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ردیابی مولکولی اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال ( )ORTو ویروس بیماری نیوکاسل در شترمرغهای
استان اصفهان
3

عباسعلی شعبانی ،1مجید غالمی آهنگران ،*2حسن ممتاز

 -1دانشآموخته دانشکده دامپزشکی ،واحد شهرکرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهرکرد ،ایران.
 -2دانشیار بخش بیماریهای طیور ،دانشکده دامپزشکی ،واحد شهرکرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهرکرد ،ایران.
 -3استاد بخش میکروبشناسی ،دانشکده دامپزشکی ،واحد شهرکرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهرکرد ،ایران.
*نویسنده مسئول مکاتبات:

mgolamia1388@yahoo.com

(دریافت مقاله 69/2/3 :پذیرش نهایی)69/5/4 :

چکیده
با هدف شناسایی باکتری اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال ( )ORTو ویروس بیماری نیوکاسل در تلفات حاد شترمرغ 04 ،نمونه نای از 22
گله شترمرغ واجد تلفات از نقاط مختلف استان اصفهان با ثبت تاریخچه جمعآوری شد .پس از استخراج  RNAو  DNAاز بافت نای
با کیت ترانسکریپتاز معکوس  cDNAتهیه شد DNA .استخراجشده با پرایمرهای اختصاصی جهت تکثیر ژن  16srRNAباکتری

ORT

مورد ارزیابی قرار گرفت و  cDNAتهیهشده با پرایمرهای اختصاصی ژن  Mنیوکاسل تکثیر شد .ژن  16srRNAدر کنترل مثبت بهخوبی
تکثیر شد و قطعه  480جفت بازی بهدست آمد ،اما در هیچکدام از نمونههای اخذشده ،قطعه مورد نظر تکثیر نشد .عالوه بر آن ،در 20
نمونه از  04نمونه جمعآوری شده ( 04درصد) ،قطعه  1404جفت بازی ژن  Mویروس نیوکاسل تکثیر شد .از مجموع  22گله مورد
بررسی با مرگ حاد 11 ،گله یا بهعبارتی  08/18درصد گله ها آلوده به ویروس نیوکاسل بودند .با توجه به نتایج این مطالعه میتوان
بیان داشت که در حال حاضر آلودگی با  ORTدر گلههای شترمرغ در استان اصفهان منتفی است ،اما ویروس نیوکاسل سهم باالیی در
ایجاد تلفات حاد در گلههای شترمرغ دارد.
کلیدواژهها :اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال ،ویروس نیوکاسل ،PCR ،شترمرغ ،اصفهان.
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مقدمه

عباسعلی شعبانی و همکاران

ویاااروس عامااال بیمااااری نیوکاسااال از خاااانواده

اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال( )ORTیک بااکتری رارم

 Paramyxoviridaeاسااااااااات 6 .سااااااااارووار از

منفی ،پلئومورف و غیرمتحرک است که همراه باا باروز

پارامیکسوویروس در پرندران شناسایی شاده اسات کاه

عالئم تنفسی ،کاهش رشد ،کاهش تولید تخم و افازایش

در بی آنها ویروس بیماری نیوکاسال ( )APMV-1در

مرگومیر و حذف کشتارراهی از بوقلمون و ماکیان جدا

پرندران از اهمیت ویژهای برخوردار است ( Miller and

شااده اساات ( .)Van Empel and Hafez, 1999ای ا

 .)Koch, 2013ای بیماری همزماان باا ورود طیاور باه

باکتری اولای باار توسا ونادام و همکااران در ساال

ایران وارد شده است و به شکل باومی در ایاران وجاود

 ،1664اورنیتوبااااکتریوم رینوتراکئاااال نامیاااده شاااد

دارد .ای بیماری به فرمهای عصبی ،روارشی و تنفسای

( .)Vandamme et al., 1994عامال بیمااری از طریا

در مزارع پرورشی طیور مشاهده میراردد کاه راهاا باا

افقی و عمودی و بهشکل مستقیم و غیرمستقیم رسترش

انجام واکسیناسیونهای رسترده با واکسا هاای زناده و

مییابد (.)Chin et al., 2013

کشته ،شواهدی از بیماری مشاهده میشود .اررچاه ایا

عفونتهای ناشی از بااکتری اورنیتوبااکتریوم باعا

بیماری در مازارع پرورشای ماکیاان ،بوقلماون و ساایر

بروز عالئم تنفسی مالیم در بوقلمون و ساایر پرنادران

رونههای صنعتی طیور با استفاده از واکس های زناده و

میرردد .نشانههای بالینی ای بیماری شاامل ساینوزیت،

کشته تا حدودی کنترل میرردد اما در رلههای شاترمرغ

ذاتالریه چرکی ،آماس ناای ،عفوناتهاای کیساههاای

برناماه مانظم و مادونی باارای واکسیناسایون علیاه ایا

هوایی و پریکاردیت میباشد .ای باکتری میتواند سبب

بیماری وجود ندارد و برنامه واکسیناسیون در ای روناه

مرگ نارهانی پرندران جوان در خاالل عفونات م از و

به شکل کامال سلیقهای اجرا و اعمال میراردد .اررچاه

جمجمه رردد (.)Van Empel and Hafez, 1999

بیماریزایی نیوکاسل بهشکل آزمایشاگاهی و مولکاولی

حضاااور اورنیتوبااااکتریوم رینوتراکئاااال در مااارغ و

برای رلههای شترمرغ ثابت شاده اسات (Ghalianchi-

بوقلمون با روشهای مختلف سرولوژی و مولکاولی در

 ،)Langeroudi et al., 2011اما تاکنون نقش ای عامال

ایران و سایر کشورهای تولیدکننده طیور رازارش شاده

بیماری در ایجاد تلفات حاد در مزارع پرورشی شاترمرغ

است .با توجه به عالیم تنفسی و حرکتای در رلاههاای

بهخوبی مشخص نشده اسات .لاذا ،در ایا ماالعاه باه

شااترمرغ در اسااتان اصاافهان شناسااایی ایاا عاماال در

بررسی نقش عامل بیمااری نیوکاسال در زمای ریاری و

رلههای شتر مرغ ضروری بهنظر میرسد ،تا ضم اتخاذ

مرگومیر حاد و نارهانی شترمرغهاا در اساتان اصافهان

استراتژی پیشگیرانه در رلههای شترمرغ در جهت کنترل

مورد بررسی قرار میریرد.

ای بیماری و جلوریری از انتشار ای باکتری به رلههای
مرغ و بوقلمون اقادامات بهداشاتی و مادیریتی مناساب
اخذ شود.
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مواد و روشها

 ORTو مااب

 -نمونه گیری :از زمستان  2114تا زمستان  2115جمعاا

' F1:5'-GAGAATTAATTTACGGATTAAG-3و

 41نمونااه نااای از  22رلااه شااترمرغ واجااد تلفااات کااه
عمدتا مرگ حاد را بهدنبال زمی ریری نشان ،میدادند از
نقاط مختلف استان اصفهان با ثبت تاریخچه جما آوری
شد .نمونهها از شترمرغهای زیر یک ماه تا شترمرغهاای
 14ماهه جم آوری رردید و از هر رله یک تا سه نمونه
نای بسته بهمیزان تلفات نمونهریری شد .نمونههای ناای
پس از جم آوری در کنار یخ منتقل شد و تا زمان انجام
آزمایش در  -21درجه سانتیرراد نگهداری شد.
 استخراج  DNAاز نمونههای بافتی :استخراج  DNAباااستفاده از کیت ساخت شرکت سینا ژن ایران ( DNPTM

 )Kitطب دستورالعمل کیت انجام شد.
 استخراج  RNA :RNAویروس نیوکاسل از بافت ناایبا استفاده از کیت تخلایص  RNAماااب دساتورالعمل
کیت استخراج شاد ( High Pure Viral Nucleic Acid

.)Roche, Kit
 -ساااخت

cDNA

(تاارانسکریپتاااز معکااوس) :جهاات

ساخت  cDNAاز نمونههای  RNAاساتخراج شاده ،از
کیت  Accu Power RT Pre Mixشارکت BIONEER

استفاده شاد و مراحال طبا دساتورالعمل کیات انجاام
رردیااااااااد 15 .میکرولیتاااااااار 1 ،DEPC-Water
میکرولیتار Random Hexamerو  3میکرولیتار از RNA

مربوطاااه باااه هااار نموناااه در دساااتگاه ترموساااایکلر
( )Mastercycler Gradiant Eppendorf¸ Germanyدر
دو سیکل دمایی  42درجه سانتیراراد 91 ،دقیقاه و 64
درجه سانتیرراد 5 ،دقیقه انکوبه شد.
 -تکثیاار ژن  16srRNAاورنیتوباااکتریوم رینوتراکئااال:

پرایمرها بار اسااس ژن  16S ribosomal RNAبااکتری

تاوالی منتشرشاده باهصاورت OR16S-

OR16S-R1:5'-TTCGCTTGGTCTCCGAAGAT' 3سنتز شاد ( .)Van Empel and Hafez, 1999جهات

انجام آزمایش  PCRو تکثیر ژن مورد نظر با طول قاعاه
حاادود  484جفاات بااازی از دسااتگاه ترموسااایکلر
( )Mastercycler Gradiant Eppendorf¸ Germanyباا
حجم نهاایی  25میکرولیتار شاامل  1میکرورارم نموناه
 DNAو  1میکرولیتر از هر پرایمر 2 ،میکرولیتر منیزیاوم
کلراید و  211میکرولیتار از  dNTPو  2/5میکرولیتار از
بااافر  10xو  1میکرولیتاار از آناازیم  Taqپلاایمااراز بااود
( .)Fermentas, Germanyواکاانش  PCRدر شاارای
دمایی زیر انجام شد.
برنامه حرارتی مورد اساتفاده شاامل یاک سایکل 64
درجه سانتیرراد به مدت  5دقیقه و  45سیکل تکاراری
شامل واسرشتسازی در دمای  64درجاه سلسایوس در
 31ثانیه همسرشتسازی در دمای  52درجه سلسایوس
بااهماادت  1دقیقااه و رسااترش در دمااای  42درجااه
سانتیرراد برای  1دقیقه و 31ثانیه و رسترش نهاایی در
دمای  42درجه سانتیرراد بهمدت  4دقیقه انجام شد .در
ای بررسی از واکس ( Nobilis OR inacواکس کشته
ارنیتوباکتریوم رینوتراکئال سروتیپ  ،Intervet ،Aهلناد)
بهعنوان کنترل مثبت و از آب دو بار تقایار اساتریل باه
عنوان کنترل منفی استفاده شد.
 -تکثیر ژن  Mویروس نیوکاسل :بهمنظور تکثیار ژن M

ویااروس نیوکاساال از پرایماار منتشرشااده اسااتفاده شااد
( .)Wehmann et al., 1997جزئیات پرایمرهاای ماورد
استفاده در جادول  1آماده اسات .بارای انجاام آزماون
 ،PCRمحلول واکنش در حجم  25میکرولیتر تهیاه شاد
که شامل  2میکرولیتر × 1/8 ، Pcr Buffer 10میکرولیتار
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 1/4 ،Mgcl2 50mMمیکرولیتار ،dNTP Mix 10mM

 91ثانیه 58 ،درجه  91ثانیه 42 ،درجاه  81ثانیاه و یاک

 19/8میکرولیتر آب مقار اساتریل 1 ،میکرولیتار از هار

سیکل انتهایی  42درجه  11دقیقه.

یک از زوج پرایمرهاای  Fو  3 ،Rمیکرولیتار از cDNA

در ای واکنش از واکس زنده السوتا (موسسه واکس و

و  1واحد آنزیم  Taq DNA Polymeraseمیباشد.

سرمسازی رازی ،ایران) بهمنظور کنتارل مثبات و از آب

برنامه حرارتی برای تکثیر ژن  Mعبارت باود از یاک

دوبار تقایر استریل بهعنوان کنترل منفی استفاده شد.

سیکل  65درجه  4دقیقه 35 ،سیکل تکاراری  64درجاه
جدول  -1مشخصات پرایمرهای مورد استفاده جهت تکثیر ژن  Mنیوکاسل
نام پرایمر

طول محصول

توالی

ND (M)-F
ND (M)-R

1097
1097

`5`_TCT AGG ACA ATT GGG CTG TAC TTT GAT T_3
`3`_AGA GAC GCA GCT TAT TTC TTA AAA GGA TTG_5

یافتهها
 -آنالیز محصول :PCRمحصاول هار دو واکانش PCR

 -آلودگی باا اورنیتوبااکتریوم رینوتراکئاال :اررچاه ژن

(نیوکاسل و  )ORTبر روی ژل  1درصدآرارز باا ولتااژ

 16srRNAدر کنترل مثبت بهخوبی تکثیر شاد و قاعاه

 81ولت برای مدت  31دقیقه الکترفورز رردیاد ،ساپس

 484جفت بازی بهدست آمد (شکل  )1اما در هیچکدام

ژل مااورد نظاار بااا اتیاادیم برومایااد رن ا آمیاازی و بااا

از نمونههای اخذشده قاعه مورد نظر تکثیر نشد.

دستگاه UV docمشاهده شد.

شکل  -1الکتروفورز محصول ( PCRساتون  :1ماارکر 111جفات باازی
سیناژن ،ستون  :2قاعاه  464جفات باازی ژن  16srRNAکنتارل مثبات،
ستون  :3کنترل منفی ،ستون  4تا  :4نمونههای منفی).

111

شکل  -2الکتروفورز محصول ( PCRستون  :1ماارکر  111جفات باازی
سیناژن ،ستون  :2قاعه  1164جفت باازی ژن  Mویاروس نیوکاسال در
کنترل مثبت ،ستون  :3قاعه  1164جفت بازی ژن  Mویاروس نیوکاسال
در نمونه مثبت).
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آلوده به ویروس نیوکاسل میباشد .از مجماوع  22رلاه

 -آلودگی با نیوکاسل

در  24نمونااه از  41نمونااه جم ا آوریشااده ،قاعااه
 1164جفت بازی ژن  Mویروس نیوکاسال تکثیار شاد

مورد بررسی با مرگ حاد 15 ،رله یا به عباارتی 98/18
درصد رلهها آلوده به ویروس نیوکاسل بودند.

(شکل  .)2بهعباارتی 91 ،درصاد نموناههاای اخذشاده
شااناخت اپیاادمی ای ا بیماااری در رلااههااای ماکیااان و

بحث و نتیجهگیری
بیماری اورنیتوباکتریوم یک بیماری باکتریاایی اسات

بوقلمون در استانهای مختلاف کشاور باوده اسات .در

که در ایجاد ضاایعات تنفسای و انادامهاای حرکتای در

شناخت وضعیت آلودری با  ORTدر ساایر روناههاای

اکثاار رونااههااای پرناادران نقااش عماادهای دارد ( Van

پرندران ماالعاات انادکی صاورت ررفتاه و اکثار ایا

 .)Empel and Hafez, 1999اررچه ای بیماری عمادتا

ماالعات مربوط به خارج از کشور بوده است .در ایاران

در بوقلمونها و ماکیان مورد بررسی قرار ررفتاه اسات،

تنها یک رزارش وجود دارد که باه بررسای آلاودری باا

اما شواهد بالینی و رزارشات پراکنادهای از رخاداد ایا

 ORTدر کبوتران تلافشاده و کباک و بلادرچی هاای

بیماری در برخی رونههای دیگر پرندران نیز وجود دارد

بدون تاریخچه و کشتارشده میپردازد ( Mirzaei et al.,

( .)Chin et al., 2013در خصاو

بیمااریزایای ایا

.)2011

باکتری در پرندران شک و شبهات زیادی وجاود دارد و

در ماالعاااات خاااارج از کشاااور ORT ،در برخااای

برخی محققی از ای عامل بهعنوان یک عامل ثانویه ناام

رونههای دیگر به جز ماکیان و بوقلماون ماورد بررسای

بردهاند ،اماا ماالعاات اخیار نشاان مایدهاد کاه ORT

قرار ررفته است .در یک ماالعه در ترکیاه باه توصایف

می تواند به عنوان یک عامل اولیه بیماریزا مارح باشاد

عفونت تجربای  ORTدر بلادرچی پرداختناد و نشاان

( .)Van Empel and Hafez, 1999عالیم ایا بیمااری

دادناد کاه عفوناات  ORTدر بلادرچی همانناد ماکیااان

در پرناادران بساایار متنااوع اساات .در اغلااب مااوارد

باعا

جراحاات تنفسای مایراردد ( Eroksuz et al.,

عفونت  ORTبه صورت پنومونی یکطرفی یا دوطرفای

 .)2006عالوه بر آن ،رزارشی مبنی بر آلودری یک کبک

همراه با ارزودای فیبرینی و تراکئیت حفیاف تاا شادید،

مبتال به اوتیت باا عالیام عصابی باه بااکتری  ORTدر

التهاب فیبرینی-چرکی کیسههاای هاوایی ،تاورم کباد و

اسپانیا وجاود دارد ( .)Moreno et al., 2009قبال از آن

طحال ،استحاله عضله قلب و عفونت مفاصل و مهارههاا

در اسپانیا ،آلودری  ORTدر یک قرقاول با عالیم تنفسی

جلب نظر میکند (.)Chin et al., 2013

تشاری شاده باود ( .)Pages et al., 1995در پرنادران

آلودری باا  ORTاز اکثار کشاورهای دارای صانعت

آزادزی تنهااا یااک مااورد واریااری  ORTدر جوجااه

طیور در ماکیان و بوقلمون رزارش شده است .ماالعات

شاهی های با عالیم التهاب کیسه هاوایی رازارش شاده

بسیار زیادی در زمینه شناسایی  ORTدر رلههای طیاور

است (.)Hafez and Michael, 2010

در ایران انجام شده است ،اما در اکثار ماوارد باا هادف
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در مورد بررسی آلودری به  ORTدر شترمرغ ماالعاه
مستندی صورت نگرفته است .قبال حساسیت شترمرغها

عباسعلی شعبانی و همکاران

و یا حساسیت شترمرغ به ای عامل ماالعات جام تاری
مورد نیاز است.

در برنامه نظارت بر سالمت حیوانات در جناوب آفریقاا

بیماری نیوکاسل در شترمرغ اولی بار در دهاه 1651

بیان شده است ( )Anonymous, 2000به رونهای که در

در شترمرغهای باغ وحش شناسایی شاد کاه باا عالیام

اکثر رزارشات مروری به ای رزارش استناد نمودهاناد و

عصبی و افسردری مشخص شاد (.)Alexander, 2000

شترمرغ را به عنوان یک پرنده مستعد به عفونات ORT

اولی مورد بیماری نیوکاسل در شترمرغهای صانعتی باه

بیان کردهاند ،اما ای رزارش جنبه علمی کاافی نادارد و

رزارشی از اسراییل برمیرردد کاه در ایا واریاری 13

بدون مولاف و بایناام منتشار شاده اسات .اماا ،لای و

مورد از  49شترمرغ با س  5تا  6ماه ( 28درصاد) باه-

همکاران در ساال  2111باه بررسای وضاعیت آلاودری

دنبال بروز عالیم عصبی تلف شدند ( Samberg et al.,

سرمی در شترمرغهای کشتارشاده در ایااالت اوهاایو و

 .)1989بعد از آن در رزارش دیگری به توصیف عالیام

ایندیانا در آمریکا پرداختند و با تهیه  193نمونه سرمی و

عصبی در شترمرغهای مبتال باه نیوکاسال پرداختاه شاد

بررسی آلودری با تسات آرلوتیناسایون بار روی پلیات،

( .)Huchzermeyer and Gerdes, 1993در ماالعااه

رزارش کردند که هیچ مورد مثبت از آلاودری باا ORT

دیگری در زیمباوه وضعیت سارمی  6مزرعاه پرورشای

وجود نداشته است ( .)Ley et al., 2000طب اطالعاات

شترمرغ بررسی شد که در آن زمان  23درصد شترمرغها

موجود ،تاکنون رزارش دیگری از وجود یا عدم وجاود

واجد تیتر سرمی علیه ویروس نیوکاسل بودناد و میازان

آلودری  ORTدر شترمرغ منتشر نشده است.

شیوع سرمی در ای مزارع پرورشی از  51تا  91درصاد

در ماالعه اخیار مبناای شناساایی آلاودری باه ORT

مت یر بود (.)Cadman et al., 1997

ردیابی ژن  16SrRNAدر نای بوده است .باا توجاه باه

در ایران ،همزمان با ورود شترمرغ در نیماه دوم دهاه

ماالعات مشاابه در ماکیاان ( Van Empel and Hafez,

 1661شااواهد بااالینی از ای ا بیماااری مشااخص شااد و

 ،)1999بهنظار مایرساد بهتاری مکاان انتخاابی بارای

بررسی شاخصهای  ICPIو  MDTویروس جداشده از

کلونیزه شدن  ORTاررانهای تنفسی بهویژه نای و ریاه

ماازارع پرورشاای شااترمرغ در سااالهااای 2118-2111

باشد .لاذا در ماالعاه حاضار بارای بااال باردن درصاد

حاکی از بیماریزایی بااالی ایا ویاروس باوده اسات

اطمینان در شناسایی موارد مثبت ،تمامی نمونههای ناای

( .)Ghiamirad et al., 2010عاالوه بار آن ،در ماالعاه

به شکل مجزا ماورد بررسای قارار ررفات .نتاای ایا

دیگری به توالی ناحیه تقسایم ژن  Fویاروس نیوکاسال

ماالعااه نشااان داد  ORTدر شااکلریااری تلفااات حاااد

جداشده از رلههای شترمرغ پرداخته و از نظر مولکاولی

شترمرغ در آن برهه از زمان که نمونهریری انجاام شاده

نیز بیماریزایی باالی ای ویاروس مساجل شاده اسات

است ،نقش ندارد .بههرحاال باا توجاه باه بااقیمانادن

( .)Ghalyanchi-Langeroudi et al., 2011با توجه باه

باکتری برای مدت یک الای دو هفتاه در ناای و ساپس

بیماریزایی باالی ای ویروس در رلههاای شاترمرغ در

پاک شدن از سیستم تنفسی ،برای ارزیابی امکان آلودری

ایران ،در ماالعه حاضر به نقش ای ویروس اندمیک باه
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عنوان یک عامل ایجادکننده تلفات در رلههاای شاترمرغ

شدهاند و حتی در مواردی در س کمتر از یاک مااهگی

پرداخته شد .ردیابی  91درصادی نیوکاسال در ماالعاه

نیز ویروس نیوکاسل ردیابی شده اسات .قابال نیاز بیاان

اخیر نشان داده است ای ویروس سهم باالیی در ایجااد

شده که بیماری نیوکاسل مایتواناد در مازارع پرورشای

تلفات در رلههای شترمرغ دارد .بههرحال باا توجاه باه

غیرواکسینه باع

 81درصد تلفات شود ( Shanawany,

وجود عالیم عصابی در برخای ماوارد و عادم ردیاابی

.)1999

ویروس نیوکاسل در ای نمونههاا ،بایاد باه آلاودری باا

بررسی مزارع پرورشی نشان میدهد درصد اباتال باه

سایر عوامل ایجادکننده عالیم عصبی مانند ویروس برناا

نیوکاسل در مزارع پرورشای واکساینه نیاز قابال توجاه

و آنسفالیت توجاه داشات کاه تااکنون در ایاران ماورد

است .عدم وجود یک اصول مشخص در روش ،زمان و

بررسی قرار نگرفته است.

حتی دوز مصارف واکسا نیوکاسال در شاترمرغ راهاا

اررچه مشاهده عالیم عصبی به شاکل راردن پیچای

موجب شکست واکسیناسیون شده اسات .لاذا ،باهنظار

یک شاخص مهم در تشخیص بالینی بیمااری نیوکاسال

میرسد با توجاه باه شایوع بااالی نیوکاسال در مازارع

است ،اما بررسی تاریخچاه شاترمرغهاایی کاه در PCR

پرورشی شترمرغ و از طرفی تأیید بیماریزایی باالی ای

مثبت ارزیابی شدند ،نشان میدهد وجود عالیم عصابی

ویااروس در ماالعااات قبلاای ،الزم اساات رهیافااتهااای

یک عالمت ثابت در ای بیماری نیسات و در برخای از

مناسااب واکسیناساایون علیااه ایاا بیماااری طراحاای و

شترمرغهای مس هیچرونه عالیم بالینی خا

مشاهده

بهمرحله اجرا رذاشته شود.

نشده است .لذا ،بهنظر میرسد شترمرغهای مس نسبت
به بروز عالیم بالینی نیوکاسل یک مقاومت سانی داشاته
باشند کاه بارای اثباات ایا فرضایه ماالعاات مجازای
دیگری الزم است.
بررسای برنامااه واکسیناساایون علیااه ایا بیماااری در

سپاسگزاری
نویسندران بر خود الزم میدانند از تمامی همکااران
دامپزشک و شترمرغداران محترم اساتان اصافهان کاه در
انجام ای تحقی ما را مساعدت کردند ،تشکر نمایند.

مزارع پرورشی نمونهریریشده نشان میدهاد کاه عادم
انجام واکسیناسیون تا س یک ماهگی میتواند منجر باه
بروز بیماری شود .باهطاوریکاه در ماالعاه اخیار 111
درصد شترمرغهایی که تا سا یاک مااهگی واکسا را

تضاد منافع
نویسندران اعالم میدارند که هیچرونه تضاد مناافعی
ندارند.

دریافت نکردهاند ،در ای س درریار بیمااری نیوکاسال
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Abstract
With the purpose of identifying Ornithobacterium rhinotracheale (ORT) and Newcastle disease
virus in acute death of ostriches, 40 tracheal samples from 22 ostrich farms with acute mortality
were collected from all over the Isfahan province with the history recorded. After RNA and
DNA extraction from tracheal tissue, the cDNA was prepared using reverse transcriptase kit.
The extracted DNA was evaluated for amplification of 16srRNA gene of ORT using specific
primers and cDNA was amplified by Newcastle disease specific primers based on M gene. The
16srRNA gene was amplified in positive control and a 784 bp fragment was reached but it was
not amplified in any of the collected samples. Furthermore, in 24 of the 40 collected samples
(60%) a 1097 bp fragment of the M gene of Newcastle disease virus was amplified. From a total
of 22 evaluated flocks with acute mortality, 22 flocks (68.18%) were infected with Newcastle
disease virus. By considering the results of this study, currently there is no infection with ORT
in ostrich flocks of Isfahan province, but Newcastle disease virus has the main role in acute
deaths in ostrich farms.
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