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آنالیز ترادف نوکلئوتیدي جدایه ایرانی ویروس موزائیک کوتولگی ذرت و بررسی منشاء و 
  *تکامل آن

Analyses of complete nucleotide sequence of Iranian isolate of maize dwarf 
mosaic virus (MDMV) and notes on the origin and evolution of MDMV 

، نرجس رهپیما 3نژاد سعید نصراله، **2محمود معصومی، 1فروه سادات مصطفوي نیشابوري
  5اله ایزدپناه کرامت ،4سروستانی

  )28/10/1393 :؛  تاریخ پذیرش1/11/1392: تاریخ دریافت(

  چکیده
ژنـوم  . تعیـین گردیـد   (Maize dwarf mosaic virus MDMV-Ir)نوکلئوتیدي جدایه ایرانی ویروس موزائیک کوتولگی ذرت  ترادف کامل

نوکلئوتیـد ناحیـه    234و  5 ʹنوکلئوتید ناحیه خوانـده نشـدنی    139نوکلئوتید بود که شامل  9499، 3ʹانتهایی  Poly Aویروس بجز دنباله 
بـا    MDMV-Ir. اسید آمینه را کد می کند را شامل می شـد  3042ز خواندنی که یک پلی پروتئین با و یک چارچوب با 3 ʹخوانده نشدنی 

 شـباهت نوکلئوتیـدي  . صد شباهت آمینواسیدي دارددر 3/97تا  9/93صد شباهت نوکلئوتیدي و در 9/91تا  4/86سایر جدایه هاي ویروس

MDMV-Ir  د در با ترادف کامل سایر پوتی ویروس هاي غالت موجوGenBank 54  ترادف آمینو اسـیدي  . صد محاسبه گردیددر 5/70تا
مقایسه ترادف  نوکلئوتیدي و آنـالیز  . صد مشابهت نشان داددر 60تا  8/29پروتئین هاي ویروس با  پروتئین هاي سایر ویروس هاي غالت 

شباهت را با جدایه بلغاري ویـروس و در بـین پـوتی    بیشترین  MDMVفیلوژنتیکی ترادف کامل و پلی پروتئین هاي حاصله نشان داد که  
یک گروه  MDMVهمچنین این آنالیز نشان داد که جمعیت هاي . ویروس موزائیک سورگوم داردبا ویروس هاي غالت بیشترین شباهت را 
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