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مطالعه آلودگی تجربی با باکتری اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال بر بیماریزایی
ویروس آنفلوانزای پرندگان تحت تیپ H9 N2
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آیدین عزیزپور* ،1حسین گودرزی ،2عباس نوری ،2سعید سیفی ،3پیمان بیژن زاد

یهای طیور ،دانشکده کشاورزی مشگین شهر ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ايران
 .1استادیار بیمار 

 .2استادیار بخش تحقیق و تشخیص بیماریهای طیور ،موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی ،کرج ،ایران
یهای طیور ،دانشکده دامپزشکي ،دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين آمل ،آمل ،ايران
 .3استادیار بیمار 
 . 4گروه علوم درمانگاهی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران
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چکیده
هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر عفونت ثانویه با باکتری اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال بر بیماریزایی ویروس آنفلوانزای پرندگان
تحت تیپ  H9N2در جوجههای عاري از عوامل بیماریزای خاص ( )SPFبود .بدین منظور ،شصت قطعه جوجه یک روزه SPF

سویه لگهورن به صورت تصادفي به سه گروه بیست تایی تقسيم و به صورت جداگانه در داخل ایزوالتور فشار مثبت نگهداری
شدند .در سن  21روزگی ،جوجههای گروه اول ابتدا با  1× 10 6 EID50جدایه ایرانی ویروس  H9N2آنفلوانزا به روش قطره

چشمی و سه روز بعد با سویۀ ایرانی باکتری  ORTبه میزان CFU

10

 1× 10به روش داخل نایی و گروه دوم صرفا با ویروس

 H9N2آلوده شدند و گروه سوم بعنوان کنترل نیز با  PBSتلقیح گردید .نمونه برداری از اندامهای مختلف در طی روزهای ،8 ،6

 16 ، 14 ، 12 ، 10پس از آزمایش صورت گرفت .در جوجههاي گروه اول نشانههایی نظیر کزکردگی ،ژولیدگی پرها ،مشکالت

تنفسي ،کم اشتهایی و  10درصد تلفات مشاهده گرديد که اکثر مبتالیان بيشترين نشانههای بالینی را در روز پنجم بعد از چالش

نشان دادند .در حالیکه جوجههای گروه دوم نشانههای بالینی جزئی داشتند .ویروس آنفلوانزا با افزايش عیار پادتن به استثناء بافت

ریه اخذ شده از جوجه تلف شده در روز پنجم ،در هیچ یک از نمونههای گروه اول قابل تشخیص نبود .باکتری  ORTاز روزهای

 6-8در نای و ریهها و در روز  8پس از چالش اولیه با ویروس فقط در کبد و قلب شناسایی گردید و همچنین در جوجه های تلف

شده روزهای  5و  7فقط در نای ردیابی شد .نتایج این مطالعه نشان داد جوجههای عفونی شده با ویروس آنفلوانزا در صورت ابتال
به آلودگی ثانویه با  ORTباعث افزايش بیشتر حدت و جراحات ناشي از ویروس  H9N2آنفلوانزا ميگردد.

یزایی ،جوجههای SPF
لمات کلیدی :ویروس آنفلوانزا ،عفونت ثانویه ،باکتری  ،ORTبیمار 
٭ نویسنده مسئول :آیدین عزیزپور

آدرس :دانشکده کشاورزی مشگین شهر ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران .تلفن045 -12 5456 23 :
پست الکترونیکAidin_azizpour@uma.ac.ir :
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مقدمه

مبتال به س یو ههه  H9N2ویر زناولفنآ سو اا ااا اس  ت ((،9 ،4 ،3

ویرو سسس سه یازناولفنآ یا        پرن اگد ننن ن عض سنج و       

 51و .) 17

ارتومیکسوویرس بوده و تنها تیپ نوع  Aآنها ا موجب
بروز بیماری در پرندگان میگردند (  .) 18از نظر حدت،
ویرو سسس سها ییی ی آنفل زناو ای     پرن اگد ننن ن ب ود ه هورگ       
یزا یا ا HPAI
سه ایسب یازناولفنآ یا ر     بیم را ی ی
ویروس س
(influenza

avain

pathogenic

)Highly

و

ویروسهای آنفلوانزای نه چندان بیم را یییزا یا ا nHPAI

()Non-highly pathogenic avain influenza
طبقهبندی میشوند ( .)1اولین رخداد بیماری آنفلوانزای
پرندگان تحت تی پپپ  H9N2ج ءز ) )nHPAدر ایر رد نا
خرداد م لاس ها   
تهر و نا

 تسا هدوب نیوزق (((((((( (  .) 21سپ سس س پژوهشگرا نن ن

همهگیری وسیع آن را در گلهههه اب یراجت فلتخم یا    
خسارات اقتصادی متفاوتی گ ندرک شراز دد ددد (  13و .)22
ک پیت تحت ه   

      

 SPFنشاننن داده است

بیماریزایی پائینی میباشد و تلفات ناشی از آن گزارش
نش سا هد تتتت تت ( 9 ،5و  .) 10ام  ا از    ده هه ه  1990م مم یالدی
تاکنون در آسیا و کشورهای خاورمیانه تلفات باالیی در
اثر ابتال به این تحت تیپ در گلهههه اجت یا ر یتشوگ ی    
  

سهای آلوده کنن جوج هد هه هههها استتت
بیماریزایی ویرو 
( ،)11اما عوامل تغذیهای و محیطی ،مشکالت م یتیرید
ضراوع     

حاص زا ل    بیمار یی ی دارن د (( ( 11 ،6و  .) 18بببه طور یی ی که  
نت خم تاعلاطم جیا ت زورب زا یکاح فل اب تافلت الالالالالالالالالالالالالال ال و
تشدید نشانههای بالینی و جراحات کالبدگشایی متعاقب
عفونتهای همزمان باکتری یا ی یسوریو و     در پرن ناگد

انج جت تنوفع ما ریب

         با     ب تکابوتینروا یرتکا ر موی       

رینوتراکئال در جوجهه اع یا ر زیرامیب لماوع زا ي ای     
یتواند
خاص ( )SPFمتعاقب تلقیح با ویروس آنفلوانزا م 
در استراتژی پیشگیری از بیماریهای ترکیبی تنفسی حائز
اهم .دشاب تي      ل اذ  ، ،،ه زا فد    ای یقحت ن ق ققق ق بررس یی ی اثر   
روی بیماریزایی ویروس آنفلوانزای تحت تیپ H9N2

در جوجههای  SPFو مشخص کردن روند انتشار ب یتفا
این نوع عفونت هست .نشانههای بالینی و کالبدگشایی و
س آنفل رد ازناو   
همچن ایع نی رررررر پ و هیلع رب نتدا یرو سسسسسسسس سس
عفونی در بافتهای جوجههای عفونی ارزی دنهاوخ یبا   
ش د.
مواد و روش کار
نمونههای مورد استفاده برای آلودگی تجربی
در این مطالعه جدایه ایرانی ویررروس  H9N2آنفل اب ازناو   

گزارش گردیده است ( 13 ، 12 ،7و  .)22گرچه برخی

یزا نی هم شقن ز م رد ی
و سایر عوامل بیم را ی ی

شدید ب د ینیلا ررر جوجهههه التبم یا    نمیییش نو ددد ( 2و .)6

پرندگان مبتال نیز همزمان با شناس یا ی لماوع یبایدر و     

 H9N2ویر د ازناولفنآ سو ا یار      

تف وا تت ته رامیب تدش رد ا ی بببببب ب بببب ه عل رد فالتخا ت

 ORTهر کدام به تنهایی منجر به تلف میالع زورب و تا    

عفونت ثانویه با باکتری اورنیتوباکتریوم رینوتراکئ لا بر

 1377از ی اذگمخت هلگ ک ر ا رط اف     

مطالعات تجرب جوج رد ی هه هههه یا

با توجه به یافتههای قبلی ،ویر و ازناولفنآ سو تکاب ررر رررری

مشخصا تتت ت ( )A/chicken/Iran/m.1/2010و س هیو    

ایرانی باکتری اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال با مشخصات
 )JF810491(ORT-R87-7/1387از بان یبورکیم ک     
بخش تحقی ییق و تش یاهیرامیب صیخ    پرن اگد ننن موسسه
رازی انتخاب شدند ( )2که عیار ویروس به ص ترو
درصد دوز عفونی کننده جنین ( )EID50و می ناز

50
LD50

باکتری بههه روش  ) 1938 (Reed and Muenchمحاسبههه
گردید ( .) 16

مطالعه تأثیر آلودگی تجربی باکتری25 ...

شرایط آزمایش
ب هزو ه    

شصت قطعه جوجه  SPFس وهگل هیو ر  کی ن ر

صورت تصادفی در سه گر هو  02قطعهههای تقس هب و می   
صورت جداگانه در داخل ایزوالتورهای فشار مثب رد ت
محل پرورش حیوانات آزمایشگاهی موسسه رازی کرج
در شر هدش لرتنک طیا

هگن د ندش یرا د نس رد         .

21

    

روزگی به تمامی پرن نازیم ،لوا هورگ ناگد      0/1سی
س ینوفع کیئوتنالاویروک عیام زا ی

6

       EID50

یواح    

 1× 10تح تتتتت تتیپ        H9N2ویر اولفنآ سو ن از           

( )A/chicken/Iran/m.1/2010به روش قطره چشمی و
سه روز بعد می ناز

 0/5س یواح یس ی     CFU

باکتری رینوتراکئال رینوتراکئ تاصخشم اب لا    

10

روش قطره چشمی برای تلق جوج .دش هدافتسا حی هههه هههههها
برای مدت  16روز به صورت روزانه ب وظنم ه ر یسررب     
نشانههای بالینی و مرگ و میر تحت نظر ارق  ر .دنتفرگ     
زا هدنرپ ود هورگ     
،8 ،6

 14 ، 12 ، 10و  16پس از چالش اولیه با ویروس انتخ با
شدند و از هر پرنده به صورت جداگانه خونگیری انجام
ش و د

کالبدگش ب دروم ییا ر ارق یسر ر .دنتفرگ 

ظاحل زا         
م هب ن روظ

            

جداسازی ویروس و آزمون  ،PCRاز نای ،ریهها ،کب ،د
قل زول ،لاحط ،ب هههههه هه کاولک و سروب ،یموکس یا

گرفتند ( .)2الزم به ذکر است که نمونهه هدش ذخا یا    
با دستگاه هموژنیزاتور بافتی ص و دیدرگ هیال

       

حاوی مدفوع هر پرنده نمونه برداری انج هب .تفرگ ما    
الیگونوکلئوتید
(Forward)HU1

H9

(Reverse)HU2c

H9

پس س اب 

افزودن بافر نمکی فسفاته) (PBSبه نسبت  10درص هب د   
صورت سوسپانس یراع تهج .دمآ رد هزینژومه نوی      
کردن نمون  اه ه ا ب یاه یگدولآ ز ا ،یلامتحا ییایرتک       
آنتی بیوتیک هایی ( )6به محلول اضافه شدند .پ ا س ززز 5
مراح ( شیامزآ یدعب لردی لوکلوم یبا ی ف رد )ر رزی
 - 70 °Cنگهداری شدند (.)3
شناسایی ویروس H9N2

نمونههای صالیه و هموژنیزه شده ،بعد از خارج شدن از
فریزر  - 70 °Cو قرار گرفتن در دمای آزمایش ،هاگ طبق
روش استاندارد جداسازی شدند که فرآیند جداسازی و
تش مک هب نآ صیخ ک کک ککک
ک تستتتها ای هماگلوتیناس و نوی
ممانع یصاصتخا مرس یتنآ اب نویسانیتولگامه زا ت             
آنفلوانزا بوده شده اس  ت (( .)22بر لوکلوم یبایدر یا ییی یییی
ژن  H9ویروس آنفلوانزا RNA ،هر ی ا ک ززز نمونهههها ای
ی ( Roche
اخذ شده بر اساس دستورالعمل کی اجت ت ر یی یی

 )Applied Science, Germanyاستخراج گردی  د ووو از
آغازگرهای مستقیم ( )HU1و معکوس ( )HU2و توالی
نوکلئوتیدی طبق جدول  1استفاده شد که جزئیات انجام
واکنش  ،RT-PCRآم لصا طولخم ندرک هدا یییی ییییی آن و
انج  شنکاو ما ر و سوکعم یرادرب تشونو
توضیح داده شده است (.)3

جدول  :1توالی نوکلئوتیدی و جایگاه آغازگرهای مورد استفاده در ردیابی ویروس  H9N2آنفلوانزا
ژن

   

ORT-

سوم نیز بعنوان گر فرص و باختنا لرتنک هو    ٌاٌا  PBSبه

پس س دنرپ  هههههه هه یشک ناسآ ا

شروع آزمایش با استفاده از تست  HIمورد بررسی قر را

          

با همان ذر به روش قطره چشمی آلوده شدند ( .)2گروه

و هدش

پ من ،سوریو هیلع نتدا ون هههههههه هه لبق یمرس یا

دعب و

زا         

1× 10

گردید و جوجه های گروه دوم فقط با ویروس H9N2

کنترل به صورت تصادفی در هر یک از روزه یا

کبد و قلب سواب تهیه گردید .ب وظنم ه ر ع یسررب  ی را     

دقیق تناس ه ر  عیام ،ژویفی ر یو ی ماجنا ات هدش لصاح                  

 )JF810491(R87-7/1387به روش داخ حیقلت یان ل    

سه پرن ورگ زا هد هه هههه و شیامزآ یا

منظور کشت باکتری نیز در شرایط استریل از نای ،ریههه،

توالی

´5´-TATGGGGCATACAYCAYCC-3
´5´- TCTATGAACCCWGCWATTGCTCC -3

اندازه قطعه تولید شده
684
684

       

PCR
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( .)3به منظور شناسایی مولکولی ب یرتکا

ردیابی باکتری ORT

س او بب به اا ای جم روآ ع یی ی ش ساسا رب هد       

شه اا ای
رو 

استاندارد بر روی مح تشک رادنوخ راگآ تشک طی

    

داده شدند که شناسایی اولیه آن به کمک شکل شناسی
پرگنهها و داشتن بوی شبیه به اسید ب نینچمه و کریتو   
اش لاک    متن عو    گر  م م مه هب یفن راه تیصوصخ ود

        

بیوشیمیایی کاتاالز منف تسا هدوب تبثم زادیسکا و ی     

DNA ،ORT

هر یک از نمونهها به روش فنل -کلروفرم استخراج شد
و از آغازگره یا    جل ادو رر ر ) (OR16S-F1و برگشت یی ی
لودج

( (OR16S-R1و ت دیتوئلکون یلاو ی قبط 

       2

استفاده گردید که نح لصا طولخم ندرک هدامآ هو ییییی یییییی
PCRو برنامه دمایی آن بر دناتسا شور ساسا  ا ررر ررررد ()4
بوده است (.)6

فهای بازی و جایگاه آغازگرهای مورد استفاده در ردیابی باکتری ORT
جدول  :2ردی 
پرایمرها

ژن

OR16S-F1

16S rRNA

OR16S-R1

16S rRNA

توالی

اندازه قطعه تولید شده

´5´- GAG AAT TAA TTTACG GAT TAA G-3

487

´5´- TTC GCTTGG TCT CCG AAG AT-3

487

آنالیز آماری
دادههای بدست آمده از یافتهه لورس یا و کیژ ی مرن اب      
اف راز     SPSS 13در س نعم حط یییی ییدار  5درص زیلانآ د     
آماری شدند .جه هسیاقم ت    دادهها ا از آن سنایراو زیلا   
یک طرفه و آزمون دانکن استفاده گردید .جهت تعی نی
ارتباط بین روشه ا یصیخشت یا زز ززز آزم گتسبمه نو یی یی
ی
 Pearsonبا بسته نرممماف راز  SPSS 13و س نعم حط یی یییدار
 0/ 01استفاده گردید.

و هفتم پس از چالش اولیه با ویروس ی تافلت ددع ک    
مشاهده گردید .جوجه تلف شده روز پنجم نش نا هههه یا ی
نظیر دیدش ینوخرپ و باهتلا 
ه و ییاو

ک مروت ،یان یس ههههههههههههه هههیا   

مونپ و  ین و  هدش فلت هجوج  ر زو

زین متفه

            

پرخونی مالیم ن سیک ندش یکرچ و یا هههه هههههه ییاوه یا   
داشتند .در حالیکه فقط تعداد چهار قطع  ه (( 02درص )د
از جوجههای گروه دوم در روزهای چهارم و پنجم پس
از تلقیح ،صرفا کزکردگ د اهرپ یگدیلوژ و ی ا و دنتش   
در کالبدگش ومونپ زین ییا ن د ی ر هدهاشم مشش زور 

نتایج

        

گردید.

نشانههای بالینی و کالبدگشایی

گروه کنترل

گروههای عفونی
تعداد پنج قطعه (  25درصد) از جوجههای گروهه اول از
روز سوم پس از چالش با ویروس ،دچ و یگدرکزک را

در جوجههای گروه کنترل در ط  هعلاطم لو ه هنوگ چی     
نشانههای بالینی،کالبدگشایی و تلفاتی وجود نداشت.

ژولیدگی پرها شدند که نشانههای خفیف تنفس مک و ی   
اشتهایی نیز در روز چه یدرگ رهاظ مرا د هکیروطب 50      .
درصد پرندگان عفونی (  10قطع تشیب )ه ر  نی ن ناش ههه ههههه یا
بالینی را در روز پنجم نشان دادند .اما ش ناشن تد هه هههه زا ا
روز ششم کم و از روز نهم ناپدید شد 50 .درصد مابقی
پرندگان فاقد نشانههای بالینی بودند .در روزه یا

پ مجن

شکل  -1تورم و کدر شدن کیسههای هوایی در جوجه تلف شده روز پنجم
در گروه عفونی اول

مطالعه تأثیر آلودگی تجربی باکتری27 ...

مهاای م درو
ردیابی ویروس و باکتری در اندا 

پ ا هورگ( مجن و  )ل و رگ  و چیه رد مشش زور رد مود ه

ب ر رس ی

کدام از نمونهههه زا هدش ذخا یا ورگ هههه هههههه شیامزآ یا   

ی  ORTدر
 H9N2و ب رتکا ی ی

به منظ سوریو یبایدر رو    

ردی ما .دشن یبا ا ب  ا تک ری       ORTدر چهاررر نمونههه مورد   

اندامهای مختلف جوجههای سه گر وم هو ر زا هعلاطم د   

یکه
بررسی گروه عفونی اول شناسایی گردید .به ط رو ی ی

روشهای کشت ،جداسازی و مولکولی استفاده گردید.

انتشار باکتری در اندامهای محتل جوج ف هه هههه هورگ یا   

به طوریکه در اندامهای اخذ ش جوج زا هد هه هههه زا لبق ا   

اول در ج لود     4آورده ش وط هب .تسا هد ر هصالخ     

شروع آزمایش و گروه کنتر  )هعلاطم لوط رد( ل ه چی     

      

باکتری در روزهای  6و  8پس از تلقیح ویروس در ن یا

گونه ویروس و باکتری شناسایی نگردید .در روشه یا
مولک عطق دناب ،یلو ههههه هههیا     684و  487جف رد یزاب ت

و ریهها و در روز  8پس از تلقیح ویروس فق دبک رد ط   

  

و قلب ردیابی شد و در تلفات گروه عفونی نی یرتکاب ز   

نمونههای مورد آزمایش به ترتیب موی زا ندوب تبثم د   
نظر ویروووس  H9N2و ب یرتکا

        

فقط در نای در روزه یا

 ORTب  دو (( 2و  .)6با

 5و  7پ سانش حیقلت زا س ا یی    

گردید .در حالیک نومن ریاس رد ه ههه ههههه زا هدش ذخا یا   

توجه به جدول  ،3ویروس آنفلوانزا به استثنای بافت ریه

جوجههای تلف شده قابل ردیابی نبود (جدول .)4

و کلوآک به ترتی فلت هجوج هب قلعتم ب زور هدش       

تهای مورد بررسی طی روزهای مختلف در گروههای آزمایش
جدول  :3نتایج جداسازی و  PCRویروس آنفلوانزا در باف 
روز پس

نمونه
بافتی

از تلقیح
5
6
7
8
10
12
14
16

لوزههای

بو رس

سکومی

فابریسیوس

نای

تیموس

ریه

کبد

طحال

کلیهها

-/-

-/-

-/+

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

جداسازیPCR /

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

جداسازیPCR /

 :+نمونههای مثبت - ،نمونههای منفی

کلوآک

روش تشخیص

-/-

-/-

جداسازیPCR/

+/-/-

جداسازیPCR /
جداسازیPCR /
جداسازیPCR /

جداسازیPCR /

جداسازیPCR /

روزهای  5و  7مروبوط به جوجههای تلف گروه اول

جدول  :4نتایج کشت و  PCRاورنیتوباکتریوم رینوتراکئال در گروه اول (عفونت ثانویه با )ORT
نمونه بافتی روز پس از تلقیح

5

6

7

8

10

12

14

16

روش تشخیص

نای

+/+
-/-

+/+

+/+

+/+

-/-

+/+
+/+

-/-/-

-/-/-

-/-/-

-/-/-

کشتPCR/
کشتPCR /

کبد

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

+/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

کشتPCR /

ریه
قلب

 :+نمونههای مثبت - ،نمونههای منفی

مقایسه روشهای تشخیص ویروس
در روش جداس هورگ یاهتفاب زا مادک چیه رد یزا    

      

عف سادج ازناولفنآ سوریو ،ینو ا گن یز ر.دید د اما ر             
روش  RT-PCRویروس فقط در ریه جوجه تل هدش ف   
در روز پنجم (گر رد مود هورگ کاولک رد و )لوا هو   
روز ششم ردیابی شد .سایر نتایج به دس ره رد هدمآ ت    

+/-

کشتPCR /

روزهای  5و  7مروبوط به جوجههای تلف گروه اول

دو روش جداس و یزا

 RT-PCRک دندوب هباشم الما       

(جدول  .)3همبستگی ب سادج یاهشور نی ا و یز

RT-

 PCRبسیار معنی دار (  )P<0/ 01و درصد هم خوانی دو
روش تشخیصی مورد مطالعه  97 /2بود.
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مقایسه روشهای تشخیص باکتری

(  )P<0/ 01و درصد همخوانی دو روش تشخیصی م درو

در کشت  32مورد نمون ننهها ای ن بلق و دبک ،هیر ،یا     
گر تافلت و ینوفع هو زا       

    6مور تکاب د ر یییییی ی ORT

جداسازززی و شناس یدرگ ییا د و یان زا هک       
ترتیب    

مطالعه  92 /4بود.
بررسی پادتن بر علیه ویروس در گروهها

ریههههااا به  

نتایج عیار پادتن  HIعل سوریو هي   

 4و  2نمون رد .دش یزاسادج ه           روش PCR

ع زا اهنآرب هوال    نمون هه هه اا ای کب و د

گروههه وم یا ر دد ددد مطالع لودج رد ه      5نش هدش هداد نا    

یرتکاب مه بلق         

است .الزم به ذکر است در روزهای صفر و دوم پ زا س

ردیابی شد که در روش کشت قاب  .دوبن ییاسانش ل در   

چالش اولیه با ویروس هیچکدام از گروهه و ینوفع یا

واقع در روش  PCRنای در چه وم را ر ،د    ریهههها ا در دو

کنترل بر علی  ینتداپ ازناولفنآ ه ن اش ن دادن  ند نینچمه        .

مورد و کبد و قلب هرکدام در یک م دندش تبثم درو    
(ج لود     .)4م یفنم دراو      (  18مور و ینوفع هورگ د     

گروه کنترل در طی دوره مطالعه پادتنی بر علیه ویر سو

6

آنفلوانزا نداشت .در گروهها ای آزم رایع نیگنایم شیا    

مورد جوجههای تلف شده) نمونهههها ای م شیامزآ درو   

 HIاز روز چهارم به بعد در مقایس هب لرتنک هورگ اب ه

ًال همخوانی داشتند (ج لود
در نتایج کشت و  PCRکام ًال
 .)4الزم بذکر است که تم یما

 H9N2آنفل رد ازناو

   

طور معنی دار بیشتر بود (  .)P<0/ 05بیشترین میزان پادتن

نمونهههها ای مثب شور ت

در گروه عفونت ثانوی اب ه     ORTنس زناولفنآ هب تب ای    

کش زا ت    طریق     PCRنی دروم ز      تأیی دد د قرار دنتفرگ  . ....

انفرادی مشاهده گردید که این تفاوت در روزه یا

همبستگی بین روشهای کشت و  PCRبسیار معن راد ی

4و

یدار بود ( .)P<0/ 05
 16معن 

جدول  :5نتایج میانگین عیار پادتن  HIعلیه آنفلوانزا در روزهای مختلف پس از تلقیح در گروههای مورد مطالعه
روز پس از تلقیح
گروه ها
آزمایش اول
آزمایش دوم
کنترل

0

2

4

6

8

0a

0a

1/6±0/33b

5/3±0/33b

6/3±0/88 b

0a

a

5/2±0/ 46

6/1±0/ 53

0a

0a
0

a
a

0±0/ 00
0±0/ 00

b

a

0±0/ 00

b

a

0±0/ 00

10

b

7/0±0/ 57

b
a

6/6±0/ 18
0±0/ 00

12

b

7/2±0/ 00

6/8±0/33b
a

0±0/ 00

14

16

7/6±0/33b

8/3±0/33 c

b

a

6/4±0/ 29
0±0/ 00

6/2±0/15b
a

0±0/ 00

Aو  :Bنشانگر اختالف معنی دار در سطح  0/ 05میباشد.

آزمایش اول :عفونت ثانویه با ORT
آزمایش دوم :آنفلوانزای انفرادی

بحث
یهاییی ترکیبی تنفسی در
در طی سالهای اخیر بیم را ی ی
مزارع پرندگان شیوع پیدا کرده است و عوامل مختلف
بیماریزا در ایجاد بیماریهای ترکیبی نق هک دنراد ش    
هر یک از آنها به طور اولیه و ثانویه میتوانند خسارات
اقتصادی فراوان یامن دراو یرادغرم تعنص هب ی ن زا .د      
عوام رد لیخد هیلوا ینوفع ل      

یها یی ی تنفسی   
   بیمار یی 

پرندگان ،ویروس آنفلوانزای پرندگان اس .ت

بالینی ش مروت لیبق زا دید     بافتتتها ای اطر و مشچ فا
سینوسها ،ترشحات دستگاه ت  تالکشم و سفن ت یسفن    
در مزارع درگیر کشور گزارش شده است (  .) 13به نظر
تها ای باکتری یا ی تروص هب یسوریو و      
میرسد عفون 
همزمان یا ثانویه در تشدددید ع سوریو تافلت و ضراو    
 H9N2آنفلوانزا دخیل هستند .یکی از این عوام هیوناث ل   

عل للیرغممم

مهم باکتری اورنیتوب ائکارتونیر مویرتکا لل للل اس رد هک ت   

م ممیشوددد ( 11 ، 10 ،6 ،3و

( .)3با این حال مطالعات کاملی روی عفون اب هیوناث ت    

اینکه ویروس  H9N2جزء دسته ویروسهای آنفلوانزا با
بیماریزایی پایین طبقه بن ید

 .) 18اما تلفات بین  02تا  60درصد همراه با نش نا هههها ای

بیماریهای ترکیبی تنفسی پرندگان گزارش شده است

مطالعه تأثیر آلودگی تجربی باکتری29 ...

باکتری  ORTدر جوجههای مبتال به ویروس آنفلوانزا تا

آنها همچنین گزارش کردند  50درصد از پرندگان

به حال صورت نگرفته است تا نقش ب یدشت رد یرتکا د   

تلقيح شده با این دو عامل بیماریزا بین روزهای  2تا 9

حدت و جراحات ناشی از ویروس  H9N2دقیق ًاًا مشخص

پس از تلقيح نشانههای بالینی و کالبدگشایی نسبتا

شود .لذا در مطالع ثا رضاح ه رر ررررر  ORTبررر بیم را یییزایییی

شدیدی داشتند که بیشترین نشانههای بالینی در روز

ویر سو   

 H9N2آنفل زناو اا ا در جوج هه هه یا     SPFمورد   

سوم پس از تلقيح بود (.)2

ی دقیققق
بررسی قرار گرفت و به منظور ردیابی و شناس یا ی ی

مطالعه تجربی انجام شده توسط  Seifiو همكاران

عوامل عفونی در اندامهای م رب درو ر زا یس    روشها ای

( )2 01 2بر عفونت همزمان ويروس  H9N2آنفلوانزا و

هدافتسا             

 4/19ویروس برونشیت عفونی در جوجههای

کش و ت

سادج ا یلوکلوم شور اب ماوت یز

سروت پي

گردید ( 14 ،5 ،3 ،2و .)22

گوشتی نشان داد كه اکثر جوجههای عفونی شده با این

 Panو همكاران ( )2 01 2در عفونت تجربي با باکتری

دو ويروس بين روزهای  2تا  8پس از چالش نشانههای

 ORTمتعاقب تلقیح با ویروس  H9N2آنفلوانزا در

بالینی و جراحات کالبدگشایی شدیدی داشتند .در

جوجههای گوشتی  3هفته گزارش كردند نشانههای

حالیکه در گروههای آنفلوانزا و برونشیت بهتنهایی

بالینی و جراحات کالبدگشایی به مراتب کمتر از گروه

نشانههای بالینی مالیم بود و میزان تلفات در گروههای

همزمان (ويروس آنفلوانزا و باکتری  )ORTبود .به-

آنفلوانزا و برونشیت به تنهایی  5درصد و در گروه

طوریکه تعدادی از جوجههاي مبتال به مدت  4روز

همزمان ویروسهای آنفلوانزا و برونشیت عفونی به 02

پنومونی داشتند .همچنين در اين تحقيق بیان نمودند

درصد رسید (  Thachil .) 17و همکاران (  ) 2009در

ميزان تلفات ناشي از آلودگی اولیه با آنفلوانزا و

مرغان تخم گذار  SPFسویه لگهورن  8هفته نشان دادند

آلودگی ثانویه با  ORTدر مقایسه با گروه آنفلوانزا به

که در جوجههای آلوده شده به طور همزمان با ویروس

تنهایی (  10درصد) به طور معنی دار افزایش و به میزان

برونشیت عفونی و باکتری  E.coliنشانههای بالینی و

 30درصد رسید ( .)51نتايج فوق با مطالعه حاضر در

تلفات به مراتب بیشتر از گروههای  IVBو  E.coliبه -

گروههای عفونی از نظر میزان تلفات تفاوت دارد که

تنهایی بود و همچنین این پژوهشگران گزارش کردند

این اختالف مربوط به حدت غير معمول باكتري ORT

وقتی گروه همزمان برونشیت عفونی و اشریشیاکلی در

و نوع بیماریزایی جدایههای ویروس  H9N2و همچنین

معرض آلودگی ثانویه با باکتری  ORTقرار گرفتند

روش تلقیح آنها ،نوع نژاد ،سویه و سن پرنده میباشد.

نشانههای بالینی و جراحات کالبدگشایی و همچنین

 Azizpourو همکاران (  ) 2014نشان دادند که عفونت

تلفات شدیدتری نسبت به گروه همزمان ویروس

همزمان ویروس  H9N2آنفلوانزا با باکتری

برونشیت عفونی و باکتری  E.coliایجاد گردید (.)91

اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال در جوجههاي  SPFنژاد

Haghighat-Jahromiو همکاران (  ) 2008گزارش

لگهورن  3هفته نه تنها موجب تشدید نشانههای بالینی و

کردند عفونت همزمان ویروس آنفلوانزای تحت تیپ

جراحات کالبدگشایی ناشی از ویروس آنفلوانزا

H9N2با واکسن زنده ویروس برونشیت عفونی (سویه

یشود ،بلکه موجب افزایش میزان تلفات تا  51درصد
م 

 )H120سبب تشدید نشانههای بالینی و کالبدگشایی

یگردد.
و طوالنی شدن دوره دفع ویروس آنفلوانزا نیز م 

یشود .در حالیکه ويروس
ناشی از ویروس آنفلوانزا م 
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 H9N2به تنهایی تلفات و نشانی آن چنانی نداشت (.)9

شهاي مختلف به ماکيان و سپس مواجه
آنفلوانزا با رو 

در مطالعه حاضر عالیمی نظیر کزکردگی ،ژولیدگی

کردن آنها با ساير عوامل عفوني (شامل؛ ویروس

پرها ،درگیری خفیف تنفسی ،کاهش وزنگیری10 ،

برونشیت عفونی ،اورنیتوباکتریم راینوتراکئال و

درصد تلفات ،التهاب و پرخونی نای ،تورم و چرکی

تهاي ناي،
اشریشیاکلی) ،آنتيژن ويروس را در باف 

شدن کیسههای هوایی و پنومونی در گروه عفونت

ريهها ،کليه و بورس فابريسيوس ردیابی کردند ( .)5در

ثانویه با  ORTمتعاقب تلقیح ویروس آنفلوانزا در

مطالعه حاضر ویروس آنفلوانزا با افزایش پادتن در

مقایسه با گروه آنفلوانزا به تنهایی مشاهده گردید که با

هیچکدام از نمونههای مورد بررسی به استثناء ریه و

گزارشهای مطالعات پیشین همسو میباشد ( 2و  )51و

کلوآک گروههای عفونی شناسایی نشد Van Beek .و

نشان دهندهی تشدید شدن عالیم بالینی و کالبدگشایی

همكاران (  ) 1994در مطالعه تجربی نشان دادند که

در اثر عفونت با  ORTهست.

باکتری عالوه بر اندامهای تنفسی از خون قلب ،کبد،

 Azizpourو همکاران (  ) 2014در عفونت تجربی

مفاصل ،مغز ،تخمدان ها و مجرای تخم بر نیز قابل

همزمان ویروس  H9N2آنفلوانزا با باکتری

جداسازی و شناسایی است ( Thachil .)0202و

اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال در جوجههاي SPF
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همزمان با اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال ،برونشیت عفونی

 6پس از تلقیح ،کبد و تیموس در روز  2پس از چالش

و اشریشیاکلی ،باکتری اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال در

و کلیهها در روز  8پس از تلقیح قابل جداسازی هست.

ریهها ،سینوسهای تحت حدقهای ،نای ،کبد ،کیسههای

ولی این پژوهشگران نتوانستند ویروس را در لوزههای

هوایی ،مجرای تخم بر و کلیه ها قابل شناسایی است و

سکومی ،طحال و کلوآک ردیابی کنند (Kwon .)22

همچنین آنها گزارش کردند باکتری از کیسههای

و همکاران (  ،) 2008با تلقیح تحت تیپ  H9N2ویروس

هوایی و نای تا دو هفته و سینوسهای تحت حدقهای تا

آنفلوانزا در جوجههای  ،SPFدچار تضعیف سیستم

 4هفته پس از آلودگی ثانویه با  ORTقابل ردیابی است

یژنهای
ایمنی با سن سه هفته نشان دادند که آنت 

( Azizpour .)91و همکاران (  ) 2014توانستند در

ویروسی در کلیهها ،طحال ،نای ،ریهها ،تیموس ،بورس

جوجه های  SPFآلوده شده بطور همزمان با ویروس

فابریسیوس و لوزههای سکومی در  5روز پس از تلقیح

 H9N2آنفلوانزا و باکتری اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال،

قابل جداسازی است (  .) 10در تحقيق  Noroozianو
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كلواكی اخذ شده در جوجههاي عفونی از راه چشمي

نای و ريهها در روزهای  6و  8پس از تلقيح و در کبد و

–بيني صورت گرفت كه بيشترين ميزان مربوط به روز 5

قلب در روز  8پس از تلقيح اولیه با ویروس و در

پس از تلقيح بود كه تمام سواب ها مثبت بودند ( .) 14
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ويروس
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Abstract
The purpose of this study was to investigate effect of secondary infection with
Ornithobacterium rhinotracheale (ORT) on pathogenesis of avain influenza virus subtype
H9N2 in specific pathogen-free (SPF) chickens. Sixty, one-day-old SPF chicks were randomly
divided into three groups. They were kept in separate positive pressure isolators. On 21st day
of study, the chicks in group 1 was infected intraocularly with 1×106 EID50 of H9N2 and
three days later intratracheally with 1× 1010 CFU of ORT, group 2 only inoculated with
H9N2 AI virus, intraocularly. Control group was inoculated with PBS, intraocularly. The
samples from various tissues were collected at 6, 8, 10, 12, 14 and 16 days post-inoculation
(DPI). In first group chickens exhibited ruffled feathers, depression, respiratory signs,
reduced appetite and 10% mortality. The most remarkable clinical signs appeared on day 5
PI. While in second group had minor clinical signs. The H9N2 virus was not detected from
organs of group 1 with increasing antibody except lungs of died bird on days 5 PI. The ORT
was detected in the trachea and lungs on days 6 and 8 PI. The bacteria was also found in the
heart and liver on day 8 PI and in trachea of died birds on days 5 and 7 PI. The results
showed that infected chickens with the H9N2 AI virus under secondary infection by ORT
cause exacerbate virulence and lesions of H9N2.
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