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چکیده
هاي فوقانی عمده قسمت طور  هاي بوقلمون و ماکیان است که به متانوموویروس پرندگان یک عفونت تنفسی در گلهعفونت 

فارم  35هاي گوشتی استان اصفهان از نوموویروس پرندگان در جوجهمتابه منظور بررسی تیپ غالب . کندتنفسی را مبتال می
متانوموویروس به شناسایی موارد  cDNAو ساخت  RNAاز استخراج  گیري شد و پسگوشتی با تلفات باال نمونه يجوجه

، Aهاي هاي مثبت با چهار جفت پرایمر اختصاصی تیپسپس نمونه. وویروس پرداخته شدمبا یک جفت پرایمر عمومی نو پرندگان
B ،C  وD متانوموویروسآلوده به ) درصد 57/48(فارم  17واجد عالیم تنفسی فارم  35نتایج نشان داد از . تعیین تیپ شد 

و میانگین میزان آلودگی ) درصد 66/26(آوري شده مثبت بود نمونه جمع 210نمونه از مجموع  56در این مطالعه . پرندگان بودند
. باشدمی Bها متعلق به تیپ هاي مثبت نشان داد تمامی نمونهتعیین تیپ نمونه. شودگزارش می درصد 90/54هاي مثبت در فارم

زایی ویروس، هاي گوشتی الزم است پس از تأیید بیماريمتانوموویروس پرندگان در فارم Bلذا با توجه به گستردگی تیپ 
.هاي اتوژن منطقه اجرا گرددگیري و کنترل ویروس با سویهواکسیناسیون مناسب در جهت پیش

PCR، تعیین تیپ، جوجه گوشتی، متانوموویروس پرندگان: کلمات کلیدي

مقدمه
پارامیکسوویریده،  يمتانوموویروس پرندگان از خانواده.

پنوموویرینه و جنس متانوموویروس  يتحت خانواده
هاي مولکولی با وس به علت تفاوتاین ویر. است

پستانداران در جنس مجزاي  متانوموویروس
کنون چهار تحت تا. بندي شده استمتانوموویروس طبقه

از این ویروس شناسایی شده است Dو  A ،B ،Cتیپ 
)Graaf et al. 2008(  که تحت تیپA  وB  در جنوب

از آن از اروپا و آسیا گزارش  و بعد 1978یقا در سال آفر
بار در آمریکا و ، اولینCتحت تیپ ). Cook 2000(شد 

-Bayon(در فرانسه جداسازي شد  Dتحت تیپ 

Auboyer 2001, Cook 2000 .(
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نوموویروس پرندگان یک عفونت تنفسی در متاعفونت 
عمده  طور  بوقلمون و ماکیان است که به  هايگله

ویروس عامل . کندهاي فوقانی تنفسی را مبتال میقسمت
طور هاي مجاري تنفسی فوقانی و به بیماري در سلول

ها هاي بینی، ناي، غشاي ملتحمه و سینوسعمده در بوقک
کند و کارایی دار را تخریب میهاي مژهتکثیر یافته و سلول

تکثیر امر موجب این . کندسد دفاعی مخاطی را مختل می
 Jones and(گردد زا میريبیما يثانویهعوامل 

Rautenschlein 2013.(زایی این ویروس بیماري يعمده
. شودهاي بوقلمون است که باعث رینوتراکئیت میدر گله

گذار تجاري هاي مادر و تخممرغ ویژههاي ماکیان، بهگله
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هاي ماکیان، در گله .به این عامل حساس هستند
یکی از عوامل دخیل در سندرم  متانوموویروس پرندگان

هایی از عفونت گزارش. )Jones 1996(تورم سر است
مانند هاي پرندگانگونهدر سایر پرندگانمتانوموویروس 

 Gharibeh and(وجود دارداردك دار، قرقاول و شاخمرغ

Shamoun 2011( . تمامی سنین به این عامل حساس
عمده بوقلمون و ماکیان با سن باال  طور هستند اما به

 Jones and(دهند خوبی نشان میعالیم را به

Rautenschlein 2013.( متانوموویروس پرندگانعفونت 
افتادگی از رشد، باعث عقبعالوه بر مشکالت تنفسی 
گردد میگذار و حتی تلفات کاهش تولید در طیور تخم

)Arab et al. 2017(.
مبناي رعایت اصول بهداشت و گیري برپیش

رین روش کنترل ثرتؤواکسیناسیون م. واکسیناسیون است
علیه این بیماري . هاي پرورش استاین عفونت در فارم

حدت یافته و غیرفعال شده هاي زنده تخفیف واکسن
با ). Jones and Rautenschlein 2013(موجود است 

از وجود بالینی و آزمایشگاهی توجه به وجود شواهدي 
در  هاي طیورفارمدر  متانوموویروس پرندگانعفونت 

 ,Allymehr et al. 2006, Arab et al. 2017(ایران 

Gholami-Ahangaran et al. 2011, Homayounfar et al. 
2013, Rahimi et al. 2011, Zia-Jahromi et al. 2011 ( و

متانوموویروس هاي مختلف تنوع در تیپاز طرفی 
هاي اول به شناسایی تیپ يالزم است در مرحله پرندگان

زایی این آلوده کننده در کشور پرداخته و با بررسی بیماري
هاي شایع علیه تیپمناسب واکسیناسیون  يبرنامهها سویه

اخیر به بررسی  يستا در مطالعهدر همین را. اعمال گردد
هاي جوجههاي شایع متانوموویروس پرندگان درتیپ

تا مسیر ه استشدپرداخته  استان اصفهانگوشتی در 
واکسن يتهیهدر شایع هاي هومولوگ هیسوانتخاب 

.مناسب فراهم شود

مواد و روش کار 
از  1394ماه تا مهر 1393ماه زمانی مهر يدر فاصله

گوشتی مبتال به سندرم تنفسی در استان  يفارم جوجه 35

-هاي ناي و ریه از فارمنمونه. گیري شداصفهان نمونه

 درصد1هایی اخذ شد که واجد تلفات باال و حداقل 
از هر . روز متوالی بودند 3تلفات در روز به مدت حداقل 

ها به نمونه. نمونه ناي و ریه اخذ شد 6فارم حداقل 
صورت انفرادي کد گذاري شد و در کنار یخ منتقل 

 يدرجه -20ها تا زمان آزمایش در دماي نمونه .گردید
.گراد نگهداري شدسانتی

RNA یه با استفاده از کیت هاي بافتی ناي و راز نمونه
 High Pure Viral Nucleic(استخراج شد  RNAتخلیص 

Acid Kit ساخت شرکت ،Roch .(RNA  ویروسی
داري گراد نگهسانتی يدرجه - 70استخراج شده در دماي 

.دش
مطابق دستورالعمل کیت ترانس  cDNAمنظور سنتز به

,Accu Power RT PreMix Kit(کریپتاز معکوس 

Bioneer,South Korea(عمل شد.
استخراج  RNAهاي از نمونه cDNAجهت ساخت 

 5شده  به این ترتیب عمل شد که در ابتدا مخلوط 
 Randomو یک میکرولیتر  DEPC waterمیکرولیتر 

Hexamer  میکرولیتر  2به همراهRNA  استخراج شده و
ه گراد انکوبسانتی يدرجه 65دقیقه در دماي  5مدت به

شدند و پس از سردسازي محلول واکنش بر روي یخ 
:اجزاي زیر به لوله اضافه شد

 5بافر واکنش ترانس کریپتاز معکوس به میزان 
میکرولیتر و آنزیم  2به میزان  dNTpمیکرولیتر و مخلوط 

میکرولیتر به  1واکنش ترانس کریپتاز معکوس به میزان 
ساعت در  5/1به مدت DEPC waterر میکرولیت 9همراه 
انکوبه شد و در نهایتگراد سانتیيدرجه 37دماي 
cDNA سانتی يدرجه -20تهیه شده در فریزر در دماي-

.گراد نگهداري شد
 RT-PCRتکثیر ژنوم از سیستم  وcDNAبراي سنتز

) ، آمریکاRocheساخت شرکت (TITANاي یک مرحله
استفاده شد که بر ) 4جدول (NDو  NXو پرایمرهاي 

در بین  Nحفاظت شده مشترك ژن  ياساس توالی ناحیه
طراحی  متانوموویروس پرندگانDو  A ،B ،Cهاي تیپ
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اي پرایمرهاي مذکور قادرند قطعه. شده است، استفاده شد
. جفت بازي تکثیر کنند 115طول هب

 متانوموویروسمنظور شناسایی به RT-PCRواکنش
 10لیتر، شامل میکرو 50پرندگان در حجم نهایی 

 5/7همراه با کلرید منیزیم با غلطت (X5میکرولیتر بافر 
، )مولمیلی 25/0(DTTمیکرولیتر محلول  5/2، )میکرولیتر

 2، )مول از هر کداممیکر dNTP)200یک میکرولیتر 
میکرولیتر پرایمر فرودست 2میکرولیتر پرایمر فرادست و 

، یک میکرولیتر مخلوط )از هر پرایمر پیکومول40(
Titan One Tube RT-PCR system, Roche( ،4(آنزیمی

میکرولیتر  5/27و ) یک میکروگرم(الگو  RNAمیکرولیتر 
 PCRمخلوط واکنش . بار تقطیر استریل انجام شدآب دو

سازي مطابق دستورالعمل کیت به منظور پس از آماده
، cDNAعبارتی سنتز هو ب )RT(برداري معکوس نسخه

گراد نگهداري شد سانتی يدرجه 45دقیقه در دماي  45
دقیقه در  2سازي اولیه به مدت سپس به منظور واسرشت

-مراحل واسرشت .گراد انکوبه شدسانتی يدرجه 94

 94ترتیب در دماي سازي و گسترش بهسرشتسازي، هم

يدرجه 51ثانیه،  30مدت و بهگراد سانتیيدرجه
گرادسانتیيدرجه 68ثانیه و  45مدت و بهگرادسانتی

 نهایتاً. سیکل متوالی انجام شد 35دقیقه در  1مدت به
مدت گراد بهسانتی يدرجه 68گسترش نهایی در دماي 

بر روي ژل  PCRدر پایان محصول  .دقیقه انجام شد 10
ت و ول 100دقیقه با ولتاژ  40مدت به درصد 2آگارز  

.آمپر الکتروفورز گردیدمیلی 400
عنوان هبار تقطیر استریل باین مطالعه از آب دودر

پرندگان متانوموویروسکنترل منفی و از واکسن زنده 
عنوان به) B)Nemovac, Merial, Franceتحت تیپ

. کنترل مثبت استفاده شد
هاي شناسایی شده از منظور تعیین تیپ ویروسبه

، Aهاي هاي منتشر شده قبلی که براي شناسایی تیپپرایمر
B ،C  وD طراحی شده است مورد استفاده قرار گرفت. 

. ها در جدول آمده استتوالی و جزئیات مربوط به پرایمر
شناسایی  يدمایی و مواد واکنش شبیه مرحله يبرنامه

طور اختصاصی بر مبناي دماي ذوب تنظیم شد و به
.سازي تنظیم شد، دماي واسرشتهاپرایمر

)23و  7(متانوموویروس پرندگاناي مورد استفاده جهت شناسایی و تعیین تیپ هپرایمر :1جدول 
منبعتوالیژننام پرایمر

NdN5′ AGC AGG ATG GAG AGC CTC TTT G 3′Bayon-Auboyer et al. 1999
NxN5′ CAT GGC CCA ACA TTA TGT T 3′Bayon-Auboyer et al. 1999
GaG5′ CCG GGA CAA GTA TCT CTA TGG 3′Bayon-Auboyer et al. 1999
G2-G5′ CCA CAC TTG AAA GAT CTA CCC 3′Bayon-Auboyer et al. 1999

G12-G5′ CAG TCG CCT GTA ATC TTC TAG GG 3′Bayon-Auboyer et al. 1999
C1M5′ GAT GAC TAC AGC AAA CTA GAG 3′Shin et al. 2000
C2M5′ CTT CAG GAC ATA TCT CGT AC 3′Shin et al. 2000

G150G5′ GCG ATG CCC AGT TAA TGA A 3′Bayon-Auboyer et al. 1999
G1005G5′ CCC CTT ACA AAC ACT GTT C 3′Bayon-Auboyer et al. 1999

متانوموویروس پرندگاناي مورد استفاده جهت شناسایی و تعیین تیپ هاختصاصات پرایمر  :2دول ج
منبعPCRاندازه محصول )گراددرجه سانتی(دماي ذوباختصاصیتژننام پرایمر
Nd/NxN51115مشترك

Gharaibeh and 
Algharaibeh 2007

Ga/G2-GA54504
Ga/G12-GB54312

G150/G1005GD57956
C1/C2MC51468
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نتایج
يقطعه متانوموویروس پرندگانهاي مثبت در نمونه

).1شکل (جفت بازي همانند کنترل مثبت تکثیر شد  115
نشان  متانوموویروس پرندگانمربوط به  PCRنتایج 

فارم آلوده به  17فارم واجد عالیم تنفسی  35دهد از می
نمونه  210و از ) درصد 57/48(متانوموویروس پرندگان

-مثبت می) هانمونه درصد 66/26(نمونه  56اخذ شده 

متانوموویروس در این بررسی میزان واگیري . باشد
درصد  100درصد تا  66/16هاي مثبت از در گله پرندگان

 درصد 9/54هاي آلوده واگیري در گله متغیر و میانگین
. باشدمی

نمونه تجمیع شده از  17در متانوموویروس تعیین تیپ 
Bفارم مثبت نشان داد که همگی آلوده به تیپ  17

عبارتی در تمامی به.باشندمی متانوموویروس پرندگان
Bجفت بازي مربوط به تیپ  312ها باند نمونه

و با سایر ) 2شکل (تکثیر شد متانوموویروس پرندگان
.اي تکثیر نشدقطعه Dو  A ،Cهاي مربوط به تیپ پرایمر

متانوموویروس پرندگان PCRالکتروفورز محصول  :1شکل 
جفت بازي، ستون  100مارکر : 1از چپ به راست، ستون (
در نومویروس پرندگان  Nژنجفت بازي  115قطعه : 2

  Nجفت بازي ژن 115قطعه :4و  3کنترل مثبت، ستون 
)هاي مثبتدر نمونه نومویروس پرندگان

متانوموویروس   Bتیپ PCRالکتروفورز محصول  :2شکل 
پرندگان

جفت بازي، ستون  100مارکر : 1از چپ به راست، ستون (
 Bمربوط به تیپ Gجفت بازي ژن  312قطعه : 2

 312قطعه : 7تا  3، ستون کنترل مثبتدر متانوموویروس 
در متانوموویروس Bمربوط به تیپ Gجفت بازي ژن 

.)مثبت هاينمونه

بحث 
 هافارم درصد 5/48ین مطالعه نشان داد که حدود نتایج ا

دستگاه تنفس پرندگان هاي اخذ شده ازنمونه درصد 55و 
واجد عالیم تنفسی آلوده به متانوموویروس پرندگان است 

ها متعلق به تجمیع شده در این فارمهاي و تمامی نمونه
با توجه به .باشدمتانوموویروس پرندگان می Bتیپ 

-هاي نمونهعالیم تنفسی و تلفات در فارم يمشاهده

برداري شده و با توجه به عدم استفاده از واکسن 
گوشتی  يهاي جوجهدر فارم متانوموویروس پرندگان

ه متانوموویروس توان عالیم تنفسی و علت تلفات را بمی
متانوموویروس پرندگان در اکثر . پرندگان نسبت داد

هاي پرندگان شایع است و اثبات وجود آن بهگونه
ا شناسی و نیز بصورت مطالعات سرولوژي، ویروس

-دهندههاي مولکولی از کشورهاي مختلف پرورشتکنیک

این بیماري ). Cook 2000(طیور گزارش شده است  ي
سپس ازفریقا وآجنوب از1970يدهه اولین بار در

رش شد و پس از آن گزا1980يانگلیس در دههفرانسه و
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. آمریکا منتشر شدکشورهاي آسیایی و،در سراسر اروپا
کند این ویروس در تمامی کشورهاي شواهد بیان می

داراي صنعت طیور منتشر شده است اما با توجه به نبود 
هاي پرورش طیور دررمگزارشی در خصوص آلودگی فا

رسد این دو کشور عاري از استرالیا و کانادا به نظر می
ران این در ای). Jones 1996, Cook 2000(آلودگی باشند 

هاي بوقلمون گزارش شد و بهویروس در ابتدا در فارم
آلودگی 1385در سال دنبال آن عالی مهر و همکاران 

پس . هاي مرغ مادر را به متانوموویروس نشان دادندفارم
هاي ع سندرم تورم سر در برخی از فارماز آن با شیو

پرندگان گوشتی توجه محققین داخلی به متانوموویروس 
مطالعات ابتدایی به صورت سرولوژي در . معطوف شد

آلودگی باالي سرمی در  يدهندهها نشانسطح کشتارگاه
که با  )Zia-Jahromi et al. 2011(ودهاي گوشتی بفارم

تفریق هاي مرغ مادرتوجه به انجام واکسیناسیون در فارم
و تفسیر تیترهاي سرمی مادري از موارد آلودگی مشکل 

که مطالعات تکمیلی در سراسر ایران به تا این ،نمودمی
هاي در سندرم متانوموویروس پرندگاننقش پیچیده ساز 

 ,Arab et al. 2017(گوشتی اشاره داشتهاي تنفسی فارم

Gholami-Ahangaran et al. 2011, Homayoun far et 
al. 2013( .غالمی آهنگران و همکاران در عنوان مثال، به

هاي واجد نمونه سرمی در فارم 360با بررسی  1390سال 
 9/88ها و عالیم تنفسی گزارش کردند که تمامی فارم

ر استان اصفهان از لحاظ هاي سرمی دنمونه درصد
و  Homayounfar. ندمتانوموویروس مثبت ارزیابی شد

 16که نشان دادند  PCRبا روش 1392همکاران در سال
هاي آذربایجان فارم طیور صنعتی در استان 50از درصد

متانوموویروس غربی با عالیم تنفسی از نظر شرقی و
همکاران درو Arabعالوه بر آن،  .مثبت هستند پرندگان

بیان کردند که حدود هاي مولکولی با بررسی 1395سال
پرندگان واجد عالیم هاي اخذ شده ازنمونه درصد 20

 H9N2زمان با ویروسطور همتنفسی استان اصفهان به
در .آلوده هستند متانوموویروس پرندگانآنفوالنزا و 

همین راستا و با هدف تعیین تیپ متانوموویروس پرندگان 

پرایمرهاي اختصاصی به تعیین  هاي گوشتی باجوجهدر
هاي مثبت از لحاظ نمونهدرDو A،B،Cهاي تیپ

-چه در گزارشاگر. پرداخته شد متانوموویروس پرندگان

در  متانوموویروس پرندگانقبلی آمده است که  هاي
اکیان در مقایسه با بوقلمون تنفس مهاي دستگاه سلول

متانوموویروس کند و عمده آلودگی با تر رشد میضعیف
هاي ابتدایی هاي بینی و قسمتدر توربینت پرندگان

 Cook et al. 1991, Jones(افتد دستگاه تنفس اتفاق می

رسد حساسیت و ویژگی باالي نظر میاما به) 1996
در این مطالعه و  مربوط به پرایمرهاي مورد استفاده

سازي آن به ابتداي گیري و موکولمدیریت زمان نمونه
را متانوموویروس پرندگانشروع عفونت امکان شناسایی 

 هايکه در گزارشدر بافت ناي فراهم آورده است چرا
فقط در متانوموویروس پرندگانقبلی بیان شده است 

س ابتداي شروع عفونت قابل ردیابی است و ردیابی آن پ
شود گذشت چند روز از شروع عفونت مشکل میاز
)Cook and Cavanagh 2002, Shin et al. 2000.(  عالوه

رسد نوع سروتیپ نظر میفاکتورهاي ذکر شده، بهبر
در امکان شناسایی متانوموویروس شایع نیز

. ثیرگذار باشدأهاي ناي تسلولمتانوموویروس در
تمایل بافتی پراکندگی ومطالعات نشان داده است 

است هاي تنفسی متفاوت ارگاندر Bو Aمتانوموویروس 
شود ریه ردیابی نمیمواقع دراکثردر Bاي که تیپ گونهبه

که حالیتري دارد درتمایل بیشهاي باالترو به قسمت
هاي مختلف دستگاه تنفس در قسمت Aتمایل بافتی تیپ

).Zande et al. 1999(یکسان است 
 Bخصوص آلودگی پرندگان با تیپدر

متانوموویروس، این تیپ از کشورهاي مختلف اروپایی 
شامل فرانسه، آلمان، اسپانیا، مجارستان، ایتالیا، هلند و 

 Catelli et al. 2004, Cook(بلژیک گزارش شده است 

2000, Naylor et al. 1997.(  مدت کوتاهی پس از
 Mase et(کشورها شبیه ژاپن رشناسایی در اروپا در سای

al. 2003( برزیل ،)Chacon et al. 2007( نیجریه ،
)Owoade et al. 2008 ( و اردن)Gharibeh and 
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Algharibeh 2007 (تیپ حال حاضردر. نیز گسترده شد
B ترین سهم آلودگی متانوموویروس پرندگان بیش

هاي مختلف پرندگان به خود نوموویروس را در گونه
هاي مادر درمرغدر اصوالً. اختصاص داده است

هاي هاي اتوژن علیه تیپکشورهاي مختلف از واکسن
از هاي مادردر مرغدر ایران نیز. شایع استفاده می شود

هاي متعلق به زمان ورود واکسن متانوموویروس از واکسن
متانوموویروس Bتیپ انتشار. استفاده شده است Bتیپ 

تواند ناشی هاي مرغ گوشتی در ایران میدر فارم پرندگان
انتشار آن در هاي مرغ مادر واز فرار سویه واکسنی از فارم

توجه به با،آنعالوه بر.  گوشتی باشد يهاي جوجهفارم
 ,Cook 2000(ها در نوموویروس احتمال تغییر شکل سویه

Naylor et al. 1997(مرور تواند بهواکسن می ي، سویه
هاي تغییر شکل شده و منجر به ظهور سویهزمان دچار

توجه حال باهربه. زایی متفاوت شودبیماريجدید با
هاي گوشتی احتمال به عدم استفاده از واکسن در فارم

هاي تغییر شکل یافته واکسن و یا انتشار سویهسرایت و
 Cook 2000, Cook et(هاي واکسنیانتقال عمودي سویه

al. 1991 (و نیز انتشار تیپBزا از بیماري متانوموویروس
توجه به با ،آنبرهعالو. رندگان وحشی نیز وجود داردپ

از و) Chacon et al. 2007(در کشور برزیل  Bشیوع تیپ
رسد شیوع نظر میطرفی واردات گوشت مرغ از برزیل به

دلیل واردات در ایران به متانوموویروس پرندگانBتیپ 
. مرغ از این کشور باشد
هاي آلوده حکایت در اکثر کشور Bقرابت باالي تیپ 

هاي در حال از این واقعیت دارد که منشاء تمام سویه
با توجه به  ،حالهربه. مشترك است Bچرخش تیپ 

در کشورهاي آسیایی Cحتیو A،Bهايشیوع تیپ
 Cook(چین لبنان، اردن، اسرائیل ومانند ژاپن، کره، 

2000, Owoade et al. 2008, Youn et al. 2010 ( و با
تیپ  يجغرافیایی ایران انتظار مشاهده يتوجه به منطقه

A،B دو وجود داشت اما با توجه به ردیابی تیپیا هرو
B ها ممکن است عدم وجود سایر تیپ يو عدم مشاهده

با سایر  Bاظت متقاطع تیپهاي دیگر به دلیل حفتیپ
که مطالعات مختلف کارایی طوريهها باشد بتیپ

اندرا نشان داده BوAحفاظت متقاطع بین سروتیپ 
)Cook 2000, Jones and Rautenschlein 2013 (رهبه

زمان دو تیپ در یک حال امکان مشاهده یا چرخش هم
هاي که طی سالطوريهجغرافیایی وجود دارد ب يمنطقه
در اسرائیل  Bو  Aچرخش سروتیپ  2004تا  2002

در  ،بر آنعالوه.)Banet et al. 2005(گزارش شده است 
در حال چرخش  CوA،Bزمان سه تیپ طور همهکره ب
). Youn et al. 2010(است 

متانوموویروس  Bاخیر، ردیابی تیپ  يدر مطالعه
-وجود تیپهاي گوشتی دلیل بر عدم پرندگان در جوجه

که ایران نیست چرادر متانوموویروس پرندگانهاي دیگر 
است و این مطالعه صرفاً در ماکیان گوشتی انجام شده 

میزبان اصلی ویژه  بهها هاي شایع در سایر گونهسروتیپ
که طوريهآن، بوقلمون، ممکن است متفاوت باشد ب

ر هاي مرغ مادر ددر فارم 2000حافظ و همکاران در سال 
هاي که در فارمرا گزارش کردند در حالی Bآلمان تیپ

 Hafez(وجود داشت  BوAبوقلمون در آلمان سروتیپ

et al. 2000 .(يرسد منطقهنظر میهحال بهربه 
هاي شایع تیپ يجغرافیایی و میزبان دو عامل تعیین کننده

غالب متانوموویروس در یک کشور باشد اما باید در و
این ویروس که با توجه به امکان موتاسیون در نظر داشت

در یک  متانوموویروس پرندگانهاي پایش مکرر تیپ
در  1990يکه در دههطوريهب .منطقه ضروري است
موتاسیون شیفت اتفاق افتاد و تیپ  Aبریتانیا در سروتیپ 

A به تیپB  تغییر کرد)Naylor et al. 1997 .(طورهلذا ب
هاي مناسب شود براي اجراي برنامهکلی توصیه می

هاي شایع متانوموویروس پرندگان واکسیناسیون علیه تیپ
هاي اتوژن منطقه در ایران عالوه بر پایش مکرر، از سویه

هاي موجود در ایران استفاده زایی علیه سویهبراي ایمنی
.شود
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Abstract
Bacterial metapneumovirus infection is a respiratory infection in turkeys and poultry 

flocks, which mainly affects the upper respiratory tract. For study of the common type of 
avian metapneumovirus (AMPV) in broiler chickens in Isfahan province, 35 broiler chicken 
flocks with high mortality were sampled. After RNA extraction and synthesis of cDNA, 
AMPV was investigated by one pair of specific primer. The AMPV positive samples were 
investigated for AMPV types (A, B, C and D) by type specific primers. Results showed 17
out of 35 (48.57%) of flocks were infected to AMPV. In this study, 56 out of 210 samples 
(26.66%) were positive for AMPV. The mean of morbidity to AMPV was 54.90% in sampled 
flocks. The typing of positive samples showed all of the positive samples belonged to B type. 
In conclusion, by considering to a high distribution of B type of AMPV in broiler chicken 
flocks, it is necessary to apply for a proper AMPV vaccination program with autogenic 
strains, after approval of pathogenicity of AMPV strains. 

Key words: Avian Metapneumovirus, Broiler Chicken, PCR, Typing

1- DVM Graduated from Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, 
Shahrekord, Iran

2- Associate Professor, Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, 
Islamic Azad University, Shahrekord, Iran

3- Professor, Department of Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad 
University, Shahrekord, Iran

Corresponding Author:  Gholami-Ahangaran, M., E-mail: mgholami6@gmail.com


