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Abstract
Objective
Foot-and-mouth disease (FMD) is an acute highly contagious viral disease in susceptible clovenhoofed animals, which causes extensive economic loss in livestock industry. Recently, diagnostic
methods have been developed to detect antibodies against non-structural proteins of this virus.
Non-structural proteins 3ABC and 3D that provide linear B cells epitopes allow effective
detection of virus-infected animals. In this study, immuno-dominant epitopes of 3ABD proteins
were considered for the synthesis of a new gene sequence and assembling of 3AB and 3D
fragments.
Materials and Methods
Overlap extension-polymerase chain reaction (OE-PCR) was used to synthesize 3ABD antigenic
sequences. Viral RNA was isolate from BHK-infected cells and reverse transcribed. In order to
remove 654 nucleotides of the middle 3C genomic sequence, a pair of internal primers with 29

overlapping nucleotides and two external primers were designed. The 3AB and 3D fragments
were each amplified in separate PCR reactions and purified from the gel after electrophoresis.
These fragments were used as templates in a one-step OE-PCR for the synthesis of 3ABD
sequence by external primers and Pfu DNA polymerase.
Results
The results showed amplification of 3AB (418 bp) and 3D (557 bp) fragments with overlapping
sequences at the end of 3' and 5', respectively. The OE-PCR experiment resulted in amplification
of multiple fragments, and the 3ABD fragment with the desired length (946 bp) was confirmed
after sequencing. Only by considering 29 homologous nucleotides in the design of overlapping
primers and a high-fidelity, highly accurate DNA polymerase, two epitopic regions of nonstructural proteins of FMD virus (3'-3AB and 5'-3D) were linked together.
Conclusions
The new gene sequence synthesized by a one-step OE-PCR technique has the antigenic sites of
3ABD non-structural proteins of FMD virus, obviates the need for expensive peptide synthesis,
and can be a proper alternative for production of 3ABD recombinant protein for application in
detection of FMD by Enzyme Linked Immunosorbent Assay.
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چکیده
هدف :تب برفکی یک بیماری ب سیار ویرانگر در حیوانات زوج سم میبا شد که خ سارات اقت صادی گ ستردهای در صنعت دامپروری
ایجاد میکند .اخیراً روشهای تشخیصی این بیماری برای ردیابی آنتیبادیهای علیه پروتئینهای غیرساختاری ویروس تب برفکی
بسیار توسعهیافتهاند .پروتئینهای غیرساختاری  3ABCو  3Dکه ارائهدهندهی اپیتوپهای خطی سلولهای  Bهستند ،تشخیص
مؤثر دام های آلوده به ویروس را امکان پذیر میکنند .در این تحقیق ،اپیتوپ های خطی ایمنیزای غالب از پروتئین های 3ABD

برای طراحی ساخت توالی ژنی جدید و اتصال قطعات  3ABو  3Dدر نظر گرفته شد.
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مواد و روشها :از تکنیک گسترش نواحی همپوشان به کمک واکنش زنجیرهای پلیمراز ( )OE-PCRبرای سنتز توالی 3ABD

آنتیژنی ا ستفاده شد RNA .ویرو سی از سلولهای  BHKآلوده به ویروس جدا سازی و رونویسی معکوس شد .برای حذف توالی
میانی  654نوکلئوتیدی ژن  ،3Cیک جفت آغازگر داخلی با  29نوکلئوتید همپوشاااان و یک جفت آغازگر خارجی طراحی شااادند.
قطعات  3ABو  3Dهرکدام در واکنشهای جداگانهی  PCRتکثیر شدند و پس از الکتروفورز از ژل تخلیص شدند .این قطعات به
عنوان الگو در  OE-PCRبرای ساانتز توالی  3ABDبه کمک آغازگرهای خارجی و آنزیم Pfuپلیمراز در یک واکنش یک مرحله
ای مورداستفاده قرار گرفتند.
نتایج :نتایج این مطالعه نشااان داد که هرکدام از قطعات  418( 3ABجفت باز) و  557( 3Dجفت باز) با توالیهای همپوشااان
بهترتیب در انتهای ' 3و ' 5تکثیر شاادند OE-PCR .منجر به تکثیر چندین قطعه شااد و قطعهی  3ABDبا طول موردنظر (946
جفت باز) پس از توالییابی تایید شاااد .تنها با در نظر گرفتن  29جفت باز همولوژی در طراحی آغازگرهای همپوشاااان و یک آنزیم
پلیمراز با دقت باال ،دو ناحیهی اپیتوپی از پروتئینهای غیرسااااختاری ویروس تب برفکی ( 3’-3ABو  )5’-3Dبه هم متصااال
شدند.
نتی جهگیری :توالی ژنی سااااخ ته شاااده به روش  OE-PCRیک مرح لهای ،عالوه براین که نواحی آنتیژنی پروتئین های
غیرساختاری  ABD3ویروس تب برفکی را دارا میباشد ،مشکالت مربوط به هزینهی باالی سنتز پپتید را ندارد و میتواند گزینهی
مناسبی برای تولید پروتئین نوترکیب و بررسی امکان استفاده در تشخیص بیماری تب برفکی به روش االیزا باشد.
کلیدواژهها :آغازگرهای همپوشان ،اپیتوپهای سلولهای  ، Bجهشزایی هدفمند ،گسترش نواحی همپوشان.
نوع مقاله :پژوهشی.

استناد :مقدم پروین ،زحمتکش آزاده ،باقری معصومه ،اسمعیلنژاد اهرنجانی پروانه ( )1401عنوان مقاله .مجله بیوتکنولوژی
کشاورزی.100-85 ،)2(14 ،
Publisher: Faculty of Agriculture and Technology Institute of Plant
Kerman-Iranian

of

University

Shahid

Bahonar

Production,

Biotechnology Society.
© the authors

مقدمه
حیوانااات بومی به عنوان ساارمایهی ملی کشور هستند و حفظ و تکثیر آنها از ارزش و اهمیاات بساایاری برخوردار اساات
( .)Badakhshan and Mohammadabadi 2015این حیوانات نقش کل یدی در بقای انساااان ،حفامت محیط زیسااات و
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بهرهمندی از تطابقپذیری این حیوانات با هدف تولید گوشت قرمز و شیر خام و حتی توسعهی تمدن دارند ( Kharrati koopaei

 .)and Mohammadabadi 2013تنوع ژنتیکی در نژادهای گاو به علت فرایند اهلیساااازی در طول قرن ها ،جهش ،انتخاب،
سااازگاری با محیط و رانش ژنتیکی میباشااد ( .)Mohammadabadi and Ghasemi 2011توده های مختلف گاو بومی در
ایران ساااالیان متمادی و با پراکندگی متفاوت در مناطق گوناگون ایران وجود داشاااته و در ت مین مواد لبنی و دامی و امرار معاش
جمعیت های روسااتایی کشااور نقش دارند ( .)Ghasemi et al. 2010این دامها با شاارایط اقلیمی و آب و هوایی مناطق مختلف
سازگاری پیدا کرده بطوریکه در مقای سه با نژادهای ا صیل خارجی موجود در ک شور کمتر به بیماریهای دامی مبتال شده و ا سترس
هااای مح یطی (مااد یریتی و تغااذیااه ای و اقل یمی) را بااه راحتی تحماال می نمااا ینااد ( ;Barazandeh et al. 2016

 .)Mohammadabadi et al. 2011بنابراین با توجه به شرایط تولیدی و پتان سیل تغییرات آینده ،ضروری ا ست که برای بقای
انها همه جوانب را در نظر گرفت و مورد مطالعه قرار داد ( .)Mohammadabadi et al. 2004تب برفکی ( )FMDبیماری
ویروسی بسیار مسری در حیوانات زوج سم میباشد که خسارات اقتصادی زیادی را به صنعت دامپروری وارد میکند .ویروس عامل
آن متعلق به خانوادهی پیکورناویریده و جنس آفتوویروسها میبا شد ( .)Thomson and Bastos 2004آلودگی به این ویروس
تجارت بینالمللی دامها و محصوالت دامی را بهطور چشمگیری کاهش میدهد .تشخیص دام-های آلوده در گلهها بخش مهمی از
اسااتراتژی ریشااهکرد کردن مؤثر بیماری اساات ( .)Clavijo et al. 2004روشهای جدیدی برای تشااخیص زودهنگام فعالیت
ویروس و حذف بهموقع دامهای آلوده توسعهیافتهاند.
ژنوم  RNAویروس تب برفکی  12پروتئین کد میکند که عبارتاند از ( 1D ،1C ،1B ،1A ،Lپروتئینهای ساااختاری) و
 3B ،3A ،2C ،2B ،2Aو ( 3Dپروتئین های غیرسااااختاری) ( .)Clavijo et al. 2004دام های آلوده به ویروس تب برفکی
آنتی بادی علیه هردو پروتئین های سااااختاری و غیرسااااختاری تولید میکنند؛ درحالی که ،دام های واکساااینه تنها آنتی بادی علیه
پروتئینهای سااااختاری تولید میکنند .بنابراین ،ردیابی آنتیبادیهای علیه پروتئینهای غیرسااااختاری در سااارم دامها یک روش
ت شخی صی منا سب جهت تفکیک دامهای آلوده به ویروس از دامهای واک سینه ( )DIVAو همچنین ت شخیص آلودگیهای تحت
بالینی با سروتیپهای نامشخص ویروس خواهد بود ( .)De Diego et al. 1997; Höhlich et al. 2003روشهای تشخیصی
برای ردیابی آنتیبادیهای علیه پروتئینهای غیر ساختاری ویروس تب برفکی ب سیار تو سعهیافتهاند (.)De Diego et al. 1997
پپتیدهای متعدد م شتق شده از پروتئینهای  3ABCبا قابلیت ارائهی اپیتوپهای خطی سلولهای  Bسنتز شدهاند که قادر به
تفکیک مؤثر دامهای واکسینه و آلوده به ویروس بودهاند ( .)Shen et al. 1999همچنین ردیابی آنتیبادیهای علیه پروتئین 3D
ویروس تب برفکی بهعنوان مشخصهی غیرمستقیم آلودگی در مطالعات سرواپیدمیولوژیک موردمطالعه قرارگرفته است ( Yang et

 .)al. 2007آنتیبادیهای علیه  3Dدارای حساسیت تشخیصی بسیار باال در دامهای غیرواکسینه بهدلیل ماندگاری طوالنیتر در
سرم میباشند .نشان دادهشده است که اپیتوپهای خطی ایمنیزای غالب در پروتئین  3Dدر گاو در آمینواسیدهای  16تا  30ناحیه
 -Nترمینال پروتئین  3Dقرار دارند ( .)Yang et al. 2007همچنین اپیتوپهای زیادی در ناحیهی  -Cترمینال پروتئین  3Aو
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سرتاسر  3Bوجود دارند که میتوانند در تشخیص مؤثر مورداستفاده قرار گیرند (.)Shen et al. 1999; Höhlich et al. 2003
جهشزایی هدفمند بهطور گسترده برای ایجاد تغییرات موردنظر در توالیهای ژنی مورداستفاده قرار میگیرند .روشهای جهشزایی
به کمک  PCRبهدلیل سرعت و کارآیی باال بسیار سودمند هستند ( .)Lu et al. 2009جهشزایی به کمک روش گسترش نواحی
همپوشااان ( )OEبهعنوان روشاای برای جهشزایی هدفمند برای ایجاد جهشهای جانشااینی ،حذف و اضااافه در توالیهای ژنی
( )Horton et al. 1990و یا ایجاد ژن های کایمریک با اتصاااال دو یا چند قطعهی  DNAبدون نیاز به آنزیم های برشااای
( )Kuwayama et al. 2009معرفی شده است .روش  OE-PCRبهدلیل سادگی و کارآیی مناسب در جهشزایی در مکانهای
متعدد شناخته شده ا ست .این روش شامل دو واکنش  PCRاولیه میبا شد که به ساخت قطعات  DNAبا پایانههای همپو شان
منتهی میشود و یک واکنش ثانویه که در آن دو قطعهی ساخته شده به هم متصل میشوند ( .)Duan et al. 2013در مطالعهای
ن شان داده شده ا ست که گ سترش نواحی همپو شان چندگانه ) (MOE-PCRقادر به ات صال  8قطعه با اندازههای متفاوت با 50
جفت باز توالی همپوشان در آغازگرها میباشد (.)Kadkhodaei et al. 2016
پروتئینهای غیرساااختاری ویروس تب برفکی به صااورت  in-houseو یا در کیتهای تشااخیصاای تجاری االیزا برای
تشاااخیص بیماری تب برفکی و یا تفکیک دامهای آلوده و واکساااینه مورداساااتفاده قرار میگیرند .یکی از روش هایی که برای به
کارگیری نواحی آنتیژنی پروتئین های غیرساختاری در آزمایشات االیزای تشخیص بیماری تب برفکی استفاده می شود ،سنتز پپتید
های آنتیژنی موردنظر ا ست ( .)Fu et al. 2014; Inoue et al. 2006سنتز پپتید رو شی منا سب ولی با هزینهی باال ست،
بنابراین به نظر میرسااد جایگزینی روشاای با هزینه مناسااب تر جهت اهداف بلندمدت تشااخیصاای راهکار مناساابی باشااد .هدف از
مطالعهی حاضااار اساااتفاده از روش جهشزایی هدفمند به کمک  OE-PCRجهت سااااخت توالی ژنی  3ABDآنتیژنی از
پروتئینهای غیرساااختاری ویروس تب برفکی (با حذف توالی  3Cاز توالی  )3ABCDاساات که کدکنندهی ناحیهی  -Cترمینال
پروتئین  ،3Aکل پروتئین  3Bو ناحیهی  -Nترمینال پروتئین  3Dبهعنوان اپیتوپهای شناخته شدهی لنفو سیتهای  Bدر گاو
میباشد.

مواد و روشها
جداسااازی ویروس :ویروس تب برفکی سااویهی  OpanAsiaاز وزیکولهای گاوی که عالئم بیماری تب برفکی را
نشان داده بود ،جداسازی شد و بر روی تک الیهی ردهی سلولی ( BHKکلیه نوزاد همستر) تلقیح شد و پس از  30دقیقه مجاورت
در دمای  37درجه سانتیگراد ،محیط کشت  Eagle’s maintenance mediumدارای  %10آلبومین جنین گاوی افزوده شد
و ک شت به مدت  36ساعت در دمای  37درجه سانتیگراد انجام شد .سلول هایی که در پا ساژ اول عالیم تخریب سلولی را ن شان
دادند جمع آوری شدند .سروتیپ آنتی ژن ویروس تب برفکی با ا ستفاده از آنتی بادی پلی کلونال ضد هفت سروتیپ به روش
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االیزا تعیین شااد ( .)Motamedi et al. 2011نمونههای کشاات ساالول آلوده به ویروس با سااروتیپ  Oجهت انجام ادامه
آزمایشات در ویالهای  1/5میلیلیتری ریخته شده و به دمای  -70درجهی سانتیگراد منتقل شدند.
تهیه  cDNAویروسی RNA :ویروسی از سلولهای  BHKآلوده به ویروس به کمک مینی کیت استخراج  RNAاز
سلول (فیورژن بیوتک ،تایوان) بر ا ساس د ستور شرکت سازنده ا ستخراج شد .واکنش رونوی سی معکوس نیز به کمک کیت سنتز
( cDNAفیورژن بیوتک ،تایوان) صورت گرفت.
طراحی آغازگر :آغازگرها به کمک نرمافزار اولیگو 7-بر اساااس توالیهای در دسااترس سااروتیپ  Oویروس تب برفکی
سویه ( PanAsiaبا کد دسترسی  )AH012985.2طراحی شدند .برای جهشزایی هدفمند (حذف  654نوکلئوتید از توالی 3C

که بین ژنهای  3Bو  3Dدر ژنوم ویروس قرار دارد) ،یک جفت آغازگر داخلی با  29جفت باز همپوشانی طراحی شد :یک آغازگر
داخلی (رفت) برای تکثیر توالی  3Dبه همراه بخشااای از ناحیهی ' 3از توالی  3ABبهعنوان انتهای آویزان ،و یک آغازگر داخلی
دیگر (برگشاات) برای تکثیر توالی  3ABبههمراه بخشاای از ناحیهی ' 5از توالی  3Dبهعنوان انتهای آویزان .همچنین دو آغازگر
خارجی رفتوبرگشت دارای جایگاه شناسایی آنزیمهای برشی برای اهداف کلونینگ در آینده طراحی شدند .همهی آغازگرها ازنظر
دمای ذوب ،درصااد  ،GCتشااکیل دایمر و ساااختارهای ساانجا سااری توسااط نرمافزار اولیگو 7-بررساای شاادند .توالی آغازگرها و
اطالعات مربوط به آنها در جدول  1ارائهشده است.
جدول  .1توالی آغازگرها با کد دسترسی  AH012985.2و اطالعات مربوط به آنها
Table 1. Primer sequences and their related information

طول
دمای ذوب اندازه
(جفت
(سانتیگراد (جفت باز)
باز)

محصول*

توالی )’(5’-3

آغازگرها Primers

Sequence

Product length
)(bp

Length
)(bp

)Tm (C

داخلی همپوشانGTCAACTATCAATCCGTTCTTTGCTTT 1-
CACTTTCAAA
)(Internal overlap-1

37

63.8

418

AGCAGAATTCATGGTGAACGAGTACA

26

61.8

418

946

TATAAGCTTAGTCTTGCCGGCACG

24

62.3

557

946

خارجی رفت
)(External forward

خارجی برگشت
)(External reverse

داخلی همپوشانTGAAAGCAAAGAACGGATTGATAGTT 2-
GACA CC
)(Internal overlap-2
* منظور اندازهی محصوالت واکنش با آغازگرهای داخلی همپوشان 1-و خارجی رفت ،داخلی همپوشان 2-و خارجی برگشت ،و در
32

64.2

557

نهایت خارجی رفت و خارجی برگشت میباشد.
*Product length refers to the products of Internal overlap-1 and External forward primers, Internal
overlap-2 and External reverse primers, and External forward and External reverse primers.
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آزمایش  :OE-PCRابتدا واکنش  PCRبرای تکثیر هر یک از قطعات  3ABبه طول  418جفت باز و  3Dبه طول
 557جفت باز در حجمهای  25میکرولیتری شامل  2/5میکرولیتر بافر  ،)10X( PCRیک میکرولیتر  10( dNTPمیلیموالر)0/7 ،
میکرولیتر  50( MgCl2میلیموالر) ،یک میکرولیتر از هر آ غازگر ( 10پیکومول در میکرولیتر) و  0/2میکرولیتر آنزیم ( Pfuپنج
واحد در میکرولیتر) .آغاز گرهای خارجی رفت و داخلی برگشااات برای تکثیر توالی  ،3ABو آغازگرهای خارجی برگشااات و داخلی
رفت برای تکثیر قطعهی  3Dمورداساااتفاده قرار گرفتند .شااارایط واکنش با توجه به دمای ذوب آغازگرها و طول قطعات موردنظر
به صورت زیر در نظر گرفته شد :پنج دقیقه واسرشت سازی اولیه در دمای  35 ،94˚Cسیکل شامل واسرشت سازی در دمای 94˚C
بهمدت  30ثانیه ،اتصاال آغازگر در دمای  59˚Cبهمدت  40ثانیه و تکثیر در دمای  72˚Cبهمدت یک دقیقه ،و درنهایت پنج دقیقه
تکثیر نهایی در دمای  .72˚Cپس ازاین که قطعات  3ABو  3Dتکثیر شاادند ،محصااوالت واکنش پس از الکتروفورز در ژل آگارز
یک در صد رنگآمیزی و م شاهده شدند .پس از تایید صحت تکثیر ،مح صوالت واکنش از ژل تخلیص شدند تا در واکنش OE-

 PCRجهت ات صال قطعات  3ABو  3Dبرای ساخت توالی  3ABDموردا ستفاده قرار گیرند .نحوهی انجام واکنش در شکل 1
نشان داده شده است.
واکنش  OE-PCRدر حجم  50میکرولیتری شاااامل  20نانوگرم از هر محصاااول  AB( PCRو  2/5 ،)Dمیکرولیتر بافر
 ،)10X( PCRیک میکرولیتر  10( dNTPمیلیموالر) ،یک میکرولیتر  50( MgCl2میلیموالر) ،یک میکرولیتر از هر آ غازگر
خارجی رفت و برگشت ( 10پیکومول در میکرولیتر) و  0/2میکرولیتر آنزیم ( Pfuپنج واحد درمیکرولیتر) بود .شرایط واکنش با توجه
به دمای ذوب آغازگرها و طول قطعهی موردنظر به صورت زیر در نظر گرفته شد :پنج دقیقه وا سر شت سازی اولیه در دمای ،94˚C
 35سیکل شامل واسرشتسازی در دمای  94˚Cبهمدت  30ثانیه ،اتصال آغازگر در دمای  59˚Cبهمدت  90ثانیه و تکثیر در دمای
 72˚Cبهمدت  110ثانیه ،و در نهایت  10دقیقه تکثیر نهایی در دمای  .72˚Cمحصاااوالت  OE-PCRپس از الکتروفورز در ژل
آگارز یک درصد به کمک  safe stainرنگآمیزی و مشاهده شدند.
توالی یابی :در حال حا ضر در روشهای توالی یابی ،توالییابی سنجر دارای دقت باالیی ا ست و در ت شخیصهای پز شکی
هم کاربرد دارد .برای تایید صحت ژنها و همچنین برر سی جهشهای احتمالی و تغییرهای اعمال شده ،توالییابی برای هر دو ژن
انجام شد .به دلیل اینکه تعداد خوانش نوکلئوتیدها در هر خوانش محدود ا ست و تمام توالی ژن را پو شش نمیدهد ،توالییابی از دو
سو برای ابتدا و انتهای ژنها انجام شد.
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شکل  .1نحوهی انجام  OE-PCRبهصورت شماتیک .قطعات  3ABو  3Dبرای ساخت قطعهی 3ABD
بهکمک آغازگرهای همپوشان به هم متصل شدند
Figure 1. A schematic drawing of OE-PCR. 3AB and 3D fragments were assembled to
produce 3ABD fragment using overlapping primers

نتایج و بحث
الکتروفورز محصااوالت  PCRدر ژل آگارز یک درصااد نشااان داد که قطعات  3ABبه طول  418جفت باز ،و  3Dبه طول
 557جفت باز بهترتیب با توالیهای همپوشان در پایانههای ' 3و ' 5تکثیر شدند (شکل  .)2محصوالت واکنش از ژل تخلیص شدند
تا دایمرهای آغازگرها حذف شوند و از تکثیر غیراخت صا صی در مرحلهی بعد جلوگیری شود OE-PCR .منجر به تکثیر چند قطعه
شد ( شکل  .)2باند دارای طول موردنظر ( 946جفت باز) از ژل جدا و تخلیص شد .توالییابی انجام شد و ساخت قطعهی 3ABD

به کمک جهشزایی هدفمند به روش گسترش نواحی همپوشان تایید شد .چون اغلب کیتهای تشخیصی االیزا بر اساس پروتئین
 3ABCهستند در حالی که مشخص شده ،اپیتوپ های لنفوسیت  Bگاوی ،در ناحیهی  Cترمینال  3Aو سراسر پروتئین 3B
وجود دارند ،هیچ اپیتوپ لنفوساایت  Bدر ناحیهی پروتئین  3Cیافت نشااده اساات ) .(Höhlich et al. 2003پروتئین 3C
خاصاایت پروتئازی دارد که به نظر میرسااد برروی پروتئین نوترکیب  3ABCساااخته شااده در  E.coliاثر گذاشااته و منجر به
شکسته شدن پروتئین  3ABCشود ) .(Sariya et al. 2011در نتیجه قطعه ی  Cبه کمک جهش زایی هدفمند حذف شد.
اخیرا در مطالعه ای توالی های  Cترمینال پروتئین  3Aو کل پروتئین  3Bبه صاااورت یکپارچه ( )3ABو ناحیه  -Nترمینال
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پروتئین  3Dبه صورت جداگانه در میزبان  E.coliبیان شدند و هر کدام از دو پروتئین نوترکیب تولید شده جداگانه در آزمای شات
االیزا برای تشااخیص بیماری تب برفکی در گاو مورد بررساای قرار گرفتند و قابلیت باالی این نواحی اپیتوپی خصااوصااا پروتئین
 3ABدر تشخیص سرم دامهای بیمار مورد تایید قرار گرفت ).3B (Moghaddam et al, 2021

شکل  .2الکتروفورز در ژل آگارز TAE/یک درصد .از راست به چپ :نشانگر اندازه یک کیلوباز ،محصول OE-
 ،PCRقطعهی  3Dو قطعهی 3AB
Figure 2. Electrophoresis in 1% agarose/TAE. Right to left: 1 Kb DNA ladder, OE-PCR
product, 3D fragment and 3AB fragment

اتصال قطعات  DNAبهکمک برش آنزیمهای محدودکننده و اتصال مجدد آنها یک دستیافت بزرگ در علم زیست شناسی
قرن بیسااتم بود ( .(Danna and Nathans, 1971; Smith and Welcox, 1970اتصااال سااریع چندین قطعهی DNA

اغلب در بساایاری از مطالعات  DNAنوترکیب موردنیاز اساات .روشهای کلونینگ رایج و آداپتورها ممکن اساات در برخی شاارایط
بهخوبی عمل نکنند .روش کال سیک  OE-PCRعمدتاً دارای دو مرحله و دو ترکیب مجزای واکنش ا ست :در مرحلهی گ سترش
نواحی همپوشان احتیاجی به آغازگرهای خارجی نیست و دمای اتصال نسبتاً پایینتر از مرحلهی بعد است .در مرحلهی تکثیر DNA

فیوز شده ،ترکیب واکنش جدیدی بههمراه آغازگرهای خارجی و برنامهای جدید درنظر گرفته می شود .در واقع مح صوالت حا صل از
مرحلهی قبل بهعنوان الگو برای مرحلهی بعد ا ستفاده می شوند ( .)Li et al. 2013درحالیکه در مطالعهی حا ضر این دو مرحله با
هم ادغام شاادهاند ،به این معنی که آغازگرهای خارجی از ابتدای واکنش  OE-PCRبه واکنش افزوده شااده و یک دمای اتصااال
برای کل واکنش در نظر گرفته شد .این امر نقش مؤثری در کاهش زمان واکنش خواهد داشت (.)Zhang et al. 2013
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یکی از روشهای ات صال قطعات مختلف به کمک نوترکیبی هومولوگ SLIC ،میبا شد که در مطالعهای با روش گ سترش
نواحی همپوشان موردمقایسه قرار گرفت و نشان داده شد با اینکه نتایج هر دوآزمایش برای اتصال قطعات مختلف با موفقیت همراه
بود ،ولی روش گسترش نواحی همپوشان که مبتنی بر  PCRاست ،نیازمند واکنشهای آنزیمی و مراحل تخلیص کمتری است که
از نظر زمان و هزینه مقرون به صرفهتر خواهد بود ( .)Kadkhodaei et al. 2016در تحقیق حا ضر ،به کمک یک روش PCR
معمولی ،یک توالی  654نوکلئوتیدی (ژن  )Cاز توالی کدکنندهی پلیپروتئین  3ABCDحذف شاااد و دو قطعهی  3ABو 3D

بههم مت صل شدند و توالی  3ABDساخته شد .نتایج توالییابی ن شان داد که حذف نوکلئوتیدهای موردنظر به در ستی انجام شد.
گسااترش نواحی همپوشااان بههمراه تکثیر کامل قطعات  DNAاتصااالیافته بهطور همزمان در یک واکنش  PCRو یک دمای
اتصال ،بسیار سریعتر و سادهتر از دو واکنش مجزا ( )Li et al. 2013یا دو دمای اتصال متفاوت ( )Luo et al. 2013خواهد بود.
اخیراً یک آزمایش  MOE-PCRنشان داد که با  50نوکلئوتید همولوژی در نواحی همپوشان در  DNAو یک برنامهی اختصاصی
 Touchdown-PCRمیتوان تا هشاات قطعهی  DNAرا با موفقیت به هم متصاال کرد ( .)Kadkhodaei et al. 2016در
مطالعهی حاضااار ،تنها با  29نوکلئوتید همولوژی در طراحی آغازگرهای داخلی ،دو توالی کدکنندهی نواحی اپیتوپی از پروتئینهای
غیرساختاری ویروس تب برفکی به هم متصل شدند .این توالی میتواند برای تولید پروتئین آنتیژنی نوترکیب  3ABDو راهاندازی
روشهای تشخیصی بیماری تب برفکی در آینده مورداستفاده قرار گیرد.
قرارگرفتن قطعات  DNAدر معرض اتیدیوم بروماید و پرتو فرابنفش بهمدت طوالنی به ساااختار مولکول آساایب میرساااند
( .)Shevchuk et al. 2004به همین منظور هنگام تخلیص محصاااوالت  PCRاولیه (الگوهای  )OE-PCRاز ژل ،به جای
اتیدیوم بروماید از  safe stainبرای رنگآمیزی استفاده شد .همچنین برش ژل حاوی  DNAدر کمتر از یک دقیقه و تحت تابش
طولموج بلندتر پرتوی فرابنفش ( 312بهجای  254نانومتر) انجام شد .عوامل متعددی همچون آغازگرها ،دمای اتصال ،کیفیت الگو،
شرایط یونی و آنزیم DNAپلیمراز بر کیفیت و کمیت مح صوالت  PCRمؤثر ا ست .برای ات صال موفقیتآمیز قطعات  DNAبه
هم این شرایط اهمیت ویژهای پیدا میکنند ( .)Luo et al. 2013در این مطالعه آغازگرهای داخلی طراحی شده دارای دمای ذوب
( )Tmباالیی نبودند و در دامنهی دمای ذوب آغازگرهای خارجی قرار گرفتند و این نکته در تنظیم شااارایط واکنش  OEاهمیت
زیادی دارد .هنگامیکه قطعات  3ABو  3Dدارای توالیهای همپوشااان در واکنشهای مجزای  PCRاولیه ساااخته شاادند ،این
توالیها در  OE-PCRعالوه بر اینکه بهعنوان الگو عمل میکنند ،نقش آغازگر برای سااااخت رشاااتهی دیگر را نیز ایفا میکنند.
استفاده از آنزیم  Pfuپلیمراز نیز بهعنوان آنزیمی با قابلیت ویرایش و قدرت باال ( )high fidelityنقش مؤثری در انجام دقیق این

واکنش داشته است (.)André et al. 1997
برآورد اندازهی صحیح محصوالت  ،OE-PCRحتی اگر چندین قطعه ساخته شده باشند ،نیاز به بهینهسازی واکنش را مرتفع
میکند .در این مواقع میتوان قطعهی موردنظر را از ژل جدا و تخلیص کرد که ن سبت به بهینه سازی واکنش تا ر سیدن به تک باند
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ب سیار سادهتر خواهد بود .در این تحقیق ،دو قطعهی جداگانهی  3ABو  3Dبه کمک آغازگرهای همپو شان و آنزیم  Pfuبهعنوان
یک آنزیم پلیمراز با دقت باال با موفقیت بههم متصل شدند (شکل  .)2روش  OE-PCRروشی سریع ،مطمئن و قدرتمند در اتصال
و سااارهم کردن توالیهای متعدد ژنهای کدکنندهی نواحی اپیتوپی پروتئینهای آنتیژنی میباشاااد .این تکنیک خصاااوصااااً در
تکنولوژی تولید پروتئینهای نوترکیب و استفاده در کیتهای تشخیصی بسیار پرکاربرد خواهد بود.
در تحقیق حا ضر تنها نواحی اپیتوپی پروتئینهای غیر ساختاری  3ABDدر نظر گرفته شد و از تکثیر کل توالی کدکنندهی
آن هاخودداری شااد .زیرا تعدد اپیتوپهای موجود در یک پروتئین بزرگ میتواند باعث واکنش غیراختصاااصاای با آنتیبادیها و یا
سایر اعضای خانوادهی پیکورناویروس شود ( .)Neitzert et al.1991پروتئین های  3Aو  3Bبخشی از پلیپروتئین غیرساختاری
ویروس تب برفکی هستند که در همه سروتیپهای  FMDVبسیار حفامت شدهاند ( Gao et al. 2012; Grubman et al.
 )1987; Höhlich et al. 2003و قابلیت ایمنیزایی باالیی پس از آلودگی به ویروس تب برفکی ایجاد میکنند ( Clavijo et

 .)al. 2004, De Diego et al. 1997توالی  3Dنیز به این علت انتخاب شاااد که طبق گزارشاااات ،پروتئین  3Dبسااایار
حفامت شده ا ست و م ستقل از نوع سویهی ویروس ،تو سط سرم دامهای آلوده به هر هفت سروتیپ ویروس تب برفکی شنا سایی
میشود و آنتیبادی علیه آن پس از آلودگی در سرم دام آلوده در فاصلهی زمانی کوتاهتری نسبت به سایر پروتئینهای غیرساختاری
ایجاد می شود و ماندگاری طوالنیتری نیز دارد ( Bergmann et al. 1993; Mahajan et al. 2015; O'Donnell et al.

; .)1996با استفاده از این توالی سنتز شدهی جدید در تکنولوژی پروتئین نوترکیب و درنهایت آزمایشات االیزا ،ضمن اینکه از توالی
آنتیژنی موردنظر بدون توالیهای اضااافی اسااتفاده میشااود ،از هزینههای مربوط به ساانتز پپتید جلوگیری میگردد و میتواند در
تشخیص بیماری تب برفکی مورداستفاده قرار گیرد.
نتیجهگیری :در مطالعهی حاضااار نواحی اپیتوپی پروتئینهای غیر سااااختاری  3ABو  3Dبه کمک طراحی آغازگرهای
اختصاصی همپوشان در واکنش  PCRتکثیر شدند .مطالعات نشان داده که این توالیهای اپیتوپی هرکدام بصورت جداگانه قابلیت
تشخیص سرم دامهای آلوده به ویروس تب برفکی را در آزمایشات االیزا دارا می باشند ) .(Moghaddam et al, 2021توالی
 3ABبه دلیل قدرت باالتر در تشاااخیص ویروس و توالی  3Dبه دلیل ماندگاری طوالنی مدت در سااارم دام آلوده برای آزمایش
 OE-PCRانتخاب شدند .توالی ژنی ساخته شده به روش  ،OE-PCRعالوه براین که نواحی آنتیژنی پروتئینهای غیرساختاری
 3ABDویروس تب برفکی را دارا میباشااد ،مشااکالت مربوط به هزینهی باالی ساانتز پپتید را ندارد و میتواند گزینهی مناساابی
برای تولید پروتئین نوترکیب و بررسی امکان استفاده در تشخیص بیماری تب برفکی به روش االیزا باشد.
سپا سگزاری :این تحقیق در را ستای پروژهی م صوب مو س سهی تحقیقات واک سن و سرم سازی رازی کرج با کد م صوب
 950024-001-18-18-2انجام شده است ،لذا از تمامی همکاران این پروژه سپاسگزاری میگردد .همچنین از آقای دکتر همایون
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 موسسهی تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی کرج به خاطر، عضو هیات علمی بخش تولید واکسن تب برفکی،مهروانی بهبهانی
.تهیه نمونههای کشت سلول آلوده به ویروس تشکر و قدردانی میشود

منابع
) استفاده از روش رگرسیون متغیر های ماهری برای پیش بینی مقدار تولید شیر1392(  محمدآبادی محمدرضا،خراتی کوپایی حامد
.17-28 ،)2(5  مجله بیوتکنولوژی کشاورزی.و چربی در جمعیت گاوهای هلشتاین ایران
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