ارزيابى تيتر سرمى حاصل از ويروس بيمارى انفوﻻنزا )تحت تيپ  (H9N2در مزارع پرورش نيمچه گوشتى شهرستان
سمنان در سال هاى ١٣٩٣ – ١٣٩٦
على مهدوى ،١حميد استاجى ،٢حسين اخﻼقى ،*٣نويد گلباغى ،٣ميثم ابراهيميان
 .١گروه علوم دامى و صنايع غذايى ،دانشكده دامپزشكى دانشگاه سمنان.
 .٢گروه پاتوبيولوژى ،دانشكده دامپزشكى دانشگاه سمنان.
 .٣دانشجوى دكترى دامپزشكى دانشكده دامپزشكى دانشگاه سمنان.
 .٤ازمايشگاه تشخيص دامپزشكى اميد ،شهرستان سمنان.
akhlaghihosein799@gmail.com

٤

مقدمه :انفوﻻنزاى پرندگان بيمارى تنفسى ،واگيردار ويروسى طيور اهلى ،صنعتى و ساير پرندگان است كه به وسيله ويروس هاى تيپ  Aانفوﻻنزاى
پرندگان ايجاد مى شود .در اين مطالعه ،شيوع سرمى ويروس بيمارى انفوﻻنزا )تحت تيپ  (H9N2در مرغدارى هاى گوشتى سمنان در سال ها
و فصل هاى مختلف مورد ارزيابى قرار مى گيرد .روش كار :اين مطالعه بصورت مقطعى و از فروردين سال  ١٣٩٣تا زمستان سال  ١٣٩٦در مزارع
گوشتى شهرستان سمنان انجام گرفت .در مجموع  ٨٢٦نمونه سرم براى انجام ازمايش ممانعت از هماگلوتيناسيون ) (HIدر مورد بيمارى انفوﻻنزا
به ازمايشگاه دامپزشكى ارجاع داده شد .سپس داده ها بر اساس دو پارامتر فصل )بهار ،تابستان ،پاييز ،زمستان( و سال )(١٣٩٦ ،١٣٩٥ ،١٣٩٤ ،١٣٩٣
مرتب شدند و با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  ٢١در سطح معنى دارى مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.بحث و نتيجه گيرى :از نظر پارامتر
فصل ،بيشترين تيتر متعلق به فصل تابستان با تيتر ) (٦/٣٩و كمترين تيتر مربوط به فصل بهار با تيتر ) (٥/٩٧بود .بين هيچ يك از فصول اختﻼف
معنى دارى در تيتر مشاهده نشد  .از نظر پارامتر سال ،بيشترين تيتر متعلق به سال  ١٣٩٦با تيتر ) (٧/٢٢بود كه در مقايسه با سال هاى قبل افزايش
معنى دارى در تيتر داشت  .كمترين تيتر نيز مربوط به سال  ١٣٩٥با تيتر ) (٥/٦٧بود كه با سال  ١٣٩٣اختﻼف معنى دارى داشت.
كلمات كليدى :انفوﻻنزاى پرندگان ،فصل و سال ،ايمنى همورال ،مرغ گوشتى ،سمنان

ارزيابى تيتر سرمى حاصل از ويروس بيمارى نيوكاسل در مزارع پرورش نيمچه گوشتى شهرستان سمنان در سال هاى

٨٦

دوازدهمين كنگره دانشجويان دامپزشكى اي ران

١٣٩٣ – ١٣٩٦
على مهدوى ،١حميد استاجى ،٢حسين اخﻼقى ،*٣نويد گلباغى  ،ميثم ابراهيميان
 .١گروه علوم دامى و صنايع غذايى ،دانشكده دامپزشكى دانشگاه سمنان.
 .٢گروه پاتوبيولوژى ،دانشكده دامپزشكى دانشگاه سمنان.
 .٣دانشجوى دكترى دامپزشكى دانشكده دامپزشكى دانشگاه سمنان.
 .٤ازمايشگاه تشخيص دامپزشكى اميد ،شهرستان سمنان.
٣

٤

akhlaghihosein799@gmail.com
مقدمه :بيمارى نيوكاسل يك بيمارى ويروسى واگير دار شايع در ميان بسيارى از انواع پرندگان است و يكى از مهم ترين بيمارى هاى طيور از نظر
اقتصادى و از مهم ترين چالش هاى طيور در كشور مى باشد .در اين مطالعه ،شيوع سرمى ويروس بيمارى نيوكاسل در مرغدارى هاى گوشتى
سمنان در سال ها و فصل هاى مختلف مورد ارزيابى قرار مى گيرد .روش كار :اين مطالعه بصورت مقطعى و از فروردين سال  ١٣٩٣تا زمستان سال
 ١٣٩٦در مزارع گوشتى شهرستان سمنان انجام گرفت .در مجموع  ١٠٣٣نمونه سرم براى انجام ازمايش ممانعت از هماگلوتيناسيون ) (HIدر مورد
بيمارى نيوكاسل به ازمايشگاه دامپزشكى ارجاع داده شد .سپس داده ها بر اساس دو پارامتر فصل )بهار ،تابستان ،پاييز ،زمستان( و سال )،١٣٩٣
 (١٣٩٦ ،١٣٩٥ ،١٣٩٤مرتب شدند و با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  ٢١در سطح معنى دارى مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند .بحث و نتيجه
گيرى :از نظر پارامتر فصل ،بيشترين تيتر متعلق به فصل تابستان با تيتر ) (٥/٩٥بود كه بطور معنى دارى با فصل بهار و زمستان اختﻼف داشت.
كمترين تيتر نيز متعلق به فصل زمستان با تيتر ) (٥/٣٧بود كه با فصل پاييز اختﻼف معنى دارى در تيتر داشت .از نظر پارامتر سال ،بيشترين تيتر
متعلق به سال  ١٣٩٦با تيتر ) ( ٦/٣٨و كمترين تيتر متعلق به سال  ١٣٩٣با تيتر ) (٤/٥٨بود .در طى  ٤سال مورد مطالعه ،افزايش معنى دارى در
تيتر بطور ساﻻنه مشاهده شد.
كلمات كليدى :بيمارى نيوكاسل ،فصل و سال ،ايمنى همورال ،مرغ گوشتى ،سمنان

