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 ،Hexonسه روش مولکولی بر روی ژنهای  با مطالعه مقايسه ای برای تشخيص و ژنوتايپينگ آدنوويروسها
VA-RNA  و Fiber. 
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 :چکيده
ه شدت                          آدنوويروسها قابليت ايجاد عفو    ا ب ين ژنوتيپ آنه ر تشخيص و تعي د سال اخي د و در چن دن انسان دارن نتهای گوناگونی را در اندامهای مختلف ب
رای شناسايی          . مورد توجه قرار گرفته است     اده و ارزان ب اد، س به علت وجود موتانت ها و گونه های جغرافيايی خاص دسترسی به روشهای قابل اعتم
ائز اهميت می باشد              اين ويروسها در کشورهای د     يار ح ر                  . ر حال توسعه بس الهای اخي ه در س دد مولکولی ک ان روشهای متع ه حاضر از مي در مطالع

ر اساس تکنيک          ای   PCR-RFLPمعرفی شده اند، سه روش متمايز شناسايی وتعيين ژنوتايپ ب ر روی ژنه  انتخاب  Fiber و Hexon ،VA-RNA  ب
ر روی      شده و توسط يک گروه از محققين در يک آزم  تاندارد  ١۶ايشگاه و تحت شرايط يکسان ب د       ژنوتايپ اس ه ان رار گرفت ورد بررسی ق اساس  .  م

ه روش   . انتخاب اين روش ها بر مبنای سهولت، حساسيت، امکانات و هزينه بوده است   زان    VA-RNAنتايج اين تحقيق نمايانگر اين است ک ه مي از ب  ني
وان ردي    ه عن ه نمونه کمتری داشته و می تواند ب رد و روش         ) Primary Screening(ابی اولي رار گي تفاده ق ورد اس ين ژنوتيپ  م رای تشخيص و تعي ب

Hexon    برای تأييد )Confirmation (                          ته باشد و در نهايت ه داش تفاده ثانوي ورد اس ه طور اختصاصی م ا  ب روه ه ر گ ق ژنوتايپ و زي وشناسايی دقي
ه سازی   ، VA-RNA و Hexon در هر دو روش .  به آدنو ويروس مورد استفاده قرار گيرد       برای تأيد عفونت گاستروآنتريت وابسته     Fiberروش    بهين
PCR      د    ٧ و ١۶ شامل طراحی پرايمرها و چرخه حرارتی  برای تشخيص ژنوتايپ های ه نظر می آي ه سازی کل شرايط و       .  الزم ب ه بهين ضمن آن ک

 . شگاهی می بايد در نظر گرفته شود برای هر سه روش در شرايط مختلف آزمايPCRپارامترهای انجام
 .Hexon  وPCR-RFLP ،VA-RNA ، Fiberآدنو ويروس، ژنوتايپ، واکنش زنجيره ای پليمراز، : لغات کليدی
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Adenoviruses (Ads) are responsible for induction of infection in different parts of human body. Currently, their 
identification and typing has gained high medical importance. Due to occurrence of new emerging viruses and 
specific regional strains, availability of simple, reliable and cost-effective methods for their identification is an urgent 
necessity specially in developing countries. In the present study, among the molecular methods presented in the 
recent years, three discrete methods of identification and genotyping based on PCR-RFLP of Hexon, AV-RNA and 
Fiber genes has been selected and evaluated by one group of researchers in the same laboratory and same condition 
on 16 different genotype groups of Ads. The principal reasons for selection of these three methods are; simplicity, 
sensitivity, specificity, reliability and cost-effectivness. Results of this study indicates that AV-RNA based method 
requires the less amount of the sample for a successful experiment so that it may be used as primary screening and 
genotyping method when Hexon based assay may be exploited for confirmation and detailed typing of samples. 
Finally, fiber method may be used as a confirmatory and typing test for Ad based gastroenteritis suspicious cases. 
However, in both Hexon and AV-RNA assays, optimizations are required for detection and genotyping of Ads types 
16 and 7 when general optimization of PCR condition may be required for all methods depending on experimental 
condition. 
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دن را    DNAآدنو ويروسها گروهی از ويروسهای با       :  مقدمه  دو رشته هستند که قابليت ايجاد عفونت در قسمتهای مختلف ب

ند ی   . دارا می باش ات تجرب وده و مطالع ورد نظر ب روس شناسی م ات وي وان الگوی اصلی در مطالع ه عن ها ب ن ويروس اي
ه است  فراوانی برای کار برد آنها در فرايندهای ژن درمانی ا    ه شش ژنوتايپ اصلی       . نجام پذيرفت ن ويروسها ب ا  Aاي  و F ت

روه حدود                       ۵١ ای هر گ ين ژنومه زان شباهت ب ه مي د ک ده ان دی ش ين    . است % ٩٠ پروتوتايپ طبقه بن در بحث کلينيکی تعي
يزيوپاتولوژيک زيرا معموًال آدنو ويروسهای يک ژنوتايپ در خواص ف. ژنوتايپ به تنهايی می تواند مفهوم کافی داشته باشد     

وده                        . وتروپيزم شباهت کامل دارند    ائز اهميت ب دميو لوژيک ح ا از نظر مطالعات اپي ن ويروسها تنه در گذشته تعيين تيپ اي
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اگون                     ولی در چندسال اخير به دليل آگاهی از تغيرات بيماری زايی در بين تيپ های مختلف و نقش آنها در بيماری های گون
اری      ا دربيم ندرم            و بخصوص نقش آنه ه س تال ب اران مب ی، در بيم ال، عفونت در شرايط نقص ايمن  های گاستروآنتريت اطف

د          ) Smith P.D, et al, 1988(ايدز ه ان رار گرفت ورد توجه ق ه شدت م تانی ب  Murray and .(و در عفونت های بيمارس
Lopez,1997 (                       رجنس های  خاص از نظر ل وجود زي ه دلي ن ويروسها ب ايی و ظهور      از طرف ديگر شناسايی اي  جغرافي

ته                         ايی در گذش ويروسهای موتان جديد با مشکالتی همراه شده است و تستهای تجاری که بر مبنای تشخيص تايپ  های اروپ
د              ايی را ندارن يايی و آفريق اطق آس ر روشهای     . ساخته شده بودند قابليت الزم و دقت کافی مخصوصَا در من د سال اخي در چن

د و                           مولکولی مختلفی برای شناسا    ا و معايب خود را دارن دام مزاي ه هر ک ده ک نهاد ش ن ويروسها پيش ين ژنوتايپ اي يی و تعي
ه را                                   اد نمون داد زي تفاده در کشورهای در حال توسعه و تع ران قيمت قابليت اس بسياری از  آنها به علت نياز به تجهيزات گ

 . ندارند
ه به دسترسی به يک روش مولکولی قابل اعتماد و آسان و   در پژوهش حاضر با توجه به نياز شديد کشورهای در حال توسع           

ه        اگون از جمل های گون ين روش ق در ب ات دقي س از مطالع ها پ و ويروس گ آدن ايی و ژنوتايپين رای شناس ارزان ب
heteroduplex mobility assay و SSCP) Soares C.C., et al. 2004 (   ر اساس -PCRسه روش مولکولی ب

RFLP      ا در                 که هر يک بر روی ژ ين م روه از محقق ن جداگانه ای از اين ويروس استوار گشته است انتخاب و توسط يک گ
.  نمونه ژنوتايپ استاندارد مورد بررسی مقايسه ای قرار گرفته است ١۶يک آزمايشگاه و در شرايط کامًال يکسان  بر روی          

 . نتايج اين بررسی ها برای اولين بار در اين مقاله ارائه می گردد
 :و روشمتد 

د    A549 و   HepG2 که در سلولهای     F تا     A گروه   ۶ پروتوتايپ آدنو ويروسی شامل      ١۶: ژنوتيپ ها  ده  بودن  کشت داده ش
 .  ويروسی مورد استفاده قرار گرفتندDNAبرای استخراج 
 :  روش استخراج

ولی های مولک ت    DNA: روش تفاده از کي ا اس يط کشت ب ردن مح دا ک د از ج روس بع ل Nocleospine وي ق پروتک  و طب
 . بر اساس متد تخليص سيليکا ژل استخراج شد  Machery-Nagelشرکت 

ام    :  PCR-RFLPروشهای   ه منظور انج ر روی سه ژن   PCRب -Hexon )Annika Allard, et al,  2001 (، VA ب
RNA)Kidd, et al. 1996 ( وFiber)Vizzy et al,1996. (    تفاده شد ره اس  ژن PCRمحصول . از پرايمرهای دژن

ر       ١٧١ و ٣٠١ به ترتيب قطعات   Nested primerهگزون به کمک يک پرايمر اوليه و يک  ه ب دی است ک جفت نوکلئوتي
ارز  اهده است% ٢/١روی ژل آگ ل مش ره جهت بررسی ژن . قاب ه شدت دژن رار VA-RNAسه پرايمر ب تفاده ق ورد اس  م

ا   Downstreamژن و يکی با انتهای Upstream گرفت که دو تای آنها با بخش  اتی ب  ژن باند می شود و محصول آن قطع
ه سازی    .  جفت نوکلئوتيدی است۵٢٠ تا  ٢۴٠طولهای   رای بهين ای      PCRب ه کاهش دم ی از جمل اد تغيرات   Annealing ايج
زايش آن در ژن Hexonدر ژن  وديمVA-RNA و اف ای ژن  . ب و       Fiberپرايمره رای آدن ی ب ور اختصاص ه ط م ب  ه

ه      ) ۴١و  F )۴٠ويروسهای تايپ ه محصول آن يک قطع دی است   ١۵٢طراحی شد ک ام  PCRمحصول  .  جفت نوکلئوتي  تم
رار                  ورد بررسی ق د م رای هر مت تاندارد ب ق روش اس ده طب ای محدود کنن ه کمک آنزيمه نمونه ها به منظور ژنوتايپينگ ب

 .گرفت
ه است    در مطالعه حاضر هر سه روش شناسايی و تعيين ژنوتايپ با موفقيت ک :نتايج و بحث در روش . امل صورت پذيرفت

 می باشد متد استفاده شده هيچ گونه واکنش کاذب     ۴١ و   ۴٠ و تيپهای    Fاستفاده از ژن فيبر که تنها قادر به شناسايی ژنوتايپ           
ه طور بسيار اختصاصی فقط ژنوتايپ            ته و ب ا نداش ا ديگر ژنوتايپ ه د  Fب ايی می کن ق   ) ١شکل (.  را شناس ن طب ابر اي بن

تفاده می                مطالعه ما  ل اس ه عفونت های آدنوويروسی قاب ا ی مشکوک ب ه گاستروآنتريت ه رای مطالع  اين روش به خوبی ب
زان  VA-RNAدر روش استفاده از ژن    . باشد ام موفق     DNA که قابليت تعيين ژنوتيپ ها را دارد مي رای انج  الگوی الزم ب

PCR        ود د           .  کمتر از دو روش ديگر ب دازه بان ه علت نزديکی ان ا ب ا از يکديگر کمی مشکل              PCRهای  ام ايز ژنوتيپ ه  تم
تفاده از ژن       ) ٢شکل. (است رد                     Hexonدر روش اس ری صورت می گي ق ت ه طور دقي ين پروتوتايپ ب ا  .  شناسايی و تعي ام

زان  ت DNAمي رای موفقي زان PCR الزم ب ر مي وًال دو براب ل VA-RNA الزم در روش DNA معم داد مراح  است و تع
و در ١۶ تعيين ژنو تيپ های   VA-RNA و Hexonدر هر دو روش . تايپ بيشتر  و وقت گيرمی باشد  الزم برای تعيين ژنو   

پ  Hexonروش  و تي ين ژن ه در روش    ٧ تعي وری ک ه ط ود ب راه ب کالتی هم ا مش وًال ب ا  VA-RNA  معم راه ب وًال هم  معم
دهای اضافی  ه سازی شرايط Hexonو در روش ) Mismach(بان ه بهين از ب اهش دPCR ني ای  وک رای Annealingم  ب

رای تشحيص                          .   موفق بوديم  PCRانجام   ری ب ه طراحی پرايمرهای مناسب ت از ب اًال ني ه احتم اين نتايج نمايانگر آن است ک
ام موفق           ) ٣شکل . ( می باشد  ٧ و   ١۶ژنوتيپ های    رای انج ه در هر سه روش ب ه ذکر است ک ين الزم ب روه   PCRهمچن  گ

االت  PCR نسبت به شرايط استاندارد  PCRينه سازی  پارامترهای     تحقيقاتی ما مجبور به تغيير و به        اوليه و ذکر شده در مق
وده باشد              ا ب ه                . شدند که احتماًال مربوط به شرايط آزمايشگاه ونوع پرايمره ارامتر می بايست در نظر گرفت ن پ ن، اي ابر اي بن

وان اول     VA-RNAبه طور خالصه بنابر نتايج ما روش     . شود ه عن د ب دماتی  شناسايی و      می توان رای بررسی مق ين روش ب
ق     Hexonتعيين ژنوتيپ در عفونت های مشکوک به آدنوويروس مورد بررسی قرار گيرد و روش               ين دقي د و تعي رای تأيي  ب



 

  

ود و روش     ع ش تفاده واق ورد اس پ م پ     Fiberژنوتي د ژنوتي ين و تأيي رای تعي ور اختصاصی ب ه ط ای  F ب ت ه  در عفون
 . رودگاستروآنتريتی به کار

 

    
   .VA-RNA ژن PCRمحصول : ٢شكل شماره 

 
 
 
 
 

 .Fiber ژن PCRمحصول : ١شكل شماره 
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