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:)قسمت اول(سندرم افت تولید

. قرار داردAtadenovirusها بوده و در جنس )Adenovirus(عضو خانواده آدنو ویروس) EDS(ویروس سندرم افت تولید

:حساسیت به عوامل فیزیکی و شیمیایی

درجه سانتی60در دماي دقیقه30ویروس . مقاوم است10تا pH3در مواجهه با کلروفرم و طیف ویروس سندرم افت تولید
ولی در برابر یونمقاوم هاي تک ظرفیتی در برابر یونویروس. ماندمیگراد باقی درجه سانتی56ساعت در دماي 3وگراد

. هاي دو ظرفیتی حساس است
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:انتقال

:پذیردمیصورت مرفسه هبشیوع سندرم افت تولید 

درگیر بیماري شده و عمده راه انتقال بیماري از طریق انتقال عمودي آن به داخل دلومرویطدر ابتدا :فرم کالسیک- الف
سیار با ولی انتشار بعدي ویروس بتسااگر چه در این روش میزان انتقال ویروس به تخم مرغ ها اندك . باشدمیتخم مرغ ها 

نمایان ،%50به بیش از هلگدیلوتتا رسیدن،دي در بدنآنتی بادر بسیاري از موارد دفع ویروس و حضور. باشدمیاهمیت 
. شودمیمجدد فعال شده و منجر به ایجاد کانون هاي عفونت در سرتاسر بدن ویروس ،در این مرحله از عفونت. شودمین

اربیماريدر این شکل از بیماري که . دهدمیاین شکل از بیماري به دنبال فرم کالسیک بیماري رخ :فرم اندمیک-ب
نماید هر دو نوع تخم مرغ هاي طبیعی و غیر طبیعی در طی دوره رشد ویروس حاوي میگذار ایجاد بیشتر در مرغان تخم

عالوه بر راه انتقال . باشدمیویداکت در طیور بالغ حضور ویروس در مدفوع احتماال به واسطه آلودگی اُ. باشندمیویروس 
تواند از طریق دان آلوده و سر سرنگ هاي آلودهمیگسترش ویروس وس بین پرندگان شواهدي در دست است که مستقیم ویر

11تواندمیاین انتقال باشد به صورتی که میو متناوب انتقال ویروس در داخل یک مزرعه بسیار آهسته .پذیردصورت زین
. هفته به طول بیانجامد

از طریق ،هلگویروس از اردك هاي وحشی و اهلی، غاز و احتماال سایر طیور وحشی به تیارسوگسترش:انفرادي- ج
و در برخی هدوباین نوع از بیماري در برخی از نواحی بسیار با اهمیت . گیردمیصورت ،با مدفوع آلودهآلودگی آب آشامیدنی

. باشدمیه گله آلوده همواره کانون اندمیک بیماري این نکته را باید در نظر داشت ک. باشدمیاز موارد به نظر انفرادي 

:عالئم بالینی

اگر چه در برخی از موارد بروز ،شودمیاز آلودگی در بدن ایجاد روز بعد9- 7متعاقب عفونت تجربی اولین عالئم بیماري طی 
ر رنگ پوسته در تخم مرغ هاي تغییدر مرغان مبتال تماولین عال. روز پس از عفونت نیز دیده نشده است17عالئم بالینی تا 

تخم . باشدمیهاي با پوسته نازك و نرم و یا بدون پوسته بیماري شامل تولید تخم مرغيبعدتمعال. باشدمیاي رنگ قهوه
بقی ، ماتخم مرغ هاي غیر طبیعیندومنمودعماب. شکل دارندياسمبادهحطسمرغ هاي با پوسته نازك عمدتا خشن بوده و 

باشد، هلگکه آلودگی در مراحل انتهایی تولید صورتیدر . نخواهند داشتمشکلی ،توانایی هچ و باروريظلحااز اهتخم مرغ
طی چندین یادهد وبسیار سریع رخ دناوتیمافت تولید. را به سطح طبیعی باز گرداندهلگتواند تولیدمیتولک بري اجباري 

تخم مرغ را داشته يدصردلهچطول بیانجامد و کاهش هبهتفه10-4تواند میلید افت توشیوع سندرم . دانجامهفته به طول 
عدد 16- 10تنهااي که در نهایت به ازاي هر قطعه مرغبه گونه،شودمیبعدا جبران ،اگر چه این میزان کاهش تولید.باشد
دیلوتنامزرکه بیماري در نتیجه فعال شدن مجدد ویروس باشد عالئم را ددر صورتی. شودمیکاسته هلگدیلوتلکزاتخم

در عمده کارهاي تحقیقاتی نشان داده شده است که بیماري تاثیري بر اندازه تخم مرغ و . و پیک خواهیم دید%50باالي 
. کیفیت آلبومن ندارد
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ویداکتی در برخی از موارد دیده شده است که ناشی از ترشحات اُاراسهال گذ. باشندمیبه طور کلی پرندگان مبتال سالم 
. باشدمی

:احات بالینیجر

اگر چه همین .باشندمیویداکت آتروفی شدههاي غیر فعال و اُتخمدان،تنها جراحات قابل تشخیص،در رخداد طبیعی بیماري
دم چین هاي رحمی و حضور ترشحات اکسودایی در غدد ، امتعاقب عفونت هاي تجربی. دنوشنهدیدنیز ممکن است عالئم 

. شودمیدیده ،د از عفونتروز بع14-9طی ،مختۀمولد پوست

:روند ایجاد بیماري

روز پس از عفونت، تکثیر ویروس در 4-3طی وبه همراه تکثیر ویروس در موکوس مخاط بینی ویرمی ،متعاقب عفونت تجربی
ویروس در غدد مولد پوسته قابل تکثیر شیازفاروز پس از عفونت20- 7طی . شودمیبافت لنفاوي، طحال و تیموس دیده 

برخالف . شودمیالتهاب این قسمت از دستگاه تناسلی منجر به تشکیل تخم مرغ هایی با پوسته غیر طبیعی . مشاهده است
ر مدفوع احتماال به علت و حضور ویروس دهدشندر روده ها تکثیر EDSسایر آدنو ویروس ها، آدنو ویروس مولد بیماري 

. باشدمیاختالط مدفوع با ترشحات دستگاه تناسلی 

:تشخیص

:جدا سازي و شناسایی ویروس مولد بیماري

تخم مرغ جنین دار وباشدمیاردك و یا غاز حاصله از گله هاي عاري از بیماري تخمویروس یصاصتخامحیط هاي کشت
. دباشمیویروس مناسب نماکیان براي کشت 

:تست هاي سرولوژي تشخیص بیماري

در صورت آلوده شده . حساسیت مشابهی براي تشخیص بیماري دارندIFAو HI ،ELISA ،SN ،DIDتست هاي تشخیصی 
را مثبت نتایجDIDو یا ELISA ،IFAپرنده با سایر سروتیپ هاي آدنو ویروسی غیر از عامل مولد سندرم افت تولید، آزمایشات 

آزمون انتخابی براي تشخیص HIتست . باشندمیمنفی SNو HIدهند و این در حالی است که نتایج آزمایشات مینشان 
. باشدمیسرومی ویروس 

:تشخیص هاي تفریقی

كوکشماز عمده موارد غرممختهمراه با پوسته نا سالم،مخصوصا در پرندگان سالم،عدم دستیابی سطح مورد انتظار تولید
ولی از آن جایی که تخم مرغ هاي بدون .  معمول بیماري تولید تخم مرغ هاي بدون پوسته استتمالع. به بیماري استندش

وح زودبازدید از مرغداري باید صباذل. رسدمیشود دیدن این گونه تخم مرغ ها بعید به نظر میمرغ ها خورده پوسته توسط 
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ویداکتی در برخی از موارد دیده شده است که ناشی از ترشحات اُاراسهال گذ. باشندمیبه طور کلی پرندگان مبتال سالم 
. باشدمی

:احات بالینیجر

اگر چه همین .باشندمیویداکت آتروفی شدههاي غیر فعال و اُتخمدان،تنها جراحات قابل تشخیص،در رخداد طبیعی بیماري
دم چین هاي رحمی و حضور ترشحات اکسودایی در غدد ، امتعاقب عفونت هاي تجربی. دنوشنهدیدنیز ممکن است عالئم 

. شودمیدیده ،د از عفونتروز بع14-9طی ،مختۀمولد پوست

:روند ایجاد بیماري

روز پس از عفونت، تکثیر ویروس در 4-3طی وبه همراه تکثیر ویروس در موکوس مخاط بینی ویرمی ،متعاقب عفونت تجربی
ویروس در غدد مولد پوسته قابل تکثیر شیازفاروز پس از عفونت20- 7طی . شودمیبافت لنفاوي، طحال و تیموس دیده 

برخالف . شودمیالتهاب این قسمت از دستگاه تناسلی منجر به تشکیل تخم مرغ هایی با پوسته غیر طبیعی . مشاهده است
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اگر چه در این بیماري تخم مرغ .صورت پذیرد،توسط مرغ ها خورده شودملاسانوهتسوپنودبيقبل از این که تخم مرغ ها
. باشدمیمعمول بیماري نمرف،"مرغ هاي بد شکل"د ولی تولید تخم نبا پوسته شل و نازك وجود دارایوهاي بدون پوسته

. بر اساس یافته هاي بالینی باشدطقفولی تشخیص نبایدتسااگر چه شکل ظاهر بیماري بسیار مشخص 

:واکسیناسون

طیور عموما در سنین . دننمایمیحفاظت خوبی را بر علیه شکل بالینی بیماري در مزرعه ایجاد ،غیر فعال روغنیياهنواکس
اگر ،اقدام نمودتوان هفت روز پس از واکسیناسیون میبراي بررسی میزان تیتر ایجاد شده .شوندمیهفتگی واکسینه 16تا 14
. دوشیمداجیاواکسیناسیونزاهفته بعد 5تا 2بیشترین میزان تیتر چه 

:درمان

. از آنجایی که عامل ایجاد کننده بیماري نوعی ویروس است هیچ درمان شناخته شده وجود ندارد

یشابیچغارچيدهمرتکد
)نارهتهاگشناد(رویطيرامیبوتشادهبیصصختيارتکد
مافایمیکییورادهورگیملعشخبوضع
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