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  :چکيده

 
ار در سال                             ين ب رای اول اهی آزاد ب انکراس م اری پ د    ١٩٨۴عامل بيم ان آزاد اسکاتلند شناسائی گردي اری .  در ماهي بيم

االی  ا ب ات ت ه تلف ردد% ۵٠منجر ب ان آزاد ميگ رای تشخيص . در ماهي ی ب های مختلف ه spdvروش ه از آنجمل ود دارد ک  وج
ه   وان ب روس دارای        IFT, VN  conventional RT-PCR, nested PCR ميت دام در تشخيص وي ه هر ک رد ک   اشاره ک

د روش  . محدوديتهای خاصی ميباشند  از حساسيت  conventional RT-PCR, nested PCR از بين روشهای فوق هر چن
روس نميباشد           زان وي ری کمی مي دازه گي ه ان ادر ب ی ق بتا خوبی برخوردار است ول ار     . نس ين ب رای اول ا ب ژوهش م ن پ در اي

روس در  spdv را برای تشخيص ويروس real-time RT-PCR روشتوانستيم  در ماهی آزاد توسعه داده و در تشخيص وي
ه        . نمونه های بيولوژيک بکار برديم     ين سويه های                nsp4ابتدا چهار جفت پرايمر برای قطع ابه را ب ه بيشترين تش روس ک  وي

رای    ١٣۶و ٢٢۶ ،   ٢٨۴ ،   ٣٣١مختلف دارا بود به ترتيب وزنهای مولکولی         ائی ب يميائی ودم طراحی گرديد سپس پروفايل ش
ين      . هر جفت از پرايمرها با استفاده از يک سيستم چکبورد استاندارد گرديد            ای ب دا رقته ا  -١برای استاندارد کردن روش ابت  ت

ا کيت    Qiamap  با کيتRNA از ويروس رفرنس تهيه گرديد سپس از هر رقت سه استخراج -١٠ د  و ب  Sybr انجام گردي
Green نمونه هادر ماشين ريال تايم  RT-PCRاری . انجام گرديد ادل    value r2نتايج آم ا مع ين رقته  Ctو اختالف  ٠٫٩٨٨ ب

ر       رای واکنش           -٢/٣بين هر رقت براب يار خوب ب ارائی بس اندهنده ک ود real-time نش ا     .  ب وق در مقايسه ب حساسيت روش ف
سرعت باال در تشخيص ، اندازه گيری کمی و تعيين ميزان کپی . برابر بيشتر بود١٠٠ ،  conventional RT-PCRروش 

ا روش                         ای تشخيص ب ه ژل داکيومنت از مزاي -realهای ژن مورد مطالعه در نمونه های بيولوژيک و از سوئی عدم نياز ب
time RT-PCR   اريزائی ميکروارگانيسمها و رهم کنش    ميباشد که از آن ميتوان در مطالعات اپيدميولوژی مولکولی ، بيم  ب

 . ميزبان بهره جست-ويروس
 

Abstract 
 
A one step real time reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) using 
real time technology and Sybr green chemistry that quantitatively detect infectious 
salmon pancreas disease virus (SPDV) in biological samples is described. The first we 
designed four pair primers within nsp4 fragment of spdv. The entire optimized assay, 
including temperature and chemical profiles checked by using a cheekboard system, 
then the specifity of  chosen primer compred with other infectious agent in salmon 
fish. The melting curve and gel electrophoresis analyses of real time products showed 
harmony with each other as a virus specific single melting peak and a product of the 
expected size of our chosen primer.our result suggested real time RT-PCR was 100 
times more sensitive than conventional RT-PCR for detection of spdv. By using this 
method we could detect spdv in some Italian sera for the first time. 

   
 
  مقدمه  
 

اهی آزاد   انکراس م اری پ ل بيم ين ١)spdv(          عام رای اول ال   ب ار در س ائی   ١٩٨۴ ب کاتلند شناس ان آزاد اس  در ماهي
االی          .گرديد ا ب ات ت ان آزاد ميگردد     % ۵٠بيماری منجر به تلف رای      ). WESTON,1998(در ماهي روشهای مختلفی ب

 اشاره 3IFA, 2VN, conventional RT-PCR, nested PCR وجود دارد که از آنجمله ميتوان به spdvتشخيص 
ه عدم رشد         .شخيص ويروس دارای محدوديتهای خاصی ميباشند     کرد که هر کدام در ت      وان ب از جمله اين محدوديتها ميت

روس در مراحل                              ائين از وي ار پ اری ،وجود عي ل بيم برخی از سويه های ويروس ، پائين بودن تيتر آنتی بادی در اواي
اريو   د روش     .... آغازين بيم وق هر چن ين روشهای ف  از حساسيت  conventional RT-PCR, nested PCR از ب

روس نميباشد         زان وي ری کمی مي دازه گي ه ان ادر ب ن  ). GRAHAM, 2003(نسبتا خوبی برخوردار است ولی ق در اي
تيم روش ار توانس ين ب رای اول ا ب ژوهش م روس real-time RT-PCRپ رای تشخيص وي اهی آزاد spdv را ب  در م

 . برديمتوسعه داده و در تشخيص ويروس در نمونه های بيولوژيک بکار
 

 مواد و روش کار
 

  : سويه های ويروسی
 .نمونه های سرمی و بافتهای طحال و کبد و قلب از ماهيان آزاد مشکوک به بيماری طحال جمع آوری گرديد

 
 



 

 

  :  ويروسRNA استخراج 
الومن        ای ميکروک روس از کيته يد نوکلئيک وي رای استخراج اس  High pure viral acid nucleic extraction   ب

kit(Roche, Germany)و   Qiamap(Qiagen UK),  د زه       .استفاده   گردي ه های همژني ه های سرمی و نمون نمون
وط وسپس در دور        PBS با   ١ :١بافتی از ماهيان آزاد مشکوک به نسبت         ات       ٣٠٠٠ مخل د واز محتوي انتريفيوژ کردي س

ده از سال           ٢٠٠رويی به ميزان     ه  جمع آوری ش وان نمون ق توصيه کيت استخراج     ٢٠٠۴ -١٩٩٧ ميکروليتر بعن  طب
 .شدند

 
   SYBR Green real-time RT-PCRبهينه سازی شرايط آزمون 

ا        زيم            (پروفايل دمائی و شرايط معرفه د مني ا و غلظت کلري رار            ) شامل غلظت پرايمره ورد آزمون ق ا م ام پرايمره رای تم ب
ا کيت    . گرفت  امی واکنشها ب  ,Rotorgene 3000) در ماشين SYBR Green one step RT-PCR (Qiagen) تم

corrbet Australia) real-time pcr  د رای      :  با شرايط زيرانجام گردي ه در  ٣٠يک سيکل ترانسکريپتاز معکوس ب  دقيق
زيم  predenaturation در ادا مه يک مرحله C° ۵٠دمای ه  ١۵ بمدت  Taq DNA polymerase جهت فعال شدن آن  دقيق

ي ٣۵ در ادامه ٩۵° Cدر دمای ای   ١۵: کل از مراحل   س ه دناتوراسيون در دم ای    ٩۴ ° C  ثاني ا در دم  C ، اتصال پرايمره
رداری   °۵۵ ت ب ه رونوش ای ) extension( و مرحل دت ٧٢ °Cدر دم د  ١ بم ام گردي ه انج ا  .  دقيق اليز داده ه ی  : آن منحن

زار موجود در دستگاه        ١استاندارد دمای ذوب رم اف ه کمک ن د و بصورت     محRotorgene 3000 محصوالت ب به گردي اس
زار                    .  در اختيار قرار گرفت     PCRمنحنی در پايان هر      رم اف ا ن ين هر رقت ب ه و ب انس هر نمون زان واري به   excelمي  محاس

 .گرديد
 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
1-Salmon Pancras Disease Virus 
 2-Virus Neutralization  
3-Immunoflourocent Assay 

 
 نتايج

 
رين           : نتايج بهينه سازی     رين پرايمر براساس کمت اد پرايمر        ٢Ctمبنای انتخاب بهت زان ايج رين مي در بيشترين غلظت و کمت

ن اساس پرايمر       ر اي ه ب د  ٢٢۶ F R/٢٢۶دايمر و عدم آمپليفای نمودن ساير ويروسهای مشابه ک رای ح .   انتخاب گردي جم  ب
د    /. ٨ميکروليتر بهترين غلظت پرايمر  ٢۵ وم کلراي ای اتصال    ۵/٢ميکروموالر ، منيزي ی موالر و دم رين  C ° ۵۵  ميل  بهت

 . بود٢٢۶  ( F R/٢٢۶(شرايط برای بهترين پرايمر
  

                      Tm =86.6°C 

   
 از ويروس ، که نشاندهنده اختصاصی بودن -١٠ تا -١ نقطه پيک دمای ذوب پروداکتهای بدست آمده از رقتهای - ١شکل 

 . مثبت ميباشد-۵آمپليکون بدست آمده که تا رقت 



 

 

 قادر به real-time روش SYBR Green real-time RT-PCR  با روشconventional RT-PCRمقايسه روش 
 در ژل داکيومنت مثبت  نمونه ها١  : ١٠ -٣ درحاليکه با روش رايج تنها تا رقت ١  : ١٠ -۵تشخيص ويروس تا رقت  

 .تشخيص داده شد
 

  :  بحث ونتيجه گيری
 

ند بلکه روشهای                   ونی ميباش رای تشخيص عوامل عف ا ابزارهای مناسبی ب روشهای مولکولی حساس و سريع و دقيق نه تنه
يته عوامل و                       ان ، وپاتوژنيس ونی و ميزب رهم کنش عوامل عف دميولوژيک ، ب ن .... کارامدی در مطالعات اپي ه   . دميباش از جمل

ه                               real-timeمحاسن روش    ه ژل داکيومنت و در نتيجه ب از ب اال ، عدم ني ه سرعت و حساسيت ب وان ب  بر ديگر روشها ميت
ی های ژن و     زان کپ رد  .... حداقل رساندن ميزان آلودگی ، توانائی در اندازه گيری مي ام ب ه      .ن ادر ب واد مختلف ق دادی از م تع

ای   ميreal-timeبکار گيری در تکنيک  ر     SYBR Greenباشند که از اين ميان رنگه تفاده و ارزانت  بخاطر سهولت در اس
ره ای           cDNAاين رنگها قادرند تا با اتصال به        .بودن به بقيه ترجيح داده ميشوند      ده در طول سيکلهای واکنش زنجي د ش  تولي

د واز    نس مشخص نماين زان فلورس زايش در مي ا اف ده را ب د ش زان محصول تولي ی مرازمي ای ذوب  پل ا بررسی دم  سوی ب
ق داد  ن   ).MUNIER, 2004 AND RULTEDGE, 2003(آمپليکونها ميتوان نمونه های مثبت را براحتی تفري ا در اي م

تيم روش         روس         real-timeپژوهش برای اولين بار توانس رای تشخيص وي ريم      spdv را ب ه های بيولوژيک بکار ب در نمون
 . رايج استRT-PCRابر حساس تر از روش بر١٠٠وهمجنين اثبات نموديم که روش فوق 
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