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مقاله پژوهشی

نقش ویروس برونشیت عفونی در کمپلکسهای تنفسی گلههای گوشتی
در دو استان آذربایجان شرقی و گلستان
4

محسن قربیانی ، 1زهرا برومند* ،2منصور میاحی ،3مسعودرضا صیفی آباد شاپوری

-1دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت و بیماریهای طیور دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
 -2دانشیار بهداشت و بیماریهای طیور دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
 -3استاد بهداشت و بیماریهای طیور دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
 -4استاد ویروسشناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
تاریخ دریافت1318/20/22 :

تاریخ پذیرش1318/11/11 :

چکیده
برونشیت عفونی یك بیماری حاد و بسیار واگیردار است که با نشانههای تنفسی در جوجههای در حال رشد و کاهش تولید و کیفیت تخم در
مرغ تخمگذار همراه است .هدف مطالعه بررسی نقش ویروس برونشیت عفونی در کمپلکسهای تنفسی گلههای گوشتی استانهای آذربایجان
شرقی و گلستان میباشد .بدین منظور از  22گله گوشتی مشکوک به برونشیت عفونی در مناطق مختلف استانهای آذربایجان شرقی و گلستان
جمعآوری و از بافتهای نای ،ریه و لوزههای سکومی نمونهگیری انجام شد .نمونهها به تخممرغهای جنین دار  1تا  11روزه تلقیح شد پس از
جمعآوری مایع آالنتوئیك ،آزمون  RT-PCRجهت تشخیص برونشیت عفونی انجام گرفت .پس از  RT-PCRنمونههای  IBVمثبت بر
اساس بخشی از توالی ژن  S1بیشتر موردبررسی قرار گرفتند .نتایج  RT-PCRنشان داد به ترتیبات  32و  42درصد گلههای استان گلستان و
آذربایجان شرقی دارای کمپلکسهای تنفسی ویروس  IBVجدا گردید .نتایج مقایسه توالی نوکلوئیدی و اسیدآمینه ،سه جدایه بهدستآمده از
استان گلستان بیشترین شباهت توالی اسیدآمینه و نوکلئوتید را با ویروسهای شبه  QXعراق و ایران داشتند .از چهار جدایه استان آذربایجان
شرقی در جدایه بیشترین شباهت را به سویه پاکستانی B793/و یك جدایه  19تا  18درصد شباهت با جدایههای واریانت  ،2ایران داشت .سویه
های بدست آمده با توجه به توالیهای مختلف و مناطق جغرافیایی ،پیچیدگی و تنوع را در این دو استان نشان میدهد.
کلمات کلیدی :برونشیت عفونی ،گله گوشتی ،آذربایجان شرقی ،گلستان
* نویسنده مسئول :زهرا برومند
آدرس :اهواز دانشگاه شهید چمران ،دانشکده دامپزشکی ،گروه علوم درمانگاهی
پست الکترونیكz.boroomand@scu.ac.ir :
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مقدمه

 IR-1 ،QX ،720و  )IR-2طبقییهبنییدی شییدند ( .)29در

برونشیییت عفییونی یکییی از رایییجتییرین بیمییاریهییا در

حال حاضر ،استراتژیهیای واکسیناسییون بیر اسیاس بیر

پرندگان بیه شیمار مییرود .وییروس برونشییت عفیونی

اسیییاس سیییروتیپ ماساچوسیییت و  4/11بیییرای کنتیییرل

)(IBVویروسی از گروه سیوم متعلیق بیه جینس کرونیا

برونشیت عفونی در مزارع پرورش در ایران استفادهشده

ویییروس از نییانواده کروناویریییده میییباشیید .ویییروس

است ( .)10،21بااینوجود ،به دلییل ایمنیی متقیاطع کیم

برونشیت عفونی پرندگان با ژنوم سینس مثبیت و RNA

بییین ویییروس مزرعییه و سییویه واکسیین و ظهییور مسییتمر

تكرشتهای ( )20\9kbچهار پیروتئین سیانتاری را کید

واریانت هیای جدیید ،گیزارشهیای متیداولی از میوارد

دهی میی کنید :گلیکیوپروتین اسیپایك ،گلیکیوپروتیین

مشکوک به برونشیت عفونی در سراسر کشیور بیه دلییل

غشیییایی ،پیییروتئین پوششیییی و پیییروتئین نوکلوکپسیییید

ناکافی بودن حفاظت واکسیناسیون وجیود داشیته اسیت

فسفریلیزه می باشد .پروتئین اسپایك ) (Sسیانتار اصیلی

( .)1تعیین ژنوتیپ سویههای وییروس برونشییت عفیونی

پروتئینهای  IBVرا تشکیل میدهنید کیه مسیئول القیا

بیرای تعییین توزییع ژنوتیییپ هیای ویروسیی و توسییعه و

ننثیسازی و پادتنهای ناص سروتیپ هستند .تنوع در

تطبیییق اسییتراتژیهییای واکسیناسیییون مناسییب ضییروری

 S1احتمییاالن ناشییی از جهییش ،دربرگیییری هییا ،حییذف

است.تعیین نصوصیات آنتی ژنیی جداییههیای وییروس

شدنها ویا ترکیب دوباره  RNAاز ژنهای  S1میباشند

برونشیییت عفییونی بییرای انتخییاب واکسیینهییای مناسییب

( .)10،23میزبان اصلی این ویروس ماکییان مییباشیند و

وجدید برای نواحی جغرافیایی مرتبط مهم میباشد .ایین

با نشانههای کاهش مصرف آب ودان ،سیرفه ،عطسیه در

مطالعه بهمنظور تعیین مییزان حویور وییروس برونشییت

گله های جوان و در گله های مادر با نشانهی افیت تولیید

عفیییونی و انیییواع سیییویههیییا و جداییییههیییای آن در

تخم شنانته می شود .برنی سروتیپ هیای ایین بیمیاری

کمپلکس های تنفسی در مزارع پیرورش طییور گوشیتی

سبب ایجاد شکل کلیوی بیماری میگردند کیه در ابتیدا

در دو استان ایران انجام گرفت.

با نشانههای تنفسی آغاز می گیردد .در شیکل تولییدمثلی

مواد و روش کار

این بیماری کاهش کیفییت دانلیی و نیارجی ،افیزایش

نمونهگیری

لمبییه گییذاری و همچنییین افییت تولییید تخییممییرغ دیییده

از بییین گلییههییای تحییت نظییر و مشییکوک بییه بیمییاری

میشود .این بیماری غالبیان در گلیههیای واکسیینه و غییر

برونشیت عفونی در فاضله زمیانی  1310تیا  1318از هیر

واکسینه رخ میدهد و در سالهای انیر در ایران باعی

یك از استانهای آذربایجان شیرقی و گلسیتان  12گلیه

زیییانهییای شییدید اقتصییادی گردیییده اسییت .اولییین

انتخاب شد و پس از ثبت مشخصات در کاربرگ از هیر

جداسازی ویروس برونشیت عفونی در گلیههیای اییران

گله ،از  12قطعه ماکیان تلف شیده و ییا در حیال میرگ

در سال  1114گیزارششیده اسیت ( .)8بعیدها ،چنیدین

دارای عالئم تنفسی نمونه برداری به عمل آمد .نمونیههیا

محقق ایرانی ،ژنوتیپ  793/Bرا شناسایی کردنید (.)21

در مجییاورت یییخ نشییك بییه آزمایشییگاه دانشییکده

ژنوتیپهای سویه های  IBVجداشیده در اییران در طیی

دامپزشکی اهیواز منقیل شیدند و تیا هنگیام آزمیایش در

 2211-2214بیییییه  0گیییییروه فیلوژنتییییییك متمیییییایز

دمای  -02سانتیگراد نگهداری شدند.

()(Mass

IS- ،IS-1494 ،793/B ، Massachusetts

نقش ویروس برونشیت عفونی در کمپلکسهای تنفسی44 ...

جداسازی ویروس

)' AAA CAC CCT TAC A- 3اسییتفاده شیید (.)8

نمونییههییای بییافتی بییهصییورت جداگانییه نردشییده و در

نگهییداری  cDNAسییانتهشییده در دمییای  -22درجییه

محلییول بییافر فسییفاته ( )PBSحییاوی پنیسیییلین IU/ml

سیییانتیگیییراد و جهیییت آزمیییون  PCRدر آزمایشیییگاه

 ،12222استرپتومایسییییین  ،12222µg/mlجنتامایسییییین

دانشکده دامپزشکی بخش بیماریهای پرندگان دانشگاه

 ،1µg/mlآمفوتریس یین  1µg/ml Bبییهصییورت مخلییو

شهید چمران اهواز

همگیین  %12درآمییده و مخلییو هییای همگیین بییافتی در

واکنش PCR

 1222gبه مدت ده دقیقه سانترفیوژ شیده و میواد روییین

میییزان عوامییل شییرکتکننییده در واکیینش شییامل :مسییتر

بهعنوان میواد تلقیحیی مورداسیتفاده قیرار گرفیت (.)32

مییییکس ( 2Xبیییا غلظیییت  1/1میلییییمیییوالر )MgCl2

 2/2میلی لیتر از هر نمونیه بیه درون حفیره آالنتوئییك 1

(آمپلیکون ،کانادا) 12میکرولیتیر ،آغیازگر 12( XCE1

تخییممییرغ جنیییندار  1روزه ماکیییان تلقیییح گردییید.

پیکومو در میکرولیتر) ،آغازگر  12( XCE2پیکومیو در

تخممرغها برای  48سیاعت انکوبیه شیدند در  30درجیه

میکرولیتر) DNA ،الگو  3میکرولیتیر ،آب  9میکرولیتیر

سانتی گراد ،به منظور احتمال وجود آسیبهیای فیزیکیی

در حجییم نهییایی  22میکرولیتییر و بیا اسییتفاده از دسییتگاه

در زمان تلقیح ،تخممرغهیایی را کیه تیا  24سیاعت اول

ترموسایکلر و شرایط دمیایی  14درجیه سیانتی گیراد بیه

بعد از تلقیح جنینشان تلف شده بود حیذف شیدند .میایع

مییدت  1دقیقییه (واسرشییت اولیییه ) 31،سیییکل شییامل

آالنتوئیییك برداشییت شیید .پییس از آزمییون RT-PCR

واسرشت دردمیای  14درجیه سیانتیگیراد بیه میدت 32

موارد منفی بهصورت سریالی تا  3بار پاساژ داده شدند.

ثانیه ،اتصال پرایمیر دردمیای  11درجیه سیانتیگیراد بیه

استخراج RNA

مدت  32ثانیه و امتداد در دمیای  02درجیه سیانتیگیراد

جهت استخراج  RNAویروس 222 ،میکرولیتیر از میایع

به مدت  31ثانییه تکیرار شید و بیه دنبیال آن نییز امتیداد

آالنتوئیك بهصورت جداگانه برداشته شید و بیا اسیتفاده

نهایی در دمای  02درجه سانتیگیراد بیه میدت  4دقیقیه

از محلیول اسیتخراج ( RNX_ plus Solutionسیانت

انجام گردید .الزم به ذکر اسیت کیه در تمیامی مراحیل

شرکت سیناژن ،ایران) طبق دستورالعمل شرکت سازنده

واکیینش  PCRیییك نمونییه کنتییرل منفییی (آب DEPC

استخراج  RNAویروس انجیام گرفیت .بیر روی RNA

بییهجییای  )DNAو یییك نمونییه کنتییرل مثبییت (RNA

استخراجشده  12میکرولیتر آب  DEPCاضافه شید و تیا

استخراج شده از واکسنهای ماساچوستH120و( 11/4

زمان سانت  cDNAدر فریزر  -02نگهداری شد.

قرار داده شد.

ساخت cDNA

ارزیابی محصول PCR

برای سیانتن  cDNAاز  RNAاسیتخراجشیده از کییت

محصوالت  PCRدر ژل آگارز یك درصید ،بیه میدت

(cDNA Synthesis Kitسیانت شیرکت یکتیا تجهییز

 41دقیقه با ولتاژ  122ولیت الکتروفیورز شیده و پیس از

آزما ،کشور اییران) اسیتفاده گردیید .بیرای ایین کیار از

رنی ی

ایمییین در برابیییر نیییور UV

زوج آغازگرهای شناساگر انتصاصیی ژن  S1وییروس

تصویربرداری به عمل آمد .مارکر مورداسیتفاده ،DNA

برونشیت عفونی XCE1 (5' –CAC TGG TAA TTT

( 100سانت شرکت سیناژن ،ایران) بود (تصویر .)1

)TTC AGA TGG- 3و XCE2 (5' –CTC TAT

آمییییزی بیییا رنی ی
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تصویر  .1محصول  RT-PCRاندازه باند  464جفت باز؛ نشانگر  111جفت باز ،شماره 4کنترل منفی ،شماره  3کنترل مثبت (سویه واکسن )4/11
شمارههای  2و  1نمونههای مثبت

تعیین توالی محصول PCR

( )http://ncbi.nlm.nih.govبیا اسیتفاده از nBLAST

بییه میییزان  12میکرولیتییر از  DNAنمونییههییای مثبییت بییه

 )(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgiو

همراه  12میکرولیتر از هرکدام از پرایمرهیای  XCE1و

نرمافزار  ClustalW2مقایسه شد.

 XCE2به شرکت تکاپوزیسیت جهیت نیالصسیازی و

نتایج

ارسال به شرکت کرهای  BIONEERبرای تعیین تیوالی

در بررسی مولکولی نمونههای نای ،ریه و لوزه سکومی،

فرستاده شد .توالی نوکلئوتیدی بخشی از ژن  S1جدایه-

انذشده از بهار  1310تا بهار  1318در  2اسیتان کشیور،

های این مطالعه با یکدیگر و با ایزوله های قبلی از ایران،

ویروس برونشیت عفونی در  0گله با آزمیون RT-PCR

کشورهای همسیایه و سیویه هیای مرجیع  IBVدر مرکیز

مثبت شد (جدول  1و .)2

ملییییییی بیوتکنولییییییوژی اطالعییییییات پایگییییییاه داده

نقش ویروس برونشیت عفونی در کمپلکسهای تنفسی45 ...
جدول .1اطالعات و نتایج گلههای گوشتی تحت مطالعه استان گلستان
سویه جداسازی شده

شماره جدایه در genbank

کد نمونه +

سکال

ریه

نای

Vac 4/91

Vac Ma5

-

-

-

-

-

-

آشامیدنی

آشامیدنی 1روزگی

QX

MK850423

IBV-8

8/12

-

-

H120

سن گله

شماره گله

 1روزگی اسپری

1

1

 10روزگی
-

 4روزگی اسپری

-

2

12

+
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

آشامیدنی

 2روزگی اسپری

آشامیدنی  0روزگی

3

12

 18روزگی
31

4

آشامیدنی  10روزگی

آشامیدنی  8روزگی

اسپری  1روزگی

1
9

-

-

-

-

-

-

آشامیدنی  19روزگی

-

-

41

QX

MK850430

IBV-16

1/12

-

9/12

-

-

 3روزگی اسپری

21

0

QX

MK850424

IBV-17

1/12

-

-

-

 8روزگی

اسپری  3روزگی

20

+

+
-

-

-

-

-

-

-

 8روزگی

اسپری  2روزگی

24

8

-

-

-

-

-

-

-

-

 1روزگی اسپری

38

1

13

12

جدول  .2اطالعات گلههای گوشتی و نتایج تحت مطالعه استان آذربایجان شرقی
سویه جداسازی شده

شماره جدایه در

کد نمونه +

سکال

ریه

نای

Vac Ma5

Vac 4/91

H120

سن گله

شماره گله

genbank
-

-

-

-

-

-

-

 0 IB88روزه آشامیدنی

4/11+H120

42

1

4/11

MK850425

IBV-21

1/12

-

-

-

 8روزگی

 1روزگی اسپری

11

2

+
-

-

-

-

-

-

 19روزگی

آشامیدنی  0روزگی

اسپری  1روزگی

33

3

-

-

-

-

-

-

 18روزگی

 8 I88روزگی

اسپری  1روزگی

28

4

-

-

-

-

-

-

-

-

اسپری

12

1

-

-

IBV-32

1/12

-

-

-

 9روزگی آشامیدنی

 1روزگی اسپری

24

9

-

-

-

-

-

-

 18روزگی

 9روزگی

اسپری

30

0

V2

MK850426

IBV-34

8/12

-

9/12

-

-

-

8

8

4/11

MK850431

-

-

+

+
IBV-19

0/12

-

-

 18روزگی آشامیدنی

آشامیدنی

 1روزگی اسپری

22

1

+
-

-

-

-

-

 8روزگی

 1روزگی

31

12

نهایتان از  922نمونهای که به میایع آالنتوئییك تخیممیرغ

محصول  PCRنمونه های مثبت (از هر گلیه ییك نمونیه

جنیندار تزریق شیدند  93میورد مثبیت در آزمیون RT-

مثبت) جهت تعیین توالی به شرکت  BIONEERارسال

 PCRبه دست آمد و در هر استان به تفکیك ذیل است:

گردید و توالی به دست آمیده در برنامیهی  Blastسیایت

اسییتان گلسییتان  28مییورد مثبییت در  3گلییه و اسییتان

 NCBIقرار گرفت .همچنین توالیهای موردنظر با سایر

آذربایجان شرقی  31مورد مثبت در  4گله .یك نمونهی

سروتیپهای شناساییشده در ایران ،کشورهای همسیایه

مثبییت از هییر گلییه جهییت تعیییین تییوالی فرسییتاده شیید.
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و جهان مقایسه شدند و درصد شباهتهای نوکلئوتییدی

توالیهای بهدست آمده در بانك ژن ثبتشیده و شیماره

و آمینواسیدی به دست آمد.

دسترسی گرفتند (جدول .)3

جدول  – 3اطالعات مربوط به ویروس های مورد بررسی بهدست آمده در این مطالعه
سروتیپ

شماره دسترسی

نام جدایه

793/B

MK850425

IBV-29

793/B

MK850428

IBV-83

793/B

MK850431

IBV-56

QX

MK850424

IBV-17

QX

MK850430

IBV-16

QX

MK850423

IBV-8

variant 2

MK850426

IBV-34

نتیایج نشییان داد مقایسیه تییوالی نوکلوئییدی سییه جدایییه

بحث

بهدستآمده از استان گلسیتان )،MK850423 (IBV-8

امروزه متأسفانه به دلیل وجیود ضیعفهیای میدیریتی و

) MK850430 (IBV-16و )MK850424 (IBV-17

سانتاری بسیاری از مرغداریهای ایران و بیه دنبیال آن

در شانه ویروس های شبه  QXقرارگرفته  18تا بییش از

چییالش زودهنگییام بییا واریانییتهییای جدییید و نوظهییور

 11درصد به  QXهای عراق و ایران شیباهت داشیتند .از

ویروس برونشیت عفونی بیهنصیوص در سینین ابتیدایی

چهار جدایه به دست آمیده از اسیتان آذربایجیان شیرقی،

دوره پییرورش جوجییههییای گوشییتی واکسییینه شییده در

یك جدایه موفق به تعیین توالی نشده و سه جدایه دیگیر

کشییورهای مختلییف ناورمیانییه نظیییر ایییران و بییه دلیییل

)MK850425 (IBV-29و)) MK850431(IBV-56

مشکالت تنفسی ،ضایعات کلییوی ،کیاهش عملکیرد و

از  18/19تا  11/11به سویه ی پاکستانی شباهت داشیتند.

بازدهی گلیه و تلفیات بیاالیی کیه توسیط ایین سیویه از

یییییك جدایییییه ) MK850426 (IBV-34در شییییانه

ویروس برونشیت عفونی ایجاد مییشیود توانسیته اسیت

ویروسهای واریانیت  2قیرار مییگییرد بیا جداییه هیای

نسییارات اقتصییادی قابییلمالحظییه و گسییتردهای را بییه

واریانیت  2کییه قییبالن از ایییران جداشییده اسییت  11تییا 10

صنعت طیور تحمیل نماید .میزان تکثیر بیاالی وییروس،

درصد شباهت داشتند.

جهیشهییای ژنتیکییی کییه از طریییق فرآینییدهای حییذف،

در مقایسه توالی اسیدآمینه دو جدایه وابسته به سیروتیپ

اضافه شدن قطعات ژنی و پدیده نوترکیبی که بهصورت

 793/Bتحقییق بیشییترین شییباهت را بیه سییویه پاکسییتانی

مییداوم در حییال تغییییر و تحییول هسییتند منجییر بییه ایجییاد

داشتند .سه جدایه وابسته بیه وییروس شیبه  QXبیشیترین

نوترکیییب هییا ،واریانییت هییا و سییروتیپ هییای جدییید و

شباهت توالی اسییدآمینه را بیا وییروس هیای  QXعیراق

نوظهور سویههای وییروس برونشییت عفیونی مییشیوند

داشییتند .یییك جدایییه وابسییته بییه واریانییت  19 ،2تییا 18

( .)4در اییین مطالعییه از مجمییوع  22گلییه در دو اسییتان

درصد شباهت با جدایه های ایران داشتند.

کشییور در فاصییله زمییانی  2218تییا  ،2211هفییت گلییه
ویروس برونشیت جدا گردیید ( 31درصید) 9تیا از ایین

نقش ویروس برونشیت عفونی در کمپلکسهای تنفسی41 ...

جدایه ها ازنظر توالی بخشی از ژن  S1موردبررسی قیرار

در سالهای  1118تا  2228از نمونههای نای و ریه طیور

گرفتنیید و تیییپ  793 /Bسییروتیپ غالییب در اسییتان

گوشتی با نشانههای بالینی مشکوک به برونشیت عفیونی

آذربایجییان شییرقی و  QXسییروتیپ غالییب در اسییتان

جداشده بودند ،موردبررسی فیلوژنی قیرار دادنید .نتیایج

گلسییتان بییود .از سییال  1300سییروتیپ هییای  793 /Bو

آنهیییا نشیییان داد کیییه  3جداییییه متعلیییق بیییه سیییروتیپ

ماساچوسیییت شیییایعتیییرین وییییروسهیییای موجیییود در

ماساچوست و  0جداییه متعلیق بیه سیروتیپ  4/11بیوده

مرغداری های ایران بودنید .البتیه احتمیاالن واریانیتهیای

است ( .)14دو میورد از جداییههیای میورد شناسیایی در

دیگری وجود داشتند که ممکن است شناسایی نشدهاند.

این مطالعه در شانهی سروتیپ  793 /Bقرار مییگیرنید

( .)1مدیری و همکیاران ( )2210نییز در تعییین ژنوتییپ

و  18تا  11درصد شباهت نوکلئوتیدی با یکدیگر دارند

 IBVsگردشی در گلیه هیای ماکییان گوشیتی اییران در

و بیییش از  11درصیید مشییابه جدایییه پاکسییتانی بودنیید.

فاصله سالهای  2211تا  ،2210نشیان دادنید کیه 12/19

سییروتیپ  793 /Bبییرای اولییین بییار در سییال  1111در

درصد گلهها  IBVمثبت بودند .این محققین واریانیت 2

بریتانیا جداسازی شد ( )11و درنهایت این سیروتیپ در

(ویروسهای شبه  )IS-1494را نوع غالب و به دنبال آن

اکثر نقا اروپا ،آسیا و آمریکای شمالی پخیش شید تیا

نوع  ،793 /Bماساچوسیت و وییروسهیای شیبه  QXرا

اینکه به شایعتیرین سیروتیپ در کشیورهای ایین منیاطق

گیزارش نمودنید .آنهیا بییان کردنید کیه در مقایسیه بییا

تبدیل شد .همچنیین در اییران بیرای اولیین بیار در سیال

آنرین بررسی ها ( )2211-2214و دیگر گیزارشهیا از

 1301وصییفی مرنییدی و بزرگمهییری فییرد وجییود اییین

اییران ژنوتاییپ هیای  IS-720 ،IR1و  IR-2 IBناپدییید

ویییروس را گییزارش کردنیید ( .)0در گلییههییای گوشییتی

شییدهانیید ( .)24در گییزارش همییایونی مهییر و همکییاران

واکسییینه مییرگومیییر عمومیان در روزهییای آنییر دورهی

( )2219ده سییویه ویروسییی از نمونییههییای نییای ،غییدد

پیرورش (شییش هفتگییی) در ییك دورهی یییكهفتییهای

سکومی و کلیه طیور گوشتی و تخم گزار ایران با روش

میباشد .در گلههای تخمگذار ،عفونت با این سیروتیپ

 RT-PCRجدا شد ،گیردش حیداقل سیه ژنوتییپ IBV

کاهش نفیف تولید ،بیا تیأثیر کیم ییا بیدون تیأثیر روی

(ماساچوست ،واریانیت  )793 /B ،2در اییران مشیخص

رن

پوسته تخممرغ و بدون تلفات گزارششده اسیت.

شد ( .)18جعفری و همکاران ( )1313در مطالعیه نقیش

گرچه در برنی از گزارشیات ،کیاهش تولیید مشیخص

عوامل ویروسی در ایجاد عفونیتهیای تنفسیی شیایع در

همراه با بدشکلی تخممرغ و تلفیات نییز نشیان دادهشیده

ماکیییان گوشییتی منطقییه نوزسییتان و تعیییین ماهیییت

است ( .)1امروزه این سیروتیپ عیالوه بیر ایین نشیانههیا

مولکییولی آنهییا از  21گلییه مبتالبییه کمییپلکس تنفسییی،

باع

درگییری سیسیتم تنفسیی بیهصیورت رال تنفسیی،

ویروس برونشیت عفونی را از  19گله جیدا کردنید (.)3

سرفه و نفس کشیدن با دهیان بیاز و همچنیین مشیکالت

مهران پور و عمیادی ( )1313از  32واحید مرغیداری بیا

کلیوی به صورت تورم و رن

پریدگی کلیه و همچنیین

نشانههای تنفسیی 9 ،واحید آلیوده بیه برونشییت عفیونی

افسردگی بهصورت کیاهش مصیرف آبودان و اسیهال

بودنییید کیییه در واکییینش  4 ،Nested-PCRمیییورد در

آبکی سفید مایل به سبز و کمآبی میشود ( .)22ممیز و

سروتیپ  /B013قرار گرفتند ( .)9قهرمیانی و همکیاران

همکاران ( )1381نشان دادنید کیه برنیی از سیویههیای

( )2211تعداد  12جدایه ویروس برونشیت عفونی را که

ویییروس برونشیییت موجییود در ایییران بییا آنتییی سییرم
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انتصاصیییی وییییروس سیییروتیپ ماساچوسیییت ننثیییی

 QXرا در بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی نشان

نمی شوند که بییانگر حویور سیروتیپ هیای دیگیر میی

می دهد که گرچه این ویروسها ازنظیر ژنتیکیی شیبیه و

باشد ( .)21نوری و همکاران ( )2223در بررسی سوآب

نزدیك هم میباشند ولی نشانههای بالینی ،بیماریزاییی،

نایی  32گله طیور گوشتی استان فارس در سینین  0تیا 8

واگیری و تلفات آنها متغییر میباشند و گاهی ارتبیاطی

هفتگی ازنظر آلودگی بیه وییروس برونشییت عفیونی بیا

باسییابقه واکسیناسیییون علیییه برونشیییت عفییونی ندارنیید.

روش  ،Multiplex RT-PCRاز  10نمونیه مثبیت ،IBV

پس ازآن  QXیکی از شایع ترین ژنوتییپ هیای  IBVدر

 19میییورد سیییروتیپ  4/11و ییییك میییورد سیییروتیپ

کشیییورهای مختلیییف شییید ( .)28وییییروس برونشییییت

ماساچوست گیزارش کردنید ( .)20صییفی و همکیاران

عفونیهای مشابه  QXاز چین ،به اروپا و جنیوب آفریقیا

( )2224به منظور بررسی شیوع ویروس برونشیت عفونی

گسترش یافت ( .)1در مطالعات انیر مشیخص شید کیه

در ایران سوآب هیایی از  00گلیه طییور گوشیتی در 19

سویههای جداشده در عیراق ،شیباهت زییادی بیه سیویه

استان در کشتارگاه جمعآوری کردنید .نتیایج نشیان داد

 JX400820کییه در ایییران جداشییده ،دارد ( .)12اییین

که شیوع نسبتان باالیی ( )%42/8از برونشیت عفونی سویه

اطالعیات بییانگر انتقییال گسیترده وییروس  QXاز سییایر

 013 Bدر ایییران وجییود دارد ( .)21غالمییی آهنگییران و

کشییورها ازجملییه ایییران بییه عییراق م ییباشیید .برومنیید و

همکاران ( )1380با تعیین تیپ و آنالیز مولکولی ژن S1

همکیییاران ( )2218وییییروسهیییای برونشییییت عفیییونی

ویییروس برونشیییت عفییونی در طیییور گوشییتی اسییتان

جداشده از گلههای گوشیتی اسیتان نوزسیتان را میورد

اصفهان از گلههای طیور گوشتی واجید سیندرم تنفسیی

تجزیه وتحلیل فیلوژنتییك قراردادنید و ایین وییروسهیا

مشیکوک بیه برونشییت عفیونی ،حویور تیییپ  4/11در

بهعنیوان وییروسهیای مشیابه  QXدسیتهبنیدی شیدند و

اسییتان را تائییید کردنیید ( .)5در اییین مطالعییه در اسییتان

شباهت زیاد این سه جدایه به سویههای شبه  QXکشیور

گلستان هر سه جدایه بهدست آمده ازلحیا تیوالی ژنیی

عراق و مرزی بودن استان نوزستان ،احتمال انتقیال ایین

بخشییی از ژن پییروتئین  S1بییا ویییروسهییای مشییابه QX

ویروس از عراق به این استان داده شد ( .)2ییك جداییه

دسته بنیدی شیدند .بیرای اولیین بیار ،در سیال  ،1119در

دیگری از وییروس کیه از اسیتان آذربایجیان شیرقی بیه

چین یك بیماری با ورم معیده ،اسیهال و از دسیت دادن

دست آمید در شیانهی واریانیت  2قیرار مییگییرد کیه

وزن در جوجییههییای  21تییا  01روزه مشییخص شیید اییین

سویههای این سیروتیپ از سیویههیای مزرعیه مییباشید.

بیماری برونشییت عفیونی و سیویه آن  QXنامییده شید.

اگرچیییه  IBVشیییبه  IS-1494در ابتیییدا در سیییال 2229

بااینحال این جداییه بیهعنیوان ییك واریانیت جدیید از

میییالدی در فلسییطین اشییغالی گییزارش شیید ،امییا جدایییه

 IBVدر آن زمان به رسمیت شنانته نشد .از سیال 1111

 Egypt/Beni-Suef/01با  11درصد شباهت به واریانت

تییا  ،2224پیینج گلییه مییرغ در چهییار اسییتان در چییین را

 2یییا  IS-1494در سییال  2221در مصییر جییدا شییده بییود

موردبررسی قرار دادند و نتیجه بهدسیتآمیده نشیان داد

( .)13از آن زمان بیه بعید  IBVشیبه  IS-1494در اردن،

کیییه واریانیییت هیییای شیییبه  QXییییكسیییویه جدیییید

ترکیه و سایر کشورهای ناورمیانه ردیابی شید ( .)12در

نفروپاتوژنیییك هسییتند ( .)21مطالعییات انیییر وجییود

ایران IBV،شبه  IS-1494در سال  2212برای اولین بیار

واریانت جدید برونشیت عفونی به نام سیویههیای مشیابه

شناسایی شد و ایران در بین  8کشیوری کیه راییجتیرین

نقش ویروس برونشیت عفونی در کمپلکسهای تنفسی61 ...

وقوع  IBVطی سالهای  2214تا  2211داشتند ،بهعنوان

چییون واکسیینهییای فعلییی بییهطییور کامییل در برابییر

دومییین کشییور گییزارش شیید ( ،)11پییسازآن نجفییی و

ویروسهای شیبه  IS-1494محافظیت ایجیاد نمییکنید،

همکاران در تحقیقات مولکیولی نیود ایین واریانیت را

احتمال گسترش بیشیتر ایین واریانیت زییاد اسیت (.)19

غالب ترین نیوع  IBVدر سیال  2214تیا  2211گیزارش

همانگونه که در جداول ییك و دو تاریخچیه گلیههیایی

نمودند (.)29

که ویروس برونشییت عفیونی در آنهیا ردییابی و جیدا

حسییینی و همکییاران ( 2212تییا  )2214بییا انجییام یییك

شده است نشان میدهد این گلهها در هر دو اسیتان فقیط

مطالعییهی اپیییدمیولوژیك از  212گلییهی مشییکوک و

واکسن ماساچوست دریافت کیردهانید و از آنجیاییکیه

جمع آوری  2122نمونه از نای ،کلیه و سکال تونسییل و

محافظت متقاطع در مورد این بیماری ضعیف است ،این

انجییام آزمایشییات مولکییولی بییر روی قطعییهی گلیکییو

امر سبب بروز و شیوع این بیماری در ایین گلیههیا شیده

پروتئین  0 ،S1ژنوتیپ مجزا در ایران را شناسایی کردند

است .مطالعات اپیدمیولوژیك تجزیه و تحلیل  IBVدر

که واریانت  2هم شامل آنها بود ( .)11سرپیل کاهییا و

ایتالیا و اسپانیا نشان داد که رابطه مثبتیی بیین اسیتفاده از

همکاران ( )2213در مطالعیهی فیلیوژنیکی کیه بیر روی

واکسن های ماساچوسیت بیه عیالوه  B/ 013و کیاهش

گلههای مادر و گوشتی در کشور ترکیه انجام دادند کیه

شیوع  QXاست(.)12درمجموع شایعترین ژنوتیپ هیای

ویییروسهییای جداشییده از اییین گلییههییا بییا سییویهی

 IBVدر اییین دوره زمییانی و در اییین دو اسییتان کییه در

 IS/1494/06تا  %11شباهت دارند کیه ایین سیویه نیود

شمال شرقی و شمال غربیی اییران قیرار دارنید کیامالن بیا

در شییانهی واریانییت  2قییرار میییگیییرد ( .)22سییوزان

یکدیگر متفاوت بود .این مطالعه در پایش سویههیای در

المهدی و همکاران ( )2212در مطالعهی فیلوژنیکی کیه

گردش  IBVبه ما کمك میکنید تیا ببینییم آییا واریتیه

بر روی گلههای مزارع طیور در سه شیهر مختلیف مصیر

جدیدی ظهور کرده است و در هر منطقه چه سیویههیا و

انجام دادند و نشان دادند کیه وییروسهیای جداشیده از

سییروتیپهییایی بیشییتر در گییردش اسییت .مییا میییتییوانیم

طیوری که از جراحات کلیوی شیدید رنیج مییبرنید بیا

اثربخشی واکسیناسیون نود را بیر اسیاس سیویههیای در

سویه ی نفروپاتیك  IS/1494/06تا حد زییادی شیباهت

گردش ارزیابی کنیم.

داشتند که این سویه نیود در شیانهی واریانیت  2قیرار
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