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مطالعه ایمنوهیستوشیمی ویروس سنسیشیال تنفسی ()RSV
در ریه بزهای مبتال به پنومونی
2

کیوان جمشیدی ،*1اوزلم اوزمن

 -1استادیار ،گروه پاتولوژی ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار ،گرمسار ،ایران
 -2استاد گروه پاتولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه مهمت آکف ارسوی ،بوردور ،تر هیک
تاریخ دریافت69/3/ 31 :

تاریخ پذیرش97 /2/ 30 :

چکیده

در مطالعه پیش رو که هدف آن تع یی ن بررسی میزان شیوع ابتال به  RSVدر بین بزهای کشتاری شهرستان گرمسار بوده اس ادعت ت د     402راس
بز کشتاری مورد بازرسی پس از کشتار قرار گرفتند .از این بین تعداد  67راس ( )% 16 /7واجد ض مونپ یپکسورکام تاعیا و  اتدمع ین د بول ر    

های قدامی تحتانی بودند .باستثنای  18مورد ریه هایی هک عالئم پنومونی انگلی و برونکوپنومونی چرکی و کاتارال را نشان م یقبام ،دنداد ی    

شامل  49ریه با عالئم پنومونی بینابینی و پنومونی برونکواینترستیشیال برای شناسایی آنتی ژن RSVمورد استفاده قرار گرفتند .مقاطع اخذ شده
از نمونه های بافتی ف سکی

شده در فرمالین و قال  هدش یریگ ب در کینکت زا هدافتسا اب نیفاراپ لوادتم

 complexو روش ایمونوهیستوش نیا رد .دندش یزیمآ گنر یمی عومجم زا هعلاطم           

       

avidin-biotin-peroxidase

 49م  التبم هیر درو ب یبانیب ینومونپ ه نی  ینومونپ و

         

    

 IIت دح ا   

برونکواینترستیشیال در  9مورد آنتی ژن RSVشناسایی شد هک عمدتا در س  یلویشنورب مویلتیپا یاه لول و نپ  و پیت یاه تیسوم   

مک تری سلول های اپیتلیوم غدد برونشی ،سلول های سینسیشیال ،ماکروماژهای آلوئولی ،لنفوسیت ها و پالسما سل ها مشاهده شد  ...در مج ،عوم

ضمن این هک میزان شیوع آنتی ژن  RSVدر موارد پنومونی بزها در شهرستان گرمسار بس دش هداد صیخشت الاب رای شقن یلامتحا         RSVدر
ایجاد پنومونی بینابینی در بزهای کشتاری نیز اعالم گردید.
کلمات کلیدی ،RSV :ایمونوهیستوشیمی ،بز ،پنومونی
* نویسنده مسئول :یک وان جمشیدی

آدرس :گروه پاتولوژی ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار ،گرمسار ،ایران .تلفن86380 1 09125 :
پست الکترونیکdrjamshidi2000@gmail.com:
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مقدمه

وی نیس سور س سفنت لایشی ییییییییی ی ( )RSVزا هک سنج       
نئوموویروس و خانواده پارام کی زوویریده م هب ،دشاب ی   
        

دل  داجیا لی عععع عفون یسفنت هاگتسد یاه ت یاهررض

اقتص هب یا هجوت لباق یدا  یراددنفسوگ تعنص و           
گ دوا ا یم دراو یر  دزاس ((((((((( ( 2و  .)7وی یاه سور       
        

سینسیش راوخشن رد یسفنت لای کنیوانع تحت ناگدنن

ویروس سینسیش  ناواگ یسفنت لای ((( (((( ،)BRSVوی سور
سینسیش  نادنفسوگ یسفنت لای (((((( ((( )ORSVو وی سور   
سینسیشیال تنفسی بزها ( )CRSVدسته بن فیرعت و ید   
می شوند ( .)9تح قیق ات مختلف قراب و کینژ یتنآ ت
ساختاری ب ،یسفنت لایشیسنیس یاه سوریو مامت نی       
بویژه ارتباط نزدیک بین  BRSVو  CRSVرا نشان می
دهند ( 18 ،5 ،1و  .) 21مطالعات گذشته نشان دادند هک
تمام ویروسهای  RSVمی توانند عفونت های بین گونه
ای بوجود بیاورن  د (( 15 ،8 ،4و  .) 24همچن  نی شرازگ   
        

ش  تسا هد کسوریو ه ینیلاب  مئالع هک ییاهزب زا       

عفونت دستگاه تنفسس  ناشن ار ی ن ش ادجدنداد یم ده     
است (  .) 19مطالعات سرولوژیک و پاتولوژیک تنوانسته
اند عفونت  RSVدر بزها در بسیاری از من قطا

ار ناهج   

نشان دهند (  23 ، 16و ) 26
آلودگی از طریق هدولآ بآ و اذغ و ینوفع تارطق      
صورت می گیرد ( .)22بیشترین اپیدمی ه یدش یا د در   
فصول پاییز و زمس  عوقوب نات م پ ی ی  ددنو (((( (((((  .) 25عالئم
بالینی هک در حیوانات مبتال به ب می اری مشاهده می گردد
عبارتند از تب ،خستگی ،ترشحات دماغی ،تنفس ثاب  ت
و ع ،قیم

جنر      تنفس نآ و هفرس ،ی و  یسکر (((((( ( .)6عالئم  

ب رد بیترت هب دیدش ات طسوتم ینیلا یاه تنوفع           

     

تجربی RSVو عفونت های همزمان با عوامل باکتریایی
از قب لی مانه یمی ا همولیت کی ا مشاهده شده اند (.)3

ض دش هدهاشم یپکسورکام تاعیا ه مامت رد  تنوفع             
های RSVمشابه می باش سورکام تانیاعم رد .دن کک ک ککککپی،
اکس رچ یسوکوم یادو ک و یشنورب نمول رد ی              
برونشیولی بهمراه وجود کانون های ن ای رالوبول مظنما    
منتشره ،کالپ و هدرک س زمرق     –خاکس رت ییی در ان زاد هه
ی در
های متفاوت را مییی ت او ننن ب ههه ص رو تتت ماکروسکپی ی
لوبهاییی ق ماد یی ی تحتنا یی ی ری ههه مش دها ههه رک دد د .آمف رد مزی   
نواحی مختلف ریه ها ش لک می گیرد.
در مطالعات بافتی ،برونشیت ،برونشیولیت ،ضخیم ش ند
دیواره بین آلوئولی بدل لی ارتشاح سلول های تک هس هت
ای ،هیپرپالزی لنفوسیت ها ،هیپرپالزی اپیتلیوم توپوشی
برونش یگدیجنگ ماسجا دوجو ،یلویشنورب و ی     

          

اسیدوفیلیک در اپیتلیوم توپوشی برونش ها و برونش لوی
ها ،و ش لک گیری سلول ه یم هدهاشم لایشیسنیس یا    
گردد (  19 ، 14 ، 12و .) 23
روش ه  ریغ و میقتسم یا م رد ود ره میقتس        
تشخ صی

            

 RSVمورد استفاده قرار م نژ یتنآ .دنریگ ی

  

های ویروسی را می توان مست میق ا و ب شور زا هدافتسا ا   
ه و میقتسم ریغ یمیشوتسیهونمیا دننام ییا                   
ایمنوفلورسانس مست یق م و  ELISAشناسایی کرد ( .) 25
روش های س نام کیژولور ن  تیبثت د ک خ ،ناملپم ن یث      
سازی ،ELISA ،ایمنوفلورس تست و میقتسم ریغ سنا     
های هماگلوتیناسیون غیرمست یق م همگی ب صیخشت یار
غیر مست یق م بکار برده می شوند (.)22
در مطالعه پیش رو ،هدف اصلی بررسی حضور و میزان
ش ژ یتنآ عوی ننن نن RSVدر م عطاق

ب رد هدش تیبثت یتفا      

فرمالین و قالب گیری شده در پارافین اخذ ش هیر زا هد
بزه  ینومونپ هب التبم یا و ک ناتسرهش رد یراتش   

         

گرمسار ،سمنان ،با استفاده از تکنیک ایمنوهیستوش یمی
می باشد.
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مواد و روش کار

های سینسیشیال را نشان دادند ،و نه در ریه های مبتال به

جمع آوری نمونه

در این مطالعه ریه های متعلق به  402راس بز محلی هک
در دامداری های شهرستان گرمسار پرورش داده شده و
    

به مدت  6ماه طی ماه ه ورف یا ر لاس رویرهش ات نید

 1395برای کشتار به کشتارگاه شهرستان گرمس مازعا را   
شده بودند مورد بازرسی پس از کشتار قرار گرفتند.
راس رد ی     67ری  ه (( ( )% 16 /7مشا هه هده گردی تدش .د     
ض یاه بول رد تاعیا

یمادق

 و ک درا ی کا

     

براساس م یی زان گسترش س یدنب روکسا یتخس و یتف     
شدند .در لوب های قدامی و کاردیاککک ،ض هک یتاعیا
در آن  %01یا مک تر از حجم ریه آسیب دیده بود تحت
عن ،میالم ناو       01تا     % 20؛ متوس و ،ط زا رتشیب    % 20؛
شیدد ندش یدنب هقبط  د ددددد ددد .س ر زا ییاه شخب سپ یه        
آسیب دیده در ابعاد مناسب در فرمالین بافر  %01ف سکی
شدند .پس از تثبیت از طریق روش های مع ولب لوم ک   
های پارافینی ته هی گردید .مقاطع با ضخامت  5م نورکی
ته هی و به روش  H&Eرن و یزیمآ گ

ییاسانش یارب     

وج فودیسا یسوریو یگدیجنگ ماسجا دو ی و کیل         
ت رییغ اا ات هیس لوتاپوت و اصتخا کیژ ص یریگ لکش( ی

      

سینسیش حت )لای ت یم هعلاطم  ک ن پکسور و رارق یر      

      

گرفتند.

        

آنت نژ ی     RSVو ب اا  هدافتس ا لوادتم یاه کینکت ز

 avidin-biotin-peroxidase complexتح هسورپ ت    
ایمونوهیستوش  یمی

[Anti-Respiratory Syncytial

ب هدش باختنا یتفا

شور هب یزیمآ گنر یارب          

ایمونوهیستوش می ی مطابق دس لمعلاروت

تکنیک هونومیا یزیمآ گنر  ی  یمیشوتس (((((((( ((( )IHCدر
مجموع روی  49ریه ،هک مشخصات م کی روسکپی شامل
برونشیت ،برونشیولیت ،ضخیم شدن دیواره بین آلوئولی
بدل لی ارتشاح سلول های التهابی ،هیپرپالزی لنفوئ ،یدی
   

برونشیول ها ،اجسام گنجیدگی اسیدوفیلیک در اپیتلیوم
توپوشی برونش ها و برونشیول ها و ش لک گیری س لول

   

رش ک هدنزاس ت    

پردازش شدند.
نتایج
شدت ،میزان و الگوی ضایعات پنومونی در ریه یاهزب   
کشتاری در جدول شماره  1به اختصار بیان شده است.
جدول :1شدت ،میزان و نوع ضایعات پنومونی در ریه بزه های
کشتاری

شدت

میزان

الگوی ضایعات

تعداد و درصد

مالیم

) 44 (65.6%

انگلی

)1 (1/5 %

متوسط

)16 (23.8%

برونکوپنومونی چرکی و نزله ای

)17 (25/4 %

شدید

)7 (10.44%

پنومونی بینابینی و پنومونی برونکواینترستیشیال

)49 (73/1%

براساس توسعه و گسترش میزان سفتی و س ،تفاب یتخ

  

از مجموع  67مورد % 65 /6 ،آنها ضایعات مالیم% 23 /8 ،
ضایعات متوسط و  %01/ 44ضایعات شدید نشان دادن .د
اگرچه شدت و میزان توسعه ضایعات پنوم توافتم ینو   
اس دننام تاعیاض یپکسورکیم تایصوصخ یلو ،ت     

ایمونوهیستوشیمی

هیپرپالزی س و اه شنورب یشوپوت مویلتیپا یاه لول

(  ،)n= 18به اجرا در آمد .مقاطع بافتیجهت بررس نایب ی   

Virus antibody (ab20745) 1/100 dilution,
 Abcam, Cambridge, UK],قارر عطاقم .دنتفرگ      

ضایعات ماکروسکپی پنوم و یمادق یاه بول رد ینو   
و تبث     

پنومونی انگلی و برونکو پنومونی های چرکی و نزله ای

       

برونش نیب هراوید ندش میخض  ،تیلویشنورب ،تی             
آلوئ وو ولی و ارتش یاه لولس حا

 ،یباهتلا ه یزالپرپی           

لنفوئ رپیه ،یدی پ یشوپوت مویلتیپا یاه لولس یزال             
ب اه شنور

یگدیجنگ ماسجا ،اه لویشنورب و        

          

اسیدوفیلیک در اپیتلیوم توپوشی برونش ها و برونش لوی
ها و ش لک گیری س رد لایشیسنیس یاه لول

یاه هیر     

مبتال به پنومونی بینابینی و پنوم رب ینو ووونکواینترستیش لای
مشاهده شد (  ،)n= 49و در ریه هب التبم یاه ومونپ نی      
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انگلی و برونکو پنومونی های چرکی و نزله ای ( )n= 18
مشاهده نشد.
  

پنومونی بین  یوگلا ینیبا ب دوب ینومونپ هتسجر  هک در   
 % 73 /1پنوم شم اه ینو ا  دش هده در یاهوگلا هکیلاح          
پنومونی های انگل و یا هلزن و ی

هب یکرچ    ترت رد بی

 %1/5و  % 25 /4موارد پنومونی مشاهده گردید.
بدل لی افزایش ارتشاح لنفوس و اه تی ات و اهژافورکام    
حد مک ت یلدب یر ل نبمه تفاب یریگ لکش 

دددددد ددددددد ،تع داد

نگاره :1بز ،بافت ریه .اجسام گنجیدگی درون سیتوپالسمی ائوزینوفیلیک
(پیکان) .رنگ آمیزی  .H&Eبزرگنمایی 01

زیادی از دیواره های ب یمظنمان لکش هب یلوئولآ نی      
ضخیم شده بودند .به ع عیاض رگید هوال ا و هتسجرب ت
مشخص عبارت بودند از ارتشاح سلول های تک
ای در ا لویشنورب و اه شنورب فارط هارمهب اه   

هتسه 

               

هیپ ت مویلتیپا یزالپر و یشنورب و یشنورب یشوپ و  یل و         
هیپرپالزی لنفوئ  اه لویشنورب و اه شنورب رد یدی و   

نگاره  :2بز ،بافت ریه .شکل گیری سلول سینسیشیال (پیکان) .رنگ آمیزی

نواحی مجاور برخی دیواره های آلوئولی.

 .H&Eبزرگنمایی 40

مجاری برخی برونشیول ها و آلوئول ها توسط اگزودای
غنی از نوتروف لی پر شده بود ،و تعداد مک ی لنفوسیت و
ماکروفاژ ،ع هتلا رد ،اه لیفورتون رب هوال ا روضح ب
داشتند .اجسام گنج و یمسالپوتیس نورد یگدی

     
لکش   

گیری سلول ه یزیمآ گنر عطاقم رد لایشیسنیس یا      
شده به روش  H&Eمشاهده شد (نگاره های 1و )2

نگاره :3بز ،بافت ریه RSV immunohistopositivity.در لکوسیت های

حضور آنتی ژن های ویروس  RSVدر ریه بزهای مب الت
ب مونپ ه و انیب ین بین پ و ی ن مو و شیتسرتنیاوکنورب ین ی اب لا             

ارتشاح یافته و سلول های سینسیشیال شکل گرفته مشاهده می شود .رنگ
آمیزی  .IHCبزرگنمایی 01

اس و قیقحت دروم یمیشوتسیهونومیا کینکت زا هدافت       
بررسی قرار گرفت (.) 49 =n
نRSV
با استفاده از تکنیک ایمونوهیستوش ژ یتنآ ،یمی نن نن

در  9مورد از  49مورد (  )% 18 / 36ریه مب مونپ هب الت و ین    
بین و ینیبا

مونپ و یاوکنورب ین نننن نترستیش سانش لای ا دش یی

(نگاره های  3و .)4

    
نگاره  :4بز ،بافت ریه RSV immunohistopositivity.در

لکوسیت های ارتشاح یافته و سلول های سینسیشیال شکل گرفته
مشاهده می شود .رنگ آمیزی  .IHCبزرگنمایی 01
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ب حث

بلحاظ م کی روسکپی ضایعات مشخصه پنوم دنترابع ینو   
از برونش یاه لولس یزالپرپیه  ،تیلویشنورب ،تی     

     

اپیتلیوم توپوشی برونش ها و برونشیول ها ض ندش میخ   
دی وئولآ نیب هراو ل ،یباهتلا یاه لولس حاشترا و ی               
هیپرپالزی لنفوئیدی ،اجسام گنجیدگی اسیدوفیلیک در
اپیتلیوم توپوشی برونش ها و برونشیول ها و ش لک گیری
سلول های سینسیشیال هک در ریه های مبتال به ینومونپ   
بینابینی دیده می شوند ( 14 ،6و .) 23
عالوه بر شباهت تمام یافته های م کی روسکپی در مطالعه
حاضر با آنچه هک در مطالعات قبل پ دروم رد ی نن نننوم ینو
های با منش ءا  RSVدر ب اد حرش ز د  هدش ه ((( (((( ،)7شکل
گیری سلول ه سجا ای لایشیسنیس یا ا اب یگدیجنگ م       
عامل ویروس نیز در مطالعه .دیدرگ هدهاشم ور شیپ     
این یافته با یافته های  Ceribasiو ه کم اران  31 20هک در
آن ه چی گونه ریگ لکش ییییییی س ای لایشسنیس یاه لول    
اجسام گنجیدگی درون سیتوپالسمی با عامل وی سورو
مشاهده نشد مغایرت دارد.
وق سوریو تاعیاض عو ی لیبق زا یصاصتخا  ا ااااااااا اااجس ما   
گنجیدگی و ش لک گیری سلول های سینسیشیال در ریه
های نش نکراوخ ن یاه تنوفع هب التبم ناگد

یعیبط و     

تجربی با ویروس  RSVبه فاکتورهای متعدد لیبق زا ی
ویرولنس رادقم ،نژوتاپ لماع ی وووووووو وی د لوط ،سور و هر     
عفونت ،سن و گونه حیوان بستگی دارد ( 12 ،01و .) 19
بعالوه ناپدید شدن این ضایعات نیز زمانی رخ م دهد ی   
یاه تنوفع هک

ابک دنریگب لکش هیوناث ییایرت (((((((((((((( (.)6

 ) 007 2( ,.Caswell et alو )2 00 2( ,.Gulbahar et al
در مطالعات خود گزارش دادن تنوفع صیخشت هک د     
های با منشاء  RSVبر پایه یافته های ماکروسکپی ،یافته
های هیستوپاتولوژیک ،و شناس یا ی اب یسوریو لماوع     
استفاده از تکنیک ه میا یا و یم راوتسا یمیشوتسیهون    

باشد ( 6و  .) 12همچنین سایر مح تاعلاطم رد زین نیقق    
خ  هداد شرازگ دو ا دن هک    

     ،PCRکش  یلولس ت و   

تکنیک های سرولوژیک نیز می توانند مفید باشند (،11
 17 ، 13و .) 20
تح قیق ات قبلی با هدف تع یی ن و شناسایی وق نازیم و عو   
شیوع عفونته  ءاشنم اب یا     RSVهک معم و سارب ال اس    
تکنیک و یژولورس یاه 

تبثم جیاتن   

          

         

س لور ووووژی )RSV Seropositivity(RSVص ترو    
گرفته است ،میزان آلودگی تا  % 73را در ب تیعمج نی   
بزها در سراسر جهان گزارش داده ان  د ((  18 ، 17و .) 26
یاه    

با این حال فقط تعداد معدودی مطالعه از تکنیک

ایمونوهیستوش می ی برای نشان دادن آنت اه نژ ی ییییی RSV

استفاده کرده اند ( 01و .) 23
با تالش صورت گرفته در مطالعه حاضر آنت نژ ی

RSV

   

در  9م زا درو     49م رو دد د (  )% 18 / 36بزه هب التبم یا

پنومونی بینابینی و برونکوپنومونی اینترستیشیال شناسایی
شد .در مطالعات قبلی ،چنین گزارش شده بود هک موارد
مثبت م کم ن است بدل لی غیرفعال شدن اپ یاه پوت ی    
ایمونوژنیکرد هدش سکیف یاه تفاب رد یسوریو     

        

فرمالین ،به عنوان م  دنوش یبایزرا یفنم دراو (((( ((((( 01 ،6و
 .) 14در مطالعه پیش رو ،مشخص شد هک توانایی تع نیی
و شناسایی میزان مثبت بودن) ) RSV positivityدر ریه
های بز با استفاده از تکنیک ایمونوهیستوش می ی می تواند
نتیجه تثبیت سریع نمونه های ب و نیلامرف رد یتفا

بلاق    

گیری سریع آنها در بلوک های پ نیا رد .دشاب ینیفارا    
پ ه میا یا و کینژون   
صورت غ وت یپا ندش لاعف ری پپپپپ پپپپپ
ویروسی در نمونه های بافتی بوقوع نمی پیوندد.
بر طبق نتایج حاصل از مطالعه پیش رو هک به ظاهر اولین
گزارش موجود از نوع خود در خصوص شناسایی آنتی
ژن RSVب کینکت زا هدافتسا ا یزیمآ گنر       

        

ایمونوهیستوش می ی در بافت ریه بزهای مبتال به ینومونپ   
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     ،دشاب ی د ک  ه، طبیع ک رد ی شش ش ششش ور م ش هداد ناشن

    رد دامتعا لباق  هنیاعم
     

ایمونوهیستوش می ی یک تکنیک

دق قی س ولس یاهراتخا ل ب یاه هنومن رد ی ا سکیف یتف

     نیفاراپ رد هدش یری، شده در فرمالین و غالب گ یارب
              نیار ن هجیتن نی، دشاب یم ییاهن صیخشت  ب چ.یکانب
 تکنیک ایمونوهیستوش می ی می تواند، گیری می شود هک
     صیخشت یارب بسانم

 و قیقد

به عنوان یک تکنیک

.در بزها به کار رودRSV مست یق م عفونت های با منشاء
 درRSV هک نیا ییاهن یریگ ه اه ییییی ی ییییییییی، نتیج نژ یتنآ
   نمونه های بافت ریه بزهای مب مونپ هب الت و ب ین ی و ینیبان
   پنوم هب راسمرگ ناتسرهش رد لایشیتسرتنیاوکنورب ینو
  

         شناس شقن و دش ییا رد سوریو نیا% 18 / 36
    لایشیتسرتنیاوکنورب

و ینیبانیب

   م نازی

بوجود آوردن پنوم  ینو

      پنومونی در بزهای ای یهجوت لباق تیمها زا هقطنم ن
.برخوردار می باشد
تشکر و قدردانی

    نویسندگان برخود واجب میییدانن مرتحم نیلوئسم زا د
اداره دامپزشکی شهرستان گرمسار هک امکان مراجعه ب ههه
             

و نمون  یرادرب ه ا نیا یتعنص همین هاگراتشک اهنت ز

   شهرس دومن مهارف ار نات ن دد د ددد د و همچن نی    از کارشناس نا
     

       محت فکآ تمهم هاگشناد یکشزپماد هدکشناد مر

ارس رد هیکرت یو عطاقم هیهت میک پکسور یییییییییی یی تشک و ر
.قدردانی بع لم آورند
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Abstract
In the present study, in which the main goal was to determine the prevalence of RSV infection
in goats slaughtered in Garmsar slaughterhouse, a total of 402 goat were subjected to
postslaughter inspection. Among them, 67 (16.7%) cases were found having macrosdopic
lesions of pneumonia particularly on the cranioventral lobs. Lesions were more frequently
encountered in anteroventral lobes than caudal lobes. With the exception of 18 cases in which
parasitic pneumonia and catarrhal and purulent bronchopneumonia were observed, the
remaining 49 cases with macroscopic lesions of interstitial pneumonia and bronchointerstitial
pneumonia used for RSV antigen detection. Formalin-fixed and paraffin-embedded lung
tissue samples were immunohistochemically stained using routine avidin-biotin-peroxidase
complex techniques to detect RSV antigens. In the present study, out of 49 cases with
interstitial pneumonia and bronchointerstitial pneumonia, in 9 cases (18.36%) RSV viral
antigens was detected, which were mainly found in the cytoplasm of bronchiolar epithelial
cells, type II pneumocytes, and less frequently in the epithelial cells of bronchial glands,
syncytial cells, alveolar macrophages, and lymphocytes and plasma cells. In conclusion,
despite of the determining the prevalence of RSV viral antigens in pneumonic lungs of goats
in the Garmsar region, a possible role of RSV in the induction of interstitial pneumonia in
goats was suggested.
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