
 

شناسایی مولکولی اورنیتوباکتریوم راینوتراکئال 
در پرندگان حیات وحش استان خوزستان

bb

چکيد ه 

   اورنيتوباکتریوم  راینوترکئال )ORT( به عنوان یکی از ارگانيســم های دخيل در بيماری های تنفسی گونه های مختلف پرندگان 
شــناخته شده است. تاکنون گزارش های متعددی مبنی بر جداســازی این باکتری از گله های صنعتی پرورش طيور در ایران ارائه 
شده اســت. پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولکولی و تعيين حساســيت آنتی بيوتيکی باکتری ORT در پرندگان حيات وحش 
استان خوزستان طراحی گردید. بدین منظور بعد از جمع آوری تعداد 23 نمونه سواب نایی، با استفاده از روش های مبتنی بر کشت، 
چهار )17/3 درصد( جدایه مظنون به باکتری ORT از این نمونه ها جداســازی گردید که با به کارگيری پرایمرهای اختصاصی، سه 
)13 درصد( جدایه تایيد مولکولی شــدند. تمام سویه های جداشده در این مطالعه از راسته شاهين  سانان )21/4 درصد( بودند که 
نشان دهنده ميزان باالی آلودگی این پرندگان نســبت به دیگر طيور تحت بررسی می باشد )p > 0/05(. بر اساس نتایج آزمایش 
تعيين الگوی مقاومت دارویی جدایه ها به روش انتشار دیسک، همه جدایه ها )100 درصد( نسبت به انروفلوکساسين، پنی سيلين، 
استرپتومایسين، سفالکسين، لينکواسپکتين، تایلوزین، فلورفنيکل، فلوميکوئين و تتراسایکلين حساس بوده و بيشترین مقاومت 
دارویی )66/6 درصد( نيز مقابل فسفومایسين، سولتریم، ناليدیکسيک اسيد و جنتامایسين مشاهده گردید. در مقایسه با مطالعات 
انجام یافته بر روی سویه های جداشده از طيور صنعتی به خصوص ماکيان، سویه های شناسایی شده در پرندگان حيات وحش نسبت 

به اغلب عوامل ضدميکروبی حساسيت نشان دادند.
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Ornithobacterium rhinotracheale (ORT) is known as one of the involved organisms in respiratory diseases of different 
species of birds. So far, numerous reports have been presented about the isolation of the bacterium from commercial 
poultry flocks in Iran. This study was designed for molecular identification and evaluation of antimicrobial suscepti-
bility of ORT bacterium in wildlife birds in Khouzestan province. After collection of 23 tracheal swab samples, four 
(17.3%) strains of ORT bacterium were isolated based on cultural methods; then three (13%) isolates were confirmed by 
application of specific primers. All strains isolated in this research were from Falconiformes (21.4%), which indicates 
the high rate of ORT isolation than that of other understudy birds (P<0.05). According to the results of determination of 
drug-resistance patterns of the isolates by disk diffusion method, all isolates (100%) were found sensitive to enrofloxa-
cin, penicillin, streptomycin, cephalexin, lincospectin, tylosin, flumequine, florfenicol and tetracycline and 66.6% of 
them were resistant to fosfomycin, sultrim, nalidixic acid and gentamicin. In comparison with studies on strains isolated 
from commercial flocks especially poultry, strains detected in wild birds were sensitive to most antimicrobial agents.  
    
  Key words: Ornithobacterium rhinotracheale, Wildlife birds, Khouzestan, Iran 

مقدمه
بیماری تنفسی ناشی از باکتری اورنیتوباکتریوم راینوتراکئال (ORT) عفونتی 
عفونت های  دیگر  فهرست  به  و  شناسایی شده  اخیرا  که  است  باکتریایی 
راینوتراکئال  اورنیتوباکتریوم  شده است.  افزوده  طیور  تنفسی  باکتریایی 
باکتری میله ای گرم منفی، بسیار پلئومورف و غیرمتحرک است که رشد آن 
بسیار کند بوده و سریعا به وسیله باکتری های سریع الرشد پوشیده می شود 
مطرح  طیور  ثانویه  یا  اولیه  تنفسی  پاتوژن  به عنوان   ORT باکتری   .)20(
می باشد که به تنهایی و یا به همراه سایر پاتوژن های تنفسی طیور از قبیل 
 (NDV) نیوکاسل  بیماری  ویروس  و  آناتی پستیفر  رایمرال  آویوم،  بوردتال 
افزایش میزان  سبب بروز عالئم تنفسی، کاهش رشد، کاهش تولید تخم، 
تلفات )11-2 درصد( و افزایش حذف کشتارگاهی به خصوص در ماکیان و 
بیماری در ماکیان  این  بالینی مشهود  بوقلمون می شود )2۵، 33(. عالئم 
جوان شامل سرفه، ترشحات بینی، ورم صورت و آرتریت و در بوقلمون ها 
شامل ادم ریه ها، سینوزیت، پریکاردیت، بزرگ شدن کبد و تورم کیسه های 
هوایی است )14(. شدت عالئم بالینی، طول دوره بیماری و میزان تلفات 
ناشی از آن، عالوه بر حضور عفونت های همزمان ناشی از سایر پاتوژن ها، 
یا مسائل سوء مدیریتی  و  نظیر شرایط آب و هوایی  به عوامل غیرعفونی 
بسیار متغیر  و  نیز بستگی داشته  بهداشت ضعیف گله  و  باال  تراکم  مانند 

می باشد )1(.
بیماری  بالینی  موارد  از  میالدی   1۹81 سال  در  بار  اولین   ORT باکتری 

تنفسی در بوقلمون های گوشتی و مادر گوشتی در کشور آلمان جداسازی و 
شناسایی شد )4(. در سال 1۹۹1 نیز این باکتری از مرغ های گوشتی دارای 
در  بااین همه   .)34( گردید  آفریقای جنوبی جدا  در  تنفسی خفیف  عالئم 
طی این سال ها این ارگانیسم به عنوان یک باکتری شبه پاستورال شناخته 
واندامه و همکاران  به پیشنهاد  بار در سال 1۹۹4  اولین  اینکه  تا  می شد، 
تحت  عنوان اورنیتوباکتریوم راینوتراکئال نام گذاری و توصیف گردید )31(. 
پس از آن توجه پژوهشگران به این باکتری جلب شد و گزارش هایی مبنی 
از  وحشی  و  اهلی  پرندگان  سایر  نیز  و  طیور صنعتی  از  آن  جداسازی  بر 
موجود،  مستندات  اساس  بر   .)33  ،14( شد  ارائه  دنیا  مختلف  کشورهای 
این باکتری تاکنون از غاز، اردک، بوقلمون، کبوتر، کبک، کبک اوراسیایی، 
شترمرغ، قرقاول، بلدرچین، مرغ شاخدار، مرغ نوروزی، کالغ سیاه و ماکیان 
در سراسر جهان جداسازی و شناسایی شده است )۵، 8، 1۹، 21، 26، 28(. 
به طور کلی اغلب گله های ماکیان در اروپا، آفریقا، آمریکای شمالی و جنوبی 

و برخی از کشورهای آسیایی با این باکتری مواجه شده اند )6(.
سال  در  ایران،  مرغداری های  در   ORT باکتری  با  عفونت  گزارش  اولین 
عالئم  با  تخمگذار  پولت  گله  یک  و  گوشتی  جوجه  گله  یک  از  و   137۹
نژادهای  سایر  و   )6( بوقلمون  در  باکتری  متعاقبا   .)4( بوده است  تنفسی 
ماکیان هم گزارش شد )7(. به دنبال آن، پژوهش های متعددی در ارتباط با 
شناسایی این بیماری در نژادهای مختلف ماکیان ایران شامل مادر گوشتی، 
نیز  و   )10( گرفت  صورت  بومی  مرغ  و  تجاری  تخمگذار  گوشتی،  جوجه 
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و  بوقلمون  پرورش  صنعتی  گله های  از  ارگانیسم  شناسایی  و  جداسازی 
از  استفاده  با  کشور  مختلف  مناطق  در  اهلی  کبوترهای  نیز  و  بلدرچین 
وجود  با   .)23( شد  انجام  مولکولی  و  سرولوژی  باکتریولوژی،  روش های 
انجام مطالعات متعدد جهت جداسازی باکتری ORT از طیور صنعتی بویژه 
پرندگان  در  ارگانیسم  این  شناسایی  بر  مبنی  گزارشی  کشور،  در  ماکیان 
حیات وحش ایران و نیز بررسی مقاومت دارویی و وضعیت حاملین باکتری 
در بین گونه های مختلف این پرندگان ارائه نگردیده است. از این رو، پژوهش 
حاضر با هدف جداسازي، شناسایی و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی باکتری 
ایران  غرب  جنوب  در  خوزستان،  استان  وحش  حیات  پرندگان  از   ORT

طراحی گردید.

مواد و روش ها
جمع آوری نمونه  ها

تعداد 23 نمونه سواب نایی از گونه های مختلف پرندگان به ظاهر سالم و 
بدون عالئم تنفسی حیات وحش استان خوزستان که طی فصول تابستان و 
پاییز سال 13۹4 توسط محیط بانان از مناطق مختلف این استان به سازمان 
حفاظت محیط زیست ارجاع می گردید، جمع آوری شد )جدول 1(. با توجه 
به حساس بودن ارگانیسم، تمام نمونه ها در حداقل زمان ممکن و در محیط 
انتقالی کری- بالیر و شرایط سرد به آزمایشگاه میکروب شناسی دانشکده 

دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز منتقل گردیدند.

کشت باکتریایی و آزمون های بيوشيمایی
 ۵/2 حاوی  درصد(   ۵( گوسفندی  خون دار  آگار  محیط  روی  بر  نمونه ها 
میکروگرم در میلی لیتر جنتامایسین کشت شده و به مدت 48-24 ساعت 
در دماي 37 درجه سانتی گراد و در اتمسفر حاوی 7/۵ درصد دی اکسید 
 ORT باکتری  به  کربن گرم خانه گذاری شدند؛ سپس پرگنه های مشکوک 
)پرگنه های ریز، خاکستری و غیرهمولیتیک( انتخاب و برای آزمایش های 
بعدی خالص سازی گردیدند )14(. اجرام مشکوک خالص سازی شده برای 
تشخیص  برای  و  گرم  رنگ آمیزی  توسط  باکتری،  اندازه  و  مشاهده شکل 
کاتاالز،  قبیل  از  بیوشیمیایی  آزمون های  توسط  ارگانیسم،  بیولوژیکی 
رشد  و  اوره آز  آنزیم  تولید  نیترات،  احیای  تحرک،  اندول،  تولید  اکسیداز، 
موردبررسی   (TSI) آهن دار  قندی  سه  محیط  و  مک کانکی  آگار  روی  بر 
از کربوهیدرات ها طی فرایند  قرار گرفتند. برای تعیین قدرت تولید اسید 
تخمیر توسط جدایه ها، محیط های قندی مختلف ازجمله سوکروز، آرابینوز، 
سوربیتول، الکتوز، گلوکز و مالتوز موردارزیابی قرارگرفتند )تمامی محیط ها 
 ORT ساخت شرکت مرک آلمان( )14، 32(. جدایه های مظنون به باکتری
 -80 دمای  در  نگه دارنده  محیط  در  تعلیق  به صورت  مطالعه  ادامه  جهت 

درجه سانتی گراد ذخیره گردیدند.

PCR تشخيص مولکولی به روش 
DNA  استخراج

استفاده  جوشاندن  روش  از  مظنون،  جدایه های  از   DNA استخراج  برای 
گردید. برای این  کار، ابتدا چند پرگنه خالص باکتری از روی محیط آگار 
خون دار برداشته شده و در 200 میکرولیتر آب مقطر استریل حل گردید. 
مخلوط حاصل توسط دستگاه Thermo Block )کیاژن، ایران( به مدت 10 

دقیقه در دمای 100 درجه سانتی گراد جوشانده شد. تعلیق به دست آمده 
به مدت 10 دقیقه در 13000 دور در دقیقه سانتریفیوژ شد. در نهایت 100 
PCR در  انجام  برای  از مایع رویی در میکروتیوب های استریل  میکرولیتر 

دمای 20- درجه سانتی گراد نگه داری شد.

PCR آزمایش
نام های  به   ORT باکتری  اختصاصی  پرایمر  جفت  یک  مطالعه  این  در 
یک  تکثیر  برای  که  گرفت  قرار  استفاده  مورد   OR16S-R1و  OR16S-F1
قطعه 784 جفت بازی )bp) بر روی ژن 16S rRNA ارگانیسم توسط وان 
امپل و حافظ )1۹۹۹( طراحی و تهیه شده بودند )33(. ردیف های بازی این 

پرایمرها به شرح زیر بود:
OR16S-F1 5'- GAGAATTAATTTACGGATTAAG-3'
OR16S-R1 5'-TTCGCTTGGTCTCCGAAGAT-3'

 DNAase از میکروتیوب های 0/2 میلی لیتری استریل و فاقد PCR برای انجام
با   PCR و دستگاه ترموسایکلر )Eppendorf، آلمان( استفاده شد. واکنش 
 2x حجم نهایی 2۵ میکرولیتر شامل 12/۵ میکرولیتر مسترمیکس آماده
 Taq و dNTPs ،PCR buffer، MgCl2 مسترمیکس آمپلیکون آلمان، حاوی(
هر  از  میکرولیتر   1/۵  ،DEPC آب  میکرولیتر   4/۵  ،)DNA Polymerase
 DNA کدام از پرایمرها )10 پیکومول، سیناژن، ایران( و پنج میکرولیتر از
استخراج شده، انجام گردید. برنامه دمایی PCR شامل مرحله واسرشته سازی 
اولیه به مدت هفت دقیقه در دمای ۹4 درجه سانتی گراد، سپس 30 سیکل  
متوالی شامل مرحله واسرشته سازی به مدت 30 ثانیه در دمای ۹4 درجه 
سانتی گراد، مرحله اتصال به مدت یک دقیقه در دمای ۵3 درجه سانتی گراد 
در  و  سانتی گراد،  درجه  دمای 72  در  دقیقه  دو  مدت  به  تکثیر  مرحله  و 
درجه   72 دمای  در  دقیقه  هفت  مدت  به  نهایی  تکثیر  مرحله  یک  انتها 
سانتی گراد بود. پس از طی شدن مراحل دمایی و تکثیر احتمالی ژن هدف، 
در نهایت 10 میکرولیتر از محصول PCR در کنار نردبان ژنی 100 جفت 
بازی )سیناژن، ایران(، سویه تاییدشده باکتری ORT سروتیپ A به عنوان 
آگارز یک درصد  به عنوان شاهد منفی در ژل   DEPC و آب  شاهد مثبت 
حاوی 0/۵ میکروگرم در میلی لیتر رنگ ایمن )سیناژن، ایران( در ولتاژ ۹0 
 ،UVitec( ولت به مدت یک ساعت الکتروفورز شد و در دستگاه ژل داک
باند  مشاهده  صورت  در  گردید.  مشاهده  تشکیل شده  باندهای  انگلستان( 

784 جفت بازی، جدایه مورد نظر باکتری ORT در نظر گرفته  شد.

آزمایش سنجش حساسيت ضدميکروبی
دیسک  انتشار  روش  از  جدایه ها  ضدمیکروبی  حساسیت  سنجش  برای 
آزمایشگاهی  استانداردهای  موسسه  دستورالعمل  طبق  بر  و  استفاده شده 
رشدیافته  پرگنه های  ابتدا  روش  این  در   .)1۵( گردید  اقدام  کلینیکی  و 
براث  سوی  تریپتیک  محیط  حاوی  لوله های  به  خون دار  آگار  محیط  در 
دمای  در  ساعت  تا شش  چهار  مدت  به  محیط ها  گردید.  منتقل   (TSB)
معادل  میکروبی  غلظت  تا  شدند  گرم خانه گذاری  سانتی گراد  درجه   37
تعلیق  از  استریل  سواب  با  بدست آید.  مک فارلند   0/۵ استاندارد  کدورت 
داخل لوله ها برداشته شده و در محیط آگار مولر- هینتون حاوی پنج درصد 
 1۵ حاوی  دیسک های  سپس  شد؛  داده  سفره ای  کشت  گوسفندی  خون 
آنتی بیوتیک مختلف )پادتن طب، ایران( بر روی این محیط ها قرارگرفتند. 

شناسایی مولکولی اورنتيتوباکتریوم ...
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جدول 1- مشخصات پرندگان حيات وحش مورد مطالعه در طول فصل های تابستان و پایيز سال 13۹4 در استان خوزستان و درصد موارد مثبت از نظر 
جداسازی قطعی ارگانيسم اورنيتوباکتریوم راینوتراکئال )ORT( از هر کدام از گونه ها

راستهتیرهنام علمیگونه پرنده
تعداد پرنده 
مورد مطالعه

روش نمونه برداری
موارد مثبت

 )عدد(
موارد مثبت )%(

12۵سواب نایی4شاهین سانانعقابیانButeo rufinusسارگپه پابلند

00سواب نایی2گنجشک سانانپري شاهرخانOriolus oriolusپری شاهرخ

12۵سواب نایی4شاهین سانانقوشیانMilvus migransکورکور سیاه

00سواب نایی2جغد سانانجغدOtus jolandaeجغد

00سواب نایی1شاهین سانانعقابیانCircus pygargusسنقر گندم زار

عقابیانAquila rapaxعقاب دشتی
پرندگان 

اکسیپیتریفورم
00سواب نایی3

عقاب تاالبی )عقاب خال 
دار بزرگ(

Aquila clanga1۵0سواب نایی2شاهین سانانعقابیان

00سواب نایی1جغد سانانجغدBubo Buboشاه بوف

00سواب نایی3شاهین سانانشاهینیانFalco tinnunculusدلیجه

00سواب نایی1خفاش سانانخفاشCorynorhinus townsendiiشب کور

برای  سانتی گراد،  درجه   37 دمای  در  گرم خانه گذاری  ساعت   24 از  پس 
اندازه گیری هاله ممانعت از رشد و تفسیر نتایج بدست آمده نیز بر اساس 
دستورالعمل مرجع اقدام شده و جدایه ها به صورت مقاوم (R)، با حساسیت 

متوسط (I) و حساس (S) توصیف گردیدند )جدول 3(.

تجزیه و تحليل آماري
نتایج حاصل از آزمایش ها بوسیله نسخه 1۹ نرم افزار SPSS و استفاده از 
 p > 0/0۵ آمار توصیفی و آزمون های دقیق فیشر و مربع کای آنالیز شده و

مبنای اختالف معني دار درنظر گرفته شد.

نتایج
در بررسی حاضر، از مجموع 23 نمونه جمع آوری شده، تعداد چهار )17/3 
درصد( جدایه مظنون به باکتری ORT در کشت های باکتریایی و آزمون های 
درصد(   13( سه  تعداد  فوق،  جدایه های  از  جداسازی  شدند.  بیوشیمیایی 
جدایه در آزمایش مولکولی باند اختصاصی 784 جفت بازی را نشان داده و 

تایید مولکولی شدند )جدول 2، شکل 1(. این جدایه ها بر روی محیط آگار 
خون دار دارای پرگنه های نوک سنجاقی به رنگ خاکستری متمایل به سفید 
و فاقد همولیز بوده ولی در محیط آگار مک کانکی و آگار TSI رشد نکردند. 
بر اساس آزمون های بیوشیمیایی نیز ارگانیسم های جداسازی شده از نظر 
کاتاالز، اندول، اوره آز و ژالتیناز منفی ولی از نظر اکسیداز مثبت بودند. این 
جدایه ها به غیر از سوربیتول بقیه قندهای موردآزمایش را تخمیر نمودند. 
 21/4( شاهین  سانان  راسته  از  مطالعه  این  در  جداشده  سویه های  تمام 
درصد( بوده و شامل یک جدایه از عقاب خال دار بزرگ )عقاب تاالبی(، یک 
جدایه از سارگپه پابلند و یک جدایه از کورکور سیاه بود که نشان دهنده 
میزان باالی آلودگی این پرندگان نسبت به دیگر طیور تحت بررسی می باشد 
حساسیت  سنجش  آزمایش  از  حاصل  نتایج   .)1 )جدول   )p  >  0/0۵(
ضدمیکروبی حاکی از حساسیت همه جدایه ها )100 درصد( نسبت به اغلب 
 66/6( دارویی  مقاومت  بیشترین  و  بوده  تحت مطالعه  عوامل ضدمیکروبی 
درصد( نیز مقابل فسفومایسین، سولتریم، نالیدیکسیک اسید و جنتامایسین 

مشاهده گردید )جدول 3(.
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جدول 2- نتایج جداسازی و شناسایی ارگانيسم اورنيتوباکتریوم راینوتراکئال )ORT( از مجموع 23 نمونه سوآب نایی اخذشده از پرندگان حيات 
)PCR( وحش استان خوزستان با استفاده از آزمایش های مرسوم بيوشيميایی و نيز تکنيک واکنش زنجيره ای پليمراز

جدول 3- نتایج آزمایش سنجش حساسيت ضدميکروبی 3 جدایه اورنيتوباکتریوم راینوتراکئال )ORT( جداشده از پرندگان حيات وحش استان 
خوزستان در طول فصل های تابستان و پایيز سال 13۹4

ارگانیسم
تکنیک PCRآزمایش های بیوشیمیایی

تعداد و درصد موارد مثبت قطعی
منفیمثبتمنفیمثبت

)ORT( 41۹320اورنیتوباکتریوم راینوتراکئال)%3 )13

عامل ضدمیکروبی
تعداد و درصد جدایه ها

مقاومحساسیت متوسطحساس

)NFX( انروفلوکساسین)%0 )0/0%(0 )0/0%(3 )100

)NA( نالیدیکسیک اسید)%2 )66/6%(0 )0/0%(1 )33/3

)GM( جنتامایسین)%2 )66/6%(0 )0/0%(1 )33/3

)N( نئومایسین)%1 )33/3%(0 )0/0%(2 )66/6

)P( پنی سیلین)%0 )0/0%(0 )0/0%(3 )100

)S( استرپتومایسین)%0 )0/0%(0 )0/0%(3 )100

)CN( سفالکسین)%0 )0/0%(0 )0/0%(3 )100

)LS( لینکواسپکتین)%0 )0/0%(0 )0/0%(3 )100

)SLT( سولتریم)%2 )66/6%(0 )0/0%(1 )33/3

)FF( فلورفنیکل)%0 )0/0%(0 )0/0%(3 )100

)TY( تایلوزین)%0 )0/0%(0 )0/0%(3 )100

)FO( فسفومایسین)%2 )66/6%(0 )0/0%(1 )33/3

)FM( فلومایکوئین)%0 )0/0%(0 )0/0%(3 )100

)TE( تتراسایکلین)%0 )0/0%(0 )0/0%(3 )100

)CX( کلوگزاسیلین)%0 )0/0%(2 )66/6%(1 )33/3

شناسایی مولکولی اورنتيتوباکتریوم ...
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 بحث
عفونت های  از  بسیاری  با  اورنیتوباکتریایی  عفونت  بالینی  عالئم  شباهت 
از یک سو و دشوار بودن جداسازی و  باکتریایی و ویروسی طیور  تنفسی 
از سوی دیگر، موجب شده  است که تشخیص  شناسایی قطعی عامل آن 
این بیماری به سادگی امکان پذیر نباشد. از این رو، در سال های اخیر برای 
از  و وحشی،  اهلی  پرندگان  از گونه های مختلف   ORT باکتری  جداسازی 
کیت های ویژه بیوشیمیایی )20(، آنتی سرم های اختصاصی )۵، 20( و نیز 
پرایمرهای اختصاصی)10، 33( استفاده شده و مقادیر گزارش شده در این 
مطالعات بسته به منطقه و نیز گونه پرنده موردمطالعه متغیر می باشد. در 
پژوهش حاضر، از 23 نمونه سواب نایی جمع آوری شده از گونه های مختلف 
شناسایی  در  که  شد  جداسازی   ORT جدایه  سه  وحش  حیات  پرندگان 
آن ها هم از روش های مرسوم کشت و هم از تکنیک های مولکولی استفاده 
آلودگی  از  قابل توجهی  میزان  نشان دهنده  پژوهش  این  یافته های  گردید. 

راسته شاهین  سانان )21/4 درصد( به باکتری ORT می باشد. 
به  مربوط  که  کشورها،  سایر  در  انجام یافته  بررسی های  از  حاصل  نتایج 
گونه های مختلف پرندگان وحشی و نیز طیور صنعتی می باشند، متغیر بوده 
و در برخی موارد با نتایج بررسی حاضر مطابقت داشته ولی در بعضی دیگر 
دارد. چارلتون و همکاران )1۹۹3( گزارش کردند که 4۵ جدایه  مغایرت 
از مرغ ها و یک  از بوقلمون ها، 11 جدایه  باکتری ORT شامل 30 جدایه 
جدایه از هر کدام از کبک، کبک اوراسیایی، قرقاول و کبوترهای موردآزمایش 
اعالم کردند که 21  نیز  واندامه و همکاران )1۹۹4(  نموده اند )12(.  جدا 
جدایه از این باکتری را در کشورهای مختلف اروپایی و نیز آفریقای جنوبی 
مورد آزمایش قرار داده اند که شامل 10 جدایه از بوقلمون ها، هفت جدایه از 
جوجه های گوشتی، سه جدایه از کالغ های سیاه و یک جدایه از کبک های 
پرورشی بوده است )31(. همچنین دوریه سه و همکاران )1۹۹۵( 14 جدایه 
باکتری ORT را از هشت مرغ، چهار بوقلمون، یک مرغ شاخدار و یک کبک 
در کشور بلژیک جدا نمودند )16(. وان امپل و همکاران )1۹۹7( نیز گزارش 
کردند که موفق به جداسازی 443 جدایه از این باکتری شده اند که همه 
آن ها، به غیر از سه نمونه جداشده از اردک، مرغ شاخدار و کبک، مربوط به 
مرغ یا بوقلمون های موردمطالعه بوده اند )32(. ارگانیش و همکاران )2002( 
و تورک ییلماز )200۵( میزان جداسازی ارگانیسم از نمونه های سوا ب  نایی 
گله های مرغ گوشتی در مناطق مختلف کشور ترکیه را به ترتیب 0/4 و 
1/2 درصد گزارش کردند )18، 2۹(. همچنین تی سای و هووانگ )2006( 
به ترتیب 8/3 و نه درصد از سواب های نایی حاصل از 337 مرغ گوشتی 
 ORT باکتری  به  آلوده  را  تایوان  کشور  مختلف  مناطق  از  کبوتر   133 و 
حاضر  پژوهش  نتایج  با  مطالعات  این  از  حاصل  نتایج   .)28( کردند  اعالم 
متفاوت بوده و میزان جداسازی ارگانیسم از پرندگان حیات وحش استان 
خوزستان به مراتب باال می باشد. این در حالیست که چانسیری پورن چایی 
و همکاران )2007( شیوع سرمی این ارگانیسم در گله های طیور گوشتی 
روسان   .)11( کردند  گزارش  درصد   63 را  تایلند  کشور  در  مطالعه  مورد 
نایی گله های مرغ گوشتی در مناطق  نیز سواب های  و همکاران )2011( 
شمالی و جنوبی کشور اردن را به روش PCR مورد آزمایش قرار داده و 21 

درصد این نمونه ها را آلوده به باکتری ORT اعالم نمودند )24(.
یافته های حاصل از مطالعات انجام یافته در مناطق مختلف ایران، که تقریبا 
منطقه  به  بسته  نیز  پذیرفته،  صورت  صنعتی  طیور  روی  بر  آن ها  تمام 

جغرافیایی متغیر می باشند. بنانی و همکاران )2001( نمونه های نایی الشه 
گله های مرغ گوشتی، مرغ مادر گوشتی و مرغ تخمگذار دارای اختالالت 
تنفسی را با استفاده از دو روش کشت باکتریایی و آزمایش PCR بررسی 
کرده و میزان آلودگی آن ها به باکتری ORT را ۵۹ درصد گزارش کردند 
طیور  گله های  در  ارگانیسم  این  شیوع سرمی  نیز   )2006( عالی مهر   .)۵(
گوشتی استان آذربایجان غربی را 82 درصد گزارش کرد )2(. در حالیکه 
جمشیدیان و میاحی )1387( 8/66 درصد از سواب های نایی اخذ شده از 
مرغ های گوشتی در حال کشتار استان خوزستان را آلوده به این ارگانیسم 
گزارش کردند )22(. حسن زاده و همکاران )2010( نیز با استفاده از دو 
نمونه های  از  درصد   0/6 از  را  باکتری  مولکولی،  و  باکتریایی  روش کشت 
سواب نایی و یک درصد از نمونه های بافت ریه و نای جوجه های گوشتی 
غربی کشور  و  مرکزی  مناطق شمالی،  در  تلف شده  یا  و  کشتار  حال  در 
از 1/03  را  ارگانیسم  نیز   )2011( همکاران  و  اسدپور   .)21( نمودند  جدا 

شکل 1- الکتروفورز محصول PCR بر روی ژل آگارز یک درصد، رنگ آميزی 
شده با رنگ ایمن. چاهک M: مارکر 100 جفت بازی، چاهک 1: آب DEPC )شاهد 

منفی(، چاهک 2: نمونه منفی، چاهک های 5-3: جدایه های اورنيتوباکتریوم 
راینوتراکئال )ORT( )قطعه 7۸4 جفت  بازی ژن 16SrRNA در باکتری های 
 ORT مورد مطالعه(، چاهک های 6 و 7: شاهدهای مثبت )باکتری های ORT

.)A تایيد شده با کمک آزمایش های بيوشيميایی و آنتی سرم اختصاصی سروتيپ
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درصد نمونه های سواب نایی حاصل از جوجه های گوشتی در حال کشتار 
در استان گیالن گزارش کردند )3(. همچنین میرزایی و همکاران )2011( 
با روش های مرسوم و مولکولی باکتری را از چهار )1/6 درصد( نمونه سواب 
نمونه  درصد(   ۹/2( بلدرچین، 23  نمونه  درصد(   1/2( بوقلمون، سه  نایی 
کبوتر اهلی و 1۹ )7/6 درصد( نمونه کبک که مربوط به مناطق مختلف 
کشور بودند، جداسازی کردند )23(. به طور طبیعی باکتری ORT را فقط 
می توان در مراحل اولیه عفونت جداسازی نمود و تالش ها برای شناسایی آن 
در مراحل پیشرفته کاری بیهوده است. در نمونه های آلوده، این ارگانیسم به 
سادگی توسط سایر باکتری های سریع الرشد مانند اشرشیا کولی، گونه های 
بررسی های  این رو  از  و  شده  پوشیده  سودوموناس  گونه های  و  پروتئوس 

معمول به دشواری به جداسازی و شناسایی منجر می شود )۵(.
در ارتباط با نتایج حاصل از آزمایش سنجش حساسیت ضدمیکروبی، همه 
باکتری های جدا شده )100 درصد( نسبت به انروفلوکساسین، پنی سیلین، 
فلورفنیکل،  تایلوزین،  لینکواسپکتین،  سفالکسین،  استرپتومایسین، 
و  امپل  وان  نظریه  اساس  بر  بودند.  حساس  تتراسایکلین  و  فلومیکوئین 
 ORT باکتری  مختلف  سویه های  آنتی بیوتیکی  حساسیت   )1۹۹۹( حافظ 
بسیار متغیر بوده و ظاهرا بستگی به سویه باکتری و طیف آنتی بیوتیک های 
گزارش   )1۹۹4( بیک  وان   .)33( دارد  منطقه جداسازی  در  مورداستفاده 
کرد که اغلب سویه های موردمطالعه ارگانیسم در کشورهای آلمان و هلند 
انجام یافته  مطالعات   .)30( دادند  نشان  مقاومت  انروفلوکسازین  به  نسبت 
یافته های وان بیک را  توسط وان امپل و حافظ )1۹۹۹( در کشور آلمان 
نسبت  شده  جدا  سویه های  درصد   ۹0-100 که  داد  نشان  و  کرده  تایید 
به انروفلوکسازین، نئومایسین و جنتامایسین مقاوم بوده و تمامی سویه ها 
نسبت به تتراسایکلین، کلرامفنیکل و آموکسی سیلین حساس بودند )33(. 
دوریه سه و همکاران )2001( همه سویه های جدا شده از جوجه های گوشتی 
در کشور بلژیک را مقاوم به لینکومایسین، سفتیوفور و آمپی سیلین و کمتر 
کردند  معرفی  تایلوزین  و  فلومیکوئین  به  حساس  را  آن ها  درصد   10 از 
)17(. سوریانو و همکاران )2003( نیز حساسیت جدایه های مکزیکی این 
اکسی تتراسایکلین  و  آموکسی سیلین  انروفلوکسازین،  به  نسبت  را  باکتری 
متغیر عنوان کردند )27(. تی سای و هووانگ )2006( اذعان نمودند که در 
مقاومت جدایه های مرغی و کبوتری باکتری به اریترومایسین، جنتامایسین، 
تتراسایکلین و کلیندامایسین تفاوت معنی داری وجود دارد )28(. همچنین 
بوقلمون  و  مرغ  از  جداشده  سویه های  همه   )2011( همکاران  و  چرنیشو 
و  جنتامایسین  پنی سیلین،  آمیکاسین،  به  مقاوم  را  روسیه  کشور  در 

انروفلوکسازین گزارش کردند )13(.
این  مرغی  اغلب جدایه های  که  گزارش کردند  و همکاران )2004(  بنانی 
به  نسبت  ولی  بوده  حساس  کلرامفنیکل  به  نسبت  ایران  در  ارگانیسم 
اریترومایسین و تتراسایکلین درجات مختلفی از مقاومت را نشان می دهند 
)۹(. همچنین جمشیدیان و میاحی )1387( دریافتند که همه جدایه های 
موردمطالعه باکتری نسبت به جنتامایسین و تری متوپریم-سولفامتوکسازول 
مقاوم بوده ولی نسبت به آمپی سیلین و کلرامفنیکل حساسیت نشان دادند 
را  ارگانیسم  این  جدایه های  همه  نیز   )2011( همکاران  و  اسدپور   .)22(
و  فلومیکوئین  سیپروفلوکسازین،  تتراسایکلین،  انروفلوکسازین،  به  نسبت 
معرفی  حساس  تیامولین  و  سفتریاکسون  به  نسبت  و  مقاوم  فورازولیدون 
و  دانوفلوکسازین  که  دریافتند   )2011( همکاران  و  میرزایی   .)3( کردند 

جدایه های  همه  به  نسبت  را  خوبی  ضدمیکروبی  فعالیت  کلرامفنیکل 
باکتری ORT نشان دادند )23(. به نظر می رسد بسته به منطقه جداسازی 
ارگانیسم، حساسیت سویه ها نسبت به عوامل ضدمیکروبی مختلف متغیر 
نتایج  با  حاضر  پژوهش  جدایه های  دارویی  مقاومت  الگوی  مقایسه  است. 
مطالعات پیشین بیانگر حساسیت باالی این جدایه ها نسبت به اغلب عوامل 
ضدمیکروبی از جمله نئومایسین، استرپتومایسین و کلوگزاسیلین می باشد؛ 
دلیل  به  طیور،  پرورش  صنعتی  گله های  از  جداشده  سویه های  درحالیکه 
عفونت های  درمان  برای  مختلف  ضدمیکروبی  عوامل  از  بی رویه  استفاده 

ثانویه ، نسبت به اغلب این عوامل مقاومت نشان داده اند.
نتایج مطالعه جاری نشان می دهد که باکتری ORT در میان راسته شاهین 
توجهی  قابل  غربی کشور شیوع  مناطق جنوب  پرندگان وحشی  از   سانان 
اغلب عوامل ضدمیکروبی  به  باکتری  نسبت  این  داشته و همه جدایه های 
آنتی بیوتیکی  حساسیت  الگوی  بطورکلی  می باشند.  حساس  موردبررسی 
منطقه  به  بستگی  و  بوده  متغیر  بسیار   ORT باکتری  مختلف  سویه های 
جداسازی، سویه باکتری و طیف آنتی بیوتیک های مورد استفاده در منطقه 
حاملین  وضعیت  تبیین  در  مطالعه  این  از  حاصل  نتایج  دارد.  جداسازی 
باکتری در بین گونه های مختلف پرندگان وحشی در منطقه مفید می باشد. 
آمده  به دست  جدایه های  آنتی بیوتیکی  مقاومت  الگوی  مقایسه  همچنین 
اطالعات  پیشین،  مطالعات  از  حاصل  سویه های  الگوی  با  پژوهش  این  از 
از  حاصل  جدایه های  آنتی بیوتیکی  مقاومت  افزایش  درباره  را  جدیدی 

گله های صنعتی پرورش طیور در اختیار قرار می دهد.
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