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ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻴﻮع ﺳﺮﻣﻲ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﺎﺷﻲ از اورﻧﻴﺘﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم رﻳﻨﻮﺗﺮاﻛﺌﺎل
در ﮔﻠﻪﻫﺎي ﻃﻴﻮر ﺗﺨﻤﮕﺬار ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺒﺮﻳﺰ
ﺳﺎﻣﺎن ﻣﻬﺪوي ،*1اﻓﺸﻴﻦ ذاﻛﺮي ،2ﺑﻬﺮوز رﺿﺎﻧﮋاد دﻳﺰﺟﻲ
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 .1اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ،واﺣﺪ ﻣﺮاﻏﻪ ،ﻣﺮاﻏﻪ ،اﻳﺮان
 .2اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﻲ ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ،واﺣﺪ ﺗﺒﺮﻳﺰ ،ﺗﺒﺮﻳﺰ ،اﻳﺮان
 .3ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺟﻮان ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ،واﺣﺪ ﺗﺒﺮﻳﺰ ،ﺗﺒﺮﻳﺰ ،اﻳﺮان
ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ 29 :ﺑﻬﻤﻦ 1391

ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش 29 :ﺗﻴﺮ 1392

ﭼﻜﻴﺪه
اورﻧﻴﺘﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم رﻳﻨﻮﺗﺮاﻛﺌﺎل ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري اورﻧﻴﺘﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮز ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻧﻮﻇﻬﻮر در ﮔﻠﻪﻫﺎي
ﻣﺎﻛﻴﺎن و ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺬﻛﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﺿﺎﻳﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎدي در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮﻏﺪاري ﻛﺸﻮر ﻣﻲﮔﺮدد.
ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻴﻮع ﺳﺮﻣﻲ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﺎﺷﻲ از اورﻧﻴﺘﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم رﻳﻨﻮﺗﺮاﻛﺌﺎل در ﮔﻠﻪﻫﺎي ﻃﻴﻮر ﺗﺨﻤﮕﺬار ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  135ﻗﻄﻌﻪ ﻃﻴﻮر ﺗﺨﻤﮕﺬار از  10ﻣﺮﻏﺪاري ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﻃﺮاف ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﻄﻮر
ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ارﺳﺎل ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳﺮم ،آزﻣﺎﻳﺶ
اﻻﻳﺰا ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .از ﻣﺠﻤﻮع  135ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺮﻣﻲ 87 ،ﻣﻮرد ﻣﺜﺒﺖ ) 64/4درﺻﺪ( و  48ﻣﻮرد ﻣﻨﻔﻲ ) 35/6درﺻﺪ(
ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع ﺳﺮﻣﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ،ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮارد ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻗﺒﻠﻲ در ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎي
ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي :اورﻧﻴﺘﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮز ،ﺷﻴﻮع ﺳﺮﻣﻲ ،آزﻣﺎﻳﺶ اﻻﻳﺰا ،،ﻃﻴﻮر ﺗﺨﻤﮕﺬار ،ﺗﺒﺮﻳﺰ
٭ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل :ﺳﺎﻣﺎن ﻣﻬﺪوي
آدرس :ﮔﺮوه ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ،واﺣﺪ ﻣﺮاﻏﻪ ،ﻣﺮاﻏﻪ ،اﻳﺮان .ﺗﻠﻔﻦ09144150454 :
ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚs.mahdavi@iau-maragheh.ac.ir :
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مقدمه

اورنتیوباکتریوم رينوتراكئال ،يك باكتري گرم

منفي ،چند شكلي ،غير متحرك و فاقد اسپور است كه

بلدرچين ،مرغ شاخدار و شترمرغ در سراسر جهان جدا

شده است (12و .)16بهترين بافت ها براي جداسازي
باكتري اورنتیوباکتریوم رينوتراكئال ،ناي ،ریه

یشود و فاقد
به شكل باسيل هاي ضخيم و كوتاه ديده م 

وكيسههاي هوا يي

داراي پرگنههاي گرد ،خاكستري مايل به سفيد ،محدب

قابل جداسازي است و تالش براي به دست آوردن

هستند (3و .)11معمو ًالًال باكتري

یباشد ( .)9اين باكتري كندرشد
فعاليت توكسين زایی م 

اورنتیوباکتریوم رينوتراكئال تنها در مراحل اوليه عفونت

با لبههاي صاف و به رنگ براق و گاهي با تاللو مايل به

عفونت اورنتیوباکتریوم رينوتراكئال در مراحل انتها يي ،

است ( 2و  .)13اگرچه عفونت های ناشی از باکتری

گلههاي ماكيان در اروپا ،آفريقا ،آمر كي الي شمالي و

قرمز و غیرهمولیتیک با بویی مشابه بوی اسيد بوتيريك

غالبًاًا كار بيهوده اي است ( .)8به طور كلي اغلب

اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال در جوجههای  3-4هفته ای

با باكتري

جنوبي و برخي از كشورهاي آسيا يي

یدهد ،ولی درگلههای مادر گوشتی در سن - 54
رخ م 

اورنتیوباکتریوم رينوتراكئال مواجه شدهاند .اين بيماري

ممکن است اتفاق بیفتد .درگلههای مادر مبتال ضمن

چگونه كار
ولي در استان آذربايجان شرقي تاكنون هي 

ممکن است تولید تخم مرغ و کیفیت پوسته آن کاهش

باكتري در گلههاي طيور تخمگذار انجام نشده است .از

عفونت اورنتیوباکتریوم رينوتراكئال در ماكيان جوان در

عفونت ناشی از اورنتیوباکتریوم رينوتراكئال در گلههاي

ترشحات بینی ،عطسه همراه با ورم صورت ،التهاب

مواد و روش کار

 24هفتگی بخصوص در زمان اوج تولید تخم مرغ نیز

افزایش میزان مرگ و میر ،مصرف دان کم شده و
یافته و اندازه تخم مرغ کوچک شود ( .)9از عاليم بارز

سن  2-4هفتگي ،ظهور نشانههای تنفسي شامل

كيسههاي هوا يي

و بيحالي است و به دلیل كاهش

در برخي استانهاي كشورمان نيز گزارش شده است
تحقيقي در مورد حضور و يا ميزان شيوع سرمی اين

این رو پژوهش حاضر با هدف بررسي شیوع سرمی

طيور تخمگذار شهرستان تبریز طراحی و اجرا شد.

با مراجعه به  01مرغداری طیور تخمگذار

مصرف دان و كاهش رشد ،میزان ضبط كشتارگاهي

غیرواکسینه مختلف در شهرستان تبریز در زمستان سال

نسبت به عفونت ناشی از اورنتیوباکتریوم رينوتراكئال

تخمگذار به طور تصادفی انتخاب شد و از هر پرنده 1/5

واضحتري دارد .باکتری اورنتیوباکتریوم رينوتراكئال از

شدن سرم ،پیستون سرنگ را تا انتها کشیده و بالفاصله

ییابد ( .)15طيور تجاري در تمامی سنین
افزایش م 
حساس هستند ولی بيماري در طيور مسن نشانههای

سينوسهاي زيرچشمي جوجههاي گوشتي و نيمچههاي
تخمگذار با نشانههای بالینی مشابه كوريزاي عفوني جدا

 ،1 39 1از هر مرغداری حدود  13 -51قطعه مرغ

سی سی خون از ورید بالی گرفته شد و جهت جدا
بصورت افقی با شیب مالیم قرار داده شد .سپس

نمونهها به آزمایشگاه منتقل شدند و سرم های جدا شده

شده است .ميزان مرگ و مير در ماكيان و بوقلون ها بين

به میکروتیوب منتقل شده و تا زمان آزمایش االیزا در

رينوتراكئال غالبًاًا از عفونتهاي طبيعي بوقلمون،

 531نمونه سرم از  01مرغداری مختلف جهت آزمایش

2-11درصد متغير است(2و  .) 18باكتري اورنتیوباکتریوم

ماكيان ،كبك ،كبوتر ،قرقاول ،كالغ سياه ،زاغ،

فریزر  - 70درجه سانتیگراد نگهداری شدند .مجموعا
االیزا جمعآوری شد .جهت بررسی حضور پادتنهای

بررسی شیوع سرمی عفونت ناشی از اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال311 ...

تولید شده بر ضد باکتری اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال،

نمونه منفی ( 35 /6درصد) ثبت گردید .میزان همبستگی

از کیت االیزای تولید شده توسط شرکت BioChek

خطی بین درصد تولید تخم مرغ با درصد شیوع عفونت

استفاده شد و نتایج ثبت گردید.

یباشد( ،)P>0.05فلذا ارتباط معن یراد ی
برابر  -./ 259م 

نتایج

وجود ندارد .مشخصات مربوط به مرغداریه هنومن یا   

مجموعا" از  531نمونه سرمی گرفته دش  ه رویط زا     

برداری شده در جدول آمده است.

یه یا
تخمگذار تج نومن یرا هههههگی دش یر ه زا     مرغ راد ی ی
شهرستان تبریززز 78 ،نمونه بثم  تت تتت ( 46/4درصد)) و 48

یهای طیورتخمگذار نمونه برداری شده به تفکیک سن گله ،درصد تولید تخم مرغ و درصد موارد مثبت سرمی.
جدول  :1مشخصات مرغدار 
شماره مرغداری

سن گله (هفته)

درصدتولید تخم مرغ

درصد موارد مثبت سرمی

1

52

75

73

2
3

38

94

28

4
5

49

39
37
50
31

برخ زا ی یادج ههه ه ههه ااا ای ب يرتكا     اورنيتوب مويرتكا    

رينوتراكئال میییتوانن نند به لمع هيلوا نژوتاپ تروص      

همراه ژوتاپ رياس ي ننن نننن ها ا سبب داجیا    

بیماری در طیور شوند .با اين حال به نظر میییرس هك د   

عوامل عفوني و غيرعفوني موج رادغرم رد دو ييييي ه هب ا   

عنوان آغازگر يا تش ديد كنن حرطم زويرتكابوتينروا هد   
باشن دد د (12و .)14بن و ینا

عفونت   

63

92

بحث

نمايند و ب نود

93

90 /9
89

8
01

78

40 /7

43

7
9

85

80

40

6

43 /3

اراكمه نننن نن ( )1 38 1همزم ینا   

اورنيتوب لائكارتونير مويرتكا      ب لماوع رياس ا       

53

78

66

81

70 /6
46

82

جداس و يزا

سانش ا رگيد يوس زا يرتكاب يعطق يي      

      

موجب شده است كه تشخيص اين بيماري به س و يگدا

سرعت امكان پذير نباشد .با توجه به اهميت و گس شرت

روز افزون اين بيماري در صنعت طيور كشور ،تشخيص
ب ناپ دش ريذ ه   
سريع و قطعي بيماري و عامل آن ،اجتناب ب
است.

حضور پادتن تولید شده بر ضد اورنیتوباکتریوم

رینوتراکئال را با استفاده از آزمون االیزا در جوجههای

یکروزه ،زرده تخم مرغ و پرندگان دارای نشانههای

بيم ويط یازيرا ررر رر که  فیعضت بجوم  ع ینمیا درکلم        

بالینی بیماری میتوان تشخیص داد .حداکثر تیتر پادتن،

بيماري با بسياري از بيم را يييها ای ط اب عويش و روي الالال الالالال  ي ي

آن به سرعت تیتر کاهش مییابد که این امر نشان

میشوند را در ایران گزارش درک هه استتت ( . )2ش تهاب

عفون تت ت ه و فرط كيزا طولخم يا

ب لكشم و ند             

 1-4هفته پس از عفونت قابل تعیین است ،ولی بعد از
یدهد نمونههای سرم برای غربالگری گله بایستی در
م 
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سنین مختلف اخذ شود .سطح پادتن اندازه گیری شده

شیوع سرمی  %3/7گزارش شد که این میزان ،کمتر از

عفونت طبیعی ،چشمگیرتر بوده و ماندگاری بیشتری

شیوع سرمی  46/4درصدی در گلههای طیور تخمگذار

در يك بررسي سرولوژ يكي عفونت اورنیتوباکتریوم

همخوانی دارد .فراوانی عفونت ناشی از اورنیتوباکتریوم

توسط آزمون االیزا ،در عفونت تجربی در مقایسه با
دارد.

رینوتراکئال در تعدادي از مرغداريهاي گوشتي استان

نتایج مطالعات قبلی ذکر شده بود ( .)6در مطالعه اخیر،

شهرستان تبریز بدست آمده است که با مطالعات گذشته
رینوتراکئال در فصل زمستان بیشتر از سایر فصول سال

تهران در سال  385 1به روش االیزا 34 / 37 ،درصد از

یباشد که این امر با نتایج بدست آمده در این تحقیق
م 

گلههاي طيور گوشتي ،مثبت بودند ( .)1در بررسي

همخوانی دارد (  .) 17بین درصد تولید تخم مرغ و

مشابهی 25 / 14 ،درصد جوجههای گوشتی استان گیالن

در سال  ، 1386دارای تیتر پادتنی برضد اورنیتوباکتریوم

درصد شیوع عفونت ،رابطه معکوسی وجود دارد ولی
این رابطه معنی دار نیست ( .)P>0.05با توجه به نتایج

رینوتراکئال بودند ( .)5براساس مطالعات و مقايسه بين

این تحقیق و شیوع سرمی باالی این بیماری در طیور

اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال در اياالت متحده،

رینوتراکئال در سطح وسیع پیشنهاد میشود .همچنین

آزمون های مختلف سرمی جهت تشخیص

حساسيت آزمون االيزا بيشتر از ساير آزمون ها تعیین

تخمگذار ،تجویز واکسن علیه باکتری اورنیتوباکتریوم

برای کارهای تحقیقی آینده در مورد این باکتری،

شده است ( .)13در یک مطالعه برای تعیین میزان

کشت و جداسازی و تشخیص مولکولی بر اساس روش

پرورشی استان قزوین در حین کشتار با استفاده از روش

یگردد.
پیشنهاد م 

حضور باكتري اورنتیوباکتریوم رينوتراكئال در طیور

 PCRدر سال  ، 1387آلودگي  % 50گزارش گرديد (.)4

در بررسي شيوع سرمي عفونت ناشی از اورنیتوباکتریوم

 PCRو مقایسه این روش ها با روش سرم شناسی
منابع

 -1اميري ،ش .) 385 1( .بررسي سرولوژ يكي

عفونت

رینوتراکئال در جوجههاي گوشتي و مادر گوشتي در

اورنيتوباكتريوم رينوتراكئال در تعدادي از مرغداريهای

نمونههاي سرمي مثبت ارزیابی شدند و  82درصد از

دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج.

استان آذربايجان غربي در سال  44/2 ، 2006درصد

گلههاي طيور گوشتي مثبت بودند ( .)7در پژوهش
صورت گرفته در كشور تركيه در سال 66 /3 ، 2004

درصد جوجههاي گوشتي از نظر سرمی مثبت اعالم

شدند (  .) 17همچنین در سال  2007در كشور تايلند،
شیوع سرمی  63درصدی در گلههاي طيور گوشتي
گزارش شد ( .)10در بررسی شیوع سرمی باکتری

اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال درگلههای طیور گوشتی

کشتار شده در کشتارگاه شهرستان مراغه که توسط
مهدوی و همکاران در سال  1 39 1صورت گرفت،

گوشتي استان تهران ،پایان نامه دکترای عمومی

 -2بنانی ،م ،.ممیز ،ر ،.پور بخش ،س .ع ،.گودرزی ،ح،.

بهمنی نژاد ،م.ع .)1 38 1( .جداسازی همزمان
اورنتیوباکتریوم رينوتراكئال و ویروس آنفوالنزای طیور

تحت تیپ  H9N2از طیور صنعتی ،مجله تحقیقات

دامپزشکی ایران ،دوره ،3شماره ،2صفحات . 90 1- 95 1

 -3دیهیم،

ا.ح.

(.) 380 1

جداسازی

و

شناسایی

اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال در مرغداریهای صنعتی،

پایان نامه دکترای عمومی دامپزشکی ،دانشگاه آزاد
اسالمی واحد کرج.
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Abstract
Ornithobacteriosis is caused by Ornithobacterium rhinotracheale a pathogenic
bacterial agent in fowl and turkey flocks that can cause economic losses to the
poultry industry annually. The purpose of this study was to determine
seroprevalence of Ornithobacterium rhinotracheale infection in layer flocks around
Tabriz city. A total of 135 layers from 10 different flocks were chosen randomly and
blood samples were taken from layers and then the samples were transferred to
laboratory for performing ELISA test. From total of 135 serum samples, 87 serum
samples (64.4%) were positive and 48 serum samples (35.6%) were negative. The rate
of seroprevalence of Ornithobacterium rhinotracheale infection in layer chickens
was similar to the previous reports of other provinces in Iran.
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