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شناسا يي

ويروس عامل بيماري هپاتيت به همراه گنجيدگي ) (IBHبه روش
 PCRدر ما يك ان گوشتي استان اصفهان
3

نهاتفي نژاد ،*2جالل شايق
محسن قربياني ،1کيوا 

 -1دانش آموخته دکترا عمومی دامپزشکی ،دانشکده دامپزشکی ،واحد شبستر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شبستر ،ایران
یهای طیور ،بخش علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی،
دانشجوی دکترای تخصصی رشته بهداشت و بیمار 
دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
یهای طیور ،دانشکده دامپزشکی ،واحد شبستر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شبستر ،ایران
 -2استادیار بخش بیمار 
 -3استادیار میکروبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،واحد شبستر،
دانشگاه آزاد اسالمی ،شبستر ،ایران
تاریخ دریافت96 /5/6 :

تاریخ پذیرش96 /6/11:

چ يك ده

ت و عالئم باليني را نشان
سهای پرندگان بهطور گستردهاي در گلههاي تجاري جهان پراكنده هستند و گسترهي وسيعي از حد 
آدنوویرو 

ميدهند .برخي جدايههاي آدنوويروس مرغي ميتوانند عامل بيماري هپاتيت به همراه گنجيدگي ( )IBHباشند .اهميت حضور ويروس عامل

 IBHعالوه بر خسارات اقتصادي ،همراهي آن با ساير بيماريهاي ويروسي هست .تضعيف سيستم ايمني به دنبال درگيري با ویروس بيماري

مخوني عفوني ماکیان
مزمان ويروس ک 
يزا يي ويروس عامل  IBHرا تسهيل ميکند و عالوه بر اين ،درگيري ه 
بورس عفوني )(IBDVبيمار 
يدهد .ميزان مرگ و مير در بيماري ويروس عامل  IBHممكن
) (CIAVبا ویروس عامل  IBHميزان جراحات قلبي و تلفات را افزايش م 

ششده است .مطالعه حاضر براي اولين بار به شناسا يي ويروس  IBHبه روش واکنش
است به  ٪ 01برسد ،اما در بعضي موارد تا  ٪ 30هم گزار 
زنجیرهای پلیمراز ) (PCRو حضور ژن هگزون در ناحيه متغير  LOOP1در ماکيان گوشتي استان اصفهان پرداخته شد .در اين راستا  69نمونه

كلين يكي از  35مرغداری مختلف در هشت شهرستان استان ،با عالئم كبدي موردبررسي قرار گرفت ،درمجموع پنج نمونه مثبت (  )٪ 7/ 25از
سه شهرستان کاشان ،اردستان و گلپايگان در آزمايش  PCRتأ يي د شدند و وجود آلودگي براي اولين بار در استان اصفهان تأ يي د گرديد.
كلمات كليدي :عامل بيماري هپاتيت به همراه گنجيدگي ،استان اصفهان ،PCR ،ما يك ان گوشتي
*نویسنده مسئول:کیوانهاتفی نژاد

آدرس :گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،واحد شبستر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شبستر ،ایران .تلفن1 0914403780 :

پست الکترونيکhatefi@iaushab.ac.ir :
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مقدمه

جنس آیوي آدنوويروس در خانوادهي آدنوويریده قرار
سهاي ما يك ان
مترين آدنوويرو 
دارد و شامل مه 
( )FAdVsاست كه خود به  5گونه از  Aتا  Eتقسيم
يشوند ( .)11بيشتر سروتيپهاي آدنوويروس پرندگان
م 
يشوند و حضور
باعث بيماري مشخص در پرندگان نم 
آنها هميشه با عالئم خاصي همراه نیست .بااینوجود
برخی سروتيپهاي اين جنس در اكثر اوقات با
نشانههاي خاصي همراه هستند بهمانند سروتيپ يک

انتقال  IBHاز طريق مادر به نتاج در دستگاههاي
زنجيرهاي وجود دارد ( .) 15
آزمون  PCRكه از اختالف نوكلئوتيد لوپ كي

در ژن

هگزون براي تشخيص و تفريق ژنوتیپها استفاده
تهای ژنوتیپی با تفاوتهای سروتیپی نيز
يكند .تفاو 
م 
همخواني دارد و امروزه جايگزين روشهاي ديگر
تشخيص شده است ( .)9هدف از اين مطالعه ر شناسا يي
ويروس عامل  IBHدر ماکيان گوشتي استان اصفهان
براي اولين بار میباشد.

آدنوويروس كه عامل برونشيت بلدرچين است و نیز
آدنوويروس مرغي سروتيپ چهار که عامل التهاب كبد

مواد و روش کار
نمونهبرداري

همراه با گنجيدگي ميباشد ( .)5بقيه سروتيپهاي اين

بر اساس مطالعات انجامشده ،بيماري عامل ويروس

تطلب
جنس بيشتر در ایجاد عفونتها بهصورت فرص 

 IBHمعمو ًالًال در طيور گوشتي رخداده و سن شروع

يهاي تضعيفکننده
زمانی که پرنده تحت تأثير بيمار 

بيماري از  7روزگي ميباشد (  .) 15از جوجههاي

سيستم ايمني مثل گامبورو ،کمخوني عفوني ماکیان،

گوشتي با سن بيش از  11روزه استان اصفهان

مارک و استرس قرار ميگيرد نقش بازي کرده و منجر

نمونهبرداري گرديد .به دليل اينكه بيشترين ضايعات

به عالئم باليني مختلف شامل افزايش ضريب تبديل،

بيماري و محل تکثير ويروس کبد پرندگان آلوده

يشوند
اسهال ،آرتريت و بيماريهاي تنفسي و غيره م 

ميباشد ،نمونهگيري از کبدها يي

انجام شد که

( .)3روش  PCRبراي تشخيص  FAdVبا استفاده از

مرنگ ،شكننده ،متورم و با نقاط كوچك و سفيد و
ک

سها
يرود ( .)01ويرو 
پرايمرهاي ژن هگزوني به كار م 

نقاط پتشي و ا يك موز و بهصورت كلي داراي عالئم

از پرندگان با سن بين سه تا چهارده هفته قابل جداسازي

بيماري در كبد بودند .نمونهها در تابستان  95 31در

هستند اما جداسازي ويروس از تمام سنين نيز ممكن

كلين كي هاي تخصصي طيور هشت شهرستان استان

سروتيپ آلوده

اصفهان (اصفهان ،كاشان ،اردستان ،نطنز ،گلپايگان،

يشوند (  .) 14ابتال کی هب هدنرپ  یی از عوامل
م 

خوانسار ،لنجان و سميرم) بهصورت جدول ۱

تضعيفکننده سيستم ايمني همانند ويروس بيماري

جمعآوري شد.

گامبورو ،زمینه برای ايجاد  IBHرا توسط آدنوويروس

براي انتخاب شهرستانها از نمونهگيري خوشهاي

تسهيل میکند ( .)8ميزان مرگو مير ممكن است به 01

استفاده شد بدين منظور فهرستي از تمامي شهرستانهاي

است .بيشتر بالغين با بيش از كي

 ٪برسد ،اما در بعضي موارد تا  ٪ 30گزارششده است

واجد مرغداری گوشتي استان تهيه گرديد و به روش

( IBH .)4عمومًاًا در طيور گوشتي رخ داده و از هف 
ت

تصادفي از بين آنها نمونهها انتخاب شدند سپس

روزگی ابتال به آن شروع ميشود .مدار يك مبني بر

گلههاي طيور گوشتي هر شهرستان مورد مطالعه قرار
گرفتند.

شناسا يي ويروس عامل بيماري هپاتيت331 ...
نهاي استان اصفهان
جدول  -1تعداد نمونههاي مورد مطالعه شهرستا 
شماره

نام شهر

تعداد مرغداري گوشتي شهرستان

يهاي گوشتي در هر شهرستان
درصد پراکندگي مرغدار 

تعداد نمونههاي

د رص د

تعداد

نمونهبرداري

نمونه

براي هر شهرستان

هر مرغداری

تعداد نمونه بافتي

مخلوط شده

)(pool
جهت آزمون
PCR
20

1

اصفهان

852

20 / 20

29 / 28

01

60

2

كاشان

168

13 / 15

19 / 06

7

93

13

3

اردستان

331

01/ 41

15 / 09

5

30

90

4

نطنز

105

8/22

11/ 91

4

24

8

5

گلپايگان

97

7/ 95

11/10

4

24

8

6

خوانسار

17

5/ 56

8/ 05

3

18

6

7

لنجان

29

2/ 27

3/ 29

1

6

2

8

سميرم

20

1/ 56

2/ 27

1

6

2

جم ع

 8شهر

881

% 00 1

35

فشده که به کلينيک
جهت اخذ نمونه از پرندگان تل 
ارجاع شده بود و در کالبدگشا يي عالئم کبدي مشاهده

ميشد ،در هر گله از کبد شش پرنده نمونهبرداري شد،

بدين ترتيب از مجموع  35گله 207 ،نمونه بافتي مورد
ارزيابي قرار گرفت .پس از اخذ ،نمونهها در دماي

 - ۲۰ C°ذخيره گرديدند و با رعايت زنجيره سرد به

آزمايشگاه جهت انجام آزمايش  PCRانتقال داده
شدند .نمونههای هر گله با یکدیگر مخلوط شده و
درمجموع  69نمونه مورد ارزیابی PCRقرار گرفت.
استخراج DNA

استخراج  DNAبا استفاده از

مزمان استفاده
موارد كنترلهاي مثبت و منفي بهطور ه 
شد و اجزاء مطابق جدول  ۳بودند .کنترل مثبت شامل
 DNAنمونهای بود که قب ًالًال بهعنوان آدنو ویروس مولد
 IBHشناسایی و با استفاده از سکانس ژن هگزون تعلق
آن ویروس مذکور تائید شده بود .از آب مقطر بهعنوان
کنترل منفی استفاده گردید.

جدول  -3تر يك ب  Master mixجهت واكنش PCR
37.25 μl
5.00 μl
0.50 μl
0.50 μl
0.50 μl
2.00 μl
0.25 μl
4.00 μl

يك ت استخراج

 (Cinnaclon Co. Iran) Cinnapure DNAو مطابق
شده در م كي روتيوپ حاوي  DNAدر دماي  - ۲۰ C°تا
زمان انجام آزمايش  PCRذخيره شد.
جهت انجام واكنش  PCRاز پرايمرها يي استفاده شد
كه بهطور اختصاصي به ژن هگزون گروه كي
آدنوويروسها متصل شده و قطعه به طول
يشود.
نوكلئوتيد تكثير م 

جدول  -2توالي پرايمرها ژن هگزون

توالي نوكلئيدي

مواد مصرفی

Water
)PCR Buffer (10X
)dNTP (10mM
)Primer Hex-F (10 μM
)Primer Hex-R (10. μM
)MgC12 (50mM
)Taq DNA polymerase (5u/ μl
DNA

جشده از نمونهها در ترموسا كي لر
 DNAاستخرا 
( )Quanta-Biotech, Germanyقرار گرفت و برنامه
حرارتي مطابق جدول شماره  4بر روي نمونهها اعمال

واكنش PCR

ATGGGAGCSACCTAYTTCGACAT
AAATTGTCCCKRAANCCGATGTA

207

واكنش  PCRدر حجم  50میکرو لیتر انجام و در تمامي

حجم

دستورالعمل شركت سازنده انجام گرفت .مايع جمع

69

نام پرايمر

Hex-F
Hex-R

گرديد.

جدول  -4برنامه حرارتي جهت انجام واكنش PCR
دما (سانتيگراد)

590

زمان

واسرشت اولیه

94

 2دقيقه

واسرشت

94

 01ثانيه

اتصال به پرایمر

85

 25سیکل

 20ثانيه

طويل شدن DNA

72

 20ثانيه

طويل شدن انتها يي

72

 5دقيقه
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نتايج

حضور قطعه  590جفت باز در تصوير ژل الكتروفورز
نشاندهنده حضور ژن هگزون و درنتیجه آلودگی نمونه
به ويروس  IBHاست (تصوير  .)1از تعداد  69نمونه
مورد بررسی در اين مطالعه تعداد  5نمونه حاوي ژن
هگزون بهاندازه  590جفت باز بودند كه مثبت در نظر
گرفته شدند .اين  69نمونه متعلق به  35مرغداری بود

تصوير  -1محصول  PCRقطعه  095جفت باز نشانه

حضورآدنوويروس در نمونههاي کبد  :Mمارکر  100جفت باز،

ستون  1تا  :4نمونههای بافت ،ستون  :5کنترل منفي (آب مقطر)،

ًال بهعنوان آدنو
ن  :6کنترل مثبت ( DNAنمونهای بود که قب ًال
ستو 

ویروس مولد  IBHشناسایی و با استفاده از سکانس ژن هگزون تعلق
آن ویروس مذکور تائید شده بود)

كه  5نمونه مثبت آن به ترتيب متعلق به سه شهرستان و
يباشد.
چهار مرغداری به شرح جدول  ۵م 
تصوير  -1محصول  PCRقطعه  590جفت باز نشانه
حضورآدنوويروس در نمونههاي کبد  :Mمارکر 00 1
جفت باز ،ستون  1تا  :4نمونههای بافت ،ستون  :5کنترل

ارزيابي محصول PCR

محصوالت  PCRدر ژل آگارز  ،٪۱به مدت  45دقيقه

گآمیزی
با ولتاژ  00 1ولت الکتروفورز شده و پس از رن 
با اتيديوم برومايد  1میکروگرم بر میلی لیتر در برابر نور
 UVتصویربرداری به عمل آمد .مارکر مورد استفاده

ن  :6کنترل مثبت (DNA
منفي (آب مقطر) ،ستو 
نمونهای بود که قب ًالًال بهعنوان آدنو ویروس مولد IBH

شناسایی و با استفاده از سکانس ژن هگزون تعلق آن
ویروس مذکور تائید شده بود)

 00 1 ،DNAجفت باز (ساخت شركت سيناژن ،ايران)
بود.

جدول  -5تعداد و درصد نمونههاي مثبت و منفي ،بر اساس واکنش PCR
شماره

نام شهرستان

نمونه مبتال به ويروس IBH
مثبت

منفي

تعداد کل نمونهها هر شهر

1

اصفهان

0

20

20

2

كاشان

2

11

13

0

0
15 / 38

3

اردستان

2

8

01

20

4

نطنز

0

8

8

0

2/ 90
2/ 90
0

5

گلپايگان

1

7

8

12 /5

6

خوانسار

0

6

6

0

0

7

لنجان

0

2

2

0

0

8

سميرم

0

2

2

0

0

جمع

 8شهر

5

64

69

0

طبق مطالعات انجامشده در سه شهرستان ،كاشان (2
نمونه در كي

درصد آلودگي

درصد آلودگي در کل مرغداری

مرغداري گوشتي) ،اردستان ( ۲نمونه در

دو مرغداري گوشتي) ،گلپايگان ( ۱نمونه در كي

مرغداري گوشتي) كه درمجموع  ٪ 7/ 25نمونههای

1/ 45

7/ 25

کبد در آزمايش  PCRمثبت و درمجموع ٪ 11/ 42
مرغداریهای استان اصفهان مثبت بودند.
بهمنظور بررسي رابطه بين سن و ميزان موارد مثبت در
مرغداريها ،از آزمون اسپیرمن استفاده گرديد .بر

شناسا يي ويروس عامل بيماري هپاتيت531 ...

اساس نتايج مطالعه ،رابطه معنيداري بين سن و ميزان

حاصل از اين مطالعه نشاندهنده وجود آلودگي در

موارد مثبت و منفي مشاهده نشد.

استان اصفهان ميباشد .در مطالعهي آلودگي

بحث

با توجه به تنوع آدنوويروس پرندگان و گستردگي آن

در گلههاي تجاري ،بيان اهميت اقتصادي آن مشكل
است .چراکه اهمیت اقتصادی آنها تحت تأثیر حدت
ویروسی داشته و تلفات باال با سويههاي حاد اتفاق
میافتد (.)3
شيوع  IBHدر جوجههاي با سن زير سه هفته با تلفات
 ،٪ 30در سال  980 1در استراليا گزارش شد (.)7

خسارات آدنوويروس پرندگان در نيوزلند و استراليا
مربوط به عامل بیماری هپاتيت همراه با گنجيدگي
( )IBHميباشد ( .)6آزمون  PCRكه حضور
نوكلئوتيدهاي لوپ يک ژن هگزون را نشان ميدهد،
يک روش سريع با حساسيت باال در تشخيص
آدنوويروسها است ( .)9اولين مكاني كه در بيماري
 IBHتحت تأثير قرار ميگيرد كبد است ،در بيماري
 ،IBHكبد کمرنگ ،شكننده و متورم است .نقاط
كوچك سفيد و نقاط پتشي و اکیموز نيز ميتواند در
كبد مشاهده شود (  .) 15طبق بررسيهاي انجامشده در
داخل كشور و ساير كشورها IBH ،يكي

از عوامل

يرود.
ضررهاي اقتصادي در گلههاي گوشتي به شمار م 
تا آنجایی که نگارندگان میدانند ،اطالع جامعي در
خصوص حضور اين ويروس در ما يك ان گوشتي استان
اصفهان وجود ندارد ،بنابراين در اين مطالعه براي اولين
بار به شناسا يي ويروس  IBHدر ما يك ان گوشتي استان
اصفهان پرداختهشده است .نمونهها از كبدها يي

كه

داراي اين عالئم و يا مشابه به اين عالئم بودند اخذ
گرديد .نمونهها از كلين كي هاي تخصصي طيور ۸
شهرستان استان اصفهان جمعآوري شد .بدين ترتيب از
مجموع  69نمونه  ۵نمونه (  )٪ 7/ 25مثبت بود .نتايج

آدنوويروس در استان قم توسط وفا يي و حسيني ميزان

آلودگي /8 ٪8گزارششده است ( .)1آلودگي به عامل

ويروس  IBHدر استان فارس نیز توسط خداکرم و تفتي
و همکاران تائيد شده بود (  .) 13وجود ويروس در شمال
شرق ايران توسط ناطقي و همکاران تأ يي د و ميزان
آلودگي آدنوويروس  ٪ 01گزارششده است (.)71
نتايج مطالعات فوق که همگي به روش PCR

انجامیافته بودند ،با نتايج حاصل از اين مطالعه در مورد
حضور ويروس در کشور مطابقت داشتند.
در اين مطالعه براي اولين بار حضور بيماري ويروس
عامل  IBHدر ماکيان گوشتي استان اصفهان
گزارششده .مطالعه حاضر نشاندهنده درگيري با
ويروس در شهرستانهاي شمال استان که در مجاورت
با استان قم قرار دارند را نشان میدهد و اين احتمال را
مطرح میسازد که ممکن است آلودگي از
مرغداریهای استان قم به استان اصفهان منتشرشده باشد
(.)1
ممکن است که آدنوويروس پرندگان در گلههاي
گوشتي استان اصفهان نيز پراکندگي باال يي داشته باشد
اما براي شناسا يي آنها نمونهگيري از دستگاه تنفس
فوقاني و تحتاني نياز است(  .) 12در بسياري از مطالعاتي
که انجامشده در ديگر نقاط جهان نيز از کبد براي
شناسا يي آدنوويروس پرندگان استفاده کردهاند ( .) 20
نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد که بيشترين نمونههاي
مثبت مربوط به گلهها يي با سن  29روزه تا  38روزه
بودند ،ولي رابطه معنيداري بين سن و ميزان موارد
مثبت و منفي مشاهده نشد .در اين مطالعه آلودگي
بيماري ويروسي عامل  IBHدر سنين پا يي نتر ( 12
روزگي) نیز وجود داشت.
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يتوان با كنترل
سهاي پرندگان را م 
بيماري آدنوويرو 

بيماري و انتقال عمودي بيماري ،به نظر ميرسد بايد

شرايط محيطي ،مديريتي ،بهداشتي ،غيرقابل نفوذ كردن

یهای مادر و
برنامههاي پيشگيري هم در سطح مرغدار 

سطوح و ديوارها ،ضدعفوني كردن تجهيزات و كنترل

یهاي گوشتي استان جهت جلوگيري از
هم مرغدار 

عبور و مرور افراد پيشگيري نمود ( .)61طبق مطالعات

سرکوب ايمني با دقت بيشتري مورد توجه قرار گيرند.

انجامشده ،تضعيف سيستم ايمني به دنبال درگيري با
ويروس بيماري بورس عفوني ،ايجاد  IBHرا تسهيل
ميكند ( .)7عالوه بر اين ،بيماري كمخوني عفوني
جوجه به عنوان كي

فاکتور مستعد كننده برای وقوع

بیماری عمل ميكند (  .) 21بنابراين كنترل اين دو
بيماري تضعيفکننده ايمني ،كي

گام مهم ديگر

مديريتي در کنترل  IBHميباشد .به دليل اينكه مدار يك
مبني بر انتقال  IBHاز طريق مادر به نتاج در سيستم
زنجيرهاي وجود دارد (  ،) 15بنابراين كنترل ويروس
 IBHرا بايد از گلههاي مادر از سنين ابتدا يي آغاز كرد.
به دليل احتمال نقش بعضي از ژنوتيپها در ايجاد
عفونت اوليه ،واكسيناسيون اوليه بايد بر مبناي آنها
طراحی شود .با در نظر گرفتن انتقال عمودي ایمنی ،بايد
يبادي در
واكسيناسيون جهت رسيدن به سطح تيتر آنت 
گلههاي مادر به صورتی انجام شود که تیتر انتقالی به
نتاج در آنها محافظتکننده باشد ( .) 18
واكسيناسيون گلههاي اجداد با واكسن كشتهي حاوي
سويههاي سروتيپ  Dو سروتيپ  Eبيماري  IBHدر
هفتهي  01و  71ميتواند از نتاج بهصورت كامل
محافظت كند ( )2مشاهده شده است كه آنتيباديهاي
مادري که بهواسطه دو بار واكسيناسيون مولدين با
واکسن کشته شده ایجاد گردیده بود توانست از
تهاي تجربی IBH
مرغهاي گوشتي در مقابل عفون 

محافظت كند ( .) 19
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Abstract
Avian Adenoviruses are widely distributed in commercial flocks in the world and show wide
variety of virulence and clinical signs. Some of isolates of fowl adenoviruses can cause
Inclusion Body Hepatitis (IBH). The importance of IBH agents are economic losses and its
association with other viral diseases. Immunosuppression after Infectious Bursal Disease
(IBD) can facilitate disease of IBHV. Also simultaneous infection with chicken infectious
anemia virus (CIAV) and IBH increase the heart injuries and mortality. Mortality rate in IBH
can reach to 10% but sometimes it can be over 30%. In this study identification of IBHV by
PCR method and presence of Hexon gene in variable area of Loop1 was studied in Isfahan
province for the first time. 69 liver samples from suspected 35 flocks and cities gathered and
sent to laboratory. Five samples from Kashan, Ardestan and Golpayegan were positive in
PCR. So presence of IBHV confirmed in this province.
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