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ردیابی مولکولی اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال ( )ORTدر بلدرچینهای استان اصفهان
جاسم اسدی ،1مجید غالمی آهنگران ،*2حسن

ممتاز3

 -1دانشآموخته دامپزشکی ،دانشکده دامپزشکی ،واحد شهرکرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهرکرد ،ايران.
 -2دانشیار گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،واحد شهرکرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهرکرد ،ايران.
 -3استاد گروه میکروب شناسی ،دانشکده دامپزشکی ،واحد شهرکرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهرکرد ،ايران.
* نويسنده مسئول مکاتبات:

mgholami6@gmail.com

(دريافت مقاله 95/8/2 :پذيرش نهايی)97/2/9 :

چکیده
آلودگی با اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال ( )ORTیکی از عفونتهای شایع تنفسیی در مرغیان ورورشیی اسیت کی بی طیور عمیده در
ویچیدهسازی سایر عفونتهای تنفسی نقش دارد .ب منظور ردیابی باکتری اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال در بلدرچینهای استان اصیفهان،
 60نمون نای از  20مزرع ورورشی بلدرچین واجد عالیم تنفسی و  60نمون نای از  20مزرع ورورشی ب ظاهر سالم از نقاط مختلی
استان اصفهان با ثبت تاریخچ جمعآوری شد .وس از استخراج  DNAاز نمون های نای ،ژن  16srRNAبیاکتری  ORTبیا ورایمرهیای
اختصاصی تکثیر شد .الکتروفورز محصول  PCRنشان داد در  18نمون جمعآوریشیده از بلیدرچینهای واجید عالییم تنفسیی (30
درصد) و  4نمون نای از بلدرچینهای ب ظاهر سالم ( 6/66درصد) قطع  784جفت بازی ژن  16srRNAهمانند کنترل مثبت تکثیر شده
است .همچنین 7 ،مزرع از مجموع  20مزرع واجد عالیم تنفسی ( 35درصد) و  3مزرع از  20مزرع نمون گیری شده ب ظاهر سیالم
( 15درصد) آلوده ب  ORTبودند .با توج ب نتایج ب دستآمده ،در حال حاضر آلودگی با  ORTدر گل های بلدرچین ب ظاهر سیالم و
واجد عالیم تنفسی در استان اصفهان شایع است و الزم است با اثبات بیمیاریزاییی  ،ORTواکسیناسییون مناسی

در میزارع مولید

بلدرچین جهت القای ایمنی در مزارع ورورشی گوشتی انجام شود.
کلیدواژهها :اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال ،بلدرچین ،اصفهان.
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مواد و روشها

مقدم
اورنیتوباکتريوم رينوتراکئاال ( )ORTيا

بااکتر

 -نمون گیری :از زمستان  1394تا زمستان  ،1395ت اداد

گرم منفی ،پلئومورف و غیرمتحرک است کاه هراراه باا

 60نرونه نا و ريه از  20گله بلادرری واجاد تلفاات

بروز عالئم تنفسی ،کاهش رشد ،کااهش تولیاد تخام و

که عردتاً با مرگ حاد روبارو بودناد ،از نقاا مختلا

افزايش مرگ و میر و حذف کشاتارگاهی از بوللراون و

استان انفهان با ثبت تاريخچه جرعآور شد .عالوه بر

ماکیان جدا شده است .ايا بااکتر اولای باار توسا

آن ،ت داد  60نرونه نا از  20گلاه بلادرری باهظااهر

ونااادام ( )Vandammeو هرکااااران در ساااال 1994

سالم در سطح کشاتارگاه جراعآور شاد .نروناهها در

اورنیتوباکتريوم رينوتراکئال نامیده شد ( Swayne et al.,

سطح کشتارگاه از بلدرری ها با س حادوداً  45روزه

.)2013

و از تلفات هفته اول تا حادود  45روزگای جراعآور

عفونتها ناشی از اورنیتوباکتريوم رينوتراکئاال

گرديد .از هر گله حدال سه نرونه نا جرعآور شاد.

باعث بروز عالئم تنفسای ماليام در بوللراون و سااير

در تلفات ،نروناهها از بلادرری هاايی کاه کرتار از 24

پرندگان میگردد .نشانهها کلینیکی اي بیرار شاام

ساعت از تلفات آنها گذشاته باود ،اخاذ و در کناار يا

سینوزيت ،ذاتالرياه ررکای ،آماا

ناا  ،عفونتهاا

کیسهها هاوايی و پريکارديات میباشاد .ايا بااکتر

منتقا شااد و تااا زمااان انجااام آزمااايش در  -20درجااه
سلسیو

نگهدار شد.

میتواند سبب مرگ ناگهانی پرنادگان جاوان در خاالل
عفونت مغز و جرجره گاردد .در ايا پرنادگان فا

 -استخراج  DNAاز نمون های بافتی :ترامی نرونهها باه

گسااترده اسااتخوانها جرجرااه مشاااهده میگااردد

شک مجزا استخراج ژناوم شادند .اساتخراج  DNAباا

(.)Jamshidian and Maiahi, 2008

استفاده از کیت ساخت شرکت سینا ژن ايران ( DNPTM

حضااور اورنیتوباااکتريوم رينوتراکئااال در ماارو و
بوللرون با روشها مختل

سرولوژ و مولکاولی در

 )Kitطبق دستورال ر کیت انجام شد .بهطور خالناه،
به نرونهها بافتی پروتئاز افافه شد و باا افاافهسااز

ايران و ساير کشورها تولیدکننده طیور گازارش شاده

محلول لیزکننده و رسوبدهنده ،رسوب حاناله در آب

است .با توجه به عاليم تنفسای و حرکتای در گلاهها

مقطر ح شد و در دما  -20درجه سلسایو

بلاادرری در اسااتان اناافهان شناسااايی اي ا عام ا در

شد.

گلهها بلدرری فرور بهنظر میرسد تا فر اتخاذ

 -تکثیر ژن  16srRNAاورنیتوبیاکتریوم رینوتراکئیال:

اسااترات

پیشااگیرانه در گلااهها بلاادرری در جهاات

کنترل اي بیرار و جلوگیر از انتشار اي بااکتر باه
گلهها مرو و بوللرون الادامات بهداشاتی و ماديريتی
مناسب اخذ شود.

پرايررها بار اساا

منجراد

ژن  16S ribosomal RNAبااکتر

 ORTسنتز شد (.)Van Empel and Hafez, 1999
'Ornitho-F:5'-AGAATTAATTTACGGATTAAG-3
'Ornitho-R: 5'-TTCGCTTGGTCTCCGAAGAT-3

جهت انجام آزمايش  PCRو تکثیر ژن مورد نظر باا
طااااول لط ااااه حاااادود  784جفاااات باااااز از
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دساااتگاه Gradiant Eppendorf, (Mastercycler

 -تحلیل آماری دادهها :مقايسه درند آلودگی در مزارع

 )Germanyبااا حجاام نهااايی  25میکرولیتاار شااام 1 :

واجد عاليم تنفسی و بهظاهر سالم با برنامه نارمافازار

میکروگرم نرونه  DNAو  1میکرولیتر از هار پرايرار2 ،

 spssو با روش تست دلیق فیشر در ساطح اطریناان 95

میکرولیتر منیزيوم کلرايد و  200میکرولیتار از  dNTPو

درند انجام شد.

 2/5میکرولیتر از بافر  10برابار و  1میکرولیتار از آنازيم
 Taqپلایماراز باود ( .)Fermentas, Germanyواکانش

در الکتروفورز محصول  ،PCRژن  16srRNAدر

 PCRدر شراي دمايی زير انجام شد.
برنامه حرارتی مورد استفاده شام ي
درجه سلسیو

سیک 94

به مدت  5دلیقه و  45سایک تکارار

شام واسرشتساز در دما  94درجاه سلسایو

در

 30ثانیه هرسرشتساز در دما  52درجه سلسایو
بااه ماادت  1دلیقااه و گسااترش در دمااا  72درجااه
سلسیو

برا  1دلیقه و  30ثانیه و گسترش نهاايی در

دما  72درجه سلسیو

به مدت  7دلیقاه انجاام شاد

( .)Shabani et al., 2017در ايا بررساای از واکسا
 Nobilis OR inacحاو ساروتی

 Aاورنیتوبااکتريوم

رينوتراکئال (واکسا کشاته ارنیتوبااکتريوم رينوتراکئاال
سروتی

یافت ها

 Aساويه  B3263/91کاه هار دوز آن حااو

کنترل مثبت به خاوبی تکثیار شاد و لط اه  784جفات
باز بهدست آمد (شک .)1
نتايج  PCRنشان داد که در  18نرونه از  60نروناه
اخذ شاده ( 30درناد) از بلادرری ها واجاد عاليام
تنفسااای لط اااه  784جفااات بااااز

ژن 16srRNA

اورنیتوباکتريوم رينوتراکئال تکثیار شاده اسات کاه ايا
نرونهها مت لق به  7مزرعه از مجراوع  20مزرعاه ماورد
بررسی ( 35درند) باوده اسات .ت اداد  4نروناه از 60
نرونه ( 6/66درند) مت لق باه  3مزرعاه بلادرری ها
بااهظاااهر سااالم ( 15درنااد) نیااز از نظاار وجااود
اورنیتوباکتريوم رينوتراکئال مثبت يافت شد.

 10میلیون سالول کاما بااکتر مایباشاد) از شارکت

بررسی ارتبا بی ردياابی ORTدر ناا و وجاود

 Intervetهلند باه عناوان کنتارل مثبات و از آب دوباار

مشکالت تنفسی نشان داد بی ايا دو گزيناه ارتبااطی

تقطیر استري به عنوان کنترل منفی استفاده شد.

وجود ندارد ،اما مقايسه فراوانی آلودگی باه  ORTدر دو

محصول واکنش  PCRرو ژل  1درند آگارز باا

فارم واجاد عاليام تنفسای و باهظااهر ساالم نشاان داد

ولتاژ  80ولت برا مدت  30دلیقاه الکترفاورز گردياد،

فراوانااای  ORTباااه طاااور م نااایدار ( )p<0/05در

سپس ژل مورد نظر با اتیديم برومايد رنا آمیاز و باا

بلادرری ها واجااد عاليام بیشااتر اسات (جاادول .)1

دستگاه  UV docمورد مشاهده لرار گرفت.
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1

شک  -1الکتروفورز محصول  PCRمربو به لط ه  794جفت باز ژن  16srRNAاورنیتوباکتريوم رينوتراکئال (ستون  :1مارکر 100جفت بااز  ،ساتون :2
کنترل مثبت ،ستون  :3نرونه مربو به بلدرری بهظاهر سالم ،و ستون  4و  5مربو به بلدرری واجد عاليم تنفسی ،ستون  6کنترل منفی).

بررسی ارتبا بی رديابی  ORTدر نا و وجود

فارم واجد عاليم تنفسی و به ظاهر ساالم نشاان داد کاه

مشکالت تنفسی نشان داد بی ايا دو گزيناه ارتبااطی

فراوانااای  ORTباااه طاااور م نااایدار ( )p<0/05در

وجود ندارد ،اما مقايسه فراوانی آلودگی باه  ORTدر دو

بلادرری ها واجااد عاليام بیشااتر اسات (جاادول .)1

جدول  -1ارتبا بی رديابی  ORTو وجود عاليم تنفسی در بلدرری ها مورد مطال ه
واجد عالیم واضح تنفسی

فاقد عالیم واضح تنفسی

ردیابی

مثبت

( 30درند) 18

( 15درند) 4

منفی

( 70درند) 42

( 85درند) 56

ORT

عاما بیرااار از طريااق افقاای و عرااود و بااه شااک

بحث و نتیج گیری
عفونت اورنیتوباکتريوم رينوتراکئال در بسیار از
کشااورها دارا ناان ت طیااور بااهعنااوان يا

عاما

مساتقیم و غیرمسااتقیم گساترش میيابااد .در خصااو
بیرار زايی ايا بااکتر در پرنادگان شا

و شابهات

بیرار زا تنفسی مورد توجه لرار گرفته است .اگرراه

زياد وجود دارد .برخی محققی از اي عام بهعناوان

اي عام عردتاً در بوللرونها و ماکیان بیرار زا است،

ي

عام ثانويه نام بردهاناد ،اماا مطال اات اخیار نشاان

اما شواهد بالینی و گزارشات پراکنادها از رخاداد ايا

میدهد که  ORTمیتواند باه عناوان يا

بیرار در برخی گونهها ديگار پرنادگان نیاز وجاود

بیرار زا مطرح باشد (.)Gholami-Ahangaran, 2003

عاما اولیاه

دارد .در مطال ه اخیار نیاز آلاودگی باا ايا بااکتر در

عاليم اي بیرار در پرندگان بسیار متنوع است .در

بلاادرری ها تجااار بااا روش  PCRارزيااابی شااده و

اغلب موارد عفونت ORTبه نورت پنومونی ي طرفای

باال  30درند آلودگی رديابی شده است.

يا دوطرفی هرراه با اگزودا فیبرينی و تراکئیت خفیا
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تا شديد ،التهاب فیبرينی ررکی کیسهها هوايی ،تاورم

عاليام عصابی در اساپانیا پرداختناد ( Moreno et al.,

کبد و طحال ،استحاله عضله للب و عفونات مفانا و

 .)2009لب از آن در اسپانیا پیجاز و هرکااران در ساال

مهرهها جلب نظر میکند ( Swayne et al., 2013; Van

 1995آلودگی  ORTرا در ي

لرلاول با عاليم تنفسای

.)Empel and Hafez, 1999

تشاريح کارده بودناد ( .)Pages et al., 1995حااف و

آلودگی با  ORTاز اکثر کشاورها دارا نان ت

میکائی در سال  2010به تونی

يا

ماورد واگیار

طیور در ماکیان و بوللرون گزارش شده است .مطال ات

 ORTدر جوجااه شاااهی ها بااا عالياام التهاااب کیسااه

بسیار زياد در زمینه شناسايی  ORTدر گلهها طیاور

هوايی پرداختند (.)Hafez and Michael, 2010

در ايران انجام شده است ،اما در اکثار ماوارد باا هادف

اگرره گزارشات مت دد از شیوع اورنیتوبااکتريوم

شااناخت اپیاادمی اياا بیرااار در گلااهها ماکیااان و

رينوتراکئال در سندرمها تنفسی مرو و بوللرون وجود

کشااور بااوده اساات،

دارد ،اما گزارش مشاابهی از شایوع ORTدر مشاکالت

بوللرااون در اسااتانها مختل ا

بهطور که بر طبق اطالعات موجاود گزارشااتی از ايا

تنفسی در بلدرری ها نن تی در منطقه وجود ندارد و

بیرار از الصی نقا ايران در مروها گوشاتی وجاود

مطال ه اخیر میتواند تأيیاد بار نقاش اورنیتوبااکتريوم

دارد ( Asadpour et al., 2007; Jamshidian and

رينوتراکئال در پیچیدهساز عاليم تنفسی در بلادرری

Maiahi, 2008; Mirzaei et al., 2011; Mirzaei and
.)Hasanzadeh, 2013; Asadpour et al., 2017

باشد .لبالً میرزايی و هرکاران در ساال  2011باا روش

در شناخت وف یت آلاودگی باا  ORTدر سااير
گونهها پرندگان مطال ات اندکی نورت گرفته و اکثار
اي مطال ات مربو به خارج از کشاور باوده اسات .در
ايران تنها ي

گزارش وجود دارد که به بررسی آلاودگی

با  ORTدر کبوتران تل شاده و کبا

و بلادرری ها

بدون تاريخچه و کشتارشده میپردازد ( Mirzaei et al.,

.)2011
در مطال ااات خااارج از کشااور ORT ،در برخاای
گونهها ديگر به جز ماکیان و بوللراون ماورد بررسای
لرار گرفته است .اروکسوز و هرکااران در ساال 2006
در ترکیه به تونی

عفونت تجربی  ORTدر بلادرری

پرداختند و نشان دادند کاه عفونات  ORTدر بلادرری
هراننااد ماکیااان باعااث جراحااات تنفساای میگااردد
( .)Eroksuz et al., 2006مورناو و هرکااران در ساال
 2009به شناسايی  ORTدر ي

کب

مبتال به اوتیت باا

کشت سواب نا  ،آلودگی  1/2درناد بلادرری ها را
نشان دادند ( ،)Mirzaei et al., 2011اما آلودگی بیشاتر
بااا روش  PCRدر مطال ااه اخیاار نش ااندهنااده ارزش و
اعتبار بیشتر  PCRدر مقايسه با کشت جهت تايید موارد
عفونتها باکتريايی است ،به گونها که م روالً ي

تا

دو هفته پس از عفونت  ،ORTسیستم تنفسی از بااکتر
پاک شده و کشت باکترياايی نریتواناد کاارآيی الزم را
بااارا

ارزياااابی آلاااودگی داشاااته باشاااد (Gholami-

.)Ahangaran, 2003
وجود آلاودگی  ORTدر بلادرری ها باه ظااهر
سالم و نیز پرندگان دارا عاليم تنفسی در مطال ه اخیار
نشاندهناده شایوع گساترده ايا عفونات در گلاهها
بلدرری است .از آنجايیکاه در کشات م راول ،عاما
باکتريايی  ORTمرک است آهستهتر رشد کند و عوام
فرنتطلب رشد سريع تر

داشته باشند ( Swayne et
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ردیابی مولکولی اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال ( )ORTدر ...

جاسم اسدی و همکاران

 ،)al., 2013لذا اي عام توس ساير عوام شايع مانند

 ORTدر بلدرری مرک است بهواسطه آلودگی وسایع

اشريشیاکلی پوشیده شده و کرتر مشاهده و مورد توجاه

 ORTدر گلاهها ماارو و بوللراون در ايااران باشااد .از

لرار میگیرد.

طرفی آلودگی  ORTدر گلهها بلدرری میتواند منشأ

در مطال ه اخیر مبنا

شناساايی آلاودگی باه ORT

رديابی ژن  16SrRNAدر نا بوده است .باا توجاه باه

عفونت و انتشار بااکتر باه مازارع پرورشای ماکیاان و
بوللرون گردد.

مطال ات مشابه در ماکیاان ( ،)Swayne et al., 2013باه

بااااهطور کلاااای ،مطال ااااه نشااااان داد  ORTدر

نظر میرسد بهتري مکان انتخابی بارا کلاونیزه شادن

بلدرری ها استان انفهان شايع است و از آنجايی کاه

 ORTارگانها تنفسی بهوي ه نا و ريه باشاد .لاذا در

برا انجام واکسیناسیون علیه  ORTدر گونهها ديگار

مطال ه اخیر برا باال بردن درند اطریناان در شناساايی

به جز ماکیان و بوللرون اطالعاتی در دساتر

نیسات،

موارد مثبت ،ترامی نرونهها نا به شک مجازا ماورد

لذا مطال ات پايه جهت ارزيابی عرلکارد واکسا

بررساای لاارار گرفاات .عاادم رديااابی  ORTدر برخاای

در مزارع مادر بلدرری  ،در جهت کنترل اي بیرار در

نرونهها مت لق باه مازارع آلاوده میتواناد مرباو باه

گلهها بلدرری و از طرفای عادم انتشاار ايا عاما

واگیار ايا عفونات در برخای پرنادگان و از طرفای

بیرار زا به گلهها ماکیاان و بوللراون میتواناد مفیاد

هرزمانی آلودگی  ORTبا ساير عوام بیراار زا باشاد،

والع شود.

ORT

به طور که عام تلفات در اي مزارع تنهاا مرباو باه
 ORTنبااوده و اي ا باااکتر تنهااا در تشااديد عالياام و

نويسندگان بار خاود الزم مایدانناد کاه از تراامی

افزايش تلفات نقش داشته است.
لرابت بااال تاوالی مرباو باه جداياهها مارو،
بوللرون ،کب

و کباوتر در الصای نقاا جهاان شاام

ايران ،تايوان ،برزي و آمريکا حکايات از ايا دارد کاه
جدايهها مختل

 ORTباا منشاأ میزباانی متفااوت در

سراسر جهان میتوانند منشاأ مشاابه و نزديا

باه هام

داشته باشند که در آلودگی مشترک گونهها نقاش دارناد
( .)Mirzaei and Hasanzadeh, 2013لذا شایوع بااال
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سپاسگزاری
دامپزشکان محترم و پرورشدهندگان محتارم بلادرری
در استان انفهان کاه در انجاام ايا تحقیاق مسااعدت
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Abstract
Ornithobacterium rhinotracheale (ORT) infection is a common respiratory infection in growing
chickens that mainly plays a role in complexing other respiratory pathogens. For detection of
Ornithobacterium rhinotracheale in quails of Isfahan province, 60 tracheal samples from 20
quail farms with respiratory signs and 60 tracheal samples from 20 apparently healthy quail
farms were collected along with history recording. After DNA extraction from tracheal tissues,
the 16srRNA gene from ORT was amplified by ORT specific primers. The electrophoresis of
PCR product showed that a 784bp fragment of 16srRNA gene was amplified in 18 samples from
quails with respiratory signs (30%) and 4 samples from apparently healthy quails (6.66%) as
positive control. Also 7 of the 20 farms with respiratory signs (35%) and 3 of the apparently
healthy farms (15%) were infected by ORT. By considering the results of this study, it can be
stated that infection by ORT in quail farms with respiratory signs and in apparently healthy
farms is common in Isfahan province and therefore it is necessary to approve the pathogenicity
of ORT and apply suitable vaccination against ORT in quail breeder farms to induce immunity
in meat type quails.
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