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چکیده
ها عامل بیماري از سیرکوویروس.باشدایمنی در ماکیان می يکنندههاي سرکوبترین بیمارياز مهمعنوان یکیخونی عفونی بهکم

به عنوان  اخیراً )CIAV(خونی عفونی ماکیان ویروس کم.دارداي تک رشته DNAو حلقويژنوم. باشدمی غشاایکوزاهیدرال، بدون 
. باشدهاي بالینی به چندین فاکتور از قبیل دوز ویروس و سن آلودگی وابسته میشدت نشانه.بندي شده استتنها جنس گیروویروس دسته

هاي گله خونی عفونی درردیابی ویروس کم ،هدف این مطالعه. باشدهمچنین معتقدند که ایجاد مقاومت سنی با بلوغ سیستم ایمنی مرتبط می
هاي کبد از الشه 10طور تصادفی از هر گله گوشتی تهیه و به يگله 50ها از نمونه .بود گوشتی استان خوزستان در جنوب غربی ایران

با  CAVي گوشتی از نظر گله 50از ) درصد 64(گله  32،خونی عفونیاز نظر ویروس کم که نتایج نشان دادند. کشتار شده جدا گردید
مطالعه این.مثبت بودندبه روش االیزا ) درصد 16/54(ي گوشتی تجارتیگله 24از  گله 13همچنین .مثبت هستند PCRروش مولکولی 

به میزان هاي مرغان گوشتی و در گلهاست گسترده منطقه هاي گوشتی گلهدر ماکیان خونی عفونی ویروس کمآلودگی با نشان داد 
.باالیی وجود دارد

گوشتی، خوزستان يخونی عفونی ماکیان، ایمونوساپرسیو، گلهکم: کلمات کلیدي

مقدمه
 باالمیر هاي ویروسی ایمونوساپرسیو با مرگ وبیماري.

و خسارات اقتصادي در تولید براي صنعت طیور تهدید 
هاي افزایش حساسیت به عفونت ند که اغلب باباشکننده می

از . باشندواکسیناسیون همراه میثانویه و کاهش پاسخ به 
 توانمیهاي ویروسی ایمونوساپرسیو ماکیان جمله بیماري

سندرم  ،عفونیخونی عفونی ماکیان، بیماري بورس کم
.را نام بردهیدروپریکاردیوم و بیماري مارك 

با میانگین غشاها ایکوزاهیدرال، بدون سیرکوویروس
 ها حلقويژنوم آن. هستند نانومتر 5/26تا  25ضخامت 

عضو  3در حال حاضر . دارنداي تک رشته DNAو بوده
ویروس : آ شناخته شده استسیرکوویریده ياز خانواده

ي دامپزشکی دانشکدهطیور،  هايدکتراي تخصصی بهداشت و بیماري آموختهدانش*1

دانشگاه شهیدچمران اهواز دامپزشکی، يدانشکده، لوم درمانگاهیعاستاد گروه 2
سازي سرم اکسن و هاي طیور، موسسسه تحقیقاتی وو بیماري تشخیصبخش استادیار3
، دانشگاه شهید چمران اهوازدامپزشکی يدانشکده، استاد گروه پاتوبیولوژي4
چمران اهواز، دانشگاه شهیددامپزشکیيدانشکده، لوم درمانگاهیعگروه دانشیار5

، بیماري ویروسی نوك )CIAV(ماکیانکم خونی عفونی
که ) PCV(و سیرکوویروس خوکی) BFDV(و پر طوطی

و  PCV1 ،PCV2. شودتقسیم می PCV2و  PCV1به 
BFDVکه متعلق به جنس سیرکوویروس بوده در حالی

CAV ًعنوان تنها جنس گیروویروس مجدداًبه اخیرا 
.Eisenberg et al(بندي شده استدسته ي اندازه. )2003
ي پوشانی شدهحاوي سه بخش هم CAV،Kb3/2ژنوم 
ORF باشدمی .VP1  پروتئین ساختاري اصلی ویروسCAV

پروتئین داربستی  VP2. باشدبسیار باال میبا تغییرپذیري 
 dual-specificity(پروتئین اختصاصی فسفاتاز دوگانهبا 

protein phosphatase (است)Peters et al. و ) 2002

دانشگاه شهید چمران اهواز
E-mail: faranakdiba_dvm@yahoo.com)مسئول ينویسنده(

رازي کرج



منصور میاحی، عبدالحمید شوشتري و همکاران

1395، بهار 1مجله دامپزشکی ایران، دوره دوازدهم، شماره 24

VP3  پروتئین غیر ساختاري به نام آپوپتین)KDa6/13(
 VP22و  Schat 2003 .(VP1(که توانایی آپوپتوزیز دارد
دباشنمی کنندههاي خنثیپادتنپروتئین اصلی هدف 

)Noteborn et al. ی عفونی اولین بار در خونکم). 1992
 Yuasa(جداسازي شد 1979در ژاپن در  SPFايهجوجه

et al. خونی در سراسر جهان منتشر ویروس کم).1979
-ویروس از طریق مرغ آلوده در اولین تخم. باشدمی

پادتن مادري انتقال  فاقدهاي گذاري یا عمودي در جوجه
.Islam et al(یابدمی طی تزریق داخل عضالنی ).2002

یک روزه نشان داده  يبه جوجه خونی عفونیکمویروس 
شده است که ویروس از مغز، کبد، طحال، بورس 

تیموس  استخوان، محتویات رکتوم، سرم،غز فابریسیوس، م
7باالترین میزان ویروس  .باشدو کلیه قابل جداسازي می

دشوروز بعد از تلقیح از تیموس، کبد و طحال جداسازي می
)McNulty 1991.(

هاي ترین بیماريخونی عفونی به عنوان یکی از مهمکم
.باشدمی یک روزههاي ایمنی در جوجه يکنندهسرکوب
که روزه 10-14هاي جوان در جوجه عمدتاًبیماري 

.وجود دارد اندصورت عمودي کسب کردهعفونت را به
سیتوپنی، خونی شدید، پنکم ،هاي این بیماريویژگی

هاي نکروزي در ریزي در عضالت پا و سینه، کانونخون
پوست بال  در سنگدان و نکروزاي هاي قرحهزخمکبد و 

مغز استخوان، تیموس و (عمومی لمفوئیدو آتروفی 
اما به شدت ایمونوساپرسیو ، زودگذر)بورس فابریسیوس

از قبیل عامل چندین  بالینی به هاينشانهشدت . باشدمی
همچنین.باشدوابسته می سن آلودگیدوز ویروس و 

معتقدند که ایجاد مقاومت سنی با بلوغ سیستم ایمنی 
.Dren et al(باشدمرتبط می 2000, Hadimli et al. 2008, 

Natesan et al. 2006(.
خونی ردیابی ویروس کم ،حاضر يهدف مطالعه

هاي گوشتی استان خوزستان در جنوب عفونی در گله
. بود غربی ایران

مواد و روش کار
اي  ده هزار قطعهگوشتی  ي گله 50از  هاي کبدنمونه

از هر . آوري شد گاه اهواز جمع کشتار شده در کشتار
. کبد جدا گردید 10طور تصادفی بهکشتار شده ي  گله

یخ به  در مجاورتبرداشته و استریلکبدها تحت شرایط 
هاي طیور دانشکده دامپزشکی  ي بخش بیمار آزمایشگاه

تا زمان گراد ي سانتیدرجه-70و در فریزر اهواز منتقل 
. گردیدندداري نگهDNAاستخراج 

هاي استریل با بافر در هاون از هر گله کبد بافت 10
PBSبا دور دقیقه 5و مواد به مدت  هموژنیزهg3500 

در  DNAمایع رویی جهت استخراج . سانتریفوژ شدند
.آوري گردیداستریل جمع بمیکروتیو

مطابق دستور  )Tri pure(تري پیور  باDNAاستخراج 
دست آمده ه ب DNAو گرفت انجام Rocheعمل شرکت 

. داري شدنگه -0C20جهت انجام مراحل بعدي در دماي
و استفاده  PCRها با روش در نمونه CAVحضور ویروس 

CA1هاياز پرایمر (5'CCAAGAAGATACTCCACCCG3') 
CA2و  (5'TACGATACCGCTGTCTCCTC3')یید أت

Imai(گردید et al. 1998 .( برنامه در دستگاه ترمو سایکلر
0C95  سیکل شامل  35و ثانیه، 30و دقیقه 2به مدت

45به مدت  0C52، ثانیه45به مدت  0C94: مراحل زیر
مراز پس از پلی يثانیه، در مرحله 45به مدت  0C72، ثانیه

0C72  سپس محصوالت  ،دقیقه 7به مدتPCR تفاده با اس
کنترل مثبت .آنالیز شدند درصد 1الکتروفورز، ژل آگارز از 

تحقیقات و  يسسهؤدر این مطالعه از مCAVویروس 
.Ezzi et al(سازي رازي تهیه گردیدسرم 2012(.

گوشتی  يگله 24طور تصادفی از سرمی به ينمونه 144
در زمان ذبح ، در کشتارگاه )نمونه 6از هر گله (ذکر شده

بادي علیه آنتی حضوربراي ارزیابی . شدندآوري جمع
CIAV از کیت تجاري االیزاي  در سرمIDDeX  استفاده

:نتایج بر اساس فرمول زیر بررسی گردیدند. یدگرد
NSXNCsampleA //)650( 

posetiveNS
negativeNS



60.0/
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نتایج
 CAVي گوشتی از نظر گله 50از  )درصد 64(گله32

.)1تصویر (مثبت بودند PCRبا روش مولکولی 

)درصد 16/54(ي تجاري گوشتیگله 24گله از   13
هایی بین تفاوت ،طبق بررسی انجام شده.مثبت بودند

آمده  1و االیزا مشاهده شد که در جدول  PCRنتایج 
.است

گله 24و االیزا در  PCRي نتایج مقایسه: 1جدول 
ELISA +/PCR-ELISA -/PCR-ELISA-/PCR+ELISA +/PCR+

تعداد گله28311
درصد33/833/335/1283/45

ELISA +/PCR+ = ،االیزا مثبتPCR                             منفیELISA- /PCR- = ،االیزا منفیPCR منفی
ELISA -/PCR+ = ،االیزا منفیPCR                             مثبتELISA +/PCR+ = ،االیزا مثبتPCR مثبت

مارکر: Mنمونه، : Sکنترل مثبت ویروس،  :  PCکنترل منفی، :  PCR  .NCمحصول الکتروفورز :  1تصویر 

بحث
ماکیان، بوقلمون و دیگر پرندگان در محیط در معرض 

که سبب  خواهند گرفتهاي عفونی قرار استرس و بیماري
وجود همچنین.گرددتخریب ایمنی ذاتی و اکتسابی می

در غذا و غذاي ها آمونیاك در محیط و مایکوتوکسین
دنشوتوانند سبب کم شدن ایمنی ذاتی مینیز نامطلوب 

)Hoerra 2010( .خونی هاي بورس عفونی، کمبیماري
هستند که  یهایترین بیماريمارك مهم عفونی ماکیان و

هاي بیماري دیگر سبب افزایش حساسیت ماکیان به
و در ایمنی حاصل شوندمیویروسی، باکتریایی و انگلی 

.)Hoerra 2010(کننداز واکسیناسیون تداخل ایجاد می

به دلیل مقاومت زیاد ویروس به مواد ضد عفونی 
غیر  تقریباً SPFهاي گلهکنی آن حتی در کننده، ریشه

باشد و تنها راه مقابله با این بیماري ایجاد امنیت ممکن می
درگیري با بیماري یا  يهاي مادر به واسطهدر گله

زیادي از اطالعات در ایران . باشدواکسیناسیون می
خونی عفونی در جمعیت ماکیان چرخش ویروس کم

 در کشور وضعیت بیماري اطالع از. کشور وجود ندارد
. گرددمی در صنعت طیور بهتر بیماريهرچه سبب کنترل 

رسد ویروس کم با توجه به نتایج این مطالعه به نظر می
وقوعخونی عفونی در این منطقه گسترده و نشان از 
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هاي خونی عفونی ماکیان در گلهویروس کم آلودگی
بررسی منابع . باشدمرغان گوشتی استان خوزستان می

مطالعاتی در خصوص این بیماري در  ،دهد مینشان 
از  .کشورمان و نقاط مختلف جهان انجام شده است

شیوع سرولوژي  2005در سال محزونیه و همکاران جمله 
در  را ماکیانگوشتی هاي کم خونی عفونی ماکیان در گله

مقادیر پادتن  که و اعالم داشتندکرده شهرکرد بررسی 
. باشدمیدرصد  100تا  20ها بین مثبت ماکیان در گله

هاي مسن نسبت به جوان میزان شیوع همچنین در گله
ویروس  2007در سال و همکاران Farhoodi. باالتر بود

از سه استان ي گوشتی گله22در کم خونی عفونی را
و از نموده ، اصفهان و تهران بررسی خراسان رضوي

تمام .دادندگیري انجام هاي کبد و تیموس نمونهبافت
از اما  مثبت بودند PCRبا روش  )درصد 100(هانمونه
با روش ) درصد 8/71(نمونه 316سرمی،  ينمونه 440

ELISA  مثبت  درصد 100درصد تا  25با شیوعی بین
هاي مثبت تعداد نمونه،بنابراین طبق نتایج حاصله. بودند

هاي سرمی به طور قابل توجهی نسبت به نمونه PCRبا 
حاضر تفاوت چندانی بین  ياما در مطالعه تر بودبیش

در  و همکارانEraghi.دیده نشد ELISAو  PCRنتایج 
توالی ژن ویروس کم خونی عفونی را به  a2012سال 

ي گوشتی مزرعه جوجه 3از  pb582با طول  VP1کمک 
ها از کبد، نمونه.کردنددر شمال شرقی ایران بررسی 

بر اساس توالی اسیدآمینه .طحال و تیموس تهیه گردید
VP1  ،ي ایرانی جدا از سویه سویه 3در درخت فلوژنیک-

گروه  2در شده در کشت سلولیهاي واکسن سازگار
ها طی بررسی دیگري همچنین آن. بندي شده بودنددسته

ویروس کم خونی از  VP2نوکلئوتید و آنالیز توالی از ژن 
هاي گوشتی در آن منطقه عفونی را در مزارع جوجه
ایرانی به دو  يسویه VP2 ،14بررسی کردند و بر طبق ژن 

رغم بررسی ژنوتیپی روي این گروه تقسیم شده و علی
Eraghi et(تري کندنتوانسته است کمک بیشVP2ژن،  al. 

2012b(.2012در سال ی مآهنگران و ضیاءجهرغالمی 
25درخونی عفونی را وجود ویروس تحت بالینی کم

اصفهان، یزد، تهران و چهارمحال بختیاري ي گوشتی گله
اي پلی مرازبه روش االیزا و زنجیره هفته 5- 8در سنین 

)PCR (هراز .ندبررسی کرد2009-2010هاي در سال 
.آوري گردیدتیموس جمع 15سرمی و ي نمونه15گله

با  ها با روش االیزا مثبت وي گلهنشان داد همه نتایج
میاحی و . دنباشمیمثبت درصد  PCR4/58روش

خونی عفونی ماکیان را شیوع کم 2012در سال همکاران 
گوشتی اهواز ي هفته 6-8هاي از نظر سرولوژي در گله

هاي از نمونه درصد 21نمودند و نشان دادند که بررسی 
هاي طبق این مطالعه میزان نمونه وسرمی مثبت بودند

. مثبت طی دو سال گذشته افزایش یافته است
خونی عفونی شیوع کم 2011در سال بهات و همکاران 

هاي طیور تجارتی شمال هندوستان با روش را در گله
هاي نمونه 351از  درصد88/86االیزا ارزیابی نمودند که 
در سال حمیدلی و همکاران .سرم مثبت اعالم شدند

هاي گله درحضور ویروس کم خونی عفونی را  2008
هاي ترکیه بررسی در بعضی از استان ي گوشتیهاجوجه
) درصد 66(نمونه 609هاي سرمی، ونهنم 922از  .کردند

 ينمونه 95از کل . مثبت بودند) درصد 5/89(گله  34از 
،)درصد8/55(ي تیموسنمونه 53گله، 25موس از تی

در سال هگزي و همکاران . گله مثبت اعالم شدند 20
عفونت ویروسی کم خونی عفونی را در مرغان 2010

 .استان شرکیا در مصر مطالعه کردند گذارگوشتی و تخم
هاي مرغ تجاري از گله شده تهیه ي سرمنمونه 180از 

تجاري گوشتی  هاياز گله ي سرمنمونه 180گذار و تخم
نمونه  158و ) درصد 67/81(نمونه  147به ترتیب 

همچنین طی .با روش االیزا مثبت بودند )درصد 78/87(
یا مغز استخوان  هاي کبدبعضی از نمونه PCRبررسی با 

.مثبت بودندنیز 
خونی عفونی در جمهوري طی بررسی اپیدمیولوژي کم

در جمهوري  افریقاي مرکزي و کامرون، شیوع سرمی
درصد  7/36، 2008-2010هاي افریقاي مرکزي طی سال

 3/14(2009، )درصد 2/34(2008و شیوع ویروس در 
هاي ، در کامرون در سال)درصد 4/10(2010، )درصد
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. گزارش گردید) درصد 9/34(2009و ) درصد 39(2007
 9/76خونی در سواب کلواکی ویروس کم DNAهمچنین 

یی که از نظر سرمی مثبت بودند یافت هادرصد از جوجه
داشتن گردید که پیشنهاد کردند این پرندگان حتی با 

). Snoeck et al. 2012(کنندپادتن، ویروس را دفع می
غرب  ي طیور در جنوبهاي سرم از هفت مزرعهنمونه

ي نیمچه، گله 10ي گوشتی، ي جوجهگله 7جریه شامل ین
ي مادر گوشتی از یک گلهگذار و خروس، ي تخمیک گله

. ررسی گردیدندببا روش االیزا  CIAVنظر حضور پادتن
  6گله،  20از ) درصد 55(گله  11نتایج نشان داد که 

بودند  CIAVداراي پادتن ) درصد 86(مزرعه 7مزرعه از 
)Owoade et al. 2004(. وجود ویروس 2009در سال

 در طحال و تیموس طیور خانگی درخونی عفونی کم
 30در  CAVگرفت و ژنوم مورد بررسی قرار برزیل 

Barrios(ردیابی گردید ،ي مورد آزمایشگله 20درصد از 

خونی عفونی با روش پادتن کمحضور ). 2009
. ه استبررسی گردیدمستقیم در بریتانیاایمونوفلورسانس

ي گله 89از  گله86پادتن علیه ویروس در ،نتایج نشان داد
. وجود داردگله  11از  SPFي گله 5مادر گوشتی و در 

پادتنی در سرم بوقلمون و اردك مشاهده نگردید ولی
)McNulty et al. 1988 .(529 روستا  22ي سرم از نمونه

از غرب بلغارستان جهت بررسی حضور پادتن ویروس 
 يهمه. گردیدتهیهخونی عفونی با روش االیزا کم

درصد  4/84- 100لوده و میزان شیوع سرمی بین روستاها آ
در مرغان و  آلودگی ترین میزانهمچنین بیش. بود

 Simeonovk(هفته دیده شد 18هاي بالغ و باالي خروس

et al. 2009( .ویروس  که دهندمینشان مطالعات مختلف
.باشدمیدر چرخش تر مناطق جهانبیشدر 

عفونت دینامیک در دو  2003در سال سامر و کاردونا 
ها دریافتند که بعد از آن .ي گوشتی را بررسی کردندگله

 80،روزگی 35در ها با ویروس مزرعه،چالش طبیعی گله
از  درصد 35، اما تنها مثبت PCRاز گله با روش  درصد

یک هفته بعد . همان پرندگان با تکنیک االیزا مثبت بودند
و االیزا مثبت  PCRگله از نظر  درصد 90روزگی،  42در 

زمان ردیابی ویروس زودتر از عیار پادتن سرم . بودند
حاضر نیز اختالف بین دو آزمایش  يدر نتایج مطالعه. بود

PCR  از حاصل توان میو االیزا وجود دارد که آن را
.تفاوت در زمان آلودگی دانست

ویروس کم خونی عفونی ماکیان در مزارع  حضور
 و جهان ایراندر مناطق مختلف  هاي گوشتیجوجه

عنوان عامل بسیار مهم این ویروس به. گزارش شده است
 برثر ؤعوامل م ازو  مطرحایمنی  سیستم يتضعیف کننده

سبب  همچنین.باشدگله میدر فاکتورهاي عملکردي 
بیماري نیوکاسل،  ها بهافزایش میزان ابتالي جوجه

عفونت .شوددیگر می يهاي ثانویهعفونتباسیلوز و کلی
سبب IBDها از جمله بعضی از بیماريبا  CAVزمان هم

 Nyabian and Mardani(گرددمیها نشانهشدت افزایش 

2013(.
در مزارع  CAVویروس  که این بررسی نشان داد
اثرات تضعیف حضور دارد و گوشتی استان خوزستان 

شیوع  يتواند یک عامل مستعدکننده این ویروس میایمنی 
و استان  این هاي تنفسی در مزارع ماکیان گوشتی کمپلکس
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Abstract
Chicken infectious anemia virus (CIAV) is one of the most important immunosuppressive 

in chickens. Circoviruses are non-enveloped and icosahedral viruses. Their genomes are 
circular, single-stranded DNA. The CAV is recently re-classified as the only member of the 
genus Gyrovirus. The severity of clinical disease depends on several factors, including virus 
dose, age at infection. It is believed that the development of age resistance is strongly 
associated with the maturation of immune system. The aim of this study was to detect CIAV 
infection in broiler chickens of Khuzestan province, Southwestern of Iran. Samples from 50
broiler chicken at slaughterhouse were collected randomly 10 liver tissues. Results showed 32
(64%) of 50 broiler chicken were positive with PCR. Thirteen of 24 farms (54.16%) in broiler 
chickens were positive by ELISA test. It was concluded that CAVs infection widespread in 
broiler flocks of this area and proved high rate subclinical form of CIAV in broiler poultry 
farms.
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