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 چکيده
عامل . گردد نيز مي% 80باشد که در برخی از موارد موجب کاهش خسارت  های چغندر قند می يماریبيماری ريزومانيا يکی از مهمترين ب

در اين .  می باشدPolymyxa betae Keskinاست که ناقل آن شبه قارچ ) BNYVV(اين بيماری ويروس زردی نکروتيک رگبرگ چغندرقند
 توسط امتزاج سلولهای طحال موش BNYVVل عليه پروتئين پوششی نوترکيب ويروس سلول های هيبريدومای پايدار مولد آنتی بادی منوکلونا پژوهش
 با انجام تست .حاصل گرديد% 50گاليکول  اتيلن  در مجاورت پلیSP2/O-Ag.14های سرطانی ميلومای  و سلول) با اين پروتئين پوششی( ايمن شده

Isotypingهای توليد شده از نوع بادی که آنتی  از طريق اليزا و روش مولكولي مشخص شدIgG2a هاي  بادي آنتي. باشند  و داراي زنجيره سبك آاپا می
  .باشند  ميBNYVVهای آلوده به  هاي غير مرتبط نداشته و به خوبي قادر به تشخيص ريشه ها و پروتئين گونه واآنش متقاطعي با ويروس حاصله هيچ
  ، اليزا و شبه قارچآنتی بادی منوکلونال، ريزومانيا، ميلوما: کلمات کليدی
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Coat Protein Of Beet Necrotic Yellow Vein Benyvirus 
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Abstract: 

Rhizomania disease is one of the most important disease of sugar beet and causes yield losses in sugar beet up 
to 80% in susceptible cultivars. Beet Necrotic Yellow Vein Virus (BNYVV), a causal agent of rhizomania disease is 
transmitted by the soil inhabiting fungus-like polymyxa betae Keskin. One of the most important and easiest methods 
for detecting infected plants is serological assay, including the use of monoclonal antibodies (mAb). In this study 
stable hybridoma cell lines secreting monoclonal antibodies (mAbs) against recombinant coat protein of Beet 
Necrotic Yellow Vein Virus were produced by fusing spleen cells of immunized mice and mouse myeloma cell line 
SP2/O-Ag.14 at a ratio of almost 4:1 using 50% polyethylene glycol(PEG1500). Further serological assays and 
molecular methods showed that all hybrids produced antibodies of IgG2a isotype with kappa light chain.The mAbs 
did not react to other virus and proteins tested. The produced mAbs are also able to detect infectious roots of sugar 
beet and has comparative binding to commercial monoclonal antibodies generated against BNYVV.                                     
Keywords:Monoclonal Antibody, Rhizomania, Myeloma, ELISA and Fungi-like 

  
 

ه اري: مقدم د داراي بيم ي    چغندرقن ز م ادي ني سارات زي االنه باعث خ ه س ادي است آ اي زي ود ه ا  . ش ا ي اري ريزوماني بيم
رده   % 30 اغلب ازاين بيماری ميزان خسارت    باشد که   میهاي چغندرقند    ترين بيماري  ديوانگي ريشه يكي از مخرب     تجاوز آ

ه   اهي ب ي % 100و گ د م اه، [رس ل بيم ]. 1375 ايزدپن رگ   عام ك رگب روس زردي نكروتي ام وي ت بن ي اس اري ويروس
د د )Beet Necrotic Yellow Vein Benyvirus(چغندرقن يف ش ن توص دا در ژاپ ه ابت  Fujisawa and[ آ

sugimoto,1977[.   ادی    استفاده از آنتی ی        ب ال و پل وان     های منوکلون ال بعن اری         کلون رين روش شناسايي سريع بيم های    مهمت
ی            بادی  یآنت. باشد  ويروسی می  ه               های منوکلونال از نظر يکنواختی و تشخيص يک اپ سبت ب اطع ن تپ و عدم واکنش های متق

ا،               . ها دارای اهميت بيشتری هستند    کلونالپلی با توجه به مشکالت موجود در زمينه تشخيص صحيح و اختصاصی ريزوماني
ژنی   های آنتی   رای تشخيص و تعيين ويژگی شاخص  های منوکلونال به عنوان ابزاری با ارزش ب    بادی  های اخير آنتی    در سال 

BNYVVاند  به کار گرفته شده.  
 ميکروگرم به ازای 20 و به ميزان Balb/c کيلودالتونی به پنج سر موش شش هفته ای 21پروتئين پوششی : روش مواد و

  . استفاده گرديدها از آزمون اليزا جهت تعيين تيتر سرم موش .هر سر موش طبق برنامه زمانی مشخص تزريق شد



 

 

ا    RPMI که در محيط کشت  SP2/0-Ag.14های ميلومای موشی  سلول: فيوژن و توليد هيبريدوما    ده ب  FBS10% غنی ش
ده در مجاورت       د  PEG(50%)رشد يافته بودند با سلولهای طحال موش ايمن ش زاج يافتن ه    .  امت ا دو هفت در فاصله ده روز ت

ه کردن سلول         ت،       که عمل انکوب ا صورت گرف ار روز اول روزی        ه ر از محيط     50 در چه  FBS RPMI%10+ ميکروليت
د     )  (HAT %1 Hypoxanthine, Aminopterin, Thymidine حاوی  ه هر چاهک اضافه گردي ار    . ب ن چه پس از اي

ل    های ادغام شده  ها به همين صورت باقی ماندند تا بتدريج سلول    روز، پليت  ه در مقاب سيم    می HATای ک د رشدکنند، تق  توانن
 FBS 20% +  HT  )Hypoxanthin  حاوی  RPMI ظرف مدت ده روز تا دو هفته پس از ادغام سلولي، محيط . شوند

thymidin ( جايگزينRMPI+FBS10% + HAT  د دوما          .  گردي ون های هيبري لولی کل ادی سوپ کشت س ر آنتی ب تيت
ر         . توسط آزمون اليزا مورد بررسی قرار گرفت       والی ب ت،        سپس دوبار رقيق سازی مت ون های مثبت صورت گرف  روی کل

  .بصورتی که در هر چاهک بشقابک کشت سلولی احتمال يک سلول وجود داشت
پ  ين ايزوتاي ی : تعي پ آنت الس          ايزوتاي ر ک د زي تفاده از ض ا اس زا و ب ون الي ق آزم له ازطري ادی حاص ای  ب ه

IgG1,IgG2a,IgG2b,IgG3,IgA,IgMولکولی و با استفاده از پرايمرهاي جهت تاييد نتيجه اليزا از روش م.  تعيين شد 
R1-R19 و  S1-S3ر ورد VHجهت تكثي ايVL و در م ز از پرايمره ی P1-P3 و M1-M17 ني ه ژن ر ناحي  جهت تکثي

VL از نوع کاپا استفاده شدکه پرايمرهای M1-M17 مکمل منطقه متغير و پرايمرهای P1-P3    ا ره سبک کاپ   مکمل زنجي
ه پرايمر      . استفاده شد VL جهت تکثير نوع المبدا q3 و q1همچنين از پرايمرهای . باشند می ه ذکر است ک  جهت  S1الزم ب

  .باشد  میIgM جهت تکثير S3 و پرايمرIgA جهت تکثير S2 و پرايمر IgGشناسايي ايزوتايپ 
ت                      : نتيجه و بحث    رای اس ه ب ود ک ی خوبی ب ا يک موش دارای پاسخ ايمن نج سر موش تنه ين پ خراج سلول های طحال    از ب

ه درون        هاي ميلوما و طحال موش ايمن شده با پروتئين نوترآيب، سلول             پس از امتزاج سلول   . انتخاب شد  ا ب ره در    350ه  حف
ن     96پليت   ره، 350 خانه اي پخش شدند آه از اي اد شد    80 حف دوما ايج وني هيبري وني،    . آل داد آل ن تع وني وجود   30 از اي  آل

شتری     12 کلون، تنها    30ولی از بين اين     .  کيلودالتونی بودند  21 عليه پروتئين    باديداشت آه مولد آنتي    درت بي  کلون دارای ق
د آنتی    P1F7پس از گذشت دو ماه تنها کلون . بادي بودند و آنها انتخاب گرديدند  برای توليد آنتي   ه مول ود ک ه      ب ادی خوبی علي ب

ون          . رديدپروتئين مذکور بود و برای رقيق سازی متوالی انتخاب گ           انتخاب شد و   P1F7F10پس از رقيق سازی اول تک کل
ون      ک کل ار ت والی چه ازی مت ق س ين رقي دند،  P1F7F10F5 و P1F7F10E1 ،P1F7F10C1 ،P1F7F10D3در دوم اب ش  انتخ

د      BNYVVکه دارای قدرت خوبی برای تشخيص ويروس        ) 3(شکل   ار      .  و پروتئين پوششی نوترکيب بودن ايزوتايپ هر چه
تفاده از روش  IgG2aبا استفاده از آزمون اليزا مشخص شد که از نوع        تک کلون     و دارای زنجيره سبک کاپا می باشد وبا اس

  .2و1مولکولی نيز اين مساله تاييد گرديد، شکل 



 

 

  
  شکل يک                              شکل دو                                                 شکل سه

     
  

رل مثبت            IgG است که حاکی از ايزوتايپ       380bpچاهک دو دارای باند     : شکل يک   IgG است و چاهک شماره پنج که کنت
  .می باشد
ا می                                340bpچاهک دو باند    : شکل دو  رل مثبت کاپ ه کنت ا می باشد و چاهک شماره سه ک ره سبک کاپ  که حاکی از زنجي

  .باشد
روس       تک کلونی هيبريدوم : شکل سه  شخيص وي ه  ت ادر ب ه خوبی ق روس     BNYVVا که ب روتئين پوششی نوترکيب وي  و پ
  .می باشد

 
  نتيجه واکنش متقاطع آنتی بادی منوکلونال حاصله با پروتئين های غير مرتبط در آزمون اليزا: جدول يک
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بادی منوکلونال حاصله با هيچ از پروتئين های غير مرتبط و عصاره های سالم واکنش متقاطعی نشان آنتی

 ).جدول يک(نداد
و استفاده از پروتئين بادی منوکلونال عليه ويروس گياهی توليد می شود  اين برای اولين بار است که در ايران آنتی

 . می باشدBNYVVپوششی بدليل حفظ شدگی ترتيب و توالی آن در بين تمامی سوش های 
ر    نگين در ه ره س وع    4زنجي له از ن ون حاص ك آل ودIgG2a ت ال .  ب ي   1986در س ار آنت ز چه ورنس ني ادي   ت ب

دد از آن  ه دو ع د نمودک ال تولي پ  منوآلون ا دارای ايزوتاي دد ديIgG2aه پ  و دو ع ر دارای ايزوتاي دIgG2cگ ي .  بودن آنت
ا                           بادي اری ريزوماني ه بيم وده ب روس در برگ آل ه شناسايي وي ادر ب های منوآلونال حاصله از رت بدست آمده بودند و تنها ق

د  ي]. Torrance, 1988[بودن ادي  آنت ي   ب ي آنت د، ول شه نبودن روس در ري شخيص وي ه ت ادر ب ال  هاي حاصله ق ادي منوآلون ب
ر       آنتي. باشد   اين پژوهش قادر به شناسايي سريع ويروس در برگ و ريشه آلوده به اين ويروس مي                حاصله در  ادي حاصله ب ب

روس مي               4تپ شماره      عليه اپي  ه صورت برجسته در انتهاي وي ه ب شگاه             آ ر آزماي ه در اآث د گرديدآ ين       باشد تولي ز چن ا ني ه
 ]. Koenig, et al., 1990[اي بدست آمده است نتيجه

 
 
 
 
  
  
 

500bp 

380bp 
500bp 

340bp 

0
0.2
0.4
0.6
0.8
1

1.2
1.4
1.6
1.8

آنترل
منفي

آنترل
مثبت

نمونه
سالم

نمونه
سالم

نمونه
مشكوك

نمونه
مشكوك

نمونه
آلوده

Polyclonal Monoclonal

ال حاصله         ادی منوکلون ی ب نمودار يک نشان دهنده پاسخ دهی مناسب آنت
سه آن      BNYVVبا ويروس    انی               و مقاي ال کيت آلم ی کلون ادی پل ا آنتی ب ب

 .است
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مقايسه همزمان آنتی بادی  : نموداريک
 منوکلونال حاصله با کيت آلمانی
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