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وقوع همزمان نیوکاسل و تریکومونیازیس در کبوتران شهر تهران
نریمان شیخی ،1سعید رسولینژاد ،*2علیرضا
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 -9استادیار گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 -2دانشجوی دکترای تخصصی بیماریهای طیور ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 -0دانشآموخته دکترای حرفهای دامپزشکی ،دانشکده دامپزشکی ،واحد گرمسار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرمسار ،ایران.
*نویسنده مسئول مکاتباتsaeed.rasoulinezhad@gmail.com :
(دریافت مقاله 12/93/03 :پذیرش نهایی)10/6/5 :

of

چکیده

بیماری نیوکاسل مهم ترین بیماری ویروسی است که کبوتر را تحت تاثیر قرار میدهد .این بیماری در کبوتر بهطوور ممودت توسو
شروع ناگهانی کم اشتهایی و مالئم مصبی مشخص میشود .تریکوموناس گالینه بامث تریکومونیازیس پرندگان و بهخصوص کبوتر در

ve

قسمت فوقانی دستگات گوارش و تنفس است .خروج ترشحات سبز مایل به زرد بدبو از دهان ،اسهال ،الغری ،ضعف شدید و مرگ از
نشانههای این بیماری است .در  23مراجعه مشکوک به بیماری از سطح شهر تهران و اطراف آن به کلینیک دامپزشکی طی مدت  6موات

hi

اول سال  ،93با سواب از ناحیه دهان ،حلق و حنجرت پرندتها نمونهبرداری به ممل آمد .از نمونههوا گسوترش تهیوه گردیود و از نظور
آلودگی به تریکوموناس مورد مطالعه قرار گرفت .در کالبدگشایی کانونهای سفید مایل به کرم رنگ در سطح مخاطات دهوان ،حلوق،
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حنجرت و پرخونی مخاطات حلق و نای همرات با حضور مایعات بد بو در چینهدان ،پرخونی ممومی الشه ،رسوب اورات در حالبهوا،
مدمتغذیه پرندت و خالی بودن دستگات گوارش مشاهدت شد .برای تشخیص وجود یا مدم وجود ویوروس نیوکاسول  )NDVاز نوای و
طحال کبوترها نمونهبرداری و آزمایش  RT-PCRروی نمونهها انجام گرفت .در گسترشهوا انگول تریکومونواس زیور میکروسوکو
مشاهدت شد .از  99نمونه مورد مطالعه ،همه موارد از نظر حضور ویروس با حدت زیاد بیماریزا) مثبت تلقی شود .جهوت موداوا از
داروی مترونیدازول و درمانهای حمایتی استفادت شد .رمایت اصول امنیت زیستی ،درمان و یا حذف پرندگان آلودت به تریکومونیازیس،
واکسیناسیون ساالنه با واکسن کشته جهت پیشگیری از بیماری نیوکاسل از اقدامات ضروری جهت پیشوگیری از بوروز تووام ایون دو
بیماری میباشد.
کلید واژهها :نیوکاسل ،تریکومونیازیس ،کبوتر ،تهران.
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مقدمه

ارمن کرف  ،آیاودگ بار یاورههار

در بین بیمارر هار یروییا  ،نیوکریا هما تاورن
بیمرر

تمدردکنناد کواوتو ها برشاد ( Ballouh et al.,

 .)1985بیمرر نیوکری ( )NDدر یوایو جمرن توزرا
شااد ی طی ا

ه رید .تغذره جوجه کواوتو تویا یایادرن بار شایو
چینهدان رک از را هر هم اندقرل آیودگ
 .)2008هصاااو

گساادود ا از هیزباارنهاار هرننااد هرکیاارن،

بیمارر زا باه %09

آ

ایل ( Saif,

ی غاااذا آیاااود  ،رفدررهااار

جفلگیو ی ایدحمرم در آ

آیاود از را هار اندقارل

پوندگرن آزاد پویاز را شره ها شاود ( Vindevogel et

اط عاارت درباارر شاایوع اراان بیماارر هدفااریت ایاال.

 .)al., 1972عره بیمرر یویتیپ  1پرراهیکساویروی

هدغییوهر ین ی فصال ها توانناد تفاریت در هیازان

عره بیمارر

کننااد (.)Schulz et al., 2005
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بوقلمون ،کوک ،قوقریل ،کووتو ،گنجشک ،یارر ی درگاو

بیماارر

در کووتو ه برشد که به پرراهیکسویروی

هساادند (.)Stabler, 1954; Kocan, 1969

شاایوع را توفاای

نیوکری در طیاور نزدراک ایال ییا رکسارن نیسال

ه چنین ،هیازان هاو یهیاو نرشا از تورکوهونیارزر

( .)Alexander et al., 1985ایوده کووتو نیز هساددد اباد

ع ی بو تدداد عره آیود کنند  ،بسدگ به حدت عرها

به پرراهیکسویروی

نوع  1طیور ه برشد (Mubarak et

of

 .)al., 2001ارن بیمرر در کووتو بهطاور عماد تویا

شویع نرگمرن ک اشادمرر  ،ایامرل یاوز رنا ،،ع ما

 .)2003ع م بریین پوندگرن آیود شد از بدین ع هل
تر هو

به دیی بوگوداندن هواد غذار  ،ب اشدمرر ی رار

نرریرر تنفس به دیی جواحرت پنیو بزر

ve

عصو هرنند یوزش ،فلج ی عدم توانارر باوا پاویاز

بیماارر زا دارد ( Swinner et al., 2005; Butcher,

که برع

گزارش یجود ندارد .در هطریداها اباد ی هاو یهیاو

 .)et al.,2004; Lv 2008خویج توشحرت یوز هرر باه

برال

 %09ه گازارش شاد ایال (Shaheen et al.,

hi

هشخص ه شود .از هیزان اباد ی هاو یهیاو در اراوان

بسده شدن را تنفس ه

شود ،هدفریت ایل ( Burton

زرد بدبو از دهرن ،ایمرل ،الغو  ،ضد

شدرد ی هاو

ایل .جواحرت شاره ایدمار

ییوژنیک یروی

بیمرر نیوکری توانرر ارجرد بیمرر

یطوح هوکوی ایل که تر هو  ،چینهدان ی پیشهداد

در کووتو را دارا ه برشد .جواحارت کریودگشارر شاره
پوخون هغز ،ایدمار  ،آندورال هوکویا  ،تاورم کلیاه،
ه برشد (.)Saif, 2008

خونورز ی نکویز پرنکوا
بیماارر تورکوهونیاارزر

پوناادگرن در اثااو انگاا

تکررخدها بهنرم تورکوهونر

گریینه ارجارد ها شاود.

تورکوهونر

گریینه برعا

تورکوهونیارزر

پونادگرن ی

بهخصوص کووتو در قسمل فوقرن دیدگر گاوارش ی
تنف

ایال ( .)Levine, 1995بیمارر در هماه یانین

هشرهد ه شود ،یی در جوجه کووتوهر تر قو از ارجارد
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) .2005بو ایر

تقسی بند از یحرظ حدت ،تنمر یوره

از نشرنههر ارن بیمرر

گساادوش ه ا ررب اد .گااره همکاان ایاال جواحاارت از
ی یاررو

برفلهر

افل بیمرر باه یامل کواد ،قلا

برفلهر

بادن گسادوش ررباد ( Bozorgmehri et al.,

.)1375; Saif 2008

شرح درمانگاهی
ط  23هواجده از یطح شمو تموان ی نواح اطاوا
آن در  6هر ایل یرل  ،03کووتوهرر بر ع م افسودگ ،
کرهش اشدمر ،ایمرل ی رر ایدفواغ ی گازارش هاو یهیاو
در گله به کلینیک ارجرع شد .بر یوا

از نرحیاه دهارن،
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حلق ی حنجو پوند هر هشکوک نمونهبودار بهعما
آهد .یپ

گسدوشهر هوطو

یرااو

تمیه شاد از پونادگرن

بیماارر نیوکری ا ( ) NDVاز ناار ی طحاارل

کووتوهر نمونهبودار

انجارم شاد ی آزهاررش RT-PCR

زنااد باار عدیاا  19× 09ی  19×199ی نمونااههاار

ری نمونااههاار فااورت پااذروفل .ایاادخواج  RNAبااه

رن،آهیز شد بر درشلنمرر  19× 09از نظو آیاودگ

یییله کیل  easy-spinانجرم گوفال ی در دهار -09

به تورکوهونر

هورد هطریده قوار گوفل .در همه هاوارد

یجود انگ تورکوهونر

در نموناههار هوطاو

ی رار

درجه یلسیو

نگاهدار شاد .یاپ

آزهاررش RT-

PCRبر کیل  Vetek NDV Detectionانجرم شد .ندررج

کرنونهر یفید هرر به کوم رنا ،در یاطح هخرطارت

بدد از یود کاودن هحصاول  PCRری

ژل آگاررز %1/5

دهرن ،حلاق ،حنجاو  ،در بوخا هاوارد تنمار پوخاون

همرنطور که در شک  1درد ه شود ،در نمونه کنداول

هخرطرت حلق ی نر هموا بر حضور هرردرت باد باو در

هثواال هوبااو بااه  Common-typeبرنااد باار انااداز

چینهدان ،پوخون عموه الشاه ،خشاک الشاه ،تاورم

 ،200bpدر کندول هثول هوبو باه  Patho-typeبرناد

ایرات در حری هر ی خری بودن دیدگر

بر انداز  390bpهشارهد شاد .در کنداول هنفا چیاز

کلیههر ،ریو
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رن،آهیز شد تررید گودراد .در کریودگشارر حضاور

ایکدویفورز بر ایدفرد از  Transluminatorبوری شاد.

ینگدان هشرهد شد .پ

of

گوارش از غاذا ،تجما فافوا در داخا پایشهداد ی
از هشکوک شدن باه بیمارر

نظو حضور یروی

بر حادت زرارد (بیمارر زا) هثوال

تلق شد ی برند در پمنر  390bpهشخص گودرد.
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نیوکری بوا تررید تشخیص حضاور رار عادم حضاور

هشرهد نشد .از  10نمونه هورد آزهون کلیه نموناههار از

شکل  -1نتیجه آزمایش  PCRدر نمونههای مورد آزمایش
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بحث و نتیجهگیری

به هواد غذار بسدگ دارد ( .)Swinner et al., 2005از

اگااو جوجااه باار تدااداد هحاادید عرهاا بیماارر
تورکوهونیرزر

آنجرر که تورکوهونر

آیود شاود ،هنجاو باه تقورال ییساد

ه شود ،بررد بوا درهرن ی رر حذ

ارمن بدن در هقرب ارن بیمارر خواهاد شاد .رعررال
بمداشل ،دیر ررخدن آ

از پدر ی هردر به جوجه هندقا

راکد ی هرند ی ایدفرد از آ

پونادگرن آیاود از

گله اقدام کود .یاکسینریایون یارالنه بار یاکسان کشاده
جمل پیشگیو بیمرر

از بیمرر نیوکری از اقاداهرت

ترز  ،قونطینه پوندگرن ترز یارد به گله به هادت  29ریز

ضااویر جماال پیشااگیو از بااویز همزهاارن اراان دی

ی ه چنین تخلیه هح زندگ کووتوان ی ضادعفون آن

بیمرر ه برشد.

در فوافاا هاانظ از اقاادام اقااداهرت پیشااگیو کننااد
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در طول  10ریز دیر درهرن ،از داری هدوینیادازیل

ه برشد ( .)Butcher, 2003عدم رعررل افول پیشگیو

به هیازان  59 mg/kgجمال درهارن تورکوهونیارزر

ی درهرن ،برع

ه شود پونادگرن تار آخاو عماو حرها

داری هااوید یرداارهین بااه همااوا ایکدویییاال در آ

برشند .یروی

بیمرر نیوکری از طورق هوا نیز هندقا

آشرهیدن به عنوان درهرن حمررد ایدفرد شد .از داری

ی

دارند .حسرییل کووتوان به بیمارر نیوکریا در طاول

جلوگیو از عفونلهر ثرنوره ایدفرد گودراد .یاکسان

یرل ی ضد

of

ه شاود ی کواوتوان هماوار در هداوو آیاودگ قاوار

تدوایررکلین بههیازان  35mg/mlدرآ

ارمن نرش از تورکوهونیرزر

از عواها

ه چنین بیمرر زار تورکوهونر
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قول ا  ،یاان،

آیودگ هر همزهرن ،نرهمگون هر ژندیک ی دیدویا

 بزرگممو  ،م ،.شجرعدییل،

توفیه شد.

به فرکدورهرر چاون

ارمن ا هحرفظاالکننااد نرش ا از تماار

منابع

کشده نیوکری نیز بوا جلوگیو از ابد هجدد کووتوهر

ve

هسدددکنند به بویز همزهرن ارن دی بیمارر ها برشاد.

آشارهیدن باوا

 ،.اکوو  ،ع ،.کلیدر  ،غ .ی شیخ  ،ن .)1205( .راهنمر بیمرر هر طیاور .چار
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