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چکیده
عفونت ویروسی هپاتیت  Eاز جمله بیماریهای میباشد که طی چند سال اخیر در اکثر کشورهای جها رد تافلت شیازفا ببس ن

  

گلههای مرغ تخمگذار و کاهش تولید تخم مرغ تا حدود  % 20شده است .بیماری را سندرم هپاتیت و اسپلینومگالی یا  HSمینامند.

ویروس هپاتیت  Eطیور در خانوادۀ هپه ویریده ( )Hepeviridaeق راد رار ددد .ای کت تروصب سوریو ن

   

رشتهههای RNA ،دار و

بدون پوشش است .در این بررسی از  01مزرعه مرغ تخمگذار در مناطق مختلف استان اصفهان نمونه گیری بصورت کام ًالًال تصادفی

انجام شد .جهت اخذ نمونهها پس از شناسایی گلهها و ثبت ا الط عات گله نمونه گیری از س وس و مر ا گ تروص یعوفدم پ رف تتتتت تتتتتت.
گلههای مورد آزمایش همه دارای کاهش تولید بودند که علت این کاهش تولید نامشخص بوددد .از مجم زا عو  051نمون و یمرس ه

 051نمونه سواپ مدفوعی که مورد آزمایش  PCRقرار گرفتند در  6نمونه ( 4درصد) از  3گله ژنوم ویروس ردیابی شد .از این 6

نمونه مثبت در  5نمونه سرمی ( 3/33درصد) ویروس شناسایی شد ولی در نمونههای مدفوع هما بایدر سوریو ناگدنرپ ن ی شن  ددددد دددددد.
ولی در  1نمونه (  0/ 66درصد) هر دو نمونه سرم و سواپ مدفوعی پرنده وجود ویروس هپاتیت  Eتأیید شدکه نشا عورش هدنهد ن    

شیوع این ویروس در واحدهای تخمگذار در این استان است.

کلمات کلیدی :ویروس هپاتیت  ،Eمرغان تخمگذار ،استان اصفهان
* نویسنده مسئول :عزت اهلل فتحی هفشجانی

آدرس :بخش بیماریهای طیور ،دانشکده دامپزشکی ،واحد شهرکرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهرکرد ،ایران .تلفن9526 181 0913 :
پست الکترونیکezzatfathi@yahoo. com :
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مقدمه

توالی ژنتیکی و تجزیۀ ژن سینژورته رگنایب ی یتییییییی میان

بیماری هپاتیت  Eویروسی در واقع بیماری جوجههههای

گوشتی و مرغان تخمگذار محسوب میشوددد .با هجوت    
به یافتههای کالبدگشایی ،بیماری را تحت عنوان بیماری
ک و دب

زب لاحط رررررر ررگ ( (Big Liver and Spleen

 Diseaseی اا  BLSنامگذا یر    کردن  د (( ( 1و  .)6در سال   
 1 99 1بیماری مشابه با بیماری ک رد گرزب لاحط و دب

  

کانادا اد خر  د رامیب نآ هک  ی ر  ا دنس  ر ررررررر ررررم هپاتی و ت
اس یلاگمونیلپ     یا اا Hepatitis-Splenomegaly ( HS

 )Syndromeنامیدند (.)1
وی یتاپه سور ت تتت تت  Eطی رو    در خا ۀداون    هپ ریو ه ی هد     
( )Hepeviridaeقرار دارد .این وی  تروصب سور تک    
رشتهای RNA ،دار ،بدون پوشش و دارای قطر 50 - 30
نانومتری است .دارای ژنوم س نژ لماش یتمسق ه

زمر     

گردان  ،ORF 1ژن پروتئین کپسید  ORF2و ژن پروتئین
یباشد ( 1و  7و .)11
اسکلت سلولی  ORF 3م 
در سال  2001برای اولین بار در ایاالت متحده ویروسی
از صفرای جوجههای مبتال به س مردن  HSج دیدرگ اد   
که با توجه به ساختار ژنتیک وت و ی ا دیتوئلکون یل ی در   
دسته ویروس هپاتیت  Eطی ییور ق  تفرگ رار ت  ا از    HEV

پستانداران قابل تما زی باش  د (( HEV .)9طی نژ یتنآ رو   
مشترک با  HEVپس نراد نارادنات دد دددو تقریب  ًاًا  50درصددد
توال یی ی نوکلئوتید یی ی  HEVپستا رادن ا نن ن را در ب اد ر رر رد.
ی شد
ویروس سندرم HSکه در ایاالت متحده شناسایی ی
 80درصد    ویژگ یی یها دیتوئلکون ی ی رامیب  ی        BLS

استرالیایی را داشت ،ظاهرًاًا به نظر میرسددد عامل ایجاد
کننده سندرم  HSامریکای شمالی و عامل بیماری BLS

استرالیا ،گونهههها فلتخم ی   

س  HEVباش  د ((.)2
وی ور س س

علی ناوارف عونت مغر        توااال یی ی نوکلئوتی دد دی ب نی    HEV

پستانداران و  HEVطیوررر ،ب م رظن ه ییی ییییرس کی اهنت د    
سروتیپ از این ویروس وجود دارد (.)7

ویروسهای هپاتیت  Eطیور بوده است .همچن ننین HEV

طیور حداقل به س م میسقت توافتم پیتونژ ه ی یییی ییییییشوددد:
ژنوتیپ   

( 1اس ایلارت )) ) ،ژنوتیپ   

( 2ایا هدحتم تال )))) ) ،و

ژنوتیپ ( 3اروپا) ( 2و  .)6وی تیتاپه سور   

 Eاز ط ریق

مدفوع پرندگان آلوده به دیگر پرندگان منتقل میشود و
بصورت مدفوعی – دهانی س بب

ایجاد بیماری میگردد

(. )8البته انتقال مکانیکی توسط افراد و وسایل آل اب هدو   
مدفوع نیز مطرح است .مدرکی دال ب یدومع لاقتنا ر    
یت زا ناو
ویروس وج دو ن  دراد (( 4و . )6وی م ار سور یی یی
سرم ،مدفوع ،صفرا ،بافت کبد و طحال جدا نم  دو ((. )6

تحقیقات ژاپنیها در سال  2005حاکی از وجود بیماری
در حیواناتی چون میمون ،وخ ککک ،مرغغغ ،گوس نف ددد ،بززز،
گاو ،سگ ،گربه ،موش و مخزن ب نوچ یتاناویح ندو    
خوک ،گ زو ننن ،گ و یشحو زار

سوریو یارب شوم      

یباش دد د .البت صوصخ رد یعطق جیاتن ه
هپاتی تت ت  Eم مم 

      

بیماریزایی و منبع آلودگی جوجههای م نوفع هب التب تتت تتتت
 HEVبرای انسان و دیگر پستانداران تأیید نش سا هد تت تتت،
ولی احتمال انتقال عفونت بین حیوانات مختل طسوت ف   
ژنوتیپهای  3و  4را میتوان بیان کرد ( 8و  .)01سندرم
هپاتی تت ت – اس لاگمونلپ یی ی در گل هه هها تشوگردام ی یییی ی و
واحدهای مرغ تخمگذار معمو ًالًال درسنین  30تا  70هفته
بروز میکند و بیشترین شیوع بیماری بیننن  50 - 40هفته
یباشد ولی پرنده در تمام سنین مستعد ابتال ب تنوفع ه   
م 
یباشد ( .)6از نظر بالینی این سندرم با مرگ و میر باال
م 
ظرف چند هفته مشخص میشددد .مر گگگ و میررر هفتگییی
معمو ًالًال  0/3درصد افزایش مییابددد ،البت تته می تافلت ناز   
هفتگی گاهی به  1درصد و حتی بیشتر نیز میرس  د ((.)6
در برخی موارد ،افزایش مرگ و میر با افت تولیددد تخ ممم
مرغ ب زیم ه ان    روزانههه تا  20درصددد نیززز میییرس  د ((.)1
عفونت با HEVپرندگان س بب ت خأ یر در بلوغ جنس و ی

مطالعه هپاتیت  Eویروسی در مرغان تخمگذار93 ...

یشود ( .)6اولین نشانه
ت خأ یر در رسیدن به پیک تولید م 

و  .)5تشخیص تفریقی بیما یتاپه یر تت تتت  Eویروس اب ی   

عفونت  HEVدریک گله مرگ و میر ناگهانی ،کاهش

یترررین و
سندرم ک وخ برچ دب ن نهد یزیر ده      از اصلل 

سریع در تولید تخم مرغغغ اس سست .افتتت تولیددد تخ ممم م غر

مهمترین تفریقهای بیماری است ( .)2با  هب هجوت  ا نی     

معمو ًالًال  6 -3هفته به طول میانجامد .کاهش تولید تخ ممم

که هیچ اقدام درمانی مفیدی در رابطه با بیماری هپاتیت

مرغ در گلههایی که به پیک تولید خود رسیدهاند بیشتررر

ویروسی  Eحاصل نشده و تنها کمک تیامح نامرد      

مش وه ددد استتت .اگررر گلههه در وط للل چندهفتههه اول تولیددد

کننده مؤثر است ،لذا بهت ار نیر هه ،پیش یرامیب زا یریگ   

تأ خخخ یر در بلوغغغ

میباش زا و د مه مممترررین اق همانرب هدننک لرتنک تاماد     

تحت تأثثیر بیما رق یر ااااار گیرددد ،س بب

یشوددد .تولید تخ ممم مرغغغ
جنسی و کاهش پیک تولید م 
کوچک با پوستههای نا و کز

غذایی مناسب و رعایت اصول بهداشتی است .اما هدف

یشوددد
یعض ففف دی م هد یی یی

از مطالع و ه حاو نیا رد دیلوت شهاک هجوت اب د یاه     

         

(  .) 15پرندگان مبتال ع مئال بی حالی ،بی اشتهایی ،رنگ

صن عع عتی ردیا ش سوریو نیا یب ا وتب دی ا عالطا دن ات    

      

پریدگی و اسهال نشان میدهند .بسیاری از پرن اگد ننن در

جدیدی در اختیار تولید کنندگان قرار دهد.

گله ممکن است پرهای خود را از دست بدهند (.)11

روش كار

در طحا لللل ل تکثی شیب ر فورکام دح زا ا ژژژژژژژژژژژژژژژژ ژهای     
رتیکلواندوتلیال (عامل ب گرز

لاحط یگدش ))) )))) ،تقلیل

لمفوئی هد ا اا ا ،و تجم راوید رد یتاردیهوبرک ع هههههههههههه هی
سرخرگهای کوچک و فضا انیب یاه بب بببینی رودهاستتت.
در فرآین یاشگ دبلاک د ییییی یی ،پرن ناگد    تل دش ف هههه ه دارای
شرایط بدنی خوبی هستند .کبد بسیار بزرگ ،کم رنگ
و گاهی شکننده ،دارای لکههایی به رنگ قرمز ،زرد یا
قهوهای سوخته است و معمو ًالًال دارای خونریزی یا تجمع
خون در زیر کپسول ،با  شیب ای کی  ا تخل کی ز

هههههه هههههههی

یباشد .تخمدان معمو  ًالًال
خون چسبیده به سطح کپسول م 

تحلیل رفته ،دارای لخته و هدوب نوخ راد ا وکیلوف ی للل لللل-
های چروکیده است (.)2
افت تولید تخم مرغ و افزایش فا اب هارمه تافلت شح    
یافتههای کالبدگشایی و یافتههای میکروسکوپی ک و دب
ل اص یل
طحال در پرندگان تلف شدههه یا بیماررر از دالیل ل
تشخیص این بیماری است ( .)8استفاده از تس زیالا ت ااااا،
تستتت آنت مرس ی      چن ناینب د یییی ی ،تس نومیا ت و نویژوفید     
آگا رر رروز ( )AGIDو ایمونوفلورس ننن نس برای     ردیابییی ی
ویروس هپاتیت  Eمورد استفاده قرار گرفته است ( 2و 3

برای این بررس زا ی  01مزرع غرم ه    تخمگ عمج( راذ ًاًاًا ًاًاًا
 50000 1مرغ) باا سن

 30 - 50هفت قطانم رد ه

فلتخم    

استان اصفهان نمونه گیری شد .جهت اخذ نمونهها پس
از شناسایی گلهها اقدام به ثبت ا الط عات گله اعم از سن
تولید ،میزان تلفات ،میزان تولید و کاهش تولیددد ،سا هقب
بروز بیماری در  3ما یخا ه رر ررر ،واکسیناس یاهوراد و نوی   
تجویز شده در  1ماه اخیر ،نوع جیره و میزان اس زا هدافت
ویتایم نن نهاا ،و ش یتیریدم و یتشادهب تیعض دددددددد د .نمونه  
گی زا هب یعوفدم پاوس و مرس زا یر اااا ا اا ااای هر   0000 1
قطعه  01نمونه گرفته شد .در مجموع تع داد  051نمونه
سرمی (در حجم حدود  3میلی لیتر) و  051نمونه سواپ
مدفوعی از مرغان تخمگذار ا دش ذخ هه ههه ،و در کنا خی ر   
ب نکتویب هاگشیامزآ ه و د یژول ا زآ هاگشن ا ش د ه درکر
ارسال گردید و تا زمان انجام آزمایش در فری رز

        
°C

- 70

نگهداری شد .جهت اس جارخت  RNAنمونهههها ذخا ی   
ش تیک زا هد       )RNX-Plus(RNAساخ تت ت ش تکر   
س فتسا ناریا نژانی ا هد        گردیدد د .بع فیک زا د ی یجنس ت       
 RNAاس ارخت جج ج ش  اب( هد ا لژ رد زروفورتکلا ماجن         
آگاروز  1درصد)RNA ،های آماده شده جهت ساخت
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 cDNAم فتسا درو ا فرگ رارق هد تتتتتتتت تتت .جه تخاس ت     
 cDNAاز کیت ساختتت ش تسیزوپاکت تکر   

 -ای نار

وجود ویروس هپاتیت  Eردیابی شد (جداول شماره  2و
 )3و (شکل شماره .)1

بط ق دستورالعمل کیت مربوطه استفاده شد .جهت انجام
آزمایش PCRاز دس هاگت

Master Cycler Gradient

)(Eppendorf-Germanyاستفاده شد .برای این منظ رو
واک شن     

 PCRدر حجم     

 50میکرولیت و ر ا دج          5

میکرولیتر بافر  0/2 ،10X PCRمیلی م لو

200 ،Mgcl2

میکرومول  1 ،dNTP Mixمیکرولیتر از زوج پرایمرررها
(جدول  3 ،)1میکرولیتر نمونه  cDNAو  1واحد آن میز
(Taq DNA Polymeraseس نژانی     -ایرا میظنت )ن     
گردید .یک سیکل حرارتی

 94درج هب ه     5دقیقههه32 ،

سیکل حرارتی تکراری  94درجه به مدت  40ثانیههه70 ،
درجه به مدت  60ثانیههه 72 ،درج م هب ه ددد ددددت  90ثانی و ه

شکل  :1تصویر ژل الکتروفورز نمونههای مورد مطالعه
جدول  2نتایج آزمایشات  PCRمدفوع وسرم در گلههای تحت بررسی

یک سیکل نهایی  72درجه ب تدم ه     01دقیقههه ،برنامه
حرارتی م هعطق ریثکت تهج هدافتسا درو        254جفت
بایز     DNAم وب رظن درو دددددد د .جه لوصحم یبایزرا ت       
 PCRاز ژل  1/5درصد آگاروز استفاده شد.

Refrence

15

نتایج

جدول  1پرایمرهای مورد استفاده

Gene
AHEV F1/SD
Helic R
Gene
AHEV F2/CD
Helic R-2

Primer Sequence

Size

ʹ5ʹ-TGTTATTACACCCACCAAGACGTTG-3

278

ʹ5ʹ-CCTCATGGACCGTAATCGACCC-3
Primer Sequence

452
Size

ʹ5ʹ-GCCACGGCTGTTACACCCCACGT-3

242

ʹ5ʹ-GACCCAGGATTCGACTGCTT-3

386

از مجموع از  051نمونه سرمی و  051نمونه س پاو

گله تخمگذار

 PCRسرم

 PCRمدفوع

گله A

-

-

گلهB

-

-

گله C

+

-

گلهD

-

-

گله E

-

-

گله F

+

+

گله G

-

گله H

+

-

گله I

-

-

گله J

-

-

-

نتایج آزمایشات نشان میییده ههد ک عومجم زا ه     01گله
زا(

هر پرنده یک نمونه س وفدم پاوس کی و مر عععع ععععع) ا ذخ
شده بود ،در  6نمونه ( 4درصد) ژن یبایدر سوریو مو    
شد .از این  6نمونه مثبت فقط در  5نمونه ( 3/33درصد)
از نمونههای سرمی ویروس شناسایی شد و در نمونههای
مدفوع همان پرندگان ویروس ردیابی نشد و در  1مورد
(  0/ 66درصد) هر دو نمونه سرم و سواپ مدفوعی پرنده

تحت بررسی  3گله آلودگی ب م ناشن ار سوریو ه یییی ییییی-

دهند.

مطالعه هپاتیت  Eویروسی در مرغان تخمگذار95 ...
جدول  3مقایسه میزان شیوع ویروس هپاتیت  Eدر گلههای تحت مطالعه
گله

نوع نمونه

گله A

م دفو ع

12

سرم

12

م دفو ع

15

-

سرم

15

-

گلهB
گله C
گلهD
گله E
گله F
گله G
گله H
گله I
گله J

تعداد نمونه

-

-

٪0

-

٪0

-

٪0

م دفو ع

12

-

-

٪0

سرم

12

+

1

15

-

-

٪0

سرم

15

-

-

٪0

م دفو ع

15

-

-

٪0

سرم

15

-

-

٪0

م دفو ع

22

+

1

٪ 4/ 54

سرم

22

+

2

٪ 9/ 09

م دفو ع

15

-

-

٪0

سرم

15

-

-

٪0

م دفو ع

14

-

-

٪0

سرم

14

+

2

م دفو ع

15

-

-

٪0

سرم

15

-

-

٪0

15

-

-

٪0

15

-

-

٪0

م دفو ع

م دفو ع
سرم

یهاون ی     
عفون تیتاپه یسوریو ت         Eاز جمل رامیب ه یییی 

ظهوری میباشد که طی چند سال اخیر در اکثر کشوررر-
لگ رد تافلت شیازفا هههههههههههه ههها غرم ی     

تخمگذار و کاهش تولید تخم مرغ تا ح دود

 % 20ش هد

است.
با توجه به توسعهههی پ رم شرور غغ غغغ تخمگ شهاک و راذ   
و ررض  نایزا صتق ا رب ید ا غرم ناگدنهد شرورپ ی               
تخمگذار ،کنترل افت تولید تخم مرغ وکا تافلت شه   
یهای ویروسی همواره
یباشد .بیمار 
بسیار حائز اهمیت م 
یک هم زا ی م دیدهت و یتشادهب تالکشم نیرت

-

-

٪0

٪ 8/33

بحث و نتیجه گیری

ها ببس ناهج ی

نتیجه آزمایشات

تعداد نمونه مثبت

درصد شیوع

هدننک     

       

یشوند.
سالمتی انسان و حیوانات محسوب م 
در ای  هعلاطم ن اجم ز مم ممممموع از  051نمون و یمرس ه   

05 1

نمونه سواپ مدفوعی اخذ شده ،در  6م رو ددد ( 4درص )د
ژنوم ویروس ردیابی شد .از  6نمونههه مث رد تب  5نمونههه
( 3/33درصد) از نمونههای سرمی ویروس شناسایی شد

٪ 14 / 28

ولی در نمونههای مدفوع همان پرندگان ویروس ردیابی
نش و د

رد اهنت

    1م درو    (  )%0/ 66ه من ود ر وو ون و مرس ه   

سواپ مدفوعی پرنده وج یتاپه سوریو دو ت    

 Eتأییددد

ش د.
سان و همکاران در سال  ۲۰۰۳در ش ناشن اکیرمآ لام    
داد از  ۱۴جوج  یگمه هک شیامزآ دروم هاز ظاحل             
جداسازی ویروس از سرم منفی بودند ولی ظرف م تد
 ۲۱هفته ،همه پرندگان دارای آنتی با سوریو هیلع ید    
 HEVبوده و مشخص گردی  یرامیب هک د ببب ب بببببه ص ترو
همه گیر و تحت با لگ رد ینیل هه هههها  دوجو  د تسا هتشا     
( .) 15

در یک مطالعه حدود  71درصد ازگلههای تخمگ اذ ررر و
 30درصددد ازگلههههایتشوگ ی      در آمریکاا ،انگلستا نن ن،
چین ،اسپانیا و ویتنام آنتی بادی علیههه  HEVداش نت ددد .در
میانن ن جوجههههای    مثب تت ت 36 ،درصدد د مرغالاب ن غغغغ غ و 17
درصد کمتر از  18هفته سن داشتند ( .) 15

 96نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی /چهاردهم ،شماره اول ،7931 ،پیاپی 63

منگو همکاران در سال  ۲۰۱۳بر روی گلهها رد غرم ی   
ک یگدولآ زا یبونج هر       

۲۸

 ۵۷درص و ناغرم ید   

درصدی جوجهها حکایت کرد ( .) 13
گوا و همکا لاس رد نار   

بیماریهای ویروسی بوده است .البته نتایج بدست آمده با
نتایج کشور روس ا یگیاسمه رد هک هی یرا دراد رارق ن     
قرابت دارد .لذا باتوج هک نیا هب ه

 2009در شا رب نیچ گنودن    

بررس رد ی

په یرامیب دروم ا تیت   

نیا طم ا للللل للللللع نیلوا ه   
           Eدر گل ههه ههااای

روی مرغان  ۳۷هفته که دارای تاریخچ دیلوت شهاک ه    

تخمگذار در ایران میباشد ،بایستی هرساله بررسیهای

تخم مرغ و نکروز و خونریزی ک و لاحط یگرزب و دب

پایشی در نقاط مختلف کشور صورت گیرد .و اقدامات

کبد بودند ،نشان داد که  69 - ۸۰درصد گلهههها ا ،آنتی

کنترلی و پیشگیری کننده مورد توجه قرار گیرد.

بادی ضد  HEVپرندگان را داشتند همچنین بررسی تای

منابع

شان نشان داد ک یالاب ه   

 ۹۸درص لگ زا د هه هههها یاراد ی

آنتی بادی ضد  HEVبودند ( .) 17
بررسیهای ویت راکمه و لار ا لاس رد ن    

 ۲۰۰۵ب یور ر

 ۷۰گله مورد آزمایش در آمریکا ا تیاکح 

زز ززز آل گدو ییی

 ۷۱درصدی (  ۵۴گله) با  HEVداشت ( .) 16
ایزرا و همکاران در سال  2102مش دندرک صخ    18 /3
درصد از مرغان تخمگذار در روسیه با  مئالع  ا شیازف    
تلفات و کاهش تولید تخم م تیتاپه سوریو هب غر     

E

آلوده بودند (.)9
بررسیهای پرکو و همکاران در فنالند (  )31 20آلودگی
مرغا جوج و راذگمخت ن هههههه هها سوریو هب یتشوگ ی        
هپاتیت  Eپرندگان را تأیید کرد ( .) 14
در مطالعه دیگرییی آنتییی بادییی علیههه HEVپرن اگد ننن از
سرم جوجههای سالم شناسایی شد .تا قبل از این مطالعه
اعتقاد بر این بوددد کههه عفونتتت  HEVپرن اگد ننن تنها رد 
پرندگان مبتال به سندرم  HSوجود دارد ولی این مطالعه
احتمال وجود سویههای غیر بیما ازیر ییی  HEVپرن اگد ننن
را نیز نشان داد و مشخص ک م سوریو نیا در

یییی یییییتواند

ایجاد عفونت تحت بالینی نمایید (.)6
با توجه ب جیاتن ه    احتما ًالًالًالًال تفا زیم تو ا ا یگدولآ ن ین     
مطالعه با بررسیهای انجام شده در سایر نقاط دنیا شا دی
ناشی از شیوع تازه بیما ریا رد یر ا نن ننن ،ک دادعت ندوب م    
نمونه و یا رعایت موازین بهداشتی و مدیریت کافی علیه

1. Aziz, T., and Barnes, H. (2012). Avian
hepatitis-E-virus infection in chickens.
World Poultry, Part 1, 28:40-41
2. Aziz, T. and Barnes, H; (2012). Avian
hepatitis-E-virus infection in chickens.
World Poultry-Part 2, 28:47-48
3. Billam, P., Huang, F. F., Sun, Z. F., Pierson,
F. W., Duncan, R. B., Elvinger, F.,
Guenette, D. K., Toth, T. E., and
Meng, X. J. (2005). ystematic
pathogenesis and replication of avian
hepatitis E virus in specific-pathogenfree adult chickens. Journal Virology,
79:3429-437.
4. Emerson, S. U., and Purcell, R. H. (2003).
Hepatitis E virus. Review Medicine
Virology, 13:145-54.
5. Garkavenko, O., Obriadina, A., Ming, J. and
et al. (2001). Detection and
characterization of swine hepatitis E
virusin
New Zealand. Journal
Medicine Virology,65:525-529.
6. Haqshenas, G., Shivaprasad, H. L.,
Woolcock, P. R., Read, D. H. and
Meng, X. J. (2001). Genetic
identification and characterization of a
novel virus related to human hepatitis
E virus from chickens with hepatitissplenomegaly syndrome in the United
States.
Journal
of
General
Virology,82: 2449–2462
7. Huang, F. F., Haqshenas, G., Shivaprasad,
H. L. and et al. (2002). Heterogeneity
and
seroprevalence
of
a
newlyidentified avian hepatitis E virus
from chickens in the United States.
Journal
Clinical
Microbiology,
40:4197-4202.
8. Huang. F., Sun, Z. F., Shivaprasad, H. L.,
Emerson, S. U., Purcell, R. H.,

97 ... ویروسی در مرغان تخمگذارE مطالعه هپاتیت
17. Zhao, Q.  وZhou, E. and Dong, S. (2010).
Analysis of Avian Hepatitis E Virus
fromChicken
China.
Emerging
Infectious Diseases; No. 9:16.

Pierson, F. W., Toth, T. E. and Meng,
X. J. (2004). Determination and
analysis of the complete genomic
sequence of avian hepatitis E virus
(avian HEV) and attempts to infect
rhesus monkeys with avian HEV.
Journal of General Virology,85: 1609–
1618.
9. Irza, V. N., and Sprygin, A. V., (2012).
Hepatitis-splenomegaly
syndrome
newlyidentifiedhen viral diseasein
Russia.
Russian
Academy
of
Agricultural science 4: 73-77
10. Kabrane-Lazizi, Y., Fine, J. B., Glass, G.
E. and et al. (1999). Evidence for
widespread infection of wild rats with
hepatitis E virus in the United stat
American. The American journal of
tropical medicine and hygiene,
61:331-5 ·
11. Kwon, H. M., Sung, H. W. and Meng, X. J.
(2012). Serological prevalence, genetic
identification, and characterization of
the first strains of avian hepatitis E
virus from chickens in Korea. Journal
of General Virology,45: 237-245.
12. Meng,X. J. (2010). Recent Advances in
Hepatitis E Virus. Journal of Viral
Hepatitis,17: 153-161.
13. Meng, X. J., Dea, S., Engle, R. E. and et al.
(1999). Prevalence of antibodies to the
hepatitis E virus in pigs from countries
where hepatitis E is common or is rare
in the human population. Journal
MedicienVirology, 59:297-302.
14. Perko,P. A. (2013). Avian Hepatitis E
Virus Infection Detected in Finland.
Finnish Food Safety Authority Evira,
12:14
15. Sun, ZF., Larsen, CT., Dunlop, A., Huang,
FF., Pierson, FW., Toth, TE., Meng,
XJ. (2004). Genetic identification of
avian hepatitis E virus (HEV) from
healthy
chicken
flocks
and
characterization of the capsid gene of
14 avian HEV isolates from chickens
with hepatitiss plenomegaly syndrome
in different geographical regions of the
United States. Journal General
Virology, 85: 693-700.
16. Vasickova, P., Psikal, I. and Kralik, P.
(2007). Hepatitis E virus a review.
VeterinarianMedicines, 52: 365–384.

Journal of Veterinary Microbiology, Volume 14, Issue1, 2018

Study of Avian Hepatitis E Virus in layers, in Esfahan
Fathi-Hafshejani, E.1*, Gholami-Ahangaran, M.2, Taheri-Jazi, M.2
1. Assistance Professor of Clinical Sciences Group,Department of Poultry Diseases, Veterinary
Medicine Faculty, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
2. Associte Professor of Clinical Sciences Group,Department of Poultry Diseases, Veterinary
Medicine Faculty, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
3. Graduated of Veterinary Medicine Faculty, Shahrekord Branch, Islamic Azad University,
Shahrekord, Iran
Received Date: 20 June 2017

Accepted Date: 2 Desember2017

Abstract: Hepatitis E virus infection, including disease is emerging in recent years in most
countries because of increased mortality and decreased egg production in laying hen flocks is
about 20%. Due to the development of poultry farming laying hens and reduce economic
losses for growers, pest control and waste reduction in egg production is very important.
Since in our country no study has been done on this disease assessment and notification of the
presence of the disease in cattle is evident laying. A total of 150 serum samples and 150
samples of fecal swabs of hens around the time of collection and Nested PCR method were
investigated. A total of 150 serum samples and 150 fecal swab samples were taken. In 6 cases
(4%) Since the virus genome was detected in 5 of 6 cases (3.33%) of the samples, but the
virus was detected in fecal samples from the birds, the virus was detected in 1 case (0.66%) in
both serum and swab samples were bird droppings containing the hepatitis E virus.
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