
 سندرم سر باد کرده ویروسی طیور و راههای پیشگیری و کنترل آن

 

تَعظ هَرلی ٍ تبهغَى اس آفزیمبی خٌَثی در خَخِ ّبی گَؽتی دادُ  1984اٍلیي گشارػ ایي ثیوبری در عبل 

ؽذ . چٌذی ثؼذ ثیوبری یب عٌذرم هدذدا اس ارٍپبی غزثی ، آفزیمبی ؽوبلی ٍ خبٍر هیبًِ در خَخِ ّبی گَؽتی 

در فزاًغِ در  GOTERدکتز گَتز  ٍ هبدرّبی گَؽتی ٍ عیَر تخوگذار تدبرتی هغزح گزدیذ . هغبلؼبت اخیز

ٍ ّوچٌیي در اًگلغتبى در هَعغِ تحمیمبت ثیوبریْبی عیَر ّبٍتَى ًؾبى  PLOUFARGANهزکش تحمیمبت 

یک پٌَهٍَیزٍط  TRTعیَر ٍ ریٌَتزاکئیت ػفًَی ثَللوَى یب  SHSداد کِ ػبهل یب عٌذرم 

PNEUMOVIRUS ّبتی در رٍی سثبى ٍ حلك ٍ هیجبؽذ . ایي عٌذرم هَخت ثزٍس ػالئن تٌفغی ٍ خزا

درصذ  30تب  5عَراخْبی دّبى ٍ ثیٌی ٍ لکِ ّبی خًَزیشی در عمف دّبى گزدیذُ ٍ کبّؼ تخن هزؽ ثِ همذار 

درصذ را ثِ ٍخَد هی آٍرد . هزغبى تخن گذار هخصَصب هزغبى هبدر گَؽتی ثِ دفؼبت  10تب  5ٍ تلفبتی در حذٍد 

ّؼ تَلیذ تخن هزؽ ٍ افشایؼ تلفبت در آًْب دیذُ هی ؽَد هخصَصب هتؼذد ثِ ایي عٌذرم هجتال هی ؽًَذ ٍ کب

در هَالؼی کِ ایي عٌذرم ّوزاُ ثب آلَدگیْبی ثبًَی هیکزٍثی ٍ ٍیزٍعی هبًٌذ ػَاهل اؽیز ؽیبکلی ، پبعتَرال 

ز هَلتَعیذا ، کزیشای ػفًَی ٍ ٍیزٍط ثزًٍؾیت ػفًَی هی ثبؽذ . یبد آٍر هیؾَد ٍخَد ٍ حضَر ػَاهل فَق الذک

ثیوبری هی افشایذ ، اهزٍسُ ثبثت ؽذُ اعت کِ یک عزٍکبًَصى  COMPLICATIONثز حذت ٍ ؽذت ٍ 

SEROCONVERSION  ثیي ٍیزٍعْبیSHS  ٍTRT  ٍِخَد دارد . عِ ّفتِ پظ اس تشریك ٍیزٍط ث

گیزی  ٍ عزٍ ًَتزالیشاى لبثل اًذاسُ ELIZAآًتی ثبدی کبهلی ایدبد هی ؽَد کِ ثب رٍػ الیشا  SPFخَخِ ّبی 

هیجب ؽذ . تیتز آًتی ثبدی خٌثی کٌٌذُ دٍ ّفتِ پظ اس تشریك ٍیزٍط ثِ ثَللوَى ٍ عِ ّفتِ ثؼذ اس تلمیح ثِ 

عیَر ثِ حذ اکثز خَد رعیذ ٍ هی تَاى آًزا ثب تغت هزثَعِ اًذاسُ گیزی ًوَد . ثیي ٍیزٍط ثزًٍؾیت ػفًَی ٍ 



SHS  ثزًٍؾیت ػفًَی ٍ ایي هغبلِ فَق الؼبدُ هْن اعت اًتز فزاط ٍخَد دارد هخصَصب ثیي ٍاریبًتْبی ٍیزٍط

ثبیذ رػبیت ؽَد . ٍیزٍط ثزًٍؾیت ػفًَی ثِ هزاتت حبد  SHS  ٍTRTکِ در هَلغ ٍاکغیٌبعیَى عیَر ثز ػلیِ 

ٍ  E . Coilثَدُ ٍ ایدبد اًتز فزاًظ هیکٌذ . در هَالؼی کِ ػَاهل هیکزٍثی ثبًَی هثل  SHSتز ٍ لَی تز اس 

ثِ ٍخَد  COMPLICATIONپبعتَرالّب ٍ کزیشای ػفًَی در صحٌِ آهبدُ ثبؽٌذ یک فزم  اعتبفیلَ کَکْب ٍ

 COMPLICATIONهی آیذ کِ در چٌیي ؽزایغی هصزف آًتی ثیَتیک ّبی ٍعیغ الغیف در تخفیف ایي 

ثِ حذ  SHSرل اعبعی خَاٌّذ داؽت ٍ ثبیذ ثِ هَلغ در گلِ ّبی هبدر هصزف ؽًَذ تب حذت ٍ ؽذت عٌذرم 

تی ثبدی هبدر ثِ خَخِ ّب ٍخَد دارد «الل خَد تملیل یبثذ ٍ ضبیؼبت ثیوبری کن ؽَد . در ایي ثیوبری اًتمبل آ

 رٍؽي ًؾذُ اعت .  VERTICALٍلی ٌَّس اًتمبل ٍیزٍط ثِ صَرت 

 

  SYMPTIONًؾبًیْبی عٌذرم  –ة 

 تخوگذار ثِ ؽزح سیز دیذُ هی ؽَد : ًؾبًیْبی ثیوبری ثِ تذریح ٍ ثِ تزتیت در عیَر هبدر گَؽتی ٍ عیَر 

 خِ ّب خَاة آلَدگی ٍ ثی حزکتی خَ – 1

 اؽتْبیی هغلك ٍ ثزٍسػالئن تٌفغی ثی  – 2

 یذ پلکْب ٍ اؽک آلَد ثَدى چؾوْب تَرم ؽذ – 3

 (  CHINESE EYESچؾوْبی چیٌی ؽکل یب )  – 4

 شی در عمف دّبى خزاحبت در رٍی سثبى ٍ حلك ٍ عَراخْبی ثیٌی ٍ دّبى ٍ خًَزی – 5

 صذ ٍ کَچک ؽذى اًذاسُ تخن هزغْب در 30تب  5ًمصبى تخن هزؽ ثِ همذار  – 6

ی ٍ عبیز هیکزٍثْب چؾوی هخصَصب در هَالؼی کِ ثب ػبهل کزیشای ػفًَ COMPLICATIONخزاحبت ٍ  - 7



 تَ ام ثبؽذ . 

  HATCHEBILITYکن ؽذًذرخِ خَخِ درآٍری یب  – 8

ًیَ کبعل در گلِ دیذُ هی  ری پیؾزفتِ ثبؽذ ضبیؼبت ٍ اختالالت ػصجی هبًٌذ ثیوبریدر هَالؼی کِ ثیوب – 9

 ؽَد . 

 درصذ هؾبّذُ هی ؽَد .  10تب  5/0عزاًدبم هزگ ٍ هیز ثِ هیشاى  – 10

 

  EPIDEMIOLOGYاپیذهیَلَصی عٌذرم  –ج 

( ثب  TRT) یب  TURKY RHINOTRACHITISػبهل ریٌَ تزاکئیت ػفًَی ثَللوَى یب  1984در عبل 

اس کؾَر فزاًغِ هَفك ؽذ ػبهل  PICAULT 1987رٍػ عزٍلَصیکی اس هزغبى تخوگذار خذا گزدیذُ در عبل 

( اسعیَر ٍ ثَللوًَْبیی کِ  SHSیب )  SWOLLEN HEAD SYNDROMعز ثبد کزدُ ٍیزٍط عیَر یب 

دخبلت  PLOUFARGANدارای ػالین هؾخص ثیوبری ثَدًذ خذا کٌذ . چٌذی ثؼذ در هزکش تحمیمبت عیَر 

تَعظ هیکزٍعکَح الکتزًٍیک ثِ ثجَت رعیذ ٍ هؼلَم گزدیذ  SHSدر ایدبد عٌذرم  TRTهغتمین ػبهل 

در علَلْبی اٍلیِ خٌیي در خَخِ ٍ ثَللوَى ثِ راحتی رؽذ هیکٌذ ثب ّوکبریْبی ػلوی ٍ فٌی ٍ  TRTٍیزٍط 

را  TRTیَى فزاًغِ اًدبم ؽذ ٍیزٍط ٍ هَعغِ رٍى هزیَدر ل Ploufarganتحمیمبتی کِ ثیي هزکش تحمیمبت 

در رٍی علَلْبی اٍلیِ تزاؽِ یب ًبی خٌیي خَخِ ٍ ثَللوَى رؽذ ٍ تَعؼِ دادًذ ٍ ثب ایي کبر تحمیمبتی تَاًغتِ 

را در رٍی علَلْبی فَق الذکز ٍ علَلْبی کلیِ هیوَى عجش افزیمبیی یب علَل )  SHSٍاکغٌْبی سًذُ ٍ کؾتِ 

Vero ٌذ . در حبل حبضز داهٌِ گغتزػ ثیوبری تَعؼِ یبفتِ ٍ اس اکثز کؾَرّبی دًیب هثل ( تْیِ ٍ تَلیذ ًوبی

فزاًغِ ، ثلضیک ، ایتبلیب ، ّلٌذ ، اعپبًیب ، لیجی ، هزاکؼ ، تًَظ ، هکشیک ، پبکغتبى ، ایزاى ، ػزاق ، ٍ ػزثغتبى 



 ؼَدی ثیوبری گشارػ گزدیذُ اعت . ع

 :  Diagnosticتؾخیص عٌذرم  –د 

ص عٌذرم عز ثبد کزدُ ٍیزٍط هؼوَال ثز هجٌبی ػالین درهبًگبّی ، ًَع عیَر ٍ پیؾزفت ثیوبری ٍ تؾخی – 1

 کِ ثِ ٍخَد هی آٍرد هؾخص هی ؽَد .  complicationضبیؼبت ٍ 

ایوًََ فلَرعبًظ آًتی ثبدی ثیوبری تؾخیص دادُ  Elisaتؾخیص عزٍلَصیکی : ثب اعتفبدُ اس رٍؽْبی الیش  – 2

هی ؽَد . ثبیذ یبد آٍر ؽَم الیشا رٍؽی عزیغ ٍ ثب کبرثزدی ثبال در ایي ثیوبری اعتفبدُ هی ؽَد در حبل حبضز 

ٍ رٍى هزیَ در فزاًغِ یکی اس هزاکش رفزًظ ثزای تؾخیص ایي ثیوبری هی  Ploufarganهزکش تحمیمبت 

 ثبؽٌذ . 

( ثزًٍؾیت ػفًَی عیَر  NDزیمی عٌذرم : هوکي اعت ایي عٌذرم ثب ثیوبریْبی ًیَ کبعل ) تؾخیص تف – 3

IB  ( کزیشای ػفًَی ، )IC  ( الرًگَ تزاکئیذ ػفًَی یب ، )ILT  َپبعتَرلَس عیَر اؽتجبُ ؽَد . در ثیوبری ًی ٍ )

ؾیت ػفًَی ًبًیغن ٍ تخن دیذُ هی ؽَد .در ثیوبری ثزًٍ Torticolisکبعل ػالئن ٍ ضبیؼبت ؽذیذ ػصجی یب 

هزؽ لوجِ ٍخَد دارد . در ثیوبری کزیشای ػفًَی تزؽحبت ثیٌی خیلی سیبد ٍ عیَر هجتال دارای حزکت هی ثبؽٌذ 

حزکت ٍخَد ًذارد . در ثیوبری الرًگَ تزاکئیذ ػفًَی خزاحبت ثیؾتز در داخل تزاؽِ یب ًبی ٍ  SHSٍلی در 

 حلك دیذُ هی ؽَد . 

  Treatmentدرهبى در عٌذرم  –ُ 

ثِ ًظز هی رعذ در ؽکل کبهل ٍ ًْبیی عٌذرم عز ثبد کزدُ ٍیزٍعی عیَر هخصَصب در هَالؼی کِ ثیوبری ثب 

ػَاهل ثبًَیِ هیکزٍثی هبًٌذ اؽیزؽیبکلی ، کزیشای ػفًَی ، پبعتَرالّب ، هبیکَ پالعوبّب ٍ ػَاهل ٍیزٍعی هْن 

در ایي ثیوبری ثِ ٍخَد هی  Complicationع دعتگبُ تٌفظ هخصَصب ثزًٍؾیت ػفًَی ّوزاُ ثبؽذ یک ًَ



آیذ کِ ثبیذ اس آًتی ثیَتیکْبی ٍعیغ الغیف ثِ هذت چْبر تب پٌح رٍس در آة آؽبهیذًی اعتفبدُ ًوَد ٍ تظبّزات 

ّفتِ ثؼذ اس لغغ آًتی ثیَتیکْب  8تب  6ثِ حذ الل هوکي تملیل داد . یبد آٍر هیؾَد  SHSٍ ضبیؼبت عٌذرم 

ًوَدُ ٍ ظبّز هی ؽَد ٍ ثِ ّویي خْت اعت کِ ثبیذ در هصزف آًتی ثیَتیکْب ًْبیت دلت ٍ هدذدا ثیوبری ػَد 

 َّؽیبری ٍ احتیبط را هجذٍل داؽت . 

 

  Preventionپیؾگیزی ٍ کٌتزل عٌذرم  -ٍ 

رػبیت اصَل ثْذاؽت ٍ لزًغیٌِ اس اعبعی تزیي ػَاهل پیؾگیزی ٍ کٌتزل ثیوبری هحغَة هی ؽَد . در 

آلَدُ اعت ثبیذ لجل اس ایٌکِ  Pneumovirusعی ّبی عزٍلَصیکی هتَخِ ؽذین گلِ هبدری صَرتی کِ ثب ثز

ػَاهل هیکزٍثی ٍ ٍیزٍعی دیگز فزصت پیذا کٌٌذ ٍهؾکالت ٍ هؼضالت ثِ ٍخَد آٍرًذ ٍ آى فزم 

Complication  ایدبد ؽَد السم اعت ّوبى عَر کِ لجال ًیش هتذکز ؽذم اسآًتی ثیَتیکْبی ٍعیغ الغیف

ثزای عیَر  TRT  ٍSHSبدُ ؽَد .در حبل حبظز دٍ ًَع ٍاکغي سًذُ ٍکؾتِ رٍغٌی ثِ تزتیت ثب ٍیزٍعْب اعتف

تْیِ گزدیذُ اعت در پَلتْبی هبدر گَؽتی ٍ تخوگذار ٍ  TRTتْیِ ؽذُ اعت ٍاکغي سًذُ ای کِ ثب ٍیزٍط 

ثِ صَرت  Primovaccinationّفتگی ثِ ػٌَاى ٍاکغي اٍلیِ یب  10پَلتْبی تخوگذار تدبرتی در عي 

اعپزی یب آة آؽبهیذًی هصزف هی کٌٌذ ٍ در صَرت لشٍم هیتَاى اس ّویي ٍاکغي ثِ ػٌَاى راپل در دٍهیي 

 TRTّفتگی در آة آؽبهیذًی اعتفبدُ ًوَد . ثبیذ تَخِ داؽت کِ ٍاکغي  16 – 14ٍاکغیٌبعیَى ًیش در عي

ًٍؾیت ػفًَی هخصَصب ٍاکغي ثزًٍؾیت ػفًَی را در خَخِ ّبی گَؽتی ثِ خبعز اًتز فزاًغی کِ ثب ٍیزٍط ثز

کِ ثب  SHSکِ ثب ٍاریبًت ّب تْیِ ؽذُ ثبؽذ ایدبد هی کٌٌذ ًجبیذ تَ اهب هصزف گزدد . ٍاکغي کؾتِ رٍغٌی 

ّفتگی یؼٌی دٍ ّفتِ پیؼ اسؽزٍع تخوگذاری در  22تب  20تْیِ گزدیذُ اعت ثیؾتز در عي  SHSٍیزٍط 



ثِ  SHSهصزف هی گزدد . در حبل حبضز چْبر ًَع ٍاکغي کؾتِ رٍغٌی  پَلتْبی تخوگذار ٍهبدر ّبی گَؽتی

 صَرت سیز : 

 

 (  SHS Vaccineهٌٍَاالى )  – 1

 

 (  ND vacc + SHS Vaccثی ٍاالى )  - 2

 

 (  ND Vacc + IB Vacc + SHS Vaccتزی ٍاالى )  – 3

 

 (  ND Vacc + IB Vacc + EDS Vacc + SHS Vaccٍٍاکغي چْبر تبیی )  – 4

 یِ ٍ تَسیغ هی گزدد . تْ
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