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چکیده
بیماری مارک یکی از بیماریهای مهم تضعیفکننده سیستم ایمنی در صنعت پرورش مرغ تخمگذذار اسذت کذه مذیتوانذد ضذایعات
لنفوپرولیفراتیو در اندامهای مختلف احشایی ایجاد کند .شناسایی هر چه سریعتر ایذ بیمذاری در طیذور تخذمگذذار مذانع از صذر
هزینههای درمانی و تصمیم گیری سریع در خصوص اقدامات کنترلی و امنیت زیستی علیه ای بیماری میگردد .در ای راستا به منظور
شناسایی ویروس مارک در ضایعات ندولی در احشای ماکیان خانگی و تمایل بافتی ویروس مارک ،از  50قطعه پرنذده مشذکوک بذه
بیماری مارک که دارای ضایعات ندولی در احشاء بودند ،نمونههای مختلف بافتی ضایعهدار و بدون ضایعه اخذ شد .پس از استخراج
 DNAاز نمونههای بافتی ،بر اساس توالی آنتیژن  ،Aیک قطعه با اندازه  314جفت بازی با پرایمرهذای اختصاصذی و بذا اسذتفاده از
آزمایش  )polymerase chain reaction( PCRتکثیر شد و به شناسایی موارد آلوده و توزیع بذافتی ژن کدکننذده آنتذیژن  Aویذروس
مارک در تمامی نمونهها پرداخته شد .عالوه بر آن ،به منظور تفریق سویههای بیمذاریزا از غیذر بیمذاریزا ،قطعذه  434جفذت بذازی
تکرارشونده نیز با استفاده از جفت پرایمر اختصاصی تکثیر شد .نتایج نشان داد در تمامی موارد آلوده به ویذروس مذارک ،در مرحلذه
تومورزایی ،ژن کدکننده آنتی ژن  Aدر بافتهای ضایعهدار و بدون ضایعه قابل ردیابی است .عالوه بر آن ،تمامی نمونههای مثبذت از
نظر ویروس مارک ،متعلق به پاتوتیپهای بیماریزا میباشند .لذا بهنظر میرسد که در مرحله تومورزایی بیماری مارک ،صر

نظذر از

وجود یا عدم وجود عالیم ماکروسکوپی در الشه پرندگان ،در تمامی بافتها ژن کدکننده آنتی ژن  Aویروس مارک قابل ردیابی است.
کلیدواژهها :ویروس مارک ،ضایعات ندولی ،ردیابی مولکولی ،ماکیان خانگی.
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نشانههای بالیفی بیماری مییعتن به درنیوری تیصواب ل

مقدمه
بیماری مارک نوعیی بیمواری لفوعپرللیورتییوع در

برلز ف جی با ل پاها ،ف جی ل تیساع چیفهدتن به همورت

ماکیان میباشد که بوا تفویتیو ل نووعل لو ع های یو

یفوس با دهان باز ،پیچو نردن ،تلها ل الغری تشوار

هسته در تیصاب محیطی ل تندتمهای تحشوایی پرنودنان

نموعد (.)Singh et al., 2012; Schat and Nair, 2013

مشخص میشعد ل به تلامی پ ینعریت ()polyneuritis

یعتمل مربعط بوه مییبوان ل محویط مانفود جوفس ،لو ،

ل نعریت ( )neuritisنیی معرلف تلت .تیو بیمواری در

تیمفی ،شدت بیماری ،یرتک ل تلترس محیطی مییعتنود

لریالر جهان لجعد دتشته ل ماکیان مهو یوری مییبوان

در برلز بیماری دخیل باشفد (.)Schat and Nair, 2013

یامل تیو بیمواری لیرللوی میباشوفد ،تموا یوول بور

مه یری رت لرلد لیرلس دلتگا یفوس میباشد ،للوی

ماکیان ،ب درچی  ،بعق معن ل قرقال نیی به تی بیمواری

لیرلس تز رت چش  ،بیفی ل ح ق نیوی لترد بودن پرنود

مبتو میشعند .یامل بیماری مارک ،آلوا هرپس لیرللی

حساس میشعد .تنتقا یموعدی لیورلس ر نمیدهود.

تلت که لتبسته بوه هسوته لو ع مییبوان تلوت .ژنوعم

یشوخیص تللیووه بیموواری بور تلوواس نشووانههای بووالیفی،

تلید دل رشوتهتی

جرتحووات کالبدنشووایی ل هیسووتعپایعلعژی تماانپووذیر

خطی میباشد ( .)Schat and Nair, 2013تی بیماری با

تلووت .بوورتی ی ییوود یشووخیص مییووعتن تز جدتلووازی ل

ک خوعنی ل

شفالایی لیرلس ل آزمایوهای لرللعژی تلتواد کرد.

لیرلس تز نعع دزلکسی ریبعنعک ئی

تیجاد لفوعم در ترنانهوای مخت و  ،بایو
یضعی

لیست تیمفی در طیوعر بوالت یخ نوذتر ل مور

هر چفد پستاندترتن در یوعنت یجربی نسبت به لیرلس

مادر میشعد .لذت بیشتری تهمیت تقتصادی تیو بیمواری

یامل بیماری مارک پرندنان مقالم میباشفد ،تما تحتمواال

در تیجاد ی وات ل کاهو یعلیود یخو مور خوعرتکی ل

یحقیق بر رلی تی لیرلس مییعتند به یفعتن مطالعوات

یخ مر های نطوهدتر در ن ههای مور موادر مویباشود

پایه در زمیفه شفاخت بیشتر لرطانهای با مفش لیرلس

( .)Singh et al., 2012تللی بار تیو بیمواری در لوا

در تنسان معرد تلتواد قورتر بگیورد ( Schat and Nair,

 1907یعلط فردی بوه نوام موارک در یو

خورلس بوا

.)2013

یویو یصووبی یعشووی

شوود .لیوورلس یاموول بیموواری

رلشهای یشخیصی برتی ی یید بیماری شامل جدتلازی

مییعتند چهر های مخت

بالیفی تیجواد کفود .فرمهوای

لیرلس ،شفالایی آنتیژنهوای لیرللوی ل رلشهوای

حاد کولوی

تحشوایی ،ج ودی ،چشومی ل یصوبی تز

لووووورللعژی شوووووامل ( ELISA

enzyme-linked

 )immunosorbentل ( AGID

فرمهای شایع ل معمع بیماری هستفد ،تما لخی یری ل

assay

مه یری فرم بیماری مارک در ن ههای طیعر فورم حواد

 )immuno-diffusionمیباشود ()Becker et al., 1992

با یویو لفووعم در ترنانهوای تحشوایی شوبیه

تما بهدلیل لجعد لتکفوهای متقاطع در بی لورلیی ها،

ق ب ،کبد ،ک یه ،یخمدتن ،ریه ،طحا  ،بعرس ،یضووت،

با رلشهای لکرشد نمییعتن بیماری مارک رت بوهطوعر

پعلت ،پیو معود ل پوانارتس مویباشود ( Schat and

قطعی یشخیص دتد .حتی بهدنبا جدتلازی لیرلس در

کولی

 .)Nair, 2013; Boodhoo et al., 2016تز مهو یوری
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ی  ،یشخیص قطعی

یعزیووع بووافتی لیوورلس مووارک در ترنووانهووای مخت و

بوا مشوال معتجوه میشوعد (.)Schat and Nair, 2013

پرندنان آلعد لجعد ندترد .لذت مطالعه تخیور بوه مفظوعر

بفووابرتی یشووخیص قطعووی آلووعدنی فقووط تز طریووق

شفالایی له لیرلس یامول بیمواری موارک در تیجواد

آزمعنهای معلاعلی تماانپذیر تلوت ل لوذت در مطالعوه

ضایعات ندللی در ماکیان خانگی به تنجام رلید.

تخیر تز یافیو

)polymerase chain reaction( PCR

بهمفظعر شفالایی معترد آلعدنی تلتواد شد تلت.

مواد و روشها

قطعه  132جوت بازی یارترشعند در لعیههای

 -نمونهگیری :تز بهار لا  1393یوا بهوار لوا  1397تز

 1لیرلس موارک بوه یعودتد مخت ووی

 50قطعووه موور خووانگی کووه بووا یوئ و الغووری مووورط،

یاوورتر میشووعد ل تز تیوو جهووت بووه آن یارترشووعند

بیتشتهایی ،رنو

پریودنی یوا ل غب وب ل در برخوی

مینعیفد که بسته به یعودتد دفعوات یاورتر آن مییوعتن

مووعترد برجسووتگیهای پعلووتی بووه ک یفی و

لعیههای بیماریزت رت تزلعیههای غیر بیمواریزت یوریوق

دتنشگا آزتد تلومی لتحود شوهرکرد مرتجعوه نمعدنود،

 132جوت بوازی

یاریخچووهنیووری شوود ل در شووعرت لجووعد ی وووات،

یفها دل یا له بار یارتر میشعد .به یبواریی لجوعد بانود

کالبدنشایی به یمل آمد .تز پرندنانی که در کالبدنشایی

 434جوووت بووازی نشوواندهفوود دل نسووخه تز ردیوو

یوی برجستگی به شال ندل در ترنانهای تحشایی یا

132جوت بازی تلت (دل قطعوه  132جووت بوازی بوه

پعلتی نشان دتدند ،با تلتواد تز فرموالی  10درشود بوه

یول قطعه  170جوت بازی تحاطه کففود  ،جمعوا بانود

مفظعر بررلی مقاطع میارللاعپی

بافتی نمعنوهنیوری

 434جوووت بووازی رت یعلیوود موویکففوود) .در لووعیههووای

بهیمل آمد ( .)Bancroft et al., 1996یول بور آن ،بوه

 132جووت بوازی

مفظعر بررلی یعزیع بافتی لیرلس ل ضایعات در لوایر

یارترشووعند بیشووتر تلووت ل قطعووه  434جوووت بووازی

ترنانها ،نمعنههای بافتی تز لوایر ترنانهوای بوه هواهر

حاشل نمیشعد ( Balena et al., 2019, Mohammadi

لال نیی بوه شوال مجویت تخوذ شود ل در فرموالی 10

 .)et al., 2005; Kalyani et al., 2011لذت بر تی تلاس

درشد نگهدتری نردید .نمعنه های بافتی تخذ شد شامل

مووییووعتن پرتیمرهووایی رت طرتحووی نمووعد یووا در یوریووق

کبد ،طحا  ،بوعرس فابرلویعس ،یصوب لویایی  ،پعلوت،

لعیههای بیماریزت تز غیر بیماریزت کمو کففود باشوفد

پیومعد  ،یض ه تلا تی لیفه ،یض ه ق ب ،ییموعس ،ریوه ل

که در مطالعه تخیر تز آنها تلتواد شد تلت .تنرچه در

لعز لاعمی بعدنود .یول بور نمعنوههای پایعلعژیو  ،تز

خصعص شفالایی تی لیرلس در فارمهوای نعشوتی ل

یمامی بافتهای یعمعری ل نیی بافتهای به هواهر لوال

یخ نذتر شفعتی نیترشهای متفعیی لجعد دترد ،تما بوا

برتی آزمایشات معلاعلی نمعنهبردتری تنجام نرفته ل یوا

یعجه به برلز ضایعات ندللی در مرغان خانگی یواکفعن

زمووان تنجووام آزمووایو در دمووای  -20درجووه ل سوویعس

مطالعه مدلنی در خصعص نقو لیرلس یامل بیمواری

نگهدتری شدند .در تبتدت به مفظعر شفالایی بیماری مارک

مارک در شالنیری تی ضایعات در پرندنان خانگی ل

در معترد ترجوایی ،نمعنوههای یعموعری موعرد بررلوی

مخت

لرلیی

کرد .در لیرلسهای بیماریزت ،ردی

غیربیماریزت یعدتد نسخههای ردیو

دتمشیشووای
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معلاوعلی ( )polymerase chain reaction; PCRقورتر

شود ( )Doosti et al., 2011ل یوعتلی آن در جودل 1

نرفتفد ل در شعرییکه الشه معرد نظور تز لحوام موارک

آمد تلت ،تلتواد شود ل یعلوط شورکت یااپعزیسوت

مثبت بعد ،لایر ترنانهای تحشایی شوامل یضو ه ،کبود،

لفتی شد .به مفظعر تطمیفان تز تختصاشی بعدن پرتیمرها،

پعلووت ،یصووب لوویایی  ،ییمووعس ،طحووا  ،بووعرس

یووعتلی پرتیمرهووا در لوورلیس ( Blastلووایت )NCBI

فابرلیعس ،پیومعد  ،ریه ،ق ب ل ک یه نیی معرد بررلوی

جستجع شد .جهت تنجام آزمایو  PCRل یاثیر ژنهای

لتقع شدند .الزم به لکر تلت کوه یموامی مرتحول تنجوام

مووعرد نظوور تز دلووتگا یرمعلووایا ر Mastercycler

 PCRدر مرکی یحقیقات معلاعلی دتنشوگا آزتد تلوومی

(تپفدلرف ،آلمان) تلتواد شد .میارلییعب تلتواد شود

لتحد شهرکرد تنجام شد.

بدی مفظعر ،بوا حجو نهوایی  25میاورللیتور شوامل 1

 -استخراج  DNAنمونههای بافتی و انجذام DNA :PCR

میارلنرم تز  DNAتلگع ل  1میارللیتر تز هر پرتیمور2 ،

نمعنووههای جمووعآلریشوود بووا تلووتواد تز رلش ففوول-

میارللیتر مفیییعم ک رتیود ل  200میارللیتور تز  dNTPل

ک رلفرم (لویفاژن ،تیورتن) تنجوام شود .بورتی تلوتخرت

 2/5میارللیتر تز بوافر  10Xلیوه  PCRل  1میارللیتور

 DNAتز نمعنههای بوافتی 200 ،میارللیتور پرلیئیفواز k

آنوویی  )Fermentas( Taqبووعد .برنامووه حرتریووی مووعرد

( 200میارللیتر در هر می یلیتر) به مخ عط تضافه شود ل

تلووتواد ه و شووامل ی و

لوویال بووا دمووای  95درجووه

به مدت  10دقیقوه در  72درجوه ل سویعس ل لوشس 5

ل سیعس به مدت  5دقیقه ل  30لیال یاورتری شوامل

دقیقه در  4درجه ل سیعس نگهدتری شود .پوس تز یوه-

لتلرشووتلووازی در دمووای  94درجووه ل سوویعس در 1

نشی کردن  DNAبوا تیوانع  ،مقودتر  30میارللیتور آب

دقیقه ،همسرشت لازی در دمای  57درجه ل سیعس به

 DNAase freeبه آن تضافه شد ل در فرییر  -20درجوه

مدت  1دقیقه ل نسترش در دمای  72درجوه ل سویعس

ل سیعس نگهدتری شد.

بوورتی  1دقیقووه ل نسووترش نهووایی در دمووای  75درجووه

جهت یاثیور قطعوه ژنوی کدکففود آنتویژن  Aلیورلس

ل سیعس به مدت  5دقیقه بعد.

مارک ل قطعه  132bp Tandem Repeatلیرلس موارک
تز  2زل پرتیمر تختصاشی که در مطالعات قب ی مفتشور
جدل  -1مشخصات پرتیمرهای معرد تلتواد در شفالایی بیماری مارک ()Becker et al., 1992
ژنهای هد
Antigen A
Tandem Repeat 132bp

توالی جفت پرایمرهای استفادهشده در PCR

طول قطعه محصول ( PCRجفت باز)

'F:3 '-GAG GTA CCT CAT GGA CGT TCC ACA-5
R: 3'-ACA TTC TTT TCG TTG GCG TGG TAT-5
´F: 5´- TAC TTC CTA TAT ATA GAT TGA GAC GT-3
´R: 5´- GAG ATC CTC GTA AGG TGT AAT ATA-3

314
434

در نهایت محصعالت  PCRرلی ژ  1درشد آنارز بوا

لشس ژ معرد نظر با تییدی برلماید رنو آمیویی ل بوا

للتاژ  80للت برتی مدت  30دقیقه تلاترفعرز نردید ل

دلتگا  ،UVITEC( UV docتنگ یس) مشاهد شد.
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 -آسیبشناسی بافتی نمونههذا :بورتی تنجوام آزمایشوات

یافتهها

هیستعپایعلعژی ،نمعنههای بافتی در فرموالی  10درشود

 -مشخصذذذذات ماکروسذذذذکوپی :در بررلوووویهووووای

جمووعآلری شوود ل  24لووایت پووس تز نمعنووهنیووری،

ماکرللاعپی ،در یضوت رتن ل لیفه نقاط لوید رنو

فرمالی یععیض شد .نمعنهها پس تز پارتفیفهشدن ل یهیه

به شعرت مفتشور بور رلی لوطض یضووت بوه همورت

مقوواطع بووافتی بوووه ضووخامت  4میاوورلن ،بوووهرلش

بیرگشدنی یصب لیایی

مشاهد شد (شال  .)1کبد

همایعکسی ی -تئعزی ( ،Merckآلمان) رن آمییی شدند

ک رنو یور تز حالوت طبیعوی ل بویرگ ل متوعرم بوعد.

(.)Bancroft et al., 1996

همچفی نقاط لوید رن

به شعرت مفتشر در آن دیود

شد .ق ب نیی دترتی نقواط لووید رنو

ل برجسوته بوعد

(شال .)2

شال  -1ضایعات ماکرللاعپی در یض ه ل یصب پرند مبتو به

شال  -2ضایعات ماکرللاعپی در کبد ل ق ب پرند مبتو به بیماری

بیماری مارک

مارک

 -مشخصات میکروسذکوپیک ضذایعات در نمونذههذای

پ ئعمعرفی

بافتی :در بررلوی مقواطع میارللواعپی ،کبود لتجود

(شال  .)4در پیومعد نیوی پرللیورتلویعن لو ع های

کانعنهای نئعپولتی

همرت با ل ع های پ ئعمعرفی

شامل لفوعبولتها ل لفوعلیتها با تندتز های مخت
کعچ

لفوعلیتی

لفوعئیدی پ ئعمعرفی

به شعرت کانعنی ل مفتشر بعد
مفتشر یعمعری ،در تطورتف غودد

ل لعبع های پیومعد دید شد (شال .)5

یا متعلط بعد (شال  .)3یضوت تلا تی نیوی

لتجوود کانعنهووای نئعپولووتی

شووامل لوو ع های
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شال  -3نمای رییبیفی مربعط به کبد ی
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پرند مبتو به مارک .محل ضایعه با خط لوید در شال نمایو دتد شد تلت (رن آمییی همایعکسی ی -تئعزی ،
بیرنفمایی×.)10

شال  -4نمای رییبیفی مربعط به یض ه تلا تی ی

پرند مبتو به مارک .محل ضایعه با خط لوید ل مقطع یض ه با پیاان در شال نمایو دتد شد

تلت (رن آمییی همایعکسی ی -تئعزی  ،بیرنفمایی ×.)10

شال  -5نمای رییبیفی مربعط به پیومعد ی

پرند مبتو به مارک .محل ضایعه با خط لوید ل آیرلفی غدد پیو معد با پیاان در شال نمایو

دتد شد تلت (رن آمییی همایعکسی ی -تئعزی  ،بیرنفمایی ×.)10
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 -تشخیص مولکولی :نتایج  PCRمربعط به ردیوابی ژن

ردیابی شد (شال  .)6بررلی نمعنههای مثبت با پرتیمر

پرنودنان

تختصاشی ژن کدکففد قطعه یارترشوعند  132جووت

معرد آزمایو شامل کبد ،طحوا  ،بوعرس فابرلویعس،

بازی ه نشوان دتد کوه در یموامی نمعنوههای موذکعر،

یصب لیایی  ،پعلوت ،پویومعود  ،یضو ه تلوا تی

قطعه  434جوت بازی معرد یاثیر قرتر نرفوت (شوال

لیفه ،یض ه ق ب ،ییمعس ،ریه ل لعز لواعمی نشوان

 ،)7حووووا آنکووووه در کفتوووور مثبووووت (لتکسوووو

دتد که قطعوه  314جووت بوازی در یموامی نمعنوههای

 )HVT+Rispensقطعه  434جوت بازی مربعط بوه ژن

تخذشد تز پرندنانی که تز لحام بافت شفالی ،بیماری

کد کففد قطعه یارترشعند  132جوت بوازی مشواهد

مارک در آنها مثبت ترزیابی شد تلوت ،یاثیور شود ل

نشد.

کدکففد آنتویژن  Aدر ترنوانهوای مخت و

همانفد کفتر مثبت (لتکس  ) HVT+Rispensتیو ژن

شال  - 6تلاترلفعرز محصع  PCRمربعط به ردیابی ژن کدکففد آنتیژن  Aدر نمعنههای بالیفی معرد آزمایو (لتعن  :1لایی مارکر  100جوت بازی
( ،)Fermentasلتعن  2یا  :4باند  314جوت بازی ژن کدکففد آنتیژن  Aدر نمعنههای مثبت ،لتعن  :5کفتر مفوی ،لتعن  :6باتند  314جوت بازی ژن
معرد نظر در کفتر مثبت لتکس .HVT- Rispens
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شال  -7تلاترلفعرز محصع  PCRمربعط به ردیابی ژن کدکففد قطعه یارترشعند  132جوت بازی در نمعنههای بالیفی معرد آزمایو (لتعن  :1لایی
مارکر 100جوت بازی ( ،)Fermentasلتعن  2یا  :4باند  434جوت بازی ژن کدکففد قطعه یارترشعند  132جوت بازی در نمعنههای مثبت ،لتعن :5
کفتر مفوی ،لتعن  :6باتند  434جوت بازی ژن معرد نظر در کفتر مثبت.

بحث و نتیجهگیری
بیماری مارک لاالنه در جهوان  1-2بی یوعن دالر

در نسترش هرچه بیشتر تیو بیمواری در مفطقوه نقوو
دترد .لذت آمعزش مستمر ل تز طرفی بهور نیوری تز فو
یشخیص لریع ل دقیق تی بیماری

به شفعت طیعر خسارت لترد می کفد ( López-Osorio

آلریهایی که بای

 .)et al., 2017در خصووعص خسووارت ناشووی تز تی و

مینردد مانفد آزمعن  PCRدر کفتر تی بیمواری نقوو

بیماری در تیرتن تطویایی در دلت نیست تموا بوه نظور

قابل یعجهی دترد.

میرلد یای تز یعتمل یاثیرنذتر بر یعلیود یخو مور در

در مطالعووه تخیوور تز  50قطعووه موور خووانگی

فارمهای یخ نذتر باشد .یمعما جعجههای یخ نذتر در

نمعنوووهبردتری شووود  35 ،قطعوووه در آزموووایو  PCRل

بیماری لتکسویفه مویشوعند ( Schat et

آلیبشفالی بافتی ،مبتو به بیماری مارک ترزیابی شدند

 )al., 2013تما متالوانه در ماکیان خانگی لتکسیفالویعن

( 70درشد) .قوبو در تیورتن ،لوه لیورلس موارک در

درلتی ی یه تی بیماری تنجام نمیشوعد .لوذت نگوهدتری

ضایعات یعموعری در فوارمهوای نعشوتی رت حودلد 62

ماکیان خانگی در مفاطق پرلرش طیعر شفعتی مییعتنود

درشد ( )Doosti et al., 2011ل در فارمهای یخ نوذتر

در نسترش تی بیماری نقو یمد تی دتشته باشد .یودم

یجاری حدلد  47درشود ()Mohammadi et al., 2005

تقدتمات پیشگیرتنه معثر ی یه تی بیماری بهدلیول لوطض

نیترش کردند .بههرحا  ،بهدتشت ضعی

ل یدم تنجوام

دتنو ناکافی پرلرشدهفدنان ماکیان خانگی مانفد یودم

لتکسیفالیعن مفالب ی یوه تیو بیمواری در ک فویهوای

ریایت تشع تمفیت زیستی ل یدم تنجوام لتکسیفالویعن

خانگی مییعتند یعجیهکففد تی تختوف باشد .آلوعدنی

هچری ی یه تی
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 70درشدی لیورلس موارک در ضوایعات یعموعری در

قطعه یارتر شعند  132جوت بازی تلتواد شد (جدل

مر های خانگی نشان میدهد که تنرچه شویعع آلوعدنی

 .)1بووا یعجووه بووه تیفاووه در آزمووایو  PCRدر یمووام

با لیرلس مارک در مر های خانگی با ضایعه یعموعری

نمعنههای بافتی تخذشد تز پرنودنان مبوتو ،قطعوه 434

باال تلت ،تما یعتمل دیگر یعمعرزت مانفد لیرلس لاعز ل

جوت بازی مربعط به ردیو

یارترشوعند  132جووت

رییاعلعتندلی یعز نیی مییعتنفد بوه شوال تنوورتدی ل یوا

بازی ه یاثیر شد  ،لذت بیماریزتیی یموامی لوعیهها تز

یعتم با لیرلس مارک در یعمعرزتیی نقو دتشوته باشوفد

لحام معلاعلی نیی معرد یایید قرتر مینیورد .در مطالعوه

که در مطالعه تخیر بررلی نشد تنود .قوبو دتلیدلوعن ل

تخیر تنرچه در یمام نمعنههای تلتخرت شد تز پرندنان

برنوووییی در لوووا  1999بیمووواری موووارک ،لاوووعز ل

لتجوود ض وایعه یعمووعری ،قطعووه  434جوووت بووازی کووه

رییاعلعتندلی یعز رت به یفعتن له بیماری یعمعری شوایع

نشاندهفد بیماریزتیی لعیههای آلعد کففد مویباشود،

در فارمهای طیعر معرفوی کردنود کوه یوول بور بورلز

ردیابی شد تموا تیو قطعوه در  DNAتلوتخرت شود تز

فارم نیی

لتکس غیربیماریزتی مارک ردیابی نشود کوه مییعتنود

تنورتدی ،ناهی مییعتنفد به شعرت یعأم در ی

مشاهد شعند (.)Davidson and Borenstein, 1999

شحهتی بور بیمواریزتیوی لوعیههوای ردیوابیشود در

در خصعص یشخیص بیماری موارک ،باور ل هماوارتن

پرندنان لتجد یوی باشد .یول بر یایید معلاوعلی ،تز

در لا  1992به طرتحی دل زل پرتیمر پردتختفد که بوا

نظر بالیفی نیوی یوول بور لجوعد لفووعم در ترنوانهوای

یاثیر قطعه  314جووت بوازی مربوعط بوه ژن کدکففود

مخت

 ،لضعیت یخ نذتری طیعر در فوارمهوای آلوعد

آنتیژن یرشحی  Aبه شفالایی لیورلس یامول بیمواری

متاثر نردید تلت که شامل کاهو مییتن یخ نوذتری ل

مووارک ل بووا یاثیوور قطعووه  434جوووت بووازی تز قطعووه

کاهو کیویت یخ مر ها به شوال لمبوهنوذتری ج وع

یارترشعند  132جوت بازی به لضوعیت بیمواریزتیوی

کرد تلت .قبو تثبات شد تلوت کوه لجوعد ضوایعات

لیرلس ردیابیشد میپوردتزد (.)Becker et al., 1992

میارللاعپی در ترنانهای تحشایی بوه دنبوا لتنیوری

با یعجه به نیترشات متعددی که بهتوری رت یشوخیص

بیماری مارک مییعتند بر رشد ل یم ارد ل مییتن یعلیود

تفترتقی لعیههای بیماریزت تز لعیههای غیربیمواریزتی

یخ تثر مفوی دتشته باشد (.)Foder et al., 2009

لیرلس مارک رت تلتواد تز پرتیمورهوای موذکعر تیووم

در مطالعووه حاضوور بووه یعزیووع بووافتی آنتووی ژن A

کرد تند ( ;Becker et al., 1992; Balena et al., 2019

لیرلس مارک در ترنانهای مخت

 ،)Kozum et al., 2001لذت در مطالعوه حاضور هو بوه

تلت .به تی مفظعر تز ترنانهای مخت

مفظعر شفالوایی لیورلس موارک در نمعنوهها تز جووت

به بیماری مارک نمعنهنیری تنجام شد ل ضوم بررلوی

پرتیمر طرتحیشد جهت یاثیر قطعه  314جووت بوازی

نتایج  ،PCRتز نظر میارللواعپی نیوی موعرد یجییوه ل

مربعط به ژن کدکففد آنتویژن یرشوحی  Aل بوهمفظوعر

یح یل قرتر نرفت .نتایج نشان دتد در یمامی نمعنوههایی

لعیههای شفالایی شد تز جوت پرتیمور

که تز پرندنان آلعد به لیرلس مارک تخذ شود تلوت،

طرتحیشد بر تلاس یاثیر قطعوه  434جووت بوازی تز

ضایعات میارللاعپی پرللیورتییع دید میشعد که ناها

یعیی پایعیی

نیوی پردتختوه شود
پرندنان مبوتو
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تی جرتحوات بوهشوعرت ماکرللواعپی نبوعد ل فقوط

مشاهد مقاطع هیستعپایعلعژی نشوان دتد کوه ضوایعات

تریشووام میارللوواعپی ل و ع هووای لفوعبولووتی دیوود

میارللاعپی یمدیا به شال تلتهاب ل تریشوام لو ع -

میشعد .نتایج  PCRمربعط به ترنانهوای نمعنوهنیوری

های معنعنعک ئر تلت که بوه نظور میرلود لتکفوهوای

نیی نشان دتد که در یموامی نمعنوههای بوافتی بوا ضوایعه

تلتهابی بهدلیل تثرنذتری کانعنهای یجمعی بر بافتهای

ماکرللاعپی ل یوا میارللواعپی یعموعر ،ژن کدکففود

تطرتف باشد .تز طرفی با یعجه بوه ردیوابی ژن کدکففود

آنتیژن  Aردیابی شد .لذت به نظور مویرلود در مرح وه

آنتیژن  Aدر بافتهای ضایعهدتر ل نیوی بافوتهوای بوه

یعمعرزتیی شرف نظر تز لجعد یا یدم لجوعد ضوایعات

هاهر لال در پرنودنان مبوتو موییوعتن تیو فرضویه رت

ماکرللاعپی یعمعری ،ژن کد کففود آنتوی ژن  Aقابول

مطرم کرد که تحتماال آنتیژن  Aدر مرح وه یعموعرزتیی

یعزیوع بوافتی نسوترد یبعیوت

بهخعبی بیان میشوعد ل تیو ژن شورفنظور تز لجوعد

میکفد .تنرچه در مطالعه تخیر یمود نمعنوهبردتریها تز

ضایعه ماکرللاعپی یا میارللاعپی در پرندنان مبوتو

ی وات بعد ل نمعنه خعن دریافت نشود  ،تموا مطالعوات

قابل ردیابی تلت .بهرحا  ،برتی یایید یا رد تی فرضویه

قب ی نشان دتد تلوت کوه در مرح وه یعموعری معموعال

نیاز به مطالعوات بیشوتر در رلنود بورلز تیو بیمواری ل

ردیابی تلوت ل تز یو

خعن فاقد ژنهای مربعط به ردیابی لیرلس مارک تلت

ردیابی تی ژن در مرتحل مخت

بیماری مارک تلت.

( ،)Mohammadi et al., 2005که ی ت آنرت به لیرموی

بهطعرک وی ،نتوایج مطالعوه تخیور نشوان دتد کوه

بسیار کعیا مدت لیورلس موارک نسوبت دتد تنود .بوه-

بیماری موارک در تیجواد ضوایعات یعموعری در ماکیوان

هرحا  ،بیماریزتیی لیرلس مارک ل یاثیر لیورلس در

خووانگی نقووو یموود تی دترد ل در پرنوودنان آلووعد بووه

تکثر ترنانهای تحشایی ل تز طرفی لیرمی کعیوا مودت

لیرلس مارک در مرح ه یعمعرزتیی ،یول بور مشواهد

تی لیرلس در خعن می یعتند یعجیهکففد تیو یووالت

ضایعات ماکرللواعپی یعموعر ل ردیوابی ژن کودکففود

باشد.

آنتیژن  Aدر آن ضایعات ،تی ژن در لایر ترنوانهوای
با یعجه بوه لجوعد  4مرح وه لویتعلیتی

یوعنت مخوی ،لیتعلیتی

تللیوه،

ثانعیه ل مرح ه یعمعرزتیی در

رلند بیماریزتیی لیرلس مارک (،)Schat et al., 2013
به نظر میرلود مرح وه نمعنوهنیوری در مطالعوه تخیور
مربعط به مرح ه یعمعرزتیی بعد تلت چرت کوه در تیو
مرح ووه یجمعووات لفوووالی بووه شووال ماکرللوواعپی ل
میارللاعپی در بافتهوای مبوتو ج وع نموعد تلوت.
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لتجد ضایعه میارللاعپی نیی قابل ردیابی تلت.

تعارض منافع
نعیسفدنان تیوم میدترند کوه هوی نعنوه یضواد
مفافعی ندترند.

1398  تابستان،50  پیاپی،2  شماره،13 دوره
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Abstract
Marek,s disease (MD) is one of the major immunosuppressive diseases in the poultry breeding
industry, which can cause lymphoproliferative lesions in various visceral organs. Early
identification of the disease in laying farms will prevent the cost of treatment and allows prompt
decision-making on control measures and bio-security against the disease. In this respect, for
detection of Marek,s disease virus (MDV) in nodular lesions of visceral organs of backyard
fowls and tissue tropism of MDV, 50 samples were collected from suspected cases of Marek,s
disease (MD). The samples were prepared from various tissues with and without gross nodular
lesions. After DNA extraction from tissue samples, a 314-bp fragment with specific primers was
amplified using PCR test to identify the infected cases and the tissue distribution of the antigenA gene. In addition, 434 bp fragment of tandem repeat were also amplified by the use of a
specific primer for the purpose of differentiation of pathogenic strains from non-pathogens. The
results showed that in all cases infected with the MDV, in the tumorigenic stage, the gene that
codes for antigen A can be detected in tissues with and without lesions. In addition, all positive
samples belong to pathogenic strains. Therefore, in the tumorigenic stage of the MD, in spite of
the presence or absence of macroscopic symptoms in the carcass of birds, the antigen-A gene of
MDV can be detectd in all tissues.
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