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بخشی از ژن پروتئین هماگلوتینین سه ویروس آنفلوانزاي فیلوژنیکآنالیز
هاي طیور گوشتی اهواز بین جدا شده از گله H9N2پرندگان 
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کیدهچ
ایجادراتصوراینتلفات باالبیماري بابروز.  باشدمیپرندگان بیماري آنفلوانزاي درگیر1377سالازایرانکشورصنعت طیور 

) H9N2(طیورآنفلوانزايویروسسهمطالعهایندر.  استشدهژنتیکیتغییراتدچارمزرعهسطحدرآنفلوانزاویروسکهاستکرده
يگیرندهبردرکههاویروسایندربازجفت488قطعه.  گرفتندقرارملکولیییشناساموردباالتلفاتباآلودههايگلهجدا شده از

ونوکلئوتیدهاآنالیز.انجام گرفتنوکلئوتید سپس تعیین توالیتکثیر و RT-PCRروش بهبودبخش میانی ژنوم پروتئین هماگلوتینین
بازجفت488قطعه فیلوژنیآنالیز. بودهمدیگرازمتمایزولییکدیگربهشبیهبسیارویروسسهوجودي دهندهنشانآمینهاسیدهاي

بهوداشتهیکدیگربانزدیکیبسیاري رابطهایرانطیورآنفلوانزايهايویروسداد،نشانجهاننقاطسایرازشدهگزارشمحصوالت
کشورطیورآنفلوانزايهايویروسباترتیببههاویروساینهاي آمینهاسیدشباهتترینبیش.  یکسانندمنشاءدارايفراواناحتمال

غیرهايویروسشبیهایرانطیورآنفلوانزايهايویروسکهدادنشانمطالعهایننتایج.بود )درصد 99(تونس ،)درصد 97و  99(هند
موجب به وجود آمدن پاتوتیپ جدید نشده هماگلوتینینژندرژنتیکیتغییراتبوده و دودمان اوراسیایی ازH9N2زاي بیماري

.است

آنالیز فیلوژنی،H9N2هماگلوتینین،پروتئین،آنفلوانزاویروس: کلیديکلمات 

مقدمه
مسري است که آنفلوانزاي پرندگان یک بیماري حاد و .

. هاي مختلف پرندگان را درگیر کندتواند گونهمی
قرارارتومیکسوویریدهخانوادهدرآنفلوانزاهايویروس

این .  پوالریته منفی هستندباايقطعهژنومدارايوداشته
هايژنیکی پروتئینهاي آنتیاساس شاخصبرهاویروس

Cو A،Bجنس سهبهماتریکس،ونوکلئوپروتئین

-ویروس Aجنسفقطمیانایندر.  اندبندي شدهتقسیم

درطبیعیعفونتایجادتوانندکه میهستندآنفلوانزاهاي
بر  Aجنسهاي آنفلوانزاي ویروس. نمایندپرندگان

سطحی گلیکوپروتئینژنی دواساس خواص آنتی

چمران اهواز ي دامپزشکی، دانشگاه شهیداستادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده *1
ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده 2
ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهوازاستاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده 3

هاي متعددي و نورآمینیداز به تحت تیپ هماگلوتینین
 9و  Hتحت تیپ16،نونتا ک. شوندبندي میتقسیم

 .Foucheir et al(شناسایی شده است  Nتحت تیپ 

2005 .(
به دو گروه بسیار هاي آنفلوانزاي پرندگان ویروس

در بین . شوندزا تقسیم میتر بیماريزا و کمبیماري
 H9N2زاي آنفلوانزا، تحت تیپ تر بیماريهاي کمویروس

Suarez(باشدداراي اهمیت زیادي می ي دهه زا ). 2008
هاي زیادي مبنی بر کنون، گزارشمیالدي تا 1990

این تحت هاي طیور در نقاط مختلف جهان بادرگیري گله

E-mail: z.boroomand@scu.ac.ir)مسئول ينویسنده(
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تیپ آنفلوانزا وجود دارد و در اثر آن خسارات اقتصادي 
همچنین . زیادي به صنعت مرغداري وارد شده است

هایی مبنی بر آلودگی انسان با این ویروس وجود گزارش
دارد که اهمیت این تحت تیپ را از نظر بهداشت عمومی 

.Peiris et al(تر کرده استبیش a and b 1999.( در
در  1377واگیري آنفلوانزاي ماکیان در خرداد ماه ایران، 

هاي تهران و قزوین رخ داد و عامل هاي استانمرغداري
H9N2، تحت تیپ Aجنسآن ویروس آنفلوانزاي 

در اوایل . )Pourbakhsh et al. 2000(تشخیص داده شد
براي توانستندفردمهريبزرگمرندي ووصفی1377تیرماه 
نهائیتشخیص. کنندگزارشراتیپتحتاینباراولین

آسیبهايبافتهاينمونهازویروسجداسازيمبنايبر
ویبریجدانشگاهتشخیصمرکزتوسطمبتال،پرندگاندیده

شدهجداویروسمشخصات.  گرفتصورتانگلستان
98/101-A/Chicken/ZMT تیپتحتH9N2تحت.  بود

نهشناسی،ویروسهايآزمایشدرایرانازشدهجداتیپ
Vasfi Marandi and(شدشناختهزابیماريچندان

Bozorgmehri fard 2002( . از آن تاریخ تاکنون، بیماري
که در مزارع طیور کشور در حال گردش است و با ایندر 

زاي ویروس آنفلوانزا قرار گرفته، ولی تر بیماريگروه کم
درصد  75تخم تا درصد و کاهش تولید 65باعث تلفات تا 

از بارزترین . در مزارع طیور نقاط مختلف ایران شده است
هاي این بیماري وجود مشکالت تنفسی، تلفات باال ویژگی

-هاي اگزوداتیو در مجاري تنفسی به ویژه قالبو جراحت

هاي پایین هاي ثانویه و شاخهدر برونش) cast(هاي پنیري 
عواملی از جمله  ،روداحتمال می . باشداین مجاري می

هاي ویروسی و استرس، مدیریت، تغذیه و عفونت
حت تیپ و یش حدت این تباکتریایی همزمان در افزا

.Seifi et al(ثر باشندؤافزایش مرگ و میر حاصله، م 2009.(
تغییرات احتمالی  ،1382طرقی و همکاران در سال 

HAهاي امینه در محل شکسته شدن پروتئین توالی اسید

هايگلهازشدهجدا) H9N2(طیورآنفلوانزايهاي ویروس
ترین بیش. دادندقرارملکولیشناساییموردراآلوده

هاي ها به ترتیب با ویروسقرابت ژنتیکی این ویروس

آلمان و پاکستان هاي عربستان سعودي،آنفلوانزاي کشور
صنعتاینهنوزفراوانهايتالشعلیرغمسفانهأمت.بود

سالچندطی.  یابدرهائیبیمارياینازاستنتوانسته
بخش دربیماريایناززیاديبسیارمواردگذشته
شهید دانشگاهدامپزشکی يدانشکدههاي طیوربیماري

مواردبعضیدرکهاستشدهثبتچمران اهواز
سطحدرزیادبسیارتلفاتوجودازشکایتمرغداران،

.داشتندراخودهايگله
ظهورویروس واینسریعژنتیکیتغییراتبهتوجهبا
کمحدتبامادريهايسویهازباالحدتهاي باسویه

آیاکهشدمطرحسئوالاینجهان،مختلفنقاطدر
گردش دستخوش تغییراتحالدرموجودهايویروس
مطالعه سه ویروس آنفلوانزايایندر.  اندشدهژنتیکی
باالتلفاتباآلودههايگلهجدا شده از )H9N2(طیور 
.گرفتندقرارملکولیشناساییمورد

کارروشومواد
گوشتیمرغهايگلهدرطیورآنفلوانزايوقوعاز سه
تحتسه ویروس آنفلوانزا اهواز با تلفات باال شهرستان

H9N2تیپ (A/chicken/Iran/AIa/2013(H9)) 

(A/chicken/Iran/AId/2013(H9) 
(A/chicken/Iran/AIc/2013(H9)هاي بخش بیماريدر

اینکهبودگردیدهجداسازيدامپزشکی  يدانشکدهطیور
هر. گرفتندقراربررسیموردمطالعهایندرهاویروس

هاي مرغتخم رويباردوبرايهاویروساینازیک
.شده بودند پاساژدار جنین

 1000،حالت انجماداز از خروج مایع آالنتوئیک پس
به هر  )ایران ساخت شرکت سیناژن،(RNXمیکرولیتر 

مایع آالنتوئیک اضافه شد و به میکرولیتر200لوله حاوي 
 200سپس . گردیدنگهداري  دقیقه در دماي اتاق 5مدت 

 15ها اضافه کرده و به مدت میکرولیتر از کلروفرم به لوله
دقیقه در  5ها را به آرامی تکان داده و به مدت لولهثانیه 

 يدر مرحله.داده شدگراد قرارسانتی يدرجه 4دماي 
 يدرجه 4دقیقه در دماي  15ها به مدت لوله ،بعدي
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. گردیدنددور در دقیقه سانتریفیوژ 12000گراد در سانتی
هاي اسید ریبونوکلئیک مایع رویی، که حاوي مولکول

 )طوري که با مایع در فاز میانی مخلوط نگردد به(است 
 يدر مرحله. شدهاي جدید منتقل برداشت شد و به لوله

نامحلول بعد، هم حجم با این مایع، ایزوپروپانول براي 
دقیقه  15مخلوط گردید و  کامالً و اضافه شده کردن ژنوم

دقیقه  15ها به مدت لوله مجدداً.روي یخ نگهداري شد
دور در دقیقه  12000گراد در سانتی يدرجه 4در دماي 

پس از دور ریختن مایع رویی و . گردیدندسانتریفیوژ 
 1اشکی در ته لوله،  يپلت سفید رنگ قطره يمشاهده

لوله اضافه شد تا پلت هر به  درصد 75لیتر اتانول میلی
دقیقه  8ها به مدت بعدي، لوله يدر مرحله. گردد شستشو

دور در دقیقه  7500گراد در سانتی يجهدر 4در دماي 
 و در انتها مایع رویی را دور ریخته.ندسانتریفیوژ شد

اجازه داده شد تا در دماي اتاق تمام الکل تبخیر شود و 
میکرولیتر آب مقطر  50سپس . رسوب خشک گردد

 cDNAزمان ساخت تا استریل به هر لوله اضافه شده و 
.دگردیدننگهداري گراد ي سانتیدرجه-70در فریزر 

استخراج شده از کیت  RNAاز  cDNAبراي ساختن 
RT Pre Mix AccupowerR) ،ساخت شرکت بیونیر

براي این کار از زوج . استفاده گردید) جنوبی کشور کره
Lee(ویروس آنفلونزا  H9آغازگرهاي شناساگر ژن  et al.

مورد مشخصات زوج آغازگرهاي .  استفاده گردید)2001
.آمده است 1استفاده در جدول 

توالی نوکلئوتیدي آغازگرهاي مورد استفاده : 1جدول 
 Y=C or Tنوکلئوتیدهاي دجنره  RT-PCRدر آزمایش 
)R=A or G)Lee et al. 20001و 

ویروسژن هدفتوالی نوکلئوتیدي

F: CTY CAC ACA GAR CAC AAT GGH9AIV

R: GTC ACA CTT GTT GTT GTR TCH9AIV

یک RNAمیکرولیتر از  10،براي انجام این واکنش
میکرولیتر از هر یک از آغازگرها با 1نمونه همراه با 

دماي دقیقه در 5پیکومول مخلوط و به مدت  20غلظت 
سپس این مخلوط . انکوبه شدندگراد ي سانتیدرجه 70

لیتر مخصوص کیت منتقل شده و با میلی 2/0هاي به لوله
میکرولیتر رسانده  20به حجم DEPCآب مقطر حاوي

هاي لیوفیلیزه و دستگاه ورتکس پلت يبه وسیله. شد
محتویات با هم مخلوط گردید و پس از یک سانتریفیوژ 

این . ها اضافه شدکوتاه، روغن معدنی به هر یک از لوله
:اي به قرار زیر انجام شدواکنش با برنامه

به منظور (دقیقه  90به مدت اد گري سانتیدرجه1-42
)cDNAسنتز 

غیرفعال (دقیقه  5به مدت گراد ي سانتیدرجه2-94
)RTaseکردن

cDNA هاي ساخته شده بالفاصله تا زمان استفاده به
.منتقل شدند گرادي سانتیدرجه -20فریزر 

ل موارد ذیل شاممیزان عوامل شرکت کننده در واکنش 
:باشدمی

MgCl2 (50 mM): 0.6 μl, PCR Buffer 10x: 2 μl,
dNTPs (10 mM): 0.2 μl, Taq polymerase:1u, Primer 
R (20 pmol): 1 μl, Primer F (20 pmol): 1 μl, DW:

10 μl, cDNA: 5 μl
اي رمال سایکلرگرادیانت با برنامهتاین واکنش با دستگاه     

72و  95،53: سیکل شامل 35: به قرار زیر انجام شد
دقیقه و به دنبال آن  1هرکدام به مدت گراد ي سانتیدرجه

محصوالت. دقیقه 10به مدت گراد ي سانتیدرجه72
PCR  دقیقه با ولتاژ  45در ژل آگارز یک درصد، به مدت
آمیزي با اتیدیوم ولت الکتروفورز شده و پس از رنگ 100

به عمل تصویر برداري  UVدر برابر نور  1µg/mlبروماید 
ساخت (جفت باز DNA،100مارکر مورد استفاده  .آمد

.بود)ایران شرکت سیناژن،
ازاستفادهباهاویروس PCRمحصوالتسازيخالص

 PCR (Roche)محصوالتسازيخالصتجارتیکیت
بامحصوالتایننوکلئوتیدهايتوالیتعیین.  شدانجام

) bioneer(شرکتتوسطمذکورپرایمرهايازاستفاده
وآمدهدسته بنوکلئوتیدهايآنالیز.  گرفتانجام

افزارنرمبرنامهتوسطهاآنبهمربوطآمینهاسیدهاي
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(DNASTAR Inc., Madison, USA) ویرایش پنجم
همراهویروس بهسهاینفیلوژنیآنالیز.گرفتصورت

داشتند،ژنیبانکدرراشباهتترینبیشکهویروس23

همراهبههاویروساینبهمربوطاطالعات.  شدانجام
آمده2جدولدرGenbankدرهاآنبهدسترسیي شماره
.است

هاي استفاده شدههاي مورد بررسی قرار گرفته و ویروساطالعات مربوط به ویروس: 2جدول 
سویه ویروسشماره دسترسینام اختصار

AIaKP455989.1A/chicken/Iran/AIa/2013(H9)
AIdKP455991.1A/chicken/Iran/AId/2013(H9)
AIcKP455990.1A/chicken/Iran/AIc/2013(H9)

IN2788AY435039.1A/chicken/India/2788/2003(H9N2)
TU2068JQ952589.1A/turkey/Tunisia/2068/2010(H9N2)

IRMarkaziKJ696533.1A/chicken/Iran/Markazi/2013(H9N2)
TU345JQ952590.1A/chicken/Tunisia/345/2011(H9N2)
IR106JQ419719.1A/chicken/Iran/106/2009(H9N2)
IR114JQ419721.1A/chicken/Iran/114/2009(H9N2)
IR113JQ419720.1A/chicken/Iran/113/2009(H9N2)
IR187KF800939.1A/chicken/Iran/187/2011(H9N2)

IRAGH-B2JX294921.1A/chicken/Iran/AGH-B2/2012(H9N2)
IRN102JQ970437.1A/chicken/Iran/N102/2011(H9N2)

IRAGH-B4JX294923.1A/chicken/Iran/AGH-B4/2012(H9N2)
IR725JQ419725.1A/chicken/Iran/725/1998(H9N2)
IR121JQ419723.1A/chicken/Iran/121/2009(H9N2)

IqEKI 14JX273543.1/chicken/Iraq/EKI 14/2008(H9N2
IRB11AEF063734.1A/chicken/Iran/B11A/2005(H9N2)
IRL248DQ922904.1A/chicken/Iran/L248/03(H9N2)

IR20GQ497133.1A/chicken/Iran/20/2006(H9N2)
IRB326EF063735.1A/chicken/Iran/B326/2005(H9N2)
IRB76EF063731.1A/chicken/Iran/B76/2004(H9N2)
IRB99EF063732.1A/chicken/Iran/B99/2005(H9N2)

IRTH186EU477245.1A/Chicken/Iran/TH186/2007(H9N2)
UAE78KF188329.1A/houbara/UnitedArabEmirates/78/2006(H9N2)

نتایج
RT-PCR

سهجفت باز براي488ي اندازهبا PCRمحصوالت
ازاستفادهبامطالعهایندرشدهاستفادهویروس

صحت محصوالت.  شدتکثیراختصاصیپرایمرهاي
PCR 5/1ژل آگاروز رويهاآناندازهاستفاده ازبافوق 

انجام هاآننوکلئوتیدهايتوالیتعیینو)1شکل(درصد 
هايآمینهاسیدنوکلئوتیدها،توالیتعیینپس از.  شد

DNASTARافزارنرمتوسطنوکلئوتیدهااینبهمربوط

 H9N2طیورآنفلوانزايهايویروستمامباو تعیین
-و تعدادي از ویروس شدموجود در بانک ژنی مقایسه

گرفتند و شباهت هایی که در بانک ژنی مورد بررسی قرار 
.آورده شده است 2در جدول تري داشتندبیش

سه  PCRالکتروفورز ژل آگاروز محصوالت : 1شکل 
جفت باز  488ویروس آنفلوانزاي طیور ایران با اندازه 

DNAبازجفت  100به همراه مارکر ) 3تا  1هاي ستون(

)4ستون (

488 bp

1          2  3         4
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 براي ،است مشخص جدول این در که گونه همان    
 الی 1377 سال از ایران طیور آنفلوانزاي هايویروس

 سال هر ازاء به ویروسیي نماینده یک حداقل 1392
 در مطالعه مورد ویروس سهي مقایسه.  باشدمی موجود

 در هاآن بین یکسانی کامالً شباهت ،داد نشان بررسی این
 تعداد.  ندارد وجود نوکلئوتیدها یا آمینه اسیدهاي سطح

  AIa, AIcهاي ویروس در شده جانشیني آمینه اسیدهاي
در مقایسه با توالی اسید آمینه الگوي اصلی موجود  AIdو 

.اسید آمینه بود 4و  4، 2در بانک ژن، به ترتیب 
 سایر طیور آنفلوانزاي هايویروس با مقایسه در    

با  AIa ویروس آمینه اسیدهاي شباهت ترینبیش کشورها
، )درصد 97و  99( هاي آنفلوانزاي کشور هندویروس

و میزان شباهت این ویروس با ) درصد 99( تونس
میزان شباهت  . درصد بود AId 96و  AIcهاي ویروس
درصد بود و اسید  98به یکدیگر  Aidو  AIcهاي ویروس

هاي ایران به جدایهتر هاي این دو ویروس بیشآمینه
.شباهت داشتند

توالی نوکلئوتیدي این سه ویروس،  يدر مقایسه    
و میزان  AIcدرصد به ویروس  90به میزان  AIaویروس 

میزان شباهت   .شباهت داشت Aidدرصد به ویروس  89
.درصد بود 97نیز  Aidو  AIcویروس  دو

آنالیز فیلوژنی
 همراه به شده مطالعه ویروس سه در آمینه اسیدهاي    
 گزارش H9N2 تیپ تحت طیور آنفلوانزاي ویروس 23

 روش به Megaliagnي برنامه از استفاده با شده
Clustal_W نتایج.  گرفتند قرار بررسی و تجزیه مورد 

 شکل در فیلوژنی درخت صورت به بررسی این از حاصل
.است آمده 2

ویروس  23در سه ویروس آنفلوانزاي طیور ایران به همراه  HAدرخت فیلوژنی بر اساس توالی اسیدهاي آمینه پروتئین : 2شکل 
.هاستها معرف میزان تفاوت توالیي شاخهفاصله. آنفلوانزاي طیور جدا شده از ماکیان

تشکیل  را عمدهي دوشاخه بررسی مورد هايویروس    
 هايویروس تمامی ،اول اصلیي شاخه در اندداده

و  AIcهاي همراه ویروس به ایران کشور طیور آنفلوانزاي
Aid گونه که در تصویر مشاهده می همان . قرار گرفتند-

ایرانی  يترین شباهت را به جدایهبیش AIdویروس  گردد
به  AIcداشته و ویروس  IRMarkaziبا نام اختصاري 
 هاي اختصاريایرانی دیگر با نام يهمراه دو جدایه

IRAGH-B2  وIRAGH-B4 در  . در یک رده هستند
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طیورآنفلوانزايهايویروستمامی ،اصلی دوم يشاخه
و عراق به همراه اماراتهند،تونس،ایران،کشورهاي
-قرار گرفتند و در نهایت این ویروس بیش AIaویروس 

هاي اختصاريهاي ایرانی با نامترین شباهت را با جدایه
IRB11A, IRL248, gIqEKI_14, IRB76, IR20  و

IRB326نشان داد .

بحث
به H9N2تیپتحتطیورآنفلوانزايویروسورودبا

کنونتاصنعتاین،1377سالدرماکشورطیورصنعت
 Nili and(استشدهسنگینیبسیارخساراتمتحمل

Asasi 2003( .سهملکولییشناسای ،مطالعهایندر
باآلودههايگلهازشده جداطیورآنفلوانزايویروس
.گرفتقراربررسیموردتلفاتي تاریخچه
از پروتئین  میانی بخشحاويبازجفت488قطعه

HA روش بهمذکورویروسسهبرايRT-PCR وتکثیر
وجودعدم.  پذیرفتصورتهاآننوکلئوتیدتوالیتعیین

یدؤمنوکلئوتیدهاوآمینهاسیدهايسطحدرکاملشباهت
قدرتازحاکیامراین.بودویروس متفاوت3وجود
.  استویروس آنفلوانزاژنتیکیسریعتغییروجهش
اسیدهايتوالیباویروسسهایني آمینهاسیدهايتوالی
که ) H9N2(شدهطیور منتشرآنفلوانزايویروس23آمینه

قرارژنتیکیي مقایسهموردبودندشدهجداماکیاناز
محصوالت گزارش بازجفت488فیلوژنیآنالیز.  گرفت

آنفلوانزايهايویروسداد،نشانجهاننقاطسایرازشده
بهوداشتهیکدیگربانزدیکیبسیاري رابطهایرانطیور

قرابتترینبیش.  یکسانندمنشاءدارايفراواناحتمال
آنفلوانزايهايویروسباترتیببههاویروساینژنتیکی

عربی  يتونس، عراق و امارات متحدههند،کشورطیور
H9N2آنفلوانزايهايمجزاي ویروسدودماندو.بود

دودمانوشمالیآمریکايدودمان:  استشدهتعریف
.Bashashati et al(اورآسیایی 2013.(

آنفلوانزايهايویروسکهدادنشانمطالعهایننتایج
از H9N2زاي هاي غیر بیماريویروسشبیهایرانطیور

هماگلوتینینژندرژنتیکیتغییراتبوده و دودمان اوراسیایی 
.موجب به وجود آمدن پاتوتیپ جدید نشده است

بررسیتحتهاي نوکلئوتیدي ویروس يدر مقایسه
 3هماگلوتینینژنتفاوت این قسمت ازمیزان ،این مطالعه

سایردست آمده از ه نتایج بباکهشدتعییندرصد  11تا 
هماگلوتینین ژنتغییرپذیريمیزان. نزدیک استمطالعات

درودرصد74تا20مختلف بینهايتیپتحتبیندر
استشدهگزارشدرصد9تا0مشابهتیپتحتیک

)Air 1981 .(2010در سال همکارانوالوارسلطانی
درشدهجداH9N2هايویروسHAژنتفاوتمیزان
آوردنددسته بدرصد 3/6تا  4/0لرستان را استان

)Soltanialvar et al. 2010.(
نوکلئوتیديسکانسبررسیباهمکارانومهرهمایونی

هايسالدرشدهجداH9N2هايویروس HAژن
رادرصد8/4تا  7/0در ایران، اختالف بین 2002-1998

).Homayounimehr et al. 2010(نمودندگزارش
میزانهمکاران،وخانیموسیتوسطپژوهشیدر

جداآنفلوانزاسویه12هماگلوتنیننوکلئوتیديشباهت
درصد 8/9تا  1/0را  ایرانمختلفاستان12ازشده

مطالعهموردهايویروسزیاداختالفنمودهمشاهده
گردشازناشیمشابه،مطالعاتبامقایسهدرراخویش

دانستندطیورهايگلهبیندرهاویروسوسیع
)Moosakhani et al. 2010 .(

سریعژنتیکیتغییراتوجودبهتوجهباکلیبه طور
زیادپتانسیلوجودوگذشتههايطی سالدرویروساین

اثر درزابیماريیک ویروس بسیارویروس بهاینتبدیل
اینکنترلیهايسیاستدرنظرتجدیداي،نقطهموتاسیون

.رسدمینظربهضروريامريکشورماندربیماري
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Abstract
Since 1998, Iranian poultry industry has been affected by avian influenza (AI) 

virus,subtype H9N2. The association of high mortality with these outbreaks in the field raised 
the specter of a possible new genetic modified AI virus. In this study, three AI viruses (H9N2) 
isolated from the broiler flocks with  high  mortality rates were characterized. The 488bp PCR 
products containing the midle site of hemagglutinin (HA) protein were generated and 
sequenced to determine molecular characterization of the isolates. Sequence analysis of main 
region of HAl gene of three isolates showed that isolates were identical at the nucleotide as 
well as amino acid levels. Phylogenetic analysis of 488 bp nucleotide region of the PCR 
products revealed that Iranian AI viruses had very close relationship to each other indicating 
these came from the common source. Moreover, the maximum amino acid sequence 
similarity of these viruses was observed with AI viruses from India (99 & 97%), Tunisia
(99%), respectively. Overall, the results indicate that the current status of Iranian AI viruses 
resembles to other Eurasian H9N2 viruses and in spite of different nucleotide sequences 
among the viruses there is no evidence for existence of new AI pathotype.
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