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 ائیک جنوبی مرغ و موقعیت تاکسونومیکی آنتجزیه و تحلیل ژنوم کامل ویروس موز
 

 1کرامت اله ایزدپناه و2، محمود معصومی1یاسر بی نیاز

 

 و استاد بیماری شناسی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز . به ترتیب دانشجوی سابق کارشناسی ارشد1

 یقات ویروس شناسی گیاهی دانشگاه شیراز. استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس و مرکز تحق2
 y.binyaz@yahoo.com 

 

همانند ديگر پوتي BgSMVباشد. هاي مرغ در جنوب ايران ميترين ويروساز گسترده (BgSMV) ويروس موزائيک جنوبي مرغ 
ترجمه مي شود. به منظور بررسي  PIPOکه به يک پلي پروتئين و پروتئين ي تک الي مثبت است آر ان اها داراي يک ژنوم ويروس

هاي زيرگروه ويروس موزائيک نيشکر، ( و ساير جدايهMDMVبا ويروس موزائيک کوتولگي ذرت ) BgSMVارتباط تکاملي و تبارزايي 
  mRNA captureس با استفاده از کيت  ويرو يآر ان ا ژنوم کامل اين ويروس تعيين ترادف و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. 

((Roche, Germany  هاي جوان گياه آلوده به از برگBgSMV  استخراج گرديد. سپس براي تکثير ژنوم کامل ويروس ابتدا از
رحله دوم با ها در واکنش زنجيره اي پليمراز استفاده شد و قطعات کوتاه حاصل از آن توالي يابي شد. در مويروسآغازگرهاي عمومي پوتي

هاي حاصل از ترادفهاي تکثير شده از ژنوم، پرايمرهاي اختصاصي طراحي و بدين ترتيب تعيين ترادف انجام پذيرفت. استفاده از قسمت
و برنامه   NCBIپايگاه اطالعاتي  GenBankهاي مختلف ژنوم در واکنش زنجيره اي پليمراز، با اطالعات موجود در تکثير بخش
BLASTهاي ها در ژنوم تعيين گرديد. پس از تجميع قطعات و حذف قسمتآنه و صحت قطعات تعيين ترادف شده و موقعيت ، مقايس

به منظور انجام تجزيه و تحليل، ژنوم کامل بدست آمد.   BgSMVژنوم، ترادف کامل DNAMANهم پوشان با استفاده از نرم افزار 
BgSMV  جدايه از  8و هاي غالت  ويروسجدايه از پوتي 22باMDMV رديف سازي شد. ترادف ژنوم کامل موجود در بانک ژن هم

نوکلئوتيد است. به  Poly A ،9589بجز دنباله  BgSMVدر بانک ژن ثبت شده است. طول ژنوم   KU372146ويروس با رس شمار 
در موقعيت  UGAدون پايان ،کدون آغاز ترجمه پلي پروتئين است. کCGCAAUGGC( در زمينه  142-140) AUGاحتمال زياد 

آمينواسيد را  3071نوکلئوتيد است که پلي پروتئيني با  9216قرار گرفته است.  بنابراين چارچوب خوانش شامل    9353-9355نوکلئوتيد 
يروس مانند ي وآر ان اقرار دارد نيز کد مي شود. ترکيب بازهاي  P3ي کد کننده پروتئين که در ناحيه PIPOکند. عالوه بر آن کد مي

باشد. شباهت درصد يوراسيل مي 17/26درصد گوانين و  88/20درصد سيتوزين،  60/18درصد آدنين،  34/ 35ها شامل ساير پوتي ويروس
BgSMV هاي با جدايهMDMV  درصد بود. با توجه به  1/92درصد و در سطح آمينو اسيد  6/85به طور ميانگين در سطح نوکلئيک اسيد

( مشخص شده است. و از ICTVالمللي تاکسونومي ويروس )تعيين حدود گونه بر اساس ترادف ژنوم که توسط کميته بين معيارهاي فعلي
درصد در سطح آمينواسيدي براي پوتي 82درصد در سطح نوکلئيک اسيد و  77آنجايي که هر دو شاخص بيشتر از معيار تعيين شده 

باشد. اما با توجه به خصوصيات بيولوژيک مختلف مانند آلودگي ضعيف قياق  MDMVهاي تواند از جدايهمي BgSMVباشد ها ميويروس
، مي توان هر دو ويروس را Rhopalosiphum maidis، پراکنش جغرافيايي متفاوت، و انتقال ويروس بوسيله شته ناقل BgSMVبه 

 هاي نزديک به هم دانست.گونه
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