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مطالعه آسیبشناسی و گرایش بافتی ویروس برونشیت عفونی ()397/B
در جوجههای گوشتی
آرش خاکی

*

چکیده

برونشیت عفونی عضوی از خانواده کروناویریده بوده و در

بیماری برونشیت عفونی از عوامل بیماریزای مهم در صنعت طیور بوده و غالبا

جنس گاماکروناویروس قرار دارد و تاکنون بیش از  21سروتیپ

منجربه بیماری تنفسی همراه با گرایش به سایر بافتها براساس نوع سویه،

مختلف آن شناسایی شده است ( .)01بیماری برونشیت عفونی

میگردد .هدف از این مطالعه بررسی تجربی جراحات آسیبشناسی و گرایش
بافتی سروتیپ  793/Bویروس برونشیت عفونی در جوجههای گوشتی میباشد.

اولین بار در سال  0030از ایاالت متحده با عالیم تنفسی

در اندامهای مختلف

گزارش گردید ( .)21اما برخی از سویههای ویروس برونشیت

جوجههای گوشتی مورد بررسی قرار گرفت .تعداد  09قطعه جوجه یکروزه

عفونی به غیر از بافتهای سیستم تنفسی در بافتهای تناسلی

در این مطالعه ،جراحات بافتی و گرایش سروتیپ

793/B

گوشتی بطور تصادفی به دو گروه  54قطعهای تقسیم گردیدند .در سن 09
روزگی جوجههای گروه یک با  093EID50ویروس برونشیت عفونی به روش

( ،)20کلیهها ( ،)32و دستگاه گوارش ( )33نیز تکثیر مینمایند.

قطره چشمی آلوده و گروه دو بعنوان گروه کنترل درنظر گرفته شد .نمونهبرداری

علیرغم اینکه سروتیپ  793/Bاولین بار در بریتانیا در سالهای

از اندامهای مختلف از روز دوم تا روز شانزدهم پس از تلقیح بصورت یک روز

 0000-0009شناسایی شد ،اما گزارشهای بعدی تائید نمودن

در میان جهت ردیابی ویروس و بررسی آسیبشناسی بافتی انجام گردید.
جوجههای گروه عفونی شده با ویروس مذکور از روز دوم تا هشتم دچار

که این سروتیپ از سال  0084در فرانسه حضور داشته است

کزکردگی بودند .ویروس از کلوآک و کلیهها روزهای  ،2-01و در نای نیز

(.)25

ویروس در روزهای  2تا  8و در ریه نیز نمونههای مثبت در روز 2تا  1پس از

ویروس برونشیت عفونی در تمامی کشورهایی که صنعت

تلقیح ردیابی شدند .ویروس در بافت نای موجب ریزش مژکها ،هیپرپالزی
بافت پوششی و ارتشاح سلولهای تک هستهای و هتروفیل شده بود .در ریه،
پرخونی و خونریزی ،ادم و اکسودای فیبرینی و ارتشاح سلولهای تک هستهای
مشاهده گردید .در کلیه ،پرخونی ،خونریزی و نکروز لولههای ادراری مشاهده
شد.
نتایج مطالعه حاضر نشان دادکه سروتیپ

793/B

ویروس برونشیت عفونی در

جوجههای گوشتی منجربه بروز تلفات ،عالئم بالینی و جراحات بافتی میگردد.

پرورش طیور متراکم دارند شایع می باشد .به طوری که بروز
عفونت ناشی از آن در اکثر مناطق تا  099درصد نیز گزارش
شده است .با توجه به اینکه ویروس برونشیت عفونی از طریق
موتاسیون نقطه ای و پدیده نوترکیبی ژنتیکی به فراوانی دچار
تغییرات ژنتیکی و آنتی ژنیکی میگردند ،واکسیناسیون علیه

واژگان کلیدی :آسیبشناسی بافتی؛ گرایش بافتی؛ ویروس برونشیت عفونی؛

بیماری برونشیت عفونی موفقیت نسبی در بردارد ( 01و  .)0به

سروتیپ  ،793/Bجوجه گوشتی

نحوی که علیرغم واکسیناسیون وسیع در صنعت طیور ،این

تاریخ دریافت 05/8/25 :تاریخ پذیرش05/00/3 :

بیماری همچنان به عنوان یک مشکل جدی در صنعت طیور
میباشد .در حال حاضر مهمترین سروتیپ ویروس برونشیت

مقدمه

عفونی که دارای انتشار جهانی میباشد سویه ماساچوست

برونشیت عفونی بیماری ویروسی با واگیری باال بوده و در

میباشد ،اما به تدریج در کشورهای مختلف از جمله ایران

صنعت طیور از نظر اقتصادی ،بسیار مهم میباشد و طیور

سروتیپهای دیگر ویروس نیز شناسایی شده است ( .)28اولین

صنعتی را در کل دوران زندگی مبتال مینماید ( .)09ویروس

جداسازی ویروس برونشیت عفونی از گلههای طیور ایران در

* گروه پاتوبیولوژی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران khaki@iaut.ac.ir
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سال  0005بوده است ( ،)2و بعد از آن محققین مختلفی وجود

فیزیولوژی جهت تلقیح استفاده گردید .پس از تلقیح ویروس

سروتیپ  793/Bرا تائید نمودند .هم اکنون این سروتیپ به

تمامی جوجهها از نظر عالئم بالینی و تلفات به صورت روزانه

یکی از سویه های مهم ویروس برونشیت موجود در طیور

مورد بررسی قرار گرفتند .در روزهای  2تا  01پس از تلقیح،

صنعتی ایران تبدیل شده است ( 39و  .)20 ،28با این وجود

بصورت یکروز درمیان سه جوجه از هر گروه به صورت

تاکنون مطالعات کاملی به ویژه بر روی بیماریزایی و ضایعات

تصادفی انتخاب و مورد کالبدگشایی قرار گرفته و نمونهبرداری

هیستوپاتولوژیکی ویروس در جوجههای گوشتی انجام نگرفته

انجام گرفت .عالئم کالبدگشایی نیز در صورت موجود بودن

است ،و ویژگیهای بیماریزایی ،جراحات و انتشار بافتی این

ثبت گردید .نمونهها از بافتهای مختلف شامل نای ،ریهها،

ویروس در جوجه های گوشتی مشخص نمیباشد.
هدف از مطالعه حاضر بررسی ویژگیهایی بیماریزایی
سروتیپ  793/Bدر جوجههای گوشتی و مشخص نمودن
جراحات بافتی و گرایش ویروس میباشد .عالئم بالینی و
جراحات کالبدگشایی ویروس نیز همزمان با شناسایی آنتیژن
ویروس در اندامهای مختلف جوجههای آلوده شده با استفاده از
آزمایش  RT-PCRو  Nested-PCRارزیابی خواهند شد.

کلیهها ،و کلوآک حاوی مدفوع جهت شناسایی ویروس با
استفاده از روش  RT-PCRاخذ گردید.
تمامی نمونهها با استفاده از بافر تریپتوز فسفات هموژن
گردیدند و پس از  4دقیقه سانتریفیوژ ،مایع رویی حاصل شده
تا زمان انجام آزمایش در دمای  -19درجه سانتیگراد نگهداری
گردید .ریبونوکلئیک اسید با استفاده از کیت شرکت

Roche

(آلمان) بر اساس دستورالعمل سازنده استخراج گردید.
جهت انجام آزمایش  RT-PCRاز کیت تک مرحلهای ساخت
شرکت ( Rocheآلمان) استفاده گردید .دو پرایمر عمومی

مواد و روش کار

( XCE1+و  )XCE2-برای هر سه نوع سویه ویروس برونشیت

سروتیپ  793/Bویروس برونشیت عفونی در این مطالعه مورد

عفونی انتخاب و براساس روش توصیفی ازهار و همکاران

استفاده قرار گرفت .سویه مذکور از ایران جدا شده و به وسیله

( )0001انجام گردید ( .)0آزمایش  Nested-PCRیا

تعیین توالی مورد شناسایی قرار گرفت .به منظور تهیه ویروس

آشیانهای با استفاده از الیگونوکلئوتید  XCE3-که بین هر سه

جهت تلقیح و استفاده در تحقیق حاضر عیار ویروس با تلقیح

سویه برونشیت عفونی مشترک است و الیگونوکلئوتید

 9/0میلیلیتر از رقتهای متوالی بر مبنای یک دهم ( 09-3تا

PCR

BCE1+

-0

که اختصاصی سروتیپ  793/Bمیباشد و یک قطعه  045جفت

 )09بذر ویروسی در  PBSدر داخل کیسه کورویواالنتوئیک

باز را ایجاد مینماید (جدول ،)0مورد استفاده قرار گرفت(.)0

تخم مرغ جنین دار  09روزه  SPFمحاسبه گردید .عیار ویروس

در مورد نمونههایی که در مرحله اول مثبت بودند ،آزمایش

به صورت  49درصد دوز عفونی کننده جنین ( )EID50و به

 ،Nested-PCRبا توجه به روش توصیف شده انجام پذیرفت

روش اسپرمن-کاربر ) (Spearman-karberمحاسبه شد(.)30

( .)1محصول نهایی با انجام آزمایش الکتروفورز در ژل آگارز

تعداد  09قطعه جوجه یک روز گوشتی به صورت تصادفی در

 ،%0و پس از رنگآمیزی با رنگ سایبر سیف ،نتایج با استفاده از

دو گروه  54قطعهای توزیع گردید .جوجههای هر گروه به

اشعه  UVبررسی شد.

صورت جداگانه نگهداری گردیدند.

جهت بررسی جراحات بافتی نیز نمونهها به مدت 25تا 58

در سن  09روزگی تمامی پرندگان در گروه آزمایشی اول به
میزان  093 EID50در  9/0سی سی از مایع کوریواالنتوئیک
عفونی حاوی سروتیپ  103/Bبه روش قطره چشمی تلقیح
گردید .گروه دوم نیز به عنوان گروه کنترل انتخاب و صرفاً سرم
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ساعت در فرمالین بافر  %09ثابت شدند .سپس نمونهها در
بلوکهای پارافین قرار گرفته و مقطعهایی با عرض  4میکرون
تهیه و با رنگ آمیزی هماتوکسیلین ـ ائوزین و ماسون تری کرم
رنگآمیزی گردید.

مطالعه آسیبشناسی و گرایش بافتی ویروس برونشیت عفونی ( )339/Bدر جوجههای گوشتی

جدول  -0موقعیت الیگونوکلئوتیدها و توالی پرایمرهای مورد استفاده الف -الیگونوکلئوتید سنس مثبت ،ب -الیگونوکلئوتید سنس منفی ،ج -موقعیت
نوکلئوتید در منبع مورد اشاره
اندازه محصول (جفت باز)

منبع
)(1

 515جفت باز

)(1
)(1

 045جفت باز

)(1

ج

ژن

توالی (ʹ)5ʹ-7

 128تا 150

S1

CACTGGTAATTTTTCAGATGG

 0018تا 0003

S1

CTCTATAAACACCCTTACA

 048تا 018

S1

AGTAGTTTTGTGTATAAACCA

 0903تا 0000

S1

موقعیت

CAGATTGCTTACAACCACC

الیگونوکلئوتید
الف
ب

XCE1+

XCE2-

BCE1+
XCE3-

نتایج
تعدادی از جوجههای مربوط به گروه عفونی از روز دوم پس از
تلقیح دچار کزکردگی و مشکل تنفسی شامل دهنک ردن،
صداهای تنفسی و ترشحات از بینی گردیدند ،این عالیم تا روز
هفت پس از تلقیح ادامه داشت و رفته رفته کاهش یافت .در
گروه عفونت تجربی تعداد  0قطعه از جوجهها در طی آزمایش
تلف شدند در حالیکه در گروه کنترل در طی مطالعه تلفاتی
مشاهده نگردید .در کالبدگشایی افزایش موکوس در نای و
خونریزی در نای به همراه تغییرات کالبدگشایی در کلیهها در
گروه دچار عفونت ثبت گردید.
جهت بررسی حضور ویروس در بافتها تمامی نمونههای اخذ
شده از هر دو گروه مورد مطالعه در روزهای مختلف پس از

نگاره 0ـ شناسایی ویروس برونشیت عفونی از بافتها مختلف به روش
.RT-PCR
 ،Mمارکر  099جفت بازی ،N ،کنترل منفی ،P ،کنترل مثبت.

تلقیح مورد آزمایش قرار گرفتند .در نمونههایی که قبل از تلقیح
ویروس اخذ گردیده بودند و همچنین نمونههای اخذ شده از
گروه کنترل ویروس شناسایی نگردید .نتایج حاصل از آزمایش
 RT-PCRدر

نگاره  3و نتایج حاصل از آزمایش Nested-PCR

با استفاده از پرایمر اختصاصی سروتیپ  103/Bدر نگاره 5
نشان داده شده است .انتشار ویروس در اندامهای مختلف پس
از تلقیح ویروس نیز در جدول  2ذکر شده است ،به طور
خالصه در کلیهها و کلوآک ویروس در طی دوره مطالعه از روز
دوم تا شانزدهم پس از تلقیح ،در در نای در روزهای  2تا 8

نگاره 2ـ شناسایی سروتیپ B/103ویروس برونشیت عفونی از بافتها

پس از تلقیح ،و در بافت ریه نیز در روز دوم تا ششم پس از

مختلف به روش  PCRآشیانهای.

تلقیح ردیابی گردید.

 ،Mمارکر  099جفت بازی ،N ،کنترل منفی ،P ،کنترل مثبت.
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جدول  -2نتایج حضور سروتیپ  793/Bدر بافتهای مختلف پس از
تلقیح تجربی ویروس برونشیت عفونی
روز پس از تلقیح
2

نای
2/3

*

ریه

کلیهها

کلوآک

3 /3

0/3

2/3

4

3/3

3 /3

3/3

3/3

6

2/3

3 /3

2/3

3/3

8

2/3

-

3/3

3/3

01

-

-

3/3

3/3

02

-

-

2/3

3/3

04

-

-

2/3

3/3

06

-

-

0/3

2/3

*  :+نمونههای مثبت - ،نمونههای منفی (تعدادنمونه مثیت از  3نمونه

نگاره 4ـ نای جوجه در روز ششم پرخونی شدید و هیپرپالزی
سلولهای الیه اپی تلیال در بافت نای ()Tric-X320
در بافت نای عالئم ریزش مژک ها در روز 2بعد از تلقیح مشاهده
گردید .در روزهای  2-09بعد از تلقیح هیپرپالزی بافت پوششی مشاهده
شد .در روز  5تا  8بعد از تلقیح نیز ارتشاح سلولهای تک هستهای و
هتروفیل مشاهده شد .بعد از روز  05نای طبیعی به نظر میرسید.

مورد آزمایش)

نگاره 1ـ ریه ،جوجه در روز دوم پس از تلقیح ،پرخونی شدید در ریه
(.)Tric-X320
نگاره 3ـ نای جوجه در روز دوم پس از تلقیح ،پرخونی شدید و نفوذ
لنفوسیتها در مخاط و زیر مخاط نای (.)H&E×320

نگاره 1ـ ریه 2 ،روز پس از تلقیح ویروس برونشیت عفونی ،ارتشاح
سلولهای آماسی به همراه پرخونی در ریه ()H&E×320
در ریه ،عالئم پرخونی و خونریزی در روزهای  2-02و عالئم ادم و
اکسودای فیبرینی در روزهای  2-09بعد از تلقیح در آسیبشناسی بافتی
نگاره 5ـ نای جوجه در روز چهارم پس از تلقیح ،ارتشاح لنفوسیتها و

مشاهده شد .در روزهای  2-05پس از تلقیح عالئم ارتشاح سلولهای

هتروفیلها در نای (.)H&E×320

تک هستهای نیز مشاهده گردید.
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گزارش نمودند( .)39مطالعات ممیز و همکاران ( ،)2992با
جداسازی ویروس برونشیت عفونی طیور در گلههای صنعتی
ایران در تخممرغ جنیندار و شناسایی آن با میکروسکوپ
الکترونی و  VNنشان داد که واریانت جدیدی از ویروس در
اثر موتاسیون ژنتیکی ایجاد شده است( .)20صیفیآباد شاپوری
و همکاران ( )2992سروتیپ  793/Bرا با استفاده از

Multiplex

 RT-PCRشناسایی نمودند ( .)28تحقیقات در سالهای اخیر
مشخص کرده است که بسیاری از ویروسهای جدا شده در
نگاره 8ـ کلیه 2 ،روز پس از تلقیح ویروس برونشیت عفونی ،احتقان،
خونریزی و نکروز کانونی_(پیکان) در توبولهای ادراری در کلیه
(.)H&E×100

کشور مربوط به سروتیپ  793/Bبوده است ( 39و  .)20 ،28و
از آن زمان تاکنون بیماری برونشیت عفونی تبدیل به یکی از
بیماریهای مهم اقتصادی در صنعت طیور گردیده است .تاکنون

در بافت کلیه ،از روز  2-05بعد از تلقیح ،عالئم پرخونی،

بیماریزایی ویروس برونشیت عفونی با استفاده از روشهای

خونریزی ونکروز لولههای ادراری مشاهده شد .عالئم فوق

مختلفی بررسی گردیده است ( 00و  .)4 ،02 ،03اما هدف

در روز  5بعد از تلقیح ،از شدت وگستردگی بیشتری

مطالعه حاضر بررسی روند گرایش بافتی سروتیپ

793/B

برخوردار بود .در روزهای  5-01بعد از تلقیح ،عالئم

ویروس برونشیت عفونی در جوجه های گوشتی متعاقب

ارتشاح تکهستهایها مشاهده شد .الزم به ذکر است از روز

تلقیح تجربی بوده است (.)20

 02پس از تلقیح ،عالئم ترمیم لولهها با پاک شدن بقایای

مطالعات پیشین مشخص نمودهاند که تکثیر ویروس برونشیت

سلولی مشاهده شد.

عفونی در بافتهای تنفسی منجر به عالئم مشخص ولی غیر
اختصاصی مربوط به بیماری نظیر دهنک زدن ،سرفه ،رالهای

بحث

نایی ،و ترشحات از بینی میشوند ( .)8در برخی مطالعات نیز

بیماری برونشیت عفونی بیماری حاد واگیردار ماکیان میباشد

تورم و باد کردن چشمها و آماس سینوسها ناشی از ابتال به

که توسط ویروسی از گروه سه جنس کروناویروسها ایجاد

بیماری برونشیت عفونی گزارش شده است است .نتایح مطالعه

میشود .ویروس برونشیت عفونی بسته به نوع سویه میتواند

مک-مارتین ( )0003نشان داده است که سیستم تنفسی فوقانی

سبب ابتالء دستگاه تنفس ،کلیوی و یا تناسلی شود که از این

کانون اولیه تکثیر ویروس برونشیت عفونی می باشد و سپس

طریق در نهایت با کاهش عمکلرد پرورشی و افزایش تلفات در

در اثر ایجاد ویرمی ویروس به صورت وسیعی به سایر اندامها

جوجههای گوشتی و کاهش تولید و کیفیت تخممرغ در

گسترش مییابد ( .)29نتایج حاصل از مطالعه  Benyedaو

گلههای تخمگذار ،باعث بروز خسارات اقتصادی فروان به

همکاران ( )2909و  bijanzadو همکاران ( )2903با استفاده از

صنعت طیور در اکثر کشورهای جهان گردیده است ( 05و .)09

سویههای مختلف ویروس برونشیت عفونی نشان داد در

همچنین وصفی مرندی و بزرگمهریفرد ( )0389برای اولین بار

جوجههای  ،SPFمتعاقب ایجاد تجربی بیماری عالئم بالینی و

حضور واریانتهای مختلف ویروس برونشیت عفونی را

یا تلفات در جوجههای آلوده شده با سروتیپ  793/Bمشاهده
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نمیشود ( 1و  .)4پژوهشگران گزارش نموده اند که در طی سه

سلولهای مژکدار اپیتلیال و گهگاهی به داخل لومن نای

روز پس از بروز عفونت در جوجهها میزان وزن گیری و

ارتشاح مییابند .در طی مرحله هیپرپالستیک ،سلولهای

مصرف دان کاهش مییابد و در جوجههای مبتال نیز کزکردگی

اپیتلیالی گه جدیداً ایجاد شدهاند و غالباً فاقد مژه میباشند قابل

مشاهده می شود ( .)23در مطالعه حاضر نیز کزکردگی و عالئم

مشاهده هستند .در طی  5تا  1روز روند ترمیمی شروع میشود

تنفسی ،ترشحات بینی ،صداهای تنفسی ،و دهنک زدن در

که همراه با بهبودی کامل در طی 09تا  29روز میباشد( )00در

مقایسه با گروه شاهد مشاهده گردید ،که با نتایج حاصل از

مطالعات پیشین نیز در جوجه های  SPFمتعاقب تلقیح تجربی

پژوهش های قبلی همسو میباشد ( 30و .)20 ،21 ،20 ،39

ویروس برونشیت عفونی  793/Bریزش مژک ها و احتقان

مهدوی و همکاران ( ،)2991حضور ویروس را در سلولهای

مالیمی در نای به همراه التهاب نای و هیپرپالزی سلولهای اپی

بافت پوششی نای در طی روزهای  2تا  4پس از تلقیح ویروس

تلیال گزارش شده است ( )1که نسبت به مطالعه حاضر عالئم

ردیابی نمودند ( .)00همچنین  Benyedaو همکاران (،)2909

آسیبشناسی مالیم تر و مدت زمانی کمتری ادامه داشته است.

آنتیژن سروتیپ  793/Bرا  5روز پس از تلقیح در نای ردیابی

در مطالعه حاضر نیز فقدان مژکها ،و ریزش بافت پوششی از

کردند درحالیکه نتوانستند آنتیژن ویروسی را  1روز پس از

روز  2پس از تلقیح مشاهده شد ،که در روز  5تا  8پس از

تلقیح ردیابی نمایند ( .)21مطالعه پژوهشگران نشان داد در

تلقیح ارتشاح تکهستهایها و هتروفیل نیز مشاهده شد.

793/B

همچنین از روز  2تا  09هیپرپالزی بافت پوششی مشاهده و

ویروس در روزهای  2تا  5پس از تلقیح از نای قابل ردیابی

در روز  05پس از تلقیح نای حالت طبیعی داشت ،که با نتایج

است ( .)1همچنین در مطالعهای دیگر ،تا  1روز پس از تلقیح

مطالعات قبلی ( 24و  )1 ،22همسو میباشد.

سروتیپ  793/Bویروس به جوجههای  SPFیکروزه ویروس

برخی از سویههای ویروس برونشیت عفونی گرایش کلیوی

در نای شناسایی شده است ،اما در جوجههای گوشتی با سن 1

داشته و عالوه بر سیستم تنفسی در کلیهها نیز تکثیر مینمایند،

هفته ،ویروس در روز سوم پس از تلقیح ردیابی گردید (.)0

که ضایعات ایجاد شده توسط سویههای مزبور در کلیهها

البته برخی از پژوهشگران نیز ویروس برونشیت عفونی را در

واضحتر از سیستم تنفسی نیز میباشد ( .)09پژوهش های قبلی

مدت بیشتری در نای ردیابی نمودهاند ( 1و  .)3در مطالعه

گرایش سروتیپ  793/Bویروس برونشیت عفونی جهت تکثیر

حاضر نیز سروتیپ  793/Bدر نای در روز  2تا  8پس از تلقیح

در کلیهها را تائید نمودهاند ،و عمدتاً ویروس تا روز  1پس از

ردیابی گردید .به نظر میرسد این سروتیپ از ویروس میتواند

تلقیح در کلیهها شناسایی گردیده است ( 32و  .)20در مطالعه

در حضور سایر عوامل بیماریزا ،در جوجه های گوشتی و یا

حاضر نیز ویروس از روز  2تا  01پس از تلقیح در کلیهها

در ابتدای دوران زندگی جوجهها در نای به مدت بیشتری تکثیر

شناسایی گردید ،که نتایج حاصل از مطالعه حاضر با نتایج

یابد.

پژوهشهای قبلی در این زمینه همخوانی دارد ( 39و .)0 ،1 ،20

پیشرفت جراحات در نای به سه مرحله تقسیم میگردد؛

مهدوی و همکاران ( ،)2991گزارش نمودند که جراحات

دژنراتیو ،هیپرپالستیک و بهبودی ( 24و  .)22از دست دادن

کلیوی ناشی از سروتیپ  793/Bشامل دژنرسانس لولههای

مژکها و کنده شدن سلولهای ترشح کننده موکوس و اپیتلیال

ادراری ،ریزش و نکروز بافت پوششی و پاسخ التهابی در بافت

در  0یا  2روز ابتدایی همراه با ارتشاح مالیم هتروفیلها و

بینابینی میباشد ،همچنین پیشنهاد نمودند که این ویروس دارای

لمفوسیتها در بافت پارین همراه است .هتروفیلها غالباً بین

گرایش به بافت پوششی ،به ویژه بافت پوششی لولههای جمع

جوجههای  SPFمتعاقب تلقیح تجربی سروتیپ
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مطالعه آسیبشناسی و گرایش بافتی ویروس برونشیت عفونی ( )339/Bدر جوجههای گوشتی

کننده کلیه میباشد ( .)08پژوهشگران همچنین احتقان،

نتایج مطالعه ایمنوهیستوشیمی نیز نشانگر تکثیر ابتدایی ویروس

خونریزی ،نکروز لوله های ادراری ،و ارتشاح لنفوسیت ها را

در نای و ریهها ،و سپس تکثیر آن در رودهها و به ویژه

در بافت کلیه متعاقب عفونت تجربی با ویروس برونشیت

سلولهای بافت پوششی کلیهها میباشد (.)21

عفونی گزارش نموده اند ،همچنین ذکر نموده اند که جراحات

جراحات پاتولوژیکی مالیم و تکثیر محدود ویروس سروتیپ

کلیوی بصورت پایدار در کلیه وجود دارد ( .)1در این مطالعه

 793/Bبافت تنفسی گزارش شده است ،همچنین این مطالعات

جراحات بافتی در گروه برونشیت عفونی از روز  2پس از

نشان داد که جراحات

آسیبشناسی بافتی ناشی از این

تلقیح مشاهده گردید و جراحات در تمام قسمتهای کلیه دیده

سروتیپ در ریه مالیم میباشد ( .)5نتایج مطالعه حاضر نیز

شد که تا پایان مطالعه نیز جراحات کمابیش ادامه داشت.

نشان داد که جراحات هیستوپاتولوژیکی در ریه در روز های

تغییرات نیز شامل پرخونی ،خونریزی ،نکروز لولههای ادراری و

 2-02پس از تلقیح مشخصتر بوده و شامل ادم ،اکسودای

ارتشاح تکهستهایها بود .این نتایج با مطالعات پیشین در مورد

فیبرینی ،پرخونی و خونریزی همراه با ادم و ارتشاح سلولهای

سروتیپ  793/Bهمسو بود (  20و .)5 ،4 ،1 ،08 ،00

تک هستهای میباشد.

سروتیپ  793/Bویروس برونشیت عفونی عالئم مالیم و تکثیر

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که سروتیپ  793/Bبرونشیت

محدودی در سیستم تنفسی دارا میباشد .در جوجههای

عفونی در جوجه های گوشتی منجر به بروز تلفات ،و عالئم

یکروزه آلوده شدن با سویه ایتالیایی  02ژنوم ویروس در نای

بالینی و کالبدگشائی در جوجههای دچار عفونت میگردد .با

In situ hybridization

اینحال مطالعات بیشتری نیاز است تا نقش نژاد پرندگان و سایر

) (ISHشناسایی شد .اما  Dolzو همکاران ( )2902نمونهای با

عوامل بیماریزا نظیر ویروس آنفلوانزای پرندگان ،ایشریشیا

رنگ آمیزی مثبت در ریه را گزارش نکردند( ،)04در مطالعهای

کولی و اورنیتوباکتریوم راینوتراکئال در عوارض حاصل از

دیگر حضور ویروس در سلولهای بافت پوششی ریه شناسایی

بیماری تعیین گردد.

تنها در روز  0پس از تلقیح به روش

گردید .از سوی دیگر Benyeda ،و همکاران ( )2909حضور
ویروسی را در ریههای جوجههای آلوده شده با جدایه شبه QX

مشخص نمودند ،اما آنها نتوانستند در جوجههای آلوده شده
با سویههای  M41و  793/Bآنتیژن ویروس را شناسایی نمایند
( ،)4هرچند که تفاوت معنیداری از نظر جراحات ایجاد شده
در گروههای مختلف نیز در مطالعه مزبور گزارش نگردید.
مهدوی و همکاران ( ،)2991حضور ویروسی را  2روز پس از
تلقیح در بافت پوششی و غدد مخاطی آلوئولی شناسایی
نمودند .در مطالعه بیژن زاد و همکاران ( )2903ویروس تنها در
روز  5پس از تلقیح در ریه شناسایی گردید ( .)30در مطالعه
حاضر نیز ویروس در روز  2تا  1پس از تلقیح در بافت ریه
ردیابی گردید.

تشکر و سپاسگزاری
نویسنده از شرکت بین المللی پارت طب ارس (دانش بنیان) به شماره
ثبت  ،3541جهت حمایتهای مالی از این طرح تحقیقاتی قدردانی
مینماید.
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