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چکيده
برونشیت عفونی طیور ( )IBبه وسیله کروناویروس ها ایجاد میشود .برونشیت یکی از عوامل مهم خسارت اقتصادی در طیور بوده که
سبب درگیر شدن بیماریهای تنفسی ،نفریت و کاهش تولید و کیفیت تخم مرغ میشود .ویروس برونشیت دارای سروتیپهای متعددی
بوده که ایمنی متقاطع در مقابل همدیگر ایجاد نمیکنند .هدف از این مطالعه ردیابی سروتیپهای ویروس برونشیت عفونی طیور در
فارمهای گوشتی استان گیالن دارای عالئم تنفسی بوده است .در مطالعه حاضر به طور تصادفی نمونههای نای و ریه  28گله گوشتی
که دارای عالئم تنفسی بودند جمعآوری شد .آزمایش  RT- PCRبعد از استخراج  RNAویروس از نمونهها جهت تشخیص برونشیت
عفونی انجام شد 20 .گله (70درصد) از تعدادکل  28گله گوشتی از نظر برونشیت عفونی تأيید شد .آزمایش  Nested PCRجهت شناسائی
سروتیپهای درگیر با استفاده از پرایمرهای اختصاصی سه سروتیپ  ۷۹۳ / B ،Massو  D274انجام شد .نتایج نشان داد که  13نمونه
(65درصد) متعلق به سروتیپ  7 ،Massنمونه ( 35درصد) به سروتیپ  ۷۹۳ /Bو در  2نمونه (10درصد) هر دو سروتیپ  Massو
 ۷۹۳ /Bبه طور توأمان ردیابی گرديد امادر هیچ یک از نمونهها سروتیپ  D274شناسائی نشد .نتیجه اینکه به منظور وضعیت ایمنی
بر علیه برونشیت در گلههای گوشتی استان گیالن ،استفاده دو سروتیپ ماساچوست و  ۷۹۳ /Bدر برنامه واکسیناسیون و امنیت زیستی
توصیه میشود.
کلمات کلیدی :برونشيت طیور ،RT-PCR, Nested- PCR ،گيالن
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Avian infectious bronchitis (IB) is caused by corona viruses. Infectious bronchitis virus (IBV) is a major cause of economic losses in poultry and can be involved in respiratory disease, nephritis, and both poor egg production and quality
by reproductive tract infection. IBV has many serotypes that do not confer cross protection against each other. The aim
of this study was conducted to detect IBV serotypes in broiler chicken farms of Guilan province were involveled with
clinical signs respiratory disease. In the present study, tracheal and lung tissue samples were collected randomly from
28 broiler chicken farms with respiratory signs. Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) method
was done after extraction of RNA virus from samples for diagnosis of IBV. 20 flocks (70%) out of 28 flocks were
positive. Nested- PCR method was performed for detection of 3 serotypes of IBV (Mass, 793/B and D274) by using of
specific primers. The results showed that 13samples (65%) belonged to Mass serotype, 7 samples(35%) to 793/B and
both of Mass, 793/B serotypes were detected from 2 samples (10%), but in all of samples D274 serotype was not detected. In conclusion, for the best immunity against IB in broiler flocks of Guilan province, using of 2 serotypes (Mass,
793/B) in vaccination programs with biosecurity in farms are recommended.
Key words: Infectious bronchitis virus, RT-PCR, Nested- PCR, Guilan

اخير با مشاهده مشكالت تنفسی مشابه در گلههای گوشتی دارای سابقه
 این احتمال تقویت گردید کهH120 واكسيناسيون با سويه واكسينال
.ممكن است سروتیپهای جدید این ویروس باعث وقوع بیماری شوند
بيماری برونشيت از نظر عالئم كلینيكی و كالبدگشائی قابل تفريق
 آنفلوآنزای،از ساير بيماریها نيست و معموال با عواملي نظير نيوكاسل
 مايكوپالسموز و كلی باسيلوز به طور همزمان بروز میكند كه،H۹N۲
تفكيك آنها به سادگي قابل انجام نيست و نمیتوان تمام ضايعات تنفسی
 از آنجائي كه عمدتاً گزارش بيماری بر.را به يك عامل اختصاص داد
اساس عالئم بالينی و ضايعات كالبدگشائی و پيشگيری از آن از طريق
واكسيناسيون انجام میگيرد با تأييد تشخيص بيماری به روش مولكولی و
،همچنين مشخص نمودن سروتيپهای درگير در گلههای گوشتی منطقه
.میتوان راهكار مناسبي جهت پيشگيری و كنترل بهينه بيماری ارائه نمود
هدف از اجرای طرح تحقیقاتی حاضر نیز شناسایی سروتیپهای ویروس
برونشیت عفونی طیور دارای عالئم تنفسی در گلههای گوشتی استان
.گیالن بوده است

مقدمه

بيماری برونشيت عفونی در حال حاضر يكی از بيماری های اصلی
 وجود سروتيپهای مختلفی.گلههای طيور در سراسر دنيا مي باشد
كه عليه يكديگر ايمني كاملي ايجاد نمي كنند و همچنين ظهور مداوم
 مشكل عمده ايجاد ايمني عليه ويروس برونشيت،واريانت های جديد
 شيوع متعدد بيماری برونشيت عفونی اغلب در نتيجه.عفونی مي باشد
عفونت با سويه هایي است كه از نظر سرولوژی با سويه های واكسن
 بنابر اين شناسائی ويروسهای در حال چرخش.)3( متفاوت هستند
در كشور و تعيين هويت مولكولی آنها ضروری بوده تا بر اساس آن
 در.مناسب ترين برنامه واكسيناسيون جهت كنترل بيماری اتخاذ شود
 توسط1994 ايران وجود ويروس برونشيت عفونی نخستين بار در سال
آقاخان و همكاران تأييد شد و سروتيپ ماساچوست به عنوان سروتيپ
 با توجه به.)1( اصلی ويروس در حال چرخش در كشور گزارش گرديد
اینکه تا چند سال قبل جدایههای بدست آمده از فیلد تنها وجود سروتیپ
ماساچوست را به عنوان سروتیپ ایران ردیابی نموده اما در سالهای
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مواد و روشها
نمونهگیری
در این مطالعه توصیفی که به مدت دو سال ازخرداد ماه  94شروع
شد ،تعداد  28گله گوشتی در سنین مختلف که دارای عالئم تنفسی همراه
با تلفات بودند و عالئم کالبد گشائی آنها نشان دهنده بیماری برونشیت
عفونی بود ،بعد از کالبد گشائی نمونههائی از بافت نای و ریه طیور
تلف شده برداشت و در لوله فالکون جمعآوری شد .در هر گله تعداد
پنج بافت نای و پنج بافت ریه که در کل تعداد  280نمونه در هرگله
جمعآوری شد اما در آزمایش مولکولی نمونههای اخذ شده از هرگله پول
شده و به عنوان یک نمونه محسوب گردید .لوله ها به آزمایشگاه منتقل
و در دمای  - 80درجه سانتیگراد نگهداری شد.
استخراج RNA
سوسپانسیون 10درصد از نمونهها در محلول سالین بافر فسفات با
غلظت  0/2موالر با  pHخنثی تهیه شد .استخراج  RNAبر اساس دستور
سازنده كيت (High Pure Vired Neucleic Acid Kit )Roche-Germany

مراحل استخراج انجام شد .ابتدا جهت تهيه محلول كار ی
 )tionمقدار چهار ميكروليتر محلول آدنيليك اسيد ( Poly Aكرير ،)RNA
 200ميكروليتر  50 ،Binding bufferميكروليتر پروتئيناز ( Kهضم كننده
پروتئين و ليز سلولی) و  200ميكروليتر از مايع روئی سوسپانسيون
10درصد نمونههای بافتی در يك تيوب  1/5ميلي ليتر مخلوط و در دمای
 72درجه سانتیگراد در حمام بن ماري به مدت ده دقيقه نگهداری شد.
سپس  100ميكرو ليتر ايزوپروپانل به تيوب اضافه و مخلوط گرديد .يك
عدد فيلتر تيوب روی  Collection tubeقرار داده شد و محتويات تيوب
روی فيلتر تيوب ريخته شد و در مدت یک دقيقه در دور 8000 rpm
سانتريفوژ گرديد .فيلتر تيوب را برداشته و روی يك  Collection tubeجديد
قرار داده و قبلي حذف شد .سپس  500ميكروليتر از Inhibition removal
 bufferبر روی فيلتر تيوب اضافه و به مدت یک دقيقه در دور 8000 rpm
سانتريفوژ شد .فيلتر تيوب را برداشته و روی يك  Collection tubeجديد
قرار داده و مجددا قبلي حذف شد 450 .ميكروليتر از بافر مخصوص شستشو
( )Washing bufferاضافه شد ،پس از تكرار مراحل سانتريفوژ و شستشو،
تيوب ابتدا در  8000 rpmدور در یک دقيقه و سپس در 13000 rpm
(�Work Solu

جدول ( :)1شناسائی برونشيت عفونی در گلههای طيور با استفاده از پرايمرها اختصاصی

توالی پرایمرها (')3' -5

اندازه قطعه حاصل ()bp

نام ویروس

)CACTGGTAATTTTTCAGATGG (Forward

464

Infectious Bronchitis Virus
()IBV

)CTCTATAAACACCCTTACA (Reverse

جدول ( : )2شناسائی سه سروتيپ شايع برونشيت عفونی در گلههای گوشتی طيور با استفاده از پرايمر اختصاصی

اندازه قطعه
()bp

توالی پرایمرهای اختصاصی (')3' -5

نام سروتیپ

AATACACTTTTACGTTACAC

Forward

CAGATTGCTTACAACCACC

Reverse

295

AGTAGTTTTGTGTATAAACCA

Forward

CAGATTGCTTACAACCACC

Reverse

154

793/B
()4/91

ATACAATTATATCAAACCAGC

Forward

CAGATTGCTTACAACCACC

Reverse

217

D274
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دور در ده ثانيه جهت خروج بافر شستشوی اضافی سانتريفوژ شد .فيلتر
تيوب روی يك ميكروتيوب  1/5ميلي ليتری عاري از نوكلئاز قرار داده شد
و  50ميكروليتر  Elution bufferاضافه شد و به مدت یک دقيقه در دور
 8000 rpmسانتريفوژ گرديد در انتها فيلتر تيوب حذف و تيوب حاوی
 RNAاستخراج شد .به منظور تأييد صحت آزمايش استخراج و حصول
اطمينان از وجود مقدار كافي اسيد نوكلئيك  RNAو همينطور عاري
بودن از ناخالصيهای پروتئينی نمونهها ،قرائت جذب نوری با دستگاه
اسپكتوفتومتري در طول موج های  260و  280نانومتر انجام شد كه در
مورد  RNAميزان  1/8-2قابل قبول است .سپس به منظور تعيين مقدار
نمونه برای انجام واكنش  RTضريب  ODمحاسبه و ميزان نمونه بر اساس
ميكروليتر محاسبه شد.
روش
روش  RT-PCRطی مراحل مختلف انجام گرفت که شامل-1 :
مرحله نسخه برداری معکوس از  RNAو سنتز  cDNAدر حجم 20
میکرولیتر در دمای  45 °Cبه مدت  45دقیقه  -2واسرشت سازی اولیه
( )Primary Denaturationدر دمای  94 °Cبه مدت دو دقیقه (یک سیکل)
 -3واسرشت سازی اصلی در دمای  94 °Cبه مدت یک دقیقه  -4اتصال
پرایمر ( )Annealingیا هم سرشت سازی در دمای  48 °Cبه مدت یک
دقیقه  -5بسط اصلی ( )Extentionدر دمای  68 °Cبه مدت یک دقیقه
(مرحله  3تا  5سیکل اصلی با  35مرتبه تکرار) -6 .بسط انتهائی در
دمای  68 °Cبه مدت یک دقیقه (یک سیکل) .پرایمر اختصاصی بر اساس
طراحی کاواناق و همکاران ( )2در  RT-PCRاستفاده شد.
RT-PCR

نتایج
برونشیت عفونی طیور در  20گله ( 70درصد) از نمونههای نای و
ریه  28گله گوشتی دارای عالئم تنفسی در آزمایش  RT- PCRشناسایی
شد (جدول 1و شکل  .)1،2با استفاده از پرایمرهای اختصاصی ،آزمایش
 Nested PCRبرای سه سروتیپ  ۷۹۳/B ،Mass،D274انجام شد (جدول
 .)2نتایج نشان داد که  13نمونه ( 65درصد) سروتیپ ( Massشکل،)3
هفت نمونه سروتیپ  35( ۷۹۳/Bدرصد)(شکل )4و در دو گله (10
درصد) هر دو سروتیپ  Massو ( ۷۹۳/Bشکل  )5به طور توامان ردیابی
شدند و در هیچکدام از نمونهها سروتیپ  D274شناسائی نشد.
بحث
در مطالعه حاضر تعداد  28گله که از نظر عالئم کالبد گشائی مشكوك
به درگيري با ويروس برونشیت بودند نمونه برداری از نای و ریه انجام
شد و در هشت گله ويروس برونشيت تشخيص داده نشد كه احتماالً
بعلت شباهت عالئم كالبد گشائي با سایربيماریهای ویروسی تنفسی مثل
آنفلوانزا ،نیوکاسل و پنوموویروس و تداخل چند بیماری در گلههای
شکل ( :)2الف -تکثیر باند  464 bpجفت بازی در نمونههای کلینیکی چاهكهای ،6
 ۱۹،۲۵ ،۲۰،۱۰نشاندهنده تأييد بیماری برونشیت در گله و چاهك  28عدم تأييد
برونشيت ب  -چاهك  :PCکنترل مثبت ج – چاهک  : NCکنترل نمونههای د -چاهک
 :Mمارکر 100 :جفت بازی

روش
به منظور تعیین سروتیپهای ویروس برونشیت عفونی در آزمایش
 RT-PCRاز روش  PCRآشیانهای استفاده شد .در این روش محصول
 PCRساخته شده در مرحله قبلی به نسبت یک به ده رقیق شد.
Nested PCR

شکل ( : )1الف -تکثیر باند  464 bpجفت بازی در نمونههای کلینیکی چاهكهای
 22 ،۱۱ ،2نشان دهنده تأييد بیماری برونشیت در گله و چاهك  12و  5عدم تأييد
برونشيت ب -چاهک  :Con+کنرتل مثبت ج  -چاهک  :Con-کنرتل منونههای د-
چاهک  Mمارکر 100 :جفت بازی
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شکل ( :)3تکثیر باند  295 bpجفت بازی در چاهک  10،16 ،3و  :20سروتیپ  Massرا
در نمونههای کلینیکی نشان میدهد چاهک  :4نمونه کلینیکی منفی ،چاهک :Con+
کنترل مثبت ،چاهک  :Con-کنترل منفی ،چاهک  :Mمارکر  100 bpجفت بازی
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شكل ( :)4تکثیر باند  154 bpجفت بازی در چاهك 10 ،14 ،8سروتیپ  4/91را در نمونههای كلینيكی نشان میدهد ،چاهک
 :Con+کنترل مثبت ،چاهک  :Con-کنترل منفی ،چاهک  :25نمونه كلینيكی منفی ،چاهك ماركر  100 (M):جفت بازی

شكل ( :)5نمونههای كلینيكی  4و  10در باند  295و باند  154جفت بازی تكثير يافته كه نشاندهنده حضور توامان سروتیپهای  Massو ۷۹۳/B
توامان در گله بود.
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گوشتی ،بيماری برونشيت رديابي نشده است و شاید هم بخاطر
این که نمونهها ابتدا بعد از برداشت در  -20°Cنگهداری شده و ممکن
است ویروس ازبین رفته و عم ًال رديابي ويروس امكان پذير نبوده است.
در خصوص وضعیت سویه های بیماری برونشیت در استانهای مختلف و
در سایرکشورها ،توسط محققین مطالعات مشابهی صورت گرفته است.
صیفی آباد شاپوري و همکاران در سال  1381نمونههای ناي و ریه
مشکوك به ویروس را به حفره آالنتوئیک تخم مرغ های جنین دار  9روزه
تلقیح نمودند .از مجموع  181نمونه مورد آزمایش 27 ،نمونه ویروس
برونشیت عفونی جدا شد و بر اساس نتایج از  14جدایه 12 ،جدایه متعلق
به سویه  Massو دو جدايه متعلق به سويه  ۷۹۳/Bبود (.)18
سیفی و همکاران ( )1387از مجموع  30گله طیور گوشتی دارای
عالئم تنفسی در استان فارس 12 ،گله ( 40درصد) ویروس برونشیت
عفونی و در  16گله ( 53/3درصد) ویروس آنفلوانزای پرندگان شناسایی
نمودند .نمونههای ناي  11گله دارای سروتیپ  4/91و یک گله نیز از نظر
سروتیپ  Massمثبت بود .چهار گله دارای عفونت توام سروتیپ 4/91
برونشیت با تحت تیپ  H9بود (.)17
پور باقی و همکاران در سال  2011با نمونهگيری از 32گله گوشتی
با عالئم مشکوک به برونشیت در استان فارس شیوع برونشیت را 72
درصد گزارش دادند که 74/9درصد گله ها آلوده به سروتیپ  4/91و به
سروتیپ ماساچوست  21/8درصد بود .سروتیپ ویروس در هفت گله
شناسائی نشد (.)11
نوری و همکاران در سال  2003سوآب نای  30جوجه گوشتی از
مرغداریهای استان فارس درسنین  7-8هفتگی از نظر آلودگی به ویروس
برونشیت عفونی با روش  RT-PCRبررسی و سروتیپ نمونههای مثبت
را به روش  Multiplex RT-PCRبا استفاده از پرایمرهای اختصاصی تعیین
تیپ نمودند در این بررسی  16موردسروتیپ  4/91و یک مورد سروتیپ
ماساچوست گزارش شد ( .)10با بررسی گلههای مبتال به سندرم تنفسی
و با تلفات باال در استان اصفهان توسط غالمی آهنگران و همكاران در
سال 2008حضور سويه  4/91ويروس برونشيت عفونی ردیابی شد (.)5
جهان تیغ و همکاران در سال  2003نمونههای  11گله ماکیان تجاری
در شهرستان زابل بعد از استخراج  RNAبا پرایمر عمومی XCE2+
و  XCE2-جهت تکثیر باند برای اثبات برونشیت و از پرایمرهای
 BCE1+ ،MCE1+و  DCE1+جهت تکثیر باند به ترتیب برای سروتیپ
ماساچوست 4/91 ،و  D274استفاده کردند .نتایج نشان داد که چهار گله
( 36/36درصد) از نظر برونشیت مثبت بوده و سروتیپ ماساچوست
سروتیپ اختصاصی در گلههای زابل بوده است (.)8
شوشتری و همكاران ( )2008نمونههای كلیه ،ناي و ريه  150گله
مرغ گوشتی كشور (استانهای تهران ،آذربايجان ،قزوين ،اصفهان ،سمنان،
مركزي ،خراسان ،فارس ،كرمانشاه ،لرستان ،همدان ،خوزستان) كه دارای
عالئم تنفسی بودند را بعد از تلقيح به تخم مرغ  ،SPFمايع آالنتوئيك
آنها را جمعآوری و با روش  RT-PCRو سپس با  Nested-PCRبررسی
نمودند 108 .گله ( 72درصد) از نظر برونشيت مثبت بود 57 .گله (52/7
درصد) تنها به سويه  18 ،۷۹۳/Bگله ( 16درصد) به سويه 33 ،Mass
گله ( 30/5درصد) توامان به سويههای  ۷۹۳/Bو  Massو در مجموع
 83درصد گله به  ۷۹۳/Bآلوده بودند .در اين مطالعه از پرايمر D274
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استفاده شد كه موردي از آلودگی با این سروتیپ مشاهده نگرديد (.)19
به منظور شناسايی ويروس  ۷۹۳/Bاز  40واحد مرغداري گوشتی
اطراف شيراز نمونهگيري شد كه تعداد شش واحد آلوده به برونشيت
عفونی بودند و در آزمايش  Nested-PCRتعداد چهار واحد از نظر آلودگی
به ويروس  ۷۹۳/Bرديابي گرديد ( .)9قهرمانی و همكاران در سال 2011
تعداد ده جدايه از سالهای  2008-1998را مورد بررسی فيلوژني قرار
دادند كه سه جدايه متعلق به سروتيپ ماساچوست و هفت جدايه ديگر
به سروتيپ  ۷۹۳/Bتعلق داشت (.)4
روزر و همكاران در سال  2008به مدت  15سال در اسپانيا بر روی
 16جدايه ويروس كار كردند كه چهار ژنوتيپ شناسايی گرديد و همچنين
نتايج نشان داد كه سروتيپ غالب از  4/91به  Italy 02تغيير يافته است
( .)12همایونیمهر و همکاران در سال  2016بر روی ده جدایه از نای،
سکال تونسیل و بافت کلیه از فارمهای گوشتی و تخم گذار ایران با
پرایمرهای اختصاصی طراحی شده توانستد حداقل سه ژنوتیپ ویروس
برونشیت شامل ماساچوست ۷۹۳/B ،و واریانت  2را شناسائی نمايند (.)6
حسینی و همكاران در سال  1392از مجموع نه نمونه اخذ شده از مزارع
طیور گوشتی دارای عالئم تنفسی ،شش مورد از نظر ویروسهای تنفسی
مثبت بودند .نتيجه آزمايش  RT-PCRبا پرايمرهای عمومي ويروس
برونشيت عفونی در چهار مورد مثبت بود و در واكنش Nested PCR
همه موارد از نظر سروتیپ های  4/91و  Massتشخيص داده شد (.)7
در کشوراردن مطالعات زيادي توسط روسان و همكاران در سال 2008
بر روی شناسائی ملکولی عوامل بیماری زای تنفسی در گلههای گوشتی
انجام شد .نتایج نمونهگيری  115گله نشان دادکه  15گله (13درصد) به
نیوکاسل 17 ،گله ( 11/3درصد) به برونشیت عفونی به تنهائی درگیر
بودند در صورتی که درگیر شدن گله ها به دو عامل بیماری زا به ترتیب
 18گله ( 15/7درصد) به برونشیت عفونی و ویروس آنفلوانزا 13 ،گله
( 11/3درصد) به ویروس نیوکاسل و آنفلوانزا 12 ،گله ( 10/4درصد) به
برونشیت عفونی و مایکوپالسما گالیسپتیکوم 11 ،گله ( 9/6درصد) به
برونشیت عفونی و ویروس نیوکاسل ،هفت گله ( 6درصد) پنوموویروس
و مایکوپالسماگالی سپتیکوم ،شش گله ( 5/2درصد) به نیوکاسل و
مایکوپالسما گالیسپتیکوم شناسائی شد و ویروسهای برونشیت عفونی،
نیوکاسل ،پنوموویروس به صورت همزمان در سه گله ( 6/2درصد) تعیین
هویت شد ( .)13همان محقق و همکارانش در سال  2008نيز از  175گله
گوشتی در فاز حاد تنفسی سوآب نای جمعآوری و در نتایج مولکولی
 31/4 ،35/2و  8/6درصد گله ها به ترتیب به سروتیپ ماساچوست،
 4/91و  D274مبتال بودند و در  24/8درصد از گلههای آزمایش شده دو
سروتیپ شناسایی گرديد (.)14
همچنين در مطالعهی دیگری توسط محقق مذکور در سال  2009نيز
نمونههای سرمی  70گله بدون عالئم تنفسی ( 40گله گوشتی 18 ،گله
تخم گذار و  12گله مرغ مادر) از نظر برونشیت با آزمایش ( )HIاز نظر
سه سویه ماساچوست ( D274 ،)M41و  4/91بررسی شد که  51گله (25
گوشتی 15 ،تخم گذار و  16گله مادرگوشتی) از نظر برونشیت مثبت بود.
 92/9درصد گلههای عاری از بیماری تنفسی دارای آنتی بادی به سویه
 M41مثبت در صورتی که  90درصد و  61/4درصد از گله ها نسبت به
 4/91و  D274مثبت شدند از نظر مولکولی نيز در گلههای دارای عالئم

ردیابی مولکولی سویههای برونشیت عفونی طیور...

تنفسی ویروس برونشیت عفونی در  16گله گوشتی ( 64درصد) ،هشت
گله تخم گذار ( 38درصد) و در شش گله مادر ( 54/54درصد) شناسایی
شد (.)15
نمونههای نای  46گله گوشتی تجاری مشکوک به برونشیت در سه
استان جنوب عراق با استفاده از پرایمرهای اختصاصی سروتیپهای
ماساچوست 4/91،و  D274بررسی شد که  74( 34درصد) از  46نمونه
مبتال به برونشیت و در آزمایش  50 Nested PCRدرصد و  5/89درصد
نمونهها بترتیب به  ۷۹۳/Bو ماساچوست تعلق داشتند و  44/11درصد از
نمونهها نیز از نظر سروتیپ شناسائی نشدند (.)16
نتیجه اینکه در مطالعه حاضر اکثر مرغداران اطالع درستی از سویه
های واکسینال برونشیت نداشتند ولي با توجه به اينكه علي رغم انجام
واكسيناسيون برونشيت ،گله آنها دچار بيماری گرديده بود ،مدعی بودند.
بنابر گفته اين مرغداران در مورد تعدادی از گلههای نمونه برداري
شده ،واكسن برونشيت به همراه واكسن نيوكاسل در يك روزگي ودر
محل كارخانه جوجه كشي به صورت اسپري مورد استفاده قرارگرفته
بودكه البته اطالعي از سويه واكسينال مورد استفاده مشخص نبود .عدم
واكسيناسيون مجدد گله در طول دوره پرورش و عدم استفاده از ساير
سروتيپهای واكسينال میتواند سبب بروز بيماری شده باشد .این دسته
از مرغداران که در منطقه پرخطر و درگیر برونشیت هستند تجویز هردو
واکسن  Massو  ۷۹۳/Bبه صورت اسپری و آشامیدنی در طول دوره
پرورش توصیه میشود .با وجود اینکه استفاده از دونوع سویه مختلف
برای واکسیناسیون برونشیت سبب باالرفتن سطح ایمنی می گردد ،اما
توصیه نمیشود که دو واکسن  Massو  ۷۹۳/Bبه صورت اسپری و توامان
و در یک زمان مصرف شود .ژنوم ویروس برونشیت همانند آنفلوانزا
سگمانته نیست اما وقتی که ویروس وارد سلول می گردد از ژنوم اولیه
کپی برداری صورت می گیرد و هر تکه از ژنوم mRNA subgenomic
ایجاد می کند که حالتی مشابه ژنوم قطعه قطعه آنفلوانزا است ايجاد مي
گردد .بنابراین وقتی یک سلول با دو ویروس آلوده می گردد ممکن است
تبادل قطعات صورت گیرد و ژنوتیپ جدیدي ایجاد شود که به راحتی
از سیستم دفاعی بدن فرار نموده و سبب شکست واکسیناسیون گردد.
اما در منطقه ای که ویروس  ۷۹۳/Bچرخش کمتری دارد عالوه بر اسپری
سویه  Massدر جوجه های یک روزه و تجویز اسپری و یا آشامیدنی
آن در طول دوره پرورش ،استفاده از سویه واکسینال  ۷۹۳/Bدر ۱۰-۱۴
روزگی به صورت اسپری و یا آشامیدنی نیز توصیه میشود .در صورتپ
اطالع مرغداران و رعایت استفاده از سویه های واکسینال در مناطق
پرخطر و درگیر ،مشاهده عالئم کالبدگشائی بیماری برونشیت عفونی
در گلههای گوشتی که بیانگر شکست برنامه واکسیناسیون می باشد را
میتوان به عوامل دیگر نظیر حضور پادتن های مادری ،بیماری تضعیف
کننده سیستم ایمنی مثل ویروس گامبورو ( )IBDو کم خونی عفونی
جوجه ها ( ،)CAVوجود مایکوتوکسینها و حمل و نقل و آماده سازی
واکسن مرتبط نمود.
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