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هاي سیرکوویروسی در پرندگانعفونت
مقدمه
هاي مختلف پرندگان و هایی است که قادر به ایجاد عفونت در گونهداراي ویروس1سیرکوویریدهءخانواده

. ها در ارتباط استهاي گیاهی تحت عنوان نانوویروساین خانواده با گروهی از ویروس. پستانداران هستند
اري پر و ویروس بیم. اي هستندرشتهحلقوي و تکDNAهاي موجود در این خانواده بدون غشأ و داراي ویروس

و سیرکوویروس کبوتر از مهمترین CIAV(3(خونی عفونی ماکیان ، ویروس کم2)PBFDV(سانان منقار طوطی
جنس 2از نظر تاکسونومی، این خانواده شامل . گردندهاي پرندگان در این خانواده محسوب میویروس

Gyrovirus) واجدCIAVعنوان تنها گونهبه ( وCircovirus) واجدPBFDV وPCV (سیرکوویروس . باشدمی
وسیلۀ هاي ایجاد شده بهبیشتر عفونت. بندي شدندقناري و غاز هم بعدها در جنس سیرکوویروس طبقه

هاي این خانواده در پرندگان همراه با بروز تضعیف ایمنی هستند و شاید همراه یا بدون اختالالت پر ویروس
. هاي لمفاوي اولیه استها شامل تخلیۀ لمفاوي در بافتاین عفونتتغییرات هیستوپاتولوژیک اولیه در. باشند

Dough Nut(اي هاي داخل هستههاي سلولی، ایجاد گنجیدگیهمچنین، در مطالعات انجام شده بر روي کشت

Shape (وسیلۀ بهCIAVنشان داده شده است.

)CIA(خونی عفونی ماکیان کم

مقدمه
هاي آنمی آپالستیک، آتروفی لمفاوي عمومی، تضعیف ایمنی و حضور مکرر عفونتاین بیماري از طریق بروز 

خونی و افزایش بالینی عفونت، بدون بروز کمفرم تحت. گرددثانویۀ ویروسی، قارچی و باکتریایی مشخص می
Blue Wing(هاي بالینی همانند بیماري بال آبی برخی سندرم. تلفات نیز مکرراً گزارش گردیده است Disease( ،

طور مترادف نیز به)Hemorrhagic Syndrome(و سندرم خونریزي )Anemia-Dermatitis(درماتیت -خونی کم
.اندها یا اشکال مختلف این بیماري ذکر گردیدهگذاري جنبهمنظور نامبه

اهمیت اقتصادي
بروز، این بیماري قادر به ایجاد شوند و در صورتاین بیماري مبتال میهفتگی به2-4ماکیان معموالً در سن 

درصد نیز شاید قابل 60ندرتاً افزایش تلفات تا . درصد خواهد بود10-20کاهش رشد و تلفاتی معادل با 
اهمیت اقتصادي این . هفتگی تعیین نگردیده است6نقش دقیق این بیماري در ماکیان پس از سن . مشاهده باشد

مطرح SPF(4(هاي عاري از اجرام بیماریزاي خاص و تولید کنندگان تخمبیماري عمدتاً در مورد مزارع گوشتی

1 Circoviridae
2 Psittacine Beak and Feather Disease Virus (PBFDV)
3 Chicken Infectious Anemia Virus (CIAV)
4 Specific Pathogen Free (SPF)
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عنوان یک همچنین، حضور این بیماري به. که شاید موجب افزایش ضریب تبدیل خوراك گرددنحوياست، به
هاي ، کوکسیدیوز و بیماري)Gangrenous Dermatitis(فاکتور خطر در رابطه با بروز درماتیت گانگرنوس 

نیز شاید موجب بروز تضعیف ایمنی CIAVهاي تحت بالینی با عالوه، عفونتبه. تعیین گردیده استتنفسی 
در (دارد SPFهاي اي، تأثیرات متفاوتی بر مزارع تولید کنندة تخمهرحال، با توجه به قوانین منطقهبه. شوند

ءبراي مثال، در اتحادیه). بودنیستند و قابل فروش ن نخواهند SPFهاي مذکور دیگر صورت آلودگی، تخم

CIAVهاي فاقد مرغشوند باید در تخمهایی که در هفتۀ اول زندگی ماکیان تجویز میاروپایی تمام واکسن

.تولید شده باشند

اهمیت در سالمت عمومی
.از این نظر فاقد اهمیت است

تکثیر ویروس
سازهاي مغز استخوان و پیش5هايصورت اولیه در هموسیتوبالستدر ماکیان بسیار جوان بهCIAVتکثیر 
این موضوع در کورتکس تیموس موجب بروز مرگ سلولی . شوددر کورتکس تیموس انجام میTهاي سلول

ها نیز نشان مالبته، تکثیر ویروس در سایر اندا). vp3توسط پروتئین (خواهد شد ) Apoptosis(شکل آپوپتوز به
هفتگی تکثیر 3-6در سن . گیردها صورت میهاي موجود در این اندامداده شده است که اغلب در لمفوسیت

CIAVندرت در مغز هاي آلوده بهگیرد و در این سن سلولدر کورتکس تیموس ماکیان عفونی انجام می
.استخوان قابل مشاهده هستند

هابندي سویهطبقه
عالوه، این به. اندهاي متعلق به یک تیپ سرمی نشان داده شدهکلونال تمامی جدایههاي پلیپادتنبا استفاده از

بیماریزایی طور برجسته از نظر هاي جداسازي شده در نواحی مختلف دنیا بهاعتقاد وجود دارد که جدایه
.با یکدیگر متفاوت نیستند)پاتوژنیسیتی(

هاي آزمایشگاهیمیزبان
هاي لیمفوبالستوئید برخی الین. عنوان روشی اَرجح مطرح استمنظور جداسازي ویروس بهبهکشت سلول

این منظور بهLSCC-1104B1مثل Bهاي هاي سلولو الینMDCC-JP2و MDCC-MSB1مثل Tهاي سلول
ود و شعنوان بهترین الین سلولی در نظر گرفته میبهMDCC-CU147اکنون درهرحال، هم. مناسب هستند

کالچرهاي متعدد از هاي مختلف، حساسیت خود را طی انجام سابضمن برخورداري از حساسیت در برابر سویه
منظور کشت ویروس استفاده و توان بههاي مادري نیز میروزه و فاقد پادتناز ماکیان یک. دست نخواهد داد

5 Hemocytoblasts
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ءزردهءاز تلقیح ویروس به داخل کیسه. دنبال تکثیر ویروس در آنها مشاهده کردجراحات پاتولوژیک را به

.دنبال خواهد داشتشود که تلفات و جراحات جنینی را بهاین منظور استفاده میجنین ماکیان نیز به

هاي طبیعی و تجربیمیزبان
یافت 7و کالغ6تنها در بلدرچین ژاپنیCIAVهاي ضد پادتن.ویروس هستندءماکیان تنها میزبان شناخته شده

ماکیان در تمامی سنین به عفونت با . شده ولی در کبوتر، قرقاول، اردك و بوقلمون مشاهده نگردیده است
CIAVهفتگی از دورة 1-3خونی به سرعت در مقطع زمانی حساس هستند ولی حساسیت آنها در برابر کم

حال، تأثیرات ویروس بر ینبا ا). در صورت برخورداري از سیستم ایمنی سالم(پرورش کاهش خواهد یافت 
در مطالعات تجربی نشان داده شده است که برخی البته. هفتگی نیز پابرجا خواهد بود3سیستم ایمنی پس از سن 

.اندخونی در ماکیان بودههفتگی نیز قادر به ایجاد کم3پس از سن ،CIAVهاي از سویه

انتقال
انتقال افقی از طریق دفع مقادیر فراوانی از ویروس در . ر استپذیصورت عمودي و افقی امکانانتقال ویروس به
شکل مستقیم یا غیرمستقیم و انتقال افقی به. دهدهفته پس از وقوع عفونت روي می5-7زمانی ءمدفوع طی دوره

. انتقال عمودي ظاهراً مهمترین راه انتشار ویروس استSPFهاي در گله. پذیردعمدتاً از طریق دهان صورت می
هاي آلوده وجود اند، امکان تولید تخمشکل افقی آلوده شدههایی که بهروز پس از بروز عفونت در مرغ14-8

در مشاهدات . دارد ولی پس از توسع ایمنی در پرندگان مذکور انتقال ویروس از این طریق مشاهده نخواهد شد
.ز بروز عفونت نیز مشاهده گردیده استپس ا) هفته3-9(تري هاي طوالنیفیلدي، انتقال عمودي در دوره

کمونءدوره
روز، عالئم بالینی را 8خونی و جراحات بافتی را پس از توان کمدنبال تزریق ویروس می، بهدر مطالعات تجربی

.روز مشاهده کرد12-14روز و بروز تلفات را پس از 10-14پس از 

عالئم بالینی
. شوددرصد شناسایی می6-827هماتوکریتءخونی با مشاهدهکم.خونی استتنها عالمت اختصاصی کم

نیز قابل مشاهده ) یابددرصد افزایش نمی30معموالً بیشتر از (پریدگی، کاهش وزن و تلفات دپرسیون، رنگ
هاي ثانویه عفونت. صورت کامل قابل مشاهده باشدروز پس از بروز عفونت، بهبودي به20-28شاید طی . است

.شوندشدیدتري دارند و مکرراً مشاهده میعوارض

6 Japanese Quail
7 Crow
8 Hematocrit
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هماتولوژي
هاي این درصد در لگهورن سفید در مقایسه با جوجه. درصد باشد27هماتوکریت در شرایط نُرمال باید بیش از 

شدن خون، افزایش زمان انعقاد و رقیق. یابدگوشتی  کمتر است و در تمامی پرندگان با افزایش سن کاهش می
6مرگ شاید به هماتوکریت در پرندگان روبه. گرددپالسما در پرندگان شدیداً درگیر مشاهده میپریدگی رنگ

روز به 28-32در پرندگان بهبود یافته هماتوکریت طی . درصد است10-20درصد برسد ولی معموالً بین 
و 10آنیزوسیتوز. تاس9سایتوپنیدلیل بروز پنکاهش هماتوکریت به. رسدمی) درصد29-35(مقادیر نرمال 

اشکال نابالغ . ها قابل مشاهده استها وترومبوسیت، گرانولوسیت)RBCs(هاي قرمز خون اشکال نابالغ سلول
RBC دنبال ترومبوسایتوپنی کاهش قابلیت انعقاد خون، احتماالً به. درصد هم دچار افزایش شود30، شاید تا

.دهد و موجب بروز خونریزي خواهد شدروي می

حات ماکروسکوپیکجرا
اند، آتروفی تیموس خونی مقاومت سنی پیدا کردهها در برابر کمویژه زمانی که جوجهپایدارترین جراحت، به

شکلی بهتر قابل ترین جراحت نیز آتروفی مغز استخوان است که عمدتاً در استخوان فمور بهبرجسته. است
مغز استخوان داراي بافت چربی و زرد یا . مشاهده شوندرنگ قرمز تیرهبقایاي تیموس شاید به. مشاهده است

در برخی از موارد شاید . بورس فابرسیوس کاهش یابدءدر برخی از پرندگان شاید اندازه. شودصورتی رنگ می
دار شدن بزرگ و لَکه. )1تصویر (هاي زیرجلدي و عضالت مشاهده گرددخونریزي در مخاط پیش معده، بافت

.دهدهاي ثانویه رخ میبروز عفونتءکبد هم مشاهده شده ولی احتماالً در نتیجه

9 Pancytopenia
10 Anisocytosis

ترده ریزي بافتی گسخون:)1(تصویر 
ل باۀناحیهمراه با سیانوتیک شدن

نت با ۀ عفوماکیان جوان در نتیج
ن خونی عفونی ماکیاویروس کم

(CIAV) .
متداول این جراحات منجر به بروز 

گذاري این بیماري تحت عنوان نام
.بیماري بال آبی گردیده است
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دار شدن بزرگ و لَکه. )1تصویر (هاي زیرجلدي و عضالت مشاهده گرددخونریزي در مخاط پیش معده، بافت

.دهدهاي ثانویه رخ میبروز عفونتءکبد هم مشاهده شده ولی احتماالً در نتیجه
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جراحات میکروسکوپیک
و آتروفی لمفاوي عمومی قابل مشاهده )Panmyelophthisis(خون پن مایلوفتایزیز در پرندگان آنمیک یا کم

صورت در مغز استخوان تمامی اجزا دچار آتروفی و آپالزي هستند و ندرتاً شاید نکروز بقایاي سلولی به. است
هاي استروما جایگزین در مغز استخوان بافت هماتوپوئتیک با بافت چربی و سلول. مشاهده شودًکانونی 

.در پرندگان بهبود یافته نیز هایپرپالزي مغز استخوان قابل مشاهده است. گرددمی
هاي استروما ها و سلولهاي قشري آغاز شده ولی سایر لکوسیتلمفاوي شدید در تیموس از لمفوسیتءتخلیه

.شوندو ندرتاً نکروز می11ها دچار هایدروپیک دجنریشنلمفوسیت. شونددرگیر نمی
Tهاي در بورس هم ممکن است آتروفی مالیم تا شدید لمفاوي مشاهده شود و در طحال نیز شاید تخلیۀ سلول

.هاي رِتیکولر قابل مشاهده باشدو هایپرپالزي سلول
.روندهاي لمفاوي تحلیل میهاي سکومی نیز کانونئودنوم و لوزهمعده، دها، پیشها، ریهدر کبد، کلیه

هاي درگیر از جمله تیموس و هاي متورم انداماي کوچک و ائوزینوفیلیک در سلولهاي داخل هستهگنجیدگی
.روز پس از عفونت مشاهده شده است5-7ویژه در مغز استخوان به

پاتوژنز
هاي درگیر هستند که ها در کورتکس تیموس اولین سلوللمفوبالستها در مغز استخوان و هموسایتوبالست

هاي در مغز استخوان ماکروفاژهایی که سلول. گیردشوند و تخلیۀ سریع صورت میمی12دچار آپوپتوز
ها با تأخیر بیشتري آتروفی لمفاوي در سایر اندام. اند نیز قابل مشاهده هستندهماتوپوئتیک دژنره را بلع کرده

).روز10-12مثال پس از (شود م میانجا

ایمنی
هاي تیترهاي باالي پادتن. پاسخ تولید پادتن است،CIAVبازوي اصلی ایمنی حمایتی در برابر :ایمنی فعال

اطالعاتی در مورد اهمیت ایمنی . هفته دوام دارند52خنثی کننده در تمامی پرندگان یک گله، حداقل براي 
در غیاب پادتن 13ماکیان بدون بورساند که گرچه برخی مشاهده کرده. سلولی و غیراختصاصی موجود نیست

.اندیافتهخونی بهبود نیز از کم
3کنند و این حمایت براي هاي جوان حمایت میطور کامل از جوجههاي مادري بهپادتن:ایمنی غیرفعال

ها دچار ضعف ایمنی باشند،  ممکن است این حمایت تحت تأثیر که جوجهحال درصورتیبااین.  هفته دوام دارد
بنابراین، . محتمل استهاي ضد ویروس نیز غیرهاي مادر داراي پادتنانتقال عمودي ویروس در گله.  قرار گیرد

.هاي مادر مرتبط  خواهد بودهاي بیماري در فیلد با عدم حضور پادتن در گلهواگیري
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تشخیص

کوت و محتویات رکتوم هاي بافیها، سلولتوان از بیشتر بافتمی:CIAVجداسازي و تعیین هویت 
اول پس از بروز عفونت قابل مشاهده روز 7بیشترین تیتر ویروس در . پرندگان بیمار ویروس را جداسازي کرد

کوت و تیموس هاي بافییابد ولی در خون، سلولها کاهش میپس از توسعۀ پادتن، تیتر ویروس در بافت. است
براي منابع ارجح عنوان کوت بههاي طحال و بافیبافت کبد و لمفوسیت. روز باقی خواهد ماند14حداقل تا 

منظور جداسازي ویروس در بخش هاي سلولی اَرجح بهکشت. شوندمیجداسازي ویروس در نظر گرفته 
هاي کشت سلولی، تا جایی پاساژ پس از انجام کشت در محیط. هاي آزمایشگاهی ذکر گردیده استمیزبان

.گیردصورت میPCRکمک شود که سلول ها بمیرند و در نهایت تأیید جداسازي ویروس بهانجام می
) روزه و حساس1هاي هاي مشکوك به جوجهنمونهIPیا IMتلقیح ) (Bioassay(زیست آزمون

این شیوه هنگامی استفاده . شودمنظور جداسازي اولیۀ ویروس در نظر گرفته میبهترین روشاختصاصی
برابر 100این روش . شود ولی شَک حضور آن وجود داردگردد که ویروس در کشت سلولی جداسازي نمیمی

در . توان حساسیت آن را افزایش دادها میتر است و با انجام بورسکتومی در جوجهت سلولی حساساز کش
.گیردو ایمونوهیستوشیمی صورت میPCRکمک نهایت تأیید جداسازي به

DNAهاي مرتبط با روش

PCR:هاي تثبیت شده هاي ماکیان و بافتهاي سلولی، بافتمنظور شناسایی ویروس در کشتروش انتخابی به
.این روش اختصاصی است و حساسیت بیشتري نسبت به کشت سلولی دارد. شوددر فرمالین در نظر گرفته می

در این رابطه Dot-blot hybridizationو In situ hybridizationهایی همانند روش:DNAهاي پروب
درصد 100ها حساسیت کمتري از کشت سلولی دارند ولی اختصاصیت آنها این روش. توصیف گردیده است

.است

هایی همچون ایمونوفلوئورسانس و ایمونوپروکسیداز بر روي از روش:هاکمک پادتنبهCIAVشناسایی 
.جح استاین منظور اَرهاي مختلف استفاده گردیده ولی تیموس بهبافت

.شودمنظور تشخیص روتین استفاده نمیدلیل فقدان حساسیت بهبه:میکروسکوپ الکترونی

سازي ویروس ، االیزا و خنثیIFA(14(هاي فلوئورسانت غیرمستقیم پادتنهایی همانند آزمونروش:سرولوژي
)VN(15کنند و آزمون دو آزمون اول مکرراً نتایج مثبت کاذب حاصل می. در این راستا استفاده گردیده است

VN هفته به طول انجامد5نیز بسیار طوالنی است و شاید.
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کوت و محتویات رکتوم هاي بافیها، سلولتوان از بیشتر بافتمی:CIAVجداسازي و تعیین هویت 
اول پس از بروز عفونت قابل مشاهده روز 7بیشترین تیتر ویروس در . پرندگان بیمار ویروس را جداسازي کرد

کوت و تیموس هاي بافییابد ولی در خون، سلولها کاهش میپس از توسعۀ پادتن، تیتر ویروس در بافت. است
براي منابع ارجح عنوان کوت بههاي طحال و بافیبافت کبد و لمفوسیت. روز باقی خواهد ماند14حداقل تا 

منظور جداسازي ویروس در بخش هاي سلولی اَرجح بهکشت. شوندمیجداسازي ویروس در نظر گرفته 
هاي کشت سلولی، تا جایی پاساژ پس از انجام کشت در محیط. هاي آزمایشگاهی ذکر گردیده استمیزبان

.گیردصورت میPCRکمک شود که سلول ها بمیرند و در نهایت تأیید جداسازي ویروس بهانجام می
) روزه و حساس1هاي هاي مشکوك به جوجهنمونهIPیا IMتلقیح ) (Bioassay(زیست آزمون

این شیوه هنگامی استفاده . شودمنظور جداسازي اولیۀ ویروس در نظر گرفته میبهترین روشاختصاصی
برابر 100این روش . شود ولی شَک حضور آن وجود داردگردد که ویروس در کشت سلولی جداسازي نمیمی

در . توان حساسیت آن را افزایش دادها میتر است و با انجام بورسکتومی در جوجهت سلولی حساساز کش
.گیردو ایمونوهیستوشیمی صورت میPCRکمک نهایت تأیید جداسازي به

DNAهاي مرتبط با روش

PCR:هاي تثبیت شده هاي ماکیان و بافتهاي سلولی، بافتمنظور شناسایی ویروس در کشتروش انتخابی به
.این روش اختصاصی است و حساسیت بیشتري نسبت به کشت سلولی دارد. شوددر فرمالین در نظر گرفته می

در این رابطه Dot-blot hybridizationو In situ hybridizationهایی همانند روش:DNAهاي پروب
درصد 100ها حساسیت کمتري از کشت سلولی دارند ولی اختصاصیت آنها این روش. توصیف گردیده است

.است

هایی همچون ایمونوفلوئورسانس و ایمونوپروکسیداز بر روي از روش:هاکمک پادتنبهCIAVشناسایی 
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تشخیص تفریقی
سایتوپنی همراه آتروفی آنمی آپالستیک بدون پن. هیچ یک از جراحات این بیماري پاتوگنومونیک نیست

ویروس اریتروبالستوز هم . وسیلۀ ویروس استئوپتروز ایجاد شده باشدتیموس و تضعیف ایمنی، شاید بهبورس و 
. قابل تفریق استCIAVوسیلۀ صورت میکروسکوپیک از آنمی ایجاد شده بهشود که بهموجب آنمی می

امل بیماري ویروس ع. هم شاید به آتروفی شدید بورس و تیموس منجر شود) MDV(ویروس بیماري مارك 
هم موجب آتروفی بورس و سایر کانون هاي لمفاوي خواهد شد ولی معموالً تیموس را ) IBDV(گامبورو 

شوند، گرچه برخی از خونی نمیمعموالً منجر به بروز کمIBDVو MDVدو عامل اخیر یعنی . کنددرگیر نمی
Inclusion Bodyز یک عامل مهم ها نیآدنوویروس. اندخونی بودهقادر به ایجاد کمMDVهاي سویه

Hepatitis-Aplastic Anemia Syndrom مسمومیت با . یابدهفتگی بروز می5-10هستند که عمدتاً در سن
.ها نیز شاید موجب بروز آنمی آپالستیک و سندرم هموراژیک شوددزهاي باالي سولفانامیدها و مایکوتوکسین

استراتژي کنترل

منظور عدم تماس با عوامل هداشت و اعمال فرایند ضد عفونی مناسب بهبرخورداري از ب:مدیریت
توان از کاربرد در این راستا می. ضروري استCIAVطور عدم معرفی اولیۀ و همین16ایمونوساپرسیو

، 5کیمیا تی اچ پالس ، کیمیا جی پی سی فورتهاي ضد عفونی کنندة کارآمدي همچون فراورده
پایش همیشگی مزارع مادر از نظر سرولوژیک نیز . بهره برددسپاداك فورتکیمیا و کیمیا دزوجرم

.ها مورد ارزیابی قرار گیردضروري خواهد بود تا از این طریق احتمال انتقال عمودي ویروس و عملکرد واکسن

ت از انتقال هاي مادر و ممانعسازي گلهمنظور ایمناستراتژي کنونی کنترل، استفاده از واکسن به:واکسیناسیون
هاي فعال و غیرفعال تاکنون توسعۀ واکسن.طور موفق اعمال گردیده استباشد که بهعمودي ویروس به نتاج می

هفتگی استفاده 9-15هاي مادر، واکسن باید در مقطع زمانی در گله. بر علیه این ویروس صورت پذیرفته است
شکل عمودي، منع مصرف دلیل احتمال انتشار ویروس بهبههاي نطفه دار،آوري تخمهفته مانده به جمع4شود و 

.دارد

درمان
کیمیا ، فلورون، کیمیا انرو سدیمهاي وسیع الطیف همانند بیوتیکاز آنتی. فاقد درمان اختصاصی است

عالوه، با توجه به. شودهاي ثانویه استفاده میمنظور کنترل عفونتبه240کیمیا متوکسوپریم و داکسی اس
و ویتامین Bهاي گروه هاي درمانی حاوي ویتامینهاي وسیع، تجویز محلولخونی و خونریزيگیري کمبه شکل

15 Virus Neutralization (VN)
16 Immunosuppressive
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کیمیا ، فلورون، کیمیا انرو سدیمهاي وسیع الطیف همانند بیوتیکاز آنتی. فاقد درمان اختصاصی است

عالوه، با توجه به. شودهاي ثانویه استفاده میمنظور کنترل عفونتبه240کیمیا متوکسوپریم و داکسی اس
و ویتامین Bهاي گروه هاي درمانی حاوي ویتامینهاي وسیع، تجویز محلولخونی و خونریزيگیري کمبه شکل

15 Virus Neutralization (VN)
16 Immunosuppressive
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