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 :چکيده
عامل اين  .سازد کشور وارد می قند  باشد که ساالنه خسارات زيادی به صنعت های چغندرقند می  يکی از مهمترين بيماریريزومانيابيماری 

 متعلق به خانواده Polymyxa betae Keskin است که توسط شبه قارچ خاکزاد Beet Necrotic Yellow Vein Virusاری ويروس بيم
Plasmodiophoraceaeويروس دارای پنج قطعه  .شود  منتقل میRNAباشد که   میRNA-2 کيلودالتونی ٢١ آن مسوول کد کردن پوشش پروتئينی 

 سيستم BALB/c کيلودالتونی ويروس مزبور به خرگوش نيوزلندی و موش ٢١ستفاده از تزريق پروتئين پوششی نوترکيب در اين تحقيق با ا. باشد می
نتايج ايمن سازي خرگوش و موش ها حاآي از پاسخ دهي مناسب آن ها نسبت به . اليزای تشخيصی اين ويروس طراحی و مورد استفاده قرار گرفت

 . مي باشدBNYVVيب ويروس تشخيص صحيح پروتئين پوششي نوترآ
 BNYVVريزومانيا، اليزا، پروتئين پوششي نوترآيب و : آلمات آليدي

Designing of ELISA System for Detection of Rhizomania With Recombinant Coat 
Protein of BNYVV 

Abstract: 
Rhizomania is the most important disease of sugar beet leading to severe damage on sugar industry of our 

country every year. This disease is caused by Beet Necrotic Yellow Vein Virus (BNYVV) which is transmitted by 
zoospores of the soil-borne fungus-like polymyxa betae The rod-shaped virus particles contain four or five RNA 
components and RNA2 encodes the 21kD coat protein and three other proteins. In this study female New Zealand 
White( NZW) rabbits and BALB/c mice were immunized with recombinant coat protein (CP21)and polyclonal sera 
were tested in ELISA assay. As positive control were used commercial sera. The results of immunization of both 
rabbit and mouse showed proper immunological responses against recombinant coat protein of BNYVV. The rabbit 
polyclonal sera were further  precipitated with ammonium sulfate and used for designing of a ELISA system to detect 
infected sugar beet plants. 
Keywords: Rhizomania, ELISA, Recombinanat coat protein and BNYVV 

 
 :مقدمه

]. ١٣٧۵ايزدپناه، [بار در ايران توسط ايزدپناه و همکاران در استان فارس گزارش گرديد بيماری ريزومانيا برای اولين 
 Polymyxa beate است که توسط شبه قارچ Beet Necrotic Yellow Vein Virusعامل اين بيماری ويروس 

Keskin از راسته Plasmodiophoralesهاي متفاوتي ازکلروز  يم بيماری بر روی برگ شامل درجهعال. شود  منتقل می
ها به رنگ  رگبرگ. آيند ها به رنگ سبزکاهويي تا زرد ليمويي در می برگ. باشد و در نهايت يک آلودگي سيستميک می

ال در همين ح. گرددهاي اوليه و شديد، رشد ريشه اصلي محدود شده و ريشه نازک مي در آلودگي. شوند زرد ديده مي
]. [Tamada, 1975يابند شود که سيستوسورهاي شبه قارچ ناقل در آن ها استقرار مي هاي فرعي مشاهده ميافزايش ريشه

های  بادی های سرولوژيکی آنتی در روش. های سرولوژيکی يکی از سريعترين روش های شناسايي ويروس می باشد روش
با توجه به اينکه سيستم اليزا يکی از . شوند ن ويروس میکلونال و منوکلونال باعث تشخيص درست و صحيح اي پلی

بکارگيری روش های سرولوژی در ]. Clark 1977[های حساس برای اندازه گيری کمي ويروس است مهمترين آزمون
در اين تحقيق سعی ]. Torrance, 1992[های گياهی بخصوص بيماری های ويروسی بسيار مفيد است تشخيص بيماری
کلونال موشی و خرگوشی، ويروس  های پلی بادی م اليزايي طراحی گردد تا بتواند براحتی با استفاده از آنتیشده است سيست

BNYVVرا شناسايي کند  
 :مواد و روش

 :توليد آنتی بادی پلی کلونال خرگوشی
ال   ماهه نيوزلندی ايمن نشده خونگيری به عمل آمد و سرم آن به ٣-٢ابتدا از رگ گوش يک خرگوش ماده         عنوان سرم نرم

روتئين پوششی نوترکيب          . مورد استفاده قرار گرفت    نظم پ ات م ور تحت تزريق رار گرفت   ) CP21(سپس خرگوش مزب . ق
دا   ه در ابت ب ک دين ترتي ی ١٠٠ب يم ميل روتئين در ن رم از پ ر  ميکروگ ی   PBSليت يم ميل ا ن پس ب د، س ل گردي تريل ح ر   اس ليت

د و ب           وط گردي رار گرفت           ادجووانت کامل به خوبی مخل تفاده ق ورد اس ه خونگيری        . رای تزريق اول م د از گذشت دو هفت بع
ر        ١٠٠صورت گرفت و سپس      ی ليت يم ميل ده در ن م حجم آن ادجووانت     PBS ميکروگرم پروتئين خالص حل ش  استريل و ه

ز بصورت ت             . ناقص برای تزريق دوم مورد استفاده قرار گرفت        ارم ني ده در     به فواصل دو هفته تزريقات سوم و چه شريح ش
رار                       . باال به حيوان تزريق گرديد     ورد بررسی ق زا م تفاده از آزمون الي پس از گذشت ده روز نمونه های سرم خرگوش با اس

 .گرفت



 

 

 :رسوب آنتی بادی پلی کلونال خرگوش با استفاده از سولفات آمونيوم اشباع
ای            مقدار ده ميلی ليتر از سولفات آمونيوم اشباع بصورت قطره قطره و ب              ه در دم ه آرامی به ده ميلی ليتر سرم خرگوشی ک
د    ۴ افه گردي ود، اض ه ب رار گرفت ی ق زن مغناطيس ر روی هم راد ب انتی گ ه س س از گذشت .  درج تفاده از  ٢پ ا اس اعت ب  س

ی     . گراد رسوب داده شد   درجه سانتی۴ دقيقه و در دمای ١۵ دور به مدت ٨٠٠٠سانتريفوژ   ر روی رسوب حاصله دو ميل ب
ا                . ليتر سولفات آمونيوم اشباع ريخته شد و به خوبی مخلوط گرديد           بانه روز ب ه مدت يک ش اليز ب سپس با استفاده از کيسه دي

 .سه بار تعويض بافر دياليز گرديد
 

 :توليد آنتی بادی پلی کلونال موشی
اقص             وهم حجم آ   PBS پروتئين خالص محلول در      µg/ml٢٠به ميزان     راي تزريق اول و ادجووانت ن ن ادجووانت کامل ب

تزريقات اول تا سوم به صورت صفاقی  .  شش هفته ای تزريق گرديدBALB/cبراي تزريق دوم به موش های سفيد و ماده         
 .جهت تعيين تيتر سرم موش ها از آزمون اليزا استفاده گرديد.انجام شد

 
 : آزمون اليزا

زا               ١٠٠شی با غلظت     ميکروليتر آنتی بادی خرگو    ۵٠ ه در هر چاهک الي ادی اولي ی ب وان آنت ه عن ر ب ميکروگرم بر ميلی ليت
د       ۴پوشانده شد و به مدت يک شبانه روز در دمای            ه گردي افر شستشو،         .  درجه سانتی گراد انکوب ا ب پس از سه بارشستشو ب

د  %  ١ها با استفاده ازکازئين       چاهک ا        . مسدود گرديدن انتی  ٣٧ی پس از گذشت يک ساعت در دم راد و شستشو،     درجه س گ
زيم       . آنتی بادی موشی اضافه گرديد   ه آن ده ب ه ش د   HRPدر مرحله بعد آنتی بادی ضد موشی کانژوگ ه آن اضافه گردي در .  ب

تفاده از       .به چاهک ها اضافه گرديد )OPD+H2O2 30%( نهايت سوبسترا  ا اس يم ساعت ب ا ن ه ت پس از گذشت پانزده دقيق
 . رمال واکنش رنگ پذيری متوقف گرديداسيدکلريدريک سه ن

 
 :نتايج و بحث

 :تيتر نهايي سرم آخرين تزريق به خرگوش و موش بدين قرار بود 
 نتيجه تيتر سرم چهارمين تزريق به خرگوش: جدول يک
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 مقايسه آنتی بادی پلی کلونال تهيه شده با کيت آلمانی: نمودار دو
ر و سرم     ١٠٠برای تکنيک آزمون ساندويچ اليزا آنتی بادی پلی کلونال خرگوشی در غلظت           ی ليت ر ميل  ميکروگرم ب

تم طر.  مناسب می باشد۵٠٠/١موش در رقت   داقل غلظتسيس د ح ده می توان روتئين ۵٠احی ش ر پ ی ليت ر ميل انوگرم ب  ن
وده                .  را براحتی تشخيص دهد    BNYVVپوششی نوترکيب ويروس     با استفاده از اين سيستم می توان برگ ها و ريشه های آل

انی  سيستم طراخی شده از نظر تشخيص ويروس با کيت آ.  را تشخيص داد و مورد بررسی قرار داد    BNYVVبه ويروس    لم
د     ی باش وبی م يار خ خيص بس درت تش وده و دارای ق ه ب ل مقايس روتئين    . قاب اب پ ژوهش انتخ ن پ ای اي ی از مزاي يک

ان         ٢١ ا در مي والی آن ه کيلودالتونی می باشد که نسبت به ساير پروتئين های ديگر اين ويروس دارای حفظ شدگی از نظر ت
ا            تمامی ايزوله های شنا   . ساير سوش های ويروس می باشد      خته شده اين ويروس از لحاظ سرولوژيکی اختالف معنی داری ب

 .کيت طراحی شده برای جنبه های تشخيص ويروس بسيار ارزشمند است ). Meunier, 2005(يکديگر ندارند
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