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جستجَ ٍ تعییي تَالی ثخطی اس صًَم ٍیزٍس کوخًَی عفًَی تَسط آسهبیص  ٍ PCRرٍش تعییي تَالی هستقین ثَدً 77 .وًَِ کجذ جَجِ هتعلق ثِ 8
هزغذاری هختلف اطزاف ضْزکزد در استبى چْبر هحبل ٍ ثختیبری هَرد آسهبیص  PCRقزار گزفت .اس ایي تعذاد ً 19وًَِ هتعلق ثِ  4هزغذاری هختلف
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مقدمه

ناحیه بسیار متغیر دارای  31اسید آمینه است که نقش

كم خوني عفوني جوجه ( )CIAاولين بار توسط
يواسا ) (Yuasaبه عنوان كي

بيماري جديد كه توسط

یشود .در جوجههای
ذره ويروسي نوظهور ايجاد م 
جوان گزارش شد 21 ( .و  .) 22عالئم بيماري كم
خوني آپالست كي

و آتروفي لنفوئيد به طور عمومي

توام با سركوب ايمني بود كه با دخالت ساير

مهمی در حدت ویروس دارد ( .) 14
اگر چه حساسيت روش دومرحلهای يا nested PCR

ییابد ولي با اين حال در اين روش احتمال
افزايش م 
آلودگي متقاطع بيشتر است ( 6و .) 18
شهای تشخيصي آلودگي آزمايشات
از ديگر رو 
سرولوژي مثل اليزا IF ،و آزمايشات خنثي سازي

عفونتهای ويروسي ،باكتريال ،يا قارچي به وخامت

ويروس است .وجود موارد مثبت كاذب از اهميت

یگراید .مطالعات بعدي نشان دادكه ويروس نقش
م

یکاهد.
اين آزمايشات در قبال  PCRم 

یهای چند فاكتوري كه با
مهمي در ايجاد بیمار 

در سال  1382در مطالعهای كه محزونيه و همكاران

ظاهر

یهای گوشتي استان چهار محال و
در مرغدار 

یکند .پس از اولين شناسا يي اين بيماري
یشود ايفا م 
م

بختياري انجام دادند برای اولین بار نشان دادند

و جدا سازي ويروس عامل آن در ژاپن ويروس از

ویروس در منطقه حضور دارد و تيتر مادري جوجهها

ساير كشورها يي كه صنعت مرغداري داشتند جدا شد.

تا سن  2-7هفته براي ويروس كم خوني عفوني

از آنجا كه بيماري عمومًاًا به كم خوني جوجه معروف

جوجهها مثبت بود ( .)51در سال  3 38 1عمادي ژنوم

است بهتر است ويروس را ويروس كم خوني جوجه

ويروس كم خوني عفوني را با آزمون  PCRدر استان

( )CIAVنامید (.)71

چهار محال و بختياري شناسایی كرد و موارد مثبت را

ويروس را از اكثر بافتها و سلولهای بافی کوت

گزارش كرد ( .)1کریمی و همکاران (  ) 2010مواردی

جوجههای بيمار میتوان جدا كرد و در روز  7بعد از

بهای ویروس کمخونی عفونی جوجه را در
از آسی 

عفونت احتمال یافتن ویروس بیشتر است .عصاره

تهای لنفاوی تیموس و بورس پرندگان
باف 

سندرم خونريزي دهنده و كم خوني آپالست كي

كي نواخت شده بافتها را میتوان براي  5دقيقه در
 70درجه دم كرد يا با كلروفرم مجاور نمود تا
یهای احتمالي قبل از تلقيح به محیط كشت
آلودگ 
سلول حذف يا غير فعال شوند (  .) 23آزمایش PCR

سروپوزیتیو یافتند .میانگین تعداد گلبولهای قرمز و
انواع گلبولهای سفید نیز به طور معنی داری در این
گروه کمتر از پرندگان بدون ضایعات میکروسکوپی
بود که همهی این عالئم هیستوپاتولوژیک و

ویژگی و حساسیت بیشتری از جداسازی ویروس در

هماتولوژیک نشاندهندهی این بود که عفونت فعال

کشت سلولی دارد و آنالیز آنزیمهای محدود کننده و

با اثر سرکوبگری ویروس در جوجههای گوشتی

یکند .ژنوم ویروس
تعیین توالی ژنوم را تسهیل م 

استان چهار محال و بختیاری نقش دارد ( .) 11

دارای  3چهار چوب قابل قرائت است که

فرهودی و همکاران (  ) 1386نیز حدود  72درصد

پروتئی 
نهای ویروسی به نامهای  VP2 ،VP1و VP3

موارد را از نظر سرمی در بین جوجههای گوشتی

را کد م 
ینماید ( .)31در بین این Vp13 ،مهمترین

دارای عالمت خونریزی در کشتارگاه در استانهای

آنهاست که پروتئین کپسید را کد میکند و دارای یک

خراسان ،اصفهان و تهران و درصد باالتری را با روش

خصوصيات فیلوژنتیکی ویروس کمخونی عفونی69 ...

 PCRمثبت یافتند ( .)2توالی نوکلئوتیدی ژنوم

در اين مرحله براي تكثير ژن از دستگاه ترمو س كي لر

ويروس کمخونی عفونی جوجه در نواحی مرکزی و

( )Corbett Research, Australiaتحت برنامه Palm

شمال شرق ایران و همچنین بسیاری از کشورهای

 cyclerو پروتكل مشخص استفاده شد .تعداد سیکل

مختلف مشخص و منتشر شده است لیکن این

حرارتی  30بار و درجه سرشت  55درجه سانتی گراد

یها در استان چهار محال و بختیاری گزارش
توال 

بود ( .)1در آزمایش  91 PCRمورد مثبت متعلق به 3

نشده است .همچنین مطالعه فیلوژنی که بتواند

مرغداری مختلف و نمونههای ارجاعی به درمانگاه

سهای در حال گردش را
اطالعات جامعی از ویرو 

دانشکده دامپزشکی شهرکرد به ثبت رسید.

در ایران نشان دهد در دست نیست .این مطالعه به

محصوالت  PCRمتعلق به تعداد  4مورد مثبت از

منظور تعیین توالی و مطالعه فیلوژنی ویروس

نمونههای مذکور که باند مورد انتظار را نشان دادند،

کمخونی عفونی جوجه در استان چهار محال و

براي تخلیص و تع يي ن توالي نوکلئوتیدی به شرکت

بختیاری انجام شده است.

ژنفناوران ارسال شد .توالي نوکلئوتیدی قطعات

روش كار

تکثیر شده با استفاده از روش تع يي ن توالي سانگر در

در اين مطالعه نمونههای کبد  77جوجه گوشتی

دو جهت با پرایمر های رفت و برگشت تع يي ن شد.

مشکوک به بیماری کمخونی عفونی جوجه متعلق به

کروماتوگرامهای دریافت شده از شرکت ماکروژن

 8مرغداری در نقاط مختلف استان چهار محال و

(سئول ،کره جنوبی) با فرمت  FASTAتوسط نرم

بختیاری و جوجههای ارجاعی به درمانگاه دانشکده

افزار  BLASTnنسخه  2.3.0در وبگاه  NCBIاز نظر

دامپزشکی دانشگاه شهرکرد اخذ و تا زمان انجام

همولوگی بررسی شد .توالیهای نوکلئوتیدی بدست

آزمایش  PCRدردمای  - 20درجه سانتیگراد نگهداری

آمده با روش  Neighbor-Joiningبا 500 bootstrap

شد .جهت انجام آزمایش  PCRابتدا ژنوم نمونهها به

تکرار (  ،) 20با روش محاسبه حداکثر مشابهت با

كمك يك ت تجاري استخراج اسید نوکلئیک محصول

نرمافزار  MEGA 6تحلیل و ارتباط فیلوژنتیکی آنها
پهای ویروس  CIAVتعیین و ترسیم شد.
با پروتی 

شرکت سیناژن خالص سازي شد .در ادامه طبق

در این تحقیق از پرایمر های مندرج در جدول ،1

پروتكل موجود  Master Mixبه حجم  20م كي رو

استفاده شد .این پرایمر حاوی قسمتی از ژنوم

ليتر با  5م كي رو ليتر  DNAمخلوط شد .سپس با كمك

ویروس است که در بردارنده قسمتهایی از

پرايمر هاي  CA1NFو  CA2NRبا روش  PCRكه
یکند،
محصولي به وزن  084جفت باز ایجاد م 

 VP1,VP2,VP3است .و هدف تعیین توالی قسمتی

قطعهی اختصاصی ژنوم ویروس تکثیر و پس از

از ژنوم بود که بر اساس شباهت موجود بین این
جدایه و سایر جدایه ها خاستگاه آن از لحاظ فیلو

الکتروفورز روی ژل  1/5درصد با دستگاه تصویر

ژنیک مشخص شود.

برداری مشاهده شد .در صورت وجود قطعه تکثیر
شده با طول مورد انتظار ،حضور ویروس تأ يي د شد.

جدول شماره  :1پرایمر های استفاده شده در این مطالعه
اندازه محصول ()BP
084

توالی پرایمر

('3

)'5

CCAAGAAGATACTTCACCCG
TACGATACCGCTGTCTCCTC

نام پرایمر
CA1N F
CA2N R
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نتايج

یها از
شد ( )91و در نهایت با بررسی و مقایسه توال 

بر اساس آزمايشات انجام شده در  91نمونه کبد

بین بیش از  600مورد ثبت شده در بانک ژن ،مواردی

متعلق به  4گله جوجههای گوشتی استان چهار محال
و بختیاری ،وجود ويروس  CIAVبا مشاهدهی باند
 084زوج بازی تأ يي د شد (شکل شماره  .)1تعداد 4
محصول  PCRاز  4مرغداری مذکور انتخاب و توالي
نوکلئوتیدی آنها با استفاده از پرایمر های  Forwardو

که به عنوان پروتوتیپ گروه خود بودند انتخاب شد
و درخت اولیه با روش  Neighbor-Joiningبا
 500 bootstrapتکرار (  ،) 20تهیه و با روش محاسبه
حداکثر مشابهت با نرمافزار  ،MEGA 6تکمیل گردید
( )9که در شکل شماره  3آمده است.

 Reverseدر دو جهت تعیین شد .کروماتوگراف این

نتایج نشان داد که توالی همهی  4نمونه یکسان است

توال 
یها با استفاده از نرم افزارهای ،Bio Edit

و همگی  % 100با سویههای هاريانا و ماهاراشترا در

 BLASTو  MEGA 6به ترتیب مشاهده ،همتراز و

هند شباهت دارند .همچنین این سویهها با سویههای

مورد ارزیابی فیلوژنی قرار گرفت (شکل شماره .)2
پس از تصحیح توالی نوکلئوتیدی و حذف ابتدا و

دیگر که از چین ،المان و مالزی که در فاصله
سالهای  2000تا  2011ثبت شدهاند در یک شاخه

انتهای آن که به خوبی خوانده نشده بود ،آنالیز

یرسد كه خاستگاه
یگیرند و از این رو به نظر م 
قرار م 

فیلوژنی توالی قطعهی  034نوکلئوتیدی باقیمانده

اين ویروسها كي سان باشد لیکن با سویه مصر کمی

سویههای چهارمحال و بختیاری و الگوی ژنوتیپ
های ویروس کمخونی عفونی جوجه منتنشر شده در
بانک جهانی ژن  NCBIبا استفاده از روش حداکثر

یدهند .تشابه
اختالف نشان م 

100

درصدی با

سویههای ثبت شده در سال  2015از ایران مربوط به
مناطق دیگر نیز مشاهده گردید.

مشابهت ( )Maximum Likelihood methodبررسی

شکل شماره  :1تصویر الکتروفورز محصوالت  PCRروی ژل آگارز 50 DNA ladder :M .زوج بازي :1 ،کنترل مثبت با باند  084زوج باز،
 :2كنترل منفي :6 ،نمونه مثبت 5 ،4 ،2 ،و  :7نمونههای منفی
ACAAGTTCACGGCCGTTGGAACNCCCTCACTGCAGAGAGATCCGGATTGGTATCGCTGGNATTACAATCACTCTATCGCTGTG
TGGCTGCGCGAATGCTCGCGCTCCCACGCTAAGATCTGCAACTGCGGACAATTCAGAAAGCACTGGTTTCAAGAATGTGCCG
GACTTGAGGACCGATCAACCCAAGCCTCCCTCGAAGAAGCGATCCTGCGACCCCTCCGAGTACAGGGTAAGCGAGCTAAAAG
AAAGCTTGATTACCACTACTCCCAGCCGACCCCGAACCGCAAGAAGGTGTATAAGACTGTAAGATGGCAAGACGAGCTCGCA
GACCGAGAGGCCGATTTTACGCCTTCAGAAGAGGACGGTGGCACCACCTCAAGCGACTTCGACGAAGATATAAATTTNNACA
TCGGAGGAGACAGCGGTATCGTAA

شکل شماره  :2توالی نوکلئوتیدی شاخه  forwardاز نمونههای مورد آزمایش

خصوصيات فیلوژنتیکی ویروس کمخونی عفونی71 ...

ل وبختیاری و الگوی ژنوتیپ های ویروس کمخونی عفونی جوجه منتنشر شده در بانک
شکل شماره  :3آنالیز فیلوژنی توالی  034نوکلئوتیدی جدای هی چهارمحا 
سهای یافت شده در این تحقیق است.
جهانی ژن  .NCBIنمونه  Iran 2003که با مربع سیاه رنگ مشخص شده پروتوتیپ ویرو 

بحث

 % 85آلودگی جوجههای گوشتي با سن  2-5هفته بود

عفونت  CIAVتقریبًاًا از سال  1992در بین طيور

( .)51درسال  3 38 1عمادي وجود ژنوم ويروس كم

جهان آشکار و گزارش شد و در حال حاضر تقریبًاًا

خوني را با آزمون  PCRدر استان چهار محال و

در همهی کشورهای مختلف دنیا از جمله نيوزيلند،

بختياري تع يي ن كرد .بر اساس نتايج به دست آمده،

چين ،نيجريه ،مكز كي  ،فلسطين ،اياالت متحده،

میزان موارد مثبت  % 25اعالم شد (.)1

مالزي ،برزيل ،ژاپن ،امریکا و حتی استرالیا شايع است

مطالعات محلی در کشورهای دیگر درجات مختلفی

( 5 ،3 ،1و  .).7برای اولین بار وجود ویروس در سال

از مشابهت توالی نوکلئوتیدی ژنوم ویروس را با سایر

یه ا ی
 1382توسط محزونيه و همكاران در مرغدار 

سویههای ثبت شده در بانک جهانی ژن نشان داده

گوشتي استان چهارمحال و بختياري نشاندهنده ی

است .كاتو و همكاران در سال  995 1در ژاپن پس از
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تع يي ن توالي جدايه ويروس كم خوني عفوني جوجه

مثال کیم و همکاران (  ) 2010بر اساس مطالعه

CUX

فیلوژنی ناحه ی ژنهای  ،VP1سویههای کرهای را

 HAVEN-2جدا شده از اروپا گزارش كردند و

متعلق به دو ژنوتیپ  2و  3دانستند و توالی

جدايه را با نام  CAA82-2به ثبت رساندند (.)31

نوکلئوتیدی تعدادی از آنها را مشابه توالی

یتوان قسمتهای اختصاصی ژنوم ویروس را هم
م

نهای رایج در آن کشور گزارش
نوکلئوتیدی واکس 

مورد مطالعه قرار داد و شباهت را پیدا کرد .چنانچه

نمودند (  .) 14تحقیق مشابهی توسط Hailemariam

رزيپال و همكاران  997 1با تكثير و تعیین توالی كي

وهمکاران در سال  8 00 2نیز این تنوع را در

بخش اختصاصي از ژنوم ويروس كم خوني عفوني

سویههای مالزی آشکار نمود و آنها نیز سویههای

جوجه شامل  186جفت باز ،اعالم كردند كه اين

ویروس را در دو گروه قرار دادند (  .) 10مطالعه

جدايه حدود  % 99 /5با جدايه  CUX-HAVENقرابت

 Altahirو همکاران در چین (  ) 2011بر روی توالی

دارد و آن را با نام جدايه  ARKANSASثبت كردند

نوکلئوتیدی ژنوم کامل ویروس ،آشکار نمود

( .) 16

ویروسهای کمخونی عفونی جوجهها در چین در 4

سهای جدا شده از یک منطقه هم میتوانند با
ویرو 

گروه از  Aتا  Dقابل طبقه بندی هستند و همگی

هم متفاوت باشند .كارپز و همكاران (  ) 2006در

متعلق به گروه بیماریزا بودند زیرا در موقعیت 394

اسلووني ويروس را از سه همه گيري بيماري جدا

دارای اسید آمینه گلوتامین بودند ( .)8این نتایج در

كردند و پس از تع يي ن توالي اعالم كردند كه اين سه

مطالعهی  Zhangو همکاران (  ) 2013نیز تکرار شد و

سويه با هم حدود  % 99 /4تا  % 99 /9قرابت دارند.

گروه  Eرا نیز به گروههای قبلی افزودند .در این

همچنين مشخص كردند كه اين سویهها بيشترين

مطالعه اشاره شد نوترکیبی بین ژنوم گروهها نقش

شباهت را با سويه  BD-3از بنگالدش دارند ( .) 12

مهمی را در ایجاد سویههای جدید داشته است ( .) 24

بررسی توالی نوکلئوتیدی گزارش شده از قسمتهای

در مطالعه حاضر حضور آلودگي با اين ويروس در

مختلف ژنوم این ویروس در سراسر دنیا تنوع

طیور گوشتی استان چهارمحال و بختیاری با تعیین

یدهد و در اکثر مطالعات انجام
شدیدی را نشان م 

توالی نوکلئوتیدی سویههای ویروس کمخونی عفونی

شده در کشورهای مختلف ،چند ژنوتیپ همزمان در

جوجه تأ يي د شد .پس از تع يي ن توالي چند کلون از

بین گلههای طیور در حال گردش بوده است .با در

لترین توالی به دست آمد و
نمونه مورد نظر محتم 

نظر گرفتن این نکته که در اکثر مطالعات انجام شده

مشخص شد كه توالي نمونههای مثبت كام ًالًال شبيه

توجه بیشتر محققین به سویههای محلی معطوف بوده

بوده و با مقايسه آنها با سویههای ثبت شده در بانك

و در مطالعه فیلوژنی خود همه موارد ثبت شده در

جهاني ژن نشان داده شد كه بيشترين شباهت را با

بانک جهانی ژن که دارای اختالف بودند را در نظر

سویههای هاريانا و ماهاراشترا (  )% 98دارد و به نظر

نگرفتهاند ،نامگذاری و طبقه بندی ژنوتیپ ها بر

یرسد كه خاستگاه اين دو ويروس كي سان بوده
م

شهای متفاوت با
اساس توالی ژنهای مختلف ،رو 

است .مطالعه فیلوژنی ویروسهای استان چهار محال

نامگذاری های مختلف همراه بوده است .به عنوان

و بختیاری آنها را متعلق به ژنوتیپ  3نشان داد که با

شباهت  % 98ژنوم ویروس را با جدايه
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Abstract
Chicken infectious anemia virus (CAV), cause severe anemia, and makes atrophy in lymphatic organs
include thymus, bursa of fabricious, spleen and bone marrow. It suppresses immunity system and
increase the susceptibility to other infections. Subclinical infection of CAV caused high economic
losses in broiler flocks. Isolation of the virus in tissue culture, detection of genome by PCR based
method and serological tests are diagnostic methods of chicken infectious anemia virus. The aims of
the present study were detection and partial nucleotide sequencing of CAV genome by PCR and direct
sequence method, respectively. Seventy seven liver samples from chickens belong to 8 different
broilers flocks around the Sharekord city, in Chahrmahal VA Bakhtiari province, were tested. Results
showed that 19 samples belong to 4 broiler flocks were positive. Amplicons of 4 PCR positive samples
belong to 4 different flocks were sequenced and the results showed that partial gene sequences of
chicken infectious anemia viruses had 100% homology. These sequences had more homology with
nucleotide sequences of Indian, Malaysian, German and Chinese CIAV strains. With regards to
phylogenic similarity, it seems that all of these isolates have a same origin.
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