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:چکیده  
ن بیماري ویــروس زردي نکروتیک رگبـرگ یعـامـل ا. ند استهاي چغندر قیکی از مخربترین بیماري رایزومانیابیماري         

اهان یگ یشناسائدر حال حاضر، . ن ویروس شناخته شده استیبه عنوان ناقل طبیعی اPolymyxa betae قنــد، و قارچ چغنـدر
-DASمانند  یکیسرولوژ يهاا روشی Real time-PCRل یاز قب یولکمول يهاروش ،آلوده بر اساس مشاهده میکروسکوپی

ELISA، ه یته ،یاهیگ يهاپاتوژن یدر شناسائ یکیسرولوژ يهااستفاده از روش يت باالیرغم سهولت و قابلیعل. ردیانجام می پذ
با استفاده از تکنیک براي اولین بار، در این تحقیق . ن موانع در استفاده از آن بوده استیهمواره از مهمتر یاختصاص يهايبادیآنت

نهایتا آنالیزهاي . تهیه شد 1علیه پروتئین گلوتاتیون اس ترانسفرازب کینوترآنتی بادي مونوکلونال  ،Phage displayجدید 
  .دندی بادي هاي بدست آمده را تایید نمواختصاصی بودن آنت و وسترن بالت ELISAتکمیلی 

  
  :مقدمه

 Beet necrotic yellow vein virusتوسط ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندرقند 2بیماري رایزومانیا
(BNYVV) هاي چغندر قند ترین بیمارياین بیماري به عنوان یکی از مخرب. شودایجاد می(Beta vulgaris L.)  شناخته

این حالت . مهمترین نشانه این بیماري ایجاد ریشه هاي فرعی فراوان روي غده است. شده که در بیشتر مناطق دنیا یافت شده است
انتقال طبیعی این بیماري توسط . گردندگویند که باعث کاهش میزان قند تولیدي می) hairy root( را ریشه مویی

این ناقل توسط آب آبیاري، . می گیرد صورت plasmodiophoromycotaاز شاخه  P. betaeنام قارچ بهمیکروارگانیسمی 
 25به مدت  BNYVVو استقرار آلودگی در مزرعه، ویروس بعد از ایجاد . شودکشاورزي و باد به مناطق مجاور منتقل میادوات

 انگل اجباري ریشه P.betae.  (Abe & Tamada, 1986)قارچ مذکور باقی بماندسال قادر است درون اسپورهاي استراحتی 
ندر کاري، این رغم حضور در اغلب مناطق چغبر خالف بیماري رایزومانیا و علی .رودبه شمار می Chenopodiaceaeگیاهان تیره 

  . قارچ در مناطق معتدل خسارت اقتصادي قابل توجهی ندارد
به عنوان  Rz1ژن . اندحال ژن هاي طبیعی مقاومت، به عنوان تنها عامل موثر در کنترل این بیماري استفاده شدهتا به

قند استفاده ه هاي اصالحی چغندراین ژن که بعدها در برنام. شناسایی شد 1983اولین منبع مقاومت به این بیماري در سال 
 Rz4و  Rz2  ،Rz3هاي به تدریج ژن. ویروس عامل بیماري گردید Bو  Aهاي گردید، باعث ایجاد مقاومت زیاد به انواع پاتوتیپ

مت اغلب ارقام مقاوم به رایزومانیا که در سراسر جهان کشت می شوند داراي مقاو. به عنوان منابع جدید مقاومت شناسایی شدند

                                                
1 - Glutathion-S-transferase (GST) 
2 - Rhizomonia 
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زایی زیاد هایی از ویروس با قابلیت بیماريتک ژنی به این بیماري هستند که همواره امکان زایل شدن این نوع از مقاومت با سویه
  . (Biancardi et al., 2002)وجود دارد 

قارچ به هاي مقاوم پالسمیک حالت جایگزین براي ایجاد مقاومت به بیماري رایزومانیا، شناسایی و استفاده از ژرم
P.betae باشد تا به این وسیله در انتقال و ورود ویروس میBNYVV بیشتر ارقام تجاري موجود در . به گیاه اختالل ایجاد شود

در برخی گونه هاي  P. betaeقارچ مقاومت طبیعی در برابر . (Asher  et al., 2002)حساس می باشند  P.betaeقارچ دنیا به 
پس از ایجاد آلودگی اولیه، قادر به تکمیل  P.betaeقارچ در این گونه وحشی، . دیده شده است Beta patellaris وحشی مانند 

این وضعیت به عنوان عاملی موثر در جهت جلوگیري از آلودگی به رایزومانیا کافی به نظر . ی خود نمی باشدسیکل رویشی و زایش
  . (Paul et al.,1992)رسد می

نیاز به یک سیستم تشخیصی و سنجشی دقیق دارد تا بتواند در شرایط خاك  P.betaeها به السمپارزیابی مقاومت ژرم
هاي مختلفی از قبیل تا به حال روش. قارچ هستند، شناسایی نمایدآلوده، گیاهانی را که داراي میزان اینوکلوم اندکی از 

قارچ ررسی کمی میزان آلودگی و ارزیابی مقاومت به براي تشخیص، ب 4هاي سرولوژیکیو روش 3کمی DNA ،PCR هیبریداسیون
P.betae رفته است به کار .  

به . روش هاي سرولوژیکی به صورت مرسوم براي شناسایی و مدیریت  بیماري هاي گیاهی مورد استفاده قرار می گیرند   
قارچ را ایز بین مرده و یا زنده بودن ، روش هاي تشخیصی سرولوژیکی قابلیت تمDNAدلیل پایداري کمتر پروتئین ها نسبت به 

عالوه بر این، روش سرولوژیکی الیزا قابلیت ارزیابی کمی پروتئین را نیز دارد و استفاده از این روش نیازي به تجهیزات . دارند
 single chain fragment variable (scFv)همچنین آنتی بادي هاي نوترکیب، خصوصا در فرم . پیشرفته آزمایشگاهی ندارد

ها براي تشخیص عوامل باديتا به حال، این قبیل آنتی. ، به راحتی در باکتري بیان گردیده و به صورت انبوه و ارزان تولید می شود
  .(Kingnorth et al., 2003)اند مختلف ویروسی و قارچی استفاده گردیده

قارچ هاي بیماري زا، عصاره خالص بافت و یا ریسه براي تولید آنتی بادي اختصاصی بر علیه پاتوژن هاي گیاهی، از قبیل 
در مورد قارچ هاي پارازیت اجباري، به علت عدم قابلیت رشد بر روي محیط کشت، . هاي قارچ به عنوان ایمونوژن ضروري می باشد

قارچ انگل نوان یک عبه P.betaeقارچ بنابراین در مورد . باشدفراهم آوردن منابع خالص شده قارچ جهت ایمنی زایی مشکل می
 .هاي مورفولوژیکی قارچ، ضروري می باشداجباري و فاقد ریسه، تعیین یک پروتئین ایمونوژن اختصاصی موجود در تمامی حالت

هاي رشدي از قبیل زئوسپور، به عنوان یک فرآورده بیولوژیک موجود در تمامی حالت ترانسفراز -اس -پروتئین گلوتاتیون
سبی براي شناسایی تواند به عنوان یک گزینه مناورهاي استراحتی که ایمونوژن قوي نیز به شمار می روند، میاسپورانژیوم و اسپ

. ها هستند که قادر به انجام چندین واکنش در انواع پیش ماده ها می باشند ها شامل گروهی از آنزیم GST. قارچ باشداین 
(Hayes and Pulford, 1995) .  

تهیه نشده   P. betaeقارچ به عمل آمده، تا کنون آنتی بادي منوکلونال نوترکیب اختصاصی علیه  بر اساس بررسی هاي
در  .دي هاي پلی کلونال انجام شده استاست و انجام آزمون هاي سرولوژیکی براي تشخیص این قارچ صرفا با استفاده از آنتی با

قارچ مذکور تهیه خواهد شد که می تواند براي تشخیص نوترکیب علیه این تحقیق براي اولین بار آنتی بادي اختصاصی منوکلونال 
  . ها به کار رودنمونه هاي آلوده و تعیین کمی میزان آلودگی در این نمونه

  
 
 

                                                
3 - Quantitative PCR 
4 - Serological method 
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  مواد و روش ها 
  

  :جداسازي آنتی بادي هاي منوکلونال نوترکیب اختصاصی
گردیده و پس از بلوکه شدن  ثابتدر ایمونوتیوب ) 1390توسط بصیرت و همکاران، (تهیه شده  GSTپروتئین خالص        

به لوله افزوده و فاژهاي غیر ) Tomlinson I & Jاز کتابخانه فاژي (، ذرات فاژ % 2فضاهاي خالی توسط شیر بدون چربی
هاي در حال رشد سویه  راي تکثیر وارد سلولفاژهاي اختصاصی متصل به تیوب، جداسازي و بسپس . شدنداختصاصی آنها حذف 

E.coli TG1 پروتئین فاژهاي تکثیر یافته دوباره جدا سازي شده و براي افزایش ذرات اختصاصی داراي قابلیت اتصال به . گردیدند
GST  ه انتخاب و عدد تک کلونی داراي فاژهاي جداسازي شد 96پس از انجام سه دور چرخه فوق، در حدود . شدسیکل فوق تکرار

تولید شده در باکتري وارد محیط  scFv. شدندتحریک  IPTGمربوطه با  scFvبه صورت جداگانه کشت شده و جهت تولید 
کلون. گرفتندهاي اختصاصی مورد استفاده قرار کشت گردیده و پس از جداسازي با سانتریفیوژ براي تست الیزا و شناسایی کلون

آنالیزهاي تکمیلی . شدندبررسی  و تعیین ترادف RFLPي و براي تعیین تنوع با روش هاي اختصاصی جداساز scFvهاي مولد 
 ,.Safarnejad et al., 2009, Safarnejad et al)هاي اختصاصی منفرد صورت گرفتند scFvوسترن بالتینگ و الیزا بر روي 

2008) .   
   :خالص سازي و تولید انبوه آنتی بادي هاي نوترکیب -

با  BL21-DE3و یا   E.coli HB2151لص سازي و تولید انبوه آنتی بادي هاي نوترکیب، سویه باکتریایی براي خا      
حاوي آنتی بیوتیک  LBباکتري تراریخته در محیط کشت . شدندتراریخته اختصاصی  scFvحامل ژن هاي  pITپالسمیدهاي 

استریل به کشت باکتریایی  IPTGکشت به یک رسید،  محیط ODدرجه سانتیگراد رشد یافته و هنگامی که  37آمپی سیلین در 
پس از سه ساعت سلول هاي باکتریایی با . درجه سانتی گراد ادامه یافت 30و کشت در دماي  افزوده شده 1mMتا غلظت 

خالص سازي آنتی بادي . دیگرد ی با روش شوك اسمزي جداتجمع یافته در فضاي پیش پالسمای scFvسانتریفیوژ جداسازي و 
تعیین خلوص و میزان آنتی بادي نوترکیب حاصله با . انجام شد Ni-NTA-agaroseبر روي ستون ) scFv(نوترکیب موجود 

 .(Safarnejad et al., 2008) و اسپکتروفتومتري صورت گرفت  SDS-PAGEروش هاي 
  

  :نتایج و بحث
ها صحت کارکرد آنتی بادي تولیدشده را تایید این آزمون انجام شد که نتایج هاي االیزا و وسترن بالتآزمون آنالیز تکمیلی توسط

  ).1و شکل  1جدول ( نمودند
جهت بررسی واکنش  را نشان دادند،  3نمونه از آنتی بادي هایی که در تست الیزا ضریب جذب نوري باالتر از عدد  7  

   .گرفتند مورد مقایسه قرار IMP6و  GST، 5BSAدر واکنش با پروتئین هايانتخاب و  ،متقاطع
  

                                                
5 - Bovine Serum Albumin 
6 - Immunodominant membrane protein 
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، توسط وسترن بالتینگ انجام GSTآنالیز نهایی جهت تایید قابلیت اتصال اختصاصی آنتی بادي ها با پروتئین نوترکیب 
  ). 1شکل (در نهایت مشاهده شد که همه آنتی بادي هاي انتخابی توانستند باند مورد انتظار را ظاهر سازند . گرفت

  
  .نوترکیب GSTآزمون وسترن بالت جهت بررسی واکنش آنتی بادي هاي تولید شده با ): 1(شکل 

  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
تولید آنتی بادي هاي مونوکلونال علیه پاتوژن هاي گیاهی تاکنون بیشتر معطوف به ویروس ها بوده و تنها موارد محدودي از این 

  .فعالیت ها مربوط به قارچ ها می شود

G  M 

M:  مارکر
 پروتئینی

G :
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 ينولوژکمانند ت يگرید ين روشهایگزیباشد جا یم يز قویو آنال يقدرت غربالگر يدارا يش فاژینما ينولوژکه تییکاز آنجا
ل هم در ین دلیر بوده و به همیار انعطاف پذیبس يش فاژینما ينولوژکت. لونال شده استکمونو يباد ید آنتیتول يدوما برایبریه

ش داده شده در سطح فاژ نه تنها ینما ين هایپروتئ invitroدر روش .م استقابل انجا invivoط یو هم در مح invitroط یمح
ز یر هاپتن ها و سموم نینظ کوچک يول هاکه مولیه بر علکشوند بل یغربال م یکیولوژیهدف ب يول هاکاز مول یعیف وسیه طیعل
خنثی سازي  جهت این تکنولوژي، و همکاران توانستند با استفاده از Huبه عنوان مثال  .ردیصورت گ ين است غربالگرکمم

  ).Hu et al, 2008(تولید کنند آنتی بادي هاي مونوکلونالمایکوتوکسین قارچ فوزاریوم، 
با بهینه کردن تست است تا بوسیله آن بتوان  GSTهدف اصلی این تحقیق، تولید آنتی بادي مونوکلونال اختصاصی علیه پروتئین 

می توانند در برنامه هاي اصالحی و  هاي مقاومپالسمژرم .فراهم کرد P.betaeها به پالسمت ژرمالیزا، زمینه را براي ارزیابی مقاوم
  .زراعی مورد استفاده قرار بگیرند و در نهایت باعث افزایش راندمان محصول چغندرقند کشور شوند
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