
 

   

تشخیص آسیب شناسی و ملکولی ویروس آبله پرندگان 
در مرغان بومی شهر خرم آباد

bb

چكيد ه 

آبله یک بیامری ویروسی متداول و واگیردار در گونه های مختلف پرندگان اهلی و وحشی با گسرتش جهانی است که عموماً برای 

گونه های مختلف پرندگان اختصاصی میزبان است. در مطالعه حارض، همه گیری های آبله پرندگان در مرغان بومی حومه خرم آباد 

بالینی نظیر بی اشتهایی، کز کردن، ژولیدگی پرها، ضایعات به صورت ندول های زگیل مانند بر روی تاج، ریش و اطراف  با عالئم 

پلک ها، روی سطح دهان، حلق و اپیگلوت با میزان ابتالی 50 درصد و تلفات پنج تا 20 درصد مورد بررسی قرار گرفتند. در آزمایش 

هیستوپاتولوژی ضایعاتی از قبیل دژنرسانس، واکوئل دار شدن و هیپرپالزی سلول های پوششی و گنجیدگی های ائوزینوفیلیک درون 

سیتوپالسمی )بولینجر بادی( در سلول های مبتال مشاهده گردید. در آنالیز فیلوژنی جدایه های Fowl pox virus تعیین توالی شده 

در مطالعه حارض دور از دیگر جدایه های ایران و در کنار جدایه هایی از تانزانیا، مرص و آملان قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد 

که آگاهی از وضعیت وقوع آبله در مرغان بومی با توجه به آسیب این بیامری به اقتصاد مناطق روستایی و نقش آنها به عنوان منبع 

بیامری برای گله های طیور صنعتی واجد اهمیت زیادی است.

کلامت کلیدی: آبله پرندگان، مرغ بومی، PCR، هیستوپاتولوژی، آنالیز فیلوژنی
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Avian pox is a world-wide, contagious and common viral disease of numerous domestic and wild bird species and is 
generally host specific for different species of birds. In the present study, avian pox infection was identified in backyard 
chickens of Khorramabad with clinical signs including anorexia, depression and ruffled feathers and morbidity and 
mortality rates of 50% and 5 to 20%, respectively in affected flocks. On clinical examination, the lesions were observed 
as wart-like nodules with different sizes on the comb, wattle and around the eyelids. In addition, in some affected birds, 
fibrinonecrotic lesions in oral mucosa, pharynx and epiglottis was observed. Histopathologic examination of lesions 
revealed degeneration, vacuolization and hyperplasia of epithelial cells associated with intracytoplasmic eosinophilic 
inclusion bodies (Bollinger bodies). Based on the phylogenetic analysis, the isolated fowl poxvirus was classified in a 
different subclade far from other Iranian isolates and near to isolates from Tanzania, Egypt and Germany. The evalua-
tion of avian pox situation in backyard chickens is very important because of its economic losses in rural areas and their 
role as sources of infection in commercial poultry.
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مقدمه
 آبله پرندگان یک بیماری متداول و واگیردار درگونه های مختلف پرندگان 
پرندگان  آبله  ویروس  به  متعلق  بیماری  عامل  است.  وحشی  و  اهلی 
)Poxviridae( و  پاکس ویریده  از خانواده  )Avian pox virus( است که 
جنس آوی پاکس ویروس )Avipoxvirus( است. ویروس های خانواده آبله، 
ویروس های بزرگ و دو رشته ای DNA دار با اندازه 130 هزار جفت باز 

تا ۲80 هزار جفت باز هستند )۲، 9، ۲8، ۲9(.
است.  اختصاصی  میزبان  دارای   )Avipoxvirus( پرندگان  آبله  ویروس 
بوقلمون  آبله  ویروس   ،)Fowl pox virus( ماکیان  آبله  ویروس  تاکنون 
)Canary pox virus(، ویروس  آبله قناری  )Turkey pox virus(، ویروس 
 Pigeon pox( کبوتر  آبله  ویروس   ،)Quail pox virus( بلدرچین  آبله 
virus(، ویروس آبله پنگوئن )Penguin pox virus( و چندین گونه دیگر 
آبله در ۲3۲ گونه پرندگان گزارش شده  بیماری  شناخته شده اند. وقوع 
است )7، ۲4(. حشرات در انتقال بیماری آبله نقش مهمی دارند. از این 
رو طیور بومی بویژه در فصول گرم در معرض همه گیری های این بیماری 

قرار می گیرند )4، 8(.
 بیماری آبله پرندگان گسترش جهانی داشته و سرعت انتشار آهسته ای 
دارد. این بیماری سبب مرگ و میر چندانی نمی شود، مگر آنکه دستگاه 
تنفسی با عوامل دیگری درگیر شود )7، 19، ۲5(. بیماری آبله معموالً به 

دو فرم جلدی و دیفتریتیک دیده می شود )6،۲6(. در فرم پوستی ضایعات 
به صورت ندول های زگیل مانند در تمام نقاط پوست بدن و بیشتر در 
جاهایی از بدن که بدون پر بوده ظاهر می شود )17، 18، ۲0(. جراحات در 
ابتدا کوچک و سفید و بعد بزرگ و زرد رنگ می شوند. بعد از دو هفته 
پرخون و اطراف آن آماس دار دیده می شود و در حدود یک هفته بعد 
پوسته هایی روی آن ها ظاهر می شود )6، 30، 33(. در شکل دیفتریایی یا 
مرطوب، بیشتر دهان و مجاری تنفسی )حنجره و نای( و گاهی اوقات 
داخل سینوس ها، مجرای بینی و گلو درگیر شده که غشای موکوسی سفید 

رنگ در این نواحی دیده می شود )17، ۲7، 3۲(. 
پرورش طیور بومی در مناطق روستایی ایران نقش مهمی در اقتصاد بخش 
طیور  در  شایع  بیماری های  از  یکی  آبله  بیماری  دارد.  کشور  کشاورزی 
بومی است که هر ساله منجر به خسارت قابل توجهی می شود. تشخیص 
سریع و دقیق این بیماری در کنار بررسی ویژگی های ژنتیکی سویه های 
ویروس عامل آن اهمیت زیادی در برنامه ریزی برای کنترل بیماری آبله 
ایران  در طیور بومی دارد. مطالعات اندکی در خصوص این بیماری در 
انجام شده است )13، ۲4(. در مطالعه غالمی آهنگران و همکاران )۲014( 
بررسی طیور بومی که عالئم آبله را نشان می دادند حاکی از تایید ابتالی 
66/1  و 80/7 درصد موارد مشکوک به آبله به ترتیب با روش بررسی 
هیستوپاتولوژی و PCR بود )13(. در مطالعه نیری فسایی و همکاران از 
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تشخیص آسیب شناسی و ملکولی ویروس آبله پرندگان در  ...

بررسی 10 جدایه آبله پرندگان از ماکیان قناری و مرغ مینا شباهت 100-
71 درصد ژن 4b core با دیگر جدایه های Genbank گزارش شد )۲4(.  

هدف از مطالعه حاضر تشخیص بیماری آبله پرندگان در مرغان بومی با 
روش های آسیب شناسی و PCR و جداسازی عامل بیماری  و بررسی ژن 

4b core جدایه های بدست آمده بود.
 

مواد و روش کار
در مطالعه حاضر 57 پرنده ی زنده و تلف شده از موارد ابتالء در 10 گله 
طیور بومی )مرغ و بوقلمون( مشکوک به بیماری آبله که طی سال های 
93 و 94 به کلینیک دامپزشکی دانشگاه لرستان ارجاع داده شده بودند، 
جوجه ها  شامل  مختلف  سنین  از  موارد  این  گرفت.  قرار  بررسی  مورد 
با تاریخچه عدم واکسیناسیون بر علیه ویروس آبله و  و پرنده های بالغ 
میزان ابتالی حدود 50 درصد و میزان تلفات متغیر از پنج تا ۲0 درصد و 
دارای عالئم بالینی عمومی شامل بی اشتهایی، کز کردن، ژولیدگی پرها، 
سختی تنفس و ضایعات ندول مانند پوستی بودند. جهت انجام آزمایشات 

پس از مرگ، مرغ های تلف شده تحت کالبدگشایی قرار گرفتند.

کشت و جداسازی ویروس
 )pool از نمونه های اخذ شده )شامل ضایعات جلدی و اپیگلوت به صورت
هموژن 10 درصد )با استفاده از PBS( تهیه شد و در تخم مرغ جنین دار نه 
تا 11 روزه روی پرده کوریوآالنتوئیک تلقیح گردید )۲۲، ۲3(. تخم مرغ ها 
گرفتند.  قرار  نوربینی  مورد  روز  هر  و  شده  انکوبه  روز  پنج  مدت  به 
جنین های تلف شده در روز اول حذف گردیده و در روزهای بعد به دمای 

چهار تا هشت درجه منتقل شدند. 
محل  اطراف  در  تخم مرغ ها  پوسته  کوریوآالنتوئیک،  پرده  بررسی  برای 
معرض  در  به خوبی   CAM که  به طوری  برش زده شد  دقت  به  تزریق 
و  جدا   CAM از  قسمت  آن  دقت  به  قیچی  با  سپس  گرفت.  قرار  دید 
روی صفحه ای با زمینه تیره قرار داده شد و حضور ضایعات pock مورد 

بررسی قرار گرفت. 

DNA استخراج
 DNA برای ایجاد هموژن مورد استفاده قرار گرفت و سپس CAM نمونه
QIAamp DNA Mini Kit (Qiagene) مطابق  ویروس با استفاده از کیت

دستورالعمل شرکت سازنده جدا گردید.

PCR آزمایش
پرایمرهای مورد استفاده در PCR از توالی ژن 4b ویروس آبله پرندگان 

سویه HP44 انتخاب شدند )۲1(.  توالی پرایمر ها عبارت بود از:
F primer: 5'-CAGCAGGTGCTAAACAACAA-3' 
R primer: 5'- CGGTAGCTTAACGCCGAATA-3'

 50 با حجم   PCR آزمایش  بود.  باز  578 جفت  شده  تکثیر  قطعه  طول 
 PCR master میکرولیتر و با افزودن مواد زیر انجام شد: ۲5 میکرولیتر
(mix Cinnagen(، ۲ میکرولیتر  از هر پرایمر )10 پیکومول در میکرولیتر( 
و پنج میکرولیتر از DNA استخراج شده. برنامه حرارتی عبارت بود از 
دناتوراسیون اولیه به مدت دو دقیقه در  95 درجه سانتی گراد، 35 سیکل 

اتصال  سانتی گراد،  درجه   95 در  ثانیه   30 مدت  به  دناتوراسیون  شامل 
پرایمر به مدت 30 ثانیه در 60 درجه سانتی گراد، گسترش به مدت 45 
ثانیه در 7۲ درجه سانتی گراد و گسترش نهایی به مدت 10 دقیقه در 7۲ 
درجه سانتی گراد بود. از ویروس واکسینال آبله طیور )موسسه تحقیقات 

و سرم سازی رازی – ایران( به عنوان کنترل مثبت استفاده شد.
با  و  گردید  الکتروفورز  1/5درصد  آگاروز  ژل  روی  بر   PCR محصول 
کیت  از  استفاده  با   PCR محصول  شد.  بررسی   UV اشعه  از  استفاده 
GeneJET Gel Extraction Kit (Fermentas, Canada) تخلیص و استخراج 
 pTZ57R/T کلونینگ  وکتور  در  شده  استخراج  محصول  سپس  شد. 
پرایمرهای از  استفاده  با  کلون  سه  و   )Fermentas, Canada( شد   کلون 

 .)SequeTech, USA( شد  توالی  تعیین   M13 forward & reverse
 Accession Numbers( گردید  ثبت   Genbank در  توالی  تعیین  نتایج 

.)KU212807, KU522209, KU522210

آنالیز فیلوژنتیک
افزار نرم  از  استفاده  با  نوکلئوتیدی  توالی  بررسی  و   ویرایش 
)EditSeq program, version 5 (DNASTAR Inc., USA
افزار نرم  از  استفاده  با  فیلوژنتیک  آنالیز  گرفت.   صورت 
MegAlign program, version 5 (DNASTAR Inc) و با روش الگوریتم 

ClustalW انجام شد.

هیستوپاتولوژی
ریه  و  نای  اپیگلوت،  جلدی،  ضایعات  از  هیستوپاتولوژی  مطالعه  جهت 
شده  اخذ  نمونه های  نمونه برداری،  از  پس  آمد.  عمل  به  نمونه برداری 
در داخل فرمالین 10 درصد جهت تهیه مقاطع بافتی به بخش پاتولوژی 
موسسه ارسال شدند. نمونه ها پس از طی مراحل آب گیری، شفاف سازی، 
تا شش میکرونی  پنج  پارافین و قالب گیری به ضخامت های  با  آغشتگی 
به وسیله  و  ائوزین رنگ آمیزی شدند  و  به روش هماتوکسیلین  و  برش 

میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفت.

نتایج
عالئم بالینی و کالبدگشایی پرندگان مورد مطالعه

از 70 درصد(، ضایعات ماکروسکوپی به صورت  اکثر مبتالیان )بیش  در 
ندول های زگیل مانند با اندازه مختلف بر روی تاج، ریش، اطراف پلک ها 
و روی پاها بود. در موارد پیشرفته بیماری ندول ها به دلمه تبدیل شده 
بود. در برخی از موارد ضایعات فرم دیفتریایی آبله به صورت دانه های 
در  مشاهده شد.  اپیگلوت  و  دهان، حلق  روی سطح  برجسته  و  شفاف 
بود  درآمده  زردرنگ  و  پنیری  به شکل  این ضایعات  مبتالیان  از  بعضی 
)شکل 1(. ندول ها نسبتاً نرم بودند و الیه های سطحی به راحتی برداشته 

می شد و بافت زیرین معموالً دچار پرخونی و خونریزی شده بود.

کشت و جداسازی ویروس
حدودا پنج روز پس از تلقیح ویروس، ضایعات pock به طور واضحی روی 

پرده کوریوآالنتوئیک مشاهده گردید.

هیستوپاتولوژی
هیپرپالزی  و  نکروز  دژنرسانس،  بیانگر  هیستوپاتولوژی  آزمایش  نتایج 
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مختلف  اندازه های  با  واکوئل های  وجود  بود.  مبتال  پوششی  سلولهای 
درون  گنجیدگی های  این  بر  عالوه  بود.  مشهود  پوششی  سلول های  در 
پوششی،  سلول های  در  بولینجر(  )اجسام  ائوزینوفیلیک  سیتوپالسمی 
ارتشاح سلول های آماسی به ویژه هتروفیل ها و پرخونی فعال در بافت 
پوششی نواحی درگیر به خوبی مشاهده شد )شکل ۲(. در برخی از موارد 
خونریزی  پوستی،  دلمه های  پوست،  پوششی  بافت  الیه های سطحی  در 

شدید و کلنی های باکتریایی )که بیانگر عفونت ثانویه بود(، دیده شد.

PCR آزمایش
قطعه ای به طول مورد انتظار 578 جفت باز در آزمایش PCR انجام شده 
از گله های مبتال تکثیر و مشاهده  بافتی بدست آمده  روی هموژن های 

شد )شکل 3(.

شباهت نوکلئوتیدی و آنالیز فیلوژنتیک
نتایج بدست آمده از آنالیز BLAST حاکی از شباهت بیشتر توالی جدایه 
 FWPV65 جدایه  و  ایران  از   IR/H756/13 جدایه  با  )ماکیان(   LNHF-1
بدست آمده از ماکیان تانزانیا و توالی های جدایه های LNHF-۲ )بوقلمون( 
و LNHF-3 )ماکیان( با جدایه های Elsharqyia FWPV1 از ماکیان مصر 
 fpv167 از ماکیان چین بود. میزان شباهت قطعه ژن FPV167 و جدایه
آمده  بدست   LNHF-3 و   LNHF-1،LNHF-2 جدایه های  به  مربوط 
درصد  تا99/7   68/1 از   Genbank جدایه های  دیگر  با  حاضر  مطالعه  از 
متغیر بود )شکل 4(. از مقایسه توالی نوکلئوتیدی ژن fpv167 جدایه های 
تفاوت   119 تعداد  ایران،  قناری(  و  ماکیان  )جدایه های   Avipoxvirus
تفاوت  مبنای  بر  که  شد  مشاهده  دسته  دو  این  بین  ثابت  نوکلئوتیدی 
در   .)5 )شکل  می شود  آمینواسید   35 در  اختالف  به  منجر  آمینواسیدی 
آنالیز فیلوژنیک جدایه بررسی شده در این مطالعه از نظر ژن fpv167  در 
دسته A در کنار جدایه های FWPV65 بدست آمده از ماکیان در تانزانیا، 
 GB 134/01 بدست آمده از ماکیان در مصر و Elsharqyia FWPV1 جدایه

بدست آمده از بوقلمون در آلمان قرار گرفت )شکل 6(.

بحث و نتیجه گیری
پرورش طیور به وی ژه مرغ بومی از گذشته های دور در ایران رایج بوده 
است و امروزه در بیشتر روستاها، کمتر خانه ای را می توان یافت که فاقد 
پرندگان بومی باشد. خانواده های روستایی وعشایری، با نگهداری تعدادی 
مرغ و خروس، آن ها را پرورش می داده و با استفاده از گوشت، تخم و پر 
آن ها، بخشی از نیازهای افراد خانواده را برطرف می کردند. با افزایش 
نیز  بومی  طیور  پرورش  اجتماعی،  و  اقتصادی  شرایط  تغییر  و  جمعیت 
گسترش پیدا کرده به طوری که خیلی از خانوارهای شهری نیز اقدام به 
تهیه و نگهداری چندین مرغ و خروس کرده اند که گه گاهی به دلیل عدم 
و خروس ها  مرغ  تلف شدن جوجه ها،  باعث  اشتباه  نگهداری  و  آگاهی 
شده اند. بدنبال آن میزان حساسیت این پرندگان به بسیاری از بیماری ها و 
عفونت ها نیز افزایش یافت به طوری که بعضی از این گونه بیماری ها که 
حتی در گذشته مشاهده نگردید، امروزه موجب بروز خسارات فراوانی 
بیماری ویروسی و  آبله یک  پرورش دهندگان می شود.  به روستائیان و 
واگیردار در طیور می باشد که با مرگ و میر نیز همراه است. اکثر پرندگان 

بومی به ویژه مرغ و خروس در معرض این بیماری قرار دارند. 
عالوه بر این، میزان وقوع آبله در گله های طیور صنعتی بویژه در گله های 
واکسینه در سال های اخیر افزایش یافته است. این افزایش ممکن است 
بدلیل حضور سویه های ناشناخته یا واریانت ویروس باشد )3، 11، 16(.  
گزارش  سال  از  خاصی  فصل های  در  را  بیماری  شیوع  مطالعات  برخی 
داده اند.  ارتباط  ناقل  پشه های  فعالیت  به  را  بیماری  وقوع  و  اند  داده 
تعداد کمی از این مطالعات شیوع بیماری را در در فصل تابستان گزارش 
و  پاییز  اواخر  در  را  بیماری  شیوع  مطالعات  بیشتر  اما   .)9  ،4( داده اند 
در  بومی  طیور  روی  مطالعه ای  در   .)19  ،14( داده اند  گزارش  زمستان 
اکوادور، روستاییان بیماری فصلی با ضایعات زگیل مانند گزارش می کردند 
که احتماال آبله بوده است )15(. در مطالعه دیگری در 700 قطعه مرغ 
بومی در دو روستای کشور برزیل که به طور معمول بدلیل بیماری ابله 
و  روستاییان  آموزش  که  شد  داده  نشان  می شدند،  زیادی  تلفات  دچار 
موارد  وقوع  کاهش  به  منجر  رایج  واکسن های  با  مرغان  واکسیناسیون 

جدید بیماری تا نه درصد شد )۲7(. 
ویروس آبله مقاومت بسیار زیادی به خشکی دارد. انتقال بیماری از راه 
هوا و تماس پرنده با مواد آلوده به ویروس است. ویروس از راه زخم ها 
سلول های  در  و  شود  بدن  وارد  چشم  مخاط  یا  و  جلدی  خراش های  و 

اپی تلیال پوست، مخاط چشم و غشاء موکوسی دهان تکثیر می شود.
مشاهده  و  تاریخچه  اساس  بر  طیور  در  آبله  بیماری  اولیه  تشخیص 
مختلف  روش های  از  آن  تایید  جهت  که  است  مقدور  جلدی  زخم های 
هیستوپاتولوژی  و   PCR،ویروس جداسازی  و  کشت  نظیر  آزمایشگاهی 

استفاده می شود )۲8(.
تشخیص  تایید  معمول  روش های  بودن  وقت گیر  و  دشواری  به  توجه  با 
ویروس آبله نظیرکشت ویروس در تخم مرغ جنین دار و هیستوپاتولوژی، 
که در این مطالعه به   fpv167 استفاده می شود )۲1(. ژن PCR از روش
عنوان هدف PCR بکار رفته است، 75/۲ کیلودالتون وزن دارد. این ژن 
هدف  آبله  ویروس  مختلف  سویه های  در  نسبی  حفاظت شدگی  بدلیل 
مناسبی برای آزمایش PCR است )5(. این آزمایش PCR قادر است میزان 
یک دهم حداقل تعداد ویریون قابل تشخیص در روش جداسازی ویروس 

را شناسایی کند )۲، ۲1(.
اگر ویروس های موجود در نمونه  نیز حائز اهمیت است که  این نکته   
باشند،  شده  غیرفعال  نگهداری  بد  شرایط  بدلیل  آزمایشگاه  به  ارسالی 
نتیجه آزمایش کشت ویروس منفی خواهد بود اما آزمایش PCR باز هم 

قادر به شناسایی ویروس است.
ایران بخصوص  اطالعات بسیار کمی راجع به وضعیت آبله پرندگان در 
درباره توالی ژنتیکی ویروس های در گردش در گله های بومی و صنعتی 
 )۲014( همکاران  و  آهنگران  غالمی  مطالعه  در   .)۲4  ،13( دارد  وجود 
روی 3۲8 مرغ بومی در نواحی غرب ایران که عالئم آبله )شامل ضایعات 
جلدی و مخاطی( را نشان می دادند، حاکی از تایید ابتالی 66/1 و 80/7 
 PCR موارد مشکوک به آبله به ترتیب با روش بررسی هیستوپاتولوژی و
تایید  پرندگان  آبله  تشخیص  برای  مناسبی  روش  عنوان  به   PCR و  بود 
گردید )13(. یک مخزن احتمالی برای این ویروس های ناشناخته جمعیت 
fpv167  در  توالی نوکلئوتیدی ژن  طیور بومی است. در مطالعه حاضر 
یکی از جدایه های بدست آمده از گله های بومی درگیر به بیماری آبله 
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با دیگر توالی های مشابه از ایران و جهان موجود در Genbank مقایسه 
شده است.

تغییرات نوکلئوتید ها در محل اتصال پرایمر ها ممکن است باعث کاهش 
سویه های  مورد  در  بویژه  شود.   PCR آزمایش  ویژگی  و  حساسیت 
ناحیه  یک  کردن  پیدا  ژنوم،  چشمگیر  تفاوت های  بدلیل   ، Avipoxvirus
  fpv167 ژن   .)1۲( است  دشوار  پرایمر ها  چسبیدن  برای  شده  حفاظت 
PCR هدف مناسبی است  به علت حفاظت شدگی نسبی برای آزمایش 
مشابه  مطالعه حاضر  در  )5(. ضایعات هیستوپاتولوژیک مشاهده شده 
با مشاهدات سایر محققین بود که دژنرسانس، هیپرتروفی و هیپرپالزی 
ائوزینوفیلیک  سیتوپالسمی  درون  گنجیدگی های  و  پوششی  سلول های 
اگرچه   .)3۲  ،8  ،7  ،4( بودند  کرده  مشاهده  مبتال  سلول های  در  بزرگ 
و  کالبدگشایی  بالینی،  عالئم  مبنای  بر  آبله  بیماری  تشخیص  معموالً 
یافته های هیستوپاتولوژی دشوار نیست، اما روش PCR قادر به تشخیص 
مقادیر بسیار کم ویروس در نمونه های آلوده است )10(. از این جهت 
روش بکار رفته در مطالعه حاضر می تواند برای تشخیص موارد همه گیری 

آبله در گله های طیور بومی در مراحل اولیه بیماری بکار رود. 
مورد  در  اهمیتی  با  اطالعات  حاوی  می تواند  نوکلئوتیدی  توالی های 
بدست  توالی های  مقایسه  و  باشد  همه گیری  عامل  ویروس  ویژگی های 
آمده از جدایه های مختلف ویروس آبله در مطالعات اپیدمیولوژیک مورد 
استفاده قرار می گیرد. مقایسه توالی نوکلئوتیدی ژن fpv167  جدایه های 
 119 تعداد  ایران  قناری(  و  ماکیان  جدایه های  )شامل   Avipoxvirus
تفاوت نوکلئوتیدی ثابت بین این دو دسته نشان داد که بر مبنای تفاوت 
مقایسه  در  می شود.  آمینواسید   35 در  اختالف  به  منجر  آمینواسیدی 
جدایه های بدست آمده از مطالعه حاضر )جدایه LNHF-2 بدست آمده 
در این مطالعه از بروز بیماری در بوقلمون بدست آمده است( با یکدیگر 
  fpv167 هیچ اختالف آمینواسیدی در ژن GB 134/01 و با جدایه بوقلمون
دیده نشد. بنابراین میزان اختالف بین گونه ای بین جدایه ماکیان بررسی 
شده در این مطالعه و جدایه های بوقلمون مثل IR/H 335/12 بسیار کمتر 
از  بیشتری  تعداد  بررسی  بود.   IR/H 364/12 مثل  قناری  جدایه های  از 
و   fpv167 نظر ژن های از  ایران   Turkey pox و   Fowl pox ویروس های 
بسا  چه  و  کرد  خواهد  آشکار  این خصوص  در  را  مهمی  نکات   fpv140
اگرچه، شواهدی  باشد.  داده  گونه روی  دو  این  بین  گونه ای  بین  انتقال 
دال بر انتقال بین گونه ای ویروس Fowl pox به بوقلمون پیش از این هم 
گزارش شده است. برخی مطالعات انجام شده حاکی از افزایش توانایی 
Avipoxvirus در شکستن سد بین گونه ای و انتقال از یک گونه به گونه 
دیگر است )16، 3۲(. در این صورت آلودگی ماکیان بومی ممکن است 
سال  در  همکاران  و  پاوار  باشد.  وحش  حیات  گونه های  برای  تهدیدی 
۲011 بیان کردند که ویروس آبله جدا شده از گونه های پرندگان در معرض 

انقراض حیات وحش هندوستان از ماکیان بومی منشاء گرفته است )۲5(.
طور  به   Avipoxvirus جدایه های  روی  شده  انجام  فیلوژنتیک  آنالیز های 
B (Canary pox-like virus) و A (Fowl pox-like virus) و  کلی سه دسته

C (psittacine pox virus) ایجاد می کند و در هر دسته هم زیر دسته هایی 
این  در  شده  انجام  فیلوژنتیک  آنالیز  نتایج   .)۲۲  ،1۲  ،1( دارد  وجود 
جدایه های  دسته بندی  در  شده  اشاره  الگوی  که  داد  نشان  هم  مطالعه 
از نظر  این مطالعه  Avipoxvirus وجود دارد و جدایه بررسی شده در 

از  آمده  FWPV65 بدست  جدایه های  کنار  در   A دسته  در   fpv167 ژن 
 ماکیان در تانزانیا، Elsharqyia FWPV1 بدست آمده از ماکیان در مصر و
GB 134/01 بدست آمده از بوقلمون در آلمان قرار می گیرد. در بررسی 
در  شده  بررسی  جدایه های  که  شد  مشخص  همچنین  فیلوژنتیک  آنالیز 
مطالعه حاضر با دیگر جدایه های آبله بدست آمده از بوقلمون و ماکیان 
ژنتیکی  تفاوت  از  ناشی  که  نمی گیرند  قرار  دسته  زیر  یک  در  ایران  در 
آن هاست. این مساله نشان می دهد که جدایه های بدست آمده از طیور 
بومی در مطالعه حاضر با یکدیگر و با جدایه های در گردش در جمعیت 
طیور صنعتی از نظر بیماری زایی و آنتی ژنیکی متفاوت است و دست 
جدایه های  بین  در  توجهی  قابل  ژنتیکی  تنوع  که  گفت  می توان  کم 
Avipoxvirus در کشور ما وجود دارد. این درحالیست که تعداد اندکی 
Genbank وجود دارد.  ایران در  Avipoxvirus مربوط به  توالی ژنتیکی 
جدایه های  فیلوژنیک  آنالیز  در   ۲006 سال  در  همکاران  و  جارمین 
هم   )fpv140( دیگر  لوکوس  یک  از   fpv167 ژن  بر  عالوه   Avipoxvirus
استفاده کردند و نتیجه گرفتند که اختالفات بین سویه ها در آنالیز اخیر 
 Avipoxvirus جدایه های  بررسی  بنابراین   .)1۲( می شود  آشکار  بهتر 
ایران از نظر این لوکوس مفید خواهد بود. بدون شک مطالعات بیشتر و 
بررسی تعداد دیگری جدایه آبله از گله های مرغ بومی در نقاط مختلف 
کشور، یافته های این مطالعه را در خصوص تفاوت های ژنتیکی جدایه های 

Avipoxvirus ایران کامل خواهد کرد.

نتیجه گیری 
نتایج مطالعه حاضر نشان دهنده ی حضور ویروس آبله پرندگان در طیور 
آبله  بدلیل  بومی  طیور  تلفات  بود.  آباد  خرم  شهرستان  حومه  بومی 
بر  اقتصاد مناطق روستایی می گردد. عالوه  به  به آسیب  پرندگان منجر 
این، طیور بومی مبتال می تواند به عنوان منبع بیماری برای گله های طیور 
صنعتی باشند. متاسفانه هیچ درمانی برای این بیماری وجود ندارد و با 
توجه به نبود راههای درمان بیماری های ویروسی، اطالع رسانی مناطق 
روستایی جهت واکسیناسیون طیور بومی امری ضروری به نظر می رسد.
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شکل 1- آبله پرندگان. ندول های با اندازه مختلف بر روی تاج، ریش، اطراف پلک ها )شکل سمت چپ، نوک پیکان ها(. ضایعات پنیری و زردرنگ فرم دیفرتیایی به صورت 

دانه های شفاف و برجسته روی حلق و اپیگلوت )شکل سمت راست، نوک پیکان(.

تشخیص آسیب شناسی و ملکولی ویروس آبله پرندگان در  ...

شکل 2: آبله پرندگان. واکوئل های با اندازه های مختلف )اشکال ستاره ای( به همراه گنجیدگی های درون سیتوپالسمی ائوزینوفیلیک در سلول های پوششی

.)HE stain, Bar= 100 µm( )نوک پیکان(



شماره 117، تحقیقات د امپزشكی و فرآورده های بیولوژیک، زمستان 1396
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شکل 3- نتایج PCR بدست آمده از منونه پرده کوریوآالنتوئیک و منونه بافت آلوده: M= مارکر 100 جفت باز )Canada, Fermentas(، 1= کنرتل مثبت، 2= کنرتل منفی، 

3= پرده کوریواالنتوئیک، 4= منونه مثبت

شکل 4- میزان شباهت نوکلئوتیدی بر حسب درصد بین جدایه های تعیین توالی شده در این مطالعه با دیگر جدایه های Avipoxvirus ایران و جهان.
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. Genbank ایران و جدایه های مشابه موجود در  Avipoxvirus جدایه های fpv167 شکل 5- مقایسه توالی نوکلئوتیدی ژن

شکل 6- آنالیز فیلوژنتیک 

 Avipoxvirus جدایه های

ایران و دیگر جدایه های 

 .Genbank موجود در

دسته بندی جدایه ها به 

صورت مستطیل های 

خاکسرتی. جدایه های 

تعیین توالی شده در این 

مطالعه به صورت مستطیل 

قرمز نشان داده شده 

است.
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