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 ده يچك

 A يآنفلوونزا  يها روسيشود. و يها م زبانيمتفاوت در م تهيسيبا پاتوژن يها يمارينفلونزا باعث بروز بآ روسيوسابقه و هدف: 

پرندگان به  ينفلونزاآ روسي. وشوند يم ميتقس يمختلف يها پيبه تحت ت نينيو هماگلوت دازينينورام يها نيکوپروتئياساس گل بر

مطالعوه    نيو آن در انسان گزارش شده اسوت. هودف ا   کياسپوراد يها ونتشود اما عف يدر انسان نم يماريطور معمول باعث ب

 نيو ا سوه يو مقا ران يو در ا يموار يب رياخ يدميجدا شده از اپ H9N2 ينفلونزاآ روسيو دازينيژن نورام يتوال نييو تع ييشناسا

 .کشورها بود ريسا يها هيها با سو زولهيا

  RNX يتجوار  تيها توسط ک آن RNAدار پاساژ داده شد و  نيجن يها مرغ تخم يبر رو يروسيو يها زولهياها: مواد و روش

 .ديسکانس گرد  يساز . محصول پس از الکتروفورز و خالصانجام شد RT-PCRبا روش  دازينيژن نورام ري. تکثدياستخراج گرد

 رانيو مختلو  ا  يجودا شوده از نووا     H9N2 يآنفلونزا روسيو هيشش سو دازينيژن نورام يدينوکلئوت يها يتوال ها:يافته

 چيرفرانس انجام شد. هو  يها نمونه يها با توال يتوال نيا يا سهيمقا زي. آنالديبه ثبت رس GeneBankداده  گاهيو در پا ييشناسا

از غشا اتفاق افتاده است. که دو جهش آن از  يمشاهده نشد  اما  چهار جهش در بخش عبور يتوپالسميس هيدر نا  ينوع جهش

 .منجر شده است گريد زيگر آب نهيآم ديبا اس زيگر آب نهيدآمياس ينيگزيبه جا گرينوع خاموش بوده و دو جهش د

 ران يو ا يهوا  زولهي اصل از ا H9N2 يآنفلونزا روسيو دازينيژن نورام يدينواسيو آم يدينوکلئوت يتوال زيآنال گيري:نتيجه

هوا   رسود آن  ينظر مو  هعربستان بودند. ب همانند پاکستان و هيهمسا يگزارش شده از کشورها يها هيبه سو ياديشباهت ز يدارا

 .هستند کسانيتبار  منشاء و يدارا

  

 رانيا د ينوکلئوت زيآنال داز يني  نورامH9N2پرندگان   ينفلونزاآهاي کليدي: واژه

 

 مقدمه
 ه ا  روسي  و کسویآنفلونزا متعلق به خانواده ارتوم روسيو

موج  ود در  يژن   يآنت   یه  ا اس  اس تف  اوت باش  د و ب  ر يم  

ب ه    (NP)نیو نوکلئوپروتئ  (M1, M2)کسيماتر یها نیپروتئ

 یآنفل ونزا  یها روسي. وشود يم یبند میتقس  Cو  A،B  انواع

A  دازی  نینورام یها نیکوپروتئیگل يژن يآنت عتیمطابق طب(N)  

 ش وند  يم میتقس يمختلف یها پیبه تحت ت  (H)نینیهماگلوتو 

 11ت اکنون   پیتحت ت ياصل یها ژن ي[. در ارتباط با آنت1-3]

 :nayebalia@yahoo.com                   Email                                                             021 - 22711521  تلفن:نويسنده مسئول،  *

 29/1/1394 پذيرش:تاريخ  6/11/1393 تاريخ دريافت: 
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نشان داده ش ده   زيمتما دازینینوع نورام 11 و نینینوع هماگلوت

ب  ه  نینیهم  اگلوت یه  ا نیک  وپروتئی[. نس  بت گل1،4اس  ت ]

[. 5باش د ]  يم   ریمتغ 4تا  1آنفلونزا از  روسيدر و دازینینورام

نانومتر و با  120تا  10قطر یدار، دارا پوشش یها ونيريو نيا

 یه ا  ونيريباشند. و يم کیمورف يپل اي ،یا رشته ،یاشکال کرو

 زانی  ب ه م  يدارن د، ول    یمشابه با انواع ک رو  یقطر یا رشته

قادر است ب ر ش کل    يکیژنت یاند. فاکتورها شده ليطو یاديز

 یه ا  ده د ک ه ژن   ينش ان م    الع ات گذارند. مط ریتاث ونيريو

 روسي  شکل و نییدر تع دازینیو نورام نینیهماگلوت کس،يماتر

 [.1،2نقش دارند ]

و باعث  افتهي وعیها ش انسان نیهر ساله ب روسيو آنفلونزا

 يو موضع يعفون یدردها د،يتب شد سر درد، سرفه و عطسه،

 نیاول   ندارد. یا تلفات قابل مالحظه معموالً يدر بدن بشود ول

مرب وط ب ه س ال     روسي  و نيتوسط ا اديبا تلفات ز یریدرگ

 ونی  لیم 20يب  ياست که در اثر آن به طور تقر یالدیم 1911

 يژن وم  يت وال  یريرپ ذ یی[. تغ5نفر در جه ان ج ان باختن د ]   

اس ت ب ه   آنفلونزا  روسيوبارز  يکیژنت یها يژگياز و روسيو

توان د ب ه    يض رر م    يو ب   فیضع نسبتاً روسيو کي که یطور

 وان ات یح اي  و  وانی  شود که در همان نوع ح ليتبد يروسيو

تفاوت  لیاز قب ي[. عوامل6] دينما جاديا یديعوارض شد گريد

 ج،يرا يکروبیم یها عفونت روس،يو روالنسيو یها در شاخه

تواند در بروز ن وع   يسن و جنس پرنده م ،يطیمح یها استرس

 1171 آنفلونزا در سال یماریباشد. ب لیشده دخ جاديا یماریب

 يمعرف   ديجد یماریب کيبه عنوان  تویتوسط پرونس ایتاليدر ا

باشد و قطعه  يآنفلونزا قطعه قطعه م روسي[. ژنوم و9،1،7شد ]

عه ده   را بر دازینینورام نیسنتز پروتئ فهیوظ روس،يو نيشش ا

 ن،ینیهم  اگلوت نیک  وپروتئیراه گل ب  ه ه  م نیپ  روتئ ني  دارد. ا

 ياص ل  يژن   يآنت   یها نیدوم زیو ن ييغشا یها نیکوپروتئیگل

 نیک  وپروتئی[. گل10ده  د ] يم   لیرا تش  ک روسي  س  طو و

س طو س لول در هنگ ام     از روسيو یدر رهاساز دازینینورام

 گ ردد.  يم   روسي  انتشار و لیخروج نقش داشته و باعث تسه

بوده اس ت.   رییمرتب در حال تغ دازینیسکانس ژن نورام يتوال

در  نیپ روتئ  ني  در مطالعات مختلف گزارش شده اس ت ک ه ا  

تجم     زی  و ن يروس  يو روالنسي  و زانیم زبان،یم فیط نییتع

[. ه د  مطالع ه   13-11] دنقش دار زین يروسيو یها نیپروتئ

 ینفل ونزا آ روسي  و دازی  نیژن نورام زیو آن ال  يحاضر، بررس  

H9N2 در یم ار یب ری  اخ یه ا  يدمیاپ يط وریجدا شده از ط 

 یدینواس  یو آم یدینوکلئوت یها يتوال سهيمقا نیچن و هم رانيا

  .جهان بود یکشورها ريسا یها هيسو يها با برخ زولهيا نيا
 

 هامواد و روش
م ورد نظ ر ش امل     يروس  يو یها نمونه.نمونهيآورجمع

 (نيقزو) IR738/99( اصفهان) IR430/98 يروسيو یها زولهيا

IR496/99 (يشرق جانيآذربا )IR327/00 (النیگ) IR261/01 

تع داد   ني  . اباش ند  يخراس ان( م   ) IR675/01 و (مازن دران )

از نقاط مختلف کشور در و  وریمتفاوت ط یها از گونه روسيو

 .اند شده یگردآور یراز یازس موسسه سرم

 زولهيپاساژ هر امنظور  به.واستخراجژنومروسيوپاساژ

از  یروزه ع ار  9دار  نیم ر  جن    عدد تخ م  2-3از  يروسيو

ه ا   روسي. ودياستفاده گرد(Pathogen free)  زا یماریعوامل ب

ب ه    (PBS)نیفس فات ب افر س ال    اي نیبا استفاده از نرمال سال

 روسيو یمحلول حاو تریل يلیم 2شده و  قیرق 10به  1نسبت 

 قي  تزر زا یم ار یاز عوام ل ب  یدار ع ار  نیجن یها مر  به تخم

درج ه   37 یها درون انکوباتور در دما مر  . سپس تخمديگرد

م ر  واج د    ساعت تخم 24رار داده شد و پس از ق گراد يسانت

ه ا ب ه درون    م ر   تخ م  هی  تل ف ش ده ح ذ  و بق    یها نیجن

  يس  اعت م  ا 41. بع  د از گذش  ت اف  تيانکوب  اتور انتق  ال 

 یها برداشته ش د و ب را   مر  تخم از روسيو یحاو کیآالنتوئ

 RNX یتج   ار تی   از ک روسي   اس   تخراج ژن   وم و

(CinnaGEN.IRAN) تی  اس اس دس تورالعمل س ازنده ک    بر 

 .دياستفاده گرد

 داز،ی  نیژن نورام هیناح ریتکث جهت.ياختصاص مريپرايطراح

 یه ا  زول ه يس کانس ا  يف  يرد با استفاده از هم مريپرا يطراح

 ی. ب را دي  انج ام گرد  GenBank ثب ت ش ده در   یها رفرانس

-Nested از روش ری  تکث ن د يفرا يژگ  يو و تیحساس شيافزا

PCR یکه برا دياستفاده گرد PCR یهامرياول از پرا N550F 
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ب وده و   Antisense و Sense م ر يپرا بی  که به ترت N550R و

. در ادام ه از  دي  نما يم   ریتکث جفت باز را 100به طول  هیناح

  م ر يپرا N11R و  senseم ر يپرا  N11Fيداخل   یمره ا يپرا

(Antisense) محص ول حاص ل از   ری  به منظور تکث PCR  اول

 700دوم  یری  . محصول حاصل از واک نش تکث دياستفاده گرد

 يطراح   یمره ا يپرا تی(. موقع1)جدول  دجفت باز طول دار

داده ش ده   شينم ا  1در ش کل   دازی  نیژن نورام یشده ب ر رو 

 .است
ژن نورامینیداز  PCR. پرايمرهای مورد استفاده در آزمايش 1جدول 

 ويروس انفلونزای پرندگان

Sequence Primer 
5’ GGAGTAAAGATGAATCCAAATC  3 ’ N550F 
5’ CAGAATGCGTTTCATCAATGG  3 ’ N11F 
5’ TGAGCACTTCCTGACAGTGG  3 ’ N11R 
5’ TTCGCCCCATCAGGCCATGA  3 ’ N550R 

 

 
. موقعیت پرايمرهای طراحي شده بر روی ژن نورامینیداز ويروس 1شکل 

 H9N2انفلونزای 

 

ب  ا  ازی  ، م  واد م ورد ن cDNA هی  ته جه ت .RTواک ش 

 RT Buffer MULV،5/1 (X1)  ت ر یکرولیم 6 یه ا  حج م 

 Random( PM3) تریکرولیم dNTP،1  (mM5/4) تریکرولیم

Primer ،تریکرولیم کي (U/µl40 )RNAase inhibitor ،کي 

 RNA ت ر یکرولیم 5و  RT ميآن ز ( U/µl075/0) ت ر یکرولیم

مخل وط   نيمخلوط شدند. ا ماستخراج شده به عنوان الگو با ه

در  گ راد  يدر ج ه س انت   42 یس اعت در دم ا   کي  به مدت 

 .انجام واکنش قرار گرفت یبرا کلريدستگاه ترموسا

در حج م   یس از  نهیپس از به PCR واکنش.PCRواکش 

 (X3) تریکرولیم 3 یها با استفاده از حجم تریکرولیم 25 يينها

PCR Buffer  ،  ت  ریکرولیم کي (µM300) dNTP  می، ن 

 (ng 15) تریکرولیم Taq polymerase، 5 (U/µl3) تریکرولیم

cDNA ،ک دام از  از ه ر  ت ر یکرولیم کيSpecific Primer   و

 ی ش د. برنام ه  انجام  RNAase free Watter تریکرولیم 5/11

 95 یدم ا  ق ه یدق 4ب ه ص ورت    PCR واکنش يحرارت کلیس

 قهیدق 1گراد،  يدرجه سانت 94 یدما قهیدق 1گراد،  يدرجه سانت

درج  ه  72 یدم  ا ق  هیدق 1گ  راد،  يدرج  ه س  انت 55 یدم  ا

گراد  يدرجه سانت 72 یدر دما قهیدق 10 انيگراد و در پا يسانت

از  ت ر یکرولیدو م Nested PCR انج ام  ی. ب را دي  انج ام گرد 

و ب  ا هم  ان برنام  ه  طيمحص  ول مرحل  ه اول ب  ا حف    ش  را

 .دياستفاده گرد کلریترموس

ژل آگ ارز   یبر رو PCR حاصل از محصول.الکتروف ور 

و سپس  ديالکتروفورز گرد TBEX5/0 بافر یدرصد دارا 2/1

 نی ی تع ی. ب را دي  گرد اني  نما دي  بروما وميدیتوسط محلول ات

 bp (Fermentas) DNA Ladder بان د محص ول از   یا ان دازه 

 .دياستفاده گرد 100

.يابي يآنجهتت واليسا وخالص PCR محصولهيته

و  يشد و پس از بررس   هیته µl  100در حجم PCR محصول

از محص ول   DNA میمس تق  یساز با الکتروفورز، خالص ديیتا

PCR تیبه کمک ک High Pure PCR Product Purification  

به کش ور   يابي يآلمان( انجام شد و جهت توال Roche)شرکت 

 یاه   ها و کروم وگرام  يخواندن توال جي. نتاديآلمان ارسال گرد

و  زیخوان ده ش د. آن ال    Chromasاف زار   با کمک نرم يهر توال

 BioEditاف زار   توس ط ن رم   زی  حاص ل ن  یه ا  يتوال سهيمقا

(version 5.0.9صورت گرفت ). 

 

 نتايج
  HIوتس         تروسي         پاس         اژو

(Heamagglutination Inhibition):24از گذش  ت  پ  س 

موج ود در   یه ا  نیاز جن   يها در برخ روسيساعت، پاساژ و

مش اهده   یادي  ز اریدهنده  بس یزير خون عاتيها ضا مر  تخم

ها ش ده ب ود.    ها و حذ  آن نیرفتن جن نیکه سبب از ب ديگرد

از  کی  آالنتوئ  يس  اعت و برداش  ت م  ا  41 يپ  س از ط   

 يو تم ام  ودمثب ت ب    ونیناسیتست هماگلوت جهیها، نت مر  تخم

خ ون   یه ا  ک ردن گلب ول   نهیقادر به آگلوت روسيو یها هيسو

 جوجه بودند.
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 شيمناس  ب در آزم  ا ميآن  ز نی  یتع یب  را.RTمرحل  ه

 AMVو  M-MULV مي، از دو آن ز RTواک نش   یس از  نهیبه

ق رار   PCRکه محصوالت هر دو واکنش م ورد   دياستفاده گرد

. اگرچه باند در واک نش  ديگرفته و باند مورد نظر مشاهده گرد

 ميبود، اما در مورد آن ز  تيقابل رؤ AMV ميانجام شده با آنز

M-MULV  داده شد، لذا  صیتر تشخ تر و مناسب واضوباندها

 هی  ( جه ت ته M-MULV) ميآن ز  ني  از ا یبعد شاتيدرآزما

cDNA  .استفاده شد 

ژن  ری  تکث RT-PCRمرحله ب ا اس تفاده از روش    نيا در

ب ر   ،يم ورد بررس    یه ا  انجام شد. محصول نمونه دازینینورام

و قطعات اول و  ديدرصد الکتروفورز گرد 2/1ژل آگارز  یرو

 ش کل جفت باز مطابق  700و  100با طول  بیدوم ژن به ترت

 در ژل مشاهده شد. 2

 

 

ژن نورامینیداز ويروس های آنفلونزای  PCR. قطعات حاصل از 2 شکل

H9N2  جفت  700قطعه دوم ژن با طول  2جدا شده از طیور ايران. ستون

جفت باز، ستونهای  100قطعه اول ژن با طول حدود  4و  3باز؛ ستونهای 

  .( bp100 مارکر ) 5و  1

 

 دازی  نینورام ژن.م  ورنن   ريه  اهيس  ويت  والس  هيمقا

 یه ا  با نمونه رانيجدا شده از ا H9N2 یآنفلونزا یها روسيو

( جه ت   (BioEdit Version 5.0.9اف زار  رفرانس به کمک نرم

ق رار   يم ورد بررس    یدینواس  یو آم یدی  نوکلئوت يتوال زیآنال

 چینش ان داد ک ه ه     زی(. آنالدر انتهای مقاله – 3شکل گرفت )

اس ت. ب ا    ادهژن رخ ند نيا يتوپالسمیس هیدر ناح ينوع جهش

از غش ا آن چه ار جه ش اتف اق      یدر بخش عبور حال، نيا

افتاده است. که دو جهش آن از نوع خاموش بوده و دو جهش 

 زي  گر آب نهیدآمیبا اس   زيگر آب نهیدآمیاس ينيگزيبه جا گريد

 .منجر شده است گريد
 

 گيريبحث و نتيجه
 H9N2 ینفل ونزا آ روسيو دازینیمطالعه، ژن نورام نيدر ا

 راني  ا در یم ار یب ری  اخ یه ا  يدمی  اپ يط وریجدا شده از ط

 ني  ا یدینواس  یو آم یدینوکلئوت یها يتوال نیچن و هم يبررس

جه ان   یکشورها ريسا یها هيسو يبا برخ سهيها در مقا زولهيا

 دازینیرامتراد  ژن نو یحاو یدینوکلئوت یها يشد. توال زیآنال

 ی هي( مربوط به شش س و H9N2پرندگان ) یآنفلونزا روسيو

 (،ني)ق   زو IR738/99 )اص   فهان(، IR430/98 يروس   يو

IR496/99 (، يش   رق  ج   ان ي)آذرباIR327/00     (، النی)گ

IR261/01  مازن  دران( و(IR675/01   حاص  ل از )خراس  ان(

شد و  ييو از نقاط مختلف کشورشناسا وریمتفاوت ط یها گونه

 . ديارسال و ثبت گرد GeneBankداده  گاهياپ یبرا

و مش خص نم ودن    يک  یاطالع ات ژنت  قیدق سهيمقا یبرا

آنفل ونزا   روسي  و دازینیتراد  ژن نورام ،ياحتمال یها تفاوت

 BioEdit (versionاف زار   ( با استفاده از ن رم H9N2پرندگان )

 یها يتوال نیب یا سهيمقا زیقرار گرفت. آنال زی.( مورد آنال5.0.9

انج ام ش د و    رف رانس  یها نمونه یها يبا توال دازینیژن نورام

 ني  مشاهده نشد. ب ا ا  يتوپالسمیس هیدر ناح ينوع جهش چیه

از غش ا اتف اق افت اده     یوجود، چهار جهش در بخش عب ور 

 گ ر ياست. که دو جهش آن از نوع خاموش بوده و دو جهش د

 گ ر يد زي  گر آب نهیدآمیبا اس زيگر آب نهیدآمیاس ينيگزيبه جا

 منجر شده است.

 نیو پ روتئ  دهای  نوکلئوت سهيو مقا زیمطالعه حاضر آنال در

از  يمورد نظر ب ا برخ    یها هيسو دازینی( نورامیدهاینواسی)آم

مانن  د پاکس  تان،  ييایآس   یاز کش  ورها H9N2 یه  ا هيس  و
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نشان  سهيمقا نيو ژاپن انجام گرفت. ا نیچ ،یعربستان سعود

 یاه   هيب ه س و   یادي  مورد نظ ر ش باهت ز   یها هيداد که سو

[. 17-14دارد ] یپاکس  تان و عربس  تان س  عود  یکش  ورها

اس ت   نهیآم دیاس 470معادل  يطول یدارا دازینینورام نیپروتئ

باش د. از نظ ر    يم   دازهاینینورام ريبه اندازه سا هیشب اریکه بس

 یدر انته ا  ن ه یآم دیاس   انی  بن 6ها،  پیتحت ت ريبا سا سهيمقا

 A یآنفل ونزا  یه ا  وجود دارد ک ه در هم ه گون ه    دازینینورام

ژن  س ه ي[. مقا20-14،11باش ند ]  يصورت حف   ش ده م     هب

 یه ا  زول ه يحاص ل از ا  H9N2 یآنفلونزا روسيو دازینینورام

 هی  در ناح ين  وع جهش   چیب  ود ک  ه ه   ني  ا انگري  نما راني  ا

و  تی  دهن ده اهم  ام ر نش ان   نيرخ نداده است. ا يتوپالسمیس

مختل ف   یها هيسو نیدر ب هیناح نيا یباال يحف  شدگ زانیم

 نیدر پروتئ حفاظت شده هیباشد. به دنبال ناح يمورد مطالعه م

 30ب ا ط ول ح دود     زيگر و آب ریبخش متغ کي داز،ینینورام

 دازینینورام نیپروتئ یریوجود دارد که باعث قرارگ نهیآم دیاس

از غش ا   یمطالع ه، در بخ ش عب ور    نيگردد. در ا يدر غشا م

(Transmembrane Domainچها )جهش مشاهده شد که دو  ر

منج ر ب ه    گ ر يجهش آن از نوع خاموش بوده و دو جه ش د 

شده  گريد زيگر آب نهیدآمیبا اس زيگر آب نهیدآمیاس ينيگزيجا

 یریبه شدت متغ يو بالعکس(. توال نیزولوسيبه ا نیاست )لوس

[. 1،17وج ود دارد ]  دازینینورام نیدر بخش ساقه مانند پروتئ

از  يک ه همگ    ميمشاهده کرد ونیتاسبخش چهار مو نيما در ا

در  دازینیطول ساقه نورام که نينوع خاموش بودند. با توجه به ا

در مطالعات انجام  يستيموثر است، لذا با روسيو ييزا یماریب

. در ردی  م ورد توج ه ق رار گ    دازی  نیشده ان دازه س اقه نورام  

 راني  ا در یم ار یب ریاخ یها يدمیمورد نظر که از اپ یها نمونه

اض افه   اياز نوع حذ  و  يونیگونه موتاس چیاست، ه شدهجدا 

. دي  مش اهده نگرد  دازینیدر قسمت ساقه نورام نهیدآمیشدن اس

است  يميآنز یها تیفعال يتمام یکه دارا دازینیسر نورام هیناح

ش ود، مش خص    يآن توسط پروناز آزاد م یو ساختار سه بعد

و  Arg80ن یرا در ب   دازی  نیسر نورام هیشده است. پروناز ناح

Ala81   توس ط   مي[. مک ان فع ال آن ز   21،15ده د ]  يبرش م

ه ا در   نهیدآمیاس   نيباردار پوشانده شده است. ا یها نهیدآمیاس

حف   ش ده    Bو  Aان واع آنفل ونزا    دازینینورام نیپروتئ يتوال

 Glu425, Lys350, Asp330واحدها متشکل از نيباشند. ا يم

Arg152, Asp198, Arg224, Glu227, Asp243, His274, 

Glu276, Glu277, Arg292, Asp151, Glu119, Arg118 
در اطرا  مکان فعال  زيگر آب یواحدها يهستند. بعالوه برخ

شناخته شده حال ت   یها يتوال يوجود دارند که در تمام ميآنز

 Tyr121, Leu134, Trp178 حف    ش  ده دارن  د و ش  امل 

از  کي   چیمطالعه حاضر نش ان داد ه    [.22،17،16باشند ] يم

 یه ا  کننده مقاوم به ممانعت یها جهش یدارا يرانيا یها هيسو

 یآنفل وانزا  یه ا  روسي  تکامل و ياند. بررس نبوده دازینینورام

 یه ا  س ال  يو ش به ق اره هن د در ط      انهیمپرندگان در خاور

را  نینیهم اگلوت  يژن   يآنت   یها گاهي، تنوع جا2009-1994

 زین دازینینورام یبرا يژن يآنت یها گاهي[. جا1،2دهد ] ينشان م

س االنه   یالگ و  کي  اوق ات در   يگاه يحت اديتنوع ز انگریب

در  يژن   يتن وع آنت    نیکنن ده ارتب اط ب     ديیامر تا نياست و ا

باش د   يآن م   يکیل وژنت یب ا ارتباط ات ف   H9N2 یها روسيو

بر  یادياغلب اثر ز H9N2 یها هيدر سو يژن ي[. تنوع آنت1،2]

 دارد.  زین نواکس یريرپذیتاث یرو

و  یدی  نوکلئوت يت  وال زیآن  ال جيط  ور خالص  ه، نت  ا ب  ه

حاص ل   H9N2 یآنفلونزا روسيو دازینیژن نورام یدینواسیآم

گزارش  یها هيبه سو یاديشباهت ز یدارا ران،يا یها زولهياز ا

عربستان  همانند پاکستان و ایدر آس هيهمسا یشده از کشورها

 یه ا  م ان ز يه ا در ط    هيسو نيا دازینیژن نورام يتوالبودند. 

حف   ش ده، و    يمتفاوت به خ وب  ييایجغراف يمختلف و نواح

 .هاست آن کسانيداشتن تبار و منشاء  انگرينما

 

 تشكر و قدردانی
ک ه در   يدانن د از تم ام کس ان    نويسندگان بر خود الزم مي

ان د   و مس اعدت نم وده   یپژوهش همکار نيمراحل مختلف ا

 .نمايند یگزار و سپاس ريتقد مانهیصم
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 جدا شده از ايران با چند سويه بین المللي. H9N2. مقايسه توالي اسید آمینه هايژن نورامینیداز ويروسهای آنفلوآنزای 3شکل 
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Introduction: Influenza viruses cause a variety of infections from high to low pathogenicity in hosts. 

Influenza virus Ais divided into subtypes based on two surface glycoproteins: the hemagglutinin (H) and 

the neuraminidase (N). Avian flu viruses do not normally infect humans, although, some sporadic human 

infections have been reported. The aim of this study was to identify and sequence the neuraminidase gene 

of Avian Influenza (AI) H9N2 virus isolated from recent outbreaks in Iran and comparative analyzing it 

with strains from other countries. 

Materials and Methods: Influenza viruses were passaged in embryonated eggs, and RNA extracted by 

RNX. TM kit. Using RT- PCR technique, cDNA preparation and amplification of N gene were done. The 

product was then assessed by electrophoresis and observed with UV, purified and sequenced. 

Results: Neuraminidase gene nucleotide sequence from six isolates from different parts of Iran were 

identified and recorded at the GenBank. Comparative analysis with reference strains carried out for these 

sequences. No mutation had been observed in cytoplasmic domain, however, four mutations had been 

occurred at transmembrane domain, which two of them were silent and two were actually substitution of 

hydrophobic amino acids with similar ones.  

Conclusion: Nucleotide and amino acid analysis for the neuraminidase gene of H9N2 influenza virus of 

isolates obtained from different parts of Iran revealed similarities to other strains described from 

neighboring countries, such as Pakistan and Saudi Arabia. It seems like that they have common source with 

the same lineages.  
 

Keywords: Avian Influenza, H9N2, Neuraminidase, Nucleotide Analysis, Iran 
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