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 Introduction: To investigating the role of Avibacterium paragalinarum (AP) in the 

development of Swollen head syndrome (SHS) in commercial and traditional layers in 

Isfahan province, 23 laying hen farms with signs of head swelling and mortality were 

sampled from the suborbital sinus. In addition, swabs were prepared from 20 traditional and 

commercial laying hen farms with respiratory symptoms and SHS. 

Materials & Methods: Samples were cultured on specific media for isolation Escherichia 

coli (E. coli) and AP and approved by biochemical examination. After genome extraction, 

AP was detected with specific primers. Microbiological results showed that out of 23 

samples, 14 samples (60.86%) were infected with AP and 21 samples (91.3%) were infected 

with E. coli.  

Result: The results of direct detection of AP in suborbital sinus swabs that prepared from 

23 dead laying hens with coryza symptoms showed the amplification of 500 bp fragment in 

19 samples of suborbital sinus swabs (82.6%). Also, the rate of infection in live birds was 

less than the dead hens.  

Conclusion: It seems that the sampling site can play role in the rate of infection and possibly 

the occurrence of false negatives. Therefore, due to the high frequency of AP infection in 

hens with SHS, it seems that a regular and public vaccination program should be applied to 

control Avibacterium paragalinarum in laying hens.  
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 در موارد سندرم تورم سر در  اشریشیاکلیو  اوی باکتریوم پاراگالینارومزمان عفونت هم

 در استان اصفهان گذارتخم هایمرغ

 

 
 

 *هنگرانآمجید غالمی، یسیدمحمدجواد میرباقر
 
 
 

 هرکرد، ایرانشگاه آزاد اسالمی، شبخش علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دان  

 هچکید  کلمات کلیدی
 اوی باکتریوم پاراگالیناروم

 سندرم تورم سر 
 گذارمرغ تخم 

گذار صنعتی و سنتی در ای تخمهدر ایجاد سندرم تورم سر و صورت در مرغ اوی باکتریوم پاراگالیناروممنظور بررسی نقش به مقدمه: 

ن، از ایالوه برعبرداری شد. ونهتورم سر و تلفات، از ناحیه سینوس زیر چشمی نمگذار با عالیم فارم مرغ تخم 23استان اصفهان، از 

 گذار صنعتی و سنتی با عالیم تنفسی و تورم سر از شکاف کامی سواب تهیه شد.فارم مرغ تخم 20

ای اختصاصی کشت هی محیطر رو، باوی باکتریوم پاراگالینارومو  اشریشیاکلیمنظور بررسی آلودگی با ها بهنمونه ها:مواد و روش

صاصی به های اختمرنوم، با پرایژجدا شد. پس از استخراج  اوی باکتریوم پاراگالینارومو  اشریشیاکلیهای بیوشیمیایی، شد و با تست

  پرداخته شد. اوی باکتریوم پاراگالینارومردیابی 

 3/91نمونه ) 21و  پاراگالیناروم اوی باکتریومصد( آلوده به در 86/60نمونه ) 14نمونه  23تایج میکروبیولوژی نشان داد از ن نتایج:

 23تهیه شده از  های سینوسیوابدر س اوی باکتریوم پاراگالینارومبود. نتایج ردیابی مستقیم باکتری  اشریشیاکلی درصد( آلوده به

درصد(.  6/82بوده است ) سواب سینوسی نمونه 19جفت بازی در  500دهنده تکثیر قطعه عالیم کوریزا نشانمورد تلفات مربوط به

نمونه تجمعی(  10نمونه از  7درصد ) 70نمونه تجمعی( و در طیور صنعتی  13نمونه از  12درصد ) 3/92این فراوانی در طیور سنتی 

 تر از تلفات ارزیابی شد.مراتب کمچنین میزان آلودگی در مرغان زنده بهبرآورد گردید. هم

اشد. لذا بب نقش داشته ارد منفی کاذتواند در میزان آلودگی و احتماالً بروز موگیری میرسد محل نمونهنظر میبه گیری و بحث:نتیجه

د باید برنامه رسنظر میگذار بهمموارد سندرم تورم سر در مرغان تخ در اوی باکتریوم پاراگالینارومفراوانی آلودگی به توجه به با

 .دگذار اعمال شودر مرغان تخم اوی باکتریوم پاراگالینارومی کنترل واکسیناسیون همگانی و منظم برا
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 قدمهم
های قسمت عمدتاً که است تنفسی بیماری یک رس متور ندرمس       

های اطراف چشم و با تورم سینوس شودمی مبتال تنفس دستگاه فوقانی

 به تنفسی عالئم مبتال، طیور . در اکثرشودو زیر چشم مشخص می

 عالیم سپس و شودمی دیده بینی و چشم از آبریزش و عطسه شکل

 صورت تمام و کندمی پیدا گسترش چشم اطراف نواحی در التهاب

تورم پلک نیز  و التهاب است ممکن حالت این در گیرد.فرا می را

سندرم تورم سر یک بیماری  .(1) شود هالکچسبندگی پمنجر به

ها در ایجاد آن نقش اولیه رسد ویروسنظر میعاملی است که به دچن

عوامل عفونی و  .داشته باشند اما اتیولوژی اولیه آن نامشخص است

در این سندرم عوامل مختلف  .آن موثر است تشدید و ایجاد در محیطی

کلی شریشیاشکل اولیه ابهتر مواقع در بیشعفونی نقش دارند که 

صورت یک التهاب به تورم سرسندرم قبالً  (.2) سازی شده استجدا

کلی باکتری اشریشیاصورت در پاسخ به و سر پوستیزیر نواحی اگزوداتیو

ویروس عامل بیماری ، یروسموونوپ این،بر عالوه (.3) استدهش تعریف

عفونی، عامل بیماری برونشیت کروناویروس  ها،پالسمامایکو ،نیوکاسل

در این  اوی باکتریوم پاراگالینارومو حتی  های آدنوویروسیعفونت

 ،چنین فاکتورهای محیطی مانند تراکم باالهم .سندرم نقش دارند

 ندکننده این وضعیت هستتشدید آمونیاک و تهویه ضعیف باالی میزان

بیماری کوریزای عفونی یک بیماری واگیردار در صنعت پرورش . (1)

اوی گذار تجاری است که توسط های تخمطیور مخصوصا در گله
بافت  شود. عامل این بیماری معموالًایجاد می باکتریوم پاراگالیناروم

پوششی دستگاه تنفس فوقانی را مبتال کرده و عوارضی مانند تورم 

ها سینوس ه، آبریزش از چشم و بینی، تورمسر و صورت، عطسه، سرف

بیماری باکتری از خانوده  (. عامل4دهد )ها را نشان میو التهاب پلک

منفی است که در مقابل دما و مواد ضدعفونی کننده گرم هایباکتری

هایی که از نظر های چند سنی و فارمبسیار حساس است اما در فارم

اساسی شناخته  مشکل یک عنوانباشند به هداشتی و مدیریتی ضعیفب

(. عامل بیماری واگیری باالیی 5دشوار است ) که رهایی از آن شودمی

روز( ایجاد  3تا  2درصد( و بسیار سریع )در عرض  100دارد )تا 

 10ادی تا کند اما تلفات کمی دارد و در شرایط ععالیم تنفسی می

مشکل اصلی در فارم های آلوده به  .(1دهد )درصد تلفات نشان می

افتادگی (، و عقب%10تا  5، کاهش تولید )اوی باکتریوم پاراگالیناروم

کوریزای که ممکن است در فارم های مبتال بهطوریاز رشد است به

 (.6دیده شود و تلفات افزایش یابد )زا نیز عفونی سایر اجرام بیماری

 ولی بیماری در ،رندتاین بیماری حساس های مسن نسبت بهرغم

خرگوش و خوکچه و موش  بوقلمون، کالغ، اردک، گنجشک، کبوتر،

ری شدن بیماو طوالنی یدعواملی موجب شد(. 7) دیده شده است

 استرس پاستورلوز، الرنگوتراکئیت، ویروس آلودگی با که شامل باشدمی

زمینه را برای گاهی این عوامل  باشند کهمیو بستر مرطوب  ییسرما

بیماری شامل های اصلی شانهن(. 8) کنندایجاد بیماری فراهم می

 تورم آماس، م،چش ملتحمه ها و مجاری تنفس و ورمتورم سینوس

موقع با واکسن غیرفعال با انجام واکسیناسیون به .(9) استصورت 

 طیور تولید کاهش توان از واگیری و ایجاد خسارت و حتیشده می

خوشبختانه واکسن  کرد. عفونی جلوگیری کوریزای در بیماری گذارتخم

شکل گذار بهدر گله های تخمکویزای عفونی در نزدیک شروع تولید 

 (. با4کند )می ایجاد تزریقی استفاده می شود و محافظت قابل قبولی

چنین در های با وضعیت بهداشتی نامناسب و همحال، در فارم این

کرات این بیماری مشاهده گردیده است گذار خانگی بهطیور تخم

توانند در بقای باکتری در محیط که طیور خانگی میجایی(. از آن9)

شوند الزم عنوان مخزن باکتری شناخته مینقش داشته باشند و به

است شناسایی این باکتری در موارد مشکوک اثبات شود سپس 

ها جهت کنترل این بیماری واکسیناسیون مناسب علیه آن هایبرنامه

شواهد بالینی مبنی بر فراوانی آن با توجه بهوه برانجام شود. عال

گذار و از طرفی نقش عوامل های تخمموارد سندرم تورم سر در فارم

نقش کوریزای مختلف ویروسی و باکتریایی در رخداد این سندرم، به

خصوص ای درتر توجه شده و مطالعهعفونی در ایجاد این سندرم کم

در رخداد تورم سر و صورت تاکنون سهم میزان آلودگی این عامل 

همین راستا در مطالعه اخیر  در استان اصفهان انجام نشده است. در

گیری از سینوس زیر چشمی پرندگان تلفات شده با عالیم با نمونه

گیری از شکاف کامی پرندگان زنده تورم سر و صورت و نیز با نمونه

 پرداخته شد. با عالیم تورم سر و صورت به شناسایی این عامل 
 

 هامواد  و روش

مدت به 1399تا بهار  1398در فاصله زمانی بهار  ی:گیرنمونه      

گذار های صنعتی و سنتی طیور تخمطور تصادفی از فارمسال بهیک

گیری شد. در این در استان اصفهان با عالیم تورم سر و صورت نمونه

داری سنتی( مرغ 13فارم صنعتی و  10فارم با تلفات ) 23مدت، از 

فارم صنعتی و  10فارم بدون تلفات و صرفاً مبتال به تورم سر ) 20و 

گیری (. پرندگان نمونه2)جدول  شد گیریسنتی( نمونه داریمرغ 10

همراه تورم سینوس شده همگی عالیم بارز تورم سر و صورت به

 دیگر، ترشحاتها به همچسبندگی پلک و بعضاً ملتحمه چشمی، تورم

همراه عالیم تنفسی را آلود در چشم، آبریزش از چشم و بینی بهکف

دادند. در موارد تلفات صرفاً تهیه سواب از ترشحات تجمع نشان می

نمونه اخذ شده  5های هر پرنده بود که از هر فارم یافته در سینوس

شکل تجمع یافته )پول( مورد آزمایش و بررسی قرار و همگی به
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ها از شکاف کام و ترشحات گان زنده مبتال نیز سوابگرفتند. از پرند

شکل پول مورد ارزیابی قرار های هر فارم بهبینی تهیه شد و  نمونه

داری شد و ها جهت کشت میکروبی در پپتون واتر نگهگرفت. سواب

درجه انکوبه شد و سری دیگر جهت  37ساعت در دمای  24برای 

 فت.استخراج ژنوم مورد استفاده قرار گر
 بر خطی شکلبه هاسواب :پاراگالینارومباکتریوماوی جداسازی       

 عنوانبه استافیلوکوکوس اورئوساز  و شدکشت داده دارخون آگار روی

مدت به هوازیبی جار در هاپلیت شد. آدنین استفاده آمیدنیکوتین دهنده

 رشد هایگراد انکوبه شد. کلنیدرجه سانتی 37ساعت در دمای  48

 مورد نوری میکروسکوپ آمیزی گرم زیررنگ نظر از شبنمی ریز یافته

کاتاالز،  تست شامل های بیوشیمیایی تکمیلیگرفت و تست قرار بررسی

 اندول نیترات، تولید تخمیر قندها )گلوکز، گاالکتوز و ترهالوز(، احیای

های هبرخالف سایر گون باکتریوم پاراگالیناروم اوی شد. انجام آزاوره و

تواند قندهای گاالکتوز تولید کاتاالز نیست و نمیبه قادر اوی باکتریوم

و ترهالوز را تخمیر کند. عالوه بر آن، از نظر تخمیر گلوکز مثبت 

مثبت و  نیترات احیای کند. این باکتری از نظراست اما تولید گاز نمی

 (.1تولید اندول منفی است ) نظر اوره آز و از

 در ساعت انکوباسیون24 ازپس هانمونه: اشریشیاکلی جداسازی       

کانگی منتقل شدند و با مک و آگارمحیط بالدمغذی، بهپیش محیط

 Eosinمحیط به شریشیاکلیابه مشکوک مثبت الکتوز هایپرگنه حضور

methylene blue (EMBمنتقل شدند. وجود ) ی های با جالپرگنه

 برای ها تقویت کرد لذارا در نمونه اشریشیاکلیفلزی حضور باکتری 

خالص شده انجام  هایروی پرگنهبر IMViCتر تست اطمینان بیش

Proskauer-Voges (VP ) تولید ایندول، احیای متیل رد،شد. الگوی 

دهنده نشانصورت مثبت، مثبت، منفی، منفی و احیای سیترات به

 .(10های مشکوک بود )در نمونهیاکلی شریشا حضور باکتری
 PCRجهت انجام  :ها جهت ردیابی مولکولیفرآوری نمونه       

تر ( هرچه سریع11و همکاران ) Chenمطابق روش ارائه شده توسط 

استخراج گردید.  و ژنوم باکتری پردازش نمونه ها اقدام شدنسبت به

لیتر سالین بافر فسفاته میلی 1شده در های تهیهسواب این منظوربه

(PBSقرار )  دوردردقیقه  2000گرفت و حدود یک ساعت بعد در دور

(rpmبه )لوله جدید دقیقه سانتریفوژ شد. سپس مایع رویی به 5 مدت

 ریفیوژسانت (rpm) دوردردقیقه 13،000 در دقیقه 15 برای و شد منتقل

 گراددرجه سانتی 20در منهای لوله ته رسوب و خارج شد رویی مایع .شد

 ذخیره شد. برای استخراج ژنوم رسوب حاصله در PCRزمان انجام  تا

)آمپلیکون،   Nonidet P-40درصد 5/0 حاوی لیزکننده بافر میکرولیتر 20

 گرممیکرو 200 ،آلمان( آمپلیکون، (20 توئین محلول درصد 5/0 ،آلمان(

موالر  1/0ایران( و محلول  )فرمنتاز، K کینازپروتئین لیترمیلی در

شد.  مدت یک ساعت انکوبهدرجه به 56گرفت و در دمای  تریس قرار

داری دقیقه نگه 10گراد برای سانتی درجه 98 دمای در هانمونه سپس

ها بالفاصله بر روی یخ گردد. نمونه کیناز غیرفعالشدند تا پروتئین

ماند تا سریعاً سرد شود  حالت باقی دقیقه در این 10و تا  نتقل شدندم

(11). 

: اوی باکتریوم پاراگالینارومبرای شناسایی  PCRآزمون        

جهت تأیید تشخیص موارد کوریزای عفونی  PCRبرای انجام آزمون 

و همکاران  Chenوش ، مطابق راوی باکتریوم پاراگالینارومناشی از 

میکرولیتر  50با حجم نهایی  PCRاین منظور . به(5، 11) شداقدام 

 میکرومول 500)، لیتر( کرومی 5) PCR بافر شامل: که گردیدتنظیم 

 داکسی نوکلئوتید (،هیدروکلراید تریس میکرومول 200 و پتاسیم کلرید

هر  مول(،میلی 2) کلرید منیزیممول(، میلی 2/0) ها تری فسفات

 واحد 25/1) پلیمراز Taqآنزیم  مول(،میکرو 4/0) یک از پرایمرها

پرایمرهای  .بود لیتر(میکرو )یک شدهتهیه DNA (،فرمنتاز) لیتر(

شده توسط مطابق توالی منتشر اوی باکتریوم پاراگالیناروماختصاصی 

Chen آمده است. این  1سنتز شد که در جدول ( 5) رانو همکا

جفت بازی را از ژن هماگلوتینین  500قادر است محصول  پرایمر

هدف در دستگاه  هایژن تکثیر نماید. تکثیر اوی باکتریوم پاراگالیناروم

حرارتی دناتوراسیون اولیه در  با برنامه (آلمان -اپندورف)ترموسایکلر 

حرارتی شامل  هایسیکل 35و  دقیقه 5دت مگراد بهدرجه سانتی 95

 مدتبه گرادسانتی درجه 58ثانیه،  30مدت گراد بهدرجه سانتی 94

گسترش  مرحله و ثانیه 45 مدتگراد بهدرجه سانتی 72، ثانیه 45

دقیقه صورت گرفت.  10مدتگراد بهدرجه سانتی 72 دمای نهایی در

مشخص نمودن  جفت بازی جهت 100این بررسی از نشانگر  در

میکرومول از محصول  20ها استفاده شد. در هر مرحله باند اندازه

PCR  80درصد آگارز واجد اتیدیوم بروماید در ولتاژ ثابت 1روی ژل 

دقیقه الکتروفورز و ژل حاصله با دستگاه تصویربردار  30مدت ولت به

ژل قرائت شد.در این مطالعه از واکسن غیرفعال کوریزای عفونی 

استریل و  تقطیر دوبار عنوان کنترل مثبت و از آبیپرا، اسپانیا( به)ه

عنوان کنترل به آسپرژیلوس فالووسو  اشریشیاکلینیز کشت خالص 

 منفی استفاده شد.
 

 اوی باکتریومتوالی پرایمرهای مورد استفاده جهت ردیابی : 1جدول 

 (5) پاراگالیناروم

اندازه 
محصول 

PCR  
 )جفت بازی(

 ایمرتوالی پر
نام 

 پرایمر

500 
5'-TGA GGG TAG TCT TGC ACG CGA AT-3' N1 

5'-CAA GGT ATC GAT CGT CTC TCT ACT-3' R1 
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 نتایج

از  اوی باکتریوم پاراگالینارومجداسازی نتایج مربوط به بررسی     

 14شده در مورد کشت تهیه 23های سینوسی نشان داد از سواب

از لحاظ کشت میکروبی و  اراگالیناروماوی باکتریوم پمورد باکتری 

درصد( که همگی  8/60بیوشیمیایی مثبت ارزیابی گردید )  هایتست

(. نتایج ردیابی مستقیم باکتری 2 )جدول شدند ارزیابی مثبت PCRدر 

 23های سینوسی تهیه شده از در سواب اوی باکتریوم پاراگالیناروم

جفت  500هنده تکثیر قطعه دکوریزا نشان عالیم به مربوط تلفات مورد

این فراوانی  درصد(. 6/82) سواب سینوسی بوده است نمونه 19بازی در 

طیور  در تجمعی( و نمونه 13نمونه از  12) درصد 3/92 طیور سنتی در

نمونه تجمعی( برآورد گردید. در  10نمونه از  7درصد ) 70صنعتی 

نمونه از  4در جفت بازی  500پرندگان زنده با عالیم کوریزا، قطعه 

 40نمونه تهیه شده از شکاف کام و ترشحات بینی طیور سنتی ) 10

 کامی طیور صنعتی شده از شکاف نمونه تهیه 10نمونه از  2درصد( و 

های گرفته شده از شکاف در نمونه .(1 شکلتکثیر شد ) درصد( 20)

نمونه  3کام و ترشحات بینی پرندگان زنده در طیور سنتی فقط در 

شناسایی  اشریشیاکلیبا  همراه پاراگالیناروم باکتریوم اویرصد( د 30)

های میکروبیولوژی و در تحقیق حاضر با استفاده از روش شد.

های مورد نمونه 23از  اشریشیا کلیمورد باکتری  21بیوشیمیایی 

شده شده از سینوس پرندگان تلف گرفته هایشده از سواب پول

 هایپرگنه براساس رشد اشریشیاکلی (، جدا شد. آلودگی به30/91%)

های با )الکتوز مثبت( بر روی محیط مک کانکی و پرگنه رنگ صورتی

 و ایندول تولیدانضمام تست مثبت به EMBسبز فلزی بر روی  جال

صورت مثبت، مثبت، به)سیترات  و VPو عدم احیای  متیل رد احیای

ور سنتی شده از طینمونه پول 10از  ( مشخص شد.منفی، منفی

ای که از شکاف کامی و ترشحات بینی نمونه کشت میکروبی زنده

%(  60را نشان دادند ) اشریشیاکلی مورد آلودگی به 6تهیه شد فقط 

از شکاف کامی جدا  اشریشیاکلیکه از طیور صنعتی باکتری درحالی

 باکتریوم پاراگالیناروم اویو  اشریشیاکلیزمان نشد.بررسی عفونت هم

و  اشریشیاکلیزمان نمونه آلودگی هم 18دهد در در تلفات نشان می

که درصد( رخ داده است درحالی 26/78) اوی باکتریوم پاراگالیناروم

منفی  اوی باکتریوممثبت شده و  اشریشیاکلینمونه  3فقط در 

شریشیا مثبت و اوی باکتریوم درصد( و در یک نمونه فقط ا 04/13)
یک نمونه د( شده است. در این مطالعه فقط درص 34/4منفی )کلی 

 .درصد( 34/4از نظر این دو باکتری منفی بود )

 

مستقیم از بافت PCRو  PCRهای کشت، در آزمون اوی باکتریوم پاراگالیناروم: فراوانی و میزان درصد آلودگی به 2 جدول

 

  

 بحث 
 اوی باکتریوم پاراگالینارومجداسازی و ردیابی نتایج مربوط به       

 دهدمی و صورت نشان شده با عالیم تورم سر تلف گذارتخم هایمرغ  از

به PCRدر تست مولکولی  یناروماوی باکتریوم پاراگالموارد ردیابی 

کشت مستقیم از ضایعات موجود  از جداسازی باکتری با تربیش مراتب

و  50که در این مطالعه، در طوریدر ناحیه سر و صورت است. به

گذار تلف شده با های تخمگیری شده از مرغدرصد موارد نمونه 3/92

و سنتی، ژنوم های پرورشی صنعتی عالیم تورم سر و صورت در فارم

که میزان جداسازی ردیابی شد حال آن اوی باکتریوم پاراگالیناروم

درصد بوده  2/69و  50ترتیب باکتری با کشت مستقیم از ضایعات به

 منشاء نمونه
 های تجمعی)تعداد نمونه طیور نوع

 آوری شده(جمع 

در  انیفراو

 کشت )درصد(

 روی PCR در فراوانی

 کشت خالص )درصد(

از  مستقیم PCRدر  فراوانی

 بافت )درصد(

 زیر چشمی( )سینوس تلفات
 (70) 7 (50) 6 (50) 5 (10صنعتی )

 (3/92) 12 (2/69) 9 (2/69) 9 (13سنتی )

 زنده )شکاف کامی(
 (20) 2 (20) 2 (20) 2 (10صنعتی )

 (40) 4 (30) 3 (30) 3 (10سنتی )

 
اوی جفت بازی  500تکثیر قطعه به : ژل الکتروفورز مربوط1شکل 

از  نمونه مثبت 4تا  2مارکر، ستون  1)ستون  باکتریوم پاراگالیناروم

کنترل منفی آب  6کنترل مثبت، ستون  5سواب شکاف کامی، ستون 

های مثبت از سینوس نمونه 11تا  7دوبار تقطیر استریل، ستون 

 13و ستون  اشریشیاکلیکنترل منفی  12یرچشمی تلفات، ستون ز

 (آسپرژیلوس فالووسکنترل منفی 
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 اوی باکتریوم پاراگالینارومشناسایی  میزان در اختالف خصوص در است.

ین که اجاییرسد از آننظر میهای جداسازی و ردیابی، بهدر روش

 از تلفات باکتریایی کشت باشد لذا در مواردباکتری شدیداً حساس می

رشد و تکثیر باکتری  ممکن است باکتری غیرفعال شده باشد و امکان

روی بر رشد برای باکتری این روی محیط کشت فراهم نشود. از طرفیبر

V (NAD )فاکتورهای مکمل مانند فاکتور محیط کشت بالد نیاز به

 48 بسیار آهسته دارد )حدود که رشدجاییکافی دارد و از آن اندازهبه

هایی راحتی با باکتریهمخلوط ب هایعفونت در است ساعت( لذا ممکن

(. 12تری دارند پوشیده شود و از نظر پنهان بماند )که رشد سریع

اوی باکتریوم اویوم زا و فلور مانند های غیربیماریعالوه بر این، سویه
نیز ممکن است در محیط رشد کنند که تریوم ووالنتینوم اوی باک و

 (. لذا با11کند )مشکل مواجه می را با پاراگالینارومشناسایی گونه 

های ذکر شده، ردیابی عامل کوریزای عفونی با پیچیدگیتوجه به

بیماری کوریزای  شناسایی عامل شود. درمی مولکولی توصیه هایروش

ساس و دقیق توصیف شده است و حتی روش بسیار ح PCRعفونی، 

دنبال مصرف هدر مواردی که ب کندکه بیان می گزارشاتی وجود دارد

شود و در بیوتیک و یا در فاز مزمن بیماری بار آلودگی کم میآنتی

ردیابی شده است  PCRروش  نشده است، با کشت میکروبی شناسایی

نمونه  8ز مجموع ا ،و همکاران Chen مطالعه که درطوری(. به5، 11)

روز پس از درمان با آنتی بیوتیک در روش  3مورد در  4مشکوک، 

PCR  روز پس از درمان  3مورد شناسایی قرار گرفت اما هیچ موردی

(. اختالف بین میزان شناسایی در 5در محیط کشت رشد نکرد )

تر تست حساسیت بیشرا در مطالعه اخیر به PCRروش کشت و 

PCR عمول اوی باکتریوم نسبت داد. در مطالعات کشت منسبت به

قبلی نیز تاکید شده است که برای جلوگیری از موارد منفی کاذب 

در  (. لذا13جای کشت استفاده شود )به  PCRبهتر است از روش 

ژن هماگلوتینین  براساس که HPG2 پرایمر با PCR روش از حاضر مطالعه

اسیت و ویژگی مطلوبی باشد و حسمیاوی باکتریوم پاراگالیناروم 

 مستقیم از PCR(. نتایج مطالعه حاضر نشان داد 5) دارد استفاده شد

گذار تخم هایشده از مرغنمونه پول 21زیرچشمی  سینوس هایسواب

درصد( از نظر ژن  6/82شده )نمونه پول 23تلف شده از مجموع 

ین، چنباشد. هممثبت می اوی باکتریوم پاراگالینارومهماگلوتینین 

شده از پرندگان زنده با عالیم تورم سر و های پولدرصد نمونه 30

صورت مثبت ارزیابی شدند. درخصوص شناسایی کوریزای عفونی در 

گذار در ایران مطالعات اندکی وجود دارد. اولین بار مرغان تخم

 گذار جدا نمود. سپساین باکتری را از مرغ تخم ،فردبزرگمهری

Banani ر بررسی عوامل باکتریایی ایجاد کننده تورمد ،و همکاران 

اوی باکتریوم گذار دو مورد جداسازی تخم هایگله در صورت و سر
 مادر مرغ گله 8این مطالعه از  (. در9را گزارش کردند ) پاراگالیناروم

 4شده، در  آوریگوشتی جمع گله 14 و گذار تجاریگله تخم 7 گوشتی،

(. 6جداسازی گردید ) یوم پاراگالیناروماوی باکترتجاری  گذارتخم گله

Askari Badouei به مقایسه روش کشت و  ،و همکارانPCR  در

گذار تجاری و فارم تخم 14در  پاراگالیناروم باکتریوم اویشناسایی 

ها نیز هیچ مورد مثبتی در مرغ گوشتی پرداختند. در این بررسی

مورد در  4ک، نمونه مشکو 14های گوشتی مشاهده نشد اما از گله

تایید شد.  PCRکرد که تنها یک مورد در  کشت باکتریایی رشد

مورد  5نمونه مشکوک  14روی مستقیم بر PCRآن، با عالوه بر

 PCRخوبی نشان داده شد که این مطالعه به در ارزیابی شد. لذا مثبت

 (. با توجه به14تر برخوردار است )کشت از حساسیت بیشنسبت به

در  پاراگالیناروم اوی باکتریومبررسی صرفاً به مطالعات قبلیکه در این

عالوه بر بررسی آلودگی  حاضر پرداخته شده است اما در مطالعه تلفات

 در تلفات، میزان آلودگی در پرندگان واجد عالیم تورم سر و صورت

تر گزارش گردیده مراتب بیشفراوانی به شده است، میزان نیز پرداخته

در پرندگان  اوی باکتریوم پاراگالیناروممیزان آلودگی به مقایسه است.

مراتب به شدهپرندگان تلف در آلودگی میزان دهدتلفات نشان می و زنده

 محلتوان بهتر از پرندگان سالم بوده است که علت آن را میبیش

 که نشان داده شده است نیز قبالً کهطوریبه نسبت داد. گیرینمونه

 گیرینمونه سینوس زیرچشمی از که مواردی پرندگان در آلودگی میزان

جمله  از دستگاه تنفس و دیگر هایقسمت از تربیش مراتببه است شده

(. 15درصد( ) 9/40مقابل  درصد در 9/83سواب بینی بوده است )

گیری ایمنی و نیز شکل های داروییگیری، درماننمونه عالوه بر محل

باکتری و نهایتاً میزان  تعداد کاهش سبب ندتوامی شدن بیماریو مزمن

 2/78 در حاضر در مطالعه (.11، 5موثر باشد ) PCRردیابی در روش 

در  اشریشیاکلیبا  پاراگالیناروم اوی باکتریوم توام آلودگی موارد درصد

تلفات مشاهده شده است. اگرچه در تهیه سواب از شکاف کامی این 

 نظر مشاهده نشده است اما به زمان در پرندگان زندهآلودگی هم

اشریشیا رسد علت تورم و التهاب عمده و نهایتاً انتشار باکتری می
 اوی باکتریومزمانی آلودگی تواند همو رخداد مرگ می کلی

که در مطالعات قبلی نیز طوریباشد. به اشریشیا کلیبا  پاراگالیناروم

اورنیتوباکتریوم با م اوی باکتریوم پاراگالیناروزمان رخداد عفونت هم
با  اوی باکتریوم پاراگالیناروم( و یا آلودگی مشترک 16) رینوتراکئال

( و تشدید عالیم تنفسی و حتی افزایش موارد مرگ 17آدنوویروس )

و میر در عفونت طبیعی و چالش تجربی بررسی و بیان شده است. 

عالیم  گذار واجددر مطالعه حاضر، اگرچه درصد باالیی از مرغان تخم

مثبت شدند اوی باکتریوم پاراگالیناروم تورم سر و صورت از لحاظ 

تر از طیور صنعتی در سنتی بیش اما این درصد آلودگی در طیور

رسد عدم واکسیناسیون نظر میبه برآورد گردیده است. PCRکشت و 

تواند یکی از دالیل های سنتی طیور میگله علیه کوریزای عفونی در
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گذار تخم هایمرغ در اوی باکتریوم پاراگالینارومآلودگی با  ترباال فراوانی

ها باعث عدم وجود ایمنی کافی در این مرغ سنتی باشد. از طرفی

زا و افزایش بار میکروبی در ضایعات است تر جرم بیماریتکثیر بیش

های سواب در رشد و یا ردیابی این باکتری افزایش احتمالکه منجر به

ر حال، نتایج این مطالعه اگرچه هگردد. بهضایعات می تهیه شده از

 اوی باکتریوم پاراگالینارومدهد که اولیه نشان می یک مطالعه عنوانبه

گذار سنتی و صنعتی های تخمدر سندرم تورم سر و صورت در مرغ

در مابقی مرغان اوی باکتریوم پاراگالیناروم دارد اما عدم ردیابی  نقش

 اوی باکتریوم پاراگالینارومجز که به دهدمی نشان سر تورم عالمت واجد

گذار نقش دارد. عوامل دیگری نیز در ایجاد این عالیم در مرغان تخم

، سالمونال، اشریشیاکلیهای پنوموویروس پرندگان، عفونت نقش قبال

های مایکوپالسما به اثبات رسیده است که در این پاستورال و گونه

رسد علت تلفات نظر میرار نگرفته است. لذا بهمطالعه مورد بررسی ق

ها نتواند پیچیدگی چند عامل مختلف عفونی باشد که بعضی از آمی

حتی منجر به تلفات پرندگان  و هستند کشنده سمیسپتی ایجادقادر به

تواند می کوریزای عفونی دهدمی نشان مطالعه این کلی، طوربه گردند.می

گذار سر و صورت در مرغان تخم دخیل در تورم لاز عوام عنوان یکیبه

باشد و الزم است مطالعات تکمیلی درخصوص  و سنتی مطرح صنعتی

همراه سایر به اوی باکتریوم پاراگالینارومزایی میزان شیوع و بیماری

گذار صورت گیرد تا در صورت های تخمهای تنفسی در فارمبیماری

صورت همگانی واکسیناسیون به نامهبر این عامل زاییو بیماری آلودگی

گذار صنعتی برای کنترل هر در پرورش طیور تخم و دقیق مخصوصاً

 تر و بهتر این بیماری انجام شود.چه بیش
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