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چکیده
هاي صنعتی نیز محسوب بیماري در مرغداري يباشند و عامل ایجاد کنندهها میپرندگان مهاجر و آبزي مخازن پارامیکسوویروس

گیري از انتقال این ویروس هاي جدا شده از پرندگان مهاجر به منظور پیشپاتوتایپینگ ویروسمولکولی و لذا بررسی  ،دنگردمی
 .آوري شده استدر جنوب کشور ایران جمع ،هاي استان بوشهرهاي پژوهش حاضر از پرندگان مهاجر تاالبنمونه .باشدضروري می

جهت . سازي رازي شیراز انجام شدتحقیقات واکسن و سرم يدر مؤسسهآوري شده هاي جمعنمونهو بررسی جداسازي ویروس 
، )MDT(هاي میانگین مدت زمان مرگ جنین جوجهویروس نیوکاسل، آزمایش يجدایه 5زایی هاي بیماريشاخصبررسی مولکولی و 

 يمنطقه ،bp362ي قطعه.انجام گردید) RT_PCR(مراز معکوس واکنش زنجیرهاي پلیو )ICPI(زایی داخل مغزي شاخص بیماري
آنالیز .  شد تعیینوتیدها ئو نوکل، جهت شناسایی اسیدهاي آمینه PCRتعیین توالی محصول وتکثیر  PCRبا  ،Fشکست پروتیین 

، MDTهاي بر اساس آزمایش .انجام گردید MegAlign-5و BlastBioeditهايتوسط برنامه Fشکست پروتئین  يفیلوژنی ناحیه
ICPI،5 ضعیف تشخیص داده شد و همچنین در روش  زاییلنتوژن با حدت بیماري يبررسی شده از سویه ينمونهRT-PCR  تمامی

صورت ه ب Fشکست پروتیین  يردیف اسیدهاي آمینه در منطقه. ندشدمثبت bp362اختصاصی  يمورد مطالعه در منطقه يهاونهنم
112 GRQGRL117 ترین بیش ،نشان دادها بانک ژنی،انجام شده با تعدادي از ویروس يمقایسه. باشندکه همه لنتوژن میباشدمی

-بوشهر می يپرندگان آبزي در منطقه این تحقیق نشان داد که پرندگان مهاجر مخصوصاً. باشدمی B1هاي السوتا و شباهت با ویروس
توانند یکی از ناقلین این ویروس باشند، بنابراین بیماري نیوکاسل همیشه یک خطر براي پرندگان بومی منطقه در مسیر پرندگان مهاجر 

. باشدمی

مراز معکوساي پلیواکنش زنجیرهان مهاجر،پرندگویروس نیوکاسل، :  کلمات کلیدي

مقدمه
هاي پرندگان بیماري نیوکاسل یکی از مهمترین بیماري.

-عامل این بیماري در بین گونه. باشددر سراسر دنیا می

هاي مختلف پرندگان اهلی، وحشی، آبزي و مهاجر در 
ژنوم . )Miahi et al. 2015(نمایددنیا ایجاد بیماري می

تک  RNAدار و از صورت خطی پوششه ویروس ب
Shengqing et(اي با سنس منفی تشکیل شده استرشته al.

 6نوکلئوتید و  15186این ویروس داراي . )2002

سازي رازي، ي تحقیقات واکسن و سرمشناسی مؤسسهاستادیار بخش ویروس *1
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زایی ویروس عامل اساس بیماري .باشدپروتئین می
ساز پروتئین بیماري نیوکاسل به تجزیه پروتئولیتیک پیش

(F0)F  به دو تحت واحدF1 وF2 باندهاي  يوسیلهه که ب
این . گردداند برمیهم متصل شدهه دي سولفیدي ب

اي به نام محل شکافته شکست پروتئولیتیک در منطقه
گیرد و معموالً بین صورت می )Cleavage site(شدن 

قرار گرفته است و باعث  112-117اسیدهاي آمینه 
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و در نتیجه تشکیل فرم  Fآزادسازي انتهاي آمینی جدید 
سلول  يگردد و تخریب غشافعال بیولوژیکی پروتئین می

شود ی را باعث مییالحاق غشا يهدف و القا
)Alexander 2000, Tolf et al. 2013 .(  پروتئینF  در

انتشار داخل سلولی ویروس از سلول به سلول دیگر نقش 
در   Fتوان گفت پروتئیناساسی دارد و در واقع می

زایی ویروس بیماري نیوکاسل نقش کلیدي داردیماريب
)Fathi et al. 2006( .مستقر در  ينوع اسیدهاي آمینه

تأثیر زیادي در  Fپروتئین  )Cleavage site(جایگاه تقسیم 
در حال  OIEطوري که ه ب .زایی ویروس داردبیماري

شکست  يحاضر سکانس اسیدهاي آمینه در منطقه
اولین شاخص جهت تشخیص را به عنوان، Fپروتئین 

 Boynukara(ی ویروس نیوکاسل پذیرفته استیزابیماري

et al. 2013, Wise et al. 2004.(
ویروس عامل بیماري نیوکاسل متعلق به جنس 

دارد که پارمیکسوویریده قرار يآوالویروس و خانواده
-سروتیپاخیراً . باشدمی )AMPV1-9(سروتیپ 9داراي 

 .اندنیز شناسایی شده APMV11و  APMV10هاي جدید 
در بین پرندگان  5غیر از سروتیپ ه ها بتمامی سروتیپ

و1هاي لیکن سرتیپ . باشندوحشی در حال چرخش می
 Talf et(باشندقادر به بیماري شدید در پرندگان می 3و2

al. 2013, Zarkov et al. 2005, Ke et al 2010(.
تر هاي کمدگان وحشی به عنوان میزبان طبیعی ویروسپرن

هاي اخیر باشند گرچه در سالزا مطرح میبیماري
و اهلی در زا نیز از پرندگان وحشی هاي بیماريویروس

اند، پرندگان ی نیز جدا شدهیبعضی از کشورهاي اروپا
آبزي مهاجر نیز نقش بسیار مهمی در انتشار ویروس در 

انتقال ویروس در طول مسیر مهاجرت هاي آبی و محیط
.Oladele et al. 2012, Talf et al(باشندمی 2013(.

ه شده از پرندگان وحشی و بهاي جداچه ویروساگر
)Lentogenic(خصوص پرندگان آبزي اکثراً غیر پاتوژن 

مولکولی  هايبررسی ،هستند و عالئم کلینیکی ندارند لیکن
هاي ویروس نیوکاسل در صورت گرفته روي جدایه

پرندگان اهلی و پرندگان آبزي وحشی نشان داده است که 

-ویروس ها در پرندگان اهلیآن ءهاي وحشی منشاویروس

 Boynukara(هاي نیوکاسل در پرندگان وحشی بوده است

et al. 2013( .وحشی به لحاظ ناقل بودن  پرندگان
 بررسی ویروس ،د لذاناي دارویروس اهمیت ویژه

-نظر میه نیوکاسل در پرندگان آبزي و وحشی ضروري ب

توان گفت پرندگان وحشی و کلی میطوره ب .رسد
که به بیماري مبتال شوند قادرند ویروس مهاجر بدون این

را منتقل نمایند و ویروس را در محیط اطراف خود منتشر 
. و پرندگان اهلی و صنعتی را نیز آلوده کنندنمایند

مهاجر و آبزي قادر به حمل ویروس تا فواصل پرندگان 
با توجه به این. باشندطوالنی و انتقال به مناطق جدید می

که پرندگان وحشی با شروع فصل سرما از سیبري و 
هاي انزلی و شمال کشور و دریاي خزر به تاالب يحاشیه

توانند لذا می ،نمایندیا سواحل جنوبی کشور مهاجرت می
بررسی پرندگان  ،بنابراین. وکاسل باشندناقل ویروس نی

مهاجر آبزي از لحاظ ناقل بودن ویروس نیوکاسل حائز 
استان بوشهر در جنوب کشور واقع  شده و . اهمیت است
باشد که هر ساله تعداد قابل هاي متعدد میداراي تاالب

-توجهی پرنده وحشی و آبزي به این منطقه مهاجرت می

قیق بررسی پاتوژنیسیتی و هدف از این تح. نمایند
هاي نیوکاسل جدا شده از مولکولی تعدادي از ویروس

.باشدها میپرندگان آبزي مهاجر به این تاالب

مواد و روش کار
جدایه ویرس نیوکاسل جدا شده از  5در این تحقیق 

الکرم بوشهر از بخش ام يپرندگان مهاجر در جزیره
تعداد  .رازي تحویل گرفته شد يشناسی موسسهویروس

عدد  5طور جداگانه به ه میکرولیتر از هر ویروس ب 100
روزه  SPF (9-11(دار عاري از پاتوژنتخم مرغ جنین

درصد و در  65تلقیح گردید و در دستگاه ستر با رطوبت 
ساعت  24.گراد نگهداري گردیدسانتی يدرجه 37دماي

 72کندل گردید و در ها بعد از تزریق کلیه تخم مرغ
گردید و بر ساعت پس از تلقیح مایع آالنتوئیک جدا

اساس روش استاندارد آزمایش هماآلگوتیناسیون سریع 
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بر: آزمایش ممانعت هماگلوتیناسیون. انجام گرفت
به منظور  HIآزمون  OIEاساس پروتکل استاندار 

سرم تشخیص ویروس نیوکاسل با استفاده از آنتی
تهیه شده از آزمایشگاه رفرانس آنفلونزا و (استاندارد 

OIE(انجام گرفت) نیوکاسل ایتالیا 2009(.
هاي ویروس نیوکاسل جهت تشخیص و ارزیابی جدایه

هاي میانگین مدت زمان مرگ جنین جوجهآزمایشاز
)MDT (ی داخل مغزيیزاشاخص بیماري)ICPI( بر

.ماکیان انجام گرفتهاي اساس پروتکل استاندارد در جوجه
 ،)ICPI(زایی داخل مغزيتعیین شاخص بیماريبراي     

24هماگلوتیناسیون بیش از ها با تیترتمامی ویروس
سی سی 05/0به میزان ) 1:10(سازي پس از رقیق) 1:16(

تلقیح  OIEبر اساس پروتکل  SPFعدد جوجه  10به مغز 
مدت  ها بهتمامی جوجه ،بر اساس روش استاندارد. گردید

هاي روز تحت بررسی قرار گرفتند و بر اساس حالت 8
.به ترتیب داده شد 2طبیعی، بیماري و مرگ امتیاز صفر تا 

جدایه ویروس از کیت RNA ،5جهت استخراج 
)Vetek TM Viral Gene-spin, Intron Biotechnology( 

مطابق با  RNAجداسازي .کشور کره استفاده گردید
.کیت صورت گرفتي عمل شرکت سازندهدستورال

RT-PCR :از اي پلیمرواکنش زنجیره)RT-PCR( ه ب
یک جفت پرایمر اي و همزمان توسط صورت تک مرحله

bp362)مقادیر  . نمونه انجام گرفت 5روي ) 1جدول
نشان داده شده  2در جدول  RT-PCRمربوط به واکنش 

دمایی مورد نیاز جهت دستگاه ترموسایکلر  يبرنامه. است
ثانیه،  30به مدت  گرادي سانتیدرجه 45اپندورف شامل 

 55،94،72ه دقیق 5به مدت  گرادي سانتیدرجه 94
بار تکرار  40دقیقه،  1هر یک به مدت  گرادي سانتیدرجه

.دقیقه انجام شد 5به مدت  گرادي سانتیدرجه 72و سپس 
ذکر شده  ياساس برنامهها برقرار دادن نمونهبعد از 
 PCRمحصول  ياندازه ي، جهت مشاهدهPCRدر دستگاه 

آمیزي با اتیدیوم بروماید درصد در رنگ 1از ژل آگاروز 
استفاده گردید بدین منظور قسمت تکثیر شده روي ژل 

.آگاروز ران گردید

مورد استفاده در واکنش  bp362مشخصات پرایمر : 1جدول 
RT-PCR

قطعه 
شدهتکثیر

توالی
اسم 
پرایمر

bp3625'TTG ATG GCA GGC CTC TTG C 3'NDV1

bp3625'GGA GGA TGT TGG CAG CAT T 3'NDV2

RT-PCRمقادیر مربوط به واکنش : 2جدول 

مواد مورد نیاز
حجم براي هر نمونه
بر حسب میکرولیتر

One step RT-PCR(8(مخلوط کیت 
RNA Templetes2

F1پرایمر
R1پرایمر

8آب مقطر
20حجم

با استفاده از روش ژل،  PCRجهت تخلیص محصول 
آلمان  Rocheمحصول شرکت  High pure PCRاز کیت 

اساس سازي برمراحل خالص ياستفاده گردید و کلیه
.کیت صورت پذیرفت يدستورالعمل شرکت سازنده

Rocheنمونه همراه با پرایمرهاي مربوطه شرکت  5

.جهت تعیین توالی ارسال گردید
-MegAlignيهاي این مطالعه توسط برنامهکلیه توالی

مورد بررسی و اصالح  DNastar USAمحصول کمپانی  5
آنالیز نوکلئوتیدها و اسیدهاي آمینه توسط . قرار گرفتند

انجام گرفت و در بانک ژن آزمون  Bioeditافزار نرم
BLAST یید أها مورد تانجام شد و نیوکاسل بودن نمونه

توالی نوکلئوتیدهاي  Bioeditيتوسط برنامه. قرار گرفت
گذاري اسیدهاي به اسید آمینه تبدیل گردید و شماره Fژن 

آمینه صورت گرفت و تفاوت نوکلئوتیدي و اسیدهاي 
به هر نمونه با یکدیگر مورد بررسی و با  آمینه مربوط

مقایسه، ویرایش و  ClustalW multiple alignmentروش 
.آنالیز گردید
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هاي نیوکاسل ثبت ها با دیگر ویروسدرصد تشابه نمونه
شده در دنیا از طریق بانک ژنی نیز مورد بررسی و مقایسه 

 Megافزار نرم طشناسی توسآنالیز شجره. ندقرار گرفت

Align-5يرسم درخت فیلوژنتیک توسط برنامه وMega 6

.نجام گرفتاNeighbor joining algorithmبا فرمت 
شده هاي جداها و نمونهجهت مقایسه نمودن سکانس

هاي ایران از آسیا، آمریکا و آفریقا به همراه سایر ویروس
.)3جدول(ی قرار گرفتسمورد برر

شناسیهاي نیوکاسل مورد استفاده در آنالیز شجرهتعدادي از ویروس بررسی مشخصات: 3جدول 
Fusion cleavage siteStrainGenbank accession

GGERQERLNDV/ 88LACA4BWT/ Cameron Parish/ 1988EF565077
GGERQERLNDV/ 87OHCA6CGS/ Ottawa / 1987EF564833
GGERQERLNDV/ 95NY263CHK/ Live Bird Market/ 1995EF565014
GGERQERLNDV/ 88LACA1GWT/ Cameron Parish/ 1988EF565074
GGERQERLNDV/ 02MD147MLD / Kent/ 2002EF564955
GGERQERLNDV/ 03MD184MLD/ Dorcheste/ 2003EF564986
GGERQERLNDV/ 98MN266MLD/ Roseau/ 1998EF565017
GGERQERLNDV/ 05NJ329ENV/ Live Bird Market/ 2005EF565056
GGERQERLNDV/ 02MD154MLD/ Dorchester/ 2002EF564961
GGERQERLNDV/ 02MD160MLD/ Dorchester/ 2002EF564966
GGERQERLNDV/ 00MN289MLD/ Roseau/ 2000EF565034
GGERQDRLNDV/ 05NY334CHK/ Live Bird Market/ 2005EF565061
GGERQDRLNDV/ 05MA330ENV/ Live Bird Market/ 2005EF565057
GGERQDRLNDV/ 05NY336ENV/ Live Bird Market/ 2005EF565062
GGERQERLNDV/ 04MD92MLD/ Dorchester/ 2004EF564909
GGERQERLNDV/ 04MD100MLD/ Dorchester/ 2004EF564916
GGERQERLNDV/ 04MD118MLD/ Dorchester/ 2004EF564929
GGERQERLNDV/ 01MD207MLD/ Cecil/ 2001EF565003
GGERQERLNDV/ 05NJ339ENV/ Live Bird Market/ 2005EF565065
GGERQERLNDV/ 03MD168ENV/ Kent/ 2003EF564827
GGERQERLNDV/ 04MD90MLD/ Kent/ 2004EF564907
GGERQERLNDV/ 00MN290MLD/ Roseau/ 2000EF565035
GGERQERLNDV/ 00NJ40LSS/ Cumberland/ 2000EF564883
GGERQERLNDV/ 04DE248RDT/ Kent/ 2004EF564831
GGERQERLNDV/ 02TX314BWT/ Brazoria/ 2002EF565045
GGERQERLNDV/ 88LACA2GWT/ Cameron Parish/ 1988EF565075
GGGKQGRLNDV/ 04MD78MLD/ Kent/ 2004EF564897
EGGKQGRLNDV/ 01NJ48RDT/ Cumberland/ 2001EF564888
EGGKQGRLNDV/ 01NJ45SDL/ Cape May/ 2001EF564885
GGGKQGRLNDV/ 01OH197BWT/ Ottawa/ 2001EF564995
GGEKQGRLNDV/ 04MD143MLD/ Dorchester/ 2004EF564951
GGEKQGRLNDV/ 00MN270MLD/ Roseau/ 2000EF565021
RGGKQGRLNDV/ 01TX277MTD/ Brazoria/ 2001EF565028
GGGKQGRLNDV/ 87OH164NOP/ Ottawa/ 1987EF564826
GGERQERLNDV/ G05HK357PLT/ Hong Kong/ 2005EF027144
GGEQQERLNDV/ G05HK361CHK/ Hong Kong/ 2005EF027148
GGERQERLNDV/ G77FR SHD/ France/ 1977AY972103
GGGKQGRLNDV/ G83US LOO/ USA/ 1983AY175736
GGGKQGRLNDV/ G88ES CHK/ Spain/ 1988AY175642
GGRRQRRFNDV/ G51JP CHK/ Japan/ 1951M24701
GGRRQRRFNDV/ G85CH CHK/ China/ 1985AF458009
RGRRQKRFNDV/ G93US ANH/ USA/ 1993AY562986
GGRRQKRFNDV/ G00IT PGN/ Italy/ 2000AY288996
GGRRQKRFNDV/ G01CH GSE/ China/ 2001AF456442
GGRRQKRFNDV/ G60MY CHK/ Malaysia/ 1960AF048763
GGGRQGRLNDV/LaSota/ChinaAY845400
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GGGKQGRLNDV/C/Ulster/67/Ireland/1967AY562991
GGGRQGRLUSA/1946/LaSota/NDVM24696
GGGRQGRLNDV/B1/USA/1947AF375823
GGGRQGRLNDV/clone30/GermanyY18898
GGRRQRRFNDV/Mukteswar/China/1941EF201805
GGRRQRRFNDV/Herts/33/USA/1933AY741404
GGRRQRRFNDV/Italien/Italy/1945EU293914
GGGKQGRLNDV/Heb02/China/2002AY427817
GGGKQGRLNDV/PHY-LMV42/HungaryDQ097394
GGGKQGRLNDV/A/Far East/3658/Russia/2002AY965077
GGRRQKRFNDV/US/211472/02/USA/2002AY562987
GGRRQRRFNDV/LuoY/ChinaAY341061
GGGKQGRLNDV/28/2003/Slovakia/2003EF035485
GGRRQKRFNDV/AF2240/Malaysia/1960AF048763

نتایج
جدایه باالتر  5جهت هر  MDTدست آمده از ه نتایج ب

لنتوژن بودن  يدست آمد که نشان دهندهه ساعت ب 90از 
.باشدها میتمامی ویروس

تمامی  )ICPI(زایی داخل مغزي میزان شاخص بیماري
.مشخص گردید 16/0از صفر تا ها نمونه

MDTنتایج حاصل از : 4جدول 

میانگین زمان مرگزاییحدت بیماري
MDT

نمونه ها

90NDV1<)زایی پایینبیماري(لنتوژن 

90NDV 2<)زایی پایینبیماري(لنتوژن 

90NDV 3<)زایی پایینبیماري(لنتوژن 

90NDV 4<)زایی پایینبیماري(لنتوژن 

90NDV 5<)زایی پایینبیماري(لنتوژن 

نمونه  5مربوط به  RT-PCRنتایج حاصل از آزمایش 
پروتئین به عنوان  Fجفت بازي ژن  362يبا تکثیر قطعه

یابی نتایج حاصل توالی. )1شکل (مثبت شناسایی شدند
-اساس توالینوکلئوتیدي و آنالیز فیلوژنی نشان داد که بر

 ياسیدهاي آمینه در منطقه ينوکلئوتیدي و ترجمهیابی 
ها داراي توالی تمامی جدایه Fشکست پروتئین 
112GRQGRL117 زایی باشند که از لحاظ بیماريمی

ست ا هاآن) لنتوژن(دت بودن بیماري ح کم يدهندهنشان
نیز  ICPIو MDTدست آمده از آزمایش ه که با نتایج ب

دست آمده از نظر شباهت هنتایج ب .مطابقات دارد
دست آمده کامالً به ه نمونه ب 5ویروسی نشان داد که 

این است که  يباشند که نشان دهندهیکدیگر شبیه می
میزان شباهت و تفاوت با  .باشدها یکسان میمنشاء آن
.نشان داده شده است 6هاي دیگر در جدولویروس

 Fبه منظور تکثیر ژن  PCRالکتروفورز محصوالت: 1شکل 
 5تا 1هاي مارکر، ردیف: M.  درصد 1بر روي ژل آگار 

NCکنترل مثبت، ردیف: PCهاي مورد آزمایش، ردیفنمونه

.کنترل منفی: 

بحث
بیماري نیوکاسل ساالنه خسارات قابل توجهی به 

ها از پارامیکسوویروس. کندصنعت مرغداري وارد می
پرندگان وحشی، اهلی، آبزي و پرندگان زینتی جدا 

رسد که در سراسر دنیا منتشر نظر میه اند و بگردیده
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طور پرندگان پرندگان آبزي، مهاجر و همین .باشندمی
باشند که با توجه اي میوحشی جمعیت قابل مالحظه

ه ها اهمیت بمهاجرت آزادانه این پرندگان و ناقل بودن آن
در انتقال و انتشار ویروس در مناطق در حرکت  ییسزا

اهمیت بسیار زیاد این بیماري در صنعت . باشندخود می
هاي طیور در اکثر کشورهاي دنیا باعث گردیده تا به راه

هاي یکی از راه. انتقال این ویروس توجه زیادي گردد
پرندگان .گیردانتقال توسط پرندگان مهاجر صورت می

-ژه پرندگان آبزي ناقل بالقوه این ویروس میویه مهاجر ب

.Rosenberger et al(باشند 1975, Wang et al. 2012 (
هایی که از پرندگان آبزي و وحشی در این تحقیق ویروس

هاي استان بوشهر جدا گردیده بود از نظر از تاالب
.ندپاتوژنیستی و مولکولی مورد بررسی قرار گرفت

جداسازي ویروس نیوکاسل مطالعات زیادي در خصوص 
و شناسایی آن از پرندگان آبزي مهاجر صورت گرفته 

هاي وحشی نمونه از اردك 364در یک تحقیق .است
ها از این نمونه درصد 89/2و ندگرفتمورد بررسی قرار 

.Stanislawek et al(ویروس لنتوژن نیوکاسل جدا گردید

يهپرند916روي 2005سال  در کهاي در مطالعه. )2002
نشان داده شد گرفت  از جمله فالمینگو صورتوحشی 

هایی که از فالمینگو در این مطالعه مورد بررسی جدایهکه 
در .شتندقرار گرفت کامالً با ویروس السوتا شباهت دا

ها مربوط به اردك) درصد 64/12(نمونه  87این مطالعه 
دیگري که  يدر مطالعه. بودند APMV1بود که همگی 

پرنده وحشی که شامل  168در بلغارستان انجام شد تعداد 
نتایج  . ندهاي مختلف بودند مورد بررسی قرار گرفتگونه

از ) درصد 97/2(نمونه  5نشان داد که تنها  این تحقیقات
هاي لنتوژن ها بودند ویروسها که متعلق به اردكنمونه

Zarkov et(شدباکه کامالً شبیه به سویه واکسن می هبود al. 

در فنالند  2008دیگري که در سال تحقیق در .  )2005
هاي مختلف نمونه کلواك از گونه 115،صورت گرفت

مورد  RT-PCRروش  يوسیلهه اردك گرفته شد و ب
21/5(نمونه 6در این تحقیق تعدد  . ندبررسی قرار گرفت

Lindh et(مثبت گردیدند RT-PCRيوسیلهه ب) درصد al. 

تحقیق دیگري که در آرژانتین در 2005در سال .)2008
که  دادند، مشخص گردید روي پرندگان وحشی انجام

هاي لنتوژن در پرندگان وحشی وجود دارد و این ویروس
لذا  . هاي واکسن دارندها قرابت نزدیکی به سویهویروس

اهمیت برنامه واکسیناسیون در پرندگان صنعتی و حفاظت 
طور جد مطرح ه ن صنعتی از پرندگان وحشی بپرندگا

.Zanetti et al(شده است  5يدر یک مطالعه.  )2005
-نمونه از اردك 6206تعداد  2007تا  2002ساله از سال 

هاي اهلی در شرق چین را مورد بررسی قرار دادند و 
ویروس نیوکاسل را از پرندگان مذکور جدا  يجدایه 201

هاي ها را از نظر ویژگیاز این جدایه مورد73کردند و 
قسمت ژن  .بیولوژیکی و ژنتیکی مورد بررسی قرار دادند

تکثیر و  RT-PCRيوسیلهه ها را باین جدایه Fپروتئین
هاي آمینهتوالی اسید يمطالعه . سپس تعیین توالی کردند

 73ينشان داد که همه Fشکست پروتئین  يناحیه
چه آنالیز فیلوژنتیکی نشان داد اگر. دندها لنتوژن بوجدایه

هاي پرندگان آبزي جدایه شباهت زیادي با جدایه 43که 
انتقال بین پرندگان  يشرق داشتند که نشان دهنده يمنطقه

.Liu et al(باشندوحشی و اهلی می 2009(.
نمونه ویروس نیوکاسل از پرندگان  5در تحقیق حاضر 

هاي بوشهر که جدا شده بود از نظر مهاجر آبزي در تاالب
طور از و همین ICPIو MDTهاي پاتوژنیستی با آزمایش
 Fشکست پروتئین  يها در ناحیهنظر ردیف اسیدآمینه

ها مورد مورد بررسی قرار گرفت و لنتوژن بودن جدایه
تأیید قرار گرفت و این نتایج با تحقیقات بسیاري از 

-طور کلی میه ب.دارد محققین در دیگر کشورها مطابقت

هاي توان گفت پرندگان وحشی میزبان طبیعی ویروس
-زا هستند و پرندگان صنعتی مخزن ویروستر بیماريکم

باشند و ارتباط بین پرندگان وحشی و زا میهاي بیماري
-عنوان یک خطر براي هر دو گروه مطرح میه صنعتی ب

.باشد
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Fشکست پروتئن  يبررسی ناحیه: 5جدول

117116115114113112
جایگاه اسید

شماره جدایه
LRGQRG1

LRGQRG2

LRGQRG3

LRGQRG4

LRGQRG5

*G :  گالیسینR  :   آرژنینQ :   گلوتامینL :لوسین

هاي مختلف دنیانیوکاسل این مطالعه همراه با جدایههاي شناسی جدایهدرخت شجره: 2شکل 
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Abstract
Migratory birds and waterfowl are know reservoirs of avian paramyxoviruses and it 

considered cause of the disease in poultry industry, therefore, the survey of pathotyping 
viruses isolated from migratory birds to prevent transmission is necessary. Samples of present 
research collected from wetlands of Boushehr province in south of Iran and obtained from 
Razi Vaccine and Serum Research Institute, Shiraz, Iran. Virus isolation and characterization 
of the samples were performed at the Razi institute. The biological properties and 
pathogenicity of five NDV isolated were studied by intracerebral pathogenicity index (ICPI), 
mean death time (MDT) value and reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) 
methods. The PCR was used to amplify 362bp the cleavage site of all isolates. Sequencing of 
PCR products was performed to identify nucleotides and deduce amino acids. Aligment and 
phylogentic analysis of F protein (cleavage site) was performed by software Megaline5, Blast 
and Bioedit. MDT and ICPI method showed that all of 5 samples were detected as lentogenic 
strain with low virulent and so, in RT-PCR method all of the samples in the special motif 
were positive.  The deduced amino acid sequence of the cleavage site of the fusion (F) protein 
confirmed that, all isolates contained the avirulent motif 112 GRQGRL117 at the cleavage site. 
All isolates have high similarity with LaSota and B1 strain in gene bank. The result in this 
study showed that migratory birds particularly aquatic birds in Bushehr carries lentogenic 
NDVs and act as one the reservoirs for the virus. Therefore, ND is always a great risk for the 
native avian population living on the routes of migratory birds. 

Key words: Newcastle virus, Migratory birds, Reverse transcription-polymerase chain 
reaction (RT-PCR) 
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