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ژنوتایپینگ ویروس برونشیت عفونی پرندگان در گلههای گوشتی
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 -2دانشیار ،گروه میکروبیولوژی و ایمونولوژي ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
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چکیده

ویروس برونشیت عفونی ( )IBVعامل بیماری ویروسی حاد تنفسی در طیور همراه با رالهای تنفسی و سرفه و عطسه میباشد .کرونا ويروسها
کها ،جوندگان ،گاو ،پرندگان
گها ،خو 
تهاي مختلف در گربهها ،س 
يهاي تنفسي ،رودهاي ،کبدي ،عصبي با حد 
طيف گستردهاي از بيمار 
و انسان ايجاد ميکنند .ويروس برونشيت عفوني عامل بسيار واگيردار بيماري برونشيت عفوني در طيور ميباشد .کرونا ويروسها توانا يي

نوترکيبي و جهش زيادي دارند .توالييابي ژن  S1براي مطالعات اپيدميولوژي مولکولي و مشخصات ژنوتيپي ويروس برونشيت عفوني کاربرد
دارد .به منظور فراهم شدن درک بهتری از اپیدمیولوژی مولکولی ویروس برونشیت عفونی در ایران جدایههای ژن  S1ویروس برونشیت

عفونی طیور که در مزارع گوشتی در استان اردبیل جمعآوری شده بود ،در این مطالعه توالی یابی شد .در سال  95 31در محدوده استان اردبيل
 30عدد سواب ناي از گلههاي گوشتي به صورت تصادفي برای رديابي و تع يي ن ژنوتيپ ويروس جمعآوري گرديد .سپس  RNAآنها با

استفاده از کيت تخليص  RNAاستخراج گردید .ساخت  cDNAبا روش  RT-PCRصورت گرفت و محصول  RT-PCRبا روش
 Nested- PCRبا پرايمرهاي کد کننده ،5'UTRتکثير شد .این کار جهت شناسایی ویروس برونشیت عفونی صورت گرفت.برای تعیین

ژنوتیپ نمونههای مثبت (توالي يابي ژن گليکوپروتئين  )Sبا ارسال به شرکت کرهاي انجام شد 70 .درصد نمونههای نایی مثبت بودند که در

ادامه شناسایی سروتيپها بر اساس پروتکلهای موجود انجام شد .در اين مطالعه مراحل استخراج و  RT-PCRبر روي نمونههاي مشکوک
يتوان نتيجه گرفت که کرونا ويروس در بين گلههاي گوشتي کشور در حال چرخش است .در طول مراحل
مثبت چندين بار تکرار شد .م 
آزمايش از دو کنترل منفي شامل کنترل منفي استخراج و کنترل منفي واکنش  RT-PCRاستفاده گرديد .آناليز ژنتيکي بر اساس توالي

نوکلئوتيدي بخش بسيار تغ يي ر پذير ژن  S1نشان داد که ميزان کلي عفونت  % 70 - 65بود و این ژنوتیپها با این درصد مشخص شد( :واریانت2

) % 4.7 QX ،% 9.5 , MASS % 33.5 793/B ،% 52.3 (IS/1494),

کلمات کلیدی :ويروس برونشیت عفوني ،گله گوشتي ،اردبيل ،تع يي ن ژنوتيپ ،روش RT-PCR
*نویسنده مسئول  :آرش قلیانچی لنگرودی

آدرس :گروه میکروبیولوژی و ایمونولوژي ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران .تلفن54 1711161 02 :

پست الکترونیکghalyana@ut.ac.ir :
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مقدمه

ویروس برونشیت عفونی پرندگان ( ،)IBVعامل بیماری

برونشیت عفونی ( ،)IBدر خانواده کرونا ویریده در
جنس گاما کرونا ویروس قرار دارد .ويروس برونشيت
عفوني برای اولين بار در دههي  0391از پرندگان جدا

ایران در هفت گروه شجره شناسی ( ،Massشبه  ،Bشبه
 ،IS/1494شبه  ،IS/720شبه  IR-1 ،QXو IR-2براساس
بررسی نواحی  HVRاز ژن گلیکوپروتئین  Sطبقه بندی
شده است(  .) 23هدف از این مطالعه ،بررسی میزان
شیوع  IBVدر کمپلکسهای تنفسی استان اردبیل و

شد( .)9کرونا ویروسها  RNAدار تک رشته ای و

ژنوتایپینگ نمونههای مثبت بود.

سنس مثبت بوده و طول ژنوم آن بین  27تا kb 30

یباشد و دارای  50توالی  Capو  30دم  Poly Aاست.
م 

مواد و روش کار

در این مطالعه ،نمونههای بافت نای از  30مرغداری

 IBVبه  ۶گروه زیر ژنومی مولکلول  mRNAبا 30

جمعآوری شد .انتخاب مرغداریها ،براساس موارد

 Co-terminalدسته بندی میشود .چهار پروتئین

مشکوک به بیماری برونشیت عفونی بوده و نمونهها از

ساختاری ویروس شامل :اسپایک ( ،)Sپوششی (،)E

طیور دارای عالئم مشکوک تنفسی انتخاب شدند.

غشایی ( )Mو نوکلئوکپسید ( ،)Nهمراه با RNA
یدهند( Belouzard, Millet et al.
ویروین را تشکیل م 

) IBV .2012در پرندگان تحت جهش و نوترکیبی قرار
گرفته و در نتیجه به دلیل عدم وجود مکانيسم تصحيح
کنندگي در  RNAپليمراز ،در طول تکثير مکررا
يتواند به درج نوکلئوتيد ،حذف يا جهش نقطهاي و
م 
ايجاد جهش به خصوص در بخش  S1ژن  Spikeمنجر
ميشود ،که باعث ایجاد سروتیپها و ژنوتیپهای
یشود .سویههای
جدیددر جمعیتهای این ویروس م 
جهش یافته جدید ممکن است در مقایسه با سویههای
واکسن ،به اندازه  ٪ 55در توالی آمینواسید  ،S1متفاوت

باشند ( .)2ظهور مداوم سویههای جهش یافته از IBV

گزارش شده و حداقل  30سروتیپ در سراسر جهان
شناسایی شده است(  .) 12در ایران چندین سروتیپ و
ژنوتیپ متفاوت از مناطق مختلف گزارش شده است.
اولین جداسازی  IBVاز مرغداریهای ایران در سال
 1994گزارش شده است( .)1پس از آن ،چندین محقق
ایرانی سروتیپ  793/Bرا شناسایی کردند ،که تبدیل به
یکی از شایع ترین انواع  IBVدر حال گردش در کشور
شده است( .)3ژنوتایپینگ سویههای  IBVجدا شده از

استخراج RNA

با استفاده از کیت سیناپیور (سیناکلون) و طبق

دستورالعمل سازنده کیت استخراج  RNAانجام گرفت.
میزان خلوص  RNAاستخراج شده با استفاده از خوانش
در طول موجهای  260و  nm 280مشخص شد و تا
زمان ساخت  cDNAدر  - 70ذخیره گردید .
ساخت cDNA

برای ساخت  1 IL (0.2 Ig) ،cDNAاز پرایمر رندم
هگزامر (سیناکلون ،ایران) ،به  5 ILاز  RNAاستخراج
شده اضافه شد و مخلوط به مدت  ۵دقیقه در دمای ̊ 65
درجه سانتی گراد حرارت دید 14 IL .از مخلوط
 cDNAالگو شامل  7.25 ILاز آب DEPC-treated

(سیناکلون ،ایران) 2 IL ،مخلوط ( dNTPسیناکلون،
ایران) 0.25 IL ،از  RiboLockبازدارنده ( RNaseترمو
فیشر ساینتیفیک ،آمریکا) 5 IL ،آنزیم

Reverse

( Transcriptaseترمو فیشر ساینتیفیک ،آمریکا) و 4

 ILبافر  5Xواکنش  RTبه هر لوله اضافه شد .حجم
نهایی  20 ILشد .سپس مخلوط به مدت  ۵دقیقه در
دمای  25درجه 60 ،دقیقه در  42درجه 5 ،دقیقه در 95
درجه و  1دقیقه در  4درجه سانتی گراد انکوبه گردید.
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 cDNAتا زمان استفاده در دمای  - 20درجه سانتی گراد

واکنش به وسیله الکتروفورز در  1/5درصد ژل آگارز

نگه داری شد.

در بافر تریس ،بورات )TBE( EDTA ،رنگ شده با

 Real-time PCRبرای تشخیص IBV

در این مطالعه ،از  Real-time PCRبراساس 5'UTR

برای تشخیص  IBVاستفاده شد .تکثیر با استفاده از
کیت تکثیر انجام شد (بایونیر کره جنوبی) ،با توالی
پرایمر فوروارد

5′GCTTTTGAGCCTAGCGTT3′

و

پرایمر ریورس  5′GCCATGTTGTCACTGTCTATTG3′و
دو پروب نشان دار  Taqmanبا توالی probe FAM-

.CACCACCAGAACCTGTCACCTC-BHQ1

 Nested-PCRو تعیین توالی برای تشخیص
ژنوتیپ

آزمایش  Nested-PCRبرای ژنوتایپینگ استفاده شده
است PCR .اولیه در حجم  20میکرولیتر در یک
مخلوط حاوی  ۲میکرولیتر آب مقطر ۲ ،میکرولیتر از
پرایمر
و

)SX1 (5′-CACCTAGAGGTTTGYTWGCATG-3′

)(5′-TCCACCTCTATAAACACCYTTAC-3′

۳ ،SX2

میکرولیتر  cDNAو  ۱۳میکرولیتر از کیت مستر میکس
 PCRسیناکلون انجام شد (سیناکلون ،ایران) .واکنش
تکثیر در دستگاه ترموسایکلر اپندورف انجام شد
(اپندورف ،هامبورگ ،آلمان) .برای اولین دوره تکثیر،

رنگ ( Gel Redبیوتیوم ،آمریکا) مورد بررسی قرار
گرفت و تحت اشعه  UVمشاهده شد .کیت خالص
سازی ( AccuPrep ،PCRشرکت بایونیر کره) برای
خالص سازی محصوالت  PCRاستفاده شد .تعیین
توالی با پرایمرها (درهر دو جهت) در  PCRانجام
شد(شرکت بایونیر کره) .برای تشخیص ژنوتیپهای
 Blast ،IBVنوکلئوتید ( )NCBIنتایج توالیهای به
دست آمده انجام گرفت .برای خالص سازی
محصوالت  PCRاز کیت خالص سازی Accu Perp

(بایونیر ،کره) استفاده شد .توالی یابی با استفاده از
پرایمرهایی که در مرحله دوم  nested PCRاستفاده
شده بودند ،در هر دو جهت انجام گرفت (بایونیر،
کره) .کروماتوگرامها ،به وسیله

( )CromasPro Version 1.5مورد بررسی قرار
گرفتند .درخت فیلوژنتیک توسط روش

درخت با تکرار بوت استرپ  000 1تولید شد .توالی
نوکلئوتیدی بخشی از ژن  S1با توالیهای  S1متعددی
از بانک ژنی شامل:

یگراد برای
دناتوراسیون اولیه در دمای  94درجه سانت 
مدت  ۲دقیقه ،و  35چرخه برای دناتوراسیون در 94

)(AY561713

 30ثانیه .افزایش طول نهایی در دمای  72درجه به مدت
 01دقیقه انجام شد .برای واکنش 1 Nested-PCR
میکرولیتر از نمونهها با رقت  00 1:1از محصول PCR

برای دومین دوره تکثیر مورد استفاده قرار گرفت ،و از
پرایمرهای

SX3 (5′-TAATACTGGYAATTTTTCAGATGG-

) 3′و )SX4 (5′-(AATACAGATTGCTTACAACCACC-3′

و

روش چرخههای مشابه استفاده شد .محصوالت این

Neighbor-

 joiningبا استفاده از نرم افزار  Mega 5.1رسم شد و هر

)،(JN600610

درجه برای  15ثانیه ،و پلیمریزاسیون در  72درجه برای

CromasPro

)(KU143902
)(KU143898

)،4/91Vaccine(KF377577

)،MA5(AY561713

،(Iraq/793/B/SGK-1
،MA5

)M41(KF188436) ،(AY561713

)،M41(KF188436

)،(Iran/IS-1494/ZG1/2017

)،Hl20(JN600610

،Iraq/QX/SGK21

H120

)،M41(KF188436

)،H120(JN600610

MA5

مقایسه شد .توالی ژن S1

سهای برونشیت عفونی به پایگاه داده بانک ژنی
وی ر و 
 ،NCBIارسال شد .با توجه به نتایج به دست آمده ،و
با مقایسه نتایج با سایر اطالعات در دسترس از توالی
پهای
سروتیپهای موجود در ایران و همچنین سروتی 
واکسن ،درخت فیلوژنتیک ترسیم شد(شکل .)1
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نتایج

از  30نمونه تهيه شده از طيور گوشتي واکسينه استان
اردبيل که عالئم تنفسي داشتند ،با روش 21 ،RT-PCR
نمونه مثبت از نظر  IBVوجود داشت ،بعبارتی دیگر با

توجه به نتايج به دست آمده % 70 ،نمونهها از نظر IBV

مثبت بودند .هر  21نمونه مثبت توالي يابي شدند .آناليز
ژنتيکي بر اساس توالي نوکلئوتيدي بخش بسيار تغ يي ر

پذير ژن  S1نشان داد که ميزان کلي عفونت  % 70بود و
وجود این ژنوتيپها را در اين منطقه مشخص کرد:
درصد واریانت  Mass ، 793 /B ،) IS/1494( 2و
QXبه ترتیب ( ) % 4.7 ،% 9.5 ،% 33.5 ،%5 2.3بود.
سروتیپ واریانت  2و  793 /Bژنوتیپهای غالب در
این منطقه بود (نمودار .)1

Iran/793-B/ZG18/2016
Iran/793-B/ZG19/2016
)Iran/793-B/UT-IVO108(KT583579
Iran/793-B/ZG17/2016
)4/91Vaccine(KF377577
Iran/793-B/ZG20/2017
Iran/793-B/ZG16/2016
Iran/793-B/ZG15/2016
Iran/793-B/ZG14/2016
Iran/793-B/ZG12/2017
Iran/IS-1494/ZG13/2017
)793/B(AF093794
)Iraq/793-B/SGK-1(KU143902
)Q1(AF286302
)j2(AF286303
)D3896(X52084
)IR-1 UTIVO-117(KT583581
)Variant2(AF093796
)IS/1494/06(HM131453
)Iran/IS-1494/UT-IVO93(KT583601
)Iraq/IS-1494/SGK-34(KU143883
Iran/IS-1494/ZG10/2017
Iran/IS-1494/ZG11/2016
Iran/IS-1494/ZG1/2017
Iran/IS-1494/ZG2/2017
Iran/IS-1494/ZG4/2016
Iran/IS-1494/ZG3/2016
Iran/IS-1494/ZG5/2016
Iran/IS-1494/ZG6/2016
Iran/IS-1494/ZG8/2017
Iran/IS-1494/ZG9/2016
)H120(JN600610
)M41(KF188436
)MA5(AY561713
Iran/Mass/ZG23/2017
Iran/Mass/ZG22/2016
)Beaudet(X02342
)Connecticut(IBAS1A
)GRAY(L14069
)Ark(AF169859
)Holte(IBAS1B
)LX4(HM194716
)QX(AF193423
)Iraq/QX/SGK21(KU143898
Iran/QX/PCRLab
)Iran/QX/UT-IVO105(KU143898
Iran/QX/ZG21/2016

شکل : 1درخت فیلوژنتیک ویروس برونشیت عفونی
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پهای برونشیت عفونی در استان اردبیل
نمودار :1توزیع ژنوتی 

بحث و نتیجه گیری

کروناويروسها بدلیل خاصیت موتاسیونی باال توانا يي
نوترکيبي و جهش زيادي دارند .توانا يي باالي آنها در
يدهد در ميزبانهاي
جهش و نوترکيبي اين امکان را م 
مختلف و شرايط اقليمي متفاوت فعال باشند .از طرفی
طيف ميزباني کروناويروسها بيش از چيزي است که
تصور ميشود .بيماريهاي برونشيت عفوني در
مرغداریهای ايران همواره خسارات قابل توجهي ايجاد
يکند و به همين جهت از اهميت اقتصادي بسيار
م 
زيادي برخوردار ميباشد .از طرفي با توجه به تنوع
سروتيپهاي ويروس برونشيت عفوني طيور و واکنش
ايمني بسيار اندک بين سويههاي مختلف اين ويروس
عم ًالًال واکسيناسيون با يک سويه خاص امکان پيشگيري
يسازد .لذا
از وقوع بيماري با سويههاي ديگر را ميسر نم 
شناسائي دقيق سروتيپهاي ويروس در برنامهريزي
کنترل و پيشگيري از بيماري از اهميت ويژهاي
برخوردار ميباشد (  .) 12تنوع مشاهده شده در توالي ژن
سها نشان ميدهد که اين ويروس به
تکثير کروناويرو 
طور فعال در جمعيت پرندگان در گردش است.
تحقيقات نشان داد پرندگان جوان و مسن به يک نسبت
يشوند و مثبت بودن ويروس تاثير قابل توجهي
آلوده م 

در وزن بدن دارد و اين مطلب بيانگر اين است که
عفونت داراي اهميت باليني در پرندگان است(  .) 12بايد
مشخص شود که کروناويروس عفوني در پرندگان
رودهاي ،کليوي ،تنفسي يا سيستميک است (.) 5
ویروس برونشیت عفونی توانا يي باال يي از لحاظ بيماري
زا يي و تنوع ژنتيکي دارد و بيش از  50سروتيپ مختلف
آن شناسا يي

شده و واريانتهاي جديد هم به طور

يکنند( .)4عالئم تنفسي شامل رالهاي
مکرر ظهور م 
ناي ،عطسه و سرفه از عالئم اين بيماري در ماکيان
است .در گلههاي تخمگذار ممکن است کاهش کمي
و کيفي تخم مشاهده گردد .اين بيماري از بعد اقتصادي
در جوجههاي گوشتي باعث کاهش اضافه وزن ،کاهش
راندمان غذا يي

و افزايش ضبط الشه در کشتارگاه

يشود.در تحقيقات انجام شده توسط مميز و همکاران
م 
نشان داده شد که برخي از سويههاي ويروس برونشيت
موجود در ايران با آنتي سرم اختصاصي ويروس
سروتيپ ماساچوست خنثي نميشود که اين امر
يتواند نشانگر وجود سروتيپهاي ديگر باشد( .) 21
م 
برای تشخیص بیماری تنها جراحات بافت شناسی و
چهره بالینی بیماری کافی نیست ممکن است شکل
تنفسي بيماري با ساير عوامل بيماريزا که منجر به
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عفونت منفرد يا چند گانه تنفسي ميشوند ،اشتباه

ويروس برونشيت عفوني يا اندکي تغ يي رات با موتاسيون

شود( .)6همچنین رکود در توليد و کيفيت تخممرغ

در توالي اسيد آمينه  Sرخ ميدهد در حالي که قسمت

ممکن است بدليل چند عامل ،از حاالت عفوني تا

عمده ويروس بدون تغ يي ر باقي ميماند( .)7عالوه بر اين،

مشکالت غير عفوني مانند مديريت ضعيف یا سوﺀ

ويروس برونشيت عفوني ممکن است در عفونتهاي

مدیریت رخ دهد .بعالوه ممکن است علل ديگري براي

مخلوط دچار نوترکيبي شود .بنابراين سويههاي ويروس

مبر و بيماريهاي
ايجاد ناهنجاريهاي مجراي تخ 

برونشيت عفوني ممکن است تحت واکنشهاي متقاطع

کليوي مانند کمبودهاي غذا يي و علل ناشناخته ديگر

مبندي شفاف وجود
قرار بگيرند و هميشه يک تقسي 

وجود داشته باشد(  .) 14تع يي ن سروتيپ و ژنوتيپ

ندارد .بر عکس ،يک جدايه که واکنش متقاطع

ويروس به دليل وجود تنوع آنتي ژن در بين سويههاي

يدهد ممکن است نوترکيبي از چند
جداگانه نشان م 

مختلف برونشيت الزم است تا بر اساس آن عليه

سويه ويروس باشد ( .)6استفاده از  RT-PCRبه همراه

سروتيپ خاص موجود ،برنامه واکسيناسيون طراحي

 Nested PCRيک ابزار تشخيصي براي ويروس

شود .يکي از مشکالت بزرگ در مورد  ،IBVظهور

برونشيت عفوني است که ويروس را سريع شناسا يي

مداوم سويههاي جديد ميباشد ،شناسا يي و تشخيص

کرده و سروتيپهاي ويروس با روش Nested PCR

سويههاي جديد براي کنترل  IBVامري حياتي

يشوند .بنابراين حساسيت و ويژگي تکثير
تفريق داده م 

است(  .) 32اطالعات زيادي در مورد نحوه گسترش

شهاي
بطور قابل مالحظهاي افزايش مييابد(  .) 19از رو 

 ،IBVدر ميان کشورهاي خاورميانه در دسترس نيست.

ديگر تع يي ن ويروس ،روش تلفيقي RT-PCR/RFLP

با اين حال ،جابجا يي مرزي طيور و محصوالت مربوط

يباشد .در اين روش يک تغ يي ر جزئي ناشي از
م 

به آن ،به احتمال زياد از عوامل مهم ظهور سويههاي

موتاسيون در ناحيه تقسيم آنزيمي ميتواند از تقسيم

يباشد(  .) 18علل ظهور سروتيپهاي جديد
ج دي د م 

مولکول جلوگيري کند و با يک ناحيه تقسيم جديد به

ممکن است به علت تغ يي رات کمي باشد که در توالي

وجود آورد و الگوي قطعات پلي مورف را تغ يي ر دهد و

يدهد .اين تغ يي رات
آمينو اسيدي پروتئين  ،S1رخ م 

از طرفي ممکن است يک تغ يي ر نوکلئوتيدي که در

يتواند بعلت فشار ايمني ناشي از استفاده گسترده از
م 

عملکرد بيولوژيکي ويروس نقش مهمي دارد در الگوي

واکسنها ،نوترکيبي به عنوان نتيجه عفونت مخلوط يا

تقسيم تغ يي ري ايجاد نکند لذا اين روش مخصوصًاًا در

نتيجه

برونشيت عفوني که شديدًاًا مستعد تغ يي رات آنتي ژن و

واکسيناسيون ،که به سويههاي ديگر در فيلد اجازه

ژنتيکي است ،دقيق نيست و در موارد آلودگيهاي

مبندي سويهها
ظهور ميدهد ،باشد .سيستم تقسي 

مخلوط با چند سروتيپ ممکن است الگوهاي متعددي

مشخص ميکند يک سويه به چه تيپ ويروسي متعلق

ايجاد کند که تفسير آن مشکل ميشود(  .) 18گزارشاتي

است .به هر حال ،ژنوم ويروس برونشيت عفوني يک

سهاي
يکند برخي از ويرو 
وجود دارد که بيان م 

 RNAتک رشتهاي با احتمال موتاسيون باالست.

برونشيت تلفيقي  RT-PCR/RFLPقابل تع يي ن تيپ

مطالعات مولکولي روي ويروس برونشيت عفوني نشان

نباشند و براي تع يي ن تيپ نياز به تع يي ن توالي سويهها

داده است که سروتيپهاي جديد و ژنوتيپهاي جديد

يباشد( RT-PCR .)61در شناسا يي ويروس برونشيت
م 

کاهش

شيوع

سروتيپهاي غالب

در
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ستر از روش ايمنوفلورسنت است
عفوني بسيار حسا 

 4/ 91براي کنترل  IBدر گلههاي ايران استفاده شده

(تقريبًاًا دو برابر) و در موارد آلودگي با بيش از يک

است( .)01با اين حال ،گزارشهاي مکرر از وقوع IB

سويه حساسيت  RT-PCRبسيار بيشتر از ايمنوفلورسنت

در سراسر کشور به خاطر شکست ايمني وجود داشته

است(  Nested PCR .) 30نسبت به  RT- PCRمعمولي

است .علت اين شکست ايمني حفاظت متقاطع ضعيف

يتواند حساسيت بيشتري در تشخيص داشته باشد ،که
م 

بين ويروس فيلد و سويه واکسن و ظهور مداوم

يباشد .به علت تيتر
به علت وجود دومين مرحله تکثير م 

يباشد(  .) 25تع يي ن ژنوتيپ
سويههاي جديد ويروس م 

ويروسي پا يي ن در برخي نمونهها ،استفاده از RT-PCR

 IBVدر کشورها به منظور توسعه و آداپته کردن

ممکن است نتايج خوبي را نشان ندهد و Nested PCR

استراتژيهاي واکسيناسيون مناسب ،ضروري به نظر

يتواند به تشخيص بهتر  IBVکمک کند و به علت
م 

يرسد(  .) 24اکبري آزاد ،وصفي مرندي و کيواني
م 

يتواند به
حساسيت باالي آن ،روش  Nested PCRم 

سروتيپ  793/Bرا شناسا يي

کردند(  .) 29وصفي و

عنوان يک روش تشخيصي سريع و قابل اطمينان براي

همکاران تع يي ن سروتيپ روي تعدادي از جدايههاي

شناسا يي  IBVبه کار رود( .)22زير واحد  S1پروتئين S

 IBVايراني را بين سالهاي  997 1- 2000انجام دادند.

داراي اپي توپهاي اتصال ويروس به سلول ،خنثي

آنها سويهاي را يافتند که احتما ًالًال از نظر آنتي ژنتيکي با

يباشد لذا مسئول
سازي ويروس و اختصاصي سروتيپ م 

سويه ماساچوست ) (H120متفاوت بود و حضور

القاي آنتي باديهاي ممانعت کننده از هماگلوتيناسيون

شبيني کردند(  .) 28وصفي و
ژنوتيپ جديد را پي 

يباشد و از
و آنتي باديهاي خنثي کننده ويروس م 

همکاران تجزيه و تحليل مولکولي سه جدايه ايراني که

آنجا يي که اين زير واحد شديدًاًا مستعد تغ يي رات آنتي

به سروتي 
پ  793/Bويروس برونشيت عفوني تعلق

ژني و ژنتيکي است بنابراين يک تغ يي ر جزئي در رديف

داشت ،را انجام دادند .سه سويه ايراني با دارا بودن

نوکلئوتيدي اين زير واحد ممکن است منجر به ايجاد

 %6/ 07 -5/ 64تفاوت نوکلئوتيدي با  UK/793/Bبعنوان

يک سروتيپ جديد گردد و باعث شکلگيري عدم

يک پروتوتيپ  793/Bو  26 %0/ 26 - 61/ 02با H120

حفاظت متقاطع و يا حفاظت متقاطع ضعيف در بين

بعنوان يک سويه واکسينال ،به ژنوتيپ  793/Bتعلق

سروتيپهاي مختلف گردد(  .) 15لذا در اين بررسي

داشتند(  .) 29شوشتري و همکاران با مطالعه فيلوژني بر

مبناي شناسا يي ويروس در روش  RT- PCRو Nested

اساس ژن  ،S1حضور سويههاي  793/Bو  Massرا در

 ،PCRتکثير ژن  S1ويروس برونشيت عفوني در نظر

ايران نشان دادند و بيان نمودند که آلودگي همزمان اين

گرفته شد .شيوع  IBVاز هر منطقه به منطقه ديگر به

يدهد که احتما ًالًال اين سروتيپ
دو سروتيپ نشان م 

حمل و نقل طيور و ميزان استفاده از واکسن و کارآ يي

محافظتي عليه يکديگر ايجاد نميکنند(  .) 26در

آن بستگي دارد( .)71وقوع این بیماری در سالهاي

گزارشي مشخص شد که سويههاي  4/ 91جدا شده در

اخير به صورت مکرر در ايران اتفاق افتاده استIBV .

ايران (به جز  ،)IR/491/08بيشترين شباهت نوکلئوتيدي

از پاتوژنهاي مهم صنعت طيور و همراه با ضررهاي

را به سويه فرانسوي  ،FR-49047-94دارند که ميتواند

اقتصادي فراوان در اين صنعت ميباشد. ) 20 (.

اين احتمال را ايجاد کند که سويههاي  4/ 91ايران از

واکسيناسيون بر پايه  H120-Ma5و سويه تضعيف شده

فرانسه منشا گرفتهاند و سويه  IR/491/08نيز ،شباهت
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زيادي به سويه واکسينال  4/ 91داشت(  .) 15همچنين

درصد شيوع  IBVدر استان اردبيل  70درصد بود که

شباهت ژنتيکي باالي سويههاي ماساچوست جدا شده،

اين نتيجه قابل مقايسه با مطالعهاي است که در عربستان

به سويه واکسينال  ،Massاحتمال شناسا يي و جداسازي

سعودي انجام شده که در آن  35 / 36درصد گلههاي

سويههاي واکسينال را نشان داد( .)9در مطالعه حاضر،

گوشتي از نظر  IBVمثبت بودند( .)11بررسي

ميزان شيوع  IBVدر استان اردبیل % 70 ،بود و

فيلوژنتيک نشان داد جدايههاي استان اردبيل به  4دسته

ويروسهاي برونشيت عفوني  IS/1494ژنوتيپ غالب

تقسيم ميشوند IS/1494 .و  793/Bو  Massو  QXکه

در اين منطقه محسوب شد .در سپتامبر  997 1يک شيوع

 21نمونه از  30نمونه مثبت گزارش شد و سویه قالب

از بيماري که با ورم معده ،اسهال و از دست دادن وزن

 IS/1494بود .همچنين مطالعات مشابهي در لبنان ،اردن،

در جوجههاي  25تا  75روزه مشخص شد ،در شهر

کويت و ترکيه هم انجام شد که سويه رايج  IS/1494را

کينگدا در چين رخ داد .با اين حال اين ،به عنوان يک

نشان داد( .)8مطالعه حاضر وجود  52 /3درصد از

نوع جديد از  IBVدر آن زمان به رسميت شناخته نشد.

سروتيپ  IS/1494و  33/5درصداز سروتیپ  793/Bرا

از سال  1999تا  ، 2004پنج گله مرغ در  4استان در چين

در گلههاي گوشتي استان اردبيل نشان داد .سويه

را مورد بررسي قرار گرفتند و نتيجه به دست آمده نشان

 793/Bاولين بار در سال  1985در فرانسه و سپس در

داد که واريانتهاي شبه  QXيک سويه جديد

سال  1 99 1در بريتانيا شناسا يي شده و سپس به ساير

نفروپاتوژنيک ميباشد .يک تجزيه و تحليل گذشته نگر

کشورهاي در اروپا ،آسيا (مخصوصا ايران و ترکيه) و

از سويه  IBVجدا شده در روسيه در سال  ، 2001نشان

آمريکاي شمالي منتقل شده است( .)5به منظور شناسا يي

داد که بعضي از سويهها از نظر ژنتيکي به سويه QX

 IBVبا استفاده از روش  RT-PCRو طراحي

مربوط بودند(  .) 27در اروپا . ،ورتينگتون و همکاران

پرايمرهاي مناسب براي تکثير ژن  S1و بکار بردن آنها

سهاي شبه  QXژنوتيپ غالب
اظهار داشتند که ويرو 

در  ،Nested PCRگردش ژنوتیپ  793 /Bمورد مطالعه

يشوند( .) 31
 IBVدر آلمان ،هلند و بلژيک محسوب م 

قرار گرفت و جدایه  4/ 91بیشترین سهم را داشت( .) 15

سويه  QXدر سال  11 20در بخش جنوبي قاره آفريقا
کشف شد .اين سروتيپ ،سويه فيلدي غالب در اکثر
کشورهاي دنيا شده است ،و با عالئم نفريت و سندرم
تخمگذار کاذب ،در ارتباط است( .)7جهان تيغ و
همکاران تصميم به شناسا يي

 ،IBVبا پرايمرهاي

اختصاصي گروه در زابل در جنوب شرقي ايران
گرفتند .نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد که
 ،% 36 / 36از گلههاي نمونهگيري شده از لحاظ  IBVبه
روش  RT-PCRمثبت بودند .عالوه بر اين ماساچوست،
سروتيپ شناخته شده از  IBVبود که اين کار ،اولين
مطالعه در اين منطقه از ايران است(  .) 13در اين مطالعه
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Abstract
Infectious bronchitis virus (IBV) is the cause of acute respiratory viral disease in poultry with
respiratory rats and coughing and sneezing. Corona viruses are created a wide range of
respiratory, intestinal, liver and nervous disease with different virulence in cats, dogs, pigs,
rodents, cows, birds and human. Corona viruses are able lots of recombination's and
mutations. This ability gives them the opportunity to be active in different hosts and different
climatic conditions, such as avian infectious bronchitis disease in poultry that can cause
losses in broilers. S1 gene sequencing is used for molecular epidemiology and genotype
characteristics of infectious bronchitis virus. For better understand the molecular
epidemiology of infectious bronchitis virus in Iran, the IBVs gene isolates of broiler poultries
from Ardebil province were sequenced in this study. A total of 30 tracheal swabs were
collected from broilers in random in Ardebil province in 2016. For detection and genotyping
of virus, RNA extraction was performed using RNA extraction kit. RT-PCR was used in one
process for the production of cDNA, and then, RT-PCR product were amplified to identify
infectious bronchitis virus using Nested-PCR with primers encoding 5’UTR, then, for
genotyping of positive samples, gene sequencing of spike glycoprotein was performed 70% of
tracheal swabs were positive and strain identification was done according to existing
protocols. It can be concluded that the corona virus is spinning among broiler flocks in Iran.
In this study, extraction and RT-PCR on suspected positive samples was repeated several
times. During the test two negative controls was used including extraction negative control
and RT-PCR negative control. Genetic analysis based on the highly variable nucleotide
sequence of S1 gene showed that, the overall rate of infection was 70% and detected three
genotypes in this area: Variant 2 (IS/1494), 793/B and MASS and QX overall percentages in
respectively 52/3%, 33/5%, 9/5% and 4/7%.
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