکاران

ش یگ رارق رظندم صخا ر  هتبلا هک د دزا کی چیه ر        

( ) 010 2جهت شناسایی مولک نژ یلو
ه یو ریخا یا ر روشک رد لساکوین سو

 Fو  HNجدایههه-

اجنا یزلام م               

گردید ادعت  ،د       11جدای یرامیب لماع سوریو زا ه         
نیوکاسل طی سالهای  2004تا  2007از نق طا

فلتخم   

مالزی به وسیله تکنیک  RT-PCRجد رد .تسا هدش ا   
ی Fو
این مطالعه مبن  ییاسانش یا وو وووی یئتورپ ،سور نن نننهای ی
 HNبودند .الزم به ذکر است که در ای یلاوت هعلاطم ن    
نوکلئوتیدی و آمینواسیدی ناحیه شکست فع نیئتورپ لا   
 Fمورد توالی یابی قرار گرفته است .بر همین اس سا

11

جدایه مذکور متعلق به  3ژنوتیپ مختلف میباش هک دن   
این جدایهها با جدایهه  شرازگ یا ش زا هد ککک ککککش یاهرو
جنوب شرق آسیا مش ایز تهبا د تشاد ی ههه ههههاند نینچمه    .
شایان ذکر است که پرایمرهای مورد استفاده در تحقیق

   
  

    

مطالعات مذکور این مورد مشاهده نگردیده است.
منابع

 .1اش شع .،ر ،زیمم .،ع.س ،شخبروپ .،ع ،یرت ر ابآ ت د .ف ،ی        
( .) 387 1تشخیص وی اب لساکوین یرامیب سور فتسا ا شور زا هد

  
   

 .RT-PCRمجله میکروبیولوژی دامپزشکییی ،دوره  ،4ش هرام ،2
صفحات . 89 -39

 .2خوب یار ،س ،.نظری ،م.ب ،.رحیمیان ،ع ،.مهرب ج.م ،روپ نا    .
( .) 90 31جداسازی و پاتوتایپینگ ویروسهای نیوکاسل با استفاده

از روشه ااا ای  RT-PCRو  MDTدر جوج ههه هه ااا ای گوش یت    
مرغداریها ای اس .سراف نات
شماره 1و ،2صفحات 29 .- 35

بها ا ،دوره ،4
   مجل ورکیم یایند ه ببب ببب

 .3صدرزاده ،ا .)1931( .مدیریت پیشگیری از بیم را یییها ای طی رو

بهداش  شرورپ ،ت و جوج تمالس  هههههههه هه اا ای گوشت یی ی، .لوا پاچ   

ویرایش دوم ،انتش اسمرگ دحاو یمالسا دازآ هاگشناد تارا ر اب        
همکاری نشر پشوتن ،گرمسار ،صفحه 480 .
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Abstract: Newcastle disease is common in broiler farms. It causes huge losses to the poultry
industry. Because of these, investigating and identifying the disease are important. Moreover,
it would be much better to use simpler and cheaper techniques while being more accurate and
more sensitive. Therefore, 30 broiler farms, located in Khuzestan province, were sampled and
the suspensions were prepared. Then the suspensions were inoculated into 9 to 11 days oldembryonated chicken eggs and after the incubation period were investigated with
hemagglutination test. Twelve samples were positive in the haemagglutination test. Finally
RT-PCR was performed on the 12 samples to detect Newcastle Disease Virus and the results
were positive in six cases. It is important to mention that all six isolates were brain-sourced
(also isolated from other tissues) and since all available Newcastle disease vaccines in Iran
are lentogen, so the isolates were not from vaccine virus.
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