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مقدمه

 هایدر گونه عیشا یروسیو یماریب کیآبله پرندگان،  یماریب

گونه از  838که  یبه طور باشدیم یو وحش یمختلف پرندگان اهل

 صورت به امروز به تا جهان در شدهشاخه پرندگان شناخته 83

آبله پرندگان تنها  روسوی(. 8) اندمبتال شده روسیو نیبه ا یعطبی

از پستانداران را  ریغ ایکه گونه استخانواده آبله  روسیاز و یجنس

 ،کندیبروز م یآبله پرندگان به دو فرم اصل یماری. بکندیمبتال م

 یرو بر یجلد عاتیسبب ضا ی. فرم جلدکیفتریو فرم د یفرم جلد

ها، گوشه چشم و پاها پلکپوست و نقاط بدون پر بدن مانند منقار، 

 یموکوس یدر غشاها یعاتیضابا  زیآن ن کیفتریو فرم د شودیم

هر دو فرم  نیهمراه است. همچن یو نا یبدن مانند دهان، حلق، مر

پرنده رخ دهد. فرم  کیممکن است در  کیفتریو د یجلد

 یویر دیشد هایبیآس لیبه دل هایدر قنار زین یماریب کیستمیس

 مقاله پژوهشی
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موجب  یصنعت وریآبله در ط یماری(. ب81دهد )میبا تلفات باال رخ 

کاهش  ،یرگیمانند کاهش رشد و وزن یادیز یخسارات اقتصاد

 ونیناسیواکس. شودیم ریمرگ و م شیو افزا یتخم مرغ، کور دیتول

و کاهش خسارات  یماریکنترل ب یبرا ربازیزنده از د یهابا واکسن

 یهاگزارش ریاخ یهابه کار رفته است اما در سال یماریاز ب یناش

رائه آبله ا یماریبا ب شدهنهیواکس یهامجدد گله یریاز درگ یمتعدد

 (.5شده است )

تماس  ایو  میبا تماس مستق تواندیآبله م یماریب یروسیو عامل

 ابدیانتقال  زیمانند جرب و مگس ن یحامالن قیاز طر میرمستقیغ

 یبرا یخطر جد کی ینهگال یسوسدرمان ور،ی(. جرب قرمز ط11)

متحده  االتیاز نقاط جهان از جمله ا یاریدر بس گذارتخم وریط

 یناش یاقتصاد ی. ضررهاشودیم وبمحس نیاروپا، ژاپن و چ کا،یآمر

وپا ار هیجرب در صنعت تخم مرغ اتحاد نیو کنترل ا دیاز کاهش تول

رقم در  نیزده شده است و ا نیتخم وروی ونیلیم 131ساالنه حدود 

(. در 19) شودیبرآورد م نیاز ا شیب زیاز نقاط جهان ن یاریبس

 نرایدر ا نآبله پرندگا یماریدر خصوص ب یمطالعات ریاخ یهاسال

 یهادر فارم وریاز جرب قرمز ط یناش یو خسارات اقتصاد وعیو ش

ا که ادع یصورت گرفته است. به طور یبوم وریو ط رانیا گذارتخم

جرب  نیبه ا رانیا گذارتخم هایدرصد فارم 21از  شیشده است ب

 Gholami،یبوم وریدر خصوص ط (.17،81آلوده هستند )

Ahangaran قطعه مرغ  382، تعداد 8112 الو همکاران در س

 و یجلد عاتیکه عالئم آبله )شامل ضا رانیغرب ا یدر نواح یبوم

درصد از  7/21و  1/11نمودند و  یدادند بررسیم( را نشان یمخاط

 PCR و یستوپاتولوژیبا روش ه بیموارد مشکوک به آبله را به ترت

 یرا به عنوان روش مناسب PCR نیمثبت گزارش کردند و همچن

(. 1قرار دادند ) دییأتآبله پرندگان مورد  صیتشخ یبرا

Norouzian آبله  یرگیهمه زین ،8117در سال  و همکاران

درصد و  51 یابتال زانمی با آبادحومه خرم یپرندگان در مرغان بوم

قرار  یو مولکول شناسیبیآس یدرصد را مورد بررس 81تا  5تلفات 

 (.12دادند )

 دیمنجر به استرس شد تواندیم ینهگال یسوسدرمانبا جرب  یآلودگ

و به دنبال آن موجب  دیشد ی، مشکالت پوستگذارتخممرغان 

 تخم مرغ در پرندگان دیتول یفیو ک یکاهش وزن پرنده و کاهش کم

 نیبه عنوان ناقل و مخزن چند نهیگال سوسیدرمان نیشود. عالوه بر ا

جب مو تواندیمطرح است و م یروسیو و ییایباکتر یزایماریعامل ب

 (.1شود ) زایماریاز عوامل ب یاریانتقال بس

آبله بدست  روسیو هیدو جدا تیهو نییحاضر با هدف تع مطالعه

آبله مرغان و از نمونه  کیپیجراحات ت یدارا یبافت یآمده از نمونه

 از همان گله آلوده به آبله صورت گرفت. نهیگال سوسیجرب درمان

 کارمواد و روش

سه های روی پوست ضایعات پوستی و ندول نمونه برداری:

آبله  ییکالبدگشاتلف شده از بیماری با عالئم  گذارتخمقطعه مرغ 

ها برداری شدند. نمونهجرب موجود در فارم نمونه 51مرغان و حدود 

در اطراف تهران با  LSLهفته نژاد  11تجاری  گذارتخماز یک گله 

قطعه در روز و مشکوک به بیماری آبله  51الی  31تلفات روزانه 

مرغان تهیه شدند. گله مذکور علیه بیماری آبله واکسینه شده بود 

های های ضایعات جلدی مشابه آبله به صورت ندولولی نشانه

پرولیفراتیو پوستی در تمام سطح بدن مرغان مشاهده شد. از دیگر 

 الینهگ درمانیسوسابل توجه آلودگی شدید این گله به جرب نکات ق

 بود. 

 هر نمونهتلقیح الیه کوریوآالنتوئیک و جداسازی ویروس: 

 PBSبافتی و هر نمونه جرب جداگانه بعد از هموژنیزه شدن توسط 

 51واحد در میلی لیتر( و استرپتومایسین ) 51شامل پنیسیلین )

دقیقه  15در دقیقه به مدت  2111میکروگرم در میلی لیتر( در دور 

از مایع رویی هر نمونه داخل  میکرولیتر 811سانتریفیوژ شد. سپس 

روزه تلقیح شد.  9-11های جنین دار الیه کوریوآالنتوئیک تخم مرغ

 گرادسانتیدرجه  37روز در دمای  5-7ها به مدت تخم مرغ

مورد  Pockگذاری شدند و سپس برای دیدن ضایعات گرمخانه

 (. 11،18بررسی قرار گرفتند )

ویروس از کیت  DNA برای استخراج: DNAاستخراج 

 Rapid Genomic DNA Isolation)ایران  MBSTشرکت 

Kit)  و بر اساس پروتکل شرکت سازنده استفاده شد. هر نمونه با

PBS  در 3111دقیقه با دور  15مخلوط و هموژنیزه  و به مدت 

میکرولیتر از مایع رویی با  811دقیقه سانتریفیوژ شد. سپس مقدار 

 کننده مخلوطمیکرولیتر بافر لیزه 811و  Kمیکرولیتر پروتئیناز  81

و سپس  گرادسانتیدرجه  55دقیقه در دمای  11شد و به میزان 

گذاری شدند. بعد گرمخانه گرادسانتیدرجه  71دقیقه در دمای  11

میکرولیتر  871میکرولیتر بافر متصل شونده و  311به محلول فوق 

اضافه گردید و  Spin columnاتانول اضافه شد. محلول حاصل به 

 511دقیقه سانتریفیوژ شد. سپس 1به مدت  2111در دور 

اضافه شد و  Spin columnمیکرولیتر بافر شستشودهنده به 

 ویروس DNAمجددا  طبق دستور قبلی سانتریفیوژ شد. در پایان 

گذاری خانهو گرم Elution bufferمیکرولیتر  71نمودنبا اضافه
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دقیقه  1به مدت  2111دقیقه و سانتریفیوژ با دور  3به مدت 

 استخراج شد.

 :Polymerase Chain Reaction (PCR)واکنش 

میکرولیتر باا اساااتفااده از یک جفت  85در حجم  PCRواکنش 

-’Forward: 5 پاااارایااااماااار بااااا تااااوالاااای

CAGCAGGTGCTAAACAACAA-3’  وReverse: 

5’-CGGTAGCTTAACGCCGAATA-3’  برای تکثیر

(. مخلوط 9جفت باز انجام شااد ) 572به اندازه  4bای از ژن قطعه

میکرولیتر  5/8 برای هر نمونه بدین ترتیب تهیه شد: PCRواکنش 

 10mMمیکرولیتر از مخلوط  PCRbuffer 10x ،5/1از بااافر 

dNTPs ،85/1 ( میکرولیتر در  11مایاکارولایاتر از هر پرایمر

میکرولیتر  250mMMgCl ،85/1میکرولیتر از  75/1 پیکومول(،

میکرولیتر  5/8(، و U/l5) Taq DNA polymeraseاز آنزیم 

میکرولیتر  11شااده از نمونه مربوطه و سااپس اسااتخراج DNAاز 

دید. در کلیه میکرولیتر اضااافه گر 85آب دیونیزه اسااتریل تا حجم 

ها، برای کنترل مثبت از واکساان آبله موسااسااه ساارم و واکنش

ساااازی رازی و برای کنترل منفی از آب دیونیزه به جای واکسااان

DNA  .ها در دسااتگاه ترموسااایکلر میکروتیوبالگو اسااتفاده شااد

(Labcycler 48, SensoQuest, Goettingen, 

Germany اساااس جداسااازی ( قرار داده شاادند و برنامه تکثیر بر

 35؛ و ساااپس گرادساااانتیدرجه  92دقیقه در  8اولیاه به مدت 

، گرادسانتیدرجه  92دقیقه در  1سیکل شامل جداسازی به مدت 

، گسترش یا  گرادسااانتیدرجه   11اتصاال به مدت یک دقیقه در 

و در خاتمه  گرادسانتیدرجه  78دقیقه در  1طویل شدن به مدت 

 گرادسانتیدرجه  78دقیقه در  8مرحله طویل شدن نهایی به مدت 

 572برای شااناسااایی قطعه  PCR(. محصااوالت 15تنظیم شااد )

 مدت به 71 ولتاژ با درصااد 1 آگارز ژل برروی 4bجفت باز ژن 

با  الکتروفورز، ژل از اتمام شااادند. پس الکتروفورز سااااعت یک

آمیزی لون، تهران، ایران( رنگ)سیناک  DNA Safe Stainترکیب

مورد  UVایلومیناتور با نور شااادند. درانتها ژل با دساااتگاه ترانس 

از مارکر تجاری  .برداری انجام شااادبررسااای قرار گرفات و عکس

Gene Ruler 100bp DNA Ladder Plus  سااخت شرکت

Fermentas نیز در هر ژل  ملکولی وزن اساااتااندارد باه عنوان

ن وزن مولکولی باندهای مشاهده شده با استفاده اساتفاده شد. تعیی

( ver. 3.5, Kansas State University, USاز نرم افزار )

SEQAID II  انجام شاااد. کلیه مواد مصااارفی واکنشPCR  از

 شرکت سیناکلون تهیه شدند. 

 572با وزن  PCRفرآورده  تعیین توالی و آنالیز فیلوژنتیک:

مربوط به دو جدایه یکی از نمونه بافتی جراحات  4bجفت باز ژن 

کیت تیپیک آبله مرغان و دیگری از نمونه جرب با استفاده از 

شرکت  DNA Gel Purification Kit   ®AccuPrepتجاری

Bioneer  سازی شدند و برای تعیین توالی از دو خالصکره جنوبی

 PCRابه واکنش های مشجهت به شیوه اتوماتیک و با استفاده از پرایمر

های حاصل به سازی توالیردیفهمارسال شدند.  Bioneerبه  شرکت 

های انتخاب شده از بانک ژن کمک نرم افزارهای مربوطه در کنار توالی

انجام موجود در بانک ژن های آبله های مربوط به ویروساز جمله توالی

ن ی ژوتیدئهای نوکلشناسی بر اساس توالیهای شجرهگرفت. درخت

4b  با استفاده از روشNeighbor joining  در نرم افزارCLC 

Main Workbench 8 های مربوط به ترسیم شدند. توالی

در مطالعة  FPVIR8و  FPVIR1های تعیین هویت شده جدایه

ها به ترتیب آنهای دسترسی شمارهحاضر در بانک ژن موجود هستند و 

MG787211  وMG787218 باشند. می 

 نتایج

 4bجفت باز ژن  572برای قطعه  PCRها در آزمون کلیه نمونه

 ها به ویروس عامل بیماری آبله موردمثبت بودند، بنابراین آلودگی نمونه

طور هر دو جدایه در الیه کوریوآالنتوئیک تخم قرار گرفت. همینتأیید 

شناسی دو جدایه دار ضایعه پوک ایجاد کردند. درخت شجرهمرغ جنین

این مطالعه که یکی از نمونه بافتی جراحات تیپیک آبله مرغان و دیگری 

  4bهای نوکلئوتیدی ژناز نمونه جرب قرمز طیور بود بر اساس توالی

جدایه دیگر ثبت شده در بانک ژنی مقایسه شدند. دو جدایه  18با 

شده از بانک ژنی شباهت حدود های انتخابویروس آبله با سایر جدایه

درصد را از خود نشان دادند. هر دو جدایه مورد مطالعه با  111تا  73

درصد  111یکدیگر و با دو جدایه دیگر مرغی و یک جدایه بوقلمون 

شناسی این دو جدایه و (. بررسی شجره1شباهت داشتند )جدول 

ی متفاوت را جدایه دیگر از بانک ژنی هفت دسته 18ها با مقایسه آن

درصد سکانس نوکلئوتیدی نمونه  111باهت نشان داد. با توجه به ش

(، نمونه FPVIR1جداشده از نمونه بافتی جراحات تیپیک آبله مرغان )

(، دو جدایه دیگر مرغی و یک FPVIR8) گالینه درمانیسوسجرب 

جدایه بوقلمون همگی در کنار هم در یک شاخه درخت فیلوژنتیک قرار 

 (.1گرفتند )تصویر 
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 .هاویروس آبله در دو جدایه این مطالعه با تعدادی دیگر از جدایه  4bژنبین توالی اسید نوکلئیک درصد تشابه . 1جدول 

 

 

 
 ها.ویروس آبله در دو جدایه این مطالعه با تعدادی دیگر از جدایه 4bتوالی اسید نوکلئیک ژن درخت فیلوژنی بر اساس  .1 تصویر

 12 13 18 11 11 9 2 7 1 5 2 3 8 1  سویه

FPVIR1 1 111 111 111 111 111 52/91 52/91 55/91 52/91 98/27 18/75 72/77 31/75 11/75 

FPVIR8 8 111 111 111 111 111 52/91 52/91 55/91 52/91 98/27 18/75 72/77 31/75 11/75 

AY530304 

(TURKEY) 
3 111 111 111 111 111 52/91 52/91 55/91 52/91 98/27 18/75 72/77 31/75 11/75 

AM050380 

(CHICKEN) 
2 111 111 111 111 111 52/91 52/91 55/91 52/91 98/27 18/75 72/77 31/75 11/75 

AY453172 

(CHICKEN) 
5 111 111 111 111 111 52/91 52/91 55/91 52/91 98/27 18/75 72/77 31/75 11/75 

DQ873709 

(QUAIL) 
1 52/91 52/91 52/91 52/91 52/91 111 111 52/97 111 15/22 12/72 33/71 12/72 22/72 

AY530305 

(OSTRICH) 
7 52/91 52/91 52/91 52/91 52/91 111 111 52/97 111 15/22 12/72 33/71 12/72 22/72 

AM050376 

(FALCON) 
2 55/91 55/91 55/91 55/91 55/91 52/97 52/97 111 52/97 11/22 91/73 19/71 15/72 21/72 

AM050385 

(PIGEON) 
9 52/91 52/91 52/91 52/91 52/91 111 111 52/97 111 15/22 12/72 33/71 12/72 22/72 

AY530306 

(FALCON) 
11 98/27 98/27 98/27 98/27 98/27 15/22 15/22 11/22 15/22 111 18/75 25/75 71/78 19/73 

AY453173 

(GREAT 

TIT) 
11 18/75 18/75 18/75 18/75 18/75 12/72 12/72 91/73 12/72 18/75 111 32/97 21/72 22/72 

AM050375 

(CANARY) 
18 72/77 72/77 72/77 72/77 72/77 33/71 33/71 19/71 33/71 25/75 32/97 111 12/72 18/75 

AY530311 

(LOVE 

BIRD) 
13 31/75 31/75 31/75 31/75 31/75 12/72 12/72 15/72 12/72 71/78 21/72 12/72 111 58/99 

AM050382 

(MACAW) 
12 11/75 11/75 11/75 11/75 11/75 22/72 22/72 21/72 22/72 19/73 22/72 18/75 58/99 111 
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 بحث

های ویروسی مهم در پرندگان بیماریبیماری آبله از جمله 

باشد. این بیماری در طیور صنعتی موجب اهلی و وحشی می

تواند از عامل بیماری آبله می .شودخسارات اقتصادی فراوان می

طریق حامالنی مانند جرب و مگس نیز انتقال یابد. در مورد نقش 

ته گرفها تحقیقات زیادی صورت های خارجی در انتقال بیماریانگل

های مختلف عوامل ها در انتقال سیکلاست با این حال نقش آن

 نهگالی درمانیسوسزا به درستی شناخته نشده است. جرب بیماری
شود که از خون پرندگان ترین انگل خارجی طیور محسوب میمهم

درمانیسوس گالینه نماید. از معایب آلودگی با جرب تغذیه می
غان، مشکالت پوستی، کاهش وزن توان  به استرس شدید مرمی

پرنده، کاهش کمی و کیفی تولید تخم مرغ در پرندگان اشاره نمود. 

عالوه بر نقش حامل بودن در انتقال عوامل  گالینه درمانیسوسجرب 

تواند میکروارگانیسم را برای مدت طوالنی به صورت بیماریزا، می

 (.3،2ناقل مکانیکی حمل کند )

آبله شامل هیستوپاتولوژی از  های تشخیص بیماریروش

های اپیتلیال و تشکیل اجسام ائوزینوفیلی تیپ طریق تکثیر سلول

A  ،داخل سیتوپالسم )اجسام بولینجر(، میکروسکوپ الکترونی

جداسازی ویروس در کشت سلول و یا تزریق داخل الیه 

ر های اخیدار بوده است. در سالهای جنینکوریوآالنتوئیک تخم مرغ

 و شناسایی ژن PCRتشخیص قطعی بیماری آبله از طریق آزمایش 

4b  .صورت گرفته استJarmin  مطالعه 8111و همکاران در سال ،

را برای ویروس آبله پرندگان انجام دادند که  4b شناسی ژنشجره

 های آبله جدا شده از پرندگان عمدتا  ها، ویروسبر اساس مطالعه آن

 ، عمدتا   Clade Aگیرند. درقرار می Bو  Aصلی ا Clade در دو 

های آبله جدا شده از ماکیان و بوقلمون قرار دارند و این ویروس

Clade  خود به سه زیر دستهA1 ،A2 ،A3 شود. در تقسیم می

باشد ای میهای آبلهعمدتا  مربوط به ویروس Clade Bحالی که 

 Clade Bشده است. سانان جدا ها و خانواده گنجشککه از قناری

 Cladeشود. دسته سوم تقسیم می B2و  B1نیز به دو زیر دسته 

C سانان های اندک داخل این دسته از خانواده طوطینام دارد. جدایه

 (.2اند )جدا شده

تجاری با جراحات تیپیک  گذارتخمدر این مطالعه یک فارم 

 درمانیسوسجلدی و همینطور آلودگی شدید با جرب قرمز طیور )
برای  PCRها در آزمون گیری قرار گرفت. نمونه( مورد نمونهگالینه

مرغ تخم CAMمثبت شده و همچنین در تلقیح به  4b ژن

اولیه بیماری یید أتپس از  دار نیز جراحات پوک نشان دادند.جنین

آبله، دو جدایه از نمونه بافتی جراحات تیپیک آبله مرغان و نمونه 

ناسی شبرای سکانس و بررسی آنالیز شجره گالینه درمانیسوسجرب 

های آبله موجود در بانک مورد مطالعه قرار گرفتند و با سایر جدایه

ها با سایر ژنی مقایسه شدند. سکانس این دو جدایه و مقایسه آن

درصد آن دو و قرار  111های موجود در بانک ژنی، شباهت جدایه

 مورد گذارتخمگله نشان داد.  گرفتن این دو جدایه در یک شاخه را

آزمایش در این مطالعه قبل از وقوع بیماری، بر علیه بیماری آبله 

از وقوع آبله ی یهاگزارشهای اخیر واکسینه شده بود. در سال

تجاری واکسینه شده علیه این  گذارتخمهای پرندگان در فارم

بیماری گزارش شده است. در آنالیز فیلوژنتیک مشخص شد که 

سویه جدا شده از این گله با سویه واکسن کامال  مطابقت داشته است 

)اطالعات منتشر نشده( و لذا شاید ضعف در واکسیناسیون علت 

 درگیری این گله با ویروس آبله پرندگان بوده است.

ای است دو رشته DNAکه ویروس آبله دارای به دلیل این

باشد. در ناچیز می Poxviridaeبنابراین میزان موتاسیون در خانواده 

انجام دادند، سکانس  8112و همکاران در سال  Luschowکاری که 

ها از خود درصدی بین جدایه 111تا  78تفاوت  4b نوکلئوتیدی ژن

که  ای(. در مطالعه11خوانی دارد )نشان داد که با نتایج این تحقیق هم

Manarolla  نمونه  15انجام دادند از  8111و همکاران در سال

بر روی  PCRمشکوک به بیماری آبله پرندگان، تمامی موارد در آزمون 

ها در ها نشان داد که اکثر جدایهمثبت شدند. سکانس جدایه 4bژن 

(. 18ری( قرار داشتند ))آبله قنا B)آبله ماکیان( و یا دسته  Aی دسته

Literak  4در بررسی سکانس ژن  8111و همکاران در سالb  1در 

که یک مورد از  (Great tit)ای خاص از پرنده وحشی مورد از گونه

ها از اتریش، دو مورد از مجارستان و دو مورد نیز از جمهوری چک نمونه

و  Nakamura(. 11بودند، سکانس بسیار مشابهی را گزارش نمودند )

گزارشی از وقوع آبله جلدی در یک گله  ،8111در سال  همکاران

تجاری در ژاپن ارائه کردند. گله مذکور نیز واکسن علیه  گذارتخم

ویروس  4bبیماری آبله را دریافت کرده بود. در سکانس فیلوژنی ژن 

جدا شده از این فارم و ویروس واکسن در یک دسته قرار گرفتند. 

 درمانیسوسگزارش، آلودگی شدید فارم به جرب  همچنین در این
(. مطالعات زیادی از نقش وکتوری 13نیز ذکر شده بود ) گالینه

و اهمیت این جرب در انتقال عوامل بیماریزا موجود  گالینه درمانیسوس

ها فقط به جداسازی آن ارگانیسم از جرب نیست. در برخی از آن

و  Shirinovموجود در فیلد اکتفا شده است.  گالینه درمانیسوس
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های جرب بیان داشتند که نمونه 1978همکاران نیز در سال 

آوری شده از فارمی که مبتال به آبله پرندگان جمع گالینه درمانیسوس

(. همین طور زمانی 12اند )بوده است، حامل ویروس آبله پرندگان بوده

اه نگهداری شدند ویروس تا ها به صورت طبیعی در آزمایشگکه جرب

ها زنده ماند. همچنین ویروس با گزش جرب به روز داخل آن 311

 ،8112در سال  و همکاران Houngپرندگان سالم نیز انتقال یافت. 

نقش جرب  PCRتحقیقی انجام دادند و در آن با استفاده از 

عامل بیماریزا شامل ویروس آبله  7را در انتقال  گالینه درمانیسوس

 اریزیوپالتریکسویروس، مارک، باکتری پرندگان، ویروس آدنو
 گالی سمامایکوپالو  سینویه مایکوپالسما، انتریکا سالمونال، روزیوپاتیه
های عدد جرب قرمز طیور بین سال 159بررسی کردند. تعداد  سپتیکوم

منطقه جغرافیایی ژاپن مورد  32فارم طیور در  128از  8118تا  8112

ها برای نمونه از آن 85نمونه مثبت،  38گرفت. از مجموع  بررسی قرار

اند. ها برای چند پاتوژن مثبت بودهمورد از آن 7یک پاتوژن مثبت بوده و 

درصد  2/9درصد از موارد برای ویروس آبله مثبت شد،  2/13همینطور 

 گالی مایکوپالسمادرصد نیز برای  3/1و  سینویه مایکوپالسمابرای 
تواند در می گالینه درمانیسوست شدند. بنابراین جرب مثب سپتیکوم

 (. 7انتقال عوامل پاتوژن نقش داشته باشد )

 درمانیسوسهای جرب در این مطالعه، نمونهنتیجه گیری: 
یصی های تشخجدا شده از فارم مبتال به بیماری آبله در تست گالینه

 CAMو تلقیح داخل  PCRبیماری آبله مثبت شدند. نتایج تست 

د توانمی گالینه درمانیسوسدار نشان داد که جرب تخم مرغ جنین

به عنوان وکتوری مهم در انتقال بیماری آبله پرندگان نقش داشته 

عامل مهمی در  گالینه درمانیسوسباشد. طبیعت خونخوار جرب 

شود. نتایج این تحقیق نشان انتقال عوامل پاتوژن محسوب می

ها نه تنها جرب قرمز طیور در فارمدهد که ریشه کنی مشکل می

مشکالتی همچون خونخواری، کاهش تولید، کاهش رشد را مهار 

ن ها و عوامل پاتوژتواند باعث کاهش انتقال بیماریکند بلکه میمی

 ها نیز شود. در فارم

 سپاسگزاری

-1-81این پژوهش با استفاده از اعتبار تحقیقاتی شماره 

 شگاه تهران انجام شد.  شورای پژوهشی دان  7512117
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Abstract 
BACKGROUND: This study was conducted to characterize two fowlpox viruses isolated in Iran and study their 

phylogenic relationship. 

OBJECTIVES: The aim of this study was to determine the identity of two pox viruses recovered from a tissue sample 

with typical lesions of fowl pox and red mites from a laying farm. Fowl pox in poultry industry causes significant 

economic losses associated with decreased egg production, reduced growth, blindness and increased mortality. The 

pox virus, by direct or indirect contact, may also be transmitted through vectors such as mites and fleas. Dermanyssus 

gallinae also known as the poultry red mite is the most important blood feeder ectoparasite affecting poultry, in 

particular, laying hens. In addition to its significant economic losses, it is considered as a potential vector for a number 

of important avian pathogens. 

METHODS: Both isolates were inoculated to chorioallantoic membrane (CAM) of embryonated chicken eggs, 

detected by specific PCR for pox virus 4b gene and characterized by sequencing and phylogentic analysis. 

RESULTS: Both isolates developed pock lesions in CAM of embryonated eggs. A 578 bp fragment of the poxvirus 

4b gene was amplified in both isolates by PCR. The sequence analyses revealed that the two isolates were 100% 

identical and placed in the same branch. The nucleotide sequence of these two isolates showed a similarity of 73 to 

100% to the other selected avian pox sequences available in the GenBank. 

CONCLUSIONS: These results confirmed that Dermanyssus gallinae are considered to be an important vector for the 

spread of fowl pox virus in the flocks. Therefore, controlling the red mites in poultry farms will not only inhibit 

problems such as blood feeding, decreased production and reduced growth rate, it can reduce the transmission of 

diseases and pathogenic agents in the farms. 
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Figure Legends and Table Captions 

Table 1. Percentage of  the 4b gene nocleotide sequence similarity between two avian poxviruses of this study and 

some other published sequences of FPV strains. 

Figure 1. The phylogenetic tree based on  the 4b gene nocleotide sequence of two avian poxviruses of this study and 

some other published sequences of FPV strains. 
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