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میزان شیوع برونشیت عفونی در گلههای گوشتی مبتالء به سندرم تنفسی در
استان چهارمحال و بختیاری

2

عزت اله فتحی هفشجانی  ،*1همایون خلفیان

 -1استادیار گروه علوم درمانگاهی ،دانشكده دامپزش يک  ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد شهرکرد ،شهرکرد ،ايران
 -2دانش آموخته دانشكده دامپزشكي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرکرد ،شهرکرد ،ايران
تاریخ دریافت 61 :شهریور 2931

تاریخ پذیرش 41 :بهمن 2931

چکیده
عامل بیماری برونشیت عفونی طیور کروناویروس ها هستند .ویروس برونشیت عفونی بدلیل عفونت در دستگاههای تنفس،

یشود.
کلیوی و توليد مثلي موجب کاهش تولید وکیفیت تخم مرغ و در نتیجه خسارت اقتصادی فراوان در صنعت پرورش طیور م 

پهای مختلفی است که محافظت نسبی متقاطعی علیه یکدیگر دارند .این مطالعه درسال
ویروس برونشیت عفونی دارای سروتی 

 1931برای تعیین میزان شیوع بیماری برونشیت عفونی در گلههای مبتالء به عفونت تنفسی و با تلفات باال که سابقه واکسیناسیون
علیه ویروس برونشیت عفونی نداشته در استان چهارمحال و بختیاری انجام شد .در این مطالعه  00 1نمونه سرمی و  00 1نمونه بافتی
ش االيزا و
از ریه و نای از  01گله گوشتی مبتالء به عفونت تنفسی و دارای تلفات باال جمع آوری شد و برای این منظور از دو رو 
 RT- PCRاستفاده گردید .نتایج نشان داد از  01گله مورد بررسی  7گله ( 70

 )%در آزمایش RT-PCR

از نظر آلودگی به ویروس

برونشیت عفونی مثبت بودند ،و سه گله در آزمایش منفی بودند .بررسی عیار آنتی بادی سرمی گلهها نشان داد که عیار آنتی بادی

ضدویروس برونشیت عفونی در گلههای با  RT-PCRمثبت باالتر از گلههای با RT-PCR

منفی بود .همچنین نتایج حاکی از شیوع

یباشد و همزمانی آن با سایر بیماری های تنفسی سبب
بسیار باالیی از عفونت برونشیت عفونی در بین گلههای گوشتی در استان م 
افزایش مرگ و میر شده است.

کلمات کلیدی :برونشیت عفونی ، ،RT-PCR ،جوجه گوشتی
٭ نویسنده مسئول :عزت اله فتحی هفشجانی

آدرس :بخش بیماریهای طیور ،گروه علوم درمانگاهی ،دانشكده دامپزش يک  ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد شهرکرد ،شهرکرد ،ايران .تلفن1 038 -7 87 2227 :

پست الکترونیکEzzatfathi@yahoo.com :
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مقدمه

جلوگیری از بیماری به وس ر ناگدنرپ یزاس نمیا هلی ا

برونشیت عفونی یک بیماری تنفسی بسیار مسر رد ی

  

یدهد ( 1و  .)12از نظر بالینی تشخیص بیماری
افزایش م 

ماکیان است که بدلیل کاهش تولید و مرگ و میر زی دا

ّّح اّّحّّحّّحد آنفل ازناو
برونشیت عفونی با برخی از اشکال تحت ّّح

در جوجههای گوش فیک شهاک و یت ی  و  ّکّکّکّک ّکّکّکّکم دیلوت ی   

تخم مرغ در گلههاي تخمگذار ،مادر ،اجداد و الین ها

یا بیماری مزمن تنفسی  CRDمشکل است .لذا در چن نی

حالتی جداسازی ویروس در تخ رم م غغ غغغ ه راد نینج یا   

داراي اهميت اقتصادي قابل ت سا يهجو تت تتت .بیم رد یرا

یآید .از آنجا ایی
روشی مناسب برای تفریق به حساب م 

        

سهای
در یک منطقه براساس سروتیپ جدایههای ویرو 

ماکیان جوان با عالئم تنفسی و کالبد گش یا ی و هتسجرب 

ب یغلا ن تفا اب  دیلوت

تارییغت و و هزادنا و هتسوپ رد

که انتخاب سویههای واکسینال برونش ششیت عف ویط ینو ر   

کیفیت تخم مرغ همراه یا بدون همراه ب یسفنت مئالع ا    

یگیرد .لذا جداسازی
برونشیت عفونی آن منطقه انجام م 

تش  صیخ داده    م یییش یوس زا یخرب .دو هههههه ههااای ویرسو   

و شناسایی سروتیپ های موج یارب هقطنم کی رد دو     

برونشیت عفونی تمایل به کلیهها داشته و ایجاد نفریت -

تغییر هیوس  و هیارا و لانیسکا بر هب نویسانیسکاو همان               

ی نمایددد ( .)41ویر تیشنورب سو   
اورولیتیازیس ایجاد م 

محلی از اهمیت زیادی برخودار استتت ( .)41نش نا هههه يا

نفر رد زو یکام ا د و ناوج ن ر ب  ا راذگمخت نیغل                

منظور محافظت مطلوبتر و بیشتر در مقابل سروتیپ ه یا

یتواند در بافتهای دس اوگ ،سفنت هاگت ر ،ش    
عفونی م 

کلیهها و اویدوکت تکثیر پیدا کند .به طور معمول تم ما

ب ب يراميب ينيلا ر ينوفع تيشنو

قت ريصاصتخاريغ ابی            

است و جداسازی ویروس از اندامها ای آل شور هب هدو   

جدایههای ویروس برونشیت عفونی صرف نظر از ان نندام

رونوشت برداری مع یا هریجنز شنکاو سوک ارمیلپ زززز ززززز

یکنند .بیماریزایی سویههای
مشخصی را در نای ایجاد م 

با تعیین توالی اسیدهای نوکلئیک میتوان بهره برد.)1( ،

        

ه  سفنت هاگتسد ،فد ر ینوفع ا تاعیاض و هدرک

مختلف ویروس برونشیت عف دیلوت هاگتسد یارب ینو     

مثل در مرغهای تخمگذار از تغیر رنگ

بر اساس مطالعه قدکچی و هم اراک ننن (  ) 2005مش صخ

و مخت هتسوپ

بدون کاهش تولید تا کاهش تولی نازیم هب د      01تا 05

درصد متفاوت است ( 3و  .)4هرچند که ماکی ره رد نا   

سنی نسبت به ابتال به برونشيت عفونی حساس هستند ،اما
بیماری در جوجهها ای ج سا رتدیدش رایسب ناو تتتت تتتتت .به
طوری که با افزایش سن جوجهها به جراحات کلی و یو
اوی و تکود

ت مواقم یرامیب زا یشان ریمو گرم ر

هستند .ویروس برونشیت معم  تفه ات الو ر سپ زو زا

عفونت از نای و ریه پرنده مبتالء قابل جدا س تسا یزا   

هماگلوتیناسیون و االیزا وجود دارد ولی آزمایش االی از
به عنوان یک روش حساس و قابل توج یسررب یارب ه    

یباشددد ( .)5از آنج ئا ییی
موارد تشخیصی در آزمایشگاه م 

که بیماری ه ت یلصا لماع یسفنت یا ل اف ت شهاک و 

     

تفریقی در موارد سندرم تنفسی در جوجهها ای گوش یت
  

( .)3مسری بودن بیماری و وجود سر یتو پپپها ای متعدد
ویروس برونشیت ،ارزش اق تسگ تاماد ر  رد هد ر یاتسا    

شدکه هر نچ  دد ددد ارتب طا

ب یرامآ صخشم ی شور ود ن    

تولید در استان چهار محال و بختیاری هستند و تشخیص

            

یشوند ( .)12بزرگترین منبع عفون ب ناگدنرپ ،ت یی یییم را
م 

( )RT-PCRو برای تعی و تیشنورب سوریو تیوه نی   

یشود ،ای علاطم ن هه ههه بر یا
به ندرت در این استان انجام م 

تعیین میزان شیوع بیماری برونشیت عفونی در گلهههها ای
گوشتی مبتال به سندرم تنفسي و و دچ رد الاب تافلت را

استان چهارمحال و بختياري مورد نظر قرار گرفت.

  

میزان شیوع برونشیت عفونی در گلههای گوشتی...

روش کار

برای این مطالعه از  01گله جوج نینس رد يتشوگ ه    

77

اجزاء واكنش  RT-PCRش فاب لما رر ررر )5 PCR(10X

میکرولیتر  2/5 Mgcl2 ، ،،،،،ميكروم ممممم ول200 DNTP ،

مختلف و مبتال به سندرم تنفسي و با تلف ندوب الاب تا د دد دددد،

ميكرومول  ،پرابمرهای  1 F,Rمیکرو مول ،آن کت میز   

گير سپ .دمآ لمعب ي ذخا زا ات ر چخی هههههه ههههههه ای از می ناز

برنام لحارم ییامد ه         RT-PCRدر ج امش لود ره      2

در نق یرایتخب و لاحمراهچ ناتسا فلتخم طا هنومن             

پلی مراز  1واحد در حجم نها يي  05ميكروليتر مي باشد.

تلفات ،دوره بیماری ،نشانههای بالینی و واکسیناسیون از

آورده ش رپ یلاوت .تسا هد ا  ياهرمي م  درو ا هدافتس             

هر گله به ازای هر ده هزار قطعه  01نمون و يان یتفاب ه
ریه جهت آزم شیا

 RT-PCRو 01نمون تهج نوخ ه    

انجام آزمایش االیزا یک هفت اشن زورب زا دعب ه ن هههه هههههها ای
بیماری گرفت نومن .دش ه ههه ههههها ای ب کی زا یمرس و یتفا    

(جدول  )1که پرایمرهای اختصاصی قطعه  200 1جفت
بازی از ژن  S1هستند كه براي جنس ویروس برونش تي

عفوني اختصاصی است ( .) 13

جه صحم روهظ و يياسانش ت ول                   PCRاز

پرنده بودن لگ نینچمه ،د ههه ههههها اي م رب درو ر نیا رد یس    

الکتروفوروز بر اگآ لژ یور  رز     %1ب فاب زا هدافتسا ا ر    

استفاده نكرده بودند .نمونههای گرفته شده در مجاورت

 00 1جفت بازی استفاده شد که قطعات این م نیب رکرا   

اسالمي واحد شهركرد منتقل شدند .جهت آماده س يزا

).)01( SM1153, St. Leon-Rot, Germany

سوسپانسيون  %01وزنی -حجمی از نمونهها اي هر هلگ    

و نتایج در طول موج  405 -014ن  طسوت رتمونا د هاگتس    

مطالعه از هیچ واكسنی بر ض ینوفع تیشنورب یرامیبد    

دازآ             

 خي ب م ه ر اقيقحت زك ت هاگشناد يژولونكتويب 

نمونههای بافتی ،پس از تهیه هموژن بافتی در ابت کی اد   
در سالين بافر فسفاته با غلظت

 0/1م اب رالو     pHخنثي

ح وا ييييي  00 1واح ينپ د نيليس  00 1، ،،،،،،،،،،،،ميكروگرم     

استرپتومايسين و  80ميكروگرم جنتامايسين در هر ميلي-

ليتر تهيه شد .مخلوط به دست آمده ب تدم ه     2ساعععت
در دماي اتاق جهت تاثیر آنتی بیوتیک نگهداري شده و

س سپ    

 200ميكروليتر زا   عيام ر نويسناپسوس ييو             

سانتريفوژ شده نمونه به داخ كيئوتنالآویروک هرفح ل    

تخم مرغهای جنين دار  7تا  9روزه تلق حي

م-
خت .دش ممم ممم

مرغ های تلقیح شده بمدت  72ساعت در انکوباتور قرار

گرفته .تخم مرغ های که مایع کوریوآالنتوئ لخاد كي   
آنه دوب فافش ا

هج تتتتتتتت ت استحص و لا

ختسا ر جا    

مورد اس ارق هدافت ر    گرفتتت ( .)6بر جارختسا يا
وير ک زا ينوفع تيشنورب سو ی سا یراجت ت تخر جا   

 RNAساخت شركت سيناژن استفاده شد.

RNA
RNA

        

 TBE 1Xاستفاده شد .طبق تصویر شماره ( )1از م رکرا
 00 1تا  3000جفت باز را نش نا

میییدهد((Fermentas-

آزمایش االیزا با استفاده از کیت  IDEXXانجام شد

قرائت کننده مشخص شد.
نتایج

برای تحلیل و آنالیز آماری نتایج کلیه دادهها در نرم

افزار  SPSSطبقه بندی و جهت مقایسه عیار آنت یداب ی   

در آزمایش نمونهههها ا بر زیالا شو اا ااا از روش  t- Testدر
س زا رتمک حط     0/50اس دش هدافت  ... ....در ای هعلاطم ن      
درصورتی که یک مورد مثب شیامزآ رد ت   

RT-PCR

بود گله مثبت گرفته شده است.

نتایج نشان داد که  % 70از گلههای مورد بررس هک ی   

دچار سندرم تنفسی بودند،آلودگی به ویروس برونشیت

عفونی را نشان دادند .و  3گله عاری از آل ندوب یگدو دد ددد
(جدول شماره .)3
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بر اس ع نیگنایم ازیالا جیاتن سا ی یتنآ را رد یداب     

گل هه هه اا ایی ک شیامزآ رد ه     

 RT- PCRمثب یبایزرا ت     

منف یم اب ی ا گن ین        378 /67±861/8میباش رظن زا هک د      

  

آماری در سطح کوچکتر از  %5معنی دار است (ج لود

شماره .)3

شدند برابر با  3948 / 43 ± 828/ 730که باالتر ازگلهههها ای

جدول  -1توالي و موقعيت پرايمرهاي مورد استفاده در آزمایش ) 12 ( RT-PCR
نام پرايمر

توالي ( 5به )3

موقعيت

S1Uni2+

5CCCAATTTGAAAACTGAACA3

31 - 47

XCE2-

5CCTCTATAAACACCCTTGCA3

170 1- 1193

تصویر شماره  -1تصوير ژل الكتروفورزي از محصول PCR

 = Mمارکر  00 1بازی 1 ،و =2نمونه مثبت = 3،کنترل منفی
جدول  - 2برنامه دما يي

RT-PCR

شرح

دما (درجه سانتيگراد)

زمان دقیقه

72

45

انجام واكنش نسخه برداري  RNAو سنتز cDNA

94

2

واسرشت سازي اوليه cDNA

94

0/5

واسرشت سازي  35 ( cDNAسيكل)

52

1

همسرشت سازي (  35سيكل)

72

1

گسترش (  35سيكل)

72

01

گسترش نها يي

نهای  PCRواالیزا گلههای تحت مطالعه
جدول شماره  -3نتایج آزمو 
شماره

سن گله در زمان نمونه گیری

1

25

+

2

82

+

3

33

-

0

4

25

+

4

گله

روز

آزمایش

تعداد مثبت

آزمایش الیزاء
میانگین تیتر

انحراف معیار

CV

3/20 65

60 /4

3/20 65

56 /2
33 /4
33 /7

RT-PCR

PCR

5

0 546

6

5601
0 54

1/ 7323

1488

3/ 3733

5

27

-

0

996

5/ 895 0

14/7

6

35

+

6

4846

8/ 81 29

40 /8

7

30

-

0

1085

6/ 4155

37 /7

8

24

+

7

6 64 6

1/61 04

05/3

9

27

+

3

2275

1/ 42 66

22/7

01

40

+

5

1323

6/ 8449

66/3
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بحث

چهره بالینی و جراحات کالبدگشایی بر یخشت یا صصصصص

بیماری برونشیت عفونی غیراختصاصی است و به منظور
    

تش رامیب یعطق صیخ ی        از روش ه اصتخا یا ص ت ی ر

س،
همچ سانش مرس نو یییییی یی ،شناس وریو نژ یتنآ ییا سسسسسس س
جداس و سوریو یزا   

ب ااا اثب وضح تا رررر  RNAاس افت دد ده

یگردد (  .) 12بر  تاعلاطم ساسا  ا جن ا هدش م  ،،،،،، ،،،،،روش
م 

مواجه جوجهها با ویروس برونشیت عفونی و یا ویر سو
واکسن امکان پذیر است (.)2

س بار انی تتت ت (  )11 20در ایس عویش نازیم دنل

        بیماری    

برونشیت عفونی در گونههای مختل دودح ناگدنرپ ف    

 31درصد گزارش کرد کههه از ش وی ععع ب یالا ی وخرب  ر راد   

است (.)11

لویز (  ) 2006میزان شیوع ویروس برونشیت عفونی را

س برونش ینوفع تی       
 RT-PCRدر شناس و ییا یرو سسسسسس س

در فارمهای تحت بررس شور زا ی

تشخیص ویروس برونش رد تی مزرعه بس رت عیرس رای    

مسائل مدیریتی را در این مورد بسیار قابل توجه دانستتت

ای علاطم ن هه ههه از ده گل مردنس هب ءالتبم ه     

مطالعه ای که توسط شوش اکمه و یرت ران    () 008 2

حساس تالاب تیر یارب و دراد ازیالا شور هب تبسن ی    

      

عمل می کند (.)9
طبق نت جیا

تنفس هلگ هس دادعت ی   

      در آزم یا شش ش  RT-PCRاز نظر   

آلودگی به ویروس برونش  دندوب یفنم ینوفع تی (((( ((((( 30

ش RT-PCR
آزم یا ش ش

 05درصد گزارش کرد و نقش استرس ه  یطیحم یا وو ووو

( .) 8

س برونش تی
برای تعیین میزان شیوع و نوع س وریو هیو سس سس

عفونی انج ما شددد نش اد نا ددد که  72درص نومن د هه هههها ای

درصد) و این سه گله در آزمایش االیزا دارای تیترآنتییی

تحت مطالعه از نظر وضح  ر ینوفع تیشنورب سوریو       

بوده است .لذا تلف ناشن هارمه هب الاب تا ههههه ههههههها ای تنفسی

سر پیتو     793 /Bو  16درصد    ب هه ه س سام هیو ا سوچ تتتت تت

بادی پایین تری بودند که احتماال مربوط به تیتر یردام    
احتماال مربوط به سایر بیماری های تنفسی مانند بیم یرا
نیوکاسل و یا مایکوپالسماها بوده است.

همچن زا نی    01گل حت ه ت ب  ر یسر         7گل  ه (( (  )% 70در

آزمایش  RT-PCRاز نظر آلودگی به ویروس برونشیت

مثبت بودند که از این مق راد  52 /7درص نومن د هه هههها ا به

مربوط بودند ( .) 13

غالمي و همكاران (  ) 008 2با بررسي گلههاي مب الت

به سندرم تنفسي و با تلفات باال در استان اصفهان حضور

سویه  4/ 91ویر  ناتسا نیارد ینوفع تیشنورب سو را   

عف .دندوب تبثم ینو        ب کنیا هب هجوت ا ه لگ مامت هههههههههههه هه اا ا

اثبات کردند (.)6

عفونی را نداشته اند ،بنابراین حضور ویر تیشنورب سو   

مشكوك به بیماری برونشيت عف نو ييي پ جارختسا زا س

هیچگونه سابقه واکسینه شدن با واکسنننها ای برونش تی

  

طی بررسی که رحيميان (  ) 2009از  18گل يتشوگ ه   

عفونی نشاندهنده وجود آلودگی در گله است .از طرفی

س انج اد ما ددد،
 RNAويروس از نمونهها ا و تکثیر وریو  سس سس

دیگری بر وج ب هلگ یگدولآ دو ه ب سوریو رو تیشن       

( )% 61 /11آلوده به ويروس برونشيت عفوني بودند و در

یتوان لیلد د   
تیتر آنتی بادی باالی االیزا در این گلهها م 
عفونی باشد.
برومن و د

 ناراکمه (((( ( )2102نش اد نا دند رد هک        

مطالعات تجربی جداسازی ویروس برونشیت عف زا ینو

بافت های مث و یان ل

ات رثکادح هیر

     41روز پ ا س ززز

نشان داد کههه از  18گل یرامیب هب کوکشم ه       11گله

گلههاي آلوده ب ينوفع تيشنورب سوریو ه       % 54 /5با

س سوچاسام هیو تتتتتت ت % 27 /3 ،با     س یو ههه ه  4/ 91و % 18 /2
آل مأوت يگدو   

ب یوس ا هههه ه  4/ 91و ماساچوس تت ت را نش نا   

دادند .به نظر مي رسد س یو ههه  4/ 91برونش ناونع هب تي    
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يك رد ليخد لماوع زا ي در يگ ر باسح هب يسفنت ي

آي د( . ) 0 1

گلههای گوشتی این منطقه باشد .لذا شناس یا ی پیتورس    

وصفی و همکاران (  ) 2001نشان دادند که از مجموع

 546نمونه بافتی از ریه ،نای و کلیه گلهههها ای گوش  ،یت

و ژنوتیپ ویروس های برونش رد عیاش ینوفع تی

یباشد و ارائ انرب کی ه مم م ممممه واکسیناس نوی
منطقه الزامی م 

که بتواند در کنترل و پیشگیری از این بیم  دشاب یرا در   

تخمگذار و مادر که از سراسر هدش یروآ عمج ناریا      

درجه الویت قرار دارد.

جدا گردید که کلیه ویروس های جداشده سبب مرگ
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Abstract: Avian infectious bronchitis (IB) is caused by corona viruses. Infectious bronchitis
virus (IBV) is a major cause of economic losses in poultry and can be involved in respiratory
disease, nephritis, and both poor egg production and quality by reproductive tract infection.
IBV has many serotypes that do not confer cross protection against each other. The study in
2012 was conducted to detect IBV in broilers chicken farms suspected of respiratory
syndrome with a high mortality and no history of vaccination against of the IBV in
Charmahal va Bakhtiyari province. In this study, one hundred serum samples and one
hundred tracheal and lung tissue samples were collected from 10 broiler chicken farms with
respiratory signs. To achieve this goal, two tests have been used throughout the studies of
protocol Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) and Reverse Transcription
Polymerase Chain Reaction (RT-PCR). The presence of IBV antibodies was detected by
using ELISA kit. The results indicated that 7 flocks (70%) were positive and 3 flocks (30%)
were negative tested with RT- PCR method. The evaluation of serum antibody titers of flocks
showed that antibodies against infectious bronchitis virus in RT-PCR positive flocks were
higher than RT-PCR negative flocks. The results also evinced that the prevalence of infection
bronchitis in broiler flocks was high in broilers farms of Chaharmahal va bakhtiyari province
and concurrent Infection of IBV and other respiratory pathogen played a role in high
mortality rate of respiratory disease complexes.
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