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 Escherichia coli بیان ژن پروتئین پوششی یک جدایه ایرانی ویروس پیچیدگی برگ سیب زمینی در
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هاي باديلوژيکي مبتني بر االيزا با تکيه بر آنتيهاي سروزا، استفاده از روشهاي بيماريهاي تشخيص ويروسترين روشيکي از مهم

روش ها با روش هاي سنتي طاقت فرسا و تامين آنها از منابع خارجي هزينه بر و مشکل است. از جملهبادياختصاصي است. تهيه اين آنتي
شده است، بيان پروتئين مورد نظر  هاي اختصاصي که با پيشرفت تکنولوژي دي ان آ نوترکيب حاصلباديهاي جايگزين براي تهيه آنتي

و تزريق آن به حيوان خونگرم است. به منظور تهيه آنتي بادي نوترکيب عليه  Escherichia coliدر برخي از باکتري ها از جمله باکتري  
م حضور آن که از نظر اقتصادي از مهمترين ويروس هاي سيب زميني بوده و حضور يا عد (PLRV)ويروس پيچيدگي برگ سيب زميني 

در اکثر طبقات بذري اين محصول حائز اهميت است، ابتدا جدايه هاي اين ويروس از مزارع توليد بذر سيب زميني در استان هاي اردبيل، 
همدان و آذربايجان شرقي جمع آوري شد. آلودگي نمونه ها به ويروس با آزمون هاي االيزا و استفاده از آنتي بادي هاي اختصاصي ويروس 

نوکلئوتيدي ناحيه  627نوکلئوتيدي حاوي قطعه  1067ديا، آمريکا( تاييد شد. دو جفت آغاز گر اختصاصي يونيورسال براي تکثير قطعه )اگ
از ژنومي مربوط به پروتئين پوششي ويروس بر اساس توالي هاي ثبت شده آن از نقاط مختلف دنيا از جمله آسيا، اروپا و کانادا و با استفاده 

طراحي شد. قطعه مورد نظر از تعداد شش، چهار و يک جدايه به ترتيب از استان هاي  Primer3و  ClustalWهاي آنالين نرم افزار
از همدان، اردبيل و آذربايجان شرقي تکثير و توالي يابي شد. پس از مقايسه توالي هاي بدست آمده، توالي غالب در بين جدايه ها )جدايه اي 

-pTG-PLRV))شرکت سيناکلون( همسانه سازي شد. صحت همسانه نوترکيب حاصل  pTG-19Tدر ناقل استان اردبيل( انتخاب و 

CP)  از طريق تعيين ترادف ژن وارد شده مورد تاييد قرار گرفت. براي بيان توالي مذکور از ناقل بيانpET28  داراي دنباله هيستيدين در
به  KpnIو  HindIIIسازي ابتدا با آغازگرهاي اختصاصي داراي سايت هاي برشي استفاده شد. قطعه مورد نظر در ناقل همسانه  '5ناحيه 

آغازگرهاي فوروارد و مکمل تکثير و سپس با همين آنزيم ها هضم شد. قطعه هضم شده در ناقل بيان هضم شده با  '5ترتيب در انتهاي 
تري منتقل گرديد. در نهايت بيان پروتئين پوششي با به باک (pET-PLRV-CP)اين آنزيم ها وارد شد. پالسميد نوترکيب بدست آمده 

انجام شد. آزمون لکه  Ni-NTAدر باکتري القا شد. استخراج پروتئين پوششي بيان شده با استفاده از رزين  IPTGاستفاده از ترکيب 
حکايت  PLRVتئين پوششي  ويروس کيلودالتوني مربوط به پرو 24از بيان باند حدود  anti-Hisگذاري وسترن با استفاده از آنتي بادي 

در طبقات مختلف بذري  PLRVداشت. پروتئين بيان شده مي تواند براي توليد انبوه آنتي ژن و نهايتا توليد آنتي بادي نوترکيب، شناسايي 
 ميزبان مورد استفاده قرار گيرد.-سيب زميني و مطالعات برهمکنش ويروس
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