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شناسایی سرمی موارد تحت بالینی کمخونی عفونی در بلدرچینهای
استان اصفهان
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دریافت مقاله 91 :دی  ،1931بازنگری 17 :اسا د  ،1931پذیرش نهایی 22 :اسا د 1931

چکیده
ویرور کفنخفونی جوجفههفا یکفی از عوامفل تضفکیپگفر سیسفتن ایک فی در ماکیفان اسفت .اگر فه ماکیفان بفه ع فوان
ت ها مییبان یبیکی ای ویفرور معفرح هسفت د ،امفا جفواهدی وجفود دارد کفه بیفان مفیک فد سفایر پرنفدگان نیفی بفه ایف
ویرور حساس د و ایف ویفرور مفیتوانفد در بفدن آنهفا تکبیفر جفود .بفا توجفه بفه مشفاهده پاسفن نام اسف ایک فی عنیفه
واکسفف نیوکاسففل ،آلففودگیهففای مکففرر باکتریففایی و نیففی رجففد نام اسفف بنففدر ی هففا ،در ایفف معالکففه بففه وعففکیت
اپیدمیولو یی ایف آلفودگی در بنفدر ی هفا بفه روش سفرولو ی پرداختفه جفد .بفه ایف م ظفور 151 ،نکونفه سفرمی از 15
مرکی پرورش بندر ی در اصاهان جکف آوری جفد و پفی از آمفادهسفازی بفا کیفت ت فاری کفنخفونی عافونی بفه ج اسفایی
آنتففیبففادیهففای اختلاصففی عنیففه ویففرور کففنخففونی عاففونی و بففا روش مکانکففت از هکاگنوتی اسففیون بففه بررسففی تیتففر
نیوکاسففل پرداختففه جففد .نتففای نشففان داد از  15مرکففی پففرورش 3 ،مرکففی  01درصففد) و از  151نکونففه سففرمی 01 ،نکونففه
 91درصففد) مببففت ارزیففابی جففدند .در ایفف بررسففی ،اگر ففه در تکففامی مراکففی پففرورش بنففدر ی از واکسفف نیوکاسففل
استااده جفده بفود امفا تیتفر تابفل توجفه در زمفان کشفتار ردیفابی نشفد .لفذا بفه نظفر مفیرسفد ویفرور کفنخفونی عافونی
میتواند در بندر ی نیی به جکل ترت بالی ی م ر به عوار

تضکیپ سیستن ایک ی گردد.

واژگان کلیدی :الییا ،بندر ی  ،کنخونی عاونی

* پست الکترونیی نویس ده مسئوه مکاتبهmgholami6@gmail.com :
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ویرور کفنخفونی اولفی بفار توسف یواسفا در سفاه

ای ف ویففرور از ای ف لرففا کففه میتوانففد بففه جففکل

 1373جداسفففازی و توصفففیپ جفففد  )1امفففا جفففواهدی

ت هففایی و یففا در ترکی ف بففا سففایر عوامففل عاففونی مان ففد

وجففود دارد کففه ای ف ویففرور تبففل از گففیارش یوآسففا در

ویففرور گففامبورو تضففکیپ ایک ففی جففدید ای ففاد ک ففد

ییففور حضففور داجففته اسففت  .)2ایفف ویففرور بففدون

واجففد اهکیففت اسففت  .)7نتففای سففرولو ی کففنخففونی

غشفا و نسفبتال مقفاو اسفت و در برابفر عوامفل جفیکیایی

عاونی نشان مفیدهفد ایف ویفرور در تکفا کشفورهای

و فیییکفففی مقاومفففت تابفففل تفففوجهی دارد .دارای نفففو

تولیدک ففده ییففور وجففود دارد و جففیو آن در مففیار

 DNAتففی رجففته ای و حنقففوی مففیباجففد .ایف ویففرور

ماکیفان بفه اجفکاه سففرمی ،مولکفولی و حتفی جداسففازی

از ج ف ی یروویففرور و از خففانواده سففیرکوویریده اسففت

ویففرور وابففت جففده اسففت  .)2اگر ففه جففواهدی وجففود

که به جکل عکفودی از مفادر و بفه جفکل افقفی از یریف

دارد کففه ای ف عامففل مففیتوانففد عففالوه بففر ماکیففان ،سففایر

تکار با جوجفه هفای آلفوده و مفدفو م تشفر مفیجفود

پرنفدگان را نیفی آلفوده ک فد امفا عکفدتال بررسفی وعففکیت

.)9

اپیففدمیولو یی ایفف بیکففاری مرففدود بففه ماکیففان بففوده

کففنخففونی عاففونی بففه دو جففکل بففالی ی و ترففت

است  .)11 ،3 ،1 ،0بفا توجفه بفه رجفد صف کت پفرورش

بالی ی بفروز مفیک فد  .)9 ،2جفکل بفالی ی بیکفاری کفه

بنففدر ی در ایففران الز اسففت معالکففات اختلاصففی در

بففا آلففودگی جوجففههففا در یففوه دو هاتففه اوه زنففدگی یففا

ای گونه پرنفدگان ان فا جفود و اتفدامات ک ترلفی بفرای

اکتسففا ویففرور از یریفف مففادر غیففر ایکفف حاصففل

بیکففاریهففای واگیففری در ای ف پرنففدگان نیففی بففه ان ففا

میجود به جفکل ککدفونی ،آتروففی عکفومی باففتهفای

برسد .مشاهدات بفالی ی نشفان مفیدهفد عنفیرغفن عفد

خونسفاز و ل افاوی ،خفونریییهفای گسفترده زیرپوسفتی

وجود عالین بفالی ی واعفم ،بنفدر ی نیفی مان فد ماکیفان

و در نهایت تضفکیپ سیسفتن ایک فی مشفدن مفیجفود.

در یففوه دوره پففرورش بففا عففوار

ناجففی از تضففکیپ

اگففر جوجففههففا پففی از دو هاتففه اوه زنففدگی بففا ویففرور

سیسففتن ایک ففی روبففرو اسففت کففه گففاهی بففا جکسففت

مواجه جوند بیکاری بفه جفکل بفالی ی آجفکار نکفیجفود

ایک یزایی واکس هفا در برابفر سفایر پفاتو نهفا و رخفداد

و فففر ترففت بففالی ی جففکل مففیگیففرد .جففکل بففالی ی

آلففودگیهففای وانویففه باکتریففایی و ویروسففی و نیففی رجففد

بیکاری با انتقاه مقفادیر کفافی آنتفی بفادی از مفرش مفادر

نام اس

جنوه میک فد .لفذا در ایف بررسفی بفه توصفیپ

بففه جوجففه هففا تابففل پیشففگیری اسففت  .)5 ،9بففه هففر

فففر ترففت بففالی ی بیکففاری کففنخففونی عاففونی در مراکففی

حففاه ،عاونففت بففا ای ف ویففرور ترففت تففأویر فاکتورهففای

پففرورش بنففدر ی در اسففتان اصففاهان پرداختففه جففده

مدتنفففپ مریعفففی ،مفففدیریتی و بیولو یفففی اسفففت.

است.

بیکففاریزایففی ای ف ویففرور بسففتگی بففه حففدت ویففرور،

مواد و روشها

دوز ویففرور و فاکتورهففای مربففوا بففه مییبففان مان ففد

از بهففار  1935تففا بهففار  1930بففا مراجکففه بففه 15

ایک فففی ذاتفففی و اکتسفففابی دارد  .)0اگر فففه در بفففدو

میرعففه پففرورش بنففدر ی واتفف در جففهر اصففاهان و

ج اسففایی ای ف ویففرور در ایففران عالیففن بففالی ی بسففیار

توعففیم دربففاره یففرح مففورد نظففر ،پففرورش ده ففدگان را

تیپیففی مان ففد آتروفففی عکففومی ل اودیففدی و خففونرییی-

کففامالل توجیففه نکففوده تففا ایالعففات مففورد نظففر را اعففن از

هففای گسففترده زیففر پوسففتی جن ف توجففه مففیکففرد امففا

جففاخن هففای رجففد ،بیکففاری و تناففاتی کففه در یففوه

امففروزه بففه نظففر مففیرسففد ایک ف سففازی مففرشه فای مففادر

دوره رجففد رخ مففیدهففد و نیففی برنامففه واکسی اسففیون

م فر بفه رخفداد ففر ترففت بفالی ی ایف بیکفاری جففده

بنففدر ی هففا در پایففان دوره در اختیففار تففرار ده ففد .در

شناسایی سرمی موارد تحت بالینی کم خونی عفونی ...

پایففان دوره پففرورش از هففر میرعففه بففه یففور تلففادفی 11

روش واریفففانی یفففییرففففه دادههفففا

نکونه خون اخذ و کدب فدی جفد کفه بالفاصفنه بفا انتقفاه

 )ANOVAاسففتااده جففد .در صففورت وجففود اخففتال

بففه آزمایشففگاه ،سففانتریاو جففده و پففی از تهیففه نکونففه

میانگی بی گفروههفا بفا آزمفون  Tukeyمیفیان اخفتال

سففرمی ،بففا حاففی کففدهای تبنففی در یدیففاه نگهففداری

تکیففی مففیجففود .سففعم ایکی ففان  35درصففد در نظففر

جد.

گرفته جده است.
نکونففههففای سففرمی بففه مففدت  91دتیقففه در دمففای

وعفکیت سفرمی نکونففههفای جکف آوری جفده ،از لرففا
کففنخففونی عاففونی بففا کیففت ت ففاری االیففیای کففنخففونی
عافففونی ماکیفففان

Laboratories. Inc.,

IDEXX

 )Maine, USAمشفففدن جفففد .بفففه ایففف م ظفففور از
نکونههای سرمی رتفت یفیدهفن تهیفه و یبف پروتکفل
توصففیه جففده توس ف جففرکت سففازنده بففه سف م تیتففر
سففرمی پرداختففه جففد .در نهایففت تففراکن نففوری در یففوه
مففوش  051بففا دسففتگاه اسففپکتروفتومتری الیففیا ریففدر
ترادت جد .مببفت یفا م افی بفودن نکونفههفای سفرمی از
لرففا تیتففر سففرمی عنیففه کففنخففونی عاففونی بففر اسففار
نسبت جفذ نفوری بفی نکونفههفای سفرمی بفا ک تفره
م اففی  )S/Nگففیارش جففد .نکونففههففایی کففه  S/Nککتففر
از  1/0داجت د به ع وان نکونفه مببفت و نکونفههفایی کفه
 S/Nآنهففا مسففاوی یففا بیشففتر از  1/0بففود م اففی گففیارش
جففد .میففانگی و عففری پراک ففدگی تیتففرهففا ،)CV
درصد نکونفههفای مببفت از م کفو نکونفههفای سفرمی
تسففت جففده ،درصففد نکونففههففای مببففت در هففر مرکففی
پرورش و درصفد مراکفی مببفت بفه م کفو مراکفی مفورد
معالکه گفیارش جفد .عفالوه بفر ایف نکونفههفای سفرمی
بففار دیگففر بففا آنتففی ن اختلاصففی نیوکاسففل سففویه
السفففوتا) تسفففت  )Haemaglutin Inhibiton HIجفففد و
وعکیت سفرمی جوجفههفا عنیفه نیوکاسفل نیفی مشفدن
گردید.
بففرای ت ییففه و ترنیففل داده از برنامففه نففر افففیاری
 SPSSاسفففتااده جفففد .بفففرای بررسفففی ارتبفففاا بفففی
تیتفرهففای نیوکاسففل و کففنخففونی عاففونی از روش آمففاری
 Pearson Corrlationو بففرای مقایسففه میففانگی هففا از

نتایج
سعرولوژی کعمخعونی عفعونی 01 :درصفد مراکفی
مورد بررسفی  3مرکفی پفرورش از  15مرکفی پفرورش) از
لرا سرمی مببفت ارزیفابی جفدند .دام فه درصفد مفوارد
مببففت در هففر مرکففی پففرورش از  11درصففد تففا حففداکبر
 111درصففد متریففر بففوده اسففت .بففه یففور متوسفف 91
درصففد نکونففه هففای سففرمی از لرففا کففنخففونی عاففونی
مببت بودنفد بفه عبفارتی ،از م کفو  151نکونفه سفرمی
اخفففذ جفففده  01نکونفففه  91درصفففد) مببفففت ارزیفففابی
گردیففد .در بففی نکونففه هففای سففرمی ککتففری ، S/N
 1/191و بیشففتری آن  1/31بففوده اسففت .از م کففو
 15مرکی پفرورش نکونفه گیفری جفده ککتفری میفانگی
 1/175 ،S/Nو بیشفففتری میفففانگی  1/00 ، S/Nبفففوده
اسففت .میففانگی  151 S/Nنکونففه سففرمی اخففذ جففده از
 15مرکففففی پففففرورش نکونففففه گیففففری جففففده برابففففر
1/51مففیباجففد .از م کففو  15مرکففی پففرورش ککتففری
درصففد پراک ففدگی  1/5 )CVدرصففد و بیشففتری درصففد
پراک فدگی  35درصففد مفیباجففد .درصفد پراگ ففدگی 151
نکونفففه سفففرمی اخفففذ جفففده از  15مرکفففی پفففرورش 99
درصد میباجد.
سععرولوژی نیوکاسععل :از  15مرکففی پففرورش مففورد
بررسففی هکگففی عنیففه نیوکاسففل واکسففی ه جففده بودنففد.
میففانگی تیتففر سففرمی متکن ف بففه مراکففی پففرورش مففورد
بررسففی برابففر 9/01بففود .ککتففری تیتففر مراکففی پففرورش
واکسفففففففی ه  1/21و بیشفففففففتری آن  0/71بفففففففود.
میففانگی
ککتری

 CVمراکففی پففرورش واکسففی ه برابففر  91بففود.
 CVبرابر  15و بیشتری آن  71بود.

ارتبععاط تیتععر سععرمی نیوکاسععل و کععمخععونی
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 50درجففه سففانتیگففراد بفف گففذاری جففد و سفففپی
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عفونی :میفانگی تیتفر سفرمی عنیفه ویفرور نیوکاسفل

عاونی مببت گیارش مفیجفود .عفالوه بفر آن مریونیفه و

در مراکففی پففرورش مببففت و م اففی از لرففا کففنخففونی

هککففاران در سففاه 2119بففه بررسففی ایفف بیکففاری در

عاونی ،به ترتی  2/71 ± 1/90 ،و 9/51 ± 1/27

جوجففههففای گوجففتی اسففتان هارمرففاه و بدتیففاری
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بففا عففری پراک ففدگی بففه ترتیفف  21و  93درصففد

پرداخت ففد .آنهفففا جفففیو ککدفففونی عافففونی در مراکفففی

مففیباجففد .اگر ففه ارتبففاا آمففاری بففی تیتففر سففرمی

پففففرورش نکونففففهگیففففری جففففده  111درصففففد و در

نیوکاسففل و کففنخففونی عاففونی وجففود نففدارد امففا ارزیففابی

جوجففههففای گوجففتی بففا سفف ی مدتنففپ  17/7درصففد

میانگی تیتفر نیوکاسفل در مراکفی پفرورش کفه از لرفا

بیففان کردنففد  .)11فرهففودی و هککففاران نیففی در فاصففنه

کنخونی عافونی مببفت ارزیفابی جفدند و مراکفیی کفه از

زمففانی زمسففتان  2115تففا تابسففتان  2110بففه بررسففی

نظففر کففنخففونی عاففونی م اففی بودنففد نشففان داد تیتففر

کففنخففونی عاففونی جوجففههففا در مراکففی پففرورش جوجففه

نیوکاسففل بففه یففور مک ففیدار در مراکففی مببففت از نظففر

گوجفففتی بفففا عالیفففن مشفففکو

بفففه ایففف بیکفففاری در

کففنخففونی عاففونی بیشففتر از مراکففی پرورجففی بففود کففه از

اسففتانهففای تهففران ،اصففاهان و خراسففان پرداخت ففد .در

نظر کنخونی عاونی م ای بودند .)P= 0.025

ای ف بررسففی  71/7نکونففههففای سففرمی بففا دام ففه  25تففا

بحث

 111درصففد مببففت گففیارش کردنففد و بیففان کردنففد ای ف

نتففای ایفف بررسففی نشففان داد جففیو کففنخففونی
عاففونی در  15مرکففی پففرورش بنففدر ی گوجففتی 01
درصففففد و در  151نکونففففه سففففرمی متکنفففف بففففه
بندر ی های گوجفتی فاتفد عالیفن بفالی ی  91درصفد بفا
دام ه  11تا  111درصفد اسفت کفه نشفانده فده جفیو
بفففاالی ککدفففونی جفففکل ترفففت بفففالی ی در جوجفففه
بنففدر ی هففای گوجففتی اسففتان اصففاهان مففیباجففد .بففه
نظر می رسد جیو ایف بیکفاری کفه ککتفر بفه آن توجفه
مففیجففود در اکبففر کشففورهای تولیدک ففده ییففور بففاال
اسففت .عکففده گیارجففات مربففوا بففه وعففکیت آلففودگی
ماکیان و آن هفن در مفرشهفای مفادر ،تدفنگفذار ت فاری
و جوجففه گوجففتی اسففت  )9کففه گیارجففات زیففادی از
کشورهای مدتنپ وجود دارد .امفا تفا بفه حفاه ککتفر بفه
ای پاتو ن بفه ع فوان یفی عامفل مشفتر

بیکفاریزا در

سایر رستههای پرندگان پرداخته جده است.
در ایران اولی گفیارش مربفوا بفه کفنخفونی عافونی
از یرتفففی و هککفففاران مربفففوا بفففه  9مرکفففی پفففرورش
گوجففتی در اسففتان اصففاهان بففا عالیففن کالبدگشففایی
خفونریییهفای پراک فده در سففعم عضفالت اسفت کفه بففا
ان ففا  ،PCRهففر  9مرکففی پففرورش از نظففر کففنخففونی

ویففرور در ای ففاد خففونریییهففای بففافتی در مففرشهففای
گوجتی نقفم عکفده ای ایافا مفیک فد  .)9اگر فه ایف
بیکفففاری در اوایفففل دوره شهفففور و ج اسفففایی در ایفففران
بیشتر به جکل بالی ی جنف نظفر مفیکفرد امفا بفا صفدور
م وز اسفتااده از واکسف کنخفونی عافونی در مفرشهفای
مادر و انتقاه آنتیبفادیهفای مفادری بفه نتفاش آنهفا ،ففر
بففالی ی ایفف بیکففاری ککتففر مشففاهده گردیففد و بیشففتر
عففوار

ایفف بیکففاری بففه جففکل ترففت بففالی ی جنففوه

مففینکففود کففه بففا تسففتهففای سففرولو یی و مولکففولی و
بکضال جداسازی ویفرور ایف مهفن بفه اوبفات مفیرسفید.
در معالکففه اخیففر نیففی اگر ففه عالیففن اختلاصففی بففالی ی
در پرندگان نکونهگیفری جفده مشفاهده نشفد امفا ردیفابی
آنتففیبففادی در بنففدر ی هففای بففال نشففان از وجففود
حساسیت و آلودگی ایف پرنفدگان بفا ویفرور کفنخفونی
عاونی میباجد.
تیتففر پففایی نیوکاسففل در بنففدر ی هففای واکسففی ه
کففه بکضففال در یففوه دوره پففرورش دو نوبففت واکسفف
نیوکاسل دریاففت نکفوده انفد و در بکضفی مفوارد واکسف
کشففته نیوکاسففل را نیففی دریافففت نکودنففد ،حففاکی از
اورگففذاری ویففرور کففنخففونی عاففونی بففر پاسففن ایک ففی
ناجی از واکس ها اسفت کفه بفه دنبفاه تضفکیپ سیسفتن

شناسایی سرمی موارد تحت بالینی کم خونی عفونی ...

عوامففل متکففدد دیگففری از جکنففه نگهففداری صففریم و

جففاخنهففای تولیففد در جوجففههای آلففوده بففا ویففرور

تیریفف درسففت واکسفف نیوکاسففل و حکففل و نگهففداری

کنخفففونی عافففونی بفففه شفففاهر سفففالن در مقایسفففه بفففا

صریم نکونههفای سفرمی و بکضفال سفایر عوامفل تضفکیپ

جوجففههففای غیرآلففوده  19درصففد ککتففر بففوده اسففت ،7

ک ده سیستن ایک فی نیفی بفر روی تیتفر واکسف موورنفد

 .)19ب ففابرای پاسففن عففکیپ در مقابففل واکسفف هففا و

 )12که در ای فا مفورد بررسفی تفرار نگرفتفه اسفت امفا

بکضال مشاهده تیتفر صفار در برخفی بنفدر ی هفا مککف

به نظر میرسد جیو بفاالی کفنخفونی عافونی مفیتوانفد

اسففت بففه دلیففل جففیو و گسففتردگی بففاالی ویففرور

از دالیل تابفل تبفوه و مفؤور بفر تیتفر واکسف نیوکاسفل

کنخونی عاونی در ای پرندگان باجد.

در مراکففی پففرورش مففورد بررسففی باجففد بففه یففوری کففه

به هر حاه ،آنیفه مسفنن اسفت جفیو سفرمی بفاالی

گیارج فات متکففددی نشففان داده اسففت ویففرور کنخففونی

کنخونی عاونی در بنفدر ی هفا اسفت کفه مفیتوانفد بفه

عاونی به جکل ت هفایی و یفا هکفراه بفا ویفرور گفامبورو

خففایر عففد اتففدامات پیشففگیریک ففده م اسفف و از

از عوامل تضفکیپ ک فده سیسفتن ایک فی مفیباجف د ،7

جکنففه عففد واکسی اسففیون در برابففر ایف بیکففاری باجففد،

 )19لفففذا پاسفففن ایک فففی عفففکیپ در مقابفففل واکسففف

بففه یففوری کففه عففد ان ففا واکسی اسففیون در پرنففدگان

نیوکاسل میتوانفد دلینفی بفر تأییفد جفیو ترفت بفالی ی

حسفففار و بکضفففال آلفففودگی مرشهفففای مفففادر و انتقفففاه

کنخونی عافونی در بنفدر ی هفا باجفد .از یرففی دیگفر،

آنتیبادی مادری بفه جوجفههفای آنهفا مفیتوانفد یکفی از

مراکففی پففرورش مببففت عکومففال رکففورد وزنففی و رانففدمان

عنففل جففیو سففرمی بففاالی کففنخففونی عاففونی باجففد .از

تبففدیل ککتففری نسففبت بففه مففوارد م اففی یففا واجففد تیتففر

یرفففی عففد رعایففت اصففوه ام یففت زیسففتی مففؤور در

پففایی تففر عنیففه کففنخففونی عاففونی ،داجففت د و در ایفف

مراکفی پففرورش بنفدر ی مففیتوانففد یکفی از عنففل جففیو

بندر ی ها با توجه به تاریدیفه اخفذ جفده عاونفتهفای

بففاالی کففنخففونی عاففونی در بنففدر ی هففای گوجففتی

مایکوپالسفففکایی ،کنفففیباسفففینوزی و انتریفففتهفففای

باجد.

کنسففتردیایی بیشففتر بففروز و شهففور داجففته اسففت .تففبالل

بففه هففر حففاه ایف بررسففی نشففان داد بنففدر ی هففای

مهففن ویففرور کففنخففونی عاففونی در

پرورجی در اصفاهان در برابفر ویفرور کفنخفونی عافونی

پرنفدگان آلفوده ،اففیایم عفری تبفدیل غفذایی ،کفاهم

تیتر آنتیبفادی دارنفد کفه مفیتوانفد ایف پرنفدگان را بفه

وزنگیففری ،پاسففن نام اسفف نسففبت بففه واکسفف هففا و

ع ففوان یففی مدففین ویففرور کففنخففونی عاففونی مکرفففی

اسففتکداد بیشفففتر پرنفففدگان بفففه عاونفففتهفففای وانویفففه

نکاید.
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Summary
Chicken anemia virus (CAV) is one of the immune-suppressive agents in the fowls. Although, fowls are the
only natural host of this virus, there is some evidence that other avian species are susceptible to the virus or the
virus can replicate in this bird. Therefore, considering the complications of inappropriate response to Newcastle
disease vaccine, frequent bacterial contamination and inappropriate growth in quail farms; in this study, the epidemiological situation of CAV infection was investigated in quail farms by serological method. To this end, 150
serum samples from 15 quail farms in Isfahan were collected. After preparation, the CAV specific antibody was
detected by one commercial CAV Elisa kit, and the Newcastle titer was tested by hemagglutination inhibition
(HI) test. The results showed that 60% of the farms had at least one positive serum sample against the CAV that
was evaluated from a total of 40% positive serum samples. In this study, although Newcastle vaccine was used in
all farms, no prominent titer was detected at slaughter time. Therefore, it seems that CAV can also lead to immune
suppression in quails in the subclinical form.
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