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 LSD142 آنالیز فیلوژنیک و مطالعه ی خصوصیات توالی ژن
شش جدایه ی ویروس بیماری لمپی اسکین ایران و سویه های 
ثبت شده کاپری پاکس ویروس در بانک ژن

چکيد ه 

اقتصادی قابل توجهی به صنعت دامپروری  )lumpy skin disease: LSD( یک بيامري ويرويس در گاو است که زیان های  بيامري ملپي   اسکني 
وارد می کند. هدف پژوهش کنونی، بررسی خصوصیات توالی ژن LSD142 ، یکی از ژن های احتاملی موثر بر حدت، در ویروس LSD و آنالیز 
فیلوژنیک آن در شش جدایه ی ایران طی سال های 1394-1393 و سویه های کاپری-پاکس ویروس بانک ژن بود. در این پژوهش، ژن LSD142 شش 
ویروس جدا شده از از استان های کرمانشاه، آذربایجان غربی، فارس، قم، خوزستان و خراسان شاملی توالی یابی شد. سپس با انجام آنالیز فیلوژنیک، 
قرابت آن ها با سایر ویرس های جنس کاپری پاکس ویروس موجود در بانک ژن مقایسه گردید. نتایج نشان دهنده همولوژی صددرصدی  شش 
جدایه مورد مطالعه با یک دیگر و همچنین با دیگر سویه  های حاد عامل LSD در دنیا بود. همچنین، نتایج آنالیز فیلوژنیک نشان داد که با استفاده 
از اطالعات توالی این ژن نه تنها می توان هر سه ویروس آبله ی بزی، آبله ی گوسفندی و ویروس LSD را از یک دیگر تفکیک منود، بلکه ویروس 
حاد و واکسینال LSD نیز از یک دیگر قابل متییز می باشند. خوشه ویروس های آبله ی  بزی به سه دسته ی مختلف از نظر جغرافیایی تقسیم شد 
که سویه های آسیای جنوب غربی و آفریقایی، سویه های رشق آسیا و سویه های شامل غربی آسیا را در بر گرفت. در خوشه ویروس های آبله ی 
 گوسفندی، تنها ویروس آفریقایی در خوشه مجزایی نسبت به دیگر سویه های آبله گوسفندی قرار گرفت. این یافته ها نشان می دهد که ژن 

LSD142 می تواند در پایش برنامه های ریشه کنی و پژوهش های اپیدمیولوژیک کاپری پاکس ویروس ها مورد استفاده قرار گیرد.

كلامت كليدی: آنالیز فیلوژنیک، توالی نوکلئوتیدی، حدت، کاپری پاکس ویروس
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Lumpy skin disease (LSD) is a viral infectious disease of cattle associated with a drastic economic loss in the livestock 
industry. The aim of this study was to investigate sequence and phylogenetic analysis of LSD142 gene, a putative virulence 
gene in Capripoxviruses, in six lumpy skin disease viruses isolated in Iran during 2013 to 2014 and Capripoxvirus in the 
Genbank. The LSD viruses were isolated from different provinces of Iran, including Kermanshah, West-Azerbaijan, Fars, 
Qom, Khuzestan, and North Khorasan, and following sequencing the LSD142 gene, its homology was compared with 
other Capripoxvirus in the Genbank using phylogenetic analysis. The isolated LSD viruses showed a 100% identity in 
LSDV142 gene sequences with the virulent LSD viruses and with each other. Phylogenetic analysis revealed that not only 
the candidate gene has the potential to differentiate Capripoxvirus into three groups including LSD, sheep pox virus (SPV) 
and goat pox virus (GPV), but also the vaccinal and virulent strain of LSD virus could be divided. The GPV group was 
divided three geographical categories including Southwest and African strains, East Asia strains and Northwest Asia strains. 
In the SPV group, the African virus was separated from other strains of the SPV. These findings suggest that the LSD142 
gene could be used for the genotyping and molecular epidemiology studies of the Capripoxvirus.

 Key words: Phylogenetic analysis, Nucleotide sequence, Virulence, Capripoxvirus

مقدمه
بیامری ملپي   اسکني )lumpy skin disease: LSD( یک بیامری ویروسی در 
گاو است که به علت کاهش توليد شري، سقط، ناباروري، آسيب پوستي و 
کاهش کيفيت پوست، ساالنه زیان های اقتصادی چشمگیری را به دامداران 
ویروس  با  همراه   )LSDV( ملپی اسکین  بیامری  ویروس  می کند.  وارد 
 ،)Poxviridae( پاکس ویریده  خانواده  در  آبله ی  بزی  و  گوسفندی  آبله  ی 
و جنس کاپری پاکس ویروس )Capripoxvirus: CaPV( قرار دارد. پس از 
دوره کمون 2 تا 4 هفته ای، نشانه های LSD با بروز تب 40 تا 41 درجه 
سانتی گراد منایان می شود. ترشحات چشمی، آبریزش بینی، ترشح بزاق، 
بینی،  موکوسی-چرکی  ترشحات  پوستی،  ندول های  زیاد  شامر  لنگش، 
انسداد مسیر تنفسی، زخم های دهانی، ایجاد ندول در ناحیه ملتحمه و 

غالف قضیب، ادم کانونی و در مواردی پنومونی، عوارض بالینی شایعی 
است که در زمان بروز LSD مشاهده می شود و منجر به کاهش شدید 
جنین  سقط  القای  همچنین  و  حیوان،  عملکرد  و  تولیدمثل  شیر،  تولید 
می شود )25(. تشخیص اولیه LSD معموالً براساس عالئم بالینی صورت 

می گیرد. 
virus/( ویروس/رسم  خنثی سازی  و  الکرتونی  میکروسکوپ  آزمایشات 

serum neutralization test(، هنوز به عنوان بهرتین روش های استاندارد 
ویروس ها  کاپری پاکس  آنتی بادی  و  آنتی ژن  تشخیص  برای  آزمایشگاهی 
)CaPVs( مورد استفاده قرار می گیرند ) 25(. همچنین آنتی ژن را می توان 
با آزمایش االیزا در منونه های اخذ شده طی مراحل اولیه دوره بیامری 
آنتی بادی  آزمایشات  با  و  خنثی کننده  های  آنتی بادی  پیدایش  از  قبل 

آنالیز فیلوژنیک و مطالعه ی خصوصیات ...
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شده  اشاره  روش های  وجود،  این  با  منود.  شناسایی   ،PCR و  فلورسنت 
 CaPVs را ندارند )3 (. زیرا CaPVs از سایر LSD توانایی تشخیص تفریقی
از نظر مورفولوژی، آنتی ژنی و ژنتیکی شباهت زیادی با هم دارند اما به 
 PCR-RFLP گونه هاي ميزباين متفاويت عادت يافته اند )24 ( و تنها با انجام
یا تعیین سکانس ژن های پر کاربردی مانند RPO30 ، CKR و P32 تفکیک 
می شوند )14  ،16 16 ، 17(. پیشرت، توزیع جغرافیایی CaPVs متفاوت از 
الگوی کنونی بود، به طوری که LSD بیشرت در آفریقا حضور داشت، ولی 

آبله  ی گوسفندی و آبله ی  بزی در آسیا شایع بود.
نخستین بار در سال LSD 1929 در شامل زیمبابوه گزارش شد و تا سال 
LSD از  انتشار یافت. شیوع  1940، به دیگر کشورهای آفریقای جنوبی 
و  است  شده  گزارش  محدود  طور  به  خاورمیانه  منطقه  در   1990 سال 
از شیوع  یافت. پس  اشغالی شیوع  فلسطین  در  تا 2007  در سال 2006 
دوباره در سال 2012 در فلسطین اشغالی، این بیامری در عراق، ترکیه، 
ایران، آذربایجان، داغستان، روسیه، یونان و رصبستان نیز گزارش گردید 
 1393 سال  در  ايران  در  نوپديد  بيامري  اين   شیوع  بار  نخستین   .) 19(
توسط آزمايشگاه رفرانس آبله موسسه واکسن و رسم سازي رازي با دو 
بهداشت جهاين  به سازمان  و  تاييد    )26(  PCR-RFLP و   PCR آزمایش 
با  و  دارد  بیامری در کشور حضور  آن پس،  از  گزارش گرديد.   OIE دام 
و  صنعتی  گله های  درگیری  موجب  واکسیناسیون،  برنامه های  وجود 
شناخت  رو،  این  از  می شود.  زیادی  اقتصادی  رضرهای  تحمیل  و  سنتی 
خصوصیات مولکولی ویروس می تواند در بررسی های اپیدمیولوژی و تهیه 
و تولید واکسن جهت پیشگیری و برنامه های ریشه کنی و ایجاد روش های 

تشخیصی موثر باشد.
 LSD و همکاران )2001( توالی کامل ژنوم ویروس Tulman نخستین بار
حاوی  ویروس  ژنومی  ساختار  که  شد  مشخص  و   )23( کردند  تعیین  را 
156 ژن احتاملی است و هامنند سایر جنس های کوردوپاکس ویروس ها 
)chordopoxvirus( 146 ژن  محافظت شده دارد. این ژن های محافظت 
نوکلئوتیدها،  سوخت وساز   ،mRNA بیوسنتز  رونوشت برداری ،  در  شده 
هامنندسازی DNA، پردازش پروتئین ها، ساختامن ویریون و رسهم سازی 
ویروس، حدت ویروس و طیف میزبانی آن نقش دارند. با وجود شباهت 
بیش از 96 درصدی کل ژنوم، در ناحیه مرکزی ژنوم به طور متوسط 65 
درصد شباهت اسید آمینه ای بین ویروس LSD و ژنوم دیگر ویروس های 
انتهایی ژنوم که بیشرت  خانواده پاکس ویروس ها وجود دارد. در نواحی 
ژن های حدت ویروس و طیف میزبانی قرار دارند، کمرتین شباهت )حدود 

43%( بین ویروس های خانواده پاکس ویروس ها وجود دارد.
ژنوم ویروس  LSD با اندازه ی حدود  Kbp 152، حاوی 73% نوکلئوتیدهای 
A+T در ترکیب ژنومی خود است. ژنوم این ویروس یک منطقه کدکننده 
مرکزی دارد که توسط  دو تکرار ترمینال معکوس یکسان )ITR(  با 2418 
جفت باز در کناره ها محصور شده است. با مقايسه ژنوم  سويه های حاد 
و واكسينال ویروس LSD ،Kara  و همکاران )15( نشان داند که با وجود 
تفاوت های جزئی بین سویه های حاد این ویروس، بین ویروس واکسینال 
و حاد در 73 درصد از ژن ها تفاوت وجود داشت و 438 جانشینی اسید 
آمینه در 114 ژن مشاهده شد. گفتنی است که این تفاوت ها بیشرت در 
نواحی انتهایی ژنوم وجود داشته و فرم شیف هایی )frameshift( را شامل 
می شد که ORFهای کوتاه  شده را ایجاد می کند. این ORFها، پروتئین های 

بیان  ایمنی میزبان،  تغییریافته ای را کد می کنند که در تنظیم پاسخ های 
یا   LSD142 DNA و اختصاصیت طیف میزبانی موثرند. ژن  ترمیم  ژن، 
هامن ORF142 نیز از ساختارهای متفاوتی بین ویروس واکسینال و حاد 
برخوردار است. ساختار ژن LSD142 مشابه ژن n1l در ویروس واکسینیا 
)vaccinia( است که با تولید فاکتور ترشحی حدت، گامن می رود در حدت 

ویروس نقش داشته باشد.
LSD142 صورت گرفته  CaPVs بر روی ژن  اگر چه مطالعات کمی در 
است، اما ساختار و خصوصیات آن در ویروس واکسینیا بیشرت بررسی شده 
 است. این ژن یک پروتئین همودایمر 14 کیلو دالتونی را بیان می کند که 
حذف آن موجب تخفیف حدت سویه مهندسی شده ویروس واکسینیا در 
موش می گردد )6،4(. پژوهش های انجام شده بر روی ساختار کریستالی 
که  نشان می دهد  واکسینیا  ویروس  در   LSD142 ژن از  پروتئین حاصل 
این پروتئین مشابه پروتئین های خانواده Bcl-2، ویژگی ضدآپاپتوزی دارد 
از طرفی،   .) 10 ، 2( آپاپتوزیس سلول های عفونی جلوگیری می کند  از  و 
پروتئین حاصل از این ژن، از فعال شدن NF-kB توسط اینرتلوکین-1 در 
سلول های ترانسفکت شده جلوگیری می کند )11 ( و از این راه در حدت 

ویروس نقش آفرینی می کند.
با توجه به مطالب بیان شده، پژوهش کنونی با هدف بررسی خصوصیات 
در  آن  فیلوژنیک  آنالیز  و   LSD بیامری  ویروس   LSD142 ژن  توالی  و 
ایران جهت شناخت بهرت توالی  جدایه های حاصل از مناطق مختلف در 

این ژن و کاربرد آن در ارزیابی های پی آیند، انجام شد. 

مواد و روش ها
منونه های ویروسی 

شامل  کشور  مختلف  نقاط  از  بافتی  منونه  شش  تعداد  تحقیق  این  در 
که  و خراسان شاملی  قم، خوزستان  فارس،  غربی،  آذربایجان  کرمانشاه، 
 OIE آبله گوسفندی و بزی  به آزمایشگاه رفرانس  بین سال های 94-93 
در موسسه رسم و واکسن سازی رازی ارسال شده و از نظر بیامری ملپی 
داده شده توسط ورشویی و  PCR-RFLP رشح  با روش   )LSD( اسکین 
همکاران ) 26( مثبت تشخیص داده شده بود، مورد استفاده قرار گرفت. 

استخراج ژنوم ویروس
شفاف سازی،  جهت  انجامد-یخ گشایی،  فرآیند  انجام  نوبت  سه  از  پس 
منونه ها در دور g 1000 به مدت 10 دقیقه سانرتیفیوژ شدند. سپس 200 
میکرولیرت از مایع شفاف رویی جهت استخراج ژنوم ویروس مورد استفاده 
 Roche High Pure Viral قرار  گرفت. استخراج ژنوم با استفاده از کیت

Nucleic Acid )ساخت کشور آملان( طبق دستورالعمل کیت انجام شد.
 

واکنش زنجیره ای پلیمراز )PCR( و تکثیر ژن  هدف 
تكثري قطعه کامل ژن LSD142 با استفاده از یک جفت پرایمر اختصاصی 

شامل آغازگر رفت و برگشت به ترتیب با توالی های:
و  F: 5'-TGGTTTTGTATTTATATTCTTTTCG - 3'   

بر  پرایمرها  انجام شد.   R: 5'-TGAGTTTCTTTCGTCCATGA - 3'  
پایه ژنوم ویروس Neethling 2490 به عنوان ژن رفرانس ویروس بیامری 
ملپی اسکین )LSDV( در بانک ژن  )AF325528.1( با استفاده از نرم افزار 
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Oligo7 طراحی شد. برای تکثیر همه ی طول قطعه نوکلئوتیدی مد نظر، 
پرایمرها به گونه ای طراحی شد که پرایمر مستقیم از 68 نوکلئوتید باال 
دست رشوع ژن و پرایمر برگشت 54 نوکلئوتید پایین دست نقطه پایان 
 527 bp این پرایمرها  ژن را تکثیر مناید.  طول قطعه تکثیری بر اساس 
پیش بینی شد که ژن LSD142 با اندازه ی bp 405 را به طور کامل در بر 
آنزیم   با  با حجم 50 میکرولیرت  PCR در سه تکرار و  می گرفت. واکنش 
PrimeSTAR® GXL DNA Polymerase) Takara(  و طبق دستورالعمل 
آن انجام شد. هر مخلوط واکنش شامل:  μl 10 از بافر μl ،5 x 2 از مخلوط 
 μl 10( و pM( از هر یک از پرایمرها )dNTPs( ،μl1 باز های نوکلئوتیدی
0.5 آنزیم )U 2.5( بود. از منونه بافتی گاوهای سامل جهت کنرتل منفی 
PCR شامل یک یک چرخه مرحله وارسشته سازی  واکنش  استفاده شد. 
اولیه در دمای 94 درجه سانتی گراد به مدت 3 دقیقه و سپس 35 چرخه 
ثانیه،  به مدت 50  شامل: وارسشته سازی در دمای 94 درجه سانتی گراد 
تکثیر  و  ثانیه  به مدت 50  پرایمر در دمای 50 درجه سانتی گراد  اتصال 
در دمای 62 درجه سانتی گراد به مدت 140 ثانیه بود. در ادامه با انجام 
یک سیکل تکثیر پایانی در دمای 62 درجه سانتی گراد به مدت ده دقیقه، 
واکنش به پایان رسید. تایید تکثیر قطعات با انجام الكرتوفورز به مدت 
60 دقيقه روي ژل آگارز )W/V( 1/5% در بافر 1X TAE و رنگ آمیزی ژل 
و مشاهده در دستگاه ژل داك انجام شد. )شکل 1( به منظور توالی یابی 
 Roche High کیت  از  استفاده  با   PCR محصول  شده،  تکثیر  قطعات 
به  سنگر  روش  با  و  شد  تخلیص   Pure PCR Product Purification Kit
صورت خوانش دو طرفه، توالی یابی شد )رشکت Bioneer  کره جنوبی(. 
 MN817773 دسرتسی  شامره  با  توالی  تعیین  از  بعد  منونه ها  توالی 
و  آذربایجان غربی  و  کرمانشاه  فارس،  برای  ترتیب  به   MN817775 تا 
شامره های MT015601 تا MT015603 به ترتیب برای خوزستان، قم و 

خراسان در در بانک ژن ثبت شد. 

آنالیز فيلوژنيك و تعيني درصد قرابت ژنتیکی 
ایران  جدایه  شش  به  مربوط   LSD142 ژن  هرتوايل  خوانش  دو 
سپس  شد.   )Assembly( رسهم سازی   DNAMAN نرم افزار  توسط 
ژن  بانک  در   LSD مرجع  ويروس  در  ژن  این  توايل  با  جدایه  هر  توايل 
و  آغاز  محدوده  تعیین  با  و  شد  همردیف سازی   )Neethling 2490(
توايل ژن  با بالست کردن  توالی کامل ژن معني گرديد. سپس  پایان ژن، 
 LSD142 ژن  توايل   ،NCBI اينرتنتي  پايگاه  در  آمده  بدست   LSD142
در  استفاده  جهت  ژن  بانك  در  شده  ثبت  ويروس هاي  کاپری پاکس 
 مطالعه انتخاب شد. مقايسه قرابت ژنوتيپي به روش همردیفی چندگانه

 ClustalW برنامه  توسط   )Multiple sequence alignment= MSA)  
همچنین،  گرفت.  انجام    BioEdit )Version 7.0.9.0( نرم افزار 
همسایه  اتصال  الگوریتم  برنامه  از  استفاده  با  فيلوژنتيك   آناليز 
نوکلئوتيدی  توايل هاي  روي  بر   MEGA7 نرم افزار   )neighbor-joining(
فيلوژنتيك  درخت  و  پذیرفت  1000صورت   )bootstrap( تکرارپذیری  با 

ترسيم گرديد.

LSD142 بررسی توايل اسيد آمينه ی ژن
حاصل  نوکلئوتیدی  توالی  اساس  بر  اسیدآمینه ای  توالی  مطالعه،  این  در 

شده از منونه های مورد مطالعه پیش بینی شد. مقايسه توايل اسيد آمينه 
و شش  ژن  بانك  در  ثبت شده  ويروس ها  کاپری پاکس  در   LSD142 ژن 
جدایه ایران به روش MAS توسط برنامه ClustalW مربوط به نرم افزار 

)BioEdit )Version 7.0.9.0  انجام گرفت. 

نتایج
تکثیر ژن، بررسی توالی منونه ها و قرابت ژنتیکی با توالی های ثبت 

شده
آشکارسازی باندهای تکثیر شده در واکنش PCR طی فرآینده الکرتوفورز 
 ،PCR در شکل 1 نشان داده شده است. آنگونه که مشخص است، واکنش
 bp[ 527 شد )شامل طول کامل ژن bp منجر به تکثیر باندهایی با طول
405[ و توالی باالدست ]bp 68[ و پایین دست ]bp 54[(. پس از تعیین 
توالی و مقایسه توالی های به دست آمده با ویروس بیامری ملپی اسکین 
برای   )405 bp( بانک ژن، طول کامل ژن  )Neethling 2490( در  مرجع 
مورد  منونه های  در  نوکلئوتیدی  توالی   مقایسه  شد.  تعیین  جدایه  هر 
مطالعه با ویروس های آبله گوسفندی )Sheeppox virus: SPV(، آبله بزی  
)Goatpox virus: GPV( و ملپی-اسکین )LSDV( ثبت شده در بانک ژن 
)جدول 1( نشان داد که الگوی نوکلئوتیدی ژن LSD142 در شش جدایه 
نسبت  و  بود  هم  به  شبیه  کاماَل   LSD ویروس  حاد  سویه های  و  ایران 
به سویه های واکسینال ویروس بیامری ملپی اسکین پنج تغییر نوکلئوتیدی 
مشاهده شد )شکل 2(. همچنین دو حذف سه نوکلئوتیدی در سویه های 
واکسینال ویروس بیامری ملپی اسکین  نسبت به توالی های مورد مطالعه و 
توالی سویه های حاد ویروس بیامری ملپی اسکین مشاهده شد. سویه های 
به ترتیب   GPV SPV و  با  حاد ویروس بیامری ملپی اسکین  در مقایسه 
حداقل 18 و 12 نقطه متغییر و یک حذف سه نوکلئوتیدی داشتند )شکل 

.)2
قرابت ژنتیکی ژن LSD142 در منونه های LSDV ایران با سوش های حاد 
 SPV به ترتیب 100 و 97 درصد بود، در حالی که با LSDV و واکسینال
حدود 95 و با GPV حدود 96 درصد قرابت داشت. سویه های SPV با 

GPV در ژن LSD142 به میزان 93 درصد قرابت ژنتیکی داشت.

  آنالیز فیلوژنی
ارزیابی درخت فیلوژنتیک )شکل3( نشان داد که بر اساس تفاوت میزبانی، 
ویروس های مختلف مورد مطالعه در سه خوشه ژنتیکی نزدیک به هم، 
خوشه   همچنین،  گرفتند.  قرار   LSDV و   SPV، GPV خوشه های  شامل 
LSDV  به دو زیر خوشه ویروس های واکسینال و حاد تقسیم شد. خوشه  
GPV بر حسب منطقه جغرافیایی، در سه دسته شامل سویه های آسیای 
جنوب غربی و آفریقایی، سویه های رشق آسیا و سویه های شامل غربی 
آسیا قرار گرفتند. در خوشه SPV، ویروس آبله گوسفندی نیجریه از بقیه 

سویه های آبله گوسفندی در آسیا مجزا بود. 
در زیر خوشه اول LSDV، متامی سویه های حادی قرار داشت که عامل 
LSD می باشند. در زیر خوشه  با  واگیری های مختلف در مناطق درگیر 
 LSD Cro2016 به همراه دو سویه LSD دوم، سویه های واکسینال رایج
 ،GPV قرار داشت. زیر خوشه اول از خوشه LSDV/Russia/Saratov و
سویه های سودان، عامن و یمن؛ زیرخوشه دوم که تنها سویه های آسیایی 
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جدول 1- مشخصات ویروس های انتخابی از بانک ژن به منظور ارزیابی قرابت ژنتیکی جدایه های LSD ایران با سایر ویروس های جنس کاپری پاکس 

ویروس و ترسیم درخت فیلوژنتیک

شماره دسترسی در بانک ژن سال کشور نام سویه ویروس 

LSD Neethling 24901958کنیاAF325528.1

0240 KSGP1974کنیاKX683219.1

Neethling Warmbaths LW1999آفریقای جنوبیAF409137.1

LSD 155920/20122012فلسطین اشغالیKX894508.1

LSD pendik2014ترکیهMN995838.1

LSDV/Russia/Dagestan2015روسیهMH893760.2

LSD Evros/GR/152015یونانKY829023.3

LSD Kubash/KAZ/162016قزاقستانMN642592.1

LDS Serbia/Bujanovac2016رصبستانKY702007.1

LSD Kenya2019*کنیاMN072619.1

Neethling vaccine LW1959فریقای جنوبیAF409138.1

SIS-Lumpyvax vaccine1999فریقای جنوبیKX764643.1

Herbivac LS batch 008 vaccine2011فریقای جنوبیMK441838.1

Neethling-LSD vaccine-OBP2016فریقای جنوبیKX764645.1

Neethling-Herbivac vaccine2016فریقای جنوبیKX764644.1

LSD Cro20162016کرواسیMG972412.1

LSDV/Russia/Saratov2017روسیهMH646674.1

GPV / Gorgan vaccine1965ایرانKX576657.1

GPV G20-LK vaccine2000قزاقستانAY077836.1

GPV Pellor2000قزاقستانAY077835.1

GPV Sudan2019*سودانMN072624.1

GPV Oman2019*عامنMN072623.1

GPV Yemen2019*یمنMN072625.1

GPV Turkey2019*ترکیهMN072622.1

GPV Vietnam2019*ویتنامMN072621.1

GPV India2019*هندMN072620.1

GPV FZ2012چینKC951854.1

GPV AV412018چینMH381810.1
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گرگان، ترکیه،  سویه های   )1 دسته ی  دو  شامل  خود  می شد  شامل   را 
 )AV41  و FZ( سویه های ویتنام، هند و چین )و 1  Pellor و  G20-LK 

بود که نهایت سه دسته جغرافیایی را نشان می داد )شکل 3(.

LSD142  بررسی توايل اسيد آمينه ی ژن
اساس  بر   LSD142 ژن  اسيد آمينه  توايل  مقايسه اي  برريس  در 
مشخص  اضافه/حذف،  موتاسيون  و  اسيد آمينه اي  تك  موتاسيون هاي 
)شکل4  مي باشد  متايز  قابل   LSDV و   SPV، GPV خوشه  سه  که  شد 
صورت  به  خوشه  هر  فرد  به  منحرص  اسيد آمينه  توايل  الگوی   و 
]N11, S23, K32, I43, K50 and S96[:GPV 

 ،  SPV: ]E8, R11, S31, Y46, K90, K126 and I127[7   
H11, gap in 25 and E108[: LSDV[ بود.

اسید  حذف  دو  با  واکسینال  و  حاد  ویروس   ،LSD خوشه های  زیر  در 
 ،110 و   25 جایگاه  در  و جانشینی   37 و   5 آمینه های  اسید  در  آمینه ای 
 GPV متفاوت بود. بیشرتین جهش تك اسيد آمينه اي در زیر خوشه های
مشاهده   132 و   105  ،  92  ،  80  ،38  ،29 نوکلئوتیدی  جایگاه های  در  و 
شد. قابل توجه است که پنج جانشینی اول مربوط به سویه های سودان، 
G20-LK قزاقستان و  یمن و عامن بود و سویه های واکسینال گرگان و 
از   132 جایگاه  در  جانشینی  یک  تنها  با   Pellor و  ترکیه  حاد  سویه های 
سویه های چین ، هند و ویتنام مجزا بود. با وجود جانشینی اسیدنوکلئیک 
نظر  از  بین خوشهی  شباهت  بیشرتین   ،SPV سویه های  برخی  در  تکی، 
توالی اسيد آمينه در خوشه SPV وجود داشت، زیرا بیشرت جانشینی های 
تک نوکلوئتیدی منجر به تغییر کد اسيد آمينه نشده بود. تنها یک جانشینی 
تك اسيد آمينه اي در جایگاه 38 توالی آسیدآمینه ای بین سویه نیجریه و با 

سایر سویه های این خوشه تفاوت ایجاد کرده بود.

بحث
پژوهش حارض بر روی ژن LSD142 شش جدایه ایران از مناطق مختلف 
کشور انجام شد که مناطق احتاملی ورود بیامری و یا نخستین محل های 
گزارش بیامری بود که بیشرتین گزارش بروز بیامری وجود داشت. با توجه 
به مطالعات صورت گرفته بر روی ژن LSDV142 در ویروس واکسینیا 
و شباهت ساختاری پروتئینی آن با این ژن در LSDV، که یک ژن حدت 
مولکولی  اطالعات  به  دستیابی  با هدف  مطالعه  این  می شود،  محسوب 
ساختار این ژن، برای پیشربد اهداف کنرتل بیامری، تولید واکسن و کاربرد 
انجام شد.  اپیدمیولوژی  بررسی های  پایش و ریشه کنی و  برنامه های  در 
بیامری ملپی اسکین یک بیامری ویروسی حاد تا مزمن در گاو است که با 
بروز ضایعات پوستی شناخته می شود. ویروس عامل بیامری در خانواده 
پاکس-ویریده و جنس کاپری پاکس ویروس )Capripoxvirus: CaPV( قرار 
دارد و با سایر کاپری پاکس ویروس ها )CaPVs( ارتباط آنتي ژنيك و قرابت 
ژنتيكی باالیی دارد. عيل رغم این شباهت ها، CaPVs مي توانند بر حسب 
منشاء ميزبانی به سه خوشه SPV ،GPV و LSDV تقسیم شوند )8  ، 9 (. 
در سال  Tulman ،2002 و همكاران نیز با مقايسه توايل هاي كامل ژنوم 
به طور   CaPVs باال،  ژنتیکی  شباهت  وجود  با  که  دادند  نشان   CaPVs
مشخصی از هم مجزا می باشند و در سه خوشه سه خوشه SPV ،GPV و 

LSDV قرار می گیرند )24 (.  
از  نشان  ایران  جدایه  LSD142 شش  ژن  روی  بر  حارض  پژوهش  نتایج 
با یکدیگر و با سویه های حاد رایج عامل  همولوژی 100 درصدی آن ها 
 LSDV با وجود شباهت 97 درصدی، جدایه های  دنیا داشت.  در   LSD
بودند.  متامیز  مشخصی  طور  به   LSD واکسینال  ویروس های  از  ایران 

ادامه جدول 1- 

*سال ثبت در بانک ژن، سال های ذکر شده در بقیه موارد مربوط به سال جمع آوری منونه است.

شماره دسترسی در بانک ژن سال کشور نام سویه ویروس 

SPV Abu Gharib2019*عراقMN072626.1

SPV Saudi Arabia2019*عربستانMN072630.1

SPV/ Saudi Arabia vaccine2019*عربستانMN072627.1

SPV Pendik2019*ترکیهMN072629.1

SPV Nigeria2019*نیجریهMN072628.1

SPV TU-V021271970ترکیهAY077832.1

SPV A1987قزاقستانAY077833.1

SPV NISKHI1994قزاقستانAY077834.1

SPV/Turkey vaccine2019*ترکیهMN072631.1
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درخت فیلوژنیک حاصل، مشابه مطالعات پیشین )CaPVs )17 را به سه 
خوشه مشخص تقسیم کرده و در خوشه LSDV شامل دو زیرخوشه حاد 
و واکسینال بود و همه جدایه های ایران در زیرخوشه حاد قرار گرفتند. 

 GPCR ،ژن های توالی  روی  بر  اخیر  سالیان  فیلوژنیک  پژوهش های 
RPO30، LSDV126 و P32 و نیز مطالعه ی ژنوم کامل CaPVها نشان 
از احتامل وجود زیر خوشه هایی در خوشه های اصلی این ویروس ها دارد 
کنونی،  پژوهش  نتایج  با  همراستا  منونه،  برای   .)26  ،17  ،16  ،14  ،12(
برريس تنوع ژين اين ويروس ها با استفاده از ژن GPCR براي خوشه هاي 
LSDV و GPV زير خوشه هاي كاماًل مجزا تعريف شد )17(. در متامی این 
تقسیم  اصلی  زير خوشه  به دو   LSDV به طور شاخص خوشه  تحقیقات 
گردید که یکی شامل سویه های واکسینال و دیگری متشکل از سویه های 

حاد بود )1 ، 12 ، 13 ، 17، 21 ، 22 (.
و  واکسینال  بین سویه های   LSD142 ژن  اختالف  که  است  توجه  شایان 
حاد ویروس تنها در خوشه LSDV دیده شد در حالی که از نظر توالی ژن 
LSD142 در خوشه های ویروس آبله ی گوسفندی و بزی، بین سویه های 
واکسینال و سویه حاد اختالف شاخصی وجود نداشت. اگر چه پژوهش های 
انجام یافته بر روی ژنوم ویروس واکسینیا، این ژن را در حدت ویروس 
 like و ankyrin  موثر نشان می دهد و با مطالعه ژنومی در توالی ژن های
kelch protein_ کاپری پاکس ویروس ها، وجود جهش ها در این دو ژن  را 
در تخفیف حدت سویه های واکسینال موثر دانسته اند )7( و با آنکه برخی 
واکسینال  و  حاد  سویه های  در  ژن  یک  اختالف  دادن  نشان  با  محققین 

یک ویروس پیش بینی کرده اند که این ژن در حدت ویروس نقش داشته 
و تغییرات آن منجر به تخفیف حدت ویروس شده است )7(، اما وجود 
اختالف در ژن LSD142 در سویه های حاد و واکسینال ویروس بیامری 
ملپی اسکین منی تواند به تنهایی مؤید تاثیر آن بر تخفیف حدت سویه های 
واکسینال باشد زیرا این اختالف در ژن های بسیاری از آنها دیده می شود و 
مواردی از بیامری  زایی برخی سویه های مشابه توالی سویه های واکسینال 
گزارش شده است )22(. بر این اساس، از آنجا که سویه حاد و واکسینال 
LSDV متعلق به پرو تیپ های مجزای ویروس هستند و در ژن های زیادی 
ویروس  در  تفاوتی   CaPVs دیگر خوشه های  در  و  دارند  تفاوت  با هم 
واکسینال و حاد در این ژن وجود نداشت، تنها مطالعات ژنومی منی تواند 

تاثیر این ژن را در حدت CaPVs تایید و یا رد کند. 
مقایسه ژنوم کامل سویه حاد و سویه واکسینال آفریقای جنوبی نشان از 
اختالف اسید آمینه ای در 114 ژن از مجموع 156 ژن LSDV داشت )15 (. 
با   CaPVs تنوع ژين  برريس  با  و همكاران   Le Goff دیگر،  پژوهشی  در 
 RSA/54 Haden/1954 نشان دادند که سویه حاد GPCR استفاده از ژن
که  دارد ومدعی شدند  قرار   LSDV واکسینال  زیر خوشه سویه های  در 
و   Lamien در مطالعه  از طرفی،   .)17( است  این سویه ها  منشا  احتامالً 
 ،RSA/54 Haden/1954 سویه حاد RPO30 همكاران با تعیین توالی ژن
مشخص شد در این ژن نیز این سویه با سویه های واکسینال مشابهت کامل 
با توجه  تایید کرد )16(.  Le Goff و همكاران را  نتایج  مطالعه  دارد و 
 LSDV به این یافته ها، شاید بتوان گفت قرار گرفنت سویه های واکسینال
در زیر خوشه مجزا از سویه های حاد، ناشی از تغییرات حاصل از تخفیف 
حدت در ویروس نیست، بلکه LSDV از دو سویه اصلی منشا گرفته اند 
و منشا سویه های واکسینال از منشا سایر ویروس های حاد رایج متفاوت 
RSA/54 Ha- شامل LSDV  می باشد. بدین ترتیب، دو پروتوتیپ اصلی

 1958/2490 Neethling و ویروس های مربوط به آن و دیگری den/1954
پژوهش  این  های  داده  .براساس  دارد  وجود  رایج  حاد  ویروس های  و 
پروتوتیپ اول حدت كمرتی دارد و همه سویه های واكسینال موجود از آن 
نشأت گرفته اند، اما بدان معنی نیست که همه سویه های این پروتوتایپ 
Russia/ و   Cro2016/Croatia سویه های   چنانچه  هستند؛  غیربیامری زا 

 ،1954/RSA/54 Hadenاصلی پروتوتیپ  به  مربوط   Saratov/2017
 .) 22 ، 5( LSD جدا شده اند  به  از ضایعات پوستی در دام های مشکوک 
پروتوتیپ Neethling 2490/1958 از حدت بیشرتی برخوردار بوده و به 
کرات از موارد LSD جداشده است و با گذشت زمان تغییرات اندک در 
آن دیده شده است. در برخی مطالعات فیلوژنتیک، بر اساس تنوع اندک 

ژنتیکی سویه های زیر خوشه حاد، به دسته هایی مجزا تقسیم می شود. 
نشان   LSDV126 ژن  روی  بر  شده  انجام  فیلوژنتیک  پژوهش های 
می دهد که تغییرات کوچک، به آرامی ویروس های حاد LSD آفریقایی 
کرده  جدا  هستند،  گردش  در  اروپا  و  میانه  خاور  در  که  آن هایی  از  را 
منونه های  و  اروپایی/آسیایی  منونه های  به  می توان  را  حاد  سویه های  و 
 RPO30 و   GPCR ژن های  توالی  بررسی   .) 12( کرد  تقسیم  آفریقایی 
ویروس LSD در اتیوپی بین سال های 2008 تا 2012 در مناطق مختلف 
تنوع ژنتیکی را هرچند کم نشان داده است )13 (. همچنین، جدایه های 
 ) 21،GPCR ) 20 در کشورهای اوگاندا و ترکیه برحسب توالی ژن LSDV
و عراق در ژن P32 دارای تنوع ژنتیکی بودند )18(. با این حال، همراستا 

شکل 1- الکرتوفورز محصول PCR ژن LSD142 ویروس بیامری ملپی اسکین )LSDV( جداسازی شده از 

گاوهای مبتال به این بیامری در استان های مختلف کشور. L = نشانگر وزن مولکولی Kb10؛ C- = کنرتل 

منفی؛ S1 تا S6 = منونه  های مربوط به جدایه های ویروسی
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نشان  کشور ها  از  برخی  در  فیلوژنتیک  مطالعات  پژوهش،  این  نتایج  با 
دهنده عدم تفاوت در سویه های در گردش در آن مناطق بوده است )1(. 
چنانچه، مطالعات انجام یافته در کشور یونان در طول سال های 2015 تا 
2016 برحسب توالی ژنهای GPCR ، RPO30، EEV و LSDV127 هیچ 
تنها  البته  این کشور نشان نداد )1 (.  تنوعی در سویه های در گردش در 
با در نظر گرفنت یک ژن منی توان گفت که جدایه های ایران دارای تنوع 
مناطق  دیگر  در  که  ژن هایی  اساس  بر  بیشرتی  مطالعات  باید  و  نیستند 

تنوع ژنتیکی داشته اند، انجام شود. 
نتایج آنالیز فیلوژنی ژن LSDV142 در خوشه GPV نشان داد که اگر چه 
این ژن قابلیت تفکیک ویروس های واکسینال از غیر واکسینال را در این 
خوشه نداشت و سویه های GPV Gorgan و GPV G20-LKV که سویه 
GPV Pellor و سویه حاد ترکیه  واکسینال هستند به همراه سویه حاد 
جغرافیایی  توجه  قابل  الگوی  یک  اما  گرفتند،  قرار  خوشه  زیر  یک  در 

GPV مشاهده شد که شامل 1- سویه های آسیای  در دسته بندی خوشه 
جنوب غربی و آفریقایی، 2- سویه های رشق آسیا و 3- سویه های شامل 
غربی آسیا بود. این الگو از مجاورت جغرافیایی هر دسته با کشورهایی 
نشأت می گیرد که در آن بیامری انتشار داشته است. در خوشه SPV، به 
علت وجود تنوع نقطه ای بین سویه های مختلف که از یک روند یکسان 
برخوردار نبود، تنها سویه نیجریه به طور شاخص از سایر سویه ها مجزا 
شد. در این خوشه نیز تفاوت شاخص بین سویه های واکسن و سویه حاد 
وجود نداشت. این یافته ها با نتایج بدست آمده در پژوهش های پیشین بر 
اساس ژن GPCR مطابقت داشت )17(؛ جایی که در خوشه GPV دو زیر 
خوشه اصلی وجود داشت که یک زیر خوشه شامل سویه های آفریقایی 
و سویه یمن بود و زیر خوشه دوم سویه های آسیا بودند که خود به دو 
دسته هند و بنگالدش به همراه سویه عامن و دیگری شامل ترکیه و عراق 
و همكاران   Le Goff یافته های  تحقیق حارض،  بود. هامنند  قزاقستان  و 

شکل 2- همردیف سازی توالی نوکلئوتیدی ژن LSD142 جدایه های LSDV ایران و کاپری پاکس ویروس های انتخابی از بانک ژن

بطور کلی 38 جایگاه متغیر و سه جایگاه حذف سه نوکلئوتیدی در ویروس های جنس کپری پاکس در این ژن دیده شد. دو حذف تنها در سویه های واکسینال ویروس بیامری ملپی اسکین و یک 

حذف در متامی ویروس های بیامری ملپی اسکین دیده شد. این ویروس نسبت به ویروس آبله گوسفندی و آبله بزی به ترتیب دارای 18 و 12 جایگاه متغیر بود. ویروس آبله گوسفندی نسبت به 

ویروس آبله بزی 23 جایگاه متغیر دارد.
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LSD142 ایران و برخی از جدایه های کاپری پاکس ویروس موجود در بانک ژن بر اساس توالی اسید نوکلئیک ژن  LSDشکل 3- درخت فیلوژنیک شش جدایه

LSDV نشانگر خوشه ویروس ملپی اسکین، GPV نشانگر خوشه ویروس  آبله بزی و SPV نشانگر خوشه ویروس  آبله گوسفندی می باشد.
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شکل 4- مقايسه ي توايل اسيد آمينه ژن LSD142 در شش جدایه LSD ایران و کاپری پاکس ویروس های انتخابی از بانک ژن

در زیر خوشه ملپی اسکین سویه های  واکسینال از زیر خوشه سویه های حاد با دو جانشینی و دو حذف از هم متفاوت هستند. در زیر خوشه های آبله بزی بیشرتین جانشینی های تکی دیده می 

شود. متامی سویه های خوشه آبله گوسفندی توالی اسید آمینه ای یکسانی دارند و تنها سویه نیجریه در جایگاه 38 نسبت به بقیه سویه های آبله گوسفندی یک جانشینی دارد. 

از  نبود.  زیر خوشه مشخص  دارای   SPV که خوشه  داد  نشان  نیز   )17(
آنجا که این مطالعه بر اساس ژنوم های کامل کاپری پاکس ویروس موجود 
و  بود  کم  شده  مطالعه  ویروس های  تعداد  گرفت،  انجام  ژن  بانک  در 
امکان بررسی برخی اختالفات با مطالعات قبلی انجام یافته در ژن های 
با این وجود، بنظر می رسد در مطالعه فیلوژنتیک  دیگر وجود نداشت. 
کاپری پاکس ویروس ها، این ژن عملکردی مشابه ژن GPCR داشته باشد.

مقايسه ي توايل اسيد آمينه ژن LSD142 در این مطالعه، خوشه بندی های 
 5 وجود  با  کرد.  تایید  را  اسید نوکلئوتید  ترکیب  حسب  بر  شده  انجام 
جانشینی و دو حذف سه نوکلئوتیدی در سویه واکسینال LSD، تغییرات 
اسید آمینه ای محدودتر بود و تنها دو حذف تکی و دو جانشینی را در 
آفریقایی  و  جنوب غربی  آسیای  سویه های   ،GPV خوشه  در  برداشت. 
را  خوشهی  داخل  تغییرات  بیشرتین   GPV دیگر  دسته  دو  به  نسبت 
دارا بود به طوری که 5 جانشینی در توالی  اسید آمینه نسبت به هر دو 
در  جانشینی  یک  تنها  دیگر  دسته  دو   حالی که  در  داشت.  دیگر  دسته 
تکی  نوکلئوتیدی  تغییرات  داشتند.  یکدیگر  به  نسبت  اسید آمینه  توالی 
وجود   SPV خوشه  در  ترکیه  سویه  دو  و  عراق  نیجریه،  سویه های  در 
داشت که تنها یک جانشینی در توالی اسید آمینه سویه ی نیجریه نسبت 
به بقیه سویه ها ایجاد کرده  بود که با سویه های GPV آفریقایی در این 
از  فتوتیپی حاصل  تاثیر  درباره  قضاوت  اگرچه  داشت.  جایگاه مشابهت 
این تغییرات ژنوتیپی نیازمند مطالعات بیشرت می باشد، بنظر می رسد آثار 

فتوتیپی حاصل از این تغییرات در داخل هر خوشه اندک باشد.

نتیجه گیری کلی
در   LSD ویروس  جدایه های  بین  که  داد  نشان  پژوهش  این  یافته های 
درصدی   100 همولوژی  جغرافیایی،  مختلف  مناطق  از  حاصل  ایران 
وجود داشت. همچنین جدایه های مورد مطالعه قرابت کاملی )100%( با 
ویروس های حاد ثبت شده برای این بیامری داشتند. افزون بر این، عامل 
بیامری LSD در ایران مشابه با عامل این بیامری در کشورهای درگیر در 
 Neethling 2490/1958 به  وابسته  پروتایپ  از  ناشی  اخیر،  اپیدمی های 
چون  دیگری  ژن های  هامنند   LSD142 ژن  می رسد  به نظر  می باشد. 
اپیدمیولوژی  مولکوالر  در مطالعات  مناسبی  کاندیدای   GPCR ،RPO30
کاپری پاکس ویروس ها باشد، هر چند نیازمند مطالعات بیشرت بخصوص در 

خوشه های GPV و SPV می باشد.
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