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 رد یسفنت مردنس هب ءالتبم یتشوگ یاه هلگ رد ینوفع تیشنورب عویش نازیم
 یرایتخب و لاحمراهچ ناتسا

 
 2نایفلخ نویامه ،*1 یناجشفه یحتف هلا تزع

 

 ناریا ،درکرهش ،درکرهش دحاو ،یمالسا دازآ هاگشناد ،یكشزپماد هدكشناد ،یهاگنامرد مولع هورگ رایداتسا  -1
 ناریا ،درکرهش ،درکرهش دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،یكشزپماد هدكشناد هتخومآ شناد  -2

 1396 نمهب 16 :شریذپ خیرات   1396 رویرهش 16 :تفایرد خیرات

 هدیکچ
 ،سفنت یاه هاگتسد رد تنوفع لیلدب ینوفع تیشنورب سوریو .دنتسه اه سوریوانورک رویط ینوفع تیشنورب یرامیب لماع
 .دوش یم رویط شرورپ تعنص رد ناوارف یداصتقا تراسخ هجیتن رد و غرم مخت تیفیکو دیلوت شهاک بجوم یلثم دیلوت و یویلک
 لاسرد هعلاطم نیا .دنراد رگیدكی هیلع یعطاقتم یبسن تظفاحم هک تسا یفلتخم یاه پیتورس یاراد ینوفع تیشنورب سوریو
 نویسانیسکاو هقباس هک الاب تافلت اب و یسفنت تنوفع هب ءالتبم یاه هلگ رد ینوفع تیشنورب یرامیب عویش نازیم نییعت یارب 1391
 یتفاب هنومن 111 و یمرس هنومن 111 هعلاطم نیا رد .دش ماجنا یرایتخب و لاحمراهچ ناتسا رد هتشادن ینوفع تیشنورب سوریو هیلع
 و ازیالا  شور ود زا روظنم نیا یارب و دش یروآ عمج الاب تافلت یاراد و یسفنت تنوفع هب ءالتبم یتشوگ هلگ 11 زا یان و هیر زا

RT- PCR شیامزآ رد (%17) هلگ 7 یسررب دروم هلگ 11 زا داد ناشن جیاتن .دیدرگ هدافتسا  RT-PCR سوریو هب یگدولآ رظن زا 
 یداب یتنآ رایع هک داد ناشن اه هلگ یمرس یداب یتنآ رایع یسررب .دندوب یفنم شیامزآ رد هلگ هس و ،دندوب تبثم ینوفع تیشنورب
 عویش زا یکاح جیاتن نینچمه .دوب یفنم RT-PCR  اب یاه هلگ زا رتالاب تبثم RT-PCR  اب یاه هلگ رد ینوفع تیشنورب سوریودض
 ببس یسفنت یاه یرامیب ریاس اب نآ ینامزمه و دشاب یم ناتسا رد یتشوگ یاه هلگ نیب رد ینوفع تیشنورب تنوفع زا ییالاب رایسب
  .تسا هدش ریم و گرم شیازفا

 یتشوگ هجوج ، ،RT-PCR ،ینوفع تیشنورب :یدیلک تاملک

 یناجشفه یحتف هلا تزع :لوئسم هدنسیون ٭
 1291-7722227 :نفلت .ناریا ،درکرهش ،درکرهش دحاو ،یمالسا دازآ هاگشناد ،یكشزپماد هدكشناد ،یهاگنامرد مولع هورگ ،رویط یاهیرامیب شخب :سردآ
 Ezzatfathi@yahoo.com :کینورتكلا تسپ
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 همدقم
  رد یررسم رایسب یسفنت یرامیب کی ینوفع تیشنورب
  داریز ریم و گرم و دیلوت شهاک لیلدب هک تسا نایکام
   دریلوت یرم   ّکک و یرفیک شهارک و یترشوگ یاه هجوج رد
  اره نیال و دادجا ،ردام ،راذگ مخت یاه هلگ رد غرم مخت
  رد یرارمیب .  ترسا یهجورت لباق یداصتقا تیمها یاراد
   و هترسجرب ییارشگ دبلاک و یسفنت مئالع اب ناوج نایکام
  و هزادررنا و هتررسوپ رد تاررریینت و درریلوت تررفا اررب نینلاررب
    یرسفنت مرئالع ارب هارمه نودب ای هارمه غرم مخت تیفیک
 سوررریو یارره هیوررس زا یررخرب .دوررش یررم هداد دیخررشت
 - تیرفن داجیا و هتشاد اه هیلک هب لیامت ینوفع تیشنورب
     راذرررگمخت نینلارررب رد و ناورررج ناررریکام رد زوررررفن
   تیرشنورب سورریو .(11)  دریامن  یم داجیا سیزایتیلوروا
    ،شراورگ ،سفنرت هاگترسد یاه تفاب رد دناوت یم ینوفع
  مارمت لومعم روط هب .دنک ادیپ ریثكت تکودیوا و اه هیلک
 ماد رنا زا رظن فرص ینوفع تیشنورب سوریو یاه هیادج
     تاعیاررض و هدرررک ینوررفع ار سفنررت هاگتررسد ،فدرره
 یاه هیوس ییازیرامیب .دننک یم داجیا یان رد ار یصخشم
     دریلوت هاگترسد یاررب ینورفع تیشنورب سوریو فلتخم
    و مرخت هترسوپ  رنر رینت زا راذگمخت یاه غرم رد لثم
 10  ارت 11    نازریم هرب دریلوت شهاک ات دیلوت شهاک نودب
   رره رد ناریکام هک دنچره .(1 و 9) تسا توافتم دصرد
 اما ،دنتسه ساسح ینوفع تیشنورب هب التبا هب تبسن ینس
  هرب .    ترسا رتدیدرش رایرسب ناورج ی اره هجوج رد یرامیب
  و یوریلک تاحارج هب اه هجوج نس شیازفا اب هک یروط
   رررت مواررقم یراررمیب زا یررشان ررریمو گرررم و تکودرریوا
  رارم  یب ناگدرنرپ ،ترنوفع عبنم نیرتگرزب .(12) دنوش یم
     زا سرپ زور ترفه ارت الورمعم تیشنورب سوریو .دنتسه
   ترسا یزارس ادج لباق ءالتبم هدنرپ هیر و یان زا تنوفع
  ددرعتم ی اره  پیتوررس دوجو و یرامیب ندوب یرسم .(9)
    یاترسار رد هدرترسگ تامادرقا شزرا ،تیشنورب سوریو

     ار ناگدرنرپ یزارس نرمیا هلیرسو هب یرامیب زا یریگولج
 یرامیب دیخشت ینیلاب رظن زا .(12 و 1) دهد یم شیازفا
ّکّّحح تحت لاكشا زا یخرب اب ینوفع تیشنورب   ازناورلفنآ دا ر
  نیرنچ رد اذل .تسا لكشم CRD یسفنت نمزم یرامیب ای
   راد نیرنج یاره   غررم مرخت رد سوریو یزاسادج یتلاح
 یی ارجنآ زا .دیآ یم باسح هب قیرفت یارب بسانم یشور
   روریط ینورفع تی رشنورب لانیسکاو یاه هیوس باختنا هک
 یاه سوریو یاه هیادج پیتورس ساسارب هقطنم کی رد
 یزاسادج اذل .دریگ یم ماجنا هقطنم نآ ینوفع تیشنورب
     یاررب هرقطنم کری رد دورجوم یاه پیتورس ییاسانش و
  هررب نویررسانیسکاو هررمانرب هرریارا و لانیررسکاو هیوررس ررریینت
  یاره پیتورس لباقم رد رتشیب و رتبولطم تظفاحم روظنم
  یاره  هنارشن .(11)  ترسا رادوخرب یدایز تیمها زا یلحم
 یررصاصتخاری  ارربیرقت ینوررفع تیررشنورب یراررمیب ینیلاررب
   شور هرب هدورلآ ی اره مادنا زا سوریو یزاسادج و تسا
     زاررمیلپ یا هرریجنز شنرکاو سوركعم یرادرب تشونور
(RT-PCR) و تیرشنورب سورریو تریوه نیریعت یارب و     
 .(1) ،درب هرهب ناوت یم کیئلکون یاهدیسا یلاوت نییعت اب
  دخرشم (0112 )  ناراركمه و یچکدق هعلاطم ساسا رب
     شور ود نیرب یرارمآ دخرشم  اربترا   درنچ رره هکدش
  ازریالا شیامزآ یلو دراد دوجو ازیالا و نویسانیتولگامه
    یرسررب یاررب هرجوت لباق و ساسح شور کی ناونع هب
  یئارجنآ زا .(0)  درشاب یم هاگشیامزآ رد یصیخشت دراوم
       شهارک و تارفلت یلرصا لرماع یرسفنت یاره یرامیب هک
 دیخشت و دنتسه یرایتخب و لاحم راهچ ناتسا رد دیلوت
  یترشوگ ی اره هجوج رد یسفنت مردنس دراوم رد یقیرفت
  یاررب   هرعلاطم نریا ،دوش یم ماجنا ناتسا نیا رد تردن هب
 ی اره  هرلگ رد ینوفع تیشنورب یرامیب عویش نازیم نییعت
    رد الارب تارفلت رارچد و و یسفنت مردنس هب التبم یتشوگ
 .تفرگ رارق رظن دروم یرایتخب و لاحمراهچ ناتسا
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 راک شور
    نینرس رد یترشوگ هرجوج هلگ 11 زا هعلاطم نیا یارب
 ،   درندوب الارب تارفلت اب و یسفنت مردنس هب التبم و فلتخم
  هررنومن یرارریتخب و لاررحمراهچ ناتررسا فررلتخم  اررقن رد
  نازریم زا یا       هرچخیرات ذرخا زا سرپ .درمآ لرمعب یرریگ
 زا نویسانیسکاو و ینیلاب یاه هناشن ،یرامیب هرود ،تافلت
    و یارن یتفارب هرنومن 11 هعطق رازه هد ره یازا هب هلگ ره
    ترهج نورخ هرنومن 11و RT-PCR  شیارمزآ تهج هیر
 ی اره     هنارشن زوررب زا درعب هرتفه کی ازیالا شیامزآ ماجنا
    کری زا یمررس و یتفارب ی اره    هرنومن .درش هرتفرگ یرامیب
    نریا رد یرسررب درورم ی اره    هرلگ نیرنچمه ،درندوب هدنرپ
    ینورفع تیرشنورب یرامیبدرض رب ینسکاو چیه زا هعلاطم
 ترواجم رد هدش هتفرگ یاه هنومن .دندوب هدركن هدافتسا
    دازآ هاگررشناد ی وررلونكتویب تاررقیقحت زررکرم هررب برری
  یزارس هدامآ تهج .دندش لقتنم درکرهش دحاو یمالسا
   کری ادرتبا رد یتفاب ن ومه هیهت زا سپ ،یتفاب یاه هنومن
   هرلگ رره ی اره هنومن زا یمجح -ینزو %11 نویسناپسوس
  یرثنخ pH   ارب رالورم 1/1  ترظل  اب هتافسف رفاب نیلاس رد
 مرررررگوركیم 111،نیلیررررس یررررنپ دررررحاو 111یواررررح
 -یلیم ره رد نیسیاماتنج مرگوركیم 12 و نیسیاموتپرتسا
 ت عارس 2   تدرم هرب هدمآ تسد هب  ولخم .دش هیهت رتیل
 و هدش یرادهگن کیتویب یتنآ ریثات تهج قاتا یامد رد
 نویرررسناپسوس یررریور عیارررم زا ررررتیلوركیم 112 سپرررس
    کریئوتنالآویروک هررفح لرخاد هب هنومن هدش  وفیرتناس
 -   مرخت .درش  یرقلت هزور 3  ارت 7 راد نینج یاه غرم مخت
 رارق روتابوكنا رد تعاس 27 تدمب هدش  یقلت یاه غرم
   لرخاد کریئوتنالآویروک عیام هک یاه غرم مخت .هتفرگ
 RNA  ارختررسا و لاررصحتسا تررهج دوررب فافررش اررهنآ
 RNA    ارخترسا یاررب .(6)  ترفرگ    راررق هدافترسا دروم
   ارختررسا یراررجت ترریک زا ینوررفع تیررشنورب سوررریو

RNA دش هدافتسا ن انیس تکرش تخاس. 

 PCR(10X)  0  رفارب لمارش RT-PCR شنکاو ءازجا
 DNTP 112 ،لورررررموركیم Mgcl2 0/2 ،ررررررتیلوركیم
   کرت میزرنآ ،لوم وركیم F,R 1 یاهرمبارپ ، لوموركیم
 .دشاب یم رتیلوركیم 10 ییاهن مجح رد دحاو 1 زارم یلپ
 2  هرامررش لودررج رد RT-PCR  لررحارم ییاررمد هررمانرب
    هدافتررسا دروررم یاررهرمیارپ یلاوررت .تررسا هدررش هدروآ
  ترفج 1121 هعطق یصاصتخا یاه رمیارپ هک (1 لودج)
  تیرشنورب سوریو سنج یارب هک دنتسه S1 ن  زا یزاب
  .(91) تسا یصاصتخا ینوفع
 زا PCR    لوررررصحم روررررهو و ییاررررسانش تررررهج
    رفارب زا هدافترسا ارب %1   زرارگآ ل  یور ررب زوروفورتكلا

TBE 1X رکرارم زا (1) هرامش ریوصت قبط .دش هدافتسا  
   نیرب رکرارم نیا تاعطق هک دش هدافتسا یزاب تفج 111
-Fermentas )درهد  یرم  نارشن ار زاب تفج 1119 ات 111

SM1153, St. Leon-Rot, Germany) (11). 
  درش ماجنا IDEXX تیک زا هدافتسا اب ازیالا شیامزآ
    هاگترسد درسوت رتمونارن 011-111  وم لوط رد جیاتن و
 .دش دخشم هدننک تئارق

 
 جیاتن
  مررن رد اه هداد هیلک جیاتن یرامآ زیلانآ و لیلحت یارب
   یدارب یرتنآ رایع هسیاقم تهج و یدنب هقبط SPSS رازفا
 رد t- Test شور زا   ازریالا شوررب  اره  هرنومن شیامزآ رد
  هرررعلاطم نرریا رد   .دررش هدافتررسا 01/1   زا رررتمک  طررس
 RT-PCR   شیارمزآ رد تربثم دروم کی هک یتروصرد
 .تسا هدش هتفرگ تبثم هلگ دوب
   هرک یرسررب دروم یاه هلگ زا %17 هک داد ناشن جیاتن
 تیشنورب سوریو هب یگدولآ،دندوب یسفنت مردنس راچد
   درندوب یگدورلآ زا یراع هلگ 9 و .دنداد ناشن ار ینوفع
  .(9 هرامش لودج)
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        رد یدارب یرتنآ راریع نیگناریم ازریالا جیارتن سارسا رب
 یبارریزرا ترربثم -PCR RT شیاررمزآ رد هررک ییارره هررلگ
 ی اره  هرلگزا رتالاب هک 91/2139± 197/222اب ربارب دندش

 رررظن زا هررک دررشابیم 972 /67±2/261 نیگنارریم اررب یررفنم
  لودرج) تسا راد ینعم %0 زا رتكچوک  طس رد یرامآ
 .(9 هرامش

 
 RT-PCR(21)  شیامزآ رد هدافتسا دروم یاهرمیارپ تیعقوم و یلاوت -1 لودج

 تیعقوم (9 هب 0) یلاوت رمیارپ مان

S1Uni2+ 5CCCAATTTGAAAACTGAACA3 71-19 

XCE2- 5CCTCTATAAACACCCTTGCA3 9311-1711 

 

 
 PCR لوصحم زا یزروفورتکلا لژ ریوصت -1 هرامش ریوصت

M = یفنم لرتنک= 9، تبثم هنومن =2و1 ، یزاب 111 رکرام 
 

 RT-PCR ییامد همانرب - 2 لودج
 حرش هقیقد نامز (دارگیتناس هجرد) امد

 cDNA   زتنس و RNA یرادرب هخسن شنکاو ماجنا 01 27

 cDNA هیلوا یزاس تشرساو 2 13
 (لكیس 09) cDNA یزاس تشرساو 0/1 31
 (لكیس 09) یزاس تشرسمه 1 20
 (لكیس 09) شرتسگ 1 27
 ییاهن شرتسگ 11 27

 هعلاطم تحت یاه هلگ ازیالاو PCR یاه نومزآ جیاتن -3 هرامش لودج
 هرامش
 هلگ

 یریگ هنومن نامز رد هلگ نس
 زور

 شیامزآ
RT-PCR 

 تبثم دادعت
PCR 

 ءازیلا شیامزآ
 CV رایعم فارحنا رتیت نیگنایم

1 02 + 0 1610 2106/9 1/16 
2 22 + 6 1160 2106/9 2/60 
9 99 - 1 110 9297/1 1/99 
1 02 + 1 2211 9979/9 7/99 
0 72 - 1 633 0321/0 7/11 
6 09 + 6 6121 1223/2 2/11 
7 19 - 1 0211 0011/6 7/79 
2 12 + 7 6166 6111/1 9/10 
3 72 + 9 0722 21 66/1 7/22 
11 11 + 0 9291 3112/6 9/66 
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 ثحب
   دیخرشت یاررب ییاشگدبلاک تاحارج و ینیلاب هرهچ
 روظنم هب و تسا یصاصتخاری  ینوفع تیشنورب یرامیب
 رررت یررصاصتخا یارره شور زا یراررمیب یررعطق دیخررشت
 ، سوررریو ن  یررتنآ ییاررسانش ، یررسانش مرررس نوررچمه
 هدافتررسا RNA رورررح تارربثا اررب و سوررریو یزاررسادج
 شور      ،هدرش مارجنا تارعلاطم سارسا ررب .(21) ددرگ یم

RT-PCR ینورررفع تیرررشنورب  سورررریو ییارررسانش رد  
 یارررب و دراد ازرریالا شور هررب تبررسن یرتالاررب تیررساسح
    ررت عیررس رایرسب  هرعرزم  رد تیرشنورب سوریو دیخشت
 .(3) دنک یم لمع
     مردنرس هرب ءالتربم هرلگ هد زا   هرعلاطم نریا  جیارتن قبط
 رررظن زا RT-PCR شیاررمزآ رد هررلگ هررس دادررعت یررسفنت
 19    ) درندوب یرفنم ینورفع تیرشنورب سوریو هب یگدولآ
  یرتنآرتیت یاراد ازیالا شیامزآ رد هلگ هس نیا و (دصرد
   یردارم ررتیت هب  وبرم الامتحا هک دندوب یرت نییاپ یداب
  یرسفنت ی اره      هنارشن هاررمه هرب الارب تارفلت اذل .تسا هدوب
  یرارمیب دننام یسفنت یاه یرامیب ریاس هب  وبرم الامتحا
   .تسا هدوب اه امسالپوكیام ای و لساکوین

 رد (%17) هررلگ 7 یررسررب تررحت هررلگ11 زا نیررنچمه
 تیشنورب سوریو هب یگدولآ رظن زا RT-PCR شیامزآ
 ارره هررلگ ماررمت هرركنیا هررب هررجوت اررب .دررندوب ترربثم ینوررفع
  تیرشنورب ی اره  نرسکاو اب ندش هنیسکاو هقباس هنوگچیه
   تیرشنورب سورریو رورح نیاربانب ،دنا هتشادن ار ینوفع
 یفرط زا .تسا هلگ رد یگدولآ دوجو هدنهدناشن ینوفع
   لریلد درناوت یم اه هلگ نیا رد ازیالا یالاب یداب یتنآ رتیت
       تیرشنورب سورریو هرب هرلگ یگدورلآ دورجو رب یرگید
  .دشاب ینوفع
    رد هررک دررنداد ناررشن (2112 ) نارارركمه و دررنمورب
  زا ینورفع تیشنورب سوریو یزاسادج یبرجت تاعلاطم
  زا سرپ زور 11      ارت رثکادرح هریر و یارن لرثم یاه تفاب

  سورریو ای و ینوفع تیشنورب سوریو اب اه هجوج هجاوم
 .(2) تسا ریذپ ناكما نسکاو
 یرارررمیب عویرررش نازررریم دنلرررسیا رد (1112) تانیربارررس
    دودرح ناگدرنرپ فرلتخم یاه هنوگ رد ینوفع تیشنورب
   رادرورخرب ییالارب  عویرش زا  هرک درک شرازگ دصرد 19
  .(11) تسا
 ار ینوفع تیشنورب سوریو عویش نازیم (6112) زیول
  RT-PCR شیارمزآ  شور زا یرسررب تحت یاه مراف رد

   و یرطیحم یاره سرتسا شقن و درک شرازگ دصرد 10
  ترسناد هجوت لباق رایسب دروم نیا رد ار یتیریدم لئاسم
(2).  
 ( 2112)   ناراركمه و یرترشوش دسوت هک یا هعلاطم
  تیرشنورب   سورریو هیورس عون و عویش نازیم نییعت یارب
 ی اره   هرنومن درصرد 27  هرک  داد نارشن  درش  مارجنا ینوفع
      ینورفع تیرشنورب سورریو روررح ررظن زا هعلاطم تحت
  هرب  اره   هرنومن درصرد 7/20  رادرقم نیا زا هک دندوب تبثم
  تررسوچاسام هیوررس هررب دررصرد61 و B937/ پیتورررس
  .(91) دندوب  وبرم
  التربم یاه هلگ یسررب اب ( 2112 ) ناراكمه و یمال 
 رورح ناهفصا ناتسا رد الاب تافلت اب و یسفنت مردنس هب
      ار ناترسا نریارد ینورفع تیرشنورب سورریو 13/1 هیوس
 .(6) دندرک تابثا

   یترشوگ هرلگ 21 زا (3112) نایمیحر هک یسررب یط
    ارخترسا زا سرپ  ینورفع تیشنورب یرامیب هب كوكشم

RNA داد مارجنا   سورریو رریثكت و  اره هنومن زا سوریو ، 
  هرلگ 11     یرارمیب هرب كوكرشم هرلگ 21 زا  هرک داد ناشن
 رد و دندوب ینوفع تیشنورب سوریو هب هدولآ (11/16%)
  ارب %0/10     ینورفع تیرشنورب سورریو هرب هدولآ یاه هلگ
 %2/21 و 13/1 هیورررس ارررب %9/72 ،ترررسوچاسام هیورررس
 ناررشن ار تررسوچاسام و 13/1 هیوررس اررب م وررت یگدوررلآ
    ناورنع هرب تیرشنورب 13/1  هیورس  درسر یم رظن هب .دنداد
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       باررسح هرب یرسفنت یرریگرد رد لریخد لرماوع زا یركی
 . (11)دیآ
 عومجم زا هک دنداد ناشن (1112) ناراكمه و یفصو
  ، یترشوگ ی اره  هرلگ هیلک و یان ،هیر زا یتفاب هنومن 610
     هدرش یروآ عرمج نارریا ررسارس زا هک ردام و راذگمخت
     روریط ینورفع تیرشنورب سورریو دروم 79 دادعت ،دندوب
  گررم ببس هدشادج یاه سوریو هیلک هک دیدرگ ادج
 رد تاروا بورررسر و نیرررنج درررشر رد ریخارررت و نیرررنج
    هرعلاطم نریا جیارتن نینچمه .دنداد یم ناشن ار نورفنوزم
   سنارسرولفونمیا شیارمزآ شور ود نیب یناوخمه نازیم
 یا ره  سورریو ییاسانش رد تولبونمیا تاد و میقتسمری 
 .(11) دیدرگ نییعت دص رد 12 رویط ینوفع تیشنورب
     عویرش یرسررب هرعلاطم نریا زا فده هكنیا هب هجوت اب
    هرب ءالتربم یترشوگ یاه هلگ رد ینوفع تیشنورب یرامیب
 و لاررحمراهچ ناتررسا  رد الاررب تاررفلت اررب یررسفنت مردنررس
    یركینیلک مرئالع یور زا هریلوا دیخشت و هدوب یرایتخب
 جیاررتن ،دررش یررم هتررشاذگ ینوررفع تیررشنورب یراررمیب هررب
     زا یدراورم نیرنچ رد هرک داد نارشن  اره هنومن تاشیامزآ
   یرارمیب  یحرص دیخشت ناوت یمن یكینیلک مئالع یور
 RT-PCR شور رد هررعلاطم نرریا رد هررک هررچنانچ .داد ار

      هرب یگدورلآ ررظن زا یرسررب درورم ی اره  هرلگ دصرد 17
  زا یرارع هلگ 9 و ،دندوب تبثم ینوفع تیشنورب سوریو
  یاره   ترست دربرارک اذل .دندوب ینوفع تیشنورب سوریو
     و قریقد دیخرشترد یرمهم شرقن یهاگشیامزآ یقیرفت
  درناوت  یرم  هرقطنم کی رد یرامیب کی عویش نازیم نییعت
 .دشاب هتشاد
  تیررشنورب یراررمیب هررک داد ناررشن هررعلاطم نرریا جیاررتن
    هرب ءالتربم هرک ناتسا نیا یتشوگ یاه هلگ نیب رد ینوفع
 و    ترسا رادرورخرب ییالارب عویش زا دنتسه یسفنت مردنس
   یرسفنت یاره    یرارمیب ریارس ارب یرامیب نیا نامزمه زورب
    رد هرجوت لرباق یاره     ترارسخ شیازرفا ببرس درناوت یم

   پیتوررس ییارسانش اذل .دشاب هقطنم نیا یتشوگ یاه هلگ
     نریا رد عیارش ینورفع تیرشنورب یاه سوریو پیتون  و
  نویرسانیسکاو ه   رمانرب کری هرئارا و دشاب یم یمازلا هقطنم
   رد درشاب یرارمیب نیا زا یریگشیپ و لرتنک رد دناوتب هک
  .دراد رارق تیولا هجرد
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Abstract: 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 study in 
2012 was conducted to detect IBV in broilers chicken farms suspected of respiratory 
syndrome with a high mortality and no history of vaccination against of the IBV in 
Charmahal va Bakhtiyari province. In this study, one hundred serum samples and one 
hundred tracheal and lung tissue samples were collected from 10 broiler chicken farms with 
respiratory signs. To achieve this goal, two tests have been used throughout the studies of 
protocol Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) and Reverse Transcription 
Polymerase Chain Reaction (RT-PCR).  The presence of IBV antibodies was detected by 
using ELISA kit. The results indicated that 7 flocks (70%) were positive and 3 flocks (30%) 
were negative tested with RT- PCR method. The evaluation of serum antibody titers of flocks 
showed that antibodies against infectious bronchitis virus in RT-PCR positive flocks were 
higher than RT-PCR negative flocks. The results also evinced that the prevalence of infection 
bronchitis in broiler flocks was high in broilers farms of Chaharmahal va bakhtiyari province 
and concurrent Infection of IBV and other respiratory pathogen played a role in high 
mortality rate of respiratory disease complexes. 
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