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چکيد ه 

آسرتوویروس های بوقلمون )TAstV(، به عنوان یکی از عوامل ایجاد سندرم التهاب روده در جوجه بوقلمون ها مطرح هستند. هدف از  این 
مطالعه، بررسی آلودگی تعدادی از گله های صنعتی بوقلمون مبتال به اسهال به آسرتوویروس ها با روش  RT-PCR و به دنبال آن  تعیین 
توالی ژنوم ویروس های ردیابی شده می باشد. برای این منظور 30 گله بوقلمون زیر سه هفته با نشانه های اسهال و یا چسبندگی مدفوع 
در اطراف مقعد ازگله های بوقلمون استان زنجان انتخاب شدند. از هر گله 10 بوقلمون انتخاب و از روده کوچک آن ها منونه گیری انجام 
گرفت. RT-PCR و سکانس محصول PCR صورت گرفت و ژن پلیمراز منونه مثبت تعیین توالی نوکلئوتیدی شد. ویروس در 8 گله مثبت 
ارزیابی شد. توالی های به دست آمده در این مطالعه با توالی های موجود در بانک ژن مقایسه شدند و درخت فيلوژين بر اساس توالی 
 )TAstv( 2 نوکلئوتیدی بخشی از ژن پلیمراز رسم شد و همه ی 8 جدایه به دست آمده در این تحقیق در شاخه آسرتوویروس بوقلمون
قرار گرفتند. سویه های بدست آمده بیشرتین شباهت را به آسرتوویروس بوقلمون تیپ 2 سویه های لهستانی داشتند. بررسی خصوصیات 
مولکولی آسرتوویروس های ردیابی شده کمک به شناخت تنوع ژنتیکی این ویروس ها منوده و در پیشگیری و کنرتل بیامری های روده ای 

جوجه بوقلمون ها موثر است.

كلامت كليدی: آسرتوویروس، بوقلمون، RT-PCR،  ایران
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Turkey Astroviruses (TAstV) is one of the key factors in the emergence of the enteritis syndromes in poults. The aim 
of this study was to investigate the astrovirus contamination of some industrial turkey flocks with diarrhea in Zanjan 
province of Iran by RT-PCR and then to determine the genome sequence of the detected viruses. For this purpose, Sam-
ples were collected from 30 suspected turkeys' flocks less than 3 weeks ages with clinical signs, diarrhea or fecal pest 
around vent during 2018-2019. From each suspected flock, randomly ten turkeys were collected   and after euthanized, 
post mortem performed and probable gross lesions were noted in special work sheet. The RT- PCR was performed. 
The analysis of the nucleotide sequences and their related amino acids was performed. The virus was detected in eight 
(66/26%) out of 30 flocks.The nucleotid sequences obtained in this study were compared with the sequences in the 
gene bank and the phylogenetic tree was drawn, ased on the polymerase genes and amino acid sequences obtained from 
GenBank all eight  isolates obtained in this study were in the branch of Astrovirus turkey 2 ( TAstv). These strains most 
closely resembled the Polish Astrovirus turkey 2 strains.It was concluded that astrovirus play roles in turkeys flock 
enteritis and farmer should consider prevention and control of turkey's intestinal diseases.

 Key words: Astrovirus, Turkey, RT-PCR, Iran

مقدمه
جهانی  انتشار  که  هستند  کوچکی  بسیار  ویروس های  آسرتوویروس ها، 
ایجاد کننده  عوامل  عنوان  به  بوقلمون  و  پستانداران  در  و  دارند 
بدون  کوچک  ویروس ها  این   .)16( می شوند  شناخته  حاد  گاسرتوانرتیت 
پوشش و با اندازه 35-25 نانومرت ودارای ژنوم  RNA  هستند که متعلق 
به خانواده آسرتووریده و جنس آسرتوویروس می باشند. آسرتوویروس ها 
در گونه های مختلفی از پرندگان مانند ماکیان، اردک و بوقلمون وجود 
دارند. اثرات بیامری های روده ای به ویژه در صنعت پرورش مرتاکم طیور 
قابل توجه است. عواقب ناشی از کاهش وزن، افزایش بیامری و مرگ و 
میر، رضیب تبدیل مواد غذایی ضعیف و افزایش استفاده از درمان های 
بیشرت می کند.  را  بیامری   این  از  ناشی  اقتصادی  ضد میکروبی ، زیان های 

آسرتوویروس ها هامنند سایر ویروس های روده ای انتقال مدفوعی-دهانی 
دارند و باعث اسهال، دهیدراتاسیون و کاهش رشد می شوند. در برخی 
واژه های  است.  دیده شده  فابریسیوس هم  بورس  آتروفی مالیم  موارد 
مانند سندرم کاهش  بیامری های روده ای  توصیف سندرم  برای  مختلفی 
 (PEC) کمپلکس انرتیت جوجه بوقلمون ،(RSS) رشد جوجه های گوشتی
و سندرم مرگ و میر التهاب روده (PEMS) استفاده شده است. هر چند 
که، هیچ یک از این توصیف ها به عوامل خاص عفونی مربوط منی باشد 
این  با  می باشند.  دخیل  آن ها  آمدن  بوجود  در  متعددی  ویروس های  و 
حال، به نظر می رسد آسرتو ویروس ها در اغلب انرتیت ها  نقش دارند. 
بوقلمون های  در جوجه  بار  اولین   (TAstV) بوقلمون  آسرتوویروس های 
انگلستان )1980(  با عالئم اسهال و مرگ و میر فزاینده در  11-6 روزه 
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 TAstV1 شناسایی شدند )3(. آسرتوویروس های بوقلمون ها به دو گروه
(ANV) هم  پرندگان  نفریت  تقسیم بندی می شوند. ویروس   TAstV2 و
که در این جنس قرار دارد، در بوقلمون ها شناسایی شده است ) , 53(. 
برای  که  است   (ORF) خوانش  جایگاه  سه  دارای  آسرتوویروس ها  ژنوم 
یا ژن  اساس ژن کپسید  بر  پرایمر  آن ها در روش های مولکولی،  ردیابی 
که  شده  داده  نشان  بررسی ها  از  تعدادی  در  می گردد.  طراحی  پلیمراز 
یا  و  کپسید  ژن  در  آمینواسیدی  و  نوکلئوتیدی  سطح  در  تفاوت هایی 
پلیمراز آسرتوویروس های گروه 2 بوقلمون ها وجود دارد  )2(. تحقیقات 
کد  را  ویروس  پلیمراز   RNA به  وابسته   ORF1b ،RNA می دهد  نشان 
ردیابی  اختصاص می دهد و جهت  به خود  را  تغییرات  منوده و کمرتین 
آسرتوویروس مورد استفاده قرار می گیرد. جهش ها می توانند باعث تغییر 

در خواص آنتی ژنی و بیامری زایی این ویروس ها شوند.  
حال  در  رسعت  به  گوشتی  بوقلمون  پرورش  صنعت  ایران،  کشور  در   
رشد و توسعه است و مترکز و بررسی تخصصی تر مشکالت و بیامری های 
تا کنون  است.  برخوردار  ارزشمندی  جایگاه  از  صنعت  این  به  مربوط 
هیچ گونه بررسی و یا مطالعه ای برای تعیین نقش عوامل ویروسی ایجاد 
کننده آنرتیت ویروسی در بوقلمون در کشورمان انجام نشده است. در 
استان  بوقلمون  صنعتی  گله های  از  تعدادی  آلودگی  میزان  مطالعه  این 
زنجان مبتال به اسهال به آسرتوویروس ها با روش  RT-PCR،  بررسی شد 
تا نقش احتاملی این ویروس ها در ایجاد انرتیت در   بوقلمون ها مشخص 
این  از ژنوم آسرتوویروس ردیابی شده در  توالی بخشی  شود. همچنین 
مطالعه با برخی از سویه های ثبت شده در بانک ژن مقایسه شد تا منشاء 

احتاملی و قرابت خویشاوندی آن ها مشخص شود. 

مواد و روش  کار
منونه برداری

 3 از  کمرت  سنین  در  زنجان  استان  بوقلمون مشکوک  گله   30 از  منونه ها 
در  مقعد  اطراف  در  مدفوع  یا چسبندگی  اسهال  بالینی ،  عالئم  با  هفته 
فاصله زمانی بهار 1397 تا بهار 1398 جمع آوری شد. از هر گله مشکوک، 
ثبت  و  کالبد گشایی  از  بعد  شدند.  کشته  انسانی  روش  به  بوقلمون   10
نشانه های بالینی در کاربرگ مخصوص، روده کوچک  )از دوازده تا راست 
روده( را خارج منوده و در کنار یخ خشک به آزمایشگاه انتقال داده شد 
در آنجا این منونه ها به قطعات 5 تا 10 سانتی مرت تقسیم شد و در داخل 

ظرفی حاوی رسم فیزیولوژی قرار گرفت و به آرامی مخلوط شد

شناسایی و تعیین هویت ویروس
RNA استخراج

استخراج RNA با استفاده از محلول RNX plus )سیناژن، ایران( از محلول 
رشکت  دستور العمل  طبق  بافتی  منونه های  سانرتفیوژ  از  حاصل  رویی 

سازنده در آزمایشگاه صورت گرفت:

RT-PCR
کیت  و  تصادفی  آغازگر  شده،  استخراج   RNA از   cDNA سنتز  جهت 
شد.  استفاده   Revert aid first stand cDNA Synthesis kit رشکت 
در  و  می شوند  متصل   RNA به  غیراختصاصی  به صورت  آغازگرها  این 

در  شده  سنتز   cDNA شد.  تبدیل   cDNA به  موجود   RNA کل  نتیجه 
RT- فرآیند  انجام  برای  شد.  ذخیره  سانتی گراد  درجه   20 منفی  دمای 

 2F  pol  T2 )15( پرایمرهای آسرتوویروس پلیمراز  PCR یک جفت ژن 
 -'5(  2R  pol  T2 و   )3  -  TGGACCGACCCRRTTTTYACCA  -'  5(
GGCCCGACYTCAGGMAGTTGT -3 '( استفاده شد. ميزان عوامل 
mM/ 50) MgCl2 ،10، 2 میکرولیرتX رشکت کننده در واكنش شامل: بافر

mM/μL(، 0/25 میکرولیرت، آغازگرها   10( dNTPs μL) یک میکرولیرت،  
 (IU/μL 5) آنزیم تک پلیمراز ،(mM/μL 10( هر کدام  0/25 میکرولیرت
حجم  در  میکرولیرت   10 آب  میکرولیرت،   6 الگو   DNA میکرولیرت،   0/25
نهایی 20 میکرولیرت و با استفاده از دستگاه ترموسایکلر و رشایط دمایی 
94 درجه سانتی گراد به مدت 3 دقیقه (early Denaturation)، 35 سیکل 
شامل وارسشت (Denaturation) دردمای 94 درجه سانتی گراد به مدت 10 
ثانیه، اتصال پرایمر (Annealing) دردمای 55 درجه سانتی گراد به مدت 
(Extension) در دمای 72 درجه سانتی گراد به مدت  امتداد  ثانیه و   15
20 ثانیه تکرار شد و به دنبال آن نیز امتداد نهایی (FinalExtension) در 
دمای 72 درجه سانتی گراد به مدت 15 دقیقه انجام گردید. الزم به ذکر 
 DEPC یک منونه کنرتل منفی )آب PCR است که در متامی مراحل واکنش
منونه  از  استخراج شده   RNA( مثبت  کنرتل  منونه  یک  و   )DNA به جای 
ای که قبال در آزمایشگاه بعنوان آسرتوویروس شناخته شده بود.( قرار 
داده شد. جهت شناسایی و رویت محصول PCR از الکرتوفورز منونه ها 
نوکلئوتیدی  توالی  مقایسه  منظور  به  شد.  استفاده   TBA بافر  و  ژل  در 
توالی  دیگر،  های  ویروس  با  مطالعه  این  در  شده  سکانس  ویروس های 
نوکلئوتیدی ژن های مشخص شده تعدادی از ویروس های مختلف موجود 
گیری  بهره  با   Multiple Alignment سپس  شد.  کسب   Gene bank در 
شده  اخذ  نوکلئوتیدی  توالی های  متام  روی  بر   CLUSTAL W روش  از 

صورت گرفت.

آناليز فیلوژنی 
 DNA نرم افزارهاي  توسط  نوكلئوتيدي  توايل  به  مربوط  اطالعات  متام 
قطعه  شد.  ويرايش   Edit seq  5.2  STER Software package Version
با  پلیمراز  ژن   ORF: Open Reading Frame پـروتئني  به  ترجمه  قابل 
استفاده از روش ClustalW با ساير ژن هـاي ثبـت شـده در بانـك ژن از 
ايـران، كـشورهاي منطقه، آسيا و جهان همرتاز شد. درخت فيلوژنتی با 

استفاده از نرم افزار MegAlin رسم شد.

نتایج 
گله   30 در  شده  اخذ  کوچک  روده  منونه های  مولکولی  بررسی  در 
مثبت   RT-PCR آزمون  با   )%26( گله   8 در  آسرتوویروس  بوقلمون، 
ارزیابی شد )شکل 1(. محصول PCR منونه های مثبت جهت تعیین توالی 
به رشکت BIONEER ارسال گردید و توالی به دست آمده در برنامه ی 
سایر  با  موردنظر  توالی های  همچنین  گرفت.  قرار   NCBI سایت   Blast
مقایسه  جهان  و  همسایه  کشورهای  ایران،  در  شناسایی شده  سویه های 
بدست  سویه های  آمد.  به دست  نوکلئوتیدی  تفاوت های  درصد  و  شدند 
آمده در این تحقیق از 89/7 تا 100 درصد شباهت نوکلئوتیدی با یکدیگر 
داشتند. این جدایه ها بیشرتین شباهت را به آسرتوویروس بوقلمون تیپ 2 

ردیابی مولکولی آسرتوویروس بوقلمون در  ...
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سویه های لهستانی داشتند )از88/9 % تا 4 /99 % (. توالی نوکلئوتیدی این 
جدایه ها حدود 50 درصد با سویه های تیپ یک آسرتوویروس بوقلمون و 

40 درصد با عامل نفریت پرندگان (ANV) اختالف داشتند.
پلیمراز  ژن  از  بخشی  نوکلئوتیدی  توالی  اساس  بر  فيلوژين  درخت 
 Tamura-NEI و بهره گیری از مدل NJ آسرتوویروس با استفاده از روش
و   bootstrapping روش  با  فیلوژنی  درخت  صحت  و  اعتبار  شد.  انجام 
منظور منودن 1000 تکرار ارزیابی شد )شکل 2(. همه ی 8 جدایه بدست 
قرار   (TAstv)  2 بوقلمون  آسرتوویروس  شاخه  در  تحقیق  این  در  آمده 

گرفتند.

بحث 
سندرم انرتیت  و مرگ و میر جوجه بوقلمون ها (PEMS) یک بیامری چند 
عاملی است که شامل ویروس های انرتوپاتوژن و باکرتی  ها می باشد )1(. 
تحقیقات زیادی بر روی آسرتوویروس های بوقلمون (TAstV)، به عنوان 
یکی از فاکتورهای ایجاد این سندرم انجام گرفته است )1(. در سالیان اخیر 
و در پی کشف روش های نوین مولکولی و رواج آنها در تشخیص عوامل 
باالی  دقت  و  رسعت  به  توجه  با  و  طیور  مختلف  ویروس های  عفونی 
آن ها به ویژه در مقایسه با روش های رسولوژی این روش ها در تشخیص 
آسرتوویروس ها توسعه و کاربرد روز افزون یافته اند )12(. در این مطالعه 
فاصله  در  زنجان،  استان  مختلف  نقاط  در  بوقلمون  گله   30 مجموع  از 
از نظر آسرتوویروس مثبت  گله  بهار 1398، هشت  تا  بهار 1397  زمانی 
بود )26%(. مطالعـات مـشابه ديگري نيز در ساير نقاط جهان به منظـور 
ردیابی و بررسـي خـصوصيات مولكويل و آناليز فيلوژنيتـك آسرتاویروس ها 
انجـام گرفته كه نتايج آن ها با نتايج به دسـت آمـده در ايـن مطالعـه در 
بـسياري از مـوارد مطابقـت دارد اما بنظر می رسد با توجه به گزارش های 
ایران کمرت از  موجود، شیوع آسرتوویروس در گله های صنعتی بوقلمون 
سایر کشورها باشد. رینولد و همکاران )1986( برای بررسی ویروس های 
روده ای دخیل در انرتیت جوجه بوقلمون ها در امریکا، منونه های روده 
و  الکرتونی  میکروسکوپ  از  استفاده  با  را  5-1هفته  بوقلمون  گله   91
سامل  و  بیامر  گله های  از  منونه ها  این  کردند.  بررسی  الکرتوفوروتایپینگ 

آسرتوویروس  بیامر  گله های  از  شده  جدا  ویروس  بیش ترین  شدند.  اخذ 
با منونه گیری  ایالت کوبک،  دا و همکاران )1987( در  بود )13(.   )78%(
از جوجه بوقلمون های 1-8 هفته مبتال به اسهال مالیم تا بسیار شدید از 
114 گله، به روش میکروسکوپ الکرتونی و الیزا،  55/3 درصد منونه های 
مدفوع را از لحاظ وجود ویروس های روده ای مثبت ارزیابی کردند. در 
بررسی با روش االیزا، آسرتوویروس 14/5 درصد، روتاویروس 18/1 درصد 
و کروناویروس 16/4 درصد  گزارش شد )4(. آلودگی به ویروس های روده 
ای 33 گله ی تجاری بوقلمون در ایاالت متحده بین سال های 2005-2006 
توسط جک وود )2008( به روش RT-PCR مورد بررسی قرار گرفت و 
100 درصد گله ها از نظر وجود آسرتوویروس، مثبت بودند. این مطالعه 
نشان داد که آسرتوویروس ها در رسارس ایاالت متحده پراکنده هستند، اما 
اهمیت بالینی بیشرت آنها هنوز نامشخص است )6(. جیندال و همکاران 
روده ای  ویروس های  مولکولی  هویت  تعیین  و  ردیابی  برای   )2010(
مزارع  در  رئوویروس  و  کروناویروس  روتاویروس،  آسرتوویروس،  شامل 
بوقلمون های مولد در مینه سوتا، از 5 گله در سن یک هفتگی و به صورت 
با  تا سن 9 هفتگی منونه مدفوع جمع آوری منودند؛  یک هفته در میان 
استفاده از روش RT-PCR میزان آلودگی به آسرتوویروس %47/2 تعیین 
ژن  فيلوژنيتــك  آنــاليز  و  مولكـويل  خـصوصيات  بررسـي   .)11( شد 
پلیمراز ويــروس  آسرتوویروس در گله های بوقلمون استان زنجان نشان 
بـا  این مطالعه بر اسـاس ژن پلیمراز در گروه مشرتك  داد ويـروس هاي 
کار  نتایج  با  یافته  این  دارند.  قرار    2 تیپ  بوقلمون  آسرتوويـروس های 
سایر محققین در دیگر نقاط جهان مطابقت دارد. وجود آسرتو ویروس 
در %44/15 از گله های بوقلمون لهستان در سال 2008 گزارش شده است. 
از 77  مثبت  با 30 منونه  بود،   2-TAstV موارد شناسایی شده،  بیشرتین 
 ANV 11/6( تشخیص داده شد و( 1 تنها در نه گله-TAstV ،)%38.9( گله
در یک گله )1.29%( شناسایی شد )5(. جک وود و همکاران 2008 شیوع 
TAstV ،2-TAstV-1 و ANV در گله های تجاری بوقلمون را به ترتیب 
 2 آسرتوویروس   .)6( کردند  گزارش  درصد   12/5 و   15/4  ،100 با  برابر 
بوقلمون اغلب با کمپلکس التهاب روده ای، سندرم تلفات التهاب روده ای 
و سندرم التهاب روده جوجه بوقلمون ها همراه بوده است )1و 6و 9 و 
10(. آسرتو ویروس تیپ 2 بوقلمون ها رایج هست و در یک بررسی در 
اوهایو  ایالت  در  روده ای  بیامری های  دارای   بوقلمون  گله های  از   %78
توسط رینولد و سیف سال 1986 تشخیص داده شده است )13(، همچنین 
با سندرم مرگ و میر ناشی از التهاب روده ای جوجه بوقلمون ها همراه 
بوده است که یک بیامری است که موجب زیان های اقتصادی شدید در 
گله های  در  تنها  نه    2-TAstV چه  اگر   .)1( می شود  بوقلمون  صنعت 
مبتال به انرتیت، بلکه در گله های ظاهرا سامل بوقلمون ها نیز دیده شده 
روده  محتویات  در  می توان  را  بوقلمون  آسرتوویروس   .)11 و   8( است 
جوجه بوقلمون قبل از رشوع بیامری بالینی و تغییرات پاتولوژیک شدید 
ردیابی کرد. به همین ترتیب، جوجه بوقلمون ها در مراحل بعدی عفونت 
است  ممکن  درحالی که  می دهند  نشان  را  بالینی  عالئم  آسرتوویروسی 
ویروس در روده آن ها قابل ردیابی نباشد )14(. این ممکن است توضیح 
دهد که چرا برخی از گله های ظاهرا طبیعی در ردیابی ویروس، مثبت 
هستند در حالی که گله نشانه های معمول عفونت این ویروس را ندارد. 
 2-TAstV بوقلمون،  گله های  در   2007 سال  در  وود  - جک  بررسی  در 

شکل 1- الکرتوفورز محصول 601 جفت بازی RT-PCR: M نشانگر DNA ، 100 جفت باز ، P: کنرتل 

مثبت ، N: کنرتل منفی ، شامره 1 تا 7: منونه های مثبت و شامره 8 و 9: منونه منفی.
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از نظر توالی ژنی پروتئین های پلیمراز و نوکلئوکپسید با یکدیگر متفاوت 
بودند. در نهایت این محققین گزارش کردند که، بیامری زایی سه ویروس  
قابل  ژنتیکی  تنوع  رغم  به  بود،  مشابه  بسیار  مطالعه  مورد   2-TAstV

توجهی که در بین این ویروس ها یافت شد )7(.
توالی  در  فراوانی  پذیری  تغییر  اخیر  تحقیقات  نتایج  به  توجه  با 
مسأله  این  که  می شود،  مشاهده  ویروس  ژنوم  قطعات  نوگلئوتیدهای 
ویژه  اپی توپ های  بالطبع  و  ویروس   پروتئین های  فراوان  تنوع  باعث 
مناسب  سویه های  انتخاب  تنوع رسوتیپی  این  و  است  شده  رسوتیپ ها 

رایج ترین آسرتوویروسی بود که یافت شد و این ویروس ها به گروه های 
متامیزی بر اساس توالی ژنتیکی تفکیک شدند. تغییرات ژنتیکی باال در 
ژنتیکی  تغییرات  این  است)8(.  شده  یافت   2-TAstV ویروس های  میان 
بگذارد.  تاثیر  ویروس ها  ژنیسیتی  آنتی  و  بیامری زایی  بر  است  ممکن 
بر  آن  اثر  و  پروتئین  تغییرات  مورد  در  زیادی  مطالعات  این،  بر  عالوه 
است. جک وود  نشده  منترش   2-TAstV بیامری زایی سویه های مختلف 
و همکاران 2008 به بررسی بیامری زایی 3 واریته مختلف آسرتوویروس 
بوقلمون 2 در جوجه بوقلمون های دو روزه SPF پرداختند این ویروس ها 

شکل 2- درخت فیلوژنیک بر اساس توالی نوکلئوتیدی بخشی از ژن پلیمراز. آسرتوویروس های شناسایی شده در این مطالعه )با  نشاندار شده اند( و 12 آسرتو ویروس جدا شده در 

بوقلمون های بانک ژن )فاصله بین شاخه ها نشان دهنده میزان تفاوت بین توالی ها( است.

ردیابی مولکولی آسرتوویروس بوقلمون در  ...
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از  حاصل  اسهال  بیامری  علیه  بوقلمون  گله های  واکسیناسیون  جهت 
ویروس ها را با مشکل مواجه می کند )12(. 

نتیجه گیری کلی
این بررسی نشان داد بر اساس درخت فيلوژين و توالی نوکلئوتیدی، همه ی 
8 جدایه شناسایی شده در شاخه آسرتوویروس بوقلمون 2 (TAstv) قرار 
دارند. شناسایی مولکولی آسرتوویروس ها می تواند در پیش گیری و کنرتل 

بیامریهای روده ای بوقلمون ها موثر باشد.
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