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سيبزمينی بهوسيله ويروسهای مختلفی آلوده میشود که میتوانند عملکرد را کاهش دهند،
ويروس  Xسيبزمينی ( )PVXبه لحاظ اقتصادی يکی از ويروسهای مهم اين محصول است.
روشهای متعددی شامل آزمونهای سرولوژيکی و مولکولی جهت تشخيص اين ويروس وجود

واژههای کلیدی


دارند ،اما اين روشها زمانبر بوده و نيازمند ابزارهای پيچيدهای هستند .هدف از اين پژوهش،
کاهش زمان مورد نياز جهت تشخيص  PVXبا استفاده از روش  IC-RT-LAMPبود .نمونههای

االیزا

برگی ( 05نمونه) با عاليم مشابه به ويروس  Xسيبزمينی از سطح استان کردستان جمعآوری و

IC-RT-LAMP
رنگ HNB

برای آزمون سرولوژيکی ( )DAS-ELISAبهکارگرفته شدند .واکنش  IC-RT-LAMPبهصورت يک
مرحلهای (بدون نياز به استخراج  ،)RNAتحت شرايط همدما انجام شد و نتايج بهوسيله الکتروفورز

ویروس  Xسیبزمینی

بر روی ژل آگارز و رنگ هيدروکسینفتولبلو ( )HNBارزيابی شد .نتيجه مثبت استفاده از رنگ
 HNBتغيير رنگ مخلوط واکنش از بنفش به آبی آسمانی بود .از مزايای روش  IC-RT-LAMPدر
مقايسه با ساير روشهای پيشين میتوان به اختصاصيت باال ،حساسيت باال ،سرعت باال ،کارآيی باال،
ايمنی ،سهولت ،عدم نياز به تجهيزات پر هزينه جهت تکثير ،عدم نياز به استخراج  ،RNAعدم نياز به
کارهای تشخيصی بعد از تکثير ،تشخيص مشاهدهای و کاربر دوستی آن اشاره کرد.
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مقدمه

(.)Nienhaus and Stille 1965; Sonenberg et al. 1978

در بین گیاهان دو لپه ،سیبزمینی (،)Solanum tuberosum L.

پژوهشگران توانستهاند با استفاده از بیان ژنهای پوشش پروتئین،

مهمترین محصول زراعی بوده که در حال حاضر پس از گندم،

رپلیکاز و  P25این ویروس در سیبزمینی مقاومت خوبی را در

Neiderhauser

( Longstaff et al. 1993; Ares et al.

برنج و ذرت در مرتبه چهارم جهانی قرار دارد (

برابر این بیماری ایجاد کنند

 .)1993طبق آخرین آمار سازمان فائو تا سال  2312سطح

 .)1998; Bai et al. 2009اخیراً تحقیقاتی برای ایجاد مقاومت به

زیرکشت سیبزمینی در ایران 163 ،هزار هکتار ،تولید آن 2793

ویروس از طریق  RNA silencingانجام شدهاست که سبب

هزار تن و متوسط عملکرد  25/9تن در هکتار بوده است

تجزیه  RNAویروس و ممانعت از همانندسازی آن میشود

(.)http://www.fao.org

سیبزمینی

مورد

تهدید

عوامل

(.)Duan et al. 2012

بیماریزای متعددی از جمله ویروسها قرار دارد بهطوری که

در طول چند دهه گذشته ،پژوهشگران در تشخیص بیماریهای

X

عفونی ناشی از ویروسها ،با چالشهایی از جمله زمانبر بودن

سیبزمینی ( )Potato virus X; PVXکه با نامهای دیگری از

کشت میکروب و همچنین خطر ابتال به طیف گستردهای از

جمله ویروس مخفی ،ویروس ابلقی ،ویروس سیبزمینی سالم،

بیماریها مواجه بودند که سبب پیدایش روشهای نوین بر پایه

ویروس موزائیك بین رگبرگ و ویروس خطی جدید سیبزمینی

تکثیر اسیدنوکلئیك شد (

نیز شناخته شدهاست ،به جنس  Potexvirusو خانواده

 Notomi et al. )2000( .)2012; Hosseini et al. 2014و

;Nienhaus and Stille 1965

همکارانش در سال  2333روش جدیدی را با نام تکثیر همدمای

ساالنه خسارت زیادی به این محصول وارد میکنند .ویروس

 Potyviridaeتعلق دارد (

Notomi et al. 2000; Moradi et al.

 .)Sonenberg et al. 1978پیکره این ویروس نخی شکل خمش

وابسته به حلقه (

پذیر و ژنوم آن یك  RNAسنس پیام رسان تك رشتهای خطی با

 )LAMPبه دنیای مولکولی معرفی کردند که در آن اسیدنوکلئیك

اندازه ذرات حدود  993در  12نانومتر است که شامل سه قسمت

تحت شرایط همدما (دمای ثابت) به مدت یك ساعت یا کمتر با

سر ʹ ،5دمپلی  Aو پنج چارچوب باز خواندن ( )ORFمیباشد

استفاده از چهار آغازگر تکثیر یافت .بهعلت سادگی ،سرعت،

( .)Huisman et al. 1988گسترش جهانی این ویروس بر کسی

کارآیی باال و اختصاصیت منحصربهفرد این روش ،بهطور

پوشیده نیست و در اغلب کشورهای دنیا بههمراه دیگر

گستردهای مورد توجه پژوهشگران علوم زیستی قرار گرفت و هم

ویروسهای سیبزمینی مشاهده شدهاست .در ایران نیز از اکثر

اکنون امتیاز آن در اختیار شرکت ژاپنی  Eikenاست

مناطق کشور بهخصوص استانهای خراسان و اردبیل گزارش شده

( .)Haghnazari et al. 2011اگرچه روش  LAMPدر ایران و

است ( .)Fateri Rezvani et al. 2016عالیم آلودگی به این

جهان برای شناسایی ویروسهای مهم سیبزمینی مانند

ویروس بر حسب رقم سیبزمینی و نژاد ویروس متغیر است و

،)Ahmadi et al. 2012( )PLRV( leafroll virus

میزان خسارت نیز بین  13تا  93درصد گزارش شدهاست

( Jeong

;Loop-mediated Isothermal Amplification

 )Almasi and Dehadadi 2013( )PVY( Yو

Potato

Potato virus

Potato virus X

 .)et al. 2015عامل بیماریزا بیش از  223گونه متعلق به 16

( )Jeong et al. 2015( )PVXبهکار گرفته شدهاست؛ اما از آنجایی

خانواده گیاهی را آلوده میکند که اکثر آنها متعلق به خانواده

که تاکنون کارآیی روش ( IC-RT-LAMP

سوالناسه ( )Solanaceaeمیباشند (

;Chapman et al. 1992

Immunocapture

 )reverse transcription LAMPدر شناسایی ویروس

PVX

 .)Boonham et al. 2002این ویروس به آسانی بهوسیله عصاره

بررسی نشدهاست ،در این پژوهش برای اولین بار ارزیابی این

آلوده استخراج شده از غدهها یا برگها ،چاقوی برش ،تماس

روش بر پایه تشخیص مشاهدهای با رنگ هیدروکسینفتولبلو

مکانیکی ،وسایل زراعی و سمپاشی و نیز بهوسیله اسپورهای قارچ

( )HNBانجام شد.

عامل بیماری زگیل سیبزمینی ( )Synchyrium endobioticumو
بذور حقیقی گیاه سس ( )Cuscuta campestrisانتقال مییابد
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چاهكهای حواشی پلیت با آب استریل پر شد و روی پلیت با

مواد و روشها

پوشش پالستیکی استریل پوشیده شد .پلیت موردنظر به مدت یك

در نمونهبرداریهایی که از اواخر فصل تابستان سال زراعی -59

شب در دمای چهار درجه سانتیگراد قرار گرفت .روز بعد پلیت

 1052از سطح مزارع سیبکاری استان کردستان صورت گرفت،

به روش ذکر شده در قبل شسته و این بار پس از خشك کردن

تعداد  93نمونه برگی از گیاهان با عالیم آلودگی ویروسی شامل

کامل پلیت 133 ،میکرولیتر از آنتیبادی چندهمسانهای متصل شده

نکروز ،موزاییك ،زردی و ابلقی انتخاب و به آزمایشگاه منتقل

به آنزیم آلکالین فسفاتاز رقیق شده در بافر  Conjugateبه

شد .نمونهها در کیسههای پالستیکی بهطور جداگانه و با ذکر

چاهكها اضافه و پس از آن پلیت به مدت چهار ساعت در دمای

شماره و محل نمونهبرداری جهت انجام آزمونهای سرولوژیکی و

 07درجه سانتیگراد در گرمخانه قرار داده شد .پس از شستشو و

مولکولی تمیز و قطعه قطعه شد و در دمای چهار درجه
سانتیگراد نگهداری شدند .از آنجایی که آزمون

خشك کردن پلیت ،مقدار  6/9میلیگرم پارانیتروفنیل فسفات را

IC-RT-LAMP

که سوبسترای آنزیم آلکالین فسفاتاز است در  6/9میلیلیتر بافر

ترکیب از دو روش االیزا ( )ELISAو  RT-LAMPبوده و در

سوبسترا حل کرده و به اندازه  133میکرولیتر از آن به هر چاهك

مرحله اول به مانند آزمون االیزا انجام میشود؛ در اینجا بهمنظور

اضافه شد .برای مشاهده تغییر رنگ پلیت در گرمخانه و در دمای

مقایسه هر دو روش و بررسی وجود آلودگی در نمونهها ،در ابتدا
آزمون االیزا با استفاده از آنتیسرم چندهمسانهای

 07درجه سانتیگراد قرار گرفت .پس از گذشت  03الی  29دقیقه

PVX

تغییر رنگ چاهكها با چشم غیرمسلح بررسی و مشاهده شد.

( )Bioreba, Suisse, No.110415, No.110421و بر اساس روش

طراحی آغازگرها جهت انجام آزمونهای مولکولی بر اساس ژن

توصیفی ( Clark and Adam )1977بهصورت ساندویچ دو طرفه

پوشش پروتئینی ( )CPویروس موردنظر (با شماره شناسایی

آنتیبادی ( )DAS-ELISAانجام شد .در ابتدا مقدار  3/1گرم از

 )Genbank: GQ496608.1و با استفاده از نرمافزار برخط

نمونه برگی در هاون چینی با یك میلیلیتر بافر عصارهگیری،

V5

عصارهگیری شد .سپس  IgGموردنظر به نسبت توصیه شده

( .)https://primerexplorer.jp/eجدول  1مشخصات آغازگرهای

توسط کمپانی سازنده ( )1/1333در بافر پوششی رقیق و مقدار

طراحی شده برای  PVXرا نشان میدهد .همانطور که مشاهده

 133میکرولیتر از آن در چاهكهای پلیت ریخته شد .پلیت به

میشود مجموعهای از چهار آغازگر که شش ناحیه از ژن هدف را

مدت چهار ساعت در گرمخانه در دمای  07درجه سانتیگراد

شناسایی میکنند ،در واکنش  IC-RT-LAMPفعالیت دارند .این

نگهداری و پس از آن تخلیه و سه بار (هر بار به مدت سه دقیقه)

آغازگرها عبارتند از دو آغازگر داخلی پیشرو ( )FIPو پسرو

با بافر شستشو شسته شد .پس از خشك کردن کامل پلیت133 ،
میکرولیتر از نمونههای شاهد مثبت (

PrimerExplorer

صورت

گرفت

( )BIPو نیز دو آغازگر خارجی پیشرو ( )F3و پسرو ( )B3که در

Bioreba, Suisse,

آغازگرهای داخلی یك دنباله چهار نوکلئوتیدی (،)TTTT

 ،)No.110453شاهد منفی ( )Bioreba, Suisse, No.180043و

آغازگرهای  F2و  ( F1cدر آغازگر  )FIPو آغازگرهای  B2و

عصارههای نمونههای از قبل تهیه شده در چاهكها ریخته شد.

( B1cدر آغازگر  )BIPرا بههم متصل میکند.

الزم به ذکر است بهمنظور جلوگیری از تبخیر در نمونهها،

جدول  -1آغازگرهای طراحی شده برای تکثیر ژن پوشش پروتئین ویروس PVX
نام آغازگر

موقعیت بر روی ژن

طول آغازگر

توالی ׳ 9به ׳0

F3

172-181

20 nt

AGATTGAGGCTATCTGGAAG

B3

364-383

20 nt

ATGCAAAATTGCCTAAGAGA

)FIP (F1c and F2

245-262 and 205-226

44 nt

CGCAGTGTCTGACTAAGTTTTTATGAAGGTG
CCCACAGACACTA

)BIP (B1c and B2

286-305 and 317-338

46 nt

ACAGAAATGATAGACACAGGTTTTAGTCTG
GCTCTGCTGATGCCGT
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جدول  -2مقایسه دو آزمون االیزا و  IC-RT-LAMPدر تشخیص ویروس PVX
آزمون

روش تشخیص

ایمنی

نیاز به الکتروفورز

هزینه

کاربر دوستی

زمان

االیزا

مشاهده (تغییر رنگ)

باال

ندارد

متوسط

متوسط

دو الی سه روز

IC-RT-LAMP

مشاهده (تغییر رنگ)

باال

ندارد

متوسط

بسیار زیاد

یك روز (مرحله  53 +)1دقیقه (مرحله )2

IC-RT-LAMP

الکتروفورز

کم

دارد

باال

زیاد

یك روز (مرحله  53 +)1دقیقه (مرحله +)2
 63دقیقه (الکتروفورز)

آزمون  IC-RT-LAMPترکیبی از دو روش االیزا ( )ELISAو

آزمون االیزا و  ،IC-RT-LAMPرقتهایی (از  1313تا  )131از

 RT-LAMPاست که در آن نیازی به استخراج اسیدنوکلئیك

عصاره یکی از نمونههای مثبت تشخیص داده شده ،تهیه شد و

( )RNAنمیباشد .این آزمون شامل دو مرحله اصلی است .در

آزمونها بر اساس آن انجام شد .همچنین بهمنظور تعیین

IgG

اختصاصیت روشهای مذکور ،هر دو آزمون با استفاده از

مرحله اول مانند روش االیزا ،ابتدا مقدار  133میکرولیتر

موردنظر به چاهكهای پلیت اضافه و به مدت چهار ساعت در

ویروسهای ( PVY ،)Almasi et al. 2012b( PLRV

گرمخانه در دمای  07درجه سانتیگراد نگهداری شد .پس از

 )and Dehadadi 2013و  )Almasi et al. 2013( TYLCVنیز

شستشو و خشك کردن کامل پلیت 133 ،میکرولیتر از نمونههای

انجام شدند.

Almasi

شاهد مثبت ،شاهد منفی و عصارههای نمونههای جمعآوری شده
در چاهكها ریخته شد .پلیت موردنظر به مدت یك شب در

نتایج و بحث

دمای چهار درجه سانتیگراد قرار گرفت .در مرحله دوم (روز

در آزمون االیزا ،آلودگی نمونههای جمعآوری شده از مزارع

بعد) پلیت شسته شده و این بار پس از خشك کردن کامل،

سیبزمینی استان کردستان به  PVXمورد تأیید قرار گرفت.

مخلوطی از مواد در حجم نهایی  133میکرولیتر حاوی 3/30

مشاهدات چشمی با توجه به رنگ نمونهها نشان دهنده غلظت

میلیموالر ( dNTPسیناژن ،ایران) 3/39 ،میلیموالر 3/32 ،DDT

باالی ویروس در آنها بود و بهعلت وضوح باالی تغییر رنگ،

میلیموالر 3/9 ،)Fermentas, USA, No.EO0381( RNasin

عمالً نیازی به استفاده از دستگاه  ELISA Readerنبود .نتایج

میلیموالر ( 2 ،Buffer RT )5Xواحد آنزیم  AMV RTپلیمراز

آزمون  DAS-ELISAبر روی نمونههای جمعآوری شده نشان داد

( 3/36 ،)Fermentas, USA, No.EP0641میلیموالر آغازگر ،FIP

که از  93نمونه جمعآوری شده تعداد  6نمونه ( 12درصد) به این

 3/36میلیموالر آغازگر  3/32 ،BIPمیلیموالر آغازگر 3/32 ،F3

ویروس آلوده بودند که بر اساس شمارهای که از قبل اختصاص

میلیموالر آغازگر  3/39 ،B3میلیموالر بتایین 3/39 ،میلیموالر

داده شده بود با نامهای  PVX9و ( PVX11از شهر قروه)،

 3/1 ،MgSO4میلیموالر رنگ ،)Lemongreen, China( HNB

( PVX19از شهر سنندج) PVX36 ،PVX26 ،و ( PVX47از شهر

Bst DNA

دهگالن) نامگذاری شدند (شکل  .)1aاین نتایج نشان از گسترش

پلیمراز ( )New England Biolabs UKبه پلیت اضافه شد و در

ویروس در سطح استان در چند سال گذشته دارد و یکی از علل

دمای  62درجه سانتیگراد به مدت  53دقیقه در یك بلوک

آن استفاده از غدههای بذری آلوده به ویروس توسط کشاورزان

حرارتی جهت انجام واکنش قرار داده شد .به محض اتمام واکنش

منطقه میباشد .بعد از طراحی آغازگرها که موقعیت قرارگیری

تغییر رنگ حاصل از واکنش مثبت مشاهده شد .همچنین پنج

آنها بر روی ژن هدف در شکل  1bنشان داده شدهاست ،اقدام به

میکرولیتر از محصول در ژل آگارز یك درصد الکتروفورز و با

انجام واکنش  IC-RT-LAMPشد و واکنش مثبت با مشاهده تغییر

Biometra

رنگ از بنفش به آبی آسمانی تأیید شد (شکل  .)1cنتایج پژوهش

 )Germanyبررسی شد .بهمنظور مقایسه و ارزیابی حساسیت دو

حاضر نشان داد که تشخیص مشاهدهای با استفاده از رنگ ،HNB

 3/1میلیموالر ( Buffer Bst)10Xو  2واحد آنزیم

دستگاه  Gel documentationمدل ( Bio-Doc
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نیاز به استفاده از دستگاههای گران قیمت (مانند ژل داک و

 LAMPدر مقایسه با آزمون االیزا بود .همچنان که نتایج دیگر

الکتروفورز) و مواد خطرناک (اتیدیوم بروماید) را حذف میکند

پژوهشگران نیز نشان میدهد ،دلیل این امر ناشی از ترکیب نمودن

که خود این مسئله سبب ایمنی ،سهولت ،صرفهجویی در هزینه و

و بهرهمندی از مزایای هر دو روش و در نتیجه باال بردن میزان

زمان میشود که با نتایج مشابه سایر پژوهشگران مطابقت دارد

حساسیت میباشد (

( .)Ahmadi et al. 2012همچنین با بردن محصول واکنش بر روی

 .)2016جدول  2نتایج مقایسه و ارزیابی دو روش انجام شده در

ژل آگارز  1درصد و الکتروفورز آن ،الگوی نردبانی شکلی دیده

تشخیص  PVXرا نشان میدهد .عالوه بر این نتایج آزمون

شد که ناشی از تولید قطعات با اندازههای مختلف است (شکل

حساسیت با استفاده از تهیه رقتهای مختلف از عصاره نمونه

 .)1dبر خالف آزمون االیزا که در آن فقط  6نمونه مثبت شناسایی

مثبت نشان داد که روش  13 ،IC-RT-LAMPبرابر حساستر از

شد ،در این روش از بین نمونههای جمعآوری شده  2نمونه دیگر

روش االیزا است (شکل  ،)2aبا این وجود هر دو روش در

با نامهای  PVX22و ( PVX44از شهر دهگالن) نیز شناسایی شد

تشخیص  PVXبهصورت اختصاصی عمل میکنند و اختصاصیت

( 16درصد) که نشاندهنده حساسیت بیشتر روش

IC-RT-

Almasi et al. 2012a; Almasi and Almasi

صددرصدی دارند (شکل .)2b

شکل -1الف) نتایج حاصل از تشخیص مشاهدهای آزمون االیزا ،ب) موقعیت قرارگیری آغازگرهای طراحی شده بر روی ژن هدف (پوشش پروتئین) ،ج) نتایج حاصل از
تشخیص مشاهدهای واکنش  ،IC-RT-LAMPد) نتایج حاصل از الکتروفورز واکنش  .IC-RT-LAMPچاهكهای  9C ،7G ،6C ،5E ،5B ،3F ،3Dو  9Fبهترتیب:
نمونههای  PVX44 ،PVX36 ،PVX26 ،PVX22 ،PVX19 ،PVX11 ،PVX9و  ،PVX47چاهك  10Dو خط  :Pنمونه شاهد مثبت ،چاهك  7Eو خط  :Nنمونه
شاهد منفی و همچنین خط  :Mمارکر  133bpهستند ،ه) نتایج مقایسه حساسیت آزمونهای مختلف در رقتهای مختلف (از  1313تا  ،)131ی) نتایج مقایسه اختصاصیت
آزمونهای مختلف .چاهك ،خطوط و لولههای  0 ،2 ،1و  2بهترتیب :نمونههای  TYLCV ،PVY ،PLRVو .PVX
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 باید گفت که این روش خالی از ایراد هم نیست و از،روش

نتیجهگیری کلی

 اوالً این روش:معایب این روش میتوان به این موارد اشاره نمود

 بهدلیل ویژگیهایIC-RT-LAMP در کل میتوان گفت که روش

 ثانیاً هزینه تهیه آنتی بادیها باال میباشد،فقط جنبه تشخیصی دارد

 اختصاصیت باال و، ایمنی، سرعت،ممتاز خود از جمله سادگی

و ثالثاً ممکن است جدایههای ویروس قابل ردیابی نباشند

حساسیت باال تاکنون توانسته از جایگاه برتری در مقایسه با دیگر

.)Suzuki et al. 2006; Moradi et al. 2014(

Notomi et al. 2000;

( روشهای تشخیصی برخوردار شود

 با وجود تمامی مزایای ذکر شده برای این.)Moradi et al. 2012
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