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چکیده
بیماریهای تنفسی طیور یکی از علل اصلی مرگ و میر طیور و عامل ضررهای اقتصادی به صنعت طیور می
باشند .آنتی بیوتیکها و داروهای کاهش دهندهی عالئم و جراحات تنفسی جهت کنترل بیماریهای تنفسی به
صورت وسیعی تجویز میگردند .پروتئینهای فاز حاد ،گروهی از پروتئینهای خون هستند که در کبد سنتز
میشوند و در التهابها و عفونتهای مختلف در سرم خون افزایش مییابند .در این مطالعه تجربی ،تاثیر
داروهای مختلف به نامهای تجاری منتوفین ،ارومکس و  ،بیوبرون (آزمون  )1به تنهایی و یا همراه با آنتیبیوتیک
(آزمون  )2در درمان کمپلکس تنفسی ویروسی جوجه¬های گوشتی ناشی از  H9N2 AIV+IBVبر برخی
پروتئینهای فاز حاد و پارامترهای مرتبط با التهاب مورد بررسی قرار گرفت .میزان هاپتوگلوبین ،سرم آمیلوئید آ،
اووترانسفرین ،اسید سیالیک تام ،اسید سیالیک متصل به لیپید  ،اسید سیالیک متصل به پروتئین و آدنوزین
دآمیناز در گروههای تحت چالش نسبت به گروه کنترل منفی افزایش معنیداری داشت .درمان با تمام داروهای
مورد استفاده در گروههای آزمون اول در مقایسه با گروه کنترل مثبت تاثیرمعنی داری در میزان پروتئینهای فاز
حاد نداشت .در آزمون دوم استفاده از انروفلوکساسین به صورت ترکیبی با داروهای آزمون اول ،تاثیر معنی داری
بر میزان پروتئینهای فاز حاد نداشتند .نتیجه گیری کلی این که ،به نظر می رسد این داروهای گیاهی به تنهائی
یا در ترکیب با انروفلوکساسین تاثیری بر روند بیماری زائی بیماری مرتبط با تولید پروتئین های فاز حاد ندارد.
کلمات کلیدی :کمپلکس تنفسی ،برونشیت ،آنفلوانزا ،پروتئینهای فاز حاد.
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مقدمه
پروتئینهای فاز حاد ،گروهی از پروتئینهای خون هستند که به عنوان بخشی از پاسخ فاز حاد ،در کبد سنتز
میشوند .این پروتئینها به عنوان پاسخ غیر اختصاصی سیستمیک ایمنی ذاتی ،در مقابل اختالل موضعی یا
سیستمیک ناشی از ضربه ،عفونت ،استرس ،جراحی و نئوپالزی ،جهت برقراری مجدد وضعیت طبیعی و بهبودی
عمل میکنند .سرم آمیلوئید آ و اووترانسفرین در خالل فرآیند التهاب یا استرس تولید میشوند ( Eckersall
 .)and Bell 2010 ,O’Reillyand and Eckersall 2014در محل عفونت یا آسیب بافتی ،سیتوکینهای
پیش التهابی و پپتیدهای میانجی ،توسط سلولهایی که نقش کلیدی در پاسخ ایمنی و التهابی ایفا میکنند،
ترشح میشوند ( .)Wigley and Kaiser 2003اگرچه کبد به عنوان اصلیترین منبع پروتئینهای فاز حاد
در نظر گرفته میشوند ،اما ممکن است در اندامها و یا بافتهای دیگری نیز تولید شوند ( Schrödl et al.
 .)2016پروتئینهای فاز حاد شاخص فیزیولوژیک ارزیابی سالمت و آسایش حیوانات است که امکان تشخیص و
پیش آگهی درمان را فراهم میسازد ( )Ceciliani et al. 2012که استفاده هدفمند از دارو و درمان را امکان-
پذیر میکند ( .)Kaab et al. 2018تحقیقات مختلف در جوجه گوشتی ،تاثیر محرومیت غذایی ،دمای محیط
و تراکم گله بر سطح پروتئینهای فاز حاد نشان داده شده است ( Najafi et al. 2015;Najafi et al.
 .)2016در سالهای اخیر ،شیوع بیماریهای تنفسی در گلههای تجاری گوشتی ،ضرر اقتصادی فراوانی به
صنعت طیور ایران وارد کرده است .ویروس آنفلونزای طیور  H9N2و  ،H5N1ویروس برونشیت عفونی و
نیوکاسل به کرات از گلههای گوشتی جداسازی شده است ( .)Hassan et al. 2016این عوامل بیماریزا ،به
تنهایی یا همراه با دیگر عوامل  ،ایجاد بیماری می¬کنند و تاثیر زیانبار اقتصادی قابل توجهی دارند
( .)Roussan et al. 2008درگیری جوجههای گوشتی با ویروس برونشیت عفونی ،سبب افزایش معنی دار
سرم آمیلوئید آ ،هاپتوگلوبین و اسید سیالیک میگردد ( .)Asasi et al. 2013در جوجههای آلوده به ویروس
بورس عفونی ،میزان سرم آمیلوئید آ به طور قابل توجهی افزایش مییابد ( .)Nazifi et al. 2010داروهای
گیاهی در سالهای اخیر به عنوان درمان مکمل برای بیماریهای مختلفی در کانون توجه هستند ( Ali et al.
 .)2015اسانسهای گیاهی ترکیبی از هیدروکربنهای اشباع و غیر اشباع ،آلدئیدها ،استر ،اتر ،کتونها و اکسید
فنول و ترپن هستند که بوی خاصی ایجاد میکنند .داروهای گیاهی از ترکیب اسانسها یا روغنهای فرار گیاهان
مختلفی از قبیل اکالیپتوس ،نعنا ،آویشن ،لیمو ،رزماری و  ...ساخته میشوند .اکالیپتول یک اکسید ترپونوئید
است که در بسیاری از داروهای گیاهی یافت میشود .عصاره این گیاه دارای 85-70درصد سینئول میباشد
( .)Barton et al. 1989عالوه بر خاصیت شل کنندگی عضالت توسط  1.8سینئول ،در شرایط داخل بدن با
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کاهش تولید متابولیتهای آراشیدونیک اسید ،اثرات ضد التهابی نیز داراست ( .)Juergens et al. 1988اثرات
ضدالتهابی ،آنتی اکسیدانی ،ضد باکتریایی و ضد تکثیری عصاره اکالیپتوس نیز گزارش شده است ( Aazza et
 .)al. 2014در روغن نعناع حدود  44درصد منتول وجود داردکه دارای خواص دیگری از قبیل فعالیت آنتی
اکسیدانی ،ضد التهابی ،ضد باکتری ،قارچ و ویروس نیز میباشد ( .)Biswas et al. 2014در بررسیهای
مختلفی ،کارایی بالینی فرآوردههای گیاهی ارزیابی شده است و مصرف این فرآودهها در صنعت طیور همچنان
ادامه دارد ( .)Abasnia et al. 2019تاکنون مطالعه خاصی درباره تاثیر کمپلکس تنفسی جوجه گوشتی و
همچنین درمان با فرآوردههای گیاهی رایج در صنعت طیور بر میزان پروتئینهای فاز حاد صورت نگرفته است.
در این بررسی داروهای منتوفین ،آرومکس و بیوبرون به صورت تنها و یا همراه با انروفلوکساسین  10درصد
(شرکت کیمیافام) برای درمان جوجههای گوشتی مبتال به کمپلکس تنفسی استفاده شد .ترکیب منتوفین شامل
 10درصد روغن اکالیپتوس 10 ،درصد منتول و  33درصد مایع حالل و  47درصد ساپونین میباشد .ترکیب
آرومکس شامل روغن اکالیپتوس ،نعنا و آویشن میباشد .بیوبرون حاوی روغنهای و عصارههای گیاهی معطر
(اکالیپتوس ،رزماری ،بابونه،کاج و پوست لیمو) و ویتامین  Cمیباشد .هدف از تحقیق حاضر ،ارزیابی پروتئین-
های فاز حاد مثبت (هاپتوگلوبین ،سرم آمیلوئید آ و اووترانسفرین) ،پروتئین فاز حاد منفی (آلبومین) ،برخی
فاکتورهای مرتبط با التهاب (آدنوزین دآمیناز ،اسید سیالیک تام  ،اسید سیالیک متصل به لیپید  ،اسید سیالیک
متصل به پروتئین و پروتئین تام سرم) متعاقب چالش همزمان ویروسهای آنفلونزای کم حدت ( )H9N2و
برونشیت عفونی و تجویز داروهای مختلف بر میزان آنها میباشد.
مواد و روش کار
تعداد  280قطعه جوجه یک روزه گوشتی سویهی هوبارد خریداری و به دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز
منتقل گردید .اصول بهداشتی و کلیه تمهیدات الزم به منظور جلوگیری از آلودگی جوجهها به هر نوع عامل
بیماریزا در زمان انتقال و در طول دوره پرورش بکار گرفته شد .در خالل دوران پرورش از هیچ واکسن زنده یا
کشتهای استفاده نشد .جهت تغذیه در طی این دوره از دان پلت با فرمول مخصوص ماکیان گوشتی استفاده شد.
جوجهها به  8گروه آزمایشی (هر گروه  35قطعه) تقسیمبندی شده (جدول  )1-1و در شرایط کامال یکسان
پرورش یافتند.
جدول  :1-1گروههای چالش یافته در آزمون اول و دوم.
گروه

چالش1

درمان2

شاهد منفی

عدم چالش
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شاهد
آزمون 1

آزمون 2

شاهد مثبت

AIV H9N2+IBV

-

T1

AIV H9N2+IBV

منتوفین

T2

AIV H9N2+IBV

بیوبرون

T3

AIV H9N2+IBV

آرومکس

T4

AIV H9N2+IBV

منتوفین +انروفلوکساسین

T5

AIV H9N2+IBV

بیوبرون +انروفلوکساسین

T6

AIV H9N2+IBV

آرومکس +انروفلوکساسین

( IBV -1ویروس برونشیت عفونی جدایه ) )IRFIBV32 (793/Bو
).) A/Chicken/Iran/SH-110/99 (H9N2
 -2درمان طبق توصیه شرکت سازنده و به مدت  5روز ادامه یافت.

( AIV H9N2ویروس آنفلونزا

ویروسهای برونشیت عفونی جدایه  IRFIBV32و آنفلونزا  ،)A/Chicken/Iran/772/1998( H9N2جدا
شده از مزارع استان فارس در این مطالعه برای چالش استفاده شدند .مایع آالنتوییک حاوی ویروسها هر کدام
به صورت مجزا پس از آماده سازی ،در تخم مرغ جنیندار  9روزه تلقیح گردید .برای این منظور  0/2میلیلیتر
مخلوط آنتیبیوتیک و مایع آالنتویئک به حفره آالنتوئیک هر تخممرغ تلقیح و پس از نگهداری تخم مرغها در
دمای  37/5درجه سانتیگراد به مدت  48ساعت ،آنها را از دستگاه انکوباتور خارج کرده و پس از سرد کردن،
مایع آالنتوئیک آنها برداشت شد .سپس با استفاده ازروش رید و مانش ELD50 ،1ویروس محاسبه گردید
( .)Reed and Muench 1938ویروس برونشیت عفونی جدایه  IRFIBV32و آنفلونزا  H9N2در سن 25
روزگی به جوجههای گروه آزمایش به جز گروه شاهد منفی به روش قطره بینی و قطره چشمی ( 50میکرولیتر
چشم و  50میکرولیتر بینی) تلقیح شد به طوری که هر پرنده  100میکرولیتر مایع آالنتوئیک حاوی ویروس
برونشیت و آنفلونزا به ترتیب حاوی  10 5.3و  EID50 107.1دریافت کرد .به محض مشاهده نشانیهای بالینی
بیماری در روز بعد از چالش ،درمان گروهها اعمال شد .طول دوره درمان دارویی  5روز بود .دوزاژ داروها و آنتی-
بیوتیک بر اساس دستورالعمل شرکت سازنده به صورت زیر میباشند :انروفلوکساسین  10درصد (یک سی سی
در یک لیتر) ،منتوفین (یک سیسی در  5لیتر آب آشامیدنی) ،آرومکس ( 2سیسی در  10لیتر آب آشامیدنی)،
بیوبرون ( 1سیسی در  2لیتر آب آشامیدنی) .در سنین  31 ،28 ،26و  34روزگی نمونههای خون از هر گروه
(پنج جوجه در هر مرحله) از طریق ورید وداج اخذ گردید .نمونههای خون به صورت تقریبا افقی ،برای  8ساعت
در دمای اتاق و به صورت عمودی برای یک شب در یخچال نگهداری گردیدند .سرمهای حاصله با سرعت 1500
- Reed and Muench method
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دور در دقیقه به مدت  5دقیقه سانتریفوژ شدند .سپس سرمهای شفاف و عاری از هرگونه گلبول قرمز در درون
میکروتیوب تا زمان انجام آزمایش در دمای  -20درجه سانتیگراد نگهداری گردیدند.
اندازهگیری پروتئینهای فاز حاد شامل هاپتوگلوبین ،سرم آمیلوئید آ و اووترانسفرین به روش الیزای ساندویچی و
کیتهای شرکت کریستال دی بیوتک ساخت شانگهای چین ،با استفاده از دستگاه الیزا ریدر کانورجنت ساخت
کشور آلمان اندازهگیری شدند .اندازهگیری آدنوزین دآمیناز به روش آنزیمی -کالری متری و با استفاده از کیت
( )Diazyme Laboratories, Gregg Court, California, USAصورت گرفت .اندازهگیری پروتئین
تام سرم به روش بیوره و آلبومین سرم به روش بروموکرزول گرین با استفاده از کیت های تجاری ساخت شرکت
پارس آزمون کشور ایران و دستگاه اتوآناالیزر بیوشیمی آلفا کالسیک ساخت کشور ایران انجام شد ( Burtis
 .)and Ashwood 1994اسید سیالیک تام و اسید سیالیک متصل به لیپید به روش اسید تیوباربیتوریک
اندازهگیری شدند ( .)Katopodis et al. 1982اسید سیالیک متصل به پروتئین از تفاوت اسید سیالیک تام و
اسید سیالیک متصل به لیپید به دست آمد.
نتایج بدست آمده با استفاده از از نرم افزار  SPSSنسخه  17و به روش تست توکی 1با درجهی اطمینان 95
درصد مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

- Tukey test
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نتايج
نتایج بدست آمده از اندازهگیری هاپتوگلوبین ،سرم آمیلوئید آ و اووترانسفرین در نمودار  1-1ارائه شده است.
میزان هاپتوگلوبین سرم در گروههای تحت چالش با ویروس برونشیت عفونی و آنفلوانزای  H9N2در روزهای ،3
 6و  9بعد از چالش در مقایسه با گروه کنترل به صورت قابل توجهی افزایش یافت .سطح هاپتوگلوبین سرم در
گروههای تحت درمان با داروهای گیاهی یا همراه با آنتیبیوتیک ،تفاوت معنیداری با گروه کنترل مثبت نداشت.
میزان سرم آمیلوئیدآ در گروههای چالش یافته در مقایسه با گروه کنترل در روز  1بعد از چالش افزایش یافت و
در گروههای تحت درمان با منتوفین ،بیوبرون و آرومکس در روز  6بعد چالش به میزان حداکثر خود رسید که از
نظر آماری با سایر گروههای تحت درمان معنی دار نبود .تفاوت معنیداری بین گروههای تحت درمان و گروه
کنترل مثبت در روزهای بعد از چالش دیده نشد.
میزان اووترانسفرین در گروههای تحت چالش در روز بعد از چالش ،افزایش و در روز  3به حداکثر میزان خود
رسید و تا روز  9نیز در سطح باالئی حفظ شد .تفاوت معنیداری بین گروههای تحت درمان و گروه کنترل مثبت
مشاهده نشد.
مقادیر آدنوزین دآمیناز ،پروتئین تام سرم و آلبومین در نمودار  1-2ارائه شده است .همانگونه که درنمودار 1-2
دیده میشود ،در روز بعد از چالش میزان آدنوزین دآمیناز سرم در گروههای تحت چالش ،افزایش یافته و در
گروههای تحت درمان با منتوفین ،بیوبرون و آرومکس (به صورت انفرادی یا همراه با آنتیبیوتیک) ،در روز  6به
حداکثر میزان خود رسیده است .میزان آدنوزین دآمیناز در روزهای بعد از چالش در تمام گروههای آلوده شده
نسبت به گروه کنترل منفی به طور معنیداری افزایش یافته است .تفاوت میزان آدنوزین دآمیناز بین گروههای
تحت درمان و گروه کنترل مثبت در روزهای بعد از چالش معنادار نبود.
میزان پروتئین تام سرم در روزهای بعد از چالش در گروههای آلوده شده نسبت به گروه کنترل منفی به طور
معنی داری بیشتر بود .در کلیه روزهای بعد از چالش ،تفاوت معنی داری بین گروههای تحت درمان و کنترل
مثبت مشاهده نشد.
میزان آلبومین سرم در روزهای  6 ،3 ،1و  9بعد از چالش در کلیه گروههای تحت درمان و کنترل مثبت به طور
معنی داری کمتر از گروه کنترل منفی بود .تفاوت معنی داری بین گروههای تحت درمان و گروه کنترل مثبت
مشاهده نشد.
همانگونه که در نمودار  1-3مشاهده میشود ،میزان اسید سیالیک تام  ،اسید سیالیک متصل به پروتئین و اسید
سیالیک متصل به لیپید در گروههای چالش یافته در روز بعد از چالش به طور معنی داری افزایش یافته و در روز
 9به میزان حداکثر خود رسیده است .این مقادیر در گروههای تحت درمان در مقایسه با گروه کنترل مثبت در
روزهای پس از چالش ،تفاوت معنیداری نداشت.
7

نمودار  )a( :1-1مقادیر هاپتوگلوبین ( )bمقادیر اووترانسفرین ( )cسرم آمیلوئید آ.
*

حروف متفاوت در باالی در نمودارهای روزهای بعد از چالش ،نشاندهنده معنی داری در سطح  p<0.05می-

باشد.
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نمودار )a( :2-1پروتئین تام )b( ،آلبومین و ( )cآدنوزین دآمیناز.
*

حروف متفاوت در باالی در نمودارهای روزهای بعد از چالش ،نشاندهنده معنی داری در سطح  p<0.05می-

باشد.
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تصویر  )a( :1-3سیالیک اسید تام )b( ،سالیک اسید متصل به لیپید و ( )cسیالیک اسید متصل به پروتئین در
روزهای پس از چالش * .حروف متفاوت در باالی در نمودارهای روزهای بعد از چالش ،نشاندهنده معنیداری در
سطح  p<0.05میباشد.
بحث
میزان هاپتوگلوبین سرم در گروههای تحت چالش با ویروس برونشیت عفونی و آنفلوانزای  H9N2در روزهای ،3
 6و  9بعد از چالش در مقایسه با گروه کنترل به صورت قابل توجهی افزایش یافت که نشان دهنده آن است که
درگیری همزمان با این دو ویروس میزان هاپتوگلوبین سرم را به طور معنیداری افزایش میدهد .سطح
هاپتوگلوبین سرم در گروههای تحت درمان با داروهای گیاهی یا همراه با آنتیبیوتیک ،تفاوت معنیداری با گروه
کنترل مثبت نداشت.
میزان سرم آمیلوئید آ در گروههای چالش یافته در مقایسه با گروه کنترل در روز  1بعد از چالش افزایش یافت و
در گروههای تحت درمان با منتوفین ،بیوبرون و آرومکس در روز  6بعد چالش به میزان حداکثر خود رسید که از
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نظر آماری با سایر گروههای تحت درمان معنی دار نبود .تفاوت معنی داری بین گروههای تحت درمان و گروه
کنترل مثبت در روزهای بعد از چالش دیده نشد.
هاپتوگلوبین یکی از پروتئینهای فاز حاد است که سطح سرمی آن در عفونتها ،التهاب و آسیب بافتی افزایش
مییابد ( .)Murata et al. 2004سرم آمیلوئید آ  ،یک آپولیپوپروتئین از لیپوپروتئین با چگالی باال و یکی از
پروتئینهای اصلی فاز حاد است که متعاقب التهاب ،استرس فیزیکی و یا زایمان افزایش مییابد ( Murata et
 .)al. 2004در بسیاری از گونههای حیوانی در موارد بروز التهاب ،سرم آمیلوئید آ و هاپتوگلوبین به طور قابل
توجهی تغییر میکنند ( .)Piñeiro et al. 2007در جوجه ،سرم آمیلوئید آ به عنوان یکی از پروتئینهای فاز
حاد قابل اعتماد در تشخیص جراحات التهابی است ( Chamanza et al. 1999a, Chamanza et al.
 .)1999bاین عامل ،میزان آسیبهای اکسیداتیو را محدود کرده و سلولهای ایمنی را در بافت التهابی به به کار
میگیرد .عالوه بر این ،سبب توقف تب شده و فرآیندهای پیش التهابی را تعدیل میکند ( O’reilly and
.)Eckersall 2014, Marques et al. 2017
 Firouziو همکاران ( )2014نشان دادند که در جوجههای چالش داده شده با ویروس نیوکاسل ولوژنیک در
مقایسه با جوجههای سالم ،میزان سرم آمیلوئید آ به طور معنیداری افزایش مییابد .در بررسی  Habibiو
همکاران ( ،)2013میزان هاپتوگلوبین و سرم آمیلوئید آ در جوجههای بومی واکسینه شده و چالش یافته با
سویه وحشی ویروس نیوکاسل به طور معنیداری بیشتر از گروه کنترل منفی بود .در بررسی  Asasiو همکاران
( ،)2013جوجههای چالش یافته با ویروس برونشیت عفونی ،میزان هاپتوگلوبین و سرم آمیلوئید آ به طور معنی
داری بیشتر از گروه کنترل بود .نتایج مشابه توسط  Nazifiو همکاران ( )2011و  Barbeو همکاران ()2011
گزارش شده است.
میزان اووترانسفرین در گروههای تحت چالش در روز بعد از چالش ،افزایش و در روز  3به حداکثر میزان خود
رسید و تا روز  9نیز در سطح باال حفظ شد .تفاوت معنی داری بین گروههای تحت درمان و گروه کنترل مثبت
مشاهده نشد .ترانسفرین در پرندگان به صورت سروترانسفرین با منشا کبدی و اووترانسفرین از اویداکت یافت
میشود ( .)Superti et al. 2007اووترانسفرین ،به عنوان پروتئین فاز حاد عمل کرده و در التهابهای
باکتریایی ،ویروسی و شیمیایی افزایش مییابد .در صورت تداوم التهاب در بدن ،سطح اووترانسفرین باال باقی
میماند ( .)Rath et al. 2009افزایش سطح اووترانسفرین در طول عفونت احتماال به نقش آنتی اکسیدانی
علیه آسیب اکسیداتیو بافتی ،تعدیل کننده ایمنی ( ،)Xie et al. 2003بازدارنده رشد عوامل عفونی
( )Giansanti et al. 2007و احیا کننده هموستاز بدن ( )Rath et al. 2009نسبت داده میشود .عالوه
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براین ،در فرآیند رگزایی در مکانیسمهای متعاقب التهاب در بهبودی زخم موثر است (.)Eming et al. 2007
این فاکتور به عنوان یکی از شاخصهای تشخیص التهاب و عفونت در جوجه مطرح است ( Rath et al.
.)2009
در روز بعد از چالش ،میزان آدنوزین دآمیناز سرم در گروههای چالش یافته افزایش یافته و در روز  6بعد از
چالش در گروههای تحت درمان با منتوفین ،بیوبرون و آرومکس به حداکثر میزان خود رسید .میزان آدنوزین
دآمیناز در روزهای بعد از چالش در تمام گروههای آلوده شده نسبت به گروه کنترل منفی به طور معنی داری
افزایش یافت .تفاوت معنی داری بین گروههای تحت درمان و گروه کنترل مثبت در روزهای بعد از چالش
مشاهده نشد .آدنوزین د آمیناز نقش کلیدی در متابولیسم پیورین ایفا کرده و دآمیناسیون آدنوزین به اینوزین و
داکسی آدنوزین به داکسی اینوزین را کاتالیز میکند که در نهایت سطح خارج سلولی آدنوزین به عنوان یک
ملکول ضد التهابی را تنظیم میکند .آدنوزین در طول آسیب بافتی و التهاب حاد بعنوان سنسور سیستم ایمنی
عمل میکند .بنابراین ،آدنوزین د آمیناز با تنظیم آدنوزین در پاسخ التهابی مشارکت میکند ( da Silva et al.
 .)2017عالوه براین ،در ایمنی سلولی مشارکت میکند و بعنوان شاخص مهمی در تعیین شدت التهاب و پاسخ
ایمنی به عفونت در نظر گرفته میشود (  .)Boiago et al. 2016در بررسی  Boiagoو همکاران ()2016
میزان فعالیت آدنوزین دآمیناز در سرم و کبد مرغان تخمگذار آلوده به سالمونال گالیناروم به ترتیب به طور معنی
داری کاهش و افزایش یافت .میزان فعالیت آدنوزین دآمینار در مسمومیت با آفالتوکسین در بلدرچین ( da
 )Silva et al. 2017کاهش و در جوجه ( )Lautert et al. 2014افزایش مییابد.
میزان اسید سیالیک تام در گروههای چالش یافته در روز بعد از چالش به طور معنی داری افزایش یافت و در روز
 9به میزان حداکثر خود رسید .میزان اسید سیالیک تام در گروههای تحت درمان در مقایسه با گروه کنترل
مثبت ،تفاوت معنی داری نداشت .سیالیک اسید یکی از مشتقات استیله شده نورامینیک اسید است که به طور
گسترده در بافتهای پستانداران توزیع شده است .سیالیک اسید یکی از اجزای انتهایی غیرقابل احیای زنجیره
کربوهیدارتی گلیکولیپیدها و گلیکوپروتئینهاست ( .)Seyrek et al. 2008میزان اسید سیالیک به سرعت
متعاقب فرآیندهای التهابی و آسیب افزایش مییابد .ارزیابی غلظت اسید سیالیک در تشخیص و پیش آگهی
سرطان حائز اهمیت است ( .)Citil et al. 2004در بررسی  Firouziو همکاران ( )2014میزان اسید
سیالیک در پرندگان چالش یافته با ویروس نیوکاسل ولوژنیک در مقایسه پرندگان سالم ،به طور معنی داری
متفاوت بود .در بررسی  Asasiو همکاران ( )2013میزان اسید سیالیک در جوجههای چالش یافته با ویروس
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برونشیت عفونی در مقایسه با جوجههای سالم ،به طور معنی داری بیشتر بود .نتایج مشابه توسط دیگر محققین
گزارش شده است (.)Nazifi et al. 2011, Keles et al. 2000
میزان پروتئین تام سرم در روزهای بعد از چالش در گروههای آلوده شده نسبت به گروه کنترل منفی به طور
معنی داری بیشتر بود .در کلیه روزهای بعد از چالش ،تفاوت معنی داری بین گروههای تحت درمان و کنترل
مثبت مشاهده نشد .میزان آلبومین سرم در روزهای  6 ،3 ،1و  9بعد از چالش در کلیه گروههای تحت درمان و
کنترل مثبت به طور معنی داری کمتر از گروه کنترل منفی بود .تفاوت معنی داری بین گروههای تحت درمان و
گروه کنترل مثبت مشاهده نشد.
عفونت میتواند پروتئینهای سرم را دستخوش تغییر کند ( .)Eze et al. 2014در صورت ابتال به ویروس
نیوکاسل و بروز جراحات رودهای و سو جذب ،ممکن است منجر به از دست رفتن پروتئین شود (Okorie-
 .)Kanu et al. 2016کاهش آلبومین پالسما در این بیماری ،منجر به کاهش پروتئین تام سرم میگردد
( .)Harr 2009, Okorie-Kanu et al. 2016دفع آلبومین از طریق ادرار ،اسهال و اولسرهای گوارشی و
کاهش تولید آلبومین در کبد و جذب ناکافی از جیره ،سبب کاهش آلبومین سرم میگردد (.)Kaslow 2011
در پاسخ فاز حاد در جوجه ،غلظت آلبومین حدود  50-75درصد میزان طبیعی کاهش مییابد چون آلبومین
یک پروتئین فاز حاد منفی است و در عفونتها و التهاب ها کاهش می یابد ( O’reilly and Eckersall
 .)2014در تحقیق حاضر ،علت افزایش پروتئین تام سرم ،علی رغم کاهش آلبومین ،افزایش گلوبولین های سرم
خون و از جمله پروتئین های فاز حاد موجود در گلوبولین های سرم خون می باشد .در اثر عفونت همزمان با
ویروسهای آنفلونزای کم حدت ) (H9N2و برونشیت عفونی ،گلوبولین های سرم و از جمله پروتئین های فاز
حاد ،افزایش معنی داری یافته اند که منجر به افزایش پروتئین تام سرم شده است.
اکالیپتول یک اکسید ترپونوئید است که در بسیاری از داروهای گیاهی یافت میشود که از گونه اکالیپتوس از
قبیل اکالیپتوس گلوبوس البیل 1و اکالیپتوس ترتیکورنیس 2استخراج میشود ( .)Barton et al. 1989عصاره
این گیاه دارای  70-85درصد سینئول 3میباشد .در برخی بیماران انسانی مبتال به سندرم انسداد تنفسی
مزمن ،از تشدید تنگی نفس جلوگیری کرده و عملکرد ریه را بهبود میبخشد .استعمال این اسانس به صورت
استنشاقی ،پاسخ بیش از حد مجاری تنفسی در چالش خوکچه هندی با اووالبومین را کاهش و از التهاب
جلوگیری میکند ( )Bastos et al. 2009اثرات ضدالتهابی ،آنتی اکسیدانی ،ضدباکتریایی و ضد تکثیر
1

- E. globulus Labill
- E. tereticornis
3
- Cineol
2
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ویروسی روغن اکالیپتوس گزارش شده است ( .)Aazza et al. 2014البته در دیگر روغنهای گیاهی از قبیل
رزماری و پسیدیوم 1نیز به ترتیب حدود  40و 40-60درصد سینئول وجود دارد (.)Santos and Rao 2000
در بررسی سانتوس و رائو ( ،)2000سینئول در مقایسه با استیلسالیسیلیک در کاهش نفوذپذیری و نشت رنگ
ناشی از استیک اسید در محوطه شکمی موش ،میزان نفوذ پذیری و نشت عروقی را حدود  16درصد کاهش
داده است که ناشی از اثرات قابض عروقی سینئول میباشد .در این بررسی ،میزان اووالبومین در گروههای چالش
یافته و تحت درمان تفاوت معنیداری با گروه کنترل مثبت نداشت که ممکن است ناشی از عدم تاثیر داروهای
گیاهی بر میزان این پروتئین فاز حاد در کمپلکس تنفسی جوجههای گوشتی بوده و یا تفاوت در نحوه تجویز
داروهای گیاهی باشد .فعالیت ضدویروسی ،ضد باکتریایی و ضد قارچی در مورد بسیاری از اسانسهای گیاهی
گزارش شده است ( .)Schnitzler et al. 2007, Koch et al. 2008به عنوان مثال اثر اسانس آویشن
شیرازی بر کاهش تکثیر ویروس آنفلوانزای  H9N2و کاهش عالئم بالینی نشان داده شده است
(.)Shayeganmehr et al. 2018
در این بررسی ،داروهای گیاهی تاثیری در کاهش و یا افزایش پروتئینهای فاز حاد نداشتند .در بررسی
 Faghihzadehو همکاران ( )2018و  Abbasniaو همکاران ( ،)2019اثر منفی برخی داروهای گیاهی بر
میزان تلفات جوجههای گوشتی چالش یافته با ویروس برونشیت عفونی و آنفلوانزای  H9N2گزارش شده است.
این یافتهها لزوم استفاده محتاطانه از این محصوالت در بیماریهای تنفسی طیور پس از قضاوت صحیح بالینی را
نشان میدهد .هر چند ممکن است که نتیجه درمان بیماریهای تنفسی با استفاده از داروهای گیاهی بر اساس
نوع عامل بیماریزا و یا گونه پرنده تحت درمان متفاوت باشد .در هر حال ،الزم است در این زمینه تحقیقات
بیشتری صورت گیرد .نتیجه گیری کلی از پژوهش حاضر این است که برخالف استفادهی گسترده از داروهای
حاوی فراوردهها یا اسانسهای گیاهی در درمان کمپلکس های تنفسی ناشی از ویروسهای برونشیت عفونی و
آنفلوانزا ،این داروها تاثیری بر روند تغییرات پروتئینهای فاز حاد و دیگر فاکتورهای مرتبط با التهاب ندارند و
تائید سودمندی استفاده از این داروها  ،نیازمند ارزیابی های بیشتر و تحقیقات گستردهتری می باشد.
تشکر و قدرداني
بدین وسیله نویسندگان مقاله مراتب تقدیر و تشکر خود را از حمایت های مالی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه
شیراز و کارکنان محترم آزمایشگاه کلینیکال پاتولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز اعالم می نمایند.
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Abstract
Acute phase proteins (APPs) are a group of blood proteins primarily synthesized in
the liver. Poultry respiratory diseases are one of the main causes of mortality and
economic losses in the poultry industry. Antibiotics and symptom relieving agents
are widely prescribed to control the condition. In this experimental study, the effect
of different medicaments, including, Mentofin®, Aromex® and Biobron® alone
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(experiment 1) or in combination with antibiotics (experiment 2) on some APPs
such as haptoglobin, serum amyloid A, ovotransferrin, adenosine deaminase, total
serum protein, albumin and sialic acid (lipid- and protein- bound sialic acids) of
viral respiratory complex (H9N2 AIV+IBV) of broilers was investigated.
Significant increase in serum concentrations of haptoglobin, serum amyloid A,
ovotransferrin, sialic acid and adenosine deaminase were observed on days’ post
infection in challenged groups. In experiment 1, treatments did not have significant
effect on level of serum APPs in comparison with positive control group. In
experiment 2, combination treatment by enrofloxacin did not have any significant
effect on serum AAPs concentration. Overall, our results indicated that despite of
widespread using of herbal essential oils on treatment of respiratory disease
complexes due to infectious bronchitis and influenza viruses, did not have
significant effect on measured APPs. In conclusion apparently these herbal
medicines alone or in combination with enrofloxacin could not affect the
pathogenesis pattern of the disease in relation to APPs production.
Key Words: Respiratory ccomplex, Infectious bronchitis, Avian influenza, Acute
phase proteins.
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