بررسی سرولوژیک و پاتولوژیک متاپنوموویروس های طیور )(aMPV
در گله های مرغ مادر گوشتی ایران
2

رضا گودرزی ،* 1مسعود سلطانی الوار

( تاریخ دریافت93/2/7 :؛ تاریخ پذیرش)93/4/2 :

چکیده
به منظور تعیین آنتی بادی های حاصل از پاسخ ایمنی بدن نسبت به متاپنوموویروس طیور درگله های مرغ مادر
گوشتی ،سرم هایی از  11گله جمع آوری و مورد آزمایش االیزا قرار گرفت .بدنبال آن  ،ضایعات کالبدگشایی و تغییرات
هیستوپاتولوژیک نیز در گله های مثبت ومنفی بررسی و داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSSآنالیز گردید.
نتایج حاصل از انجام آزمایش االیزا بر روی گله های مورد آزمایش نشان داد که دو گله از  11گله ( )%13/3از نظر
حضور آنتی بادی  AMPVمثبت بودند .یک گله  22هفته از نژاد کاب ( )Cobbو گله دیگر با سن  44هفته از نژاد
راس ( )Rossبود .همچنین مشخص گردید که عفونت با متاپنوموویروسهای طیورمی تواند سبب عالئم بالینی چون
تورم سر و ملتحمه ،آبریزش رقیق از چشم ،خروج اکسودای آبکی تا چرکی از بینی و عطسه و سرفه شود .تغییرات
ماکروسکوپیک قابل توجه شامل حضور اکسودای شفاف در نای ،ادم ژالتینی در زیر پوست سر ،آماس ،پرخونی و
اکسودا در بوقک میانی بینی و به میزان کمتر در سینوس زیر چشمی ،و تحلیل رفتن اویدوکت به مقدار کم دیده
شد.تغییرات میکروسکوپیک قابل توجه با رنگ آمیزی ) (H&Eدر بافت های مختلف سینوس زیر چشمی  ،بوقک
میانی بینی و نای شامل :ادم ،پرخونی ،پوسته پوسته شدن اپی تلیوم و از بین رفتن مژکهای مخاط بینی ،نفوذ سلولهای
آماسی تک هسته ای در زیر مخاط بوقک میانی بینی ،افزایشی فعالیت غدد و هیپرپالزی غدد موکوسی بود .این
تغییرات به مقدار کمتر در سینوس زیر چشمی و نای مشاهده گردید اما در سایر قسمت های مورد آزمایش مانند ریه،
کبد ،کلیه ،اویدوکت ،سکوم و طحال تغییرات عمده ای دیده نشد .همچنین مشخص گردید که اگر چه ضایعات حاصل
از این ویروس اختصاصی نیست اما بررسی هیستوپاتولوژیک این ضایعات می تواند برای تایید تشخیص االیزا مورد
استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی :االیزا  ،متاپنوموویروس طیور ،مرغ مادر گوشتی ،عالئم بالینی ،کالبدگشایی ،هیستوپاتولوژی.

 - 1بخش آسیب شناسی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد ،بروجرد ،ایران
 -2بخش بیماری های طیور دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر ،شوشتر  ،ایران
* :مسئول مکاتبات؛پست الکترونیکیr_goodarzi87@ yahoo.com :
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مقدمه
متاپنوموویروس هاای طیاور ) (aMPVعاما
ایجاد عفونت حاد ویروسی سیستم تنفسای فوااانی
در بوالمون ،ماکیان و برخای از ووناه هاای طیاور
هسااتند ( .)22 ،24 ،11 ،8 ،7 ،4بیماااری ناشاای
& Buys
ازایااو ویااروس اولاایو بااار توساا
 )1971( Dupreezدر آفریقااای جنااوبی مااورد
شناسایی ارار ورفت اما تا به اماروز تقریبااا از تماا
کشورهای دنیا وازارش شاده اسات (،22 ،18 ،11
.)41
ایو بیمااری در بعضای از منااطد دنیاا بعاد از
آنفلااوآنزا متمتااریو بیماااری تنفساای بوالمااون
محسوب می وردد (.)3
عاماا بیماااری  RNAویروساای از خااانواده
پارامیکسوویریده بوده ( )38کاه بار اسااس تفااوت
های موجود در آنالیز ردیف هاای نوکلئوتیادی ژن
کد کننده پروتئیو  Gویروس ( )29و آنتای باادی
منوکلونااال ( )9و نیااز ردیااف هااای نوکلئوتیاادی و
آمینواسیدی پیش بینای شاده ژن هاا  Fو  Mباه
تحت تیپ های  C, B, Aو  Dطبقاه بنادی مای
شود ( .)41اشکال شدیدتر بیماری احتماالا ناشی از
عفونت دو وانه یا ثانویاه باا میکرواروانیسام هاایی
چون بوردوتال اویو  ،اجرا شبه پاستورالیی ،برخای
از انواع مایکوپالسماها ،ارنیتوبااکتریو رینوتراکاه آ
) )3( Ornithobacterium (rinotracheaو
اشریشیاکوالی ( )22است که منجر به ابتالء بااال و
مرگ و میر متغیر می وردد ( .)11در مزرعاه ،ایاو
بیماری غالباا به کرات در مرغ های مادر و به میازان
کمتر در مرغ هاای تخمگاذار وازارش شاده اسات
(.)18
متاپنوموویروس هاای طیاور موجاب خساارات
ااتصادی ااب تاوجتی در پرنادوان اهلای بصاورت
افزایش مرگ و میر ،تاخیر در رشد ،افازایش تعاداد
الشه های حذفی در کشتارواه های طیور و کااهش
تولیاد تخام مارغ در ولاه هاای ماادر (بوالماون و

ماکیان) می شود .همچنیو در مازارع مارغ ماادر و
تخمگذار سبب کااهش تولیاد تخام مارغ و وااهی
ضعیف شدن پوسته تخم مرغ می وردد (..)21
عالیام بیماااری در ماکیااان شااام تاانفق منق ا
( ،)snickصداهای رال تنفسای ،ع ساه ،آبریازش
بینی ،تور ملتحمه کف آلاود ،تاور ساینوس زیار
حداه چشم و اد زیر فکای اسات .ضاایعات کالباد
وشایی عمده شام اد وسی ژالتینی زرد رنگ تاا
چرکی در بافت های زیر پوست ناحیه سر ،واردن و
ریش و التتاب در سینوس زیر حدااه چشام اسات
( .)3اهمیااات روزافااازون و وساااترش جتاااانی
متاپنوموویروس های انسان و طیور و نیز خساارات
ااتصااادی حاص ا از متاااپنوموویروس هااای طیااور
انگیاازه ای باارای بررساای ضااایعات کالبدوشااایی و
هیستوپاتولوژیکی ناشی از ایو ویروس و تاثیر آن بر
روی وله های مرغ مادر وردید .ضمو آنکاه پایاه و
زمینه مناسبی را بارای م العاات آیناده و بررسای
بیشتر ایو بیماری در ایران فراهم می آورد.

مواد و روش کار
به منظور پی بردن به حضور آنتای باادی هاای
حاصااا از پاساااخ ایمنااای بااادن نسااابت باااه
متاپنوموویروس طیور ،تعادادی از ولاه هاای مارغ
مادر بصورت تصادفی انتخاب شاد و باه نسابت 1%
وله نموناه بارداری انجاا ورفات و پاق از انجاا
خونگیری از وریاد زیار باال ،هار سارنگ برچساب
خورده و شماره وذاری وردید و مشخصات مرباوط
به وله در فر مربوط به خود ثبات وردیاد .ساپق
سرنگ ها در شرای م لوب باه آزمایشاگاه انتقاال
داده شااد .در آزمایشااگاه خااون درون هاار ساارنگ
سانتریفوژ وردید و سرمی که به ایو طرید حاصا
شد مورد آزمایش االیزا اارار ورفات .بارای اجارای
آزماایش االیازا از کیات Flock check APV
 Elisa Kitساااخت شاارکت  IDEXXاسااتفاده
وردید.
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پق از انجا مراح مختلف آزماایش االیازا میازان
جذب ناور نموناه هاا در طاول ماو  251ناانومتر
مشخص شد و در صاورتی کاه نسابت جاذب ناور
نمونه به کنترل مثبت ( )S/Pبرابر یا کمتار از 1/2
بود نتیجه منفی و در صورتی کاه ( )S/Pبزروتار از
( 1/2تیتر بیشتر از  )392بود نتیجه مثبت الماداد
می شد .پق از تعییو وله های مثبت و منفای ،باا
مراجعه به هر یک از وله ها ،عالئم باالینی موجاود
در وله ثبت شاد و پاق از حبا نموناه هاا ،کالباد
وشایی صورت ورفت .در ایو مرحلاه پاق از ثبات
ضایعات عمومی موجود در الشه ها بالفاصله جتات
جلوویری از اتاولیز ،نموناه بارداری از بافات هاای
مختلف مانند پوست سار ،ملتحماه ،بوااک میاانی
بیناای ،سااینوس زیاار چشاامی ( Infraorbital
 ،)Sinusنای ،ریه ،اویادوکت ،کلیاه ،دئودناو و ...
صورت ورفت .ب وریکه از هر یک از ایو اسمت هاا
مقاطعی به اندازه مناسب بریده و جدا شد و ساپق
در ظااروح حاااوی محلااول فرمااالیو بااافر  11%بااه
نساابت یااک اساامت بافاات و  11اساامت محلااول
فرمااالیو بااافر ااارار ورفاات و پااق از انتقااال بااه
آزمایشگاه هیساتوپاتولوژی مقااط تتیاه شاده باا
روش  H & Eمورد رنگ آمیزی ارار ورفتناد (.)1
به منظور ستولت بررسی مقااط هیساتوپاتولوژیک
بافت های مختلف ،ضایعات موجود در آنتا از ابیا
پرخونی ،اد  ،از بیو رفتو مژکتا (،)Deciliation
پوسااته پوسااته شاادن و کنااده شاادن اپاای تلیااو
( )Epithelial exfoliationو  ...براساس معیاار
( )Dung worth 1993و بااه شاارر زیاار مااورد
درجه بندی ( )Scoringارار ورفت (.)22
 =1ضایعه وجود ندارد =1 ،ضایعه باه میازان بسایار
اندک =2 ،ضایعه باه میازان انادک =3 ،ضاایعه باه
میزان خفیف =4،ضاایعه باه میازان متوسا و = 5
ضایعه به میزان شدید.

نتایج
نتایج حاص از انجا آزمایش االیزا بار روی 15
وله مورد آزمایش نشان داد که دو ولاه از  15ولاه
( )%13/3از نظر حضور آنتی بادی  AMPVمثبت
بودند .وله شماره  3وله ای  29هفته با تولید 81%
از نژاد کاب ( )Cobb 500و وله شماره  ،7با ساو
 44هفتااه و بااا تولیااد  73%از نااژاد راس ()Ross
بود(جدول  .)1در بررسی وضاعیت ظااهری ولاه و
مرغ و خروس هایی که عالئم بیماری را نشاان مای
دادند ،متمتریو چتره بالینی که جلاب توجاه مای
کرد ،تور سر و صورت و اد دور چشمی بود .ایاو
تور اغلب یک طرفاه و وااهی نیاز دو طرفاه باود.
همچنیو عالوه بر تور سر در تعداد نسابتاا زیاادی
از نمونه ها آبریزش از بینی اابا مشااهده باود .در
یک نمونه (از  4نمونه اخذ شاده) از ولاه شاماره 3
ریزش مای شفاح از چشم دیده شاد .در بعضای از
نمونه ها تور سینوس اینفرا اربیتال و همزماان باا
آن خرو اکسودای شفاح و در یاک نموناه خارو
اکسودای چرکی از منخاریو مشااهده وردیاد و در
موارد خیلی کم تور ریش نیز دیاده شاد .از دیگار
عالئم مشاهده شده در س ولاه ع ساه و سارفه
بخصوص در وله شماره سه بود .در ایو وله با کمی
دات ،تنفق با دهان باز در تعاداد کمای از مارغ و
خروس های وله باه چشام مای خاورد .همچنایو
عالئم خواب آلودوی ،بای حاالی ،افساردوی ،سایخ
شدن پرها و بی میلی به حرکت در درصد کمای از
وله دیاده مای شاد .در بررسای وضاعیت تولیاد و
تخمگذاری ،با بررسی کارتتای ثبات روزاناه و اخاذ
سابقه وله مشخص وردید کاه همزماان باا شاروع
بیماری در وله نه تنتا تولید روند افزایشی نداشاته
است بلکه به مدت  4-5روز و به میزات  1-2درصد
کاهش در تولید وجود داشته است .اما با ایاو حاال
وضااعیت ظاااهری تخاام ماارغ هااا و درصااد جوجااه
درآوری طبیعی بود .در ادامه بررسی ولاه هیچیاک
از عالئم عصبی مانند تورتیکولیق(،)Torticollis
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حرکااااات تیااااک ( )Ticیااااا اپیسااااتوتنوس
( )Opisthotonusمشااهده نگردیاد ولای میاازان
تلفات در هر دو وله بصورت افزایش مرغ و خاروس
هااای وازده افاازایش نساابتاا کماای نشااان ماای داد
(نمودار ، 1جدول . )2

الف) یافته های کالبد گشایی
در کالبد وشایی نمونه های بدست آماده ،پاق
از برداشتو پوست تعدادی از نمونه ها با تور سر و
بررسی ناواحی از ساینوس دور و زیار چشامی ،در
بیشاتر ماوارد اد ژالتینای باا رناگ کادر در زیاار
پوست و در برخی موارد مقدار کمی بافات همبناد
جوانااه ای مشاااهده وردیااد .بعااالوه در برخاای از
اسمت ها اکسودای پنیری و در موارد خیلی کمتار
پرستول مشاهده شد .همچنیو پار خاونی و اد در
زیر پوست پلک نیمی از نمونه ها دیده شد (جادول
 .)1با کالبد وشایی اسمت میانی بینای و مشااهده
س ا بواااک هااا ،مخاااط بیناای در بیشااتر مااوارد
مرطوب بود .همچنایو در بیشاتر ماوارد التتااب و
پرخونی و در موارد خیلی کمای پتشای مالیام بار
روی مخاط بواک و اکسودا در اسمت میانی حفاره
بینی ااب مشاهده باود .اماا ساینوس هاای اینفارا
اربیتال کمتر مبتال بود .همچنیو در درون حفره ی
سینوس ،تنتا در دو مورد اکسودا حضور داشات .باا
مشاهده نای ،اغلب اکسودای شفافی بر روی سا
آن حضور داشت که در برخای ماوارد ایاو اکساودا
سروزی یا موکوئیادی و کاف آلاود باود .در ماوارد
کمی نیز مخاط نای ،آماس و پرخونی را نشاان داد.
کیسه های هوایی در یک مورد کدر و ضخیم باود و
ریه ها در اغلب موارد سالم بود .در بررسی دساتگاه
تناسلی در موارد کمی اویداکت تحلی رفتاه باود و
در یک مورد کلفات شادن اویاداکت و نیاز حضاور
مقدار بسیار کمی از اکسودا بر روی آن دیاده شاد.
پریتونیات ناشاای از تخاام مارغ نیااز در یااک مااورد
مشاهده وردید .در سایر ماوارد باا مشااهده کلیاه،

کبد ،طحال یاا ساکو ضاایعه ی خاصای مشااهده
نگردید.

ب) یافته های هیستوپاتولوژیک
نتایج هیستوپاتولوژی نمونه هاای اخاذ شاده از
مرغ و خروس هایی که در تشخیص سارمی مثبات
یا منفی بود و عالئم بالینی و کالبد وشایی آنتا نیاز
ثبت شده بود ،به شرر زیر درجه بندی و ثبت شد:

پوست ناحیه سر
در مواردی که تور سر وجود داشت با برداشتو
پوست ناحیه سر در اسامت ادمااتوز ،یاک اد زرد
ژالتینی شام تجم لنفوسیت هاا و هتروفیا هاا
مشااخص وردیااد .بعااالوه در برخاای از اساامت هااا
اکسودای پنیاری کاه دارای لنفوسایت و هتروفیا
بود ،مشاهده شد .همچنیو در ناحیه دارای تور در
بعضااای موااا ا اد و بافااات همبناااد جواناااه ای
( )Granulation tissueحضور داشت.

بوقک
در بررسی هیساتوپاتولوژیک بوااک هاا کاه باا
استفاده از سیستم نمره بنادی ( )Scoringشادت
ضااایعاتی چااون اد  ،پرخااونی ،و  ...درجااه بناادی
وردید ،در تمامی نمونه ها مواردی چاون پرخاونی،
اد  ،از بیو رفتو مژک هاا ،افازایش فعالیات غادد
همراه با ترشا و هیپارپالزی آنتاا ،نفاوح التتاابی
سلول های تک هسته ای از جملاه لنفوسایت هاا،
پالسماس ها ،ماکروفاژها و همچنیو هتروفی ها و
به تعداد کم دیو سلول مشاهده وردید (شاک ،2 ،1
 .)3عااالوه باار ضااایعات عمااومی کااه در تمااامی
اسااالیدها مشاااهده وردیااد ،برخاای از ضااایعات بااه
صورت انفرادی در هر یک از ال ها وجاود داشات.
در نمونه ی شاماره  ،1نکاروز کاانونی اپای تلیاو ،
افزایش ترش موکوس و افازایش تعاداد لنفوسایت
ها ،از بیو رفتو مژکتا به شک کانون های کوچاک
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و بزرگ مشاهده شد (شک  .)1در نمونه شاماره ،2
عالوه بر موارد عمومی  ،وجود نکاروز ،کاانون هاای
لنفاوی در اپی تلیو  ،از بیو رفتو مژک ها به شک
کانون های کوچک حضور داشت .در نموناه شاماره
 ،3همچنیو نکروز کانونی اپی تلیاو بوااک و نیاز
فولیکولتااای لنفاااوی دیااده شااد .تجماا کااانونی
هتروفی ها و پوساته پوساته شادن اپای تلیاو و
حضور خرده ریزه های باافتی ( )debrisدر لاومو
بواک مشاهده وردید (شک 2و .)3در نمونه شماره
 ،5همچنیو نکروز اپی تلیو همراه با عفونت ثانویه
با باکتریتا ،خاونریزی ،پوساته پوساته شادن اپای
تلیو  ،از بیو رفتو مژکتا بصورت کاانونی بازرگ و
کوچک و نیز تجم ترشاحات موکوسای هماراه باا
باااکتری در لااومو بواااک مشاااهده شااد .در نمونااه
شماره  ،8همچنیو پوسته پوسته شدن اپی تلیو و
حضور آن در لومو بینی مشااهده وردیاد .الز باه
حکر است که در تمامی موارد اکساودای موجاود از
نوع غیرچرکی بود و فق در بیو آنتا کاانون هاایی
از تجم هتروفی وجود داشت .در م العاه حاضار
بررساای هیسااتوپاتولوژیک بواااک هااا کااه شاادت
ضایعات آن درجه بندی شده و در جادول ( )3در
وردیده است ،نشاان مای دهاد کاه تقریبااا بیشاتر
ضایعات با آنچه که در موارد فیلدی  SHSیا موارد
تجرباای آن در ماکیااان یااا بوالمااون رخ ماای دهااد
مشابتت دارد .خصوصاا مواردی چون پرخاونی ،اد ،
از دست رفتو کانونی مژکتا ،افزایش فعالیات غادد
همراه با ترشا و هیپارپالزی آنتاا ،نفاوح التتاابی
سلول هاای تاک هساته ای مانناد لنفوسایت هاا،
پالسماساا هااا ،ماکروفاژهااا و همچناایو نفااوح
هتروفی ها را می توان نا برد.

سینوس زیرچشمی
در بررسی مقاط هیستوپاتولوژیک سینوس زیر
چشمی در مواردی که ایو مق در سا مقااط
به شک آشکار ااب رویت باود ضاایعات شابیه باه

بواک ها اما خفیف تر از آن بود .همچنیو در درون
لومو سینوس ها ،در بیشتر موارد اثاری از اکساودا
به چشم نمی خورد.

نای
در بررسی نای ضایعاتی به صورت اد  ،افازایش
التتااابی ساالول هااای تااک هسااته ای (لنفوساایت،
پالسماس ) ،افزایش سلول های لنفوئیدی و بندرت
یک التتاب حاد دیده شد .همچنیو ضخامت مخاط
افزایش یافته بود .اما تعداد مژکتا اغلاب طبیعای و
مژکتا دست نخورده بود.

ریه
در ریه ضایعات میکروسکوپیک در ماوارد کمای
بصااورت اد  ،پرخااونی شاادید ،هیپاارپالزی بافاات
لنفوئیدی ،نفوح تعداد اندکی هتروفیا در پیراماون
پارابرونش ها ،از بایو رفاتو مژکتاا در تعادادی از
سلول های اپی تلیال و ضخیم شدن بافت عضاالنی
برونش ها دیده شد .در یکی از نمونه هاا پنوماونی
حاد و آنتراکوز نیز حضاور داشات .در ساایر ماوارد
ضایعه ی خاصی در ریه دیده نشد .در کیساه هاای
هوایی ضایعه میکروسکوپیک اغلب مشاهده نگردید.

اویدوکت
در بررسی هیساتوپاتولوژیک مقااط اویادوکت
بجز نفوح متوس سلول های التتاابی (تاک هساته
ای و هتروفی ) در یک مورد ،در سایر موارد ضاایعه
خاصی مشاهده نگردید.

طحال
در بررسی نمونه ها هیچ ضاایعه خاصای وجاود
نداشت .تنتا در یکی از نمونه ها تجم تعداد اابا
توجتی هموسیدروفاژ و هتروفی منتشر دیده شد.
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سکوم

کلیه

در بررسی هیستوپاتولوژیک مقااط ساکو باه
عنااوان بخشاای از روده هاایچ ضااایعه ای مشاااهده
نگردید.

در بررساای میکروسااکوپیک کلیااه عموم ااا مااوردی
مشاهده نشد جز یک مورد کاه پرخاونی و افازایش
میزان بافات لنفوئیادی در بافات بیناابینی حضاور
داشت.

کبد

آنالیز داده ها

در کبد عموماا ضایعه ای مشااهده نگردیاد جاز
یااک مااورد کااه کااانون هااای نکااروز همااراه بااا
انفیلتراسیون هتروفیلی در مرکز کانون های نکروزه
و التتاب در بافت کبد وجود داشت.

روش آماری مورد استفاده برای آنالیز داده های ایو
م العه ،روش تحلی همبستگی باود .بادلی آنکاه
نمره بندی ضایعات و تیتر االیزا هر دو متغیر کیفی
هسااتند بنااابرایو از ضااریب همبسااتگی اسااپیرمو
( )Spearmanکااااه یااااک ضااااریب Non
 Parametricاست ،استفاده شد و مشخص وردید
که هر دو متغیر از نظر آماری راب ه مستقیم دارناد
(.)P< 1/15

جدول شماره ( :)1میانگین تیتر االیزا و درصد ضایعات هیستوپاتولوژیک گله هایی که مورد آزمایش قرار گرفتند.
با توجه به جدول شماره  ،4با استفاده از نرم افزار آماری Rsp = 0.643 ،SPSS
میانگیو درصد ضایعات هیستوپاتولوژیک بر اساس درجه
بندی

میانگیو تیتر االیزا

شماره وله مورد آزمایش

2/5%
1/2%
51%
8/3%
4/3%
1/8%
49%
9/8%
2/5%
3/2%
4/1%
12/2%
5/2%
9/4%
1/8%

292
131
428
21
44
112
512
82
137
31
18
75
124
25
22

1
2
3
4
5
2
7
8
9
11
11
12
13
14
15
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شکل  -1منظره ریزبینی اپیتلیوم بوقک میانی بینی مرغ مبتال به عفونت aMPV؛ اپیتلیوم مژکدار ( ،)Cنفوذ سلول
های تک هسته ای ( )mn.cدر زیر مخاط)(H & E( (SM

شکل  -2منظره ریزبینی لومن بینی()Lدر مرغ مبتال به  aMPV؛ قطعات سلولی و رشته های فیبرین ( ،)Fسلول های
تک هسته ای ( )mn.cو خونریزی( )Hدیده می شود )(H & E

شکل -3منظره ریزبینی لومن بینی()Lدر مرغ مبتال به  aMPV؛ رشته های فیبرین ( ،)Fسلول های تک هسته ای
( )mn.cو خونریزی( )Hدیده می شودH & E .
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نمودار شماره ( )1درصد هر یک از عالئم بالینی مشاهده شده در گله های شماره  3و 7

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%

30%
20%
10%

عالئم عصبی

خواب آلودگی،
افسردگی ،بیحالی و

عطسه و سرفه

تورم ریش

احتقان و تورم

خروج اکسودای

خروج اکسودای

ملتحمه

چرکی از بینی پس

شفاف از بینی پس از

ادم دور چشمی و

از مالمسه

مالسمه

زیرچشمی

سیخ شدن پرها

نمونه های گله شماره 7

نمونه های گله شماره 3

آبریزش چشم

آبریزش بینی

تورم سر و صورت و

0%
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جدول شماره ( :)2تعداد و درصد عالئم بالینی مشاهده شده در مرغ و خروس گله های شماره  3و  7که در آزمایش االیزا نسبت به  ampvمثبت بودند.

احتقان و
تور ملتحمه

خرو اکسودای
چرکی از بینی
پق از مالمسه

خرو اکسودای شفاح
از بینی پق از مالمسه

آبریزش از
چشم

آبریزش از
بینی

تور سر و صورت و
اد دور چشمی و زیر
چشمی

عالئم
بالینی
وله

عالئم
عصبی

خواب آلودوی،
افسردوی ،بی حالی،
سیخ شدن پرها

ع سه و
سرفه

تور ریش

1
4

3
4

1
4

4
4

4
4

75%

25%

111%

111%

-

2
4

4
4

51%

111%

وله شماره
3
درصد
عالئم
بالینی
وله شماره
7
درصد
عالئم
بالینی

-

-

4
4

1
4

1
4

-

-

111%

25%

25%

25%

-

1
4

3
4

-

2
4

-

3
4

-

25%

75%

-

51%

-

75%

-

8
8

-

1
8

7
8

1
8

3
8

1
8

6
8

1
8

6
8

111%

-

12/5%

87/5%

12/5%

37/5%

12/5%

75%

12/5%

75%

تعداد ک
درصد
نسبی
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جدول  :3درجه بندی ( )Scoringشدت ضایعات هیستوپاتولوژیک بوقک میانی در هر یک از نمونه های مربوط به گله های دو و سه
شماره
وله

شماره
نمونه

پرخونی

اد

پوسته
پوسته
شدن
اپیتلیو

از بیو
رفتو مژکتا

3
3
3
3

1
2
3
4

+4
+4
+5
+4

+1
+2
+3
+2

1
1
+4
1

+3
+2
+5
+3

+3
+2
+4
+3

درصد
ضایعه

85%

41%

21%

25%

21%

75%

5
2
7
8

+5
+4
+3
+4

+4
+2
+2
+3

+4
1
1
+3

+5
+3
+4
+3

+4
+2
+2
+1

+2
+2
+2
+4

1
+4
+2
+4

درصد
ضایعه

81%

55%

35%

75%

45%

51%

51%

7
7
7
7

پالسماس

نفوح
هتروفی

حضور
ماکروفاژ

جم نمره

درصد نسبی
ضایعات هر
نمونه

جم ک نمرات
وله و درصد
نسبی آن

افزایش ترش
و هیپرپالزی
غدد موکوسی

لنفوسیت

1
+1
+4
+1

+4
1
+1
1

31
15
32
19

44%
33%
81%
42%

+3
+3
+5
+4

+2
+1
+5
+2

وله سه
51%

25%

51%

31%
+2
+2
+2
+2

1
1
2
1

41%

15%

روش درجه بندی =1 :بدون ضایعه =1 ،ضایعه بسیار اندک =2 ،ضایعه اندک =3 ،ضایعه خفیف =4 ،ضایعه متوس  =5 ،ضایعه شدید
توضی  :در تمامی نمونه ها اکسودا از نوع غیرچرکی است  .فق در بیو آنتا کانونتایی از هتروفی وجود دارد.

27
19
19
24

21%
42%
42%
53%

وله دو
49%
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بحث
در م العه حاضر همانگونه که در آزماایش االیازا
مشخص وردید دو وله یعنی  13/3درصد وله هاای
مورد آزمایش از نظار حضاور آنتای باادیAMPV
مثبت بودند .نتیجه مثبت در آزماایش االیازا در اثار
واکسیناساایون باار علیااه ایااو بیماااری یااا درویااری
طبیعی با ایو ویروس حاص مای شاود اماا بررسای
تاریخچه وله های مورد آزماایش هایچ ساابقه ای از
واکسیناسیون در مقاب ایو ویاروس را نشاان نمای
دهد ،بنابرایو می توان نتیجه مثبت را باه درویاری
ایو دو وله باا ویاروس طبیعای نسابت داد .در ایاو
راب ااه جزئیااات بیماااری در بوالمااون و ماکیااان در
بسیاری از مناطد دنیا به تفصی بیان وردیده است.
عالئم بالینی مشخص در پولت های بوالمون شاام ،
تنفق منق  ،صداهای رال تنفسی ،ع سه ،آبریزش
بینی ،آماس ملتحمه کف آلود ،تور ساینوس اینفارا
اربیتال و اد تحت فکی اسات .سارفه و تکاان دادن
سر نیز به کرات بویژه در پولت های بالغ دیده شاده،
بعالوه پروالپق رحم ناشی از سرفه در بوالمون های
پرورشی مشاهده شده است (.)3
 Jirjisو همکاران ( )2112در عفونت تجربی باه
 AMPVااب توجاه تاریو ضاایعات را آبریازش از
بینی ،تور سینوس های اینفرا اربیتاال و ترشاحات
کفدار از چشم ارزیابی کردناد ( Panigrahy .)15و
همکاران ( Turpin ،)2111و همکاران ( )2112نیز
عالئم ع ساه ،افساردوی ،رینوتراکئیات ،اکساودای
بینی و در موارد شادیدتر بیمااری تکاان دادن سار،
تور سینوس ها و افزایش ابتالء و مرگ و میار را در
تلقی تجربی  AMPVبه بوامون مشاهده نمودناد
( Alkhalaf .)41 ،34و همکااااران ( )2112نیاااز
عالئاام خفیااف تنفساای شااام اکسااودای بیناای و
افسااردوی را تااا روز  7پااق از تلقاای ویااروس بااه
بوالمون مشاهده کردند (.)4
 Majoو همکاران ( )1995عالئم باالینی تلقای
تجربی  AMPVرا به جوجه های سه هفتاه ،پولات

های بوالمون  3هفته و مرغ های ماادر ووشاتی 27
هفته عالوه بر تعدادی از موارد فوق ،حضور ترشحات
موکوئیدی در زمانی که نوک به مالیمات و از پشات
منخریو تحت فشار ارار می ویرد حکر کردند و نیاز
بدنبال فعالیات پرنادوان تانفق مشخصااا دهاانی و
نفق نفق زدن را مشاهده نمودند ( .)24در تحقیاد
 Majoو همکاران ( )1997در جوجه های  15روزه
مورد تلقی با  AMPVعالئم خواب آلودوی ،سایخ
شاادن پرهااا ،آبریاازش چرکاای از بیناای و احتقااان
ملتحمه دیده شد ( Jones .)22و همکاران ()1988
در موارد تجربی کاهش تولید را تا  %71در بوالماون
های تخمگذار وزارش کردند (.)21
همچنیو  Stuartو همکاران ( )1989و Cook
و همکاران ( )1992نشان دادند که  AMPVسابب
ضعیف شدن تخمگاذاری در بوالمونتاای تخمگاذار
پرورشای مای شاود (Thomson , Morley .)11
( )1984در واوع فیلدی  ،SHSاولیو عالمات را در
روز اول ع سه و تنفق منق حکر کردند که ارماز
شدن ملتحمه همراه با تور غدد اشکی و ساپق اد
زیرپوستی که از اطراح چشم شروع و به بااال و نیاز
پاییو سر (بافت های فک پاییو و ریش) کشیده می
شود ،نیز دیده شاده اسات .خارانادن سار و کااهش
تولید تخم مرغ از عالئم دیگر  SHSاسات و وااهی
احتضار و مرگ و میر در مراح بعدی نیز دیده مای
شااود ( Wyeth .)27و همکاااران ( )1987عالئاام
 SHSرا در مرغ های مادر ،سرفه ،تور سینوس دور
و زیرچشاامی ،تورتیکااولیق ،اپیسااتوتنوس ،عااد
هماهنگی در اسمت های مختلف بدن ،بی میلی باه
حرکت و در پایاان مارگ و میار بادلی نااتوانی در
دریافاات غااذا حکاار ماای کننااد ( O'Brein .)42و
همکاااران ( )1985نیااز عالئاام  SHSرا در  11ولااه
ماارغ مااادر ووشااتی ،تااور ساار ،افسااردوی شاادید،
تورتیکولیق ،حرکات تکراری سر ،اپیستوتنوس ،بای
حالی و مرگ و میر در اثر عد دسترسی به غذا حکر
کردند .میزان مرگ و میر نیز  4-5%و میزان کااهش
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تولیااد تخاام ماارغ  2-3%بااود ( Perelma .)33و
همکاااران ( )1988نیااز عالئاام بااالینی را شااام اد
شدید سر و صورت ،ب وریکه منجر باه بساته شادن
چشم ها می وردید ،حکر کردند .اد باه بافات هاای
زیر فک و وردن کشیده شده و فق در تعداد کمای
از ریش ها تور دیده شد)32( .
همان ور که مالحظه می شود عالئم بالینی ابتالء
به  AMPVچاه در شاک تجربای و چاه بصاورت
طبیعی در ماکیان و بوالمون تا حد زیادی مشاابتت
دارد .در ماکیان عمده تاریو عالئام باالینی بیمااری
عالئم تنفسی و تور مشخص سر و صاورت ناشای از
تور سینوس دور چشمی و زیر چشمی است .بعالوه
واهی عالئم عصبی تورتیکولیق ،کاج شادن ساتون
متره و اپیستوتنوس نیز دیده می شاود .در م العاه
ی حاضر عمده تریو عالئم بالینی شام تور سار و
صورت ناشی از اد دور و زیرچشمی بود باه طاوری
که در تما نمونه های ( 8نمونه) جدا شده از هار دو
وله تاور سار و صاورت و در نیمای از ماوارد تاور
ملتحمه مشاهده شد .ایو یافته ها م اابد باا اغلاب
مشاهدات باالینی  SHSاسات .همچنایو در تعاداد
زیادی از نمونه ها عالئم آبریزش از بینای و در یاک
مورد آبریزش از چشم مشاهده شد .خرو اکساودای
شفاح از بینی ب ور ااب توجتی دیاده شاد و ساایر
عالئم تنفسی مانناد ع ساه و سارفه باه خاوبی در
نمونه هاا دیاده مای شاد ،اماا بارخالح مشااهدات
 )1987( Wyethو  )1985( O'Breinعالئاااااام
عصبی در هیچ یاک از نموناه هاا مشااهده نگردیاد.
 )1994( Lu ،)1993( Hafezو Tanaka
( )1995در ماااااوارد شااااایوع  ،SHSضاااااایعات
کالبدوشایی متم را ،اد ژالتینای وسای و زردرناگ
چرکی در بافت پوست ناحیه وردن و ریش و احتقان
مخاط ایو ناحیه و درجات مختلفی از تور ساینوس
اینفرا اربیتاال حکار کردناد ( .)41 ،23 ،3همچنایو
مالحظه وردیاده کاه اوار در طاول شایوع طبیعای
بیماری در فیلد ،میکروبتاای پااتوژن سابب تشادید

بیماری وردند ،تور کیساه هاای هاوایی ،پنوماونی،
پریکاردیت و پری هپاتیت نیاز مشااهده مای واردد
(.)3
 Majoو همکاااران ( )1997در تلقاای تجرباای
 AMPVبه جوجه های  15روزه ،با کالباد وشاایی
همااه ی پرناادوان در روز  5بعااد از تلقاای ویااروس،
احتقان بینی و حضور فراوان موکوس غلیظ در حفره
ی بینی و ساینوس اینفارا اربیتاال را نشاان دادناد.
همچنیو در یکی از پرندوان حب شاده کاه افسارده
بود ،اد دور چشمی و اد پلک در یک طارح سار و
احتقان و تور فیبرینی کیسه های هوایی و پریکاارد
دیده شد .در همه پرندوان در روزهای  9و  11فقا
احتقان بینای و حضاور موکاوس و اد در حفاره ی
بینی و سینوس های تحت حداه ای مشااهده شاد.
در روزهاای  14و  18احتقااان بواااک هااای بیناای و
حضور موکوس در حفره ی بینای تنتاا یافتاه اابا
توجااه بااود ( Nunoya .)22و همکاااران ( )1991و
 Droualو همکاران ( )1994در موارد واوع فیلدی
 SHSضایعات کالبدوشایی را به صاورت تاور سار
ناشی از اد ژالتینی وسای پوسات صاورت و بافات
های دور چشم و حضور مقادیر مختلفی از اکسودای
پنیااری در غاادد اشااکی ،کیسااه ملتحمااه و بافاات
زیرپوست صورت حکار کردناد .همچنایو در برخای
موارد اکسودای نکروتیک منعقد شاده ی کاازئوز ،در
اندازه های مختلف دیده شاد (O'Brein .)32 ،12
و همکاااااران ( Preleman ،)1985و همکاااااران
( )1988و  Jonesو همکااااران ( )1991و در ولاااه
های مرغ مادر ووشتی ،مبتال به  ،SHSآماس بافات
ملتحمه چشم و اد شادید زیرپوساتی را در ناحیاه
سر ،صورت و بافت های اطاراح آن مشااهده کردناد
( .)32 ،33 ،19در م العااااه حاضاااار بااااا انجااااا
کالبدوشایی در اسمت هایی از سر کاه دارای تاور
بود در بیشتر موارد یک اد ژالتینای باا رناگ کادر
مشاهده وردید که م اابد باا یافتاه هاای ابلای در
مورد ایو بیماری است (بیشتر در نموناه هاای ولاه
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شماره  .)3با انجا کالبدوشایی بینای ،مخااط آن در
بیشتر موارد مرطوب باود و حضاور اکساودا در ایاو
ناحیاه جلااب توجااه ماای کاارد کااه اغلااب بیشاتر از
سینوس اینفرا اربیتال بود.
مواردی همچون اد و پرخونی نیز بر روی مخاط
بواک بیشتر از سینوس هاا دیاده مای شاد کاه بار
اساس تجربه ی  )1997( Majoایو امر ااب توجیه
است .با بررسی مخاط نای در بیشاتر ماوارد حضاور
یک اکسودای شفاح مشاهده شد .همچنیو آمااس و
پرخونی به میزان کام (در نموناه ای از ولاه شاماره
سه) حضور داشت .سایر موارد چون وجود ضاایعه در
ریه ،کدورت کیسه های هوایی و پریتونیت ناشای از
تخم مرغ نیز به میزان خیلی کم مشاهده شد .اما در
کلیه ،کبد ،طحال یا سکو ضایعه ی خاصای تعیایو
نگردیااد .ضااایعات هیسااتوپاتولوژی شاااخص SHS
شام تور صورت ناشی از سلولیت (، )Cellulitis
بلفاریاااات ( ،)BelPharitisپااااری افتالمیاااات
( ،)PerioPhtalmitisالتتااااب ساااینوس اینفااارا
اربیتاااال اسااات .وااااهی پاااان افتالمیااات چرکااای
( )Purulent panoPhtalmitisو سااااروزیت
(( )Serositisپریکاردیت و پری هپاتیت) فیبرینای
چرکاای نیااز وجااود دارد ( .)28همچناایو در مااوارد
بالینی  SHSکه اشرشایا کاالی نیاز جادا وردیاده
عالئاام زیاار مشاااهده شااده اساات :اد دور چشاامی،
رینیت چرکی شادید ،التتااب ناای ،تاور فیبرینای
کیسه های هوایی ،پریکاردیات ،نکاروز فولیکولتاای
لنفاوی پالپ سفید طحال و تخلیه لنفوسیتی باورس
فابرسیوس (.)33 ،31 ،27
در م العااااات  Majoو همکاااااران ( )1992و
 Catteliو همکاران ( )1998عفونت تجربی ماکیان
به ( AMPVجدا شده از ماکیان یا بوالمون) یافتاه
هااای هیسااتوپاتولوژیک مشااابتی بااا ابااتالء تجرباای
بوالمون به  AMPVداشت ( .)22 ،2نتایج مشابتی
نیز با جزئیات بیشتر در سایر م العات بدسات آماده
است ( .)3همچنایو م العاات هیساتوپاتولوژیک در

زمینااه تلقاای تجرباای  AMPVبااه پولاات هااای
بوالمون به تفصی بیاان شاده اسات (،24 ،17 ،15
 .)34 ،31در مجموع نتایج ایو م العات نشاان مای
دهد که متاپنوموویروس های طیور می توانند سابب
آسیب به اسمت فواانی مجارای تنفسای ماکیاان و
بوالمون وردند.
 Morleyو  )1985( Thomsonدر واااااوع
فیلاادی  SHSدر ماارغ هااای مااادر در زیاار پوساات
ادماتوز سار ،اد زردرناگ تاا چرکای شاام تجما
هتروفیاا هااا و لنفوساایت هااا (پلاای سااروزیت-
 )Polyserositisرا مشااااهده کااارد ( .)27اماااا
 O'breinو همکاااران ( )1985در چناادیو مااورد
واااوع  SHSدر ماارغ هااای مااادر  24-52هفتااه
ضایعات سر را کاه شاباهتی باه سالولیت نداشاتند،
مشاهده کردند .با برداشتو پوست سر در ایو ناحیاه
ادماتوز ،اکسودای پنیری دارای هتروفی و لنفوسیت
دیده شد ( .)33در تحقید  Alexanderو همکاران
( )1991در ماکیان مبتال به  SHSعالوه بر ضایعات
صورت ،به طور معمول عالئم عصبی خصوصاا در وله
های مرغ مادر حضاور داشات ( .)22ایاو یافتاه هاا
کمابیش در م العات دیگار بدسات آماده اسات (،2
.)39 ،35 ،32 ،24 ،23 ،12
باااارخالح تجربیااااات و مشاااااهدات فااااوق
 Nakamuraو همکااااااران ( )1998در تلقااااای
 AMPVو اشرشاایاکالی بااه جوجااه هااای سااو 4
هفتگااای هااایچ ضاااایعه ی معنااای داری (از نظااار
کالبدوشااایی و هیسااتوپاتولوژیک) در پوساات ساار و
صورت و مجارای تنفسای فوااانی مشااهده نکردناد
(.)28
در م العات حاضر نتایج هیساتوپاتولوژی نموناه
های اخذ شده که دارای تور سار بودناد ،باا ماوارد
واوع طبیعی  SHSهمخوانی داشت و یاک اد زرد
ژالتینی شام تجم لنفوسیت ها و هتروفیا هاا را
نشان داد ،که در برخی از اسمت ها دارای اکسودای
پنیری بود .همچنایو در برخای موااا اد و بافات
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همبند جوانه ای نیز مشاهده وردید .در ایو م العاه
مواردی چون پرخاونی فعاال ،ورانولاو هاای کلای
فرمی و اکساودای فیبرینای نیاز مشااهده نگردیاد.
همچنیو در ملتحمه و غدد اشکی نیاز آمااس دیاده
نشد .بررسی هیساتوپاتولوژیک بوااک هاا در پولات
های بوالمونی که مورد تلقی تجربی  AMPVارار
ورفته اند در روز اول و دو تغییرات زیر را نشان می
داد :افزایش موضاعی فعالیات غادد ،از دسات دادن
کانونی مژک ها ،احتقان ،نفوح خفیف یا هیپارپالزی
سلول های تک هساته ای (لنفوسایت ،پالسماسا ،
ماکروفاژ) و هتروفیا در زیار مخااط همایو ناحیاه
( .)34 ،31 ،24 ،17 ،15در تجرباااااه ای  Majoو
همکاران ( )1997با ابتالء تجربای جوجاه هاای 15
روزه و تلقی آنتاا باا اشرشایا کاالی در  4روز بعاد
همان نتایج ابلی را اماا باا شادت بیشاتری بدسات
آوردند (.)22
همچنیو  Jonesو همکاران ( )1987در آلودوی
تجربی جوجه های ووشتی سه هفتاه باا ،AMPV
در روز  4بعد از تلقی ویاروس باه مقادار کام نفاوح
کااانونی هتروفی ا هااا را در اپاای تلیااو پاار خااون
( )Congestedبیناای مشاااهده کردنااد ( .)31در
تجربااه  Catteliو همکاااران ( )1998یافتااه هااای
هیستوپاتولوژیک در بافت های بینی ،ساینوس هاا و
نای مشابه نتایج  Jonesو  )1995( Majoباود .باا
ایااو تفاااوت کااه باارخالح تجربااه ی  Jonesنفااوح
هتروفی در المیناپروپریا مشااهده نشاد .همچنایو
برخالح تجرباه  Majoاکساودای چرکای در لاومو
حفره بینی دیده نشد Catteli .و همکاران ()1998
تغییرات میکروسکوپیک را فق در مجارای تنفسای
مشاهده نمودند .همچنیو ااب توجه تریو ضاایعات
در بواک های بینی در روزهای  3و  11بعد از تلقی
ویااروس و تقریبااا همیشااه در ساامت داخا بواااک
حلزونی بود و هیچگاه تما مخاط تحات تااثیر اارار
نمی ورفت و آسایب باافتی هام ساریعاا پایاان مای
پذیرفت .همچنیو تور و واکوئله شادن اپای تلیاو

استوانه ای شبه م بد و واهی تجما سالول هاای
لنفوئیدی و مس شدن و عاری از مژه شدن سلول
های اپی تلیال در بواک ها مشاهده وردید (.)2
 Zandeو  Vandeو همکاااران ( )2111نشااان
دادند که عفونت دو واناه  AMPVباا  E.Coliدر
پولت های بوالمون سبب از دست رفتو یکپاارچگی
سلول های اپی تلیال سیستم تنفسی می شود ()42
همچنیو م العات دیگاری باا کساب همایو نتاایج
صورت پذیرفته است ( .)39 ،37 ،15برخالح نتاایج
حکاار شااده در باااال  Charyو همکاااران بااا تلقاای
 AMPVبه پولت های بوالمون دو هفتاه از دسات
دادن مژکتای اپای تلیاو بوااک و ناای را مشااهده
نکردند ( .)7در م العه  Jirjisنیز مژک های بینی و
نای سالم باای ماندند ( .)15عالوه بر م العات انجاا
شده در زمینه ابتالء تجربی ماکیان یاا بوالماون باه
 ،AMPVدر موارد ابتالء طبیعی باه ایاو ویاروس،
ضایعات هیستوپاتولوژیک مشابتی در مجارای بینای
ایجااااد مااای شاااود ( .)41 ،27 ،23 ،12ضاااایعات
هیساتوپاتولوژیک سااینوس هااای اینفاارا اربیتااال در
م العات مختلف مورد بررسی ارار ورفته است.
 Majoو همکاااران ( )1997در تلقاای تجرباای
 AMPVبه ماکیاان تجما هتروفیا را در فضاای
خلفی سینوس های اینفرا اربیتال و درسات در زیار
حداه چشم مشاهده نمودناد .بعاالوه وساعت ماواد
چرکی از سینوس های اینفرا اربیتال تا کیساه هاای
هوایی استخوان های ادامی در ااعده جمجماه و تاا
بافت همبند دور چشمی بود (.)22
 Catteliو همکاااااااااران ( )1998و  Majoو
همکاران ( )1995در نتایجی مشابه مالحظه نمودناد
که در زمان درویاری باا  AMPVساینوس و ناای
همیشه متاثر هساتند .اماا تغییارات التتاابی کمتار
مشتود است و ظرح مادت کوتااهی باه پایاان مای
رسد .همچنیو مخاط سینوس از روز  4تاا  7بعاد از
تلقاای ویااروس دارای هیپاارپالزی اساات و پوسااته
پوسته شدن اپی تلیاو اساتوانه ای مژکادار حضاور
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دارد .تغییرات در اپی تلیو با احتقان ،اد  ،خونریزی
و نفوح سالول هاای تاک هساته ای در پااریو و در
لومو با حضور اکسودای موکوسی همراه است .بعد از
آن تنتا از بیو رفتو کانونی مژک ها و بندرت نفاوح
سلول های تک هسته ای تا روز  18دیده مای شاود
( .)2برخالح تجربیات مذکور  O'breinو همکااران
( )1985در یک مورد وااوع فیلادی  SHSدر مارغ
هااااای مااااادر  24-52هفتااااه هاااایچ تغییاااار
هیستوپاتولوژیکی یا ضاایعه ای را در ساینوس هاای
اینفاارا اربیتااال مشاااهده نکردنااد ( .)33بررساای
هیستوپاتولوژیک نمونه های سینوس اینفارا اربیتاال
م العه حاضر ضایعاتی شبیه اما خفیف تر از ضایعات
بواک را نشان داد .همچنیو در درون لومو سینوس
های اینفرا اربیتال اثاری از اکساودا باه چشام نمای
خااااورد .در ابااااتالء بااااه  AMPVضااااایعات
هیستوپاتولوژیک موجود در نای مکرراا بررسای شاده
است که در بیشتر موارد ایاو ضاایعات شاام عاد
پیوستگی کانونی مژکتا و سپق فقدان وسی مژکتاا
همراه با جدا شدن سلول های اپی تلیاال از الیاه ی
اپی تلیال است .بعالوه در درون اپای تلیاو واکوئلاه
شدن بندرت خرده ریزه های سلولی همراه باا نفاوح
هتروفی و لنفوسیت دیده می شود .همچنیو شام
کلفت شدن مخاط نای به دلی احتقان ،اد و نفاوح
سلول های تاک هساته ای در المیناپروپریاا کاه در
ارتباط با مس شدن سالول هاای اپای تلیاال و از
بیو رفتو کانونی مژک ها بودناد ،دیاده مای شاود.
بدنبال آن فق از بیو رفتو کانونی مژک هاای اپای
تلیو مژکدار و بندرت نفوح سلول های تاک هساته
ای در پاریو دیده می شود ( .)31 ،22 ،19 ،2یافتاه
های دیگری وجود دارد که در تضااد باا نتاایج حکار
شااااده اساااات .مااااثالا در مشاااااهده  Morleyو
 ،)1984( Thomsonبیمااااری  SHSدر جوجاااه
های ووشتی و مرغ های مادر ضایعات چندانی را در
نای ایجاد نمی کرد؛ اورچاه وااهی پتشای بصاورت
خفیف و واهی کاهش فعالیت مژکتا ممکاو باود در

اسمت باالی نای دیده شود ( .)27همچنیو عده ای
معتقدند که در نای برخی از ضایعات بصاورت واذرا
وجود دارد (.)25 ،3
 Charyو همکاران ( )2112در تلقی AMPV
بااه پولاات هااای بوالمااون دو هفتااه ،از دساات دادن
مژکتای اپی تلیو نای را مشااهده نکردناد ( .)7باه
نظر  O'Breinدر واوع طبیعی  SHSدر مرغ هاای
مادر  24-52هفته هیچگونه ضایعه ای در نای وجود
نداشاات و نااای کااامالا سااالم بااود ( )33در بررساای
ضایعات ناای در م العاه حاضار ب اور معماول اد ،
افزایش التتابی سلول های تک هساته ای و افازایش
ساالول هااای لنفوئیاادی مشاااهده وردیااد .بعااالوه
ضخامت مخاط نای افزایش یافته بود ولی با آنکاه در
برخی از اسمت ها ،مژکتا از دست رفته باود ،اغلاب
تعداد مژکتاا طبیعای باه نظار مای رساید .حضاور
اکسودای التتابی در لومو برونش ها ،افزایش فعالیت
غده ای ،هیپرپالزی اپی تلیو بارونش هاا و حضاور
التتابی و فراوان سلول های تاک هساته ای در زیار
مخاط برونش هایی که ب ور ااب مالحظاه ای ا ار
لومو آنتا کاهش یافته بود ،ااب توجه بود (،22 ،24
.)32
بااارعکق در تجرباااه هاااای ،)1998( Catteli
،)2111( Al.
Ankari )2112( Turpin
 )2112( Alkhalafو  )2112( Jirjisاورچه عمده
تااریو تغییاارات هیسااتوپاتولوژیک در اساامت هااای
فواانی دستگاه تانفق حضاور داشات؛ هایچ تغییار
هیساتوپاتولوژیکی در ریاه پرنادوان ماورد آزماایش
مشاااهده نگردیااد ( .)15 ،2 ،4در م العااه حاضاار
ضااایعات میکروسااکوپیک ریااه اغلااب بصااورت اد ،
پرخونی شدید ،هیپرپالزی بافات لنفوئیادی و نفاوح
تعداد اندکی هتروفی در پیرامون پارابرونش ها باود.
همچنیو در تعدادی از سلول های اپی تلیالی مژکتا
از بیو رفته بود و ضخیم شدن بافت عضالنی برونش
ها نیز مشاهده شاد .ساایر تغییارات مانناد افازایش
فعالیاات غااده ای و هیپاارپالزی اپاای تلیااو و نفااوح
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هتروفی ها در لومو پارابرونش دیده نشد .عاالو بار
ایو در ایو م العه کیسه هاای هاوایی نموناه هاای
مورد آزمایش سالم و بادون تغییار بودناد .ضاایعات
هیسااتوپاتولوژیک مجاارای تولیااد مثلاای ماکیااان و
بوالمون هایی که به صورت تجربای یاا طبیعای باه
 AMPVمبتال شده اند مای تواناد وااهی کااهش
شدید تولید تخم مرغ ،خصوصاا در زماانی اسات کاه
عفونت ثانویه حضور داشاته باشاد ()31 ،14 ،11 ،8
 Anonymousو همکاااااران ( )1985و  Listerو
همکااااران ( )1982در وااااوع فیلااادی  TRTدر
بوالماون هااای تخمگااذار کاااهش تولیااد را واازارش
کردند ( .)24همچنیو شواهد رو به افزایش حکایات
از آن دارد که در  SHSناهنجاری های تولیاد تخام
مااارغ نیاااز وجاااود دارد ( )42 ،33 ،11همچنااایو
 )1987(Wyeth ،)1985( o’Breinو Perelma
( )1988کاهش تولید تخم مرغ را در موااا شایوع
 SHSدر وله های مرغ مادر ووشتی وزارش کردناد
( .)33 ،32 ،42که  Perelmanایو کاهش تولید را
حدود  2-3درصاد وازارش نماود ( )33طباد نظار
 )1984( Thomson, Morleyواااوع بیماااری
 SHSدر مرغ هاای ماادر کمتار از جوجاه اسات و
عالمت اصلی آن کاهش تولید تخم مرغ بدون حضور
سایر عالئم بالینی است(.)42

در م العه حاضر با آنکه یکای از فاار هاایی کاه در
تست االیزا از نظر  AMPVمثبت باود افات تولیاد
تخم مرغ را به میزان ناچیزی از خود نشان داده باود
ولی در بررسی هیساتوپاتولوژیک مقااط اویادوکت
ضایعه خاصی در نمونه های جم آوری شاده از آن
فار وجود نداشت.در بسیاری از موارد ابتالء طبیعای
و تجربی پرندوان به  AMPVمشخص وردیده کاه
بجز اسمت فواانی مجرای تنفسی و مجارای تولیاد
مثلی سایر اسمت ها بندرت درویار شاوند (،11 ،2
 .)22 ،14براساس نظر  Jirjisو همکااران ()2114
در تلقی تجربی  AMPVبه بوالماون بجاز بوااک
ها ،سینوس اینفرا اربیتال و باه مقادار خیلای کمای
نای هیچگونه تغییر هیستوپاتولوژیک در بافت هاای
ملتحمه ،ریه ،کیسه های هوایی ،کبد ،طحال ،کلیاه،
مغز ،پانکراس ،روده کوچاک ،لاوزه هاای ساکومی و
بورس فابرسایوس ایجااد نگردیاد ( .)12در م العاه
حاضر هیچ یک از نمونه های کلیه ،کباد ،طحاال یاا
سکو ضایعه خاصی نداشاتند .در مجماوع مشااهده
میکروسااکوپیک ضااایعات مختلااف حاصاا از ایااو
آلودوی در مرغ هاای ماادر ووشاتی نشاان داد کاه
بیشااتریو ضااایعات در دو بافاات مجاارای تنفساای و
مجرای تولیدمثلی حضور دارد.
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