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به ویروس آنفلوانزای )H9N2( طیور
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 چکیده  
زمینه مطالعه: عفونت با ویروس بیماری عفونی بورس )IBDV( ممکن اســت به ســرکوب ایمنی در بوقلمون منجر شــده و باعث گردد 
بوقلمون ها  نتوانند دربرابر عوامل بیماریزا یا کم بیماریزا مقاومت نمایند. هدف: بررسی تأثیر IBDV بر پاسخ  بوقلمون به ویروس آنفلوانزای پرندگان 
)AIV(. روش کار: یک صد قطعه جوجه بوقلمون یک روزه تجاری هیبرید فرانسه به طور تصادفی به 4 گروه مساوی 25 قطعه ای تقسیم شدند. 
جوجه های گروه اول و دوم در ســن یک روزگی104CID50  از IBDV به روش خوراکی آلوده شــدند. در 30 روزگی جوجه های گروه های اول و 
سوم با 106EID50 از AIVا)H9N2( به روش داخل بینی-چشمی آلوده شدند. جوجه های گروه چهارم به عنوان شاهد غیر آلوده نگه داری شدند. 
تمام گروه ها با واکسن بیماری نیوکاسل واکسینه شدند. نتایج: در روزهای 30، 37، 44، 51 و 58 خون گیری و عیار پادتن ضد نیوکاسل و آنفلوانزا 
آن ها با آزمایش HI اندازه گیری شــد. در روزهای 33 و 41 ســه پرنده از هرگروه آسان کشی گردید و پاسخ تکثیر لنفوسیت های طحالی آن ها به 
فیتوهماگلوتینین ارزیابی شــد. عالیم آنفلوانزا در گروه 1 شــدیدتر و بادوام تر از گروه 3 بود. میانگین عیار پادتن ضد NDV در تمامی زمان های 
نمونه گیری ولی عیار پادتن ضد AIV از روز 14 بعد از عفونت در گروه 1 به مراتب کمتر از گروه 3 بود. پاســخ تکثیر لنفوســیت های طحالی به 
فیتوهماگلوتینین بین دو گروه 1 و 3 تفاوت معنی داری نداشت. نتیجه گیری نهایی: ویروس بیماری بورس عفونی می تواند باعث تضعیف پاسخ 

ایمنی در بوقلمون شده و عالیم شدیدتر و بادوام تر آنفلوانزا را باعث شود.

واژه های کلیدی: بوقلمون، آنفلوانزای طیور، بیماری عفونی بورس، سرکوب ایمنی

مقدمه
ویروس هــای آنفلوانزای پرندگان از لحــاظ بیماریزایی به بیماریزای کم و 

زیاد تقسیم بندی می شوند. ویروس های آنفلوانزا عمدتاًً در دستگاه گوارش 

و تنفس تکثیر پیدا می کننــد. ویروس های تحت تیپ H9 به طور معمول 

جزء ویروس های با بیماریزایی کم بوده و باعث بیماری خفیف و یا متوسط 

می شــوند )16(. ویروس های H9N2 در مناطقی مانند آسیای میانه، اروپا، 

آسیا و آفریقا از گونه های مختلفی مانند بوقلمون، ماکیان، بلدرچین، اردک 

و غاز جدا شده اند )1،2،10(. در پرندگان اهلی، بیماری آنفلوانزا، در بوقلمون 

بیشتر از سایر گونه ها دیده می شود )19( و گزارش شده است بوقلمون نسبت 

به ماکیان به عفونت با ویروس های آنفلوانزای با بیماریزای کم مستعدترند، 

زیــرا دوز عفونی زایی این ویروس برای بوقلمون به مراتب کمتر از ماکیان 

است )17(. عفونت های فصلی ناشی از ویروس های آنفلوانزای در بوقلمون 

اهلی، اردک و همچنین انســان با مهاجرت پرندگان آبزی در ارتباط است. 

ویــروس آنفلوانزای H9N2 یکی از عوامل پنهانی تهدید آینده ســالمت 

بشری محسوب شده است )2،16(.

بیماری بورس عفونی یک بیماری حاد ویروسی خیلی عفونی زا ماکیان 

جوان است که هدف اصلی عامل، بورس فابرسیوس است )16(. سویه های 

خاص این ویروس می توانند در ماکیان با ســن 3 هفته و مســن تر تا %60  

تلفات را باعث شوند. عفونی شدن ماکیان باIBDV  در روزهای اولیه ی پس 

از تولد، باعث سرکوب ایمنی شده و ماکیان را مستعد عفونت با سایر عوامل 

بیماریزا نظیر اشریشیا کلی کرده و عامل شکست واکسیناسیون محسوب 

می گردد )16(. ماکیان و بوقلمون جزء میزبان های طبیعیIBDV  بوده ولی 

عفونت تجربی بوقلمون با IBDV،  فقط تحت بالینی بوده است )12(. این 

ویروس بعد از 5 بار پاســاژ در بوقلمون باعث ضایعات میکروســکوپیک در 

بورس شده، آنتی ژنIBDV  در بورس فابرسیوس بوقلمون ها قابل ردیابی 

و جداســازی بوده اســت )7(. با توجه گزارشاتی درخصوص سرکوب ایمنی 

بوقلمون متعاقــب آلودگی تجربی )3،11( بــا IBDV این مطالعه با هدف 

بررســی تًاثیر این ویروس بــر عفونت تجربی جوجه بوقلمــون با ویروس 

آنفلوانزای H9N2 صورت گرفت.

مواد و روش کار
آماده ســازی ویروس ها )تکثیر ویروس آنفلونزای پرندگان تحت تیپ 

H9N2(: به منظور تکثیر ویروس AIV از روش تأیید شده  سازمان بهداشت 

جهانی اســتفاده شد )18(. بر این اســاس ابتدا ویروس آنفلونزای پرندگان 
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تحت تیپ A/Chicken/Iran/AH( H9N2-06/1(  از مؤسسه تحقیقات 

واکســن و سرم ســازی رازی )ایران( تهیه و در حفره آالنتوئیک تخم مرغ 

  37oCجنین دار 11-9 روزه تلقیح شد، 3-2روز پس از انکوباسیون در دمای

تخــم مرغ ها از انکوباتــور خارج و به مدت یک شــب در یخچال در دمای 

oC 4 نگه داری شدند. مایع آالنتوئیک تخم مرغ های جنین دار تلقیح شده، 

جمع آوری و در فریزر نگه داری شد. در هنگام استفاده، EID50  )دوز عفونی 

کننده ی 50% تخم مرغ های جنین دار ماکیان( این ویروس براساس فرمول 

ریــد و مانــش )14( تعیین شــد و جهت القاء عفونت تجربــی به هر جوجه 

بوقلمون میزان EID50 106از ویروس تلقیح گردید )18(.        

تکثیــر ویروس بیماری بورس عفونی: به منظور تکثیر ویروس بورس 

عفونــی، 50  قطعه جوجه گوشــتی یک روزه خریــداری و در محلی مجزا 

پرورش داده شدند. جوجه ها در تمام مدت دوره پرورش به آب و دان استریل 

 ml به صورت آزاد دسترســی داشتند، در 21 روزگی 5  قطعه از جوجه ها با

0/1 از سوسپانســیون 10%  بورس فابریسیوس آلوده به سویه ی خفیفی از 

IBDV  که از مؤسسه ی تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی تهیه شد، از 

راه داخل بورس آلوده شدند. سه روز پس از تلقیح تمام جوجه ها آسان کشی 

شده و بورس آن ها زیر هودالمینار و در کنار شعله برداشته شد. بورس های 

جمع آوری شده در هاون چینی استریل خرد شد و سوسپانسیون 10%  آن ها 

در محیط RPMI  تهیه و با دور g 400 به مدت 5 دقیقه ســانتریفوژ شــد. 

مایع رویی به عنوان منبع ویروس، جدا شــده در فریزر نگه داری شد و قبل 

از اســتفاده CID50 آن با تلقیح به شــکل داخل بورس به 45 قطعه جوجه 

گوشــتی درسن 33 روزگی براســاس روش رید و مانش )14( تعیین گردید.  

جهــت القاء عفونت تجربی به طریق دهانــی به هر جوجه بوقلمون میزان  

CID50 104  از ویروس تلقیح شد )3(.

طرح آزمایش: یک صد و بیست قطعه جوجه بوقلمون تجاری از نژاد 

هیبرید فرانسه یک روزه خریداری و در روز اول به منظور تعیین میزان عیار 

پادتن های اختصاصی ضد AIV، ضد IBDV، ضد NDV  و زمان مناسب 

 NDV و ضد  AIV واکسیناسیون آن ها، از 20 قطعه، خون گیری و عیار ضد

سرم، با روش ممانعت از هماگلوتیناسیون و عیار ضد IBDV با روش الیزا 

)ID Vet، فرانسه( اندازه گیری شد.

یکصد قطعه جوجه ی باقی مانده به طور تصادفی به 4 گروه مساوی 2 

قطعه ای تقسیم شدند. گروه اول و دوم، در سن یک روزگی به روش خوراکی 

بــا  104CID50 از IBDV عفونی شــدند )3(. جوجه های گروه های اول و 

سوم، در سن 30 روزگی به روش داخل بینی-چشمی با106EID50  ویروس 

آنفلوانزای پرندگان تحت تیپ H9N2 آلوده شــدند )18(. جوجه های گروه 

چهارم به عنوان شاهد غیر آلوده به AIV و IBDV نگه داری شدند. جوجه  

بوقلمون های تمام گروه ها در سن 10 روزگی با واکسن نیوکاسل زنده السوتا 

و کشته روغنی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی واکسینه شدند.

ارزیابــی ایمنــی ســلولی:  جهــت ارزیابــی ایمنــی ســلولی، پاســخ 

لنفوســیت های طحال به فیتوهماگلوتینین اندازه گیری شد. برای این کار 

از روشNusbaum و همــکاران در ســال 1988 و نیــز  و Loa همکاران 

در ســال 2001، با کمی تغییرات  بهره گیری شــد. برای این کار سه قطعه 

از جوجــه بوقلمون هــای هر گــروه، در روزهای 3 و 11 پــس از آلودگی با 

AIV  )در ســنین 33 و 41( به طور تصادفی انتخاب و آسان کشــی شد. در 

زیر هود المینار با شــرایط آسپســی طحال پرنده خارج و در پلیت استریل 

قــرار داده شــد.  طحال در 4 میلی لیتر محیــط RPMI  آنتی بیوتیک دار له 

شــد و پس از 5 دقیقه، سوسپانسیون سلولی رویی در دور g 400 به مدت 5 

دقیقه سانتریفوژ و به ازائ هر ml 0/1 سلول، ml 1/4 از محلول لیز کننده 

گلبول قرمز اضافه شد و مدت 15 دقیقه در تاریکی در دمای آزمایشگاه قرار 

گرفت.  پس از آن دومرتبه ســانتریفوژ تکرار و رسوب سلولی )لنفوسیت ها( 

دوبار باRPMI  شستشــو شد. لنفوسیت های طحالی جداسازی شده از نظر 

زنده بودن با تریپان بلو و الم هموســیتومتر بررســی و شــمارش گردیدند. 

تعداد 104 لنفوســیت از هر جوجه در چهار تکرار در حفرات پلیت کشــت 

ســلول حاوی محیط کشت RPMI منتقل شــده و دو حفره از هر نمونه با 

فیتوهماگلوتینین Sigma( %2، آمریکا( مجاور و به دو حفره باقیمانده از هر 

نمونه به عنوان شــاهد به جای فیتوهماگلوتینین بافر نمکی فسفات اضافه 

شــد.  پلیت ها به مدت 72 ســاعت در انکوباتور CO2 دار گرم خانه گذاری 

شدند و پس از آن میزان سلول های موجود در هر حفره با کیت تعیین تکثیر 

سلول به روشMTT  )Roche، آلمان( ارزیابی و میزان تکثیر لنفوسیت ها 

)Stimulation Index( در پاســخ به ترکیب میتوززای فیتوهماگلوتینین  

مطابق فرمول زیر برآورد شد )11(. 

درصــد SI یا شــاخص تحریک= )میانگین دو نمونه تحریک نشــده/ 

میانگین دو نمونه ی تحریک شده( × 100

ارزیابــی ایمنی هومورال: در ســن یــک روزگی از بیســت پرنده و در 

روزهای صفر، 7، 14، 21 و  28 بعد از آلوده کردن با AIV )در ســنین 30، 

37، 44، 51 و 58( از 10 پرنــده از هــر گــروه خون گیری و عیار پادتن ضد 

NDV و AIV سرم با HI  )ممانعت از هماگلوتیناسیون( طبق روش توصیه 

شده ی توصیه های سازمان بهداشت جهانی )WHO( اندازه گیری شد )18(. 

روش آماری: آنالیز داده ها براساس نرم افزارSPSS  نسخه16 به روش 

   p<0/05در سطح معنی دار  LSD آنلیز واریانس یک طرفه با آزمون تکمیلی

صورت گرفت.

جدول 1. میانگین درصد شاخص تحریک سلولی )%Stimulation index( سلول های 
طحال بوقلمون. حروف متفاوت در هر ســتون نشــانه تفاوت معنی دار )p> 0/05( بین 

میانگین ها است.

3341سن به روز/گروه

)IBD + AIV 15/3 ± 42/4  1 )آلوده شده با a25/2 ± 7/9 a

)IBD 4/8 ± 247/1 )آلوده شده با a32/2 ± 13/2 a

)AIV 2 ± 336/6 )آلوده شده با a43/5 ± 28 a

a70/1 ± 8/8 b 5/8 ± 424/1 )کنترل(
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نتایج
در   :AIV و  IBDV بــا متعاقــب چالــش  درمانگاهــی  نشــانه های 

بوقلمون های گروه های  1 و 2 در خالل چندین روز بعد از تلقیح در سن یک 

روزگی با  IBDV فقط مصرف آب افزایش یافت و جوجه بوقلمون های تمام 

گروه ها از لحاظ درمانگاهی طبیعی بودند. 

یکــی دو روز بعد از چالش با ویروس آنفلوانــزا، پرندگان گروه های 1 

و 3، نشــانه هایی مانند بی حالی، ژولیدگی پرها، مشکالت تنفسی )سرفه، 

عطسه و تنگی نفس(، تورم بافت های اطراف کره چشم، ترشحات بینی و 

چشم، تورم ملتحمه و اسهال سیاه رنگ خیلی بد بو مشاهده شد. نشانه ها در 

گروه 1 شدیدتر و بادوام تر از گروه 3 بود. هفت روز بعد از چالش نشانه های 

درمانگاهی کاهش پیدا کرد و تلفات در هیچ گروهی مشاهده نشد.

عیار اولیه پادتن ضد ویروس های گامبورو، نیوکاســل و آنفلوانزا: سرم  

20 جوجــه بوقلمون در یک روزگی از نظر پادتن ضد  IBDV با روش الیزا 

 AIV و NDVمنفــی بود. میانگین و انحراف معیار عیار پادتن ضد ویروس

جوجه بوقلمون ها در یک روزگی به ترتیب 0/5 ± 1/5 و 1/3 ± 3/95 بود.

تأثیر IBD بر ایمنی سلولی بوقلمون: جدول 1 میانگین شاخص تکثیر 

ســلول های طحالــی )stimulation index( بوقلمون هــای گروه های 

مختلف در 33 و 41 روزگی را نشــان می دهد. همانگونه که قابل مشــاهده 

است، شاخص فوق که بیانگر سطح ایمنی سلولی است، در سن 33 روزگی 

یعنی 3 روز پس از چالش باَ AIV تفاوت معنی داری بین گروه های مختلف 

ندارد )p<0/05(، ولی در ســن 41 روزگی در گروه های  1، 2 و 3 به مراتب 

 .)p>0/05( کمتر از گروه شاهد بوده است

تأثیــر IBD بر ایمنــی هومورال نســبت به ویروس های نیوکاســل و 

 NDV و ضد AIV آنفلوانزا: جدول 2 و 3 به ترتیب میانگین عیار پادتن ضد

بوقلمون هــای گروه های مختلــف در روزهای مختلف را نشــان می دهند. 

میانگیــن عیار پادتن ضد ویــروس آنفلوانزا در گروه هــای 1 و 3 در تمامی 

زمان هــای خون گیری بجز روز هــای 30 و 37 )همزمان بــا اوایل عفونت 

تجربی( به مراتب بیشتر از دو گروه دیگر بوده است )p<0/05(. نتایج نشان 

می دهــد که گروه هــای هدف با موفقیت آلوده شــده اند و  ویروس بیماری 

بورس عفونی باعث کاهش معنی دار عیار پادتن درگروه 1 نسبت به گروه 3 

 AIV سطح پایین پادتن ضد .)p>0/05( در 44، 51 و 58 روزگی شده است

گروه هــای 2 و 4 حکایت از عــدم وقوع آلودگی طبیعی یا انتقال آلودگی از 

گروه های 1 و 3 به این گروه ها است.

همانگونــه که در جدول 3 مشــاهده می شــود، پادتن ضــد NDV در 

گروه های 3 و 4 در تمامی زمان های خونگیری به مراتب بیشتر از دو گروه 

دیگــر بوده اســت )p>0/05( یعنی ویروس بیماری بــورس عفونی باعث 

کاهش معنی دار عیار پادتن درگروه ها 1 و 2 نسبت به گروه 3  و 4 را باعث 

.)p>0/05( شده است

بحث
 H9N2 ویروس های آنفلوانزا با بیماریزایی کم مثل ویروس آنفلوانزای

باعث بیماری تنفسی و افت تولید تخم در بوقلمون می شوند، اما درشرایط 

موجــود در مزارع پرورش طیور شــامل مدیریت، بیماری هــای باکتریایی 

ویروســی همزمان، عوامل ســرکوب گر ایمنی، گونه و سن طیور، تلفات و 

خسارات زیادی به بار می آورند و گزارش شده است که بوقلمون از این نظر 

مستعدتر از ماکیان است )16(. این مطالعه که با هدف بررسی تأثیر عفونت 

 H9N2 بر پاســخ ضد ویروس آنفلوانزای IBDV تجربی جوجه بوقلمون با

صورت گرفت نشــان داد که تلقیح جدایه ای از IBDV با منشاء ماکیان به 

جوجه بوقلمون های یک روزه با عالیم درمانگاهی خاصی همراه نیســت. 

در توافق با یافته ی فوق Nusbaum و همکاران در سال 1988 در تلقیح 

جوجه بوقلمون های یکروزه با ویروس بورس عفونی جدا شــده از بوقلمون  

بیان داشته اند که عفونت با ویروس فوق یک بیماری نهفته ی بدون عالیم 

درمانگاهــی اســت . Giambrone و همکاران در ســال 1978 نیز اعالم 

نموده اند که تلقیح تجربی )قطره چشــمی( ویروس بیماری بورس عفونی 

تأثیر بیماری بورس عفونی بر پاسخ بوقلمون ها

 .)p>0/05 ( بین میانگین تیترهااست )p> 0/05( در  بوقلمون ها. حروف متفاوت در هر ستون نشانه  تفاوت معنی دار  H9N2 جدول 2. میانگین عیار پادتن ضد ویروس آنفلوانزا

3037445158سن به روز/گروه

)IBD + AIV( 11/3  ± 0/15 a3/2 ± 0/21 a4/7 ± 0/19 a4/35 ± 0/15 a4/25 ± 0/3 a

)IBD 0/17 ± 21/5 )آلوده شده با a0/9 ± 0/18 b1/1 ± 0/1 b0/8 ± 0/13 b0/4 ± 0/18 b

)AIV 0/16 ± 31/4 )آلوده شده با a3/2 ± 0/11 a6/9 ± 0/18 c 6/05 ± 0/19 c5/7 ± 0/25 c

a1/3 ± 0/13 b1/2 ± 0/13 b0/7 ± 0/15 b0/6 ± 0/16 b 0/16 ± 41/4 )کنترل(

جدول 3. میانگین عیار پادتن ضد ویروس واکسن نیوکاسل در بوقلمون ها. حروف متفاوت در هر ستون نشانه تفاوت معنی دار )p > 0/05( بین میانگین ها است. 

3037445158سن به روز/گروه

)AIV و IBD 0/63 ± 12/2 )آلوده شده با a3/2 ± 0/57 a3/8 ± 0/33 a5/3 ± 0/37 a4/2 ± 0/42 a

)IBD 0/34 ± 21/45 )آلوده شده با a3/6 ± 0/67 b3/9 ±0 /28 a5/45 ± 0/31 a4/3 ± 0/3 a

)AIV 0/28 ± 33/05 )آلوده شده با b4/5 ± 0/22 c5/6 ± 0/48 b7/1 ± 0/41 b6/55 ± 0/37 b

b5/3 ± 0/3 d6/8 ± 0/42 c7/45 ± 0/3 b7/35 ± 0/48 b 0/42 ± 44 )کنترل(
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جدا شــده از ماکیان مبتال به فرم درمانگاهی، به بوقلمون های 3 تا 6 هفته 

بــا عفونت تحت درمانگاهی همراه بوده و هیچ گونــه واگیری، تلفات و یا 

ضایعات ماکروسکوپی ندارد.

مطالعه حاضر نشان داد اگرچه آلودکی با ویروس گامبورو باعث تلفات 

ناشی از ویروس آنفلوانزای H9N2 نمی شود ولی باعث تشدید و دوام بیشتر 

عالیم ناشــی از آن می گردد. بررسی ها نشــان داد گزارش منتشر شده ای 

در این خصوص در بوقلمون وجود ندارد ولی بررســی های  مشابهی )9،13( 

در ماکیان صورت گرفته اســت که دال بر ســرکوب پاسخ نسبت به عوامل 

  Nusbaum  است. در تأیید یافته ی فوق IBDV عفونی متعاقب آلودگی به

و همــکاران در ســال 1988 وChui  و همــکاران در ســال 1984 اعالم 

نموده اند که آلودگی جوجه بوقلمون ها با IBD در یک روزگی با ســرکوب 

پاسخ ایمنی همراه است. Motamed و همکاران در سال 2012 در تلقیح 

تجربی ویروس آنفلوانزا ســروتیپ H9N2 در جوجههای گوشتی آلوده به 

ویروس بورس عفونی نشان داده اند که آلودگی جوجههای گوشتی یکروزه 

به ویروس گامبورو منجر به افزایش زمان و شــدت دفع ویروس آنفلونزای 

پرندگان ســروتیپ H9N2 در اندام های مختلف شــده و تلفات را افزایش 

میدهد.   Ramirez-Nieto  و همکاران در سال 2010 نیز گزارش کرده اند 

که عفونت اولیه با  IBDVماکیان را خیلی مستعد عفونت ویروس آنفلوانزا 

می کند.

در مطالعــه حاضر در بررســی تأثیر ویروس گامبورو بر ایمنی ســلولی 

)پاسخ تکثیری لنفوســیت های طحالی به PHA( مشاهده شد که شاخص 

تکثیر در سن 33 روزگی یعنی 3 روز پس از چالش با AIV تفاوت معنی داری 

بین گروه های مختلف ندارد )p<0/05( ولی در سن 41 روزگی در گروه های  

1، 2 و 3 به مراتب کمتر از گروه شــاهد اســت )p>0/05( که دال بر تأثیر 

منفی عفونت های ویروســی )عفونــت با IBD یا AIV( بر ایمنی ســلولی 

بوقلمون اســت ولی چون بیــن دو گروه 2 و 3 اختالف معنــی داری وجود 

نداشــت )p<0/05(، نمی تــوان با قاطعیت نتیجه گیــری نمود که ویروس 

گامبورو باعث تضعیف ایمنی ســلولی می گردد. با توجه به بررسی منابع به 

نظر می رسد در خصوص تأثیر ویروس گامبورو بر ایمنی هومورال پرندگان 

شکی وجود نداشته باشــد ولی در مورد تأثیرش بر ایمنی سلولی گزارشات 

متناقضی وجود دارد که شــاید بخشــی از این تناقض ها بــه روش ارزیابی 

ایمنی سلولی، سویه  ویروس گامبورو، سن پرنده در هنگام آلودگی تجربی 

و روش تلقیح مربوط باشد. در تناقض با این یافته از بررسی حاضر در جوجه 

بوقلمون های 3 روزه تا 4 هفته بعد از عفونت با ویروس بورس عفونی یک 

سرکوب چشمگیر پاسخ سلول T به میتوژن کونکاوالین A دیده شده است 

)Chui .)11 و همکاران در ســال 1984، نیز در بررسی تأثیر تلقیح تجربی 

ویروس بورس عفونی در سنین مختلف و اثرات آن بر اجزاء سیستم ایمنی 

بوقلمون ها، گزارش نموده اند که ایمنی سلولی و هومورال جوجه بوقلمون ها 

فقط متعاقب عفونت در یک روزگی ســرکوب شده و این سرکوب بسته به 

ســویه  ویروس، متفاوت است .در توافق با یافته ی ذکرشده مطالعه حاضر، 

Sharma و همکارن در سال 1983 و Confer و همکارن در سال 1981 

نیز سرکوب گذرا در پاسخ بالستوژنیک سلول های طحال و خون ماکیان به 

فیتوهماگلوتینین را گزارش نموده اند.

چنانکه در نتایج نیز اشــاره شــد، ویروس بورس عفونی باعث کاهش 

چشــمگیر و معنی دار عیار پادتن ضــد AIV  و ضد NDV درگروه آلوده به  

IBDVنســبت به گــروه غیرآلوده به IBDV گردیده اســت. اگرچه به نظر 

می رســد در خصوص این یافته نیز گزارشــی در منابع موجود نیســت ولی 

مطالعه ی Nusbaum  و همکاران در ســال 1988 مبنی کاهش ناگهانی 

شــدید در تعداد پالسماســل ها متعاقب آلودگی به IBDV تأیید کننده این 

یافته اســت. Dohms و همکاران نیز در سال 1988، گزارش نموده اند که 

در ماکیان گوشــتی مبتال به IBDV عیار پادتن ضد آنتی ژن های دریافتی 

)بروســال آبورتوس و گلبول قرمز گوسفند( کاهش می یابد. Faragher و 

همکاران هم در ســال 1974 اعالم نموده اند که ســرکوب تولید پادتن ضد 

ویروس نیوکاســل در ماکیان گوشــتی آلوده به IBDV و واکسینه شده با 

واکسن نیوکاسل قابل توجه است.

   در مجموع مطالعه حاضر نشان داد که ویروس بیماری بورس عفونی 

در بوقلمون هایی که در یک روزگی آلوده شوند می تواند به شکل معنی داری 

باعث تضعیف پاســخ ایمنی هومورال ضد نیوکاسل و ضد آنفلوانزا، تشدید 

عالیم آلودگی به ویروس آنفلوانزا شــده H9N2 ولی در زمان های ارزیابی 

شده )33 و 41 روزگی( تأثیر قابل توجهی بر ایمنی سلولی ندارد.

تشکر و قدردانی
نویســندگان وظیفه خود می دانند از مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم 

ســازی رازی کرج و معاونت محترم پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز 

که پژوهش فوق را حمایت مالی نمودند، تشکر و قدردانی نمایند. از زحمات 

جناب دکتر مهدی پورمهدی بروجنی نیز که در تحلیل آماری نتایج کمک 

نمودند، صمیمانه تشکر می گردد.
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Abstract:
BACKGROUND: Infection by infectious bursal disease virus (IBDV) in turkeys may  

lead to immunosuppression effects and therefore turkeys could not resist against patho-
genic or less pathogenic agents. OBJECTIVE: The aim of present study was to examine the 
effects of IBDV on response of turkey’s poults to avian influenza virus (AIV).METHODS: 
A total of 100 day-old poults were divided randomly into 4 equal groups. Groups 1 and 
2 were infected with 104CID50 of IBDV by oral route at 1 day of age; groups 1 and 3 
were infected with 106 EID50 of AIV (H9N2) by the oculo-nasal route at day 30. Poults 
of  group 4 were kept  as uninfected control group. All groups were vaccinated with New-
castle disease virus (NDV) vaccine. Blood  samples  via wing web were collected at days 
0, 30, 37, 44, 51  and 58 and anti- NDV and anti-AIV serum titers were measured by HI 
test. At days 33 and 41 three poults of each group were euthanized and their splenic lym-
phocytes proliferation repose to phytohaemagglutinin was assessed. RESULTS: Influenza 
clinical signs were prolonged and more intensive in group 1 than group 3. The mean HI 
titers to NDV were significantly lower in group 1 than group 3, in all sampling times, but 
anti-AIV titers were significantly lower in group 1 compared to group 3  from days 14 AIV 
(H9N2) post infection. The lymphocyte proliferation assay with PHA did not show any 
differences between groups 1 and 3. CONCLUSIONS: IBDV suppresses immune response 
in turkey and causes prolonged and more intensive clinical signs after challenge with AIV.
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Figure Legends and Table Captions
Table 1. Mean cellular stimulation index percent in spleen cells of turkey. Different letter in each column indicted significant differ-
ences between mean titers (p<0/05).
Table 2. Mean antibody titer against influenza virus H9N2 in turkey. Different letter in each column indicted significant differences 
between mean titers (p<0/05).
Table 3. Mean antibody titer against Newcastle virus in turkey. Different letter in each column indicted significant differences be-
tween mean titers (p<0/05).
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