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چكيد ه 
عفونت اورنيتوباکتريوم رينوتراکئال )ORT( يک بيماری مســری باکتريايي پرنــدگان و به طور عمده در ماکيان و بوقلمون 
است که موجب اختالل تنفسی، تلفات و حذف کشتارگاهی شده و ساليانه خسارات سنگينی در سراسر دنيا به صنعت طيور 
وارد می نمايــد. عالئم بيماري در عفونت های طبيعی و تجربي ORT، آلودگی های همزمان با ســاير عوامل بيماری زای طيور، 
بيماري زايي و همچنين اهميت بيماري از نظر اقتصادي و بهداشــت عمومي مرور شده و مورد تحليل قرار گرفته است. عالئم 
تنفســي نظير پنوموني، عالئم عصبي، کاهش رشد، افت توليد تخم مرغ و آسيت از جمله عالئم مشاهده شده در ايران است. 
وجود قالب چرکی در ناي و نايژه ها و تلفات در عفونت طبيعي و تجربی ORT به همراه ويروس آنفلوانزاي H9N2 در ايران ديده 
شده است. در صورتی که درآلوده ســازی تجربي ويروس به تنهايی عالئم بالينی شديد و تلفاتی ديده نشد. اورنيتوباکتريوز 
 ORT در نژادهاي مختلف ماکيان ايران و همچنين در بوقلمون ها با شــيوع بااليي گزارش شده است. بيماري زايي سويه هاي
متفاوت بوده و امكان بروز ســويه های با حدت باالتر ، همواره بايســتی مورد توجه قرار گيرد. مطالعات محدودي در خصوص 
عوامل حدت اين باکتري نظير مكانيزم غير سيدروفوري کســب آهن، فعاليت آنزيم نورامينيداز و پروتئين شبه هموليزين 
انجام شــده است. برای مقابله با بيماري، واکسيناسيون با واکســن اتوژن، درمان دارويی بر اساس آنتی بيوگرام و مديريت 
استرس ها و عوامل بيماری زای همزمان، از جمله راه های مؤثر است. پايين آوردن سن کشتار در جوجه های گوشتی يكي ديگر 

از راه هاي مقابله با خسارت های ناشی از ORT است.
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Ornithobacterium rhinotracheale (ORT) infection is a contagious bacterial disease of avian species, primarily chick-
ens and turkeys which associated with respiratory distress, mortality, and increased slaughter condemnation rates, and 
high economic losses in the poultry industry throughout the world annually. Signs seen in natural and experimental 
infections, simultaneous infections with other respiratory pathogens and public health and economic importance of the 
disease have been analyzed and reviewed in this article. Respiratory signs such as pneumonia, nervous signs, reduced 
growth, Egg drop and ascites have been observed in commercial chickens of Iran. Observation of purulent cast into 
the trachea and bronchi and heavy mortalities are common signs of natural and or experimental ORT and influenza 
virus H9N2 co-infection in Iran. This sign or any mortality was not seen in the case of influenza H9N2 virus experi-
mental infection alone. ORT infection has been reported with high prevalence in various breeds of commercial chicken 
flocks and also in turkeys. Pathogenicity of ORT strains are not the same and so it is possible to emerge strains with 
high pathogenicity in poultry industry of Iran. Only a few works have described some of the virulence factors of this 
bacterium such as non-siderophores iron acquisition mechanisms, neurominidase enzymatic activity, and a hemolysin-
like protein. To deal with the disease, some ways including vaccination by autogenous vaccine, drug treatment based 
on antibiogram and stresses and other pathogens management are effective. Lowering the slaughter age in broilers is 
another way to deal with the heavy losses caused by ORT infections.

 Key words: Natural infection, experimental, pathogenicity, Ornithobacterium rhinotracheale, Iran poultry industry

مقدمه

عفونت اورنیتوباكتریوم رینوتراكئال۱ یا اورنیتوباكتریوز یک بیماري مسري 
در پرندگان است كه باعث عوارض تنفسي، تلفات و كاهش رشد مي شود. 
شدت عالئم بالینی، طول بیماري و تلفات به شدت متغیر بوده و تحت تاثیر 
فاكتورهاي محیطي مانند مدیریت، تهویه، تراكم، شرایط بستر و بهداشت 
قرار دارد. تا قبل از ۱994 مواردي از جداسازي باكتري با نام هاي متنوع، 
از جمله باكتري شبه پاستورال وجود داشته است )۲6( تا اینکه اولین بار 
باكتری را شناسایی و تعیین  Charlton و همکاران در سال ۱993 )۱9( 
هویت اولیه نموده و سپس Vandamme و همکاران در ۱994 )4۷( ضمن 
آن  از  پس  نمودند.  نامگذاري   O. rhinotracheale را  آن  نهایی،  توصیف 
توجه محققین به آن جلب شد و گسترش جهاني آن در طیور تجارتي و 
 ORT عفونت  گزارش  اولین   .)۲0  ،49( رسید  اثبات  به  پرندگان  سایر 
و  گله جوجه گوشتي  از یک  و   ۱3۷9 ایران، در سال  مرغداري هاي  در 
همکاران  و  )بنانی  است  بوده  تنفسي  عالئم  با  تخمگذار  پولت  گله  یک 

.)۸( )۲000

سبب شناسي، دوره نهفته، ميزبان ها، روش هاي انتقال، ايمني و 
تشخيص

اورنیتوباكتریوم رینوتراكئال متعلق به فوق خانواده 2rRNA V و در راسته 
سیتو فاگا فالووباكتریوم باكتریوئیدس3 بوده و مشابهت زیادي با دو باكتري 
از  قبل   .)۲0( دارد  آناتینا۵  وكوئنونیا  پستیفر4  آناتي  رایمرال  طیور  دیگر 
شبه  پاستورال6،  شبه  نام هاي  به  رینوتراكئال،  اورنیتوباكتریوم  نامگذاري  
كینگال، تاكسون ۲۸ ۸ و یا میله هاي پلئومورفیک گرم منفي9 نامیده مي شد 
غیر  منفي،  گرم  باكتري  یک   (ORT) رینوتراكئال  اورنیتوباكتریوم    .)49(
پرگنه  است.  اسپورزا  غیر  و  میله اي شکل  به شدت چند شکل،  متحرک، 
اورنیتوباكتریوم رینوتراكئال بسیار كوچک، غیر همولیتیک، گرد، خاكستري 
با  است.  محدب  صورت  به  و  قرمز  اوقات  گاهي  خاكستري،   – سفید  تا 
استفاده از روش هاي استخراج آنتي ژن با حرارت، آنتي سرم مونوواالن در 
آزمایش هاي رسوب در ژل و الیزا، ۱۸ سروتیپ )A الي R( از اورنیتوباكتریوم 
رینوتراكئال مشخص شده است. سروتیپ A شایعترین سروتیپ در میان 
جدایه هاي ماكیان )9۷%( و بوقلمون )6۱%( بوده است. این تفاوت احتماالً 
به دلیل تفاوت پرورش بوقلمون و ماكیان است، زیرا در بوقلمون ها هم تا 
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سن حدود ۸ هفتگي، میزان شیوع سروتیپ A، مشابه ماكیان مي باشد و 
مدت پرورش ماكیان گوشتي، برخالف بوقلمون، بیشتر از ۸ هفته به طول 
نمي انجامد )۲0(. ایمني با واسطه آنتي بادي در ماكیان یک جزء كلیدي در 
در   ORT  .)۲6( است  رینوتراكئال  اورنیتوباكتریوم  عفونت  علیه  محافظت 
سرتاسر جهان از تعداد زیادي گونه هاي پرندگان به ویژه ماكیان و بوقلمون 
 ، )نوروزي(  دریایي  مرغ  شاخدار،  مرغ  غاز،  اردک،  كبک،  از  همچنین  و 
شترمرغ، قرقاول، كبوتر، بلدرچین، كالغ و بوقلمون جدا شده است )۲0(. 
پس از اولین گزارش عفونت ORT در مرغداري هاي ایران، در سال ۱3۷9 
)۸( ، متعاقباً باكتري از بوقلمون محلي )۱3( و سایر نژادهاي ماكیان هم 
گزارش شد)۱۵(. بیماري اورنیتوباكتریوز در نژادهاي مختلف ماكیان ایران 
در  و  بومي  مرغ  و  تجاري  تخمگذار  گوشتي،  جوجه  گوشتي،  مادر  شامل 
گله هاي با تلفات باال گزارش شده است )۱۵، ۱۲، ۱۱، 9(. همچنین میرزایي 
و همکاران در سال ۲0۱۱ آلودگي ORT را در بوقلمون تجاري، كبوتر و 
بلدرچین ایران گزارش نمودند. آن ها باكتري ORT را به ترتیب به میزان 
۲0% ، ۵0% و 3۵% در نمونه هاي دستگاه تنفس بوقلمون ها و بلدرچین هاي 
كشتار شده و كبوتران تلف شده شناسایي نمودند )34(. دوستی و همکاران 
بوقلمون های پرورشی استان اصفهان  ORT در بین  باالی  )۲0۱۱( شیوع 
را گزارش نمودند. ۱9/93% از نمونه های سواب دستگاه تنفس بوقلمون ها 
در آزمایش PCR و با استفاده از پرایمرهای اختصاصی ORT مثبت شدند 

 .)۲۱(
به نظر مي رسد اورنیتوباكتریوم رینوتراكئال بصورت افقي و با تماس مستقیم 
یا غیر مستقیم از طریق ریز قطرک ها و یا آب آشامیدني پخش مي شود. 
امکان انتقال افقي از راه هوا و انتقال عمودي از مادر به جوجه هم وجود 
 ORT علت شیوع سریع و گسترده Hafez و Van Empel .)۲0 ،۲6( دارد
در طیور تجاري را امکان انتقال عمودي باكتري عالوه بر انتقال افقي اعالم 
كرده اند و انتقال عمودي باكتري از راه تخمدان و هم از راه آلودگي كلواكي 
مرغان مادر را محتمل دانستند. نتایج برخي تحقیقات در خصوص انتقال 
عمودي به نظر متناقض مي رسند. از یک سو جداسازي با میزان شیوع كمتر 
از یک درصد، از اویدوكت، تخمدان، تخم جوجه كشي، جنین هاي مرده و 
و همچنین جوجه هاي  است  گزارش شده  ماكیان  و  بوقلمون  نابارور  تخم 
از  حاصل  جوجه هاي  و  شده اند   ORT به  آلوده  هچري،  در   SPF حساس 
مادران آلوده به ORT، بالفاصله پس از تفریخ به صورت كاماًل ایزوله پرورش 
یافتند ولي آلودگي به ORT را نشان دادند. عالوه بر این ها، در ایجاد آلودگي 
تجربي، باكتري از اویدوكت و تخمدان فقط تا ۱4 روز پس از آلودگي جدا 
انتقال عمودي ORT به  یافته ها همگي نشان دهنده احتمال  این  مي شد. 
سیستم  زیرا  است،  بیماري  حاد  مرحله  یا  عفونت  ابتداي  مرحله  در  ویژه 
ایمني به سرعت ORT را از ارگان هاي داخلي پاكسازي مي نماید. از سوي 
 ORT دیگر و برخالف این گزارش ها، در یک تحقیق دیگر مشخص شد كه
در 3۷ درجه سانتی گراد، بیش از یک روز در روي پوسته زنده نمي ماند 
و پس از تلقیح به تخم مرغ جنین دار، در عرض 9 روز جنین را مي كشد و 
۱4 روز پس از تلقیح هم، باكتري در تخم مرغ، قابل جدا سازي نبوده است 
) ۲0، ۲6، 49(. دوره نهفته بیماری در آزمایش تجربی بررسی شده است. در 
تلقیح تجربي بوقلمون ها در عرض ۲4 تا 4۸ ساعت عالئم بیماري دیده شد. 
در عفونت تجربي در ماكیان، اورنیتوباكتریوم رینوتراكئال ارگان هاي تنفسي را 

در ۲ روز آلوده كرده و عالئم كلینکي 4 روز بعد دیده شدند )۲6، ۲0(. 

در ارتباط با ایمني اورنیتوباكتریوم رینوتراكئال اطالعات كمي در دسترس 
در  را  اصلي  نقش  همورال  ایمني  كه  است  شده  مشخص  اخیرا  است. 
محافظت از بیماري ایفا مي نماید. ایمني فعال كه توسط واكسن هاي كشته 
ایجاد مي شود مختص سروتیپ است اما واكسن هاي زنده مي توانند درجاتي 
 .)۲6  ،۲0( نمایند  ایجاد  را  ها  سروتیپ  برخي  بین  متقاطع  محافظت  از 
هفته   3-4 بمدت  مادري  آنتي بادي هاي  وسیله  به  مي تواند  پاسیو  ایمني 
بر اساس عالئم كلینکي  باشد )۱۸، ۲0(. تشخیص احتمالي  وجود داشته 
و یافته هاي كالبد گشایي دشوار است. شباهت عالئم بیماري با بسیاري از 
از یک طرف و مشکل  توأم،  باالي عفونت هاي  بیماري هاي طیور و شیوع 
بودن جداسازي و شناسایي قطعي باكتري ORT از طرف دیگر موجب شده 
است كه تشخیص بیماري اورنیتوباكتریوز به سادگي و سرعت امکان پذیر 
نباشد. از آنجا كه به دلیل عدم رشد مناسب باكتري در برخي محیط ها و 
همینطور واكنش هاي متغیر سویه هاي مختلف این باكتري، تشخیص قطعي 
تنها بر اساس خصوصیات بیوشیمیایي متداول، امکان پذیر نیست )49، ۲6، 
۱۱(. بنابر این در تشخیص قطعي باكتري ORT از برخي كیت هاي ویژه 
خواص بیوشیمیایي تجاري ، آنتي سرم هاي اختصاصي ) 49، ۲0 ( و اخیراً از 
پرایمرهاي اختصاصي ) 49، ۱۱ ( استفاده مي شود. تشخیص قطعي مي بایست 
بر اساس جداسازي و شناسائي اورنیتوباكتریوم رینوتراكئال و یا جستجوي 
اولیه  مراحل  در  باكتري  جداسازي  احتمال   .) ۲0 ( باشد  استوار  آنتي بادي 
عفونت بیشتر است و در مراحل پایانی عفونت امکان جداسازي بسیار پائین 
است. بنابراین جداسازي باكتری نمی تواند نشانگر میزان دقیق عفونت باشد. 
عیار آنتی بادي در حدود یک تا چهار هفته پس از آلودگی طبیعی به اوج 
خود رسیده و پس از آن به سرعت افول می كند. بنابراین نمونه هاي سرمی 
با  بتوان  تا  شوند  اخذ  بایستی  مختلف  سنین  در  گله ها  غربالگري  جهت 
آنجا  از   .) ۲6  ،49 ( ساخت   مشخص  را  عفونت  بروز  میزان  بیشتري  دقت 
كه جدا سازی و شناسایی باكتری به راحتی ممکن نیست استفاده از روش 
PCR با كمک پرایمر اختصاصی ORT برای رد یابی یا شناسایی باكتری قابل 
اطمینان است. محصول این PCR باند ۷۸4 جفت بازی است )49(. اسد پور 
و همکاران )۲00۸( )4( ، بنانی و همکاران )۲009( ) ۱۱ ( و همینطور سایر 
محققین در ایران از این روش برای شناسایی باكتری و ردیابی عفونت در 
 ،۲۸ ،34  ( نموده اند  استفاده  بلدرچین  و  بوقلمون  و  مزارع پرورش ماكیان 
۲۵، ۲۱(. براي كسب اطالعات بیشتر در خصوص تشخیص، بیماري زایي و 

نکات مدیریتي عفونت ORT، به جدول یک مراجعه شود.

اهميت اقتصادي
مي تواند  كه  است  پرندگان  بیماري زاي  عامل  رینوتراكئال  اورنیتوباكتریوم 
پرنده  تخم  و  گوشت  تولید  كاهش  از  ناشی  شدید  اقتصادي  زیان هاي  با 
مرتبط باشد ) ۲0 (. ضرر وزیان ناشی از عفونت ORT، هم به دلیل آسیب 
نامساعد مرغداری )حضور  مستقیم به سالمت پرنده است، كه در شرایط 
سایر عوامل بیماریزا و استرسورها( با شدت بیشتری بروز می نماید و هم به 
دلیل آسیب و خسارت غیر مستقیم، نظیر تشدید بیماری زایی سایر عوامل 
پاتوژن و همینطور هزینه های مصرف دارو و واكسن است) 49 (. بیماري هاي 
به  تنفسي(  سندرم  یا  ) كمپلکس  متعدد  كنندهء  ایجاد  عوامل  با  تنفسي 
ویژه آن ها كه عوامل بیماري زاي باكتریایي هم در آن ها دخیل هستند از 
جدي ترین بیماري هاي طیور تجاري ) ماكیان و بوقلمون( محسوب مي شوند 
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) ۲6(. افزایش مرگ و میر، افزایش هزینه هاي درمان دارویي، افزایش حذف 
كشتارگاهي،  كاهش رشد، كاهش تولید تخم كاهش كیفیت پوسته و افت 
جوجه درآوري به طور مستقیم بر اثر این بیماري ها ایجاد شده و خسارات 
سنگین اقتصادي را به دنبال خواهد داشت )۲6(. عفونت ORT در ایران در 
یا تجاري و در نژاد هاي مختلف گونه  گونه هاي مختلف پرندگان پرورشي 
ماكیان تجاري شامل مادر گوشتي، جوجه گوشتي، تخمگذار تجاري و مرغ 
بومي و در گله هاي با تلفات باال و در مناطق مختلف كشور و به میزان شیوع 
باال مشاهده شده است )40، 39، 34 ،3۲ ،۲9 ، ۲۸، ۲۵، ۲4 ، ۲3، ۲۱، 
 ORT ۱۵، ۱4، ۱3، ۱۲، ۱۱، ۱0، 9، ۸، ۷، 4، 3(. در صد سرم هاي مثبت
به  الیزا در مرغداری های مازندران ) 34 ( و كرمان )۲3(  با كمک آزمایش 
ترتیب ۷۱/۱% و 3۱/9% بود. در بررسي كلیدري از مشهد در سال ۲00۸ 
تعداد سرم هاي مثبت در آزمایش الیزا به 9۷/63% مي رسید ) 3۲ (. عالي مهر 
در ۲006 ) 3 ( در بررسي مرغداري هاي گوشتي و مادر گوشتي ناحیه شمال 
غرب كشور با كمک آزمایش الیزا، ۸۲% گله هاي جوجه گوشتي و %9۲/۸ 
از گله هاي مرغ مادر گوشتي تحت آزمایش را آلوده به ORT گزارش نمود 
و تعداد كل نمونه هاي مثبت را 44/۲% اعالم كرد ) 3 (. در گزارش اسدپور از 
مرغ هاي مادر استان گیالن در سال ۲00۸ ، تمامي گله هاي تحت مطالعه با 
آزمایش سرولوژي الیزا مثبت بودند ولي در آزمایش PCR تنها 3۱/۸% گله ها 
آلودگي را نشان دادند ) 4 (. در یک مطالعه دیگر 4۷/۵% از گله هاي تجاري 
ارجاع شده به مؤسسه رازي بر اساس كشت و جدا سازي عامل، مثبت بودند. 
۱6 گله از ۲0 گله ) ۸0%( با عالمت تلفات باال و اختالالت تنفسي آلوده 
به ORT بودند) ۱۵ (. پانزده مورد از 30 گله جوجه گوشتي در سن كشتار 
مثبت   PCR آزمایش  با  قزوین،  منطقه  كشتارگاه هاي  از  یکي  در   )%۵0 (
تشخیص داده شدند ) ۱۱ (. بررسي هاي Van Veen ، Gruys و همکاران در 
سال ۲000 )۵۱( در خصوص ردیابي عفونت ORT در جوجه هاي گوشتي 
ایمنو-  آزمایش هاي  اساس  بر  كه  نمود  مشخص  تنفسي  اختالالت  دارای 
هیستوشیمیایي تا ۷0 در صد، عفونت ORT ردیابي مي شد، در حالي كه با 
كمک آزمایش هاي باكتري شناسي یا سرولوژي متداول تنها 30 در صد از 
نمونه ها، عفونت ORT را نشان دادند ) ۵۱ (. در نتیجه میزان آلودگي واقعي 
ORT در مرغداري هاي ایران بیشتر از موارد گزارش شده مي باشد. تعداد 
۲6 گله طیور صنعتي مبتال به اختالالت شدید تنفسي و مرگ و میر زیاد 
كه طي سال ۱3۷9 به موسسه رازي ارجاع گردیده بودند، همزمان از نظر 
آلودگي به باكتري اورنیتوباكتریوم رینوتراكئال )ORT( و ویروس آنفلوانزاي 
طیور (AIV) بررسي شدند) 9 (. از همه گله ها ویروس آنفلوانزاي H9N۲ جدا 
شد و از نمونه هاي ناي ۱۷ گله )6۵/4%( باكتري ORT جداسازي گردید. 
عفونت هاي همزمان این دو عامل بیماري زا ممکن است تا حدودي توجیه 
كننده ضایعات و تلفات شدید گله هاي مبتال به آنفلوانزاي طیور ناشي از 
ویروس نه چندان بیماري زا تحت تیپ H9N۲ باشد. غفلت از حضور باكتري 
تنفسي، خسارات  بیماري هاي  سایر  یا  و  طیور  آنفلوانزاي  موارد  در   ORT
اقتصادي هنگفتي را به صنعت طیور ایران تحمیل مي نماید ) 9(. عالوه بر 
این ویروس، همزماني جدا سازي ORT با سایر عفونت هاي دستگاه تنفس 
در ایران نظیر E.coli بیماري زاي طیور، پاستورال مولتو سیدا، اوي باكتریوم 
پاراگالیناروم ) ۱4 ( و كریپتو سپوریدیدم بیله اي ) ۱۲ ( هم گزارش شده است. 
این باكتري مي تواند اثرات سایر عوامل بیماري زاي طیور را تشدید نموده 
مشاهدات  اساس  بر  دهد.  افزایش  مراتب  به  را  آن ها  از  ناشي  خسارت  و 

الیزاي ORT، اغلب همراه  افزایش تیتر  نگارنده، در سطح فارم هاي كشور 
این  )نام هاي مصطلح  بوده است  ART )متاپنو موویروس(  تیتر  افزایش  با 

ویروس شامل موارد زیر هستند( :
Avian Rhinotracheitis (ART) 
Avian Metapneumovirus (aMPV) 
Turkey Rhinotracheitis (TRT) 

درمان دارویي ORT به علت افزایش مقاومت آنتي بیوتیکي و متغیر بودن 
ایران مقاومت آنتي بیوتیکي به  جواب به درمان كمتر مؤثر بوده است. در 
از داروهاي متداول در صنعت طیور گزارش شده است ) ۱0، 4(.  بسیاري 
بناني و همکاران در سال ۲004 ، مقاومت همه جدایه هاي مورد آزمایش را 
نسبت به جنتامایسین، كلیستین، نئومایسین و تركیب سولفونامید و تري 
متوپریم و مقاومت اكثریت آن ها را نسبت به انرو فلوكساسین، تتراسیکلین، 
اریترومایسین و لینکومایسین مشاهده نمودند و ۱6 تا ۵0 در صد از ۱0۵ 
سیلین،  آمپي  فورازولیدون،  تایلوزین،  به  نسبت  هم  آزمایش  مورد  جدایه 
 .) ۱0 ( دادند  نشان  مقاومت  فلومکوئین  و  پني سیلین  تتراسیکلین،  اكسي 
باسیلوز در  CRD كلي  علیه  از همه  بیش  زمان  بیوتیکي كه در آن  آنتي 
درصد   4/۸ تنها  كه  بود؛  فلوكساسین  انرو  مي شد،  مصرف  مرغداري ها 
جدایه ها نسبت به آن حساسیت كامل نشان مي دادند. تنها آنتي بیوتیکي 
كه همه جدایه ها در برابر آن حساس بودند تیامولین بود كه به دلیل گران 
بودن و نا سازگاري با كوكسیدیواستات هاي یونوفور محدودیت مصرف دارد 
از  ممانعت  و  واكسیناسیون  عفونت  این  با  مقابله  استراتژي  بهترین   .) ۱0 (
ورود آلودگي به مرغداري است. كاربرد واكسن ها هم با نتایج متغیري همراه 
از  ناشي  اقتصادي  خسارت  اتوژن،  واكسن  از  استفاده  علیرغم  است.  بوده 
عفونت ORT در امریکا صدها میلیون دالر در سال بر آورد شده است )49 
،Cauwerts .) ۱۸ ، ۲6 و همکاران در سال ۲00۲ در مقایسه نتاج گله هاي 
ORT نشان دادند كه در  با واكسن غیر فعال  مرغ مادر گوشتي واكسینه 
جوجه هاي گوشتي حاصل از مادران واكسینه وضعیت تلفات و اضافه وزن 
بهتر از گروه غیر واكسینه است ) ۱۸ (. ایجاد آلودگي تجربي با تعدادي از 
باكتري هاي جداشده از ایران در جوجه هاي عاري از پاتوژن هاي اختصاصي 
این  كه  داد  نشان   ،  )4۱ ،۵۲( دیگر  گزارشات  برخي  مشابه   )۱۵(  (SPF)
باكتري مي تواند به صورت پاتوژن اولیه عمل نماید و براي ایجاد جراحت 
این بنظر  با وجود  با سایر پاتوژن ها ندارد.  نیازي به همراهي  یا بیماري  و 
مي رسد كه عوامل عفوني و غیرعفوني موجود در مرغداري ها بعنوان آغازگر 
یا تشدیدكننده اورنیتوباكتریوز مطرح مي باشند )Travers .)۱ ،۲6 ،49 و 
بیماری  ویروس  یک  و   ORT عفونت  همزمانی   ) 46 (  ۱996 در  همکاران 
را گزارش  آفریقای جنوبی  ولوژنیک حاد در جوجه های گوشتی  نیوكاسل 
نمود. آن ها اعالم كردند كه حضور ORT موجب شده كه عالئم تنفسی و 
تلفات ناشی از ویروس بیماری نیوكاسل تشدید شود و از سوی دیگر احتماالً 
حضور ویروس نیوكاسل سبب شده كه بیماریزایی ORT بیشتر شده و این 
باكتری برخالف معمول از كبد هم جدا شود ) Thachil. ) 46 و همکاران از 
باكتری   ، ORT ایجاد عفونت تجربی  از  استفاده  با  امریکا )۲009( ) 4۵ (  ، 
اعالم   SPF لگهورن  مرغان  در   ( IB ) عفونی  برونشیت  ویروس  و   E. coli
نمودند كه در عفونت همزمان سه عامل بیماری و خسارت شدیدتری نسبت 
عفونت  در  كه  صورتی  در  می شود،  ایجاد  تایی  دو  یا  تکی  عفونت های  به 
نگردید.  مشاهده  توجهی  قابل  بالینی  تنهایی عالمت  به   E. coli یا   ORT
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آن ها همچنین حساسیت كمتر مرغان تخمگذار نسبت به عفونت ORT را 
در مقایسه با جوجه های گوشتی و بوقلمون مشاهده كرده و بیان نمودند 
در سینوس  بدون عالمت،   ORT عفونت  مرغداری ها،  در  است  ممکن  كه 
عوامل  شدن  اضافه  از  پس  ولی  بماند  باقی  طوالنی  مدت  به  زیر چشمی 
بیماری زای دیگر نظیر IBV و E. coli به پریتونیت و مرگ مرغان تخمگذار 
منجر شود. همچنین در مطالعه آن ها وجود آنتی ژن های باكتری در كلیه 
و كبد می تواند ناشی از حضور سایر عوامل بیماری زا و تشدید بیماری زایی 

ORT باشد ) 4۵ (.
بنانی و همکاران برای اولین بار در سال ۲00۲ بیان كردند )  ۱۵ ( كه عالئم 
برونکوپنومونی در عفونت های ORT و بیشتر از همه در عفونت همزمان با 
آنفلوانزای H9N۲ ) 9 ( ، می تواند با ایجاد نارسایی قلب راست منجر به آسیت 

و تلفات و خسارت سنگین بعدی در گله مبتال، گردد. 

 تاثير در بهداشت عمومي
تاكنون هیچ گونه تاثیري از اورنیتوباكتریوم رینوتراكئال در بهداشت عمومي 
مالحظه نشده است ) ۲0 (. به عبارت دیگر هیچ گونه بیماري زایي ORT براي 
انسان گزارش نشده است. با وجود این ORT احتماالً به صورت غیر مستقیم 
موجب تکثیر و تزاید و گسترش عوامل بیماریزایي مي شود كه پتانسیل 
ویروس  همراه  كرات  به   ORT باكتري  دارند.  را  انسان  در  بیماري  ایجاد 
آنفلوانزاي H9N۲ و باكتري هاي E. coli بیماري زاي طیور در كشور ما جدا 
شده است )۱۵، ۱4، ۱۲، 9(. چند مورد انگشت شمار از عفونت و بیماري 
انسان ناشي از ویروس H9N۲ در هنک كنگ و مصر، گزارش شده است. 
خوشبختانه این ویروس، فقط عالئم خفیفي در انسان ایجاد كرده است و 
قادر به انتقال از انسان به انسان هم نیست و بنابراین از نظر اهمیت بهداشت 
عمومي در حال حاضر كم اهمیت تلقي مي شود ) 4۲ (. اما شواهد و تجربیات 
موجود نشان مي دهد كه احتمال اینکه ویروس H9N۲ بتواند در آینده نقش 
مهمي را در پاندمي انساني بعدي، ایفا نماید، وجود دارد  ) ۲ (. از جمله این 

شواهد مي توان به موارد زیر اشاره نمود:
این ویروس قادر به انتقال به خوک و انسان بوده است. در یک گزارش از 
سرایت آن به دو دختر بچه ؛ هر چند با عالئم خفیف و غیر كشنده مشخص 
شد كه به غیر از دو ژن سطحيH  و N ؛ 6 ژن دیگر ویروس هاي جدا شده، 
شبیه ژن هاي داخلي H۵N۱ بوده است ) 33 (. ویروس H9N۲  همچنین به 
طور تجربي در موش تکثیر شده است. تغییر آنتي  ژنیکي در محل اتصال 
پروتئین H به گیرنده سلول هاي دستگاه تنفس انساني و تطابق بیشتر با این 
گیرنده ها، با تغییر یک اسید آمینه )اسید آمینه لوسین به جاي گلو تامین 
در موقعیت ۲۲6( در سویه جدیدي از H9N۲ مشاهده شده است. مهمتر از 
همه سرایت از راسوي آلوده به این ویروس به راسوي غیر آلوده هم گزارش 
این شواهد، مؤید آن  )Wan و همکاران ۲00۸( )۵3(. همگي  شده است 
است كه ویروس H9N۲ حداقل مي تواند در تولید سویه هاي جدید ویروس 
انسان، نقش  پانزئو تیک )نظیرH۵N۱( در طیور یا حتي پاندمي در  عامل 

كمک كننده یا انکوباتور را ایفا نماید. 
و  عفونت  باعث  كه   H۱0N۸ و   H۷N9 ویروس هاي  اخیراً  نمونه  عنوان  به 
ژن هاي  از  تركیبي  ؛  چین(  كشور  )در  شده اند  انسان  در  مرگ  و  بیماري 
ویروس  داخلي  ژن هاي  سایر  همراه  به  اردک  و  وحشي  پرندگان   N و   H
است(.  افتاده  اتفاق  موردي  هم چنین   H۵N۱ ) در خصوص  بودند   H9N۲

بنابراین فرضیه اي مطرح شده است كه؛ با كمک میزبان ماكیان آلوده به 
H9N۲ ، ویروس هاي پرندگان وحشي آزاد پرواز، با انتقال قسمتي از ژن هاي 
خود به ماكیان آلوده به H9N۲ ، قادرند برخي از قطعات ژنومي خود را در 
یافته های   .) ۲  ،4۲( كنند  منتقل  زمیني  اهلي  طیور  یعني  میزبان جدید، 
و  تزاید  و  تکثیر  در  مهمی  نقش   ORT احتماالً  كه  است  آن  از  ما حاكی 
پروتئازهاي  شاید  می نماید.  ایفا   H9N۲ آنفلوانزای  بیماری زایی  افزایش 
 H9N۲ ویروس  هماگلوتینین  مولکول  پیش  شکافت  محل  در  باكتریایي 
تأثیر گذاشته و در نفوذ این ویروس به ارگان هاي داخلي طیور ایفاي نقش 
به  كمک  در  باكتریایي  نورامینیداز  تأثیر  امکان  دیگر  فرضیه   .)9( نمایند 
اتصال بهتر ویروس به سلول هاي هدف است. Peltola و همکاران در سال 
۲00۵ فعالیت كمتر آنزیم نورامینیداز را با بیماري زایي كمتر ویروس هاي 
آنفلوانزاي تیپ A انساني؛ و فعالیت بیشتر نورامینیداز تحت تیپ مشابه را با 
بیماري زایي بیشتر و عفونت باكتریایي ثانویه شدیدتر، مرتبط اعالم نمودند 
)3۸ (. همین فرضیه، به صورت كمک نورامینیداز باكتري ORT )3۱( در 
ایجاد بیماري زایي بیشتر ویروس آنفلوانزاي H9N۲ و یا باكتري E. coli هم 

مي تواند مطرح باشد. 
مشابهت هاي باكتري هاي E. coli بیماري زاي طیور (APEC) با باكتري هاي 
عفونت دستگاه  مننژیت،  ) عامل  انسان  رود ه اي  بیماري زاي خارج   E. coli
ادراري و..( ، احتمال زئونوز بودن APEC را مطرح نموده است ) 36 (. در 
اینجا این احتمال مطرح مي شود كه ORT از طرق مختلف شامل كاهش 
بافت  جزئي  چند  هر  آسیب  اثر  بر  مستقیم  طور  به  خواه  پرنده،  ایمنیت 
عوامل  تکثیر  به  كمک  از  ناشی  غیر مستقیم  یا  تنفس،  دستگاه  پوششی 
 E.بیماري زایي افزایش  و  میزبان  مقاومت  كاهش  موجب  همراه،  ویروسی 
coli و تکثیر بیشتر آن مي گردد. این نکته زماني برجسته تر بنظر مي رسد 
ندیده، در  ایمني آسیب  با دستگاه  و  پرندگان سالم  باشیم كه  كه متوجه 
مقابل باكتري E. coli و حتي سویه هاي بیماري زاي آن (APEC) مقاومت 
خوبي نشان مي دهند ) 36 ( و همین طور ویروس آنفلوانزاي H9N۲ به تنهایي 

قادر به ایجاد بیماري جدي در این گونه پرندگان نیست. 
كمپلکس هاي  با  مقابله  در  گاهي  كه  است  این  دیگر  بهداشتي  مهم  نکته 
تنفسي طیور از آنتي بیوتیک هاي مورد مصرف انسان هم استفاده مي شود. 
سالمونال  نظیر  انسان  بیماریزاي  باكتري هاي  سایر  در  شرایطي  چنین  در 
مقاومت  ایجاد  خطر  دارند،  حضور  طیور  گله هاي  در  كه  باكتر  كمپیلو  و 
اكتسابي نسبت به این گونه آنتي بیوتیک ها به شدت افزایش مي یابد ) 4۸ (. 
براي مقابله با این گونه تهدیدات بهداشت عمومي كه ممکن است به صورت 
غیر مستقیم بر اثر عفونت ORT و تشدید كمپلکس هاي تنفسي طیور رخ 
دهد، یکي از راه كارهاي مفید، كاهش سن كشتار جوجه هاي گوشتي است؛ 
تا از این طریق فرصت تکثیر و تزاید این گونه عوامل بیماري زاي طیور و 
انسان به حداقل برسد. این سیاست در صورت تغییر گرایش مصرف كننده 
و خریداري جوجه گوشتي با وزن كمتر، از لحاظ كاهش خسارت اقتصادی 
ناشي از بیماري و تلفات در جوجه هاي گوشتي هم موفقیت آمیز خواهد بود.  

عالئم باليني و کالبد گشايي عفونت هاي طبيعي و تجربي
اورنیتوباكتریوم  از  ناشی  تلفات  و  بیماري  دوره  بالینی، طول  عالئم  شدت 
رینوتراكئال بسیار متغیر است. عالئم بالینی در جوجه هاي گوشتي معموال 
در سن 6-3 هفتگي و با تلفات حدود ۱0-۲% و با عالئمي مانند افسردگي، 

مروري بر عفونت اورنيتوباکتريوم ...
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كاهش مصرف غذا، كاهش وزن گیري، ترشح از بیني بصورت گذرا و عطسه 
رینوتراكئال  اورنیتوباكتریوم  ادامه مي یابد.  تورم صورت  با  كه  است  همراه 
همچنین مي تواند مرگ ناگهاني را )تا ۲0% در چند روز( در پرنده هاي جوان 
با عفونت هاي مغزي و جمجمه با و یا بدون عالئم تنفسي باعث شود)49، 
۲0(. در مرغان مادرگوشتي، بیماري بر روي پرندگان در دوره تخم گذاري و 
در اوج تولید و یا درست قبل از شروع تولید تاثیر مي گذارد. احتمال تأثیر 
استرس تخمگذاري بر تشدید عفونت ORT وجود دارد. یک افزایش خفیف 
در تلفات، كاهش در مصرف غذا و بعضي عالئم مالیم تنفسي دیده مي شود. 
تلفات متغیر بوده و در موارد غیر پیچیده نسبتا پائین است. همچنین ممکن 
است یک كاهش در تولید تخم مرغ، كاهش در سایز تخم مرغ و كاهش 
كیفیت پوسته دیده شود. در اغلب موارد باروري و جوجه درآوري تحت تاثیر 
قرار نمي گیرند ) ۲6 (. در مرغ هاي تخمگذار تجاري كاهش تولید تخم مرغ، 
افزایش تخم مرغ هاي بدشکل و افزایش تلفات در ارتباط با اورنیتوباكتریوم 
رینوتراكئال بوده است ) ۲6 (. اورنیتوباكتریوم رینوتراكئال به عنوان مسبب 
عالئم عصبي و یا فلج از طریق آرتریت، مننژیت، اوستئیت و اوستئومیلیت 

در ماكیان و بوقلمون ها گزارش شده است )49، ۲6، ۲0 (. 
پنوموني،  شامل  معمول  ماكروسکپي  ضایعات  گوشتي  جوجه هاي  در 
پلوریت)تورم پرده هاي جنب( و تورم كیسه هاي هوایي است. در كشتارگاه و 
یا معاینات پس از مرگ اگزوداي كف آلود، سفید و شبیه ماست و یا كرمي 
(creamy) ممکن است در كیسه هاي هوایي)غالبا شکمي( دیده شود كه در 
توسط  آمده  بوجود  ضایعات  است.  همراه  یکطرفه  پنوموني  با  موارد  اغلب 
 %۵0 به  را  ضبطي  الشه هاي  میزان  مي تواند  رینوتراكئال  اورنیتوباكتریوم 
استخوان  تورم  با  سر  كاسه  روي  جلدي  زیر  ادم  بعالوه  برساند.  بیشتر  یا 
تورم   .)۲0،  ۲6  ،49( است  گزارش شده  انسفالیت  و  استئومیلیت  مجاور، 
كیسه هاي هوایي و پنوموني شایعترین عالئم كالبد گشایي عفونت ناشي از 
ORT یا اورنیتوباكتریوز است ولي سایر عالئم آن شامل تراكئیت، سینوزیت، 
پریکاردیت و حتي آرتریت و مننژیت مي باشد. عالئم بالیني و كالبدگشایي 

ارزش اندكي در تشخیص بیماري و عامل آن دارد )۲6، ۲0(. 
در زمستان ۱3۷۸ از نمونه هاي ناي و ریه یک گله جوجه گوشتي داراي 
گله  یک  زیرچشمي  سینوس  از  همینطور  و  یکطرفه  پنوموني  عالمت 
تخمگذار تجاري مبتال به سینوزیت براي اولین بار باكتري ORT در ایران 

جدا گردید و سال بعد گزارش شد )۸(. 
نمونه هاي طیور مربوط به ۱۲0 مرغداري مراجعه كننده به مؤسسه رازي 
رینوتراكئال  اورنیتوباكتریوم  باكتري  به  آلودگي  نظر  از   ۱3۷9 سال  طي 
اختالالت   )%۸0( آن ها  از  مورد   96  .)۱۵( گرفتند  قرار  بررسي  مورد 
باكتري  به  آلوده  این تعداد ۵۷ مرغداري )%۵9/4(  از  تنفسي داشتند كه 
مي دادند.  بروز  را  تنفسي  عالئم  آلوده  مرغداري هاي  تمامي  بودند.   ORT
نگردید. عالئم  ORT جدا  باكتري  تنفسي  فاقد اختالالت  از مرغداري هاي 
قابل توجه گله هاي آلوده به باكتري ORT در آن مطالعه التهاب كیسه هاي 
هوایي، تراكئیت، برونکو پنو موني و وجود قالب چركي (cast ) در نزدیکي 
سیرینکس )شکل ۱( و سینوزیت بود. نارسایي بطن راست و آسیت همراه 
یا پس از اورنیتو باكتریوز جلب توجه مي كرد )۱۵(. نکته جالب توجه در آن 
تحقیق این بود كه اكثریت قابل توجه از گله هاي با تلفات سنگین و عالئم 
تنفسي آلوده به ORT بودند. باكتري هاي جدا شده در آن مطالعه پس از 
 (SPF) اختصاصي  پاتوژن هاي  از  عاري  جوجه هاي  در  نایي،  داخل  تلقیح 

دو ماهه به تنهایي تورم كیسه هوایي، تراكئیت، پریکاردیت و پنو موني و 
تلفات ۱4 در صدي ایجاد نمودند ) ORT .) ۱۵ از نژادهاي مختلف ماكیان 
پرورشي و از استان هاي تهران، قزوین، قم، مازندران و اصفهان جدا سازي 
شد )۱۵(. متعاقب آن تحقیق ) ۱۵ ( ؛ از شمال شرق- مشهد ) 3۲ ( ، استان 
مركزي ) ۲4 ( ، جنوب غرب- اهواز )۲9( ، شمال غرب-ارومیه ) 3 ( ، جنوب 
شرق-كرمان ) ۲3 ( و استان دیگر شمال كشور یعني گیالن ) 4 ( هم آلودگي 
صنعت ماكیان كشور به ORT گزارش شد و مشخص گردید كه این بیماري 

مخصوص یک ناحیه از كشور نبوده و سراسري است. 
در یک مطالعه دیگر آلودگي همزمان باكتري اورنیتوباكتریوم رینوتراكئال 
در  بار  اولین  براي   H9N۲تیپ تحت  طیور  آنفلوانزاي  ویروس  و   (ORT)
اختالالت  به  مبتال  طیور صنعتي  گله   ۲6 تعداد   .) 9 ( گردید  گزارش  دنیا 
رازي  موسسه  به   ۱3۷9 سال  طي  كه  زیاد  میر  و  مرگ  و  تنفسي  شدید 
اورنیتوباكتریوم  باكتري  به  آلودگي  نظر  از  همزمان  بودند،  گردیده  ارجاع 
شدند.  بررسي   (AIV) طیور  آنفلوانزاي  ویروس  و   )ORT( رینوتراكئال 
این  آلودگي همزمان  نمونه هایي كه  برجسته ترین عالمت كالبد گشایي در 
چركي  قالب  وجود  شکل  به  پنوموني  برونکو  مي دادند  نشان  را  عامل  دو 
بود  اولیه خارج و داخل ریوي  نایژه  بود در  ناي  در محل دو شاخه شدن 
) شکل ۱(. چندین سال بعد در یک گزارش از چین Pan و همکاران ۲0۱۲، 
مشابه این گزارش ایران) 9 ( ، همزماني عفونت ORT و ویروس آنفلوانزاي 
 .) 3۷ ( نمودند  تأكید  هم   ORT بودن  اولیه  پاتوژن  بر  و  كردند  گزارش  را 
آن ها در گزارش خود از ایجاد تلفات باال در حد ۵0 در صد ناشي از عفونت 
ORT به تنهایی خبر دادند. از این نظر مشابه گزارشي از بناني و همکاران 
با  تنهایي  به   SPFماكیان در  بودند  توانسته  كه   ) ۱۵ ( بود  در سال ۲00۲ 
استفاده از جدایه هاي ORT جراحات شدید و عالئم بالیني مشهود و حتي 
تلفات ۱4 درصدي ایجاد نمایند. ولي در كارهاي دیگري كه در ایران انجام 
از  جدایه  یک  با  ایزوالتور  در   ) ۲0۱3 و   ۲0۱4 همکاران،  و  شد) عزیز پور 
ORT كه از مرغداري با تلفات باال جدا شده بود، نتوانستند به تنهایي در 
یا  بیماري زایي جدایه ها  تفاوت  نمایند. شاید  ایجاد  تلفاتي  عفونت تجربي، 
عدم استفاده از ایزوالتور و احتمال آلودگي همزمان، دلیل تفاوت نتایج كار 
آن ها باشد.  با وجود این، در عفونت هاي تجربي انجام شده توسط گودرزي و 
همکاران و عزیز پور و همکاران)6 ، ۵  ( در آلودگي همزمان ORT و ویروس 
آنفلوانزاي H9N۲ قادر به ایجاد تلفات شدند و در جوجه هاي به شدت بیمار 
یا تلف شده، عالمت قالب چركي در محل دو شاخه شدن ناي )شکل ۱( 
را مشاهده نمودند كه نظیر مشاهدات قبلی در مرغداری های ایران توسط 

بناني و همکاران )۱۵، 9( بود.
تورم سر و یا صورت در ماكیان صنعتي و در واقع اختالالت قسمت فوقاني 
دستگاه تنفس شامل رینیت، سینوزیت، تورم ملتحمه، تورم ریش و سلولیت 
مختلفي  ویروسي  و  انگلي  باكتریایي،  عوامل  از  ناشي  مي تواند  سر  ناحیه 
ثانویه در  یا  اولیه  از دو یا چند عامل به صورت  باشد. معموالً مجموعه اي 
عفوني  كوریزاي   .) ۱4 ( مي نمایند  دخالت  اهمیت  واجد  عالمت  این  ایجاد 
سر  تورم  صورت  به  مزمن  پاستورلوز  پاراگالیناروم،  اوي باكتریوم  از  ناشي 
و صورت و ریش و سندرم تورم سر (SHS) كه در نزد مرغداران كشور به 
كله بادي معروف است به دو شکل در جوجه هاي گوشتي و در مرغ مادر 
گوشتي اتفاق مي افتد كه در دومي معموالً همراه با عالئم عصبي پیچش 
گردن و اپیستو تونوس همراه است. این سندرم معموالً با یک عامل ویروسي 
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شامل پنوموویروس یا ویروس برونشیت عفوني به عنوان عامل اولیه شروع 
مي شود ولي بدون عامل ثانویه باكتریایي كه در اغلب موارد E. coli است، 
و  اویوم  بوردتال  باكتري  دو  گرفت.  نخواهند  شکل  آن  بالیني  عالمت هاي 
ویژه  به  و  ماكیان  گونه هاي  در  مي توانند  هم  گالي سپتیکوم  مایکوپالسما 

بوقلمون، سینوزیت و تورم سر و صورت ایجاد نمایند ) ۱4 (.
در مطالعه اي از ایران، بناني و همکاران در سال ۱3۸3 )۲004( به منظور 
بررسي عفونت هاي باكتریایي مؤثر در ایجاد عالئم تورم سر و صورت ماكیان 
جوجه  شامل  مختلف  مرغداري   ۱۲ رازي،  مؤسسه  به  ارجاعي  تجاري 
گوشتي، تخمگذار تجاري و مرغ مادر گوشتي با عالئم آشکار تورم سر و یا 
 O۲ از ۷ مورد، اشریشیا كلي سروتیپ ORT صورت ، بررسي نمودند. باكتري
از ۵ مورد و E. coli غیرقابل تایپینک از یک مورد، اوي باكتریوم پاراگالیناروم 
از ۲ مورد و پاستورال مولتوسیدا از دو مورد جدا سازي و شناسایي گردیدند. 
از ناحیه سینوس زیر چشمي 4 گله جوجه گوشتي مبتال به سندرم تورم سر 
 ORT جدا سازي و شناسایي شد. در دو گله ORT باكتري ( SHS) و صورت
 O۲ سروتیپ E. coli از سینوس، به همراه ORT به تنهایي و در دو گله هم
از ناحیه زیر جلد جدا گردیدند. از دو گله مبتال به كوریزاي عفوني باكتري 
اوي باكتریوم پاراگالیناروم از ناحیه سینوس زیر چشمي هر دو مورد و در 
دو  از  شدند.  جداسازي  سینوس  از   ORT باكتري  همزمان  آن ها  از  یکي 
گله مرغ مادر گوشتي مبتال به تورم سر و صورت و ریش باكتري پاستورال 
مولتوسیدا جدا گردید كه در یک مورد همزمان با جداسازي ORT بود. از 
چهار گله مرغ مادر گوشتي مبتال به اختالل SHS همراه با عالمت اپیستو 
تونوس، باكتري E. coli از زیر جلد سر و یا مغز همه آن ها و در یک مورد 
همزمان باكتري ORT از ناحیه سر جدا گردید. در آن مطالعه دو باكتري 
بوردتال اویوم و مایکوپالسما گالي سپتیکوم جدا نگردید. مطالعه فوق نشان 
داد كه ORT را باید به عنوان یک عامل مهم در ایجاد عالمت مهم تورم سر 

و صورت ماكیان صنعتي در نظر گرفت ) ۱4 (.
بناني و همکاران در سال ۲009 ) ۱۱ (  ، 60 نمونه تجمیع شده بدست آمده 
از ناي و سینوس زیر چشمي 30 گله جوجه گوشتي كشتار شده در یکي 
از كشتارگاه هاي منطقه قزوین را از نظر آلودگي به ORT با هر دو روش 
كشت و PCR بررسي كردند. ۱9 مورد از 60 نمونه اولیه، شامل ۱۱ نمونه 
نمونه  تمامي ۱۷  و  زیر چشمي  نمونه سواب سینوس  و ۸  ناي  هموژنیزه 
باكتري هاي جدا شده و مشکوک به ORT، در PCR مثبت شدند؛ ولي در 
یک مورد از 4۱ نمونه اولیه منفي شده در PCR ، باكتري ORT با كمک 
 PCR كشت جداسازي گردید و این باكتري تکثیر شده در آزمایش مجدد
مورد شناسایي قرار گرفت. بنابراین ۲۸/3% كل نمونه ها در كشت باكتریایي 
و 3۱/6% كل نمونه ها در آزمایش PCR مثبت شدند ) ۱۱(. نتایج نمونه هاي 
مثبت در كشت باكتري، در كار سیفي )۲0۱۲( ، تنها ۲/6% بود ولي در 
همان گزارش میزان آلودگي در آزمون الیزا ۷۱/۱% اعالم گردید )40(. قائم 
مقامي و همکاران )۲00۷( ، قنبر پور و صالحي )۲009( ، اسدپور و همکاران 
باكتریایي نمونه هاي ماكیان صنعتي، به ترتیب %9/۸،  ) ۲00۸ ( در كشت 
3/۵% و ۲/۲۷% از نمونه ها، باكتري ORT را جدا سازي نمودند. جمشیدیان 
نمونه هاي  اهواز،  نمونه هاي كشتارگاهي شهرستان  در   ،) ۲00۸ ( میاحي  و 
میداني به دست آمده از مرغداري ها و در نمونه هاي ارجاعي به بخش طیور، 
به ترتیب ۸/6%، ۱% و ORT %۱3/۷9 جداسازي نمودند ) ۲9(. در تحقیق 
بناني و همکاران ) ۲009( ، میزان آلودگي گله هاي طیور در سن كشتار، 

پانزده مورد از 30 گله ) ۵0%( در آزمایش PCR تشخیص داده شد ) ۱۱ (. 
باكتریایي  كشت  در   ،PCR آزمایش  در  مثبت  گله هاي  از  مورد  یک  تنها 
منفي گزارش شد )۱۱ (. آلودگي باالي گله هاي گوشتي در سن كشتار ) ۵0 
در صد( یعني در هفته هشتم با یافته قبلي در ایران )۱۵(، كه بیشترین 
میزان آلودگي جوجه هاي گوشتي در هفته هاي ششم و هفتم دیده شده 
بود نزدیک و منطبق است. اما با مطالعات در خارج از ایران كه بیشترین 
است  شده  اعالم  هفته   4 تا   3 سنین  در  گوشتي  جوجه هاي  در  آلودگي 
)49(، انطباق ندارد. شاید یک دلیل آن تغذیه متفاوت جوجه هاي گوشتي 
و تفاوت اوج سرعت رشد آن ها در ایران با كشورهاي غربي باشد. با توجه به 
بروز بیماري در سن 4 هفتگي در سایر كشورها و دوره نسبتاً كوتاه بیماري، 
كه بین ۵ تا ۸ روز اعالم شده است )49، ۲6( و همینطور مقاومت طبیعي 
ناشي از سیستم ایمني پس از بروز بیماري ، عفونت ORT در سن كشتار در 
آن كشورها كمتر قابل انتظار است. این یافته ممکن است فرضیه دیگري را 
متبادر به ذهن نماید كه گله هاي طیور گوشتي پس از دوره بیماري، آلوده 

باقي مي مانند و قادر به اشاعه عفونت مي باشد. 
بناني و همکاران، جدا سازي ORT از مغز مرغان مادر تجاري را در سال 
۲0۱۵ گزارش نمودند ) ۷(. چهار مرغ مادر تجاري زنده با سن ۱3 هفته 
از یک مرغداري واقع در استان مازندران ارسال  با عالئم پیچش گردن  و 
بود.  مشکوک  پاستورلوز  به  فارم  دامپزشک  اولیه،  تشخیص  در  بود.  شده 
نمي كرد.  توجه  جلب  الغري  جز  به  دیگري  كالبد گشایي  و  بالیني  عالئم 
وار  التهاب عروق مننژ، تجمع آستیني  پاتولوژي مغز شامل  عالئم هیستو 
پوركنژ  سلول هاي  نکروز  و  دژنرسانس  و  عروق  اطراف  در  لمفوسیت ها 
بودند. كشت ویروسي مغز از نظر ویروس هاي بیماري نیوكاسل و آنفلوانزاي 
پرندگان منفي بود. در كشت نمونه هاي مغز بر روي محیط آگار خوندار 
باكتري ORT به طور خالص جدا گردید. بر پایه ی یافته هاي آن مطالعه، به 
نظر مي رسد كه بایستي این باكتري را هم در تشخیص تفریقي عالئم عصبي 

ماكیان مد نظر داشت )۷ (. 
جوجه  گله  یک  در   ۲00۲ سال  در  همکاران  و  عزي  و  پوربخش  بنانی، 
گوشتی با عالمت افسردگی، كاهش رشد و اشتها و صداهای تنفسی با مرگ 
انگل  و  از دستگاه تنفس   ORT باكتری  و میر روزانه حدود ۲%، همزمان 
شناسایی  و  جدا سازی  را  فابریسیوس  بورس  از  بیله ای  كریپتوسپوریدیوم 

نمودند )۱۲(. 
 عزیز پور و همکاران در سال های ۲0۱3 ) ۵ ( و ۲0۱4 ) 6 ( عفونت تجربی 
یک جدایه ORT و یک ویروس آنفلوانزای H9N۲ هر دو جدا شده از ایران 
 SPF را به تنهایی و دو تایی، بررسی نمودند. آن ها بدین منظور از جوجه های
نژاد لگهورن ۲۱ روزه استفاده كردند. گروه های آزمایشی كه به تنهایی با هر 
یک از این دو عامل بیماری زا آلوده شده بودند، عالئم بالینی و كالبد گشایی 
خیلی جزئی نشان دادند. در جوجه هایی كه فقط با ORT آلوده شده بودند، 
تنها عالمت كز كردگی بدون هیچ گونه عالمت كالبد گشایی دیده شد. در 
حالی كه در گروه آلودگی دو تایی، عالئم بالینی شدید از قبیل افسردگی، 
كم اشتهایی، ژولیدگی پرها، اسهال، عالیم شدید تنفسی، پرخونی ناي و ریه، 
تورم كلیه و تورم كیسه هاي هوایی و تلفات ۱۵% تلفات مشاهده گردید. 
قالب  و وجود  پنوموني  برونکو  آن ها  تجربی  مطالعه  در  اینکه  توجه  جالب 
مشاهده  هوا  بلع  عالمت  همراه  به  نای  شدن  شاخه  دو  محل  در  چركی 
گردید. این عالمت قباًل در گزارش بنانی، ممیز و همکاران )۲00۲( و بناني، 

مروري بر عفونت اورنيتوباکتريوم ...
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ویروس  طبیعی  عفونت  در   ) ۲00۲ ( همکاران  و  جوال  مؤذني  و  پوربخش 
تلفات  آنها  و  بود  مشاهده شده   ORT باكتری  با  همراه   H9N۲ آنفلوانزای 
غیر معمول ناشی از آنفلوانزای H9N۲ و عالمت قالب چركی در محل دو 
در  كردند.  اعالم   ORT عفونت  با  همزمانی  دلیل  به  را  نای  شدن  شاخه 
گزارش های عزیز پور و همکاران ) ۲0۱3 و ۲0۱4( در عفونت دو تایی، هم 
باكتری و هم ویروس از ارگان های داخلی پرنده جدا سازی می شد، كه نشان 
دهنده عفونت سیستمیک هر دو عامل بیماری زا در عفونت دوتایی است. در 
صورتی كه در عفونت به تنهایی عفونت سیستمیک هیچ كدام از دو عامل 

اتفاق نمی افتاد. 

بيماري زايي
و  ثانویه مطرح شده است  پاتوژن  به عنوان  اغلب موارد  ORT در  باكتری 
غیر  و  خفیف  بیماری  حداكثر  یا  و  بوده  مشهود  عالمت  بدون  تنهایی  به 
ایجاد می نماید. بنظر مي رسد كه عوامل عفوني و غیر عفوني  كشنده ای را 
تشدید كننده  یا  آغازگر  بعنوان  مرغداري ها  در  موجود  استرسورهای  و 
اورنیتوباكتریوز مطرح مي باشند )49 ، ۲0 ، 6 ، ۵(. در اكثر مطالعات، عفونت 
اوویوم،  بوردتال  كلی،  اشریشیا  نظیر  باكتریایی  عوامل  با  همزمان   ORT
مایکوپالسما  گالی سپتیکوم،  مایکوپالسما  زواپیدمیکوس،  استرپتوكوكوس 
بیماری  ویروس  مانند  ویروسی  عوامل  پسی تاسی ؛  كالمیدوفیال  سینوویه، 
انگل  و  عفونی  برونشیت  ویروس  پرندگان،  پنوموویروس  متا  نیوكاسل، 
كریپتوسپوریدیوم )۲6 ( گزارش شده است. اما در مطالعات محدودی برخی 
جدایه ها به تنهایی هم در ایجاد بیماری نقش اصلی را ایفا نموده اند ) ۵۲، 
4۱ ،3۷ ، ۱۵(. رحیمی و بنانی در ۲00۷ در یک گله مبتال به عالئم تنفسی 
و تلفات شدید در غرب ایران تنها موفق به جداسازی باكتری ORT شدند 
بنانی،   .) 39 ( دانستند  محتمل  مورد  آن  در  را  باكتری  این  اولیه  نقش  و 
پوربخش و مؤذني جوال و همکاران ) ۲00۲ ( با ایجاد آلودگي تجربي با كمک 
تعدادي از باكتري هاي جداشده از ایران در جوجه هاي نژاد تخمگذار عاري 
به  باكتري مي تواند  این  دادند كه  نشان   ،(SPF) اختصاصي  پاتوژن هاي  از 
صورت پاتوژن اولیه هم عمل نماید و براي ایجاد بیماري نیازي به همراهي 
با سایر پاتوژن ها ندارد ) ۱۵ (. گزارشاتی از دیگر كشورها هم وجود دارد كه 
جایگاه پاتوژن اولیه جدایه ORT در مواردی تأیید شده است. Sprenger و 
همکاران در ۱99۸ در بوقلمون ) 4۱ ( و Van Veen ، Van Empel و همکاران 
در سال ۲000 در جوجه های گوشتی ) ۵۲ ( از ORT به عنوان پاتوژن اولیه 
نام برده اند. در مطالعه آن ها )۵۲( ، جراحت كالبد گشایی صرفاً در كیسه 
هوایی و ریه، متعاقب آلوده سازی باكتری به تنهایی، از طریق ریز قطرات، 
مشاهده گردید و نشان داده شد كه باكتری به تنهایی هم قادر به ایجاد 
ضایعه تنفسی می باشد. البته در تجربه آن ها عالئم مشهود بالینی و تلفات 
دیده نشد. آن ها تفاوت بیماری زایی بین سویه های ORT و تفاوت حساسیت 
به  نسبت  لگهورن  از  گوشتی  نژاد  نمودند.  مشاهده  هم  را  ماكیان  نژادی 
عفونت ORT حساس تر بود و بین جوجه گوشتی SPF و تجاری از این نظر 
تفاوتی دیده نشد ) ۵۲ (. مطالعات Pan و همکاران در سال ۲0۱۲ از چین، 
نشان داد كه در گروهی از جوجه های گوشتی 3 هفته كه به تنهایی با یک 
جدایه ORT آلوده شده بودند، تلفات غیر معمول ۵0 در صدی ایجاد شد و 
 H9N۲ این تلفات و عالئم تنفسی در آلودگی دو تایی با ویروس آنفلوانزای
بالغ می گردید. آن ها بر حدت غیر معمول  تا ۸0 هم  تلفات آن  شدید تر و 

آن جدایه ORT تأكید نمودند ) 3۷ (. در سایر نقاط دنیا هیچ گونه تلفاتی 
در آلودگی تجربی ماكیان تجاری یا SPF با باكتری ORT دیده نشده است 
) ۵۲، 4۵ ( و حتی در مواردی هم عالئم بالینی و كالبد گشایی هم مشاهده 

نگردیده است ) ۵0، ۲۲  (. 
اورنیتوباكتریوم  جدایه هاي  بیماري زایي  در  تفاوت هایي  مي رسد  نظر  به 
از  رینوتراكئال  اورنیتوباكتریوم  فیلدي  دارد. سه جدایه  رینوتراكئال وجود 
آفریقاي جنوبي كه به كیسه هاي هوایي شکمي خلفي جوجه هاي گوشتي 
كیسه هاي  التهاب  تولید  در  آشکاري  تفاوت هاي  شد،  تلقیح  روزه   ۲۸
وقتي  هلند،  و  جنوبي  آفریقاي  جدایه هاي  دادند.  نشان  آرتریت  و  هوایي 
در جوجه هاي گوشتي به روش آئروسل چالنج شدند، نسبت به جدایه هاي 

امریکا، بیماري زا تر بودند )  ۲0 (. 
در  تلفات  ایجاد  آزمون  از  استفاده  با  بوقلمون  از  بیماري زایي ۱۱9 جدایه 
 cfu۵00 جنین جوجه مطالعه شده است. یافته ها نشان داد كه تلقیح حدود
از اورنیتوباكتریوم رینوتراكئال به داخل كیسه آالنتوئیک تخم مرغ جنین دار 
اورنیتوباكتریوم  غیر بیماري زاي  و  بیماري زا  جدایه هاي  بین  روزه،   ۱۱
جنیني  تلفات  میزان  اساس  این  بر  مي كند.  ایجاد  تمایز  رینوتراكئال 
جدایه هاي غیر بیماري زا بین ۲0-۱0%، جدایه هاي با بیماري زایي متوسط 
60-۲۱% و جدایه هایي كه خیلي بیماري زا هستند، میزان تلفات بیش از 

60% خواهند داشت )۲0(.
حدت یا بیماري زایي، قابلیت باكتري در ایجاد عفونت و بیماري است. عوامل 
باكتري اطالق  یا روش هاي مقابله  باكتري  تولیدات  از  به آن دسته  حدت 
عوامل  نقش مي نمایند.  ایفاي  بیماري زایي  یا  ایجاد حدت  در  مي شود كه 
حدت به طور كلي به دو دسته تقسیم می شوند. اول آن ها كه در كلنیزه 
شدن و تهاجم باكتري نقش دارند. در این خصوص مي توان از پیلي، قابلیت 
حركت، سیدروفور، كپسول و غیره نام برد. دوم عواملي نظیر اندو توكسین، 
اگزو توكسین و آنزیم هاي هیدرو لیک هستند كه موجب تخریب سلول هاي 
پیلي ،  مانند  بخصوصي  ساختار  یا  ویژگي  هیچ  تا كنون  مي شوند.  میزبان 
 فیمریه  و یا فعالیت هاي اختصاصي سمي از ORT گزارش نشده است ) ۲0 (. 
در آزمایشگاه مشخص شده است كه جدایه هاي اورنیتوباكتریوم رینوتراكئال 

قادر به اتصال به سلول هاي بافت پوششي ناي ماكیان هستند )۲0(.
زیر  گزارش  چند  به  محدود  اطالعات   ،ORT حدت  عوامل  خصوص  در 

است:
۱-  نقش احتمالي پروتئین غشاي خارجي(OMP ) و LPS باكتري در اتصال: 
نفوذي و همکاران )  ۲00۷( نشان دادند كه آنتي بادي هاي تهیه شده علیه 
پروتئین ۵3 كیلو دالتوني از غشاء خارجي ORT، به طور معنا داري از اتصال 
آنتي بادي  از  عاري  گوشتي  جوجه هاي  ناي  مخاط  به   ORT باكتري هاي 
مادري، ممانعت به عمل مي آورند. آن ها نتیجه گیري كردند كه احتماالً این 
گیرنده هاي مختلف  به  اتصال  در  باكتري،   LPS به همراه   OMP پروتئین 

سلول هاي مخاط دستگاه تنفس پرنده ایفاي نقش مي نمایند ) 3۵ (. 
۲- آنزیم نورامینیداز: در ناي پرنده، گلیکو پروتئین هاي غني از اسید سیالیک 
به عنوان سد دفاعي در برابر اتصال عوامل بیماري زا به سلول هاي مخاط ناي 
عمل مي كنند. Kastelic و همکاران در ۲0۱3 نشان دادند كه ORT احتماالً 
موجب  نورامینیداز  آنزیم  فعالیت  با   ،  ) ۱۷( سینوویه  مایکوپالسما  شبیه 
پروتئین هاي  گلیکو  از  اسید  سیالیک  شدن  برداشته  و  شکاف  و  تفکیک 
پرنده نظیر این گونه گلیکو پروتئین هاي سیالیکي و همچنین آنتي بادي 
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IgG مي شود) 3۱ (. در نتیجه با تخریب این مولکول ها، باكتري قادر به اتصال 
به گیرنده هاي سلول هدف مي شود. اینکه ORT از اسید سیالیک آزاد شده 
از  ناشي   ORT بیماري زایي  افزایش  استفاده مي كند و همین طور جزئیات 
  Kastelic نورامینیداز هنوز مشخص نشده است )  3۱(. در مطالعه  فعالیت 
و همکاران مشخص شد كه تمامي 4۷ جدایه باكتري ORT داراي فعالیت 

نورامینیدازي هستند. 
و   Tabatabai سال ۲00۸  در  آهن:  اكتساب  غیر سیدروفوري  مکانیزم   -3
محیط  در  رشد  به  قادر   ORT سویه هاي  همه  كه  دادند  نشان  همکاران 
فقیر از نظر آهن نیستند ) 43 (. آن ها نتیجه گرفتند كه سویه هاي مقاوم در 
محیط فقیر از نظر آهن، حدت باالتري دارند. مطالعه آن ها نشان داد كه 
سویه هاي قادر به كسب آهن در محیط فقیر از آهن از طریق مکانیزمي به 

جز تولید سیدروفور عمل مي كنند. 
4- پروتئین شبیه همولیزین با قابلیت ایجاد روزن در غشاء سلول میزبان 
pore - former : مطالعه دیگري از Tabatabai و همکاران ) ۲0۱0(  نشان 
این  و  بوده  باكتري  با حدت  ارتباط  در   ORT همولیتیک  فعالیت  كه  داد 

فعالیت از نوع آنزیمي نبوده و بیشتر به شکل ایجاد روزن است )44(.
۵- پالسمید: Jansen و همکاران در ۲004 از حضور پالسمید در دو سویه از 
۵6 سویه مورد بررسي و آن هم در سروتیپ K خبر دادند. آن ها نتیجه گیري 
كردند كه وجود پالسمید در باكتري ORT امري نادر بوده و احتماالً اخیراً 
در این باكتري دیده شده و در جمعیت باكتري هاي ORT گسترشي ندارد. 
فواید حمل پالسمید براي باكتري ORT هنوز ناشناخته باقي مانده است 

.)30  (
Yilmaz در سال ۲009 نشان  و   Benzer اكسیداتیو:  استرس  افزایش   -۵
دادند كه در عفونت تجربی ORT باالنس اكسیدانت - آنتی اكسیدانت خون 
و بافت های تنفسی به هم می خورد. آن ها جوجه های گوشتی را از طریق 
دستگاه تنفسی و به شکل آئروسل به ORT آلوده نمودند. افزایش استرس 
اكسیداتیو شامل افزایش نیتریک اكسید و مالوندی آلدئید و كاهش فعالیت 
پراكسیداز  گلوتاتیون  و  كاتاالز  فعالیت  افت  نظیر  اكسیدانت  آنتی  آنزیمی 
در پرندگان آلوده مشاهده شد. آن ها نتیجه گیری كردند كه احتماالً درمان 
هایی كه دفاع آنتی اكسیدانت طیور را تقویت نماید مؤثر خواهند بود ) ۱6 (. 

نتيجه گيری
عوامل ویروسی و باكتریایی مسبب سندرم بیماری های تنفسی، در صنعت 
می نمایند.  وارد  را  اقتصادی سنگینی  ماكیان كشور، خسارت ها ی  پرورش 
در بین این عوامل، باكتری ORT به دلیل توانایی بیماری زایی به صورت 
اولیه و یا ثانویه، هم افزایی اثرات ایجاد بیماری در همراهی با سایر عوامل 
بیماری زا، شیوع نسبتاً باالی عفونت در مرغداری های مناطق مختلف كشور 
و در نژادهای مختلف گوشتی، تخمگذار و مادر نقش مهم و غیر قابل چشم 
پوشی را ایفا می نماید. شیوع باالي عفونت ORT یکي از دالیل اهمیت آن 
تصور  اشتباه  به  كشور،  طیور  كلینیسین هاي  از  برخي  مي شود.  محسوب 
مي كنند كه باكتري ORT از میکرو فلور طبیعي و غیر مضر دستگاه تنفس 
عفونت هاي  حتي  كه  شده  ثابت  صورتي كه  در  است.  اهمیت  فاقد  و  بوده 
و  كشتارگاهي  حذف  موجب  هم   ORT خفیف  عالئم  با  یا  عالمت  بدون 
اضافه  محض  به  دیگر  طرف  از  مي شوند.  سنگین  اقتصادي  خسارت هاي 
با  آنفلوانزا  ویروس هاي  نظیر  حتي  تنفسي،  بیماري زاي  عامل  یک  شدن 

بیماري زایي كم، اثرات سینرژیسمي بین این دو عامل پدیدار خواهد شد و 
تا كنون سویه كاماًل غیر حادي از ORT گزارش نشده كه در حضور  تقریباً 
یک عامل بیماري زاي مناسب دیگر، نتواند بیماري ایجاد كند. باالخره این 
نکته را هم نبایستي از نظر دور داشت كه هر آن، امکان بروز سویه هاي با 
بیماري زایي اولیه شدید كه به تنهایي هم قادر به ایجاد تلفات زیاد باشند، 
وجود دارد. از سوی دیگر با توجه به جدا سازی باكتری از سایر گونه های 
پرورشی نظیر بوقلمون و حساسیت بیشتر بوقلمون، تأثیر بیشتر این باكتری 
در این پرنده بایستی در پرورش آن در ایران، مد نظر باشد. كلینیسین های 
با هر گونه عالئم تنفسی، به ویژه عالئمی نظیر پنومونی  طیور در مواجهه 
یکطرفه یا دو طرفه، تورم كیسه هوایی كف آلود و سفید یا كرم رنگ، وجود 
و صورت،  تورم سر  نایژه ها،  و  نای  دو شاخه شدن  در محل  قالب چركی 
ORT را هم مورد توجه قرار دهند. در عالئم عصبی نظیر پیچش  حضور 
گردن در صورت عدم وجود ویروس نیوكاسل، احتمال عفونت ORT وجود 
دارد. توانایی ایجاد تلفات ۵0 در صدی، بدون حضور سایر عوامل بیماری زا، 
فقط از جدایه ORT در چین گزارش شده است. با وجود این، با توجه به 
تفاوت بیماری زایی سویه های ORT، احتمال حضور سویه های با حدت باالتر 
همواره بایستی مورد توجه كلینیسین های طیور باشد. از آنجا كه ویروس 
آنفلوانزای H9N۲ به تنهایی قادر به ایجاد بیماری قابل توجه و تلفات نیست، 
در صورت پیشگیری از عفونت ORT احتماالً می توان مانع خسارت شدید 
نظیر  باكتری هایي  و  تنفسي  ویروس هاي  سایر  خصوص  در  شد.  آنفلوانزا 
 E.coli  مایکوپالسما هاي بیماریزا، پاستورال ها ، اوي باكتریوم پاراگالیناروم و
با عفونت ORT می تواند  و حتی عامل انگلی كریپتوسپوریدیوم ، همزمانی 
 ORT از همزمانی  ناشی  تلفات شدید  بیفزاید. در موارد  اوضاع  بر وخامت 
و آنفلوانزای H9N۲، پس از دوره حاد بیماري، پیش بینی وقوع موج دوم 
بسیار محتمل  برونکوپنومونی،  متعاقب  راست  قلب  نارسایی  اثر  بر  تلفات، 
است و شاید ادامه پرورش گله مبتال به این دلیل، مقرون به صرفه نباشد. 
مادر  واكسیناسیون گله  آن،  اثرات  یا كاهش   ORT با عفونت  مقابله  برای 
تا سه چهار  نتاج  اتوژن به منظور محافظت نسبی  با واكسن  حتی االمکان 
 ،ORT هفته اول، درمان دارویی بر اساس جدا سازی و آنتی بیوگرام جدایه
اقدامات امنیت زیستی، استفاده از دارو های گیاهی حاوی آنتی اكسیدانت 
 IBDV و یا حامی دستگاه تنفس و ممانعت از عوامل ایمنو ساپرس ) شامل
انواع مایکو توكسین ها( و  MDV ،CIAV، آدنوویروس ها و رئوویروس ها و 
بیماری زای همزمان  از وقوع عوامل  عوامل استرس زای مختلف و ممانعت 
با  حتی  نیوكاسل  ویروس های  ویروس،  متا پنو مو   ،  H9N۲ آنفلوانزای  نظیر 
حدت پایین و ویروس برونشیت عفونی طیور از جمله راه های مؤثر است. 
در  نیوكاسل  بیماری  السوتای  ویروس  مانند  ویروسی  واكسن های  برخی 
شرایط مرغداری و همزمان با عفونت ORT احتماالً می توانند سندرم تنفسی 
قابل توجهی ایجاد نمایند. گاهی در چنین شرایطی در صورت نادیده گرفتن 
عفونت ORT، به اشتباه، علت بیماری تنفسی حاصله، تنها عوارض واكسن 
و حدت باالی ویروس آن قلمداد می گردد. برای مقابله با خسارت های ناشی 
از ORT می توان به پایین آوردن سن كشتار در جوجه های گوشتی اشاره 
نمود. كاهش سن كشتار جوجه هاي گوشتي، فرصت تکثیر و تزاید عوامل 
بیماري زاي طیور را، به ویژه در غیاب آنتی بادی های مادری، سلب نموده و 
مصرف آنتی بیوتیک ها را در صنعت طیور كاهش می دهد. در نتیجه بیماری 
تنفسی و تلفات و خسارت اقتصادی و تهدید افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی 
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و خطرات بهداشتی ناشی از آن به حداقل می رسد. این راهکار البته نیاز به 
تبلیغ و تغییر ذائقه مصرف كننده دارد.

پاورقی ها
1- Ornithobacterium rhinotracheale (ORT) 
2- rRNA V superfamily
3 - Cythophaga-Flavobacterium-Bacteroides phylum
4 - Rimerella anatipestifer 
5 - Coenonia anatina
6 - Pasteurella – like
7 - Kingella – like
8 - Taxon 28
9 - Pleomorphic gram-negative rod
10 - Gull
11 - Aerosols
12 - Serotype-specific
13 - cross-protection
14 - Yogurt-like
15 - Embryolethality test
16 - Colony forming unit
17 - Pili
18 - Fimbriae
19 - In-vitro
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شكل 1- عفونت طبيعي همزمان ORT و آنفلوانزاي طيور در ماکيان تجاري. پيكان، وجود قالب چرکي در پايين تر از سيرنكس 
يا محل دو شاخه شدن ناي و در داخل نايژه اوليه خارج ريوي را نشان مي دهد. اين عالمت در بيماري هاي برونشيت عفوني و 

آسپرژيلوز تنفسي هم ممكن است ديده شود.

شكل 2- عالئم عصبي ناشي از اورنيتو باکتريوز. در مقايسه با عالئم تنفسي عفونت ORT بسيار کمتر شايع است. عالئم عصبي 
شامل لرزش سر، برگشتگي سر به عقب و پيچش گردن به دليل مننژيت و آنسفاليت، در يک گله مادر گوشتي 21 هفته مشهده 

می گردد )7(.

مروري بر عفونت اورنيتوباکتريوم ...
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شكل 3- عالمت پنوموني در دو ريه )باال و سمت چپ( ناشي از عفونت ORT. در مقايسه با يک ريه سالم )پايين سمت 
راست(. پنوموني در بيماري هاي تنفسي شايع نظير کلي باسيلوز و مايكوپالسموز ساده و به تنهايي، معموالً مشاهده نمي شود.  
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جدول 1- تشخيص، بيماري زايي، کنترل )94 ،62 ،02 ،1( اورنيتو باکتريوز

تشخیص

تشــخیص اولیه بر اساس عالئم بالیني و كالبدگشایي نظیر پنوموني یکطرفه، دو طرفه یا پنوموني در قسمتي از یک ریه، تورم 
كیســه هوایي، قالب چركي در ناي و نایژه ها و هر عالمت تنفسي صورت گیرد. عالئم عصبي كه ویروس بیماري نیوكاسل رد 

شده باشد، مي تواند مشکوک به عفونت ORT محسوب گردد.

تشــخیص قطعي بر اساس جداسازي باكتریولوژي)محیط كشت اختصاصي، آگار خوندار همراه با ۱0 میکروگرم جنتا مایسین 
یا ۵ میکروگرم پلي میکســین B و جنتا مایســین در هر میلي لیتر مي باشــد. بهترین شــرایط كشت، دمايC 3۷ و ۱0-۵ 
درصد CO۲ اســت، كلني ها كاتاالز منفي و اكسیداز مثبت هستند- موارد اكسیداز منفي هم گزارش شده است.( ، شناسایي 
قطعي ORT بر اســاس پروفایل آنزیمي )نظیر API۲0NE ، APIZYM و APINFT( یا اســید هاي چرب، آنتي سرم هاي 
اختصاصي، شناسائي مولکولي(PCR) با كمک پرایمر هاي اختصاصي، رنگ آمیزي ایمنو هیستو كمیکال و یا جستجوي آنتي 
بادي)سرولوژي( اختصاصيORT استوار مي باشد. نمونه باكتریولوژي جهت كشت، بایستي در مراحل ابتداي عفونت اخذ شود 

و بهترین نمونه هاي بافتي ناي، ریه و كیسه هوایي هستند.

یک جفت پرایمراختصاصي ORT جهت تکثیر قسمتي از ژن ۱6S rRNA با محصول PCR ۷۸4 جفت بازي:
OR16S-F1 )5’ -GAGAATTAATTTACGGATTAAG)

OR16S-R1 )5’ -TTCGCTTGGTCTCCGAAGAT)

بیماري زایي متفاوت سویه ها، تمامي جدایه ها توانایي بیماریزاي اولیه و یا بیماریزاي ثانویه را دارا هستند.بیماري زایي 

 آلودگي بدون عالئم یا با عالئم خفیف هم مشاهده شده است، ولي به محض ایجاد شرایط مناسب و افزوده شدن سایر عوامل 
بیماریزا، باعث ایجاد بیماري مي شــود. موارد بدون عالئم و یا با عالئم خفیف هم موجب خســارت قابل توجه اقتصادي شده 

است. بنابراینORT به عنوان میکرو فلور طبیعي و غیر بیماریزا و فاقد حدت تلقي نمي شود.
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