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چکیده
بیماری آنفلوانزای پرندگان یکی از بیماریهای ویروسی مهم در مرغداریهای صنعتی کشور میباشد و هر ساللل خسا ار تتت عمدههای بههه

صنعت پرورش طیور کشور وارد میکند.تشخیص سریع ویروس آنفلوانزا و تعیین حدت آنها یکی از اولویتهای مهممم پیش ریگ ییی و مبا زر ه ه

علیه این بیماری در کشور محسوب میشود .از آزمایش  RT-PCRجهت تشخیص ویروسهای آنفلوانزا و نیز بررسی تواالی محل شکافتگی

پروتئین هماگلوتینین ( )HAبه عنوان یک شاخص مولکولی به منظور پیشبینی حدت سویههای آنفلوانزا مورد اس دافت هه ق ار ررر گرفت ..در ایننن
تحقیق جهت پایش بیماری آنفلوانزا  061نمونه سوآپ نای از  20واحد پرورش مرغ گوشتییی در اس ات ننن خراساننن ش لام ییی کههه مش وک ککک بههه

بیماری آنفلوانزا بودند اخذگردید .آزمایش مولکولی  RT-PCRبراساس ژنوتیپهای شایع در ایران پایهریزی گردید که در آن ب ار ییی تعیین ن
ن

ن تحتتت تیپپپهاییی  H7 ، H5 ، H9از پرایمرهاییی اختصاصییی ژن
س) (Mوجهتتت تعیین ن
تیپ گروه  Aآنفلوانزا از پرایمراختصاصی ژن ما کیرت س س

هماگلوتنین) (HAاستفاده شد .جهت تعیین توالی ،نمونههای مثبت شده از نظر تیپ  Aبه تخم مرغ جنین دار ) 11-9 (SPFروزه تزریققق شد،،

پس از سه تاپنج روز مایع آالنتوئیک با استفاده از فرمالین 1درصد خنثی و جهت بررسی تست هماگلوتیناسیون و استخراج  RNAی ویروسی

ی بههه
ن ت لاو ییی نوکلئوتیدی ی
ن تکثیررر و جهتتت تعیین ن
استفاده گردید .سپس قطعهای به طول  bp 734دربرگیرنده محل ش گتفاک ییی ژن هما ینیتولگ ن ن
شرکت MWGآلمان ارسال شد و درنهایت به توالی اسیدآمینهای ترجمه گردید .نتایج نشان دادکه با اس دافت هه ازروش

اخذشده از  4مرغداری صنعتی از نظر ویروس تیپ  Aآنفلوانزا مثبت بودند .تمام ویروسهای تیپ Aاز نظررر تحتتت

لحاظH9

مثبت تشخیص داده شدند .بررسی محل شکافتگی پروتئین هماگلوتینین نشان دادکه هر 4سویه دارای

RT-PCR

تیپپپ H5

توالی KSSR

،

نمونههههاییی

 ،H7منفییی و از

بودند ،اگرچههه

این توالی نشان دهنده غیرحاد بودن سویهها میباشد ولی با الگوی جدایههاییی قبلییی ای ار ننن کههه عم تد اا  RSSRمیییباشددد تفاوتتت داشتتت .بههه

طورکلی آزمایش  RT-PCRبا استفاده ازپرایمرهای اختصاصی تحتتیپهای رایج درمنطقه ،تشخیص تفريقي سریع ویروسهای آنفل زناو اا را

امکان پذیرمیسازد .تغییر در محل شکافت پروتئین هماگلوتینین درویروسهای  H9N2را میتوان به عنوان یک خطر بالقوه جهت تبدیل این

ویروسها به سویههای حاد در نظرگرفت .لذا پایش مستمر توالی ژنتیکی این ویروسها توصیه میگردد.

کلمات کلیدی :آنفلوانزای پرندگان ،RT-PCR ،تحتتیپ ، H9 - H5- H7محل شکافتگی پروتئین هماگلوتینین ،خراسان شمالي
٭ نویسنده مسئول :سیدعلی پوربخش

آدرس :بخش تحقيق و تشخيص بیماريهای طيور ،موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی ،کرج ،ایران  .تلفن0038 754 263 0 :

پست الکترونیکapourbakhsh@rvsri.ac.ir:
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مقدمه

آنفلوانزای پرندگان یکی از مهمترین بیماریهای

ویروسی است که از سراسر نقاط جهان گزارش شده
سهای خانواده
است .این بیماری توسط ویرو 

یشود .بعضي از ویروسهای
ارتومیکسوویریده ایجاد م 
آنفلوانزای پرندگان جزء عوامل مشترک بین انسان و
حیوان میباشند و به عنوان یک خطر مداوم ،سالمت

جمعیتهای انسانی و حیوانی را تهدید میکنند.
بطوری که در طی  6سال گذشته عفونت انسانها با
ویروسهای آنفلونزای پرندگان از  3تحتتیپ
( )H5,H7,H9تشخیص داده شده است ( .)4این بیماری
در ماکیان و بوقلمون از فرمهای تحت بالینی یا عفونت
خفیف دستگاه فوقانی تنفس تا بیماری حاد و کشنده
متغیر میباشد .ویروسهای آنفلوانزا تیپ  Aبر اساس
پروتئین سطحی یعنی هماگلوتینین ( )HAو نورآمینیداز
( )NAتقسیم بندی میشوند .تاکنون  16تحت تیپ
هماگلوتینین ( )H1-16و  9تحت تیپ نورآمینیداز ()N1-9
شناسایی شدهاست که تمامی آنها میتوانند در
پرندگان یافت شوند (  21و .)2
سهای متعلق به آنفلوانزای گروه
تاکنون تمام ویرو 
 Aکه باحدت باال و عالئم کلینیکی حاد در پرندگان
دیده شده است متعلق به تحت تیپهای H5و  H7بوده
سهای  H9N2جزء تحت تیپهای با
است ( .)2ویرو 
بیماریزایی نه چندان زیاد طبقه بندی میشوند ولی در
طول دهه اخیرگزارشات زیادی از تلفات و خسارات
ناشی از این سویهها در کشور ایران گزارش شده است
(  31و  .)01 ، 12 ، 21بدیهی است یکی از روشهای
پیشگیری و جلوگیری از انتشار بیماری در منطقه
تشخیص سریع و اطالع از تغییرات ژنتیکی تاثیرگذار
یباشد .زیرا در ایران سیاست ریشه-
بر حدت ویروس م 
کنی و قرنطینهای شدیدی در صورت رخداد

آنفلوانزای فوق حاد به اجرا گذاشته میشود و تعیین
حدت این ویروسها بسیار مهم تلقی میگردد .لذا در
این مطالعه توالی ژنتیکی اسیدهای آمینه در محل
شکافتگی پروتئین هماگلوتینین که نقش تعیینکنندهای
در بیماریزایی ویروسهای آنفلوانزا دارد ،مورد
شهای مختلف
بررسی قرارگرفت ( .)1تاکنون رو 
 RT-PCRجهت تشخیص آنفلوانزا و تحت تیپهای
آن توسط پژوهشگران مختلف مطرح و بکارگرفته
شده است (  23و  .)5 ، 15لیکن براساس توصیههای
سازمان بهداشت جهانی ( )WHOو سازمان بهداشت
دام ( )OIEانتخاب هریک از این روشها باید براساس
ژنوتیپ سویههای غالب در آن منطقه جغرافیایی باشد
تا از اطمینان و حساسیت مورد نظر برخوردار باشد ( 34
و  .) 19با در نظرگرفتن موارد فوق و انتخاب پروتکل
مناسب آزمایش  ،RT-PCRاقدام به شناسایی و تعیین
توالی ژنتیکی ویروسهای آنفلوانزا شایع در
طیورگوشتی استان خراسان شمالی که اطالعات کافی
در مورد آنها وجود نداشت ،گردید.
مواد و روش کار

پ نایی از تلفات  20گله طیورگوشتی
 061سوآ 

مشکوک به بیماری آنفلوانزا از مرغداریهای صنعتی
استان خراسان شمالی اخذ گردید .این سوآپها در
محیط انتقالی ویروس و در مجاورت یخ به بخش
بیماریهای طیور موسسه واکسن و سرم سازی رازی
ارسال گردید .هر  8سواپ مربوط به یک واحد
مرغداری به یک سی سی محلول  PBSحاوی آنتی
بیوتیک مخلوط گردید این مخلوط با دور 500 1
 RPMبه مدت  01دقیقه سانتریفوژ شد و 200
میکرولیتر از محلول رویی جهت استخراج  RNAو نیز
ندار ( 9 )SPFروزه
تزریق به داخل تخم مرغ جنی 
برداشت گردید.

تشخیص مولکولی و تعیین توالی اسيدهاي آمينه36 ...
استخراج RNA

جهت جداسازی  RNAویروس از نمونههای نای از
کیت استخراج  RNAبا خلوص باال طبق دستورالعمل
آن استفاده شد .کیت مزبور برای جداسازی اسید
نوکلئیک ویروسی به منظور انجام  RT-PCRطراحی

شده است .برای انجام کار مقدار  200میکرولیتر محلول
کاری ( )Working Solutionکه ترکیبی است از بافر
متصل کننده ( )Binding Bufferو پلی آدنیلیک اسید
( )Poly Aدر یک تیوپ  1/5میلی لیتری
میکروسانتریفوژ قرار گرفت .سپس مقدار

200

میکرولیتر مایع آالنتوئیک حاوی ویروس به آن اضافه
نهای مقدار 50
شد .سپس به منظور هضم پروتئی 
میکرولیتر پروتئیناز  Aافزوده شد .این میکروتیوپ به
میزان  01دقیقه در  72درجه سانتیگراد انکوبه شد .سپس
 00 1میکرولیتر بافر متصل کننده به محتویات افزوده
شده و مخلوط شد .برای انتقال نمونه ،تیوب فیلتردار در
داخل تیوب جمعکننده قرارگرفت و تمام محتویات
تیوپ  1/5میکرولیتری به داخل تیوب فیلتردار منتقل

درون تیوپ جمعکننده قرار داده شد و این بار 054
میکرولیتر بافر شتشو اضافه شد و مجموعه به مدت 1
دقیقه در  0 800 gسانتریفوژ شد و تیوپ جمعکننده به
همراه محتویات خارج گردید مجددا تیوپ فیلتردار
درون تیوپ جمعکننده قرار داده شد دوباره 054
میکرولیتر بافر شستشو به تیوب فیلتردار اضافه شد و به
مدت 1دقیقه در  0 800 gسانتریفوژ شد به منظور خروج
کامل بافر شستشو مجددا همین مجموعه به مدت 01
ثانیه در 3000 1 g

سانتریفوژ شد .سپس تیوب

جمعکننده به همراه محتویات خارج شد و این بار تیوب
فیلتردار درون یک تیوب میکروسانتریفوژ  1/5میلی
لیتری قرار داده شد برای جمعآوری ژنوم خالص شده
 500میکرو لیتر بافر رقیقکننده ( )Elution Bufferبه
تیوب فیلتردار اضاقه شده و به مدت  1دقیقه در 0 800 g
سانتریفوژ شد تیوب فیلتردار خارج گردید و
میکروتیوب حاوی ژنوم استخراج شده ویروس مورد
نظر بود.

انجام RT-PCR

شد .برای عبور محتویات به تیوپ جمعکننده مجموعه

برای این منظور از کیت  RT-PCRدو مرحلهای

به مدت یک دقیقه در  0 800 gسانتریفوژ شد .بعد از

ویوا ( )Viva two step RT-PCR Kitاستفاده شد.

سانتریفوژ  RNAبه تیوب فیلتردار چسبیده ،باقی

جهت انجام واکنش )Reverse Transecriptase( RT

محتویات به همراه تیوپ جمعکننده خارج شد سپس

پنج میکرولیتر  RNAاستخراج شده را با  2میکرولیتر

تیوپ فیلتردار درون یک تیوپ جمعکننده جدید قرار

پرایمرجلویی ( )Forwardبا غلظت  01 pmolمخلوط

فکننده عوامل
داده شد و  500میکرو لیتربافر حذ 

و حجم آنرا با استفاده از آب عاری از نوکلئاز به 01

مهاری ( )Inhibtion Removal Bufferبه تیوپ

میکرولیتر رسانده و به مدت  5دقیقه در  65 ˚ Cانکوبه

فیلتردار باالیی اضافه شده و دوباره به مدت  1دقیقه g

 0 800سانتریفوژ شد دوباره تیوپ جمعکننده به همراه
محتویات خارج شد و برای سومین بار مجددا تیوپ
فیلتردار با تیوپ جمعکننده همراه گردید تا این مرحله
تکنندهها مرتفع شده و ژنوم آمادهی شتشوی
ممانع 
بیشتر میشود برای این منظور مجددا تیوپ فیلتردار

گردید و سپس  2دقیقه در روی یخ سرد گردید.
بدنبال آن ترکیبات مورد نیاز ساخت  01میکرولیتر
 cDNAشامل یک میکرولیتر از ،01 mM dNTP mix

نیم میکرولیتر آنزیم نسخه برداری معکوس M-unit

 ،MuLV Reverse Transcriptase 00 1دو میکرولیتر
بافر ) )01 X Buffer M-MuLVو  6/5میکرولیتر آب
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عاری از نوکلئاز اضافه گردید تا حجم نهایی به 20

استفاده قرارگرفت .قسمتی از ژنوم هماگلوتینین به طول

میکرولیتر رسید .مخلوط حاصل به مدت یک ساعت

 bp 034که دربرگیرنده محل شکافت پروتئین

در دمای  42درجه سانتیگراد نگهداری شد.

هماگلوتینین است ،توسط واکنش  RT-PCRبا استفاده

در واکنش  2 PCRمیکرولیتر پرایمر جلویی و عقبی

از پرایمرهای  HAتکثیرگردید (جدول  .)1شرایط

با غلظت  01pmolو حجم نهایی 5 ،0.4 mMol

یباشد و
واکنش و محدودهی دمایی مشابه سویه  H9م 

میکرولیتر  ،cDNAیک میکرولیتر10 mM dNTP mix

محصول  PCRهمراه با همان پرایمرهایی که جهت

و حجم نهایی  5 ، 0/2mMمیکرولیتر بافر پلی مراز0/4 ،

تکثیر بکار گرفته شده بود به منظور تعیین توالی به

میکرولیتر  Taq DNAپلیمراز با غلظت نهایی دو واحد

شرکت  MWGکشور آلمان ارسال گردید و در انتها

مخلوط کرده و حجم نهایی را با استفاده از آب عاری

توالی ژنومی بدست آمده با استفاده از نرم افزار Bio

یرسانیم .برنامه دمایی الزم
از نوکلئاز به  50میکرولیتر م 

 edit Vertion 7به توالی اسید آمینهای ترجمه گردید.

جهت شناسایی تیپ  Aآنفلوانزا شامل  94درجه

نتایج

سانتیگراد واسرشت اولیه 40 ،سیکل تکثیر شامل 94
درجه واسرشت ،مرحله چسبیدن پرایمر به الگو 52

درجه برای تیپ  H5 ،Aو  H7و  50 ˚Cبرای  H9به
مدت یک دقیقه ،مرحله گسترش  72 ˚Cبه مدت یک

یباشد.
دقیقه و گسترش نهایی  72 ˚Cبه مدت  7دقیقه م 
یباشند .از
پرایمرهای استفاده شده مطابق جدول ( )1م 
آنتی ژن  H5N1 ،H9N2و  H7N2خریداری شده توسط
سازمان دامپزشکی کشور به عنوان کنترل مثبت و از
آب عاری ازنوکلئاز به عنوان کنترل منفی استفاده

گردید.

تعیی لاوت ن ی پ تفاکش لحم  ر ئتو ین    

هماگلوتینین

          

نمونههایی که در واکنش  RT-PCRاز نظر تیپ A

ندار  01روزه SPF
مثبت بودند به داخل تخم مرغ جنی 

تزریق گردید .پس از  5-3روز  20میکرولیتر از مایع
حاصل از کیسه آالنتوئیک را با  %01 RBCدرصد
مخلوط و در صورت داشتن واکنش هماگلوتیناسیون ،با
فرمالین یک در هزار مخلوط گردید تا ویروسها
غیرفعال گردند و سپس جهت استخراج  RNAمورد

از  061سوآپهای بدست آمده از  20مرغداری

دارای عالئم تنفسی  4مرغداری (هر مرغداری شامل
هشت نمونه سوآپ) در واکنش  RT-PCRاز لحاظ
تیپ  Aمثبت بودند شکل ( .)1در مرحله بعد با استفاده
از پرایمرهای اختصاصی تحت تیپهای  H7 ،H5و H9
مورد آزمایش قرار گرفتند که هر چهار نمونه از نظر H9

مثبت و از لحاظ  H5و  H7منفی بودند شکل ( .)2توالی
اسید آمینهای محل شکافت پروتئین هماگلوتینین در هر

یدادند.
چهار ویروس الگوی  KSSRرا نشان م 

تشخیص مولکولی و تعیین توالی اسيدهاي آمينه56 ...
جدول :1 -پرایمرهای استفاده شده جهت تشخیص آنفلوانزای تیپ  Aو تحت تیپ های  H9,H5,H7و پرایمر مورداستفاده جهت تعیین توالی ژن
توالی پرایمر

TTC TAA CCG AGG TCG AAA CG
ACA AAG CGT CTA CGC TGC AG
TTGCACCACACAGAGCACAAT
TGATGTATGCCCCACATGAA
GGG GAA TGC CCC AAA TAT GT
TCT ACC ATT CCC TGC CAT CC
ATGTCCGAGATATGTTAAGCA
TTTGTAATCTGCAGCAGTTC
GCATACATCATCCACCCAC
TTGATCTAGCAGGCACGTTC

اختصاصی

اندازه محصول

منبع

232

M

( ) 23

824

H9

( ) 20

149

H5

()9

200

H7

( ) 13

034

HA

()11

شکل :1 -نتایج  RT-PCRبر روی ژن ماتریکس در نمونه های اخذ شده از طیور صنعتی

:A ،Ladder 100 bp :Ladکنترل مثبت ژن ماتریکس 232bp

 :1 ،2 ،3 ،4نمونه های کلینیکی مثبت شده آنفلوانزا تیپ  Aبا استفاده از پرایمرهای اختصاصی ژن ماتریکس

شکل :2نتایج  RT-PCRبرروی ژن هماگلوتینین نمونه های بدست آمده از طیور صنعتی خراسان شمالی
Ladder 100bp:Lad؛Type A influenza:A؛

:H5آنتی ژن استاندارد (کنترل مثبت)  H5N1؛ :H7آنتی ژن استاندارد( H7کنترل مثبت)
:H9آنتی ژن H9N2استاندارد)کنترل مثبت)؛:Negکنترل منفی

 :4،3،2،1نمونه های کلینیکی مثبت شده تحت تیپ  H9N2با استفاده ازپرایمرهای اختصاصی ژن هماگلوتینین

HA

66
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بحث

در این مطالعه از آزمایش مولکولی  RT-PCRبا

استفاده از پرایمرهای اختصاصی سویههای رایج در
منطقه به عنوان یک روش سریع و مطمئن جهت

تشخیص آنفلوانزا و تحت تیپهای آن بهره گرفته شد.

همچنین بررسی توالی اسیدهای آمینه محل شکافتگی
پروتئین هماگلوتینین الگوی متفاوتی را نسبت به

گزارشات قبلی ایران نشان میدادند.

تاکنون انواع مختلفی از تکنیکهای تشخیص

مولکولی براساس  RT-PCRجهت شناسایی ویروس-
های آنفلوانزا گزارش شده است .ولی یکی از مشکالت
عمده این آزمایشات تعیین میزان اعتبارآنهاست .بنابراین
توصیه شده است که این آزمایشات ابتدا براساس
استانداردهای  OIEمورد تایید واقع شده و پس ازآن در

سطح مزرعه بکارگرفته شوند (  .) 19نکته مهم این است

که تکنیکهای  RT-PCRبر روی نمونههای کلینیکی
یتواند تشخیص سریع و شناسایی تحت-
در صورتی م 
تیپها را میسر سازند که پرایمر آنها به طور صحیحی
طراحی و انتخاب شده باشد (  .) 30پایه و اساس انواع
رهیافتهای تشخیصی با روش  RT-PCRبه طور اولیه
شناسایی ژن ماتریکس میباشد .زیرا این ژن دربین انواع
ویروسهای آنفلوانزا تیپ  Aبسیار حفاظت شده می-
پهای  H5و H7
باشد ،بدنبال آن شناسایی تحتتی 

صورت میگیرد (  .) 28اسپاکمن و همکاران ()2 00 2
ویژگی آزمایشات  RT-PCRرا مورد تایید قرار دادند

ولی هشدار دادند که پرایمر/پروبهای اختصاصی

جهت شناسایی ایزولههای  H5و  H7مختص آمریکای

شمالی طراحی شدهاند و ممکن است برای سایر تحت-

تیپها مناسب نباشند (  .) 28واقعیت این است که در طی
 15سال گذشته تغیرات ژنتیکی گستردهای در سراسر
جهان در ویروسهای  H5N1رخ داده است و  12شاخه

همراه با زیرشاخههای آن براساس آنالیز فیلوژنتیک ژن
 HAگزارش شده است ( .)6شاخه  1در ویتنام ،شاخه
 2.1.3در اندونزی ،شاخه  2.2.1در مصر و شاخههای
 2.3.2و  2.3.4و  7در آسیا گسترش یافتند .عالوه براین
هرکدام از آنها به زیرشاخههایی تقسیم شدهاند ( .)6در
سال  2006ویروسهایی از شاخه  2.2در جمهوري
آذربایجان ،عراق ،ترکیه ،مصر و ایران گزارش شد
(  .) 35در ایران در سال  2006ویروس  H5N1از قوهای
وحشی در دو تاالب شمالی توسط موسسه رازی
جداسازی گردید (  .) 24با توجه به موارد فوق شاخههای
مختلفی از تحت تیپهای  H5در جهان شایع میباشند
واضح است که پرایمرها و پروتکلهای این آزمایشات
نیز باید متناسب با ردههای ژنتیکی شایع در آن منطقه
باشد (  .) 34براین اساس سازمان بهداشت جهانی روشی
را پیشنهاد کرده است که کلیه ردههای ویروس H5N1

قابل سرایت به انسان از جمله شاخههای  1،2و  3را
شناسایی میکند و از آنجایی که طراحی پرایمرها
براساس تغییرات ژنتیکی ویروسهای  H5درحال
یگیرد الزم است که میزان این
گردش صورت م 
تغییرات در مناطق مختلف جهان مدنظر قرارگرفته و
پرایمرها مطابق روز تغییرکنند (.)33
باتوجه به مطالب فوق ،در این مطالعه جهت تشخیص
آنفلوانزای تیپ  Aاز پرایمرهای پیشنهادی سازمان
بهداشت جهانی استفاده شد و همانطورکه گفته شد این

پرایمرها طیف وسیعی از ویروسهای آنفلوانزای رده-

های  2 ،1و  3شناسایی مینماید ( .)33از آنجایی که
تشخیص تیپ  Aآنفلوانزا براساس توالی ژن ماتریکس
صورت میگیرد و این توالی در تحت تیپهای مختلف
حفاظت شده میباشد احتمال اتصال ناجور در این نوع
پرایمرها حداقل میباشد (  ) 28و باند مشخص و واضحی
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در الکتروفورز انتظار میرود و نتایج بدست آمده نیز

سویههای  H9N2جدا شده از ایران دارای یک دودمان

گویای این مطلب میباشد (شکل .)1

مشترک بوده و در زیرشاخه ویروس A/Quail/Hong

به منظورتشخیص تحتتیپ  H5از از پروتکل توصیه

 Kong/G1/97قرار میگیرند (  27و  .)3 ،01لذا انتخاب

شده توسط هوفمن و همکاران استفاده گردید زیرا این

پرایمرهای تشخیص این تحتتیپ به این زیرشاخه

روش براساس شناسایی ویروسهای آسیایی شاخه

معطوف شده است ،از جمله پیریس و همکاران ()9991

 Qinghai-like clade 2.2طراحی شده است ( )9و

یک جفت پرایمر جهت شناسایی تحت تیپ H9N2

ویروس جداشده در ایران و کشورهای همسایه

شایع در پرندگان در کشور هنک کنگ را پیشنهاد

(خاورمیانه) عمدتا متعلق به شاخه  2.2بودهاند ( .) 35

نمودند (  .) 20کمی بعد این سویه از موارد انسانی در

همچنین این روش به عنوان یکی از آزمایشات لیست

هنگ کنگ جداشد و با مقایسه آن با سویههای

شده در فهرست مورد تایید  OIEاست ( .) 19

پرندگان مشخص شد جهش هایی در توالی ژن

ویروسهای تحت تیپ  H7براساس آنالیز فیلوژنتیک

هماگلوتینین رخ داده است و نیاز به تغییر پرایمر جهت

تكاملي به چهارشاخه اصلی تقسیم میشوند شاخه

تشخیص این سویهها را ضروری میساخت .این

آمریکای جنوبی ،شاخه آمریکای شمالی ،شاخه استرالیا

تغییرات شامل جایگزینی نوکلئوتیدی  Tبه جای  Cدر

و ویروسهای اروپا آسیایی توام با آفریقا شاخه چهارم

موقعیت  18پرایمرجلویی و نیز نوکلئوتید  Cبه جای T

را تشکیل میدهند (  .) 14عالوه بر این ارتباط نزدیکی

در موقعیت  17پرایمرعقبی انجام گرفت ولی حساسیت

که بین ساختار ژنتیکی و منطقه جغرافیایی ویروسهای

پرایمرهای جدید ساخته شده به منظور تشخیص سویه-

جدا شده از این تحت تیپ مشاهده گردیده است ( .) 14

های طیور کاهش چشمگیری یافت ،بطوری که

در مطالعه حاضر به منظور شناسایی تحت تیپ  H7با

پرایمرهای اولیه  3تا  100برابر حساس تراز پرایمرهای

توجه به ارتباط نزدیک سویههای آسیا با اروپا در آنالیز

جدید ارزیابی شدند و در نتیجه محققین مذکور

فوق ،از پرایمر و پروتکل پیشنهادی آزمایشگاه مرجع

پرایمرهای اولیه را جهت شناسایی سویههای پرندگان

اتحادیه اروپا استفاده گردید (  25و .) 13

انتخاب نمودند .در ایران نیز بعضی از محققین از

براساس مطالعات فیلوژنتیک ویروسهای  H9N2به دو

پرایمرهای فوق جهت آزمایشات تشخیصی استفاده

شاخه اصلی تقسیم میشوند شاخه آمریکایی و شاخه

نمودند ( 22و  .)7در مطالعه حاضر نیز از پرایمرهای

اروپایی-آسیایی .1شاخه اروپایی وآسیایی به نوبه خود

اولیه پیریس استفاده گردیدکه تاحدودی با کاهش

حداقل به سه زیرشاخه تقسیم میشود :زیرشاخه  G1که

تراکم باندهای مورد نظر همراه بود شکل ( .)2نظر به

نماینده آن  ،A/Quail/Hong Kong/G1/97زیرشاخه

اینکه گزارشات متعددی مبنی بر وقوع تغییرات ژنتیکی

A/Duck/Hong

در ژن هماگلوتینین سویههای  H9N2ایران ارائه شده

 Kong/Y280/97و زیر شاخه کره که نماینده

است (  27و  )01 ، 17و مدت زیادی از ابداع پرایمر فوق

آن  A/chicken/Korea/38349/p96323/96میباشد

میگذرد ،ممکن است این پرایمرها متناسب با سویه-

(  .) 16بررسی درخت فیلوژنتیک نشان میدهد که تمام

های جدید ایران نباشند و در این زمینه بررسی بیشتری

 Y280که نماینده آن پروتوتایپ

- Eurasian

1

مورد نیاز میباشد.
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به طورکلی با توجه به تشکیل باندهای مورد نظر مختص

 RSSR/GLFمیباشد تفاوت دارد .سایر مطالعاتی که

آنفلوانزای تیپ  Aو تحت تیپهای  H9و با همترازی

در ایران انجام شده است از جمله :وصفی مرندی

توالی بدست آمده از محل شکافت پروتئین

یزاده و
( ،)2 00 2کریمی و همکاران (  ،) 2004کیان 

هماگلوتینین در بانک ژن ،سویههای مذکور H9N2

همکاران (  ،) 2006همایونی مهر و همکاران ( ،)01 20

تشخیص داده شدند .شناخت تحت تیپهای رایج در

سلطانی الوار و همکاران (  ،)01 20الگوی RSSR/GLF

منطقه با استفاده از  RT-PCRیک دیدگاه کلی از

را گزارش کردهاند (  32و  .)01 ،11 ، 12 ، 17برخی از

ینماید،
ویروسهای آنفلوانزای پرندگان را ترسیم م 

پژوهشگران ازجمله قلیانچی و همکاران (  ) 2007الگوی

اولویت بعدی بررسی توالی آمینواسیدی در محل

 RSSRو  RSNRو قادی و همکاران در سال 2007

شکافت پروتئین هماگلوتینین است که نقش تعیین

الگوی  RSNRRLFو  RSNKRLFرا از بازار فروش

شبینی حدت ویروسها و خطر تبدیل
کنندهای در پی 

پرندگان زنده گزارش نموده و خطر تبدیل جدایههای

سویههای با بیماریزایی پایین به سویههای با بیماری-

فوق به سویههای با حدت باال را اعالم نمودند (  38و .)8

زایی باال دارد ( .)1محل شکافتگی در ویروسهای کم

در مطالعه دیگر توسط بزرگی و همکاران ( )2102از

حدت دارای یک اسید آمینه آرژنین در موقعیتهای 1

ویروسهای جداشده از طیور صنعتی ایران در سال

و  3میباشد .این نوع گلیکوپروتئینها فقط توسط

 2009هر دو الگوی  KSSRGLFو  RSSR/GLFرا

پروتئازهای خاصی مثل شبه تریپسینها شکافته میشوند

یرسد که وقوع
گزارش نمودند ( .)3این طور به نظر م 

که در قسمتهای خاصی از بدن میزبان یافت میشوند،

ویروسهای آنفلوانزا  H9N2با الگوی  KSSRدر کشور

لذا عفونتزایی این ویروسها به نقاط محدودی از بدن

از سال  2009شروع شده باشد .اگرچه این الگو

به عنوان مثال دستگاه تنفس وگوارش که دارای این

همچنان به عنوان ویروس با حدت پایین شناخته شده

نوع آنزیمها هستند محدود میشود ولی پروتئین HA0

یکند که تغییرات ژنتیکی مداومی
است ولی داللت م 

در ویروسهای با بیماریزایی باال حاوی چندین

در این جایگاه ژنومی مرتبط با حدت ویروس به مرور

اسیدآمینه بازی آرژنین یا لیزین در منطقه شکافت می-

زمان درسویههای ایران رخ داده است و ممکن است در

باشند و این الگو توسط پروتئازهای موجود در تمام

صورت فراهم شدن زمینه مناسب به ویروسهایی با

نقاط بدن شکافته میشوند ،لذا ویروسهای مذکور قادر

حدت باال در آینده تبدیل شوند.

هستند در تمام بافتها و اندامهای حیاتی بدن تکثیر پیدا

بنابراین روش  RT-PCRبه عنوان یک روش سریع

نمایند ( .)1یکی از الگوهای ویروسهای آنفلوانزای

ی گ رد د
جهت تشخیص ویروسهای آنفلوانزا محسوب م 

فوق حاد سکانس  R-X-R/K-Rدر محل شکافت HA0

ولی باتوجه به تغییرات ژنتیکی گستردهای که در این

میباشد (  .) 36بنابراین جایگزینی فقط یک نوکلئوتید

یدهد الزم است که این آزمایشات
سها رخ م 
وی ر و 

 Cبه  Aیا  Gدر موقعیت  3الزم است تا ویروسهای

لهای تشخیصی را
بروزرسانی شده و پرایمرها و پروتک 

جداشده در این مطالعه با سکانس  KSSR/GLFتبدیل

بر مبنای توالی ژنتیکی ویروسهای شایع در محدوده

به ویروسهای بالقوه حاد گردند .این الگو با موارد قبلی

جغرافیایی که بر اساس رسم درخت فیلوژنتیک در یک

گزارش شده از طیور صنعتی ایران که عمدتا

شاخه قرار میگیرند ،انتخاب نمود .ضمنا باتوجه به

96 ...تشخیص مولکولی و تعیین توالی اسيدهاي آمينه
6. Gavin, J.D.S. (2012). Continued
evolution of highly pathogenic avian
influenza
A
(H5N1):
updated
nomenclature, in Influenza Other Respi
Viruses,
WHO⁄OIE⁄FAO
H5N1
Evolution Working Group: Influenza
Division, Centers for Disease Control
and Prevention, MS G16, Atlanta,
Georgia, 1-5.
7. Ghadi, S., Bozorgmehri-Fard, M.,
Karimi, V., Tavassoti-Kheiri, M.,
Rafiei, M. (2009). Genetic analysis of
hemagglutinin protein of H9N2 isolated
from live bird markets in Tehran
province in 2007-2008. Iranian Journal
of Virology 3: 7-15.
8. Ghalyanchi, L.A., Karimi, V., tavassotiKheiri, M., Bozorgmehri-Fard, M.H.
(2008). Nucleotide and aminoacid
sequence analysis of hemagglutinin
protein in cleavage site region of H9N2
isolated from broilers in Tehran
province during 1998-2007. Journal of
Animal and Veterinary Advances 7:
529-34.
9. Hoffmann, B., Harder, T., Starick, E.,
Depner, K., Werner, O., Beer, M.
(2007). Rapid and highly sensitive
pathotyping of avian influenza A H5N1
virus by using real-time reverse
transcription-PCR. Journal of Clinical
Microbiology 45: 600-3.
10. Homayounimehr, A.R., Dadras, H.,
Shoushtari, A., Pourbakhsh, S.A.
(2010). Sequence and phylogenetic
analysis of the haemagglutinin genes of
H9N2 avian influenza viruses isolated
from commercial chickens in Iran.
Tropical Animal Health Production 42:
1291-7.
11. Karimi, V ,.Bozorgmehrifard, M.,
shabazzadeh, D., Esmaelizad, M.,
Pourbakhsh, S.A. (2004). Sequence
analysis and phylogenetic study of
hemagglutinin gene of H9N2 subtype of
avian influenza virus isolated during
1998-2002 in iran. Iranian Biomedical
Journal 8: 167-72.
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Abstract
Avian influenza virus has been recognized as one of the most important pathogen in
poultry that caused economic losses to the poultry industry of Iran. Rapid detection and
pathotyping is the important priority in order to prevent extension of disease in Iran. RT-PCR
method was used for the rapid detection of influenza viruses. The amino acid sequence of
cleavage site of hemagglutinin was considered as a molecular determinant for the prediction
of pathogenicity influenza viruses. In this study, 160 tracheal swabs samples were taken from
20 poultry farm to monitor influenza infection in North Khorasan province. RT-PCR assay
was developed based on the most common genotype in Iran detecting type A and H9, H5 and
H7 subtypes by specific primers targeting Matrix (M) and Hemagglutinin(HA) genes,
respectively. The samples which were positive as type A influenza inoculated to embryonated
eggs of 9-10 days. After 3-5 days, the allantoic fluids were tested with Hemagglutinin assay.
The samples that contained HA activity were inactivated with formalin 0.1%. These fluids
were used for RNA extraction. A segment of 432bp was amplified by RT-PCR and nucleotide
sequencing. The results showed that four poultry farms were positive for type A of influenza
virus. All of them were negative for H5 or H7 but positive for H9 virus. The sequence analysis
of hemagglutinin revealed that four isolates shared a KSSR motif at the cleavage site of HA.
Although this motif represented low pathogenicity in poultry, it was different from previous
Iranian isolates. As a result RT-PCR assay based on common genotype in region was
considered as a rapid test for the detection of influenza viruses. The cleavage site sequence
analyses indicated that these viruses have the potential for emerging highly pathogen
influenza viruses. Therefore, continuous monitoring of viruses is being recommended.
Keywords: Avian influenza, RT-PCR, H9-H7-H5 subtype, Cleavage site of hemagglutinin,
North Khorasan
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