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در  اورنیتوباکتریوم رینوتراکئالتیکی بیو، ردیابی و تعیین حساسیت آنتیجداسازی

 استان مازندران در های طیور صنعتی دارای عالیم تنفسیگله
 

 

 1، نریمان شیخی3، راحم خوشبخت1، محمد حسن بزرگمهری فرد*2، سعید سیفی1نیما اسدی

 

 ایران. -آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، تهران های طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاهبخش بیماری .6

 ایران. -های نوین آمل، آملگروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تخصصی فناوری .2

 ایران. -های نوین آمل، آملگروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تخصصی فناوری .3

 

 
 6046ماه تیر 66 پذیرش:             6046ماه فروردین  34دریافت: 

 هدد . است جهان سراسر در صنعت طیوردر  اقتصادی مهم از نظر زایباکتری بیماری یک (ORT) اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال          

 اسدتان در یتنفسد میعال با تجاری طیور هایگله در ORT هایجدایه بیوتیکیآنتی حساسیت تعیین و شناسایی جداسازی، مطالعه این از

 هدایکلدونی انتخدابی، محدی  کشدت روی کشت از پس شد، گرفته مختلف گله 14 از نای سواب هاینمونه. بود ایران در شمال مازندران،

. استفاده شدند بیوتیکیآنتی مقاومت سنجش برای شده تایید هایجدایه سپس ،گرفتند قرار مولکولی و بیوشیمیایی بررسی تحت مشکوک

( درصدد 33/33) مدادر گوشدتی مدرغ هدایگله از جدایه 1 و( درصد 00/61) مرغ گوشتی هایگله از جدایه 5 شامل جدایه 63 مجموع در

 در مقاومدت میزان بیشترین. شدند داده تشخیص مثبت نیز PCR با بودند، مثبت در کشت که های اورنیتوباکترجدایه تمام. سازی شدجدا

 بده ها نسدبتجدایده اکثدربدود. ( %644) سدیلینپندی و سفتریاکسدون اریترومایسدین، سیلین،یآمپ نسبت به ORT هایجدایه تمام بین

 چنددحالت  هاسویه اکثر و دادند نشان را متفاوتی بیوتیکیآنتی مقاومت هایپروفایل هاجدایه نتایج، به توجه با. بودند حساس فورازولیدون

 .باشد ایران شمال هایمرغداری بین در دارو چند به مقاوم مختلف هاییهسو گردش دهنده نشان تواندمی این. تی داشتندمقاوم

 گوشتی، مازندران.، جوجه گوشتی، مرغ مادراورنیتوباکتریوم رینوتراکئالهای کلیدی: هژوا

 

 مقدمه

ین ترفسی یکی از مهمنتهای با بیماریها گلهدرگیری 

هدا بده . بداکتریاسدتها در صدنعت پدرورش طیدور چالش

دالیدل اصدلی  هدا ازیی یا همراه با سایر میکروارگانیسمتنها

(. 62هددای طیددور هسددتند )گلددههددای تنفسددی درگیددری

 Ornithobacterium) ئددددالاورنیتوبدددداکتریوم رینوتراک

rhinotracheale)  یاORT ای شکل، گرم یک باکتری میله

که پراکندگی بداالیی در جهدان  استمنفی و غیر متحرک 

های عنوان یک عامل مهم در کمپلکس. این باکتری بهدارد

ندد بدا تواندگان در نظر گرفته شدده اسدت و مدیتنفسی پر

گدااری و کاهش میزان تخدم خیر در رشدأم تنفسی، تیعال

ایجاد خسارات  موجبها همراه باشد به همین دلیل در گله

تدرین مهدم(. 23) اقتصادی شدید بده صدنعت طیدور شدود

فیبرینوپلورنددت تهدداب هددای کالبدگشددایی شددامل الافتددهی

مونی هسدتند کده گداهی همدراه بدا پنو های هوایی وکیسه

شددت عالیدم بدالینی و  .هسدتندهپاتیت پریکاردیت و پری

هدا اثر ابتال بده ایدن بداکتری در گلده میزان مرگ و میر در

عوامل مدیریتی و به عوامل مختلفی از جمله:  استمتفاوت 

زمدان عفونت هم )تهویه، رطوبت و دمای سالن( و همچنین

زای دسدتگاه بیمداریویروسی یدا باکتریدایی با سایر عوامل 

این باکتری در صدنعت مرغدداری  .(8) دارد ، بستگیتنفس

از جملده آمریکدا، آلمدان، هلندد، بسیاری از کشورهای دنیا 

(. 20) گزارش شده اسدتانگلستان، چین، کره جنوبی و ... 

از یک  6351 در سال ORTگزارش عفونت در ایران اولین 

م الیدگداار بدا عگله جوجه گوشتی و یک گله پولدت تخدم

ف هدای مختلد( و پدس از آن گدزارش3) تنفسی بوده است

هدای طیدور منداط  درخصوص حضور این باکتری در گلده

گلسدتان، مرکدزی، اسدتان گدیالن، مختلف کشور از جمله 

 چکیده
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اسدتان  (. 1 و 0، 2) و ... ارائه شدده اسدتآذربایجان غربی 

جایگاه مهمدی در  ران به دلیل شرای  مناسب اقلیمیمازند

های بسدیار زیدادی گااریسرمایه. صنعت طیور کشور دارد

و صدورت گرفتده در ایدن اسدتان در بخش صدنعت طیدور 

گوشتی مادر، های مرتب  با طیور شامل الین، حلقهتمامی 

. وجددود دارد آنو صددنایو وابسددته بدده صددنعت طیددور در 

واحد مرغ مادر گوشتی و بدیش از  224 داشتنبا  مازندران

درصدد تولیدد جوجده  34 داری گوشدتی،واحد مرغ 2604

 عهدده بر را درصد تولید گوشت سفید کشور 66روزه و یک

ددی از بروز کمپلکس تنفسدی های متعگزارش .(65) دارد

های اخیر وجدود های طیور استان مازندران در سالدر گله

کده احتمدال  هداییباکتریز یکی اکه  با توجه به این .دارد

وجدود هدای تنفسدی حضور آن در بروز یا تشددید بیمداری

بدا هدد   پدووهشایدن  بندابراین، اسدتاورنیتوباکتر ، دارد

اورنیتوبدداکتریوم ردیددابی مولکددولی بدداکتری جداسددازی و 
کده  های طیور گوشتی استان مازندراندر گله ئالرینوتراک

 ام شد.، انجدارای عالیم بالینی تنفسی بودند

 

 مواد و روش کار

 68گوشدتی و مرغ گله  02گله ) 14در این مطالعه از 

گیدری بده عمدل نمونه ،غ مادر( دارای عالیم تنفسیگله مر

 مازنددران آمد. ابتدا با همکاری اداره کل دامپزشکی استان

هددای دارای عالیددم تنفسددی گلدده ،هددای طیددورو کلینسددین

 هداینمونده بده هدر گلده، مشخص شده و سپس با مراجعه

اخا و در کنار  ،تنفسیهای دارای عالیم پرنده سواب نای از

تا زمدان انجدام آزمدایش آزمایشگاه دانشکده ارجاع و  به یخ

در ایدن پدووهش از  شدند.داری میدرجه نگه -24در فریز 

تهیه شده  هایسواب سواب نای اخا شد. 24هر گله تعداد 

همدراه دار بدهنی ارجداعی در محدی  آگدار خدوهااز نمونه

لیتر محی ( کشدت میکروگرم در هر میلی 7تامایسین )جن

درجدده  35سدداعت در دمددای  08داده شددد و بددرای مدددت 

سدپس  ،شددندهدوازی انکوبده مدیگدراد در جدار بیسانتی

آمیدزی گدرم انجدام شدت و رند های مشدکوک برداکلونی

هدای ها بر اساس شدکل و تسدتتایید نهایی کلونیشد. می

ای نیتددرات و ایی شددامل: کاتدداالز، اکسددیداز، احیددبیوشددیمی

 .(20) رفتگتخمیر قندها صورت می

حساسدیت  هدای بده دسدت آمدده، آزمدونروی جدایه

 60. (1) بوئر انجام شد -بیوتیکی بر اساس روش کربیآنتی

شدامل: ایدران(  بیوتیک )شرکت پدادتن طدب،دیسک آنتی

 34میکروگدددرم(، داکسدددی سدددیکلین ) 34تتراسددیکلین )

میکروگدرم(، جنتامایسدین  67میکروگرم(، اریترومایسین )

میکروگدددددرم(،  64میکروگدددددرم(، نئومایسدددددین ) 64)

 34(، سفالکسدددین )میکروگدددرم 7سیپروفلوکساسدددین )

میکروگدرم(، سفتیزوکسدیم  34) یاکسونمیکروگرم(، سفتر

میکروگددددرم(،  74میکروگددددرم(، نیتروفورانتددددون ) 34)

واحددد(،  64یلین ) سددمیکروگددرم(، پنی 34کلرامفنیکددل )

 644میکروگددددرم( و فورازولیدددددون ) 64سددددیلین )آمپی

هالده  ربرای این منظور اسدتفاده شددند و قطدمیکروگرم(، 

گیری و بر اساس جداول اسدتاندارد تفسدیر عدم رشد اندازه

 DNAاز کیددت اسددتخرا  بددرای ردیددابی مولکددولی  شددد.

و  العمل آن استفاده شد)سیناکلون، ایران( بر اساس دستور

DNA های بعددی در فریدز استخرا  شده تا انجام آزمایش

هدای از پرایمر PCRدرجه ذخیدره شدد. بدرای انجدام  -24

اسدتفاده  تدوالی آغازگرهدای .(20)استفاده شد  یاختصاص

 -`5 رفددتآغددازگر تددوالی در ایددن مطالعدده شددامل شددده 

GAGAATTAATTTACGGATTAAG-3`  تددددددوالی و

 TTCGCTTGGTCTCCGAAGAT -`5. آغازگر برگشت

میکرولیتدر در نظدر گرفتده  27حجم هر نمونه بودند.  `3-

، DNTPمیکرولیتر  7/4میکرولیتر بافر،  7/2شد که شامل: 

میکددرو لیتددر از هددر کدددام از  mgcl2 ،2میکرولیتددر  7/6

 Taqمیکرولیتر آنزیم  0الگو،  DNAمیکرولیتر  2پرایمرها، 

به دسدت میکرولیتر آب مقطر استریل بود. مخلوط  7/62و 

در دستگاه ترمال سایکلر قرار گرفت که دارای برنامده  آمده

 7گدراد بدرای درجده سدانتی 10سدازی اولیده در واسرشت

چرخه شامل واسرشت سدازی بده مددت   07دقیقه، سپس 

اتصدال بده گراد، مرحله یتدرجه سان 10ثانیه در دمای  34

مرحلده طویدل درجده و  72در دمدای دقیقه  6مدت زمان 

در  ؛انجدام شدددرجه  52 دمای دردقیقه  2ه مدت ب سازی

دقیقه در دمدای  7آخر مرحله طویل سازی نهایی به مدت 

به ژل آگارز  PCRسپس محصول  درجه صورت گرفت، 52

برداری، درصد منتقل شد و پس از الکتروفورز و عکس 7/6

 های مثبت در نظر گرفته به عنوان نمونه bp 580باندهای 

 شدند. 

 

 نتایج

 دارایگوشتی گله مرغ گوشتی و مرغ مادر  14ز ا
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گلده  63، مجموعدا شددندبدرداری عالیم تنفسی که نمونده

درصد( از نظر کشت و ردیابی مولکولی مثبت شدند  1/26)

گلده  1درصد( مرغ گوشدتی و  1/61گله ) 5که از این بین 

. (6)جدددددول درصددددد( مددددرغ مددددادر بودنددددد 3/33)

 

 های مرغ گوشتی و مرغ مادر گوشتی استان مازندراناز گله ORTجداسازی و ردیابی  -1جدول 

 PCR کشت )روز( سن گله )قطعه( تعداد گله شماره گله شهرستان

      های گوشتیگله

 - - 27 62444 6 آمل

 2 68444 33 - - 

 3 26444 25 - - 

 0 64444 06 - - 

 7 67444 07 + + 

 1 20444 68 - - 

 5 68744 21 - - 

 8 66744 38 - - 

 + + 21 26444 1 محمودآباد

 64 62444 37 - - 

 66 68444 22 - - 

 62 1744 24 + + 

 63 1744 61 - - 

 - - 33 64444 60 نور

 67 27444 02 + + 

 61 65444 31 - - 

 65 64744 28 - - 

 - - 34 22444 68 چمستان

 61 68444 00 - - 

 24 63444 21 - - 

 + + 04 63444 26 بابل

22 60744 32 - - 

23 1744 61 - - 

20 64444 20 - - 

27 24444 25 - - 

 - - 21 27444 21 ساری

25 64444 32 - - 

28 61444 04 - - 

21 64444 23 + + 

34 1744 28 - - 

36 66444 06 - - 

 - - 21 62444 32 نوشهر

33 64444 37 - - 

30 28444 20 - - 
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37 64444 21 - - 

31 21444 38 - - 

 - - 24 22444 35 جویبار

38 64444 00 + + 

31 64444 23 - - 

04 8744 31 - - 

06 68444 27 - - 

02 8744 21 - - 

     های مرغ مادر گوشتیگله

 - - 224 27444 03 آمل

 00 34444 274 - - 

 07 37444 314 + + 

 01 24444 274 - - 

 05 27444 287 - - 

 08 34444 344 + + 

 01 24444 364 + + 

 - - 234 27444 74 ساری

 76 24444 254 - - 

 72 67444 334 + + 

 73 67444 214 - - 

 70 27444 334 - - 

 77 64444 274 - - 

 - - 284 22444 71 محمودآباد

 75 67444 254 + + 

 - - 344 67444 78 نوشهر

 71 67444 334 - - 

 14 27444 374 + + 

 

مورفولوژیک اورنیتوباکتریوم  تها خصوصیاتمام جدایه

شکلی نشدان دادندد یک باکتری گرم منفی و چندرا از نظر 

باندد  PCRها در تسدت همچندین تمدام جدایده (،6)شکل 

 (. 2مربوط را نشان دادند )شکل 

 

 
 ئالاورنیتوباکتریوم رینوتراکرن  آمیزی گرم باکتری  -1شکل 
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: کنترل منفی، 60های مثبت، : جدایه6-63جفت باز،  644: مارکر با وزن مولکولی Mروی ژل آگارز.  PCRالکتروفورز محصول  -2شکل 

 .(bp 580)باند  : کنترل مثبت67

 

هدای الگوی مقاومدت دارویدی جدایده 2جدول شماره 

ORT دول، بیشترین میدزان دهد. با توجه به جرا نشان می

سدیلین، هدای پنیبیوتیکبه آنتدی نسبتها مت جدایهمقاو

سدیکلین ریترومایسین، تتراسیکلین و داکسیسیلین، اآمپی

جدایه نسدبت بده فورازولیددون  62همچنین  مشاهده شد،

 حساس بودند.
 

 

 استان مازندران. ORTهای بیوتیکی جدایهالگوی مقاومت آنتی -2جدول 

 
 

 

 

 

 

 های حساستعداد جدایه بیوتیکآنتی بیوتیککالس آنتی

)%( 

حساس های نیمهتعداد جدایه

)%( 

های مقاوم تعداد جدایه

)%( 

 (3/12)62 - (11/5)  6 تتراسیکلین هاتتراسیکلین

 (3/12) 62 - (11/5)  6 سیکلینداکسی 

 (644) 63 - - اریترومایسین ماکرولیدها

 (12/51) 64 - (45/23) 3 جنتامایسین آمینوگلیکوزیدها

 (23/11) 1 (11/5)  6 (45/23) 3 نئومایسین 

 (16/80) 66 - (38/67) 2 سیپروفلوکساسین هاکینولون

 (67/01) 1 - (80/73) 5 سفالکسین هابتاالکتام

 (644) 63 - - سفتریاکسون 

 (73/16) 8 (38/67) 2 (45/23) 3 سفتیزوکسیم 

 (644) 63 - - سیلینپنی 

 (644) 63 - - سیلینآمپی 

 (23/11) 1 (51/34) 0 - نیتروفورانتیون هانیتروفوران

 (11/5)  6 - (3/12) 62 فورازولیدون 

 (23/11) 1 - (51/34) 0 کلرامفنیکل کلرامفنیکل
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 بحث

مشکالت تنفسی اثرات اقتصادی و بهداشتی مهمی در 

خصوص در کشورهای در حال توسعه دارند هصنعت طیور ب

اورنیتوباکتریوم کالبدگشایی عفونت با عالیم بالینی و  .(60)
در ماکیان بسیار شدبیه بده آلدودگی بدا سدایر  رینوتراکئال

به  نیستو پاتوگونومیک  استعوامل باکتریایی یا ویروسی 

ص قطعدی نیداز بده جداسدازی یدا یهمین دلیل برای تشخ

میدت ایدن . بدا توجده بده اه(67)ردیابی این باکتری است 

مطالعددات زیددادی بددا  کنونبدداکتری در صددنعت طیددور، تددا

های سرمی، جداسازی و یا مولکدولی بدرای تشدخیص روش

ولی بر  ،(26و 61، 7)استکتری در کشور انجام شده این با

العده مولکدولی در ایدن هدای مدا تداکنون مطاساس دانسته

هددای گوشددتی و مددادر گوشددتی اسددتان خصددوص در گلدده

ایدن  ندنرسا انجام بنابراین بهمازندران صورت نگرفته بود، 

 ORTرسید. در مطالعه حاضدر ضروری به نظر می ،پووهش

درصددد(  1/61) ،گلدده 02گلدده گوشددتی از مجمددوع  5از 

گاشته حداکی از جداسدازی ایدن  مطالعات. جداسازی شد

، اسددتان (0) درصددد( 8/1بدداکتری در اسددتان مرکددزی )

 13/61) ، اسدتان اصدفهان(61) درصد( 40/61خوزستان )

های گوشتی دارای عالیم تنفسی در در گله و( 63درصد( )

حاضدر  مطالعده جبدا نتدایکده  بدود (24) درصد( 26اردن )

هدای قبلدی از نقداط البته در برخی گزارش ،خوانی داردهم

 ORTمختلف ایران و جهان، میزان کمتدری از جداسدازی 

و همکداران  Asadpourاست؛ از جمله مطالعده گزارش شده

و  Hassanzadeh، (1) درصددد( 25/2در اسددتان گددیالن )

در اسددتان مازندددران  Seifi، (61) درصددد( 1/4همکدداران )

 2440در سدال و همکداران  Ozbeyو  (26) درصد( 14/2)

معموال در اوایدل  ORT. (22) درصد( 7/6در شرق ترکیه )

و در مراحددل بعدددی  اسددتدوره عفونددت قابددل جداسددازی 

 ای نخواهدد داد،جداسدازی آن نتیجده موال تالش بدرایمع

م بدا سدایر عوامدل أهایی که آلودگی تدوهمچنین در نمونه

، پروتئوس و سودوموناس اشریشیا کولیباکتریایی از جمله 

 (،67مشدکل خواهدد بدود ) ORTجداسازی داشته باشند، 

البتددده در برخدددی مطالعدددات هدددم میدددزان جداسدددازی 

که در گزارش  است به طوریاورنیتوباکتریوم بسیار باال بوده

Banani درصدی  71داسازی ج ،2446در سال اران و همک

گداار های مادر گوشتی و تخمهای نای گلهباکتری از نمونه

با توجه بده مطالعدات صدورت گرفتده  .(5) بیان شده است

بیدوتیکی است که میزان و نوع مقاومت آنتی مشخص شده

تلف، تفاوت داشته که به نوع در مناط  مخ ORTنسبت به 

و  در آن منطقددهشددده اسددتفاده هددای رایددج بیوتیددکآنتددی

در (. 68) بسددتگی دارد هددای ژنتیکددی بددین نوادهدداتفدداوت

 ORTجدایدده  63بیددوتیکی حاضددر مقاومددت آنتددیمطالعدده 

بیوتیک بررسی شد که بر اسداس دیسک آنتی 60نسبت به 

سدیلین، شدترین میدزان مقاومدت در مقابدل پندیبی ،نتایج

سدیکلین ریترومایسین، تتراسیکلین و داکسیسیلین، اآمپی

، 2466در سدال و همکداران  دیده شد. در مطالعه اسددپور

نسددبت بدده تتراسددیکلین،  ORTی هددامقاومددت جدایدده

هدا سیپروفلوکساسین دیده شد و جدایده انروفلوکساسین و

 ،(1) نسددبت بدده سفتریاکسددون و تیددامولین مقدداوم بودنددد

در مطالعده ، 2461 در سدالو همکاران  Mayahiهمچنین 

هدای استان خوزستان دریافتند که جدایدههای گوشتی گله

ORT  نسددبت بدده تتراسددیکلین، فلورفنیکددل و سفالکسددین

. (61) ه سددولتریم و جنتامایسددین مقاومندددبددحسدداس و 

هدای در بررسدی گلده 6311در سدال ی و همکداران ازدیاد

صنعتی در استان آذربایجان شرقی بیان داشتند که ماکیان 

سدیلین حساسیت دارویی به ترتیب نسبت به پندی باالترین

و  (درصدددددد 0/56)تتراسدددددایکلین  (،درصدددددد 5/87)

بدود و بیشدترین مقاومدت  (درصدد 6/75)یکلین سداکسی

و  (درصدددد 0/56)دارویدددی نیدددز مقابدددل اریترومایسدددین 

در مطالعده (. 6) مشاهده گردیدد (درصد 4/74)نئومایسین 

کشددت مثبددت بودنددد و هددایی کدده در حاضددر تمددام جدایدده

شددند. ایدن نیز ردیابی و مثبت  PCRجداسازی شدند، در 

 PCRحساسیت کشدت و دهد که تفاوتی بین امر نشان می

 وجدود نددارد. مشدابه نتدایج ORTهای در شناسایی جدایه

نیدز  2440در سدال و همکداران  Ozbeyحاضر در مطالعه 

 نشدان 2461و همکاران در سدال  Mayahi. (22) بیان شد

 26گرفته شدده از تعدداد سواب نای  264که از بین  دادند

 17/64 هدای اسدتان خوزسدتان،گله گوشتی در کشدتارگاه

کده تعدداد  ها در کشت مثبت شددند درحدالیدرصد نمونه

 .(61) درصد بدوده اسدت PCR ،75/8مثبت در  هاینمونه

 مشدخص اسدت میدزان 6گونه که در جدول شدماره همان

رغ مدادر گوشدتی های ماکتری در گلهجداسازی و ردیابی ب

و  Canalدر مطالعده های گوشتی بوده اسدت. بیشتر از گله

و همکداران  Chansiripornchai ،(64همکاران در برزیدل )

در  2424( در سدال 27و همکاران ) Xueو ( 66در تایلند )
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طدول دوره  .ه اسدتای گدزارش شددنیز نتایج مشدابهچین 

ره پدرورش مدرغ بده دو های گوشتی نسدبتجوجه پرورش

لدودگی در نتیجه احتمال چالش و آ است؛مادر بسیار کمتر 

غیدر از عامدل سدن، عوامدل هدای مدادر بیشدتر اسدت. گله

ی محلی باکتری کده بده کنددی پخدش هاسویهمحیطی و 

آلدودگی د. موثر باشد خصوصتواند در این شوند نیز میمی

منجر به  تواندوشتی به این باکتری میهای مرغ مادر گگله

اگرچده  ؛های گوشتی از طرید  تخدم گدرددلودگی جوجهآ

 ،ری کده از نظدر سدرمی مثبدت هسدتندهای مرغ مدادهگل

هدا در صورت غیرفعال موجدب ایمندی جوجدهه توانند بمی

هدا ممکن است این جوجدهابتدای دوره پرورش شوند، ولی 

 .  (20) پس از مدتی به بیماری حساس شوند

 اورنیتوبداکتریوم رینوتراکئدال این مطالعه به جداسازی

های طیدور دارای عالیدم تنفسدی در شدمال کشدور در گله

 ORTپرداخددت. عالیددم بددالینی و ضددایعات کالبدگشددایی 

این منطقده  پاتوگونومیک نیستند، ولی میزان جداسازی در

نتدایج حداکی از آن اسدت کده عفوندت چرخشدی  باال بدود.

مدادر اسدتان در  های گوشتی و مرغاورنیتوباکتریوم در گله

در  ORTشدود شناسدایی پیشدنهاد مدیحال رخداد است. 

ص تفریقی قرار تشخی ءها، جزهای تنفسی گلهبیماری زمان

عامدل  یدک عندوان بدهایدن بداکتری  نقدش شناختگیرد. 

 در طلدبفرصدت عفوندت یک عنوان به یا اولیه زایبیماری

 دارد. بیشتر بررسی به نیاز های طیورگله

 

 تشکر و قدردانی

این پووهش بدا حمایدت مدالی دانشدگاه آزاد اسدالمی  

تهددران، واحددد علددوم و تحقیقددات و دانشددگاه تخصصددی 

های  نوین آمل انجام شد. نویسندگان مراتب تقددیر فناوری

 دارند.خود را بابت این حمایت اعالم می و تشکر
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          Ornithobacterium rhinotracheale (ORT) is an economically important bacterial pathogen of 

poultry worldwide. The aim of the present study was conducted to isolation, detection and 

determination of antibiotic sensitivity of ORT isolates in commercial poultry flocks with respiratory 

signs in Mazandaran province, northern Iran. Tracheal swab samples were taken from 60 different 

flocks, after cultivation on a selective medium, suspected colonies were subjected to biochemical and 

molecular identification of ORT. Then, confirmed isolates were aimed to antibiotic resistance assay. A 

total of 13 isolates, including seven isolates from broiler flocks (19.44%) and six isolates from broiler 

breeder flocks (33.33%) were obtained. All ORT isolates that were positive by culture were also 

detected to be positive by the PCR. The most resistance rates among all ORT isolates were obtained 

for ampicillin, erythromycin, ceftriaxone, and penicillin (100%). The majority of ORT isolates were 

susceptible to furazolidone. According to the results, the isolates showed different antibiotic resistance 

profiles, and most of the strains proved multiresistant. This can indicate the circulation of various 

multidrug resistant strains among poultry farms in northern Iran.  

 Ornithobacterium rhinotracheale, Broiler, Broiler Breeder, Mazandaran. 
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